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Elô szó

„Csak egy-két mi na ret s né hány tö rök vi rág ma radt ná lunk a hó dolt ság ko rá ból. El fe -
led tünk min den jót, s nya ká ba zú dí tot tunk min den rosszat, min den bûnt an nak, aki
már nem vé del mez het te ma gát, aki hez a ma gyar átok már el nem ju tott…” – így zárja
egyik klasszi kus ta nul má nyát Ta káts Sán dor, a ma gyar–tö rök ba rát ság el tö kélt hí ve, a
hó dolt ság ko ri mû ve lô dés tör té net ta lán leg ki vá lóbb és leg szor go sabb mû ve lô je. Az
áb rán dos-bús Ta káts-í rá sok tö rök ba rát ér zü le te idô vel meg ko pott, és elenyé szett a „da -
liás idô ket” meg szé pí tô ro man ti ka is. Mégis kár len ne el fe led kez ni ar ról, hogy a 19–20.
szá zad for du ló já nak – jó részt po li ti kai in dít ta tá sú – hó dolt ság-noszt alg iáj a sa já tos tör -
té ne ti és tör té net írói kon tex tus ba il lesz ke dett. Ele ve nen élt ek kor még a ke resz tény -
ség mu zul mán „ôs el len sé gé nek” sok év szá za dos köz he lye, és a re for má ció apo ka lip -
ti kus tör té ne lem szem lé le té ben Is ten os to ra ként meg mu tat ko zó, a bû nök meg tor lá sául
ren delt rém alak, a tö rök kel azo no sí tott An ti krisz tus kép ze te is. Ezek kel a sok év szá za -
dos beideg zô dé sek kel szem ben me rész új don ság ként ha tott az a szem lé let, amely igye -
ke zett meg lát ni és megér te ni az osz mán–ma gyar együtt élés kul tu rá lis ér té keit.

Ta lán fur csá nak tûn het, de igaz: tel je sen más kiin du ló pont ból kö ze lít ve a tárgy hoz,
de mégis eh hez a Ta káts Sán dor ál tal kép vi selt be lá tó hó dolt ság-szem lé let hez, „a tö -
rök-kér dés reá li sabb, il lú ziók tól és egy ol da lú sá gok tól men tes” megíté lé sé hez ka nya -
ro dott vissza hosszú idô múl tán Klaniczay Ti bor. Az 1986-os szi get vá ri re ne szánsz ülés -
szak meg nyi tó já ban azt hang sú lyoz ta, hogy „a tö rök vi lág ér de kel ben nün ket, vagyis
a kul tú ra a tö rök hó dolt ság te rü le tén. Eb bôl ele ve kö vet ke zik, hogy a tö rök ál tal elfog -
lalt te rü let sok szí nû és sok-et ni ku mú mû ve lô dé se, az egyes kul tú rák egy más mel lett
élé se és egy más ra ha tá sa a fi gyel münk tár gya”. Klaniczay a hó dolt ság ko rá nak in ter -
disz cip li ná ris, nem zet kö zi szin tû ku ta tá sát sür get te. Fel hí vá sa jól il lesz ke dett az Osz -
mán Bi ro da lom és a ke resz tény Eu ró pa köz ti kap cso la tok iránt élénk ér dek lô dést
muta tó nyu gat- eu ró pai irány za tok hoz. Azok kal ér tett egyet, akik úgy tar tot ták, hogy
az eu ró pai fej lô dés megér té sé hez elen ged he tet len az osz mán kul tú ra be ha tó vizs gá -
la ta. Kü lö nös je len tô sé ge van an nak, hogy Klaniczay a re ne szánsz ku ta tók szá má ra is
fon tos nak, iz gal mas nak lát ta a tö rök hó dolt ság mû ve lô dés tör té ne tét. A re ne szánsz
stú diu mok mû ve lôi ugyanis nem ke rül he tik meg azt a kér dést, hogy to vább élt-e a
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8 ELÔSZÓ

magyar iro da lom az osz má nok fenn ha tó sá ga alatt, és fô ként azt, hogy mi lyen ér té kek,
miért, ho gyan és mi kor pusz tul tak el a hó dolt ság ko rá ban. „Ki nek esett ál do za tul tehát
a kö zép ko ri Ma gyaror szág épü let-kin cse? A hó dí tók nak, a fel sza ba dí tók nak vagy az
új jáépí tôk nek?” Az érem má sik ol da lát is ala po san meg vizs gál ta Klaniczay: „És van-e
vi lá gos ké pünk ar ról, hogy mi új épült a hó dolt ság te rü le tén? Ha nem is ma gya rok
épít kez tek, meg be csü lés sel kell ôriz nünk, amit má sok, tö rö kök, szer bek – vagy ahogy
ak kor mond ták, rá cok –, zsi dók al kot tak. Ezek bôl is ke vés ma radt, kü lö nö sen a tö rök
em lé kek bôl.”

Ami kor több mint húsz év el tel té vel, 2008-ban Esz ter gom ban is mét kon fe ren ciát
ren dez tünk a hó dolt ság ko rá nak mû ve lô dés tör té ne té rôl, sze ret tük vol na fel mér ni,
hogy mi va ló sult meg Klaniczay Ti bor cél ki tû zé sei bôl. Egy szer s mind azt is lát ni és lát -
tat ni igye kez tünk, amit ma már más ként tu dunk, más ként gon do lunk, mint két év ti -
zed del ezelôtt. El sô sor ban meg pró bál tunk fe lülemel ked ni a „ha tá sok” és „köl csön ha -
tá sok” me rev szem lé le tén, el fo gad va, hogy a tö rök hó dolt ság ko rá ban egy más sal
érint ke zô kul tú rák nak nem vol tak ha tá ro zott és vál toz ha tat lan kör vo na lai. Ép pen ezért
mi nél több szem szög bôl tö re ked tünk meg mu tat ni azt, hogy az egy más mel lett élô kö -
zös sé gek kul tu rá lis iden ti tá sa szün te len átala ku lá son ment át a be hó do lás és el lenál -
lás, a be fo ga dás és eluta sí tás bo nyo lult és el lent mon dá sos fo lya ma tá ban.

A je len kö tet a 2008-as, ha son ló cí mû kon fe ren cia elôadá sai nyo mán állt össze – szán -
dé kaink sze rint – a tö rök hó dolt ság ko rá nak sok szem pon tú, több kér dés kört érin tô
in ter disz cip li ná ris ké zi köny vé vé. Ter mé sze te sen nem te kint he tô hó dolt ság- mo no -
gráfiának, nem is szo rít ko zik csu pán a tö rök hó dolt ság kul tú rá já nak be mu ta tá sá ra.
A könyv fe je ze teit al ko tó szö veg cso por tok – a je len kor tu do má nyos sá gá ban egy re jelen -
tô sebb – tö rök kor be li iden ti tás prob lé má kat tár gyal nak. A gyûj te mény a kul tu rá lis,
nem ze ti és val lá si iden ti tás prob le ma ti ká ját a tör té net tu do mány, a mû vé szet tör té net,
az iro da lom tu do mány, a val lás tör té net és a folk lór szem szö gé bôl vizs gál ja. Kü lön fe -
je ze tek, il let ve ta nul má nyok jár ják kör be új ra a Klaniczay Ti bor ál tal már fel ve tett kér -
dé se ket, szám ba vé ve a hó dolt ság ré gé sze ti és mû vé sze ti em lék anya gát, új ra tár gyal va
a hó dolt sá gi ka to li kus és pro tes táns, il let ve a dél szláv iden ti tás fôbb prob lé máit. A könyv
sok szö ve ge fog lal ko zik a rend kí vül össze tett osz mán azo nos ság tu dat vál to zá sai val, a
tö rök be ren dez ke dés iden ti tás for má ló sze re pé vel, va la mint a po zi tív osz mán kép kiala -
ku lá sá val a szok vá nyos el len ség kép mel lett. Kü lö nös hang súlyt kap nak a kul tu rá lis
csere fo lya ma tok és az iden ti tás vál tás prob lé mái. A tö rök há bo rúk vi lá gát be mu ta tó
írá sok ból ki de rül, hogy a ma gyar nem ze ti azo nos ság tu dat las sú és fo ko za tos kiala ku -
lá sá ban is alap ve tô sze re pe volt az osz mán ság gal va ló meg mé ret te tés más fél szá za dos
gya kor la tá nak. Er dély tör té ne té vel ér te lem sze rûen csak né hány spe ciá lis, a hó dolt -
ság gal is érint ke zô eset ta nul mány fog lal ko zik. Nagy fi gyel met szen tel tünk a tö rök kor
kul tu rá lis em lé ke ze té nek, he lye seb ben szól va a fel sza ba dí tó há bo rúk után új raépü lô
or szág gyors em lé ke zet vesz té sé nek. Ki de rült, hogy már né hány év vel a tö rök kiûzé se
után a Habs bur gok ural ta Ma gyaror szá gon erô sen tor zult az osz mán kor tör té nel mi
em lé ke ze te. Lát hat juk azt is, hogy a ma gyar arisz tok rá cia „tö rök ve rô” hôs tet tei mi ként
vál tak sti li zált rep re zen tá ció vá a ba rokk kor vé gén, ami kor a tö rök im már nem je len -
tett va ló sá gos ve szélyt. Más fe lôl az is nyo mon kö vet he tô, hogy a tö rök hó dí tók vissza -

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 8



ELÔSZÓ 9

vo nu lá sa után is ma ra dan dó nyo mot ha gyott a hó dolt ság ko ra a tö rökor szá gi ku ruc
„buj do sók” anak ro nisz ti kus vi lá gá ban. Fi lo ló giai új don sá go kat, fel fe de zé se ket is tar -
tal maz a kö tet, ilye nek pél dául a bu dai muf ti könyv tá rá ról, a hó dolt sá gi missziók ról,
il let ve Thö kö ly Im re deák já nak Er dély ben nem rég meg ta lált, is me ret len írás mû vé rôl
szó ló dol go za tok.

Leg töb bet mégis a hó dolt ság ko ri egyé nek és kö zös sé gek több szö rös iden ti tá sá val
fog lal koz tunk. Evi den cia ként te kin tet tünk a lo ja li tá sok szé les ská lá já ra, me lyek – keresz -
tény ol da lon – az in di vi duu mo kat és a cso por to kat egy szer re kö töt ték a nyelv hez, a
kul tú rá hoz, a val lás hoz, az (el kép zelt) kö zös ere det hez és a te rü let hez, a szû kebb pát -
riá hoz, il let ve az or szág hoz, bi ro da lom hoz. Ugyanezt lát tuk osz mán ol da lon, ahol az
iden ti tá sok töm ke le ge lé te zett egy más mel lett, ame lyek mind ha tot tak egy más ra. Talán
el mond ha tó, hogy Ta káts Sán dor hoz és Klaniczay Ti bor hoz ha son lóan – 2008-ban,
a Re ne szánsz Év ke re tei kö zött, egy sok nem ze ti sé gû, sok kul tú rá jú Eu ró pa irán ti bizako -
dás lég kö ré ben – a mi hó dolt ság ké pünk nek is meg volt a ma ga sa já tos kon tex tu sa, és
ez ép pen a több szö rös iden ti tás megér té se volt. Az is tény per sze, hogy négy év elmúl -
tá val a most meg je le nô kon fe ren cia kö tet már egy újabb kon tex tus ba il lesz ke dik, és
ez a kör nye zet Eu ró pa-szer te a nem ze ti el zár kó zás nak ked vez, sok kal ke ve sebb türelmet
ta nú sít va a né pek és kul tú rák együtt élé sé nek esz mé je iránt, mint akár még 2008-ban.

En nek el le né re a ma gyar re ne szánsz ku ta tók mun ka kö zös sé ge to vább ra is a sa ját stú -
diu mai kö ré be tar to zó nak vall ja a hó dolt ság ko rá nak ta nul má nyo zá sát. Azok kal a kor -
társ kul tú ra ku ta tók kal ér tünk egyet, akik, egy más tól el té rô mó don, ma is vál lal ják a
re ne szánsz fo ga lom ki ter jeszt he tô sé gét az osz mán vi lág ra. Ôk most úgy fo gal maz zák
át az 1960-as évek (ná lunk Klaniczay ál tal fel ka rolt) „nyi tá sá nak” gon do la tát, hogy
a re ne szánsz kor fel te he tô leg tel je sen más kép pen ala kul – sôt, ta lán el sem kö vet ke -
zik – a muszlim vi lág gal va ló fo lya ma tos cse re kap cso la tok nél kül.

Ács Pál
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FO DOR PÁL

Az osz mán-tö rök iden ti tás vál to zá sai 
(14–17. szá zad)

A tö rök iden ti tást mind a mai na pig sú lyos tisz tá zat lan sá gok, el lent mon dá sok és vi ták
ter he lik. Elég csak a No bel-dí jas Or han Pa muk leg fon to sabb re gé nyei re utal nunk,
ame lyek mást sem tesz nek, mint – a ma gya rok szá má ra nem is me ret len mó don – a tö -
rök lé lek ázsiai és eu ró pai fe lé nek üt kö zé seit bon col gat ják.1 Ugyanezek a ví vó dá sok,
bi zony ta lan sá gok jel lem zôk azok ra a tö rök kul túr tör té né szek re is, akik a tö rök iden -
ti tás vizs gá la tá ra ad ták fe jü ket. Boz kurt Gü venç, aki bô más fél év ti zed del ezelôtt ter -
je del mes mo no gráfiát szen telt a kér dés nek, a kö vet ke zô, na gyon jel lem zô kér dés sel
in dí tot ta esz me fut ta tá sát: „Ke le tiek, ana tó liaiak vagy nyu ga tiak va gyunk? Kik va gyunk
mi?”2 A vá lasz adás ne héz sé geit jel zi, hogy míg a szer zô a tö rök nem ze ti azo nos ság pil -
lé reit az et ni kum ban és a nyelv ben vé li fel fe dez ni, ad dig egy újabb mo no gráfia a tö -
rök sé get már egy bi zán ci–osz mán szin té zis ered mé nyé nek tart ja.3

Írá som ban az Osz mán Bi ro da lom iden ti tá sát vizs gá lom az 1300 és 1800 kö zöt ti hosszú
idô szak ban, il let ve rész ben azt, hogy ez mi lyen vi szony ban állt a tö rök önazo nos sággal.
Mind járt az ele jén le kell szö gez nem, hogy az osz mán vi lág ban az iden ti tá sok tömkelege
lé te zett egy más mel lett, ame lyek mind ha tot tak egy más ra, és ame lye ket szám ba venni
is ne héz vol na a megadott ke re tek kö zött. Ma ga a tö rök iden ti tás is szám ta lan szí ne -
vál to zá son ment ke resz tül a tör té ne lem fo lya mán. Ezért azt a megol dást vá lasz tot tam,
hogy a „fô csa pást” kö ve tem; te hát azt az önér tel me zést fo gom nyo moz ni, ame lyik a
min den ko ri ha tal mi köz pont hoz köt he tô, hi szen a di nasz ti kus ud var tar tás a 15. század
óta meg ha tá ro zó sze re pet töl tött be az osz mán tár sa da lom ar cu la tá nak for má lá sá ban
(ugyanúgy, mint Ata türk egy pár ti ál la ma a mo dern nem zet tu dat kiala kí tá sá ban). Ez
az el já rás Be ne dict An der son El kép zelt kö zös sé gek… cí mû, a poszt mo dern tu do má nyos -
ság ban alap mû nek szá mí tó köny ve sze rint sem jo go su lat lan, hi szen ez a mo dern kor
elôt ti iden ti tás há rom kul tu rá lis kon cep ció ját ha tá roz za meg: a val lást, amely az igaz -
sá got kí nál ta, a di nasz ti kus szem lé le tet, amely sok ban is te ni jel le gû funk ció kat tár sí -
tott a ha ta lom hoz, vé gül a koz mo ló gia és a tör té ne lem egy beesé sét.4 Az aláb biak ban
ezek kö zül az el sô ket tô vel fog lal ko zom rész le te seb ben.

Az Osz mán Bi ro dal mat lét re ho zó di nasz tia és kö ve tôi et ni kai lag a tö rök ség oguz
ágá hoz tar toz tak, ah hoz az ág hoz, ame lyet az arab for rá sok a 10. szá zad óta türk ménnek
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ne vez tek. Ez a nép cso port a bi ro da lom ala pí tá sa ide jén egyér tel mûen türk nek tar totta
ma gát – ugyanúgy, mint min den tö rö kös nép azóta, hogy az 500-as évek kö ze pén
megala pí tot ták a Türk Bi ro dal mat. A ren del ke zés re ál ló ke vés for rás alap ján is va ló -
szí nû, hogy az Osz mán (1200-as évek vé ge–1324) ál tal ve ze tett fe je de lem ség la kosságát
zö mé ben ugyanaz a tu da ti struk tú ra jel le mez te, mint a nép ván dor lás ko ri ger má no -
kat vagy a bel sô- ázsiai tür kö ket, és amit Szûcs Je nô gen ti lis tu dat nak ne ve zett.5 En nek
négy fô ele mét kü lö nít het jük el. Az el sô a kö zös ere det hi te (a bi ro dal mat lét re ho zó
ogu zok/türk mé nek va la mennyien egy le gen dás Oguz kán tól szár maz tat ták ma gu kat),
a má so dik a kö zös szo kás jog (tö rü), a har ma dik a kö zös val lás (az osz má nok ese té ben
az isz lám né pies for má ja, kiegé szül ve a sá má nisz ti kus hit vi lág szá mos vo ná sá val), s vé -
gül a ne gye dik a kö zös nyelv. Az utób bi fon tos sá gát egy nem osz mán adat tal ér zé kel -
tet het jük: ami kor 1276–77-ben no mád türk mén föl ke lés tört ki a kis-á zsiai (rúmi) szel -
dzsu kok el len, és a lá za dók ve zé re, Ka ra má ni Meh med el fog lal ta a fô vá rost, Kón ját,
el sô ren de le té ben azt mond ta ki, hogy a jö vô ben az ál lam nyel ve a tö rök le gyen.6

A fen ti négy is mérv vel jel le mez he tô tu da tot a tö rö kök a 15. szá zad vé géig – a 16. század
ele jéig biz to san megôriz ték. Nyo mai a 15. szá zad má so dik fe lé ben meg szü le tô tö rök
tör té net írás ban is vi lá go san ki mu tat ha tók (mint alább még szó lesz ró la, a di nasz tia
és a nép oguz ere de te so sem me rült fe le dés be), jól le het ezek a mû vek már in kább
muszlim fo gal mak kal ír ják le az osz mán ál lam szü le té sét és hó dí tó há bo rúit.7 (Az át -
me ne tet tük rö zi, hogy hol tür kök nek, hol hit har co sok nak [gá zik nak] ne ve zik az állam -
ala pí tók el sô nem ze dé keit). A tö rö kök ön ké pe egyéb ként a kez de ti idôk ben tel je sen
egy beesett a kül sô megíté lés sel: Eu ró pa né pei szin tén tö rö kök nek ne vez ték ôket. A ke -
resz tes há bo rúk for rás anya gá ban 1190-ben je lent meg a Tur kia el ne ve zés Kis-Á zsiá ra
(a ké sôb bi Ana tó liá ra), ami vi lá gos jel zé se an nak, hogy a Ke let ró mai Bi ro da lom ezen
ôsi te rü le te a kül sô meg fi gye lôk sze mé ben is tö rö kök lak ta te rü let té vál to zott.8

Ugyanak kor a ko rai osz mán kor ban a po li ti kai lo ja li tás nem csu pán va la mi fé le tö rök
ôs höz vagy törzs höz fûz te a fe je de lem ség tö rök et ni ku mú tag jait, ha nem a bi ro dal mat
megala pí tó és azt si ke re sen nö ve lô di nasz tiá hoz is. Eb ben a vo nat ko zás ban a kor em -
be re nem csak tö rök nek, ha nem osz mán li nak, az Osz mán-ház kö ve tô jé nek vagy hí vé -
nek is val lot ta ma gát (or szá gát pe dig Osz mán -e li nek, Osz má nor szá gnak hív ta). A di -
nasz ti kus iden ti tás és lo ja li tás egyéb ként nem osz mán sa ját ság volt, ha nem az isz lám
vi lág kö zös jel leg ze tes sé ge, ahol a ka li fá tus bu ká sa után a po li ti kai szer ve zô dés fô for -
má ja a di nasz ti kus ál lam lett. Eb ben a ci vi li zá ció ban az ural ko dók sér tés nek vet ték,
ha va la ki et ni kai vagy te rü le ti fo ga lom mal akar ta je löl ni or szá gu kat.9

Ugyanak kor a 14. szá zad vé gé re az osz mán tár sa da lom kez de ti egy sé ge vég ér vényesen
meg bom lott. Éle sen el vált egy más tól az irá nyí tó és a ter me lô ré teg; az elôb bit as ke ri -
nek, vagyis „ka to nai”-nak hív ták, míg a több sé get al ko tó, ter me lô né pes sé get re a y á -
nak, azaz „nyáj”-nak. Ez zel pár hu za mo san az irá nyí tók las san ként ki sa já tí tot ták az osz -
mán li iden ti tást, és bú csút vet tek a ma guk türk/tö rök azo nos sá gá tól. A 15. szá zad ban
jel lem zôen az ál lam em be reit, a ka to nai ré teg tag jait ne vez ték osz mán li nak, vagyis
azo kat, akik meg él he té sü ket a di nasz tia szol gá la tá val biz to sí tot ták. A 15. szá zad fo lya -
mán az osz mán li–asz ke ri irá nyí tó ap pa rá tus to vább ta go ló dott, és a csú csán kü lön cso -
port vált ki, ame lyet a szak iro da lom újab ban „pa lo ta osz tály”-nak ne vez.10 Ez a ki vé te -
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le zett – vé le mé nyem sze rint in kább „rend”-nek mond ha tó – cso port is mét csak sa ját,
ön ál ló iden ti tást ala kí tott ki, ame lyet ugyanúgy osz mán li iden ti tás ként ha tá roz ha tunk
meg, mint az asz ke ri rend egé széét, de amely tar tal má ban mégis kü lön bö zött az utób -
bié tól. A csú cse lit szá má ra az osz mán li szó min de nekelôtt a kö vet ke zô há rom dol got
je len tet te: a di nasz tiát, az ál ta la ve ze tett bi ro dal mat és ma gát a csú cse li tet. Tu da ti jel -
lem zôit szin tén há rom pont ban le het össze fog lal ni: 1) kor lát lan hû ség a di nasz tiá hoz;
2) kor lát lan hû ség az isz lám hoz; 3) az úgy ne ve zett osz mán út/szo ká sok (edeb -i os mani)
kö ve té se. Az utol só pont volt az, amely a pa lo ta ren det a tár sa da lom összes töb bi réte -
gé tôl éle sen el vá lasz tot ta. A pa lo ta rend hez tar toz ni el sô sor ban azt je len tet te, hogy az
il le tô bir to ká ban volt egy spe ciá lis mû velt ség nek és vi sel ke dés kul tú rá nak (ezt fe jez te
ki az osz mán út fo gal ma).11 Min de nekelôtt kü lön nyel ven be szélt, az osz mán li nyelven,
amely nek szó kész le té ben a tö rö köt tel je sen hát tér be szo rí tot ta az arab és a per zsa, s
ame lyet nem csak az egy sze rû pa rasz tok, de sok szor az asz ke ri ré teg egyéb tag jai sem
ér tet tek. Ezt a nyel vet a 15. szá zad má so dik fe lé re ala kí tot ták ki, s et tôl fog va az, aki
nem is mer te, aki nem írt és ol va sott raj ta, nem vál ha tott az eli tek elit jé nek tag já vá, hi -
szen ez lett az ál lam élet és a ma gas kul tú ra nyel ve. S vé gül a pa lo ta rend tag ját, az „igazi
osz mán li”-t az kü lön böz tet te meg min den ki más tól, hogy min den ki más nál el tö kél -
teb ben vé del mez te-ô riz te a des po ti kus/di nasz ti kus po li ti kai rend szert. Fel le het és fel
kell ten ni a kér dést: hon nan ez a pá rat lan el kö te le zett ség és lo ja li tás? A vá laszt a ka -
to nai rab szol ga ság in téz mé nyé ben ta lál juk meg.12

A pa lo ta rend tag jai nak zö me ugyanis nem sza bad szár ma zá sú volt. Az osz mán ural -
ko dók a 14. szá zad má so dik fe lé tôl fo ko za to san ki szo rí tot ták a tör zsi ere de tû arisz tok -
rá ciát az ál lam irá nyí tá sá ból, s ez zel pár hu za mo san a fel fe lé irá nyu ló tár sa dal mi mo -
bi li tást is gá tol ni kezd ték. A ko rai úti tár sak he lyé be olyan ka to ná kat és ál la mi
al kal ma zot ta kat ül tet tek, akik vagy a rab jaik vol tak, vagy pe dig olyan ke resz tény alatt -
va lók, aki ket még gyer mek ként, adó ban hur col tak el a szü leik tôl, s aki ket spe ciá lis
mód sze rek sze rint ne vel tek ki a szul tá nok szol gá la tá ra. Lét re hoz ták azt a rend szert,
amit az isz lám tör té né szei ka to nai rab szol ga ság nak szok tak ne vez ni, és olyan tö kély re
fej lesz tet ték, hogy a 16. szá zad ele jé re az ud va ri zsol dos had se reg ben és a köz pon ti
hiva ta lok leg fon to sabb poszt jain már ja va részt ilyen rab ere de tû „ká de rek”-et (tö rök
szóval ku lo kat) ta lá lunk. A szul tá nok rá juk tá masz kod va von hat ták fo ko za to san el -
lenôr zé sük alá az egész tár sa dal mat, a gaz da sá got és a tu laj dont, és ala kí tot ták ki azt
a des po ti kus rend szert, amely sok te kin tet ben a 20. szá za dot is megér te. A csú cse lit
osz mán li iden ti tá sá nak kiala ku lá sá hoz je len tô sen hoz zá já rult, hogy a rab szol gák al -
kal ma zá sát kiegé szí tet ték az úgy ne ve zett da mad- rend szer rel. A dá mád szó „vô”-t je lent,
s an nak a rend szer nek az el ne ve zé sé re hasz nál juk, ame lyet a 15. szá zad má so dik fe lé -
tôl-vé gé tôl ve zet tek be a di nasz ti kus po li ti ká ban. Az osz mán szul tá nok a to váb biak ban
nem vet tek fe le sé get ural ko dó csa lá dok ból, nem kö töt tek di nasz ti kus, sôt sem mi fé le
há zas sá got (a 16–17. szá zad ból össze sen há rom hi va ta los há zas ság ról van tu do má -
sunk), ha nem csak rab nô ket hasz nál tak utó dok nem zé sé re. A há rem ben ne velt rab -
nô ket és a szul tá ni csa lád nô tag jait az ural ko dók kul ja i hoz ad ták fe le sé gül, és így olyan
„csa lá di” eli tet hoz tak lét re, amely nek tag jait nem csak a rab szol ga ál la pot, a kö zös világ -
né zet, kép zett ség és kul tú ra, ha nem a ro ko ni kap cso la tok is el tép he tet le nül fûz ték
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a di nasz tiá hoz. Az tán a 16. szá zad el sô har ma dá ban még to vább lép tek e sa já tos elit -
kép zés ben: szin te nor má vá tet ték, hogy csak olyan ál lam férfi ból le het nagy ve zír, aki
egy ben a szul tán ve je. Azt le het mon da ni, hogy a szul tá ni csa lád mintegy ma gá ba ol -
vasz tot ta a bi ro dal mat irá nyí tó eli tet, vagy for dít va: a csú cse lit, a pa lo ta rend tu laj don -
kép pen nem volt más, mint egy mes ter sé ge sen fel duz zasz tott ural ko dói ud var tar tás
vagy csa lá di vál lal ko zás.13 Könnyû be lát ni, hogy egy ilyen mó don a di nasz tiá hoz kö -
tô dô, rab ere de tû, ön ál ló eg zisz ten ciá val és jo gok kal nem ren del ke zô, ráadá sul et ni -
kai lag rend kí vül tar ka és koz mo po li ta elit min dent meg tett a tö rök et ni kai tu dat hát -
tér be szo rí tá sa ér de ké ben. Eh hez óriá si se gít sé get ka pott az isz lám val lás jog
kép vi se lôi tôl, az ule mák tól, hi szen azok is egy faj ta egye te mes sé get, azt a né ze tet kép -
vi sel ték, hogy az isz lám ban nem szá mít, ki hon nan jött, mi lyen et ni kai hát te rû, ha -
nem csak az, hogy jám bor musz lim -e vagy sem. En nek a ket tôs nyo más nak a ha tá sá ra
a 16. szá zad ele jé re a ko ráb ban még nagy becs ben ál ló tö rök szó, il let ve egyál ta lán a
tö rök et ni kum és a tö rök ként va ló lé te zés el ve szí tet te po zi tív tar tal mát. Egyéb ként va -
la mi ha son ló tör tént már az osz má nok elô dei nél, az ana tó liai szel dzsu kok ál la má ban
is; az or szá got meg szer zô, az or szág nak ne vet adó tö rök tö me ge ket ha ma ro san ki szo -
rí tot ták a ha ta lom ból a ke resz tény (gö rög, ör mény stb.) alatt va lók ból to bor zott elit
tag jai, s meg ve tés tár gyá vá tet ték ôket. A szel dzsuk kor óta türk -i bi -id rák nak („os to ba,
bu ta tö rök”) vagy türk -i bi -e deb nek („fa ra gat lan tö rök”) ne vez ték a kö zön sé ges tö rö kö -
ket, s úgy te kin tet tek rá juk, mint akik al kal mat la nok ar ra, hogy az ál lam mû köd te té -
sé ben részt ve gye nek.14 (Itt ke re sen dô an nak a mel lô zött ség ér zés nek és két lel kû ség -
nek az oka, ami, a ma gya rok hoz ha son lóan, olyannyi ra jel lem zi az új ko ri tö rö kö ket.)15

Az elit és a köz nép el kü lö nü lé sét az osz mán ge nea ló giák vál to zá sai is jól tük rö zik.
Fon tos tud nunk, hogy bár mennyi re di nasz ti kus sá vált is az osz má nok ha ta lom ról és
tár sa da lom ról val lott fel fo gá sa, az Osz mán-ház és tör té net írói sem ta gad ták, sôt – fô -
ként a 15. szá zad ban – büsz kén han goz tat ták, hogy az ál lam ala pí tó csa lád ja az em lí -
tett Oguz ká nig ve zet he tô vissza. En nek – a tör té ne lem bi zo nyos fo kú is me re tén túl
– jól meg fog ha tó po li ti kai-i deo ló giai okai is vol tak. A 15. szá zad ban az osz má nok elôbb
Ti mur Lenk el len sú lyo zá sa, majd a kis-á zsiai, irá ni, szí riai és ira ki türk mén fe je de lem -
sé gek hó dol ta tá sa és la kos sá guk meg nye ré se ér de ké ben tar tot ták fon tos nak sa ját tö -
rök sé gük hang sú lyo zá sát. Miu tán eb ben a vi lág ban a po li ti kai igé nye ket gyak ran a csa -
lád fák kal és azok át raj zo lá sá val fe jez ték ki,16 az osz má nok nak is be kel lett száll niuk a
ge nea ló giai ver seny be, hogy mi nél fé nye sebb ôsök kel ruk kol has sa nak elô. A 15. szá -
za di csa lád fák lé nye gé ben Kás gá ri Mah mud 1077 kö rül írt tö rök–arab szó tá rá ra és
Rasi ded din 1310 tá ján összeál lí tott „Oguz ná mé”-já ra men nek vissza.17 E két író nál az
ôs a (leg több ször Ul dzsáj, Ol dzsáj, Abul dzsa vagy Bul dzsa né ven sze rep lô) bib liai Jáfet,
Noé uno ká ja; az ô ne gye dik utó da az ezer évig élt Oguz kán, aki nek hat fiától és 24
uno ká já tól szár ma zik va la mennyi oguz- tö rök. Az osz má nok a 15. szá zad ele jé tôl ál ta -
lá ban Oguz legidô sebb iva dé ká nak, Gün nek a fiától, Ka ji tól szár maz tat ták ma gu kat,
ez zel tá maszt va alá a po li ti kai el sô ség re vo nat ko zó igé nyü ket. Ha az ôsi sé gi vi ták és a
csa lád fák re konst ruk ció ja so rán egye sek né mi leg el tér tek is et tôl,18 az Oguz tól va ló
egye nes ági le szár ma zást erô sen ôriz ték, és még a 16. szá zad vé gén is nyo ma ték kal hi -
vat koz tak rá. Ta li ki zá de hi va tá sos ud va ri tör té net író (seh na me ci) 1594-ben az Osz mán-
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ház húsz kü lön le ges vo ná sa kö zött ti zen ötö dik ként em lí tet te „szár ma zá suk és nem -
zet sé gük ne mes sé gét (seref -i ha seb ü ne seb)”; sze rin te az egyéb ural ko dók mind az Abbá -
szi dák tól vagy né ha a Dzsin gi szi dák tól nyer ték le gi ti mi tá su kat, csak az osz má nok tud -
ják Ogu zig vissza ve zet ni ma gu kat, s így egye dül ôk ké pe sek sa ját jo gon ural kod ni,
a kán sá got és a szul tán sá got im már ezer éve a ke zük ben tar ta ni.19

A 15. szá zad má so dik fe lé ben és a 16. szá zad ele jén, mi kor az ál lam ala pí tó Osz mán
köz vet len fel me nôit vég le ges ér vénnyel rög zí tet ték a di nasz ti kus mi to ló giá ban, az ôsi
kez de te ket il le tôen al ter na tív, s idô vel nö vek vô je len tô sé gû el kép ze lé sek is meg fo gal -
ma zód tak. Az egyik a már Kás gá ri Mah mud szó tá rá ban fel jegy zett sztyep pei ha gyo -
mány hoz vissza nyúl va ar ra irá nyult, hogy kap cso la tot hoz zon lét re Nagy Sán dor és a
tö rö kök (a mi ese tünk ben az osz má nok) kö zött. A ré gi tö rök ha gyo mány a Ko rán ban
sze rep lô Zül kar nejn rôl, a „Két szar vú”-ról (aki a muszlim iro da lom ban ha mar össze -
ke ve re dett a vi lág hó dí tó Nagy Sán dor alak já val, s „Két szar vú Isz ken der”-ként vált is -
mert té) azt tar tot ta, hogy Tur kesz tánt meg hó dít va ô ad ta az ogu zok nak a türk men ne -
vet.20 A II. Meh med (1451–1481) ko rá nak és II. Ba je zid (1481–1512) el sô évei nek
tör té ne tét megíró Tur szun Bég kró ni ká já nak be ve ze tô jé ben a jó musz lim ként és nagy
hó dí tó ként áb rá zolt Zür kar nejnt ál lít ja kö ve ten dô pél da ként az ol va sók elé.21 Az osz -
mán di nasz ti kus ideo ló giát vég le ges for má ba ön tô Nes ri pe dig az osz mán tör té ne tet
„ka no ni zá ló” mû vé ben elárul ja, hogy a tö rö kök hi te sze rint a Ko rán „Két szar vú Isz -
ken der”-e va ló já ban ôsük kel, Oguz zal azo nos.22 Az osz má nok kal jó vi szonyt ápo ló kö -
zép- ázsiai Si ba ni dák és tör té net íróik ugyan csak „Két szar vú”-nak, azaz új Nagy Sán dor -
nak ne vez ték az osz mán ural ko dót a 16. szá zad ele jén.23

A má sik vál toz ta tá si szán dék az 1480-as évek ben je lent meg, ami kor egye sek a Já fet -
tôl va ló szár maz ta tás he lyett egy vég sô so ron Sém hez ve ze tô Ézsau- ge ne a ló gi á val álltak
elô.24 Esze rint Izsák fia Ézsau, akit kü lön ben az arab ha gyo mány a Ba nu Asz far nak
(sár gás fa kó, ró zsa szín, pi ros nép nek) ne ve zett „rú mok” (gö rö gök) ôsé nek tar tott,25

a csa lá di vi szá lyok után Tur kesz tán ba ván do rolt, és ott a tö rö kök ôse lett, az ô há zából
ered Osz mán is. Az imént em lí tett Nes ri ezt az el gon do lást el ve tet te ugyan, de a 16. szá -
za di tör té net írók fel kap ták, s egye sek ma gá val Ka ji kán nal azo no sí tot ták Ézsaut. Az el -
lent mon dást vé gül a köl tô és tör té net író Musz ta fa Áli (1544–1600) ol dot ta fel az zal,
hogy a di nasz tiát Ézsau tól, a tö rök köz né pet pe dig – mint a mon go lo kat is – Já fet tôl
ere dez tet te. Ez zel nem csak az oguz és a muszlim ha gyo mányt si ke rült össze bé kí te nie,
ha nem szá mos más, ré gi ideo ló giai prob lé má ra is megol dást ta lált. Min de nekelôtt vá -
laszt adott a Kons tan ti ná poly meg hó dí tá sá val kap cso la tos ké te lyek re. A vá ros bu ká sát
a pró fé tá nak tu laj do ní tott mon dá sok (ha dí szok) elô re meg jó sol ták, csak hogy a ha -
gyo mány sze rint az ese mény nek úgy kel lett vol na be kö vet kez nie, hogy Ba nu Isz hák
70 000 har co sá nak kiál tá sá ra („Al lah a leg na gyobb”) leom la nak a vá ros fa lai.26 A közép -
ko ri muszlim fel fo gás sze rint Ba nu Isz hák (Izsák né pe) az ara bo kat je len ti, már pe dig
Bi zán cot is me re tes mó don a tö rö kök fog lal ták el. Ha vi szont a tö rö kök (de legalábbis
a di nasz tia) szin tén Izsák le szár ma zott ja, ak kor a tör té ne lem a muszlim for ga tó könyv
sze rint, a pró fé ciák nak meg fe le lôen zaj lott.27 Más fe lôl a ket tôs ge nea ló giá val si ke rült
az ural ko dó há zat a nép tôl el vá lasz ta ni, és sé mi tá vá vál toz tat va emel ni az elôb bi fé nyét,
és iga zol ni az elit és az alatt va lók kö zött kiala kult tá vol sá got. De az Ézsau–Izsák-vo nal -
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nak volt még egy, mindeze ken túl me nô ho za dé ka is. Mint em lí tet tem, a muszlim ha -
gyo mány ban Ézsau a „ki sebb rú mok” vagy „a má so dik Ró ma” (Rum -i sa ni ye)28 ôse is,
így az Osz mán-di nasz tia nem csak az ara bok kal, ha nem a bi zán ciak kal is „ro kon ságba”
ke rült. Ez zel (ge nea ló gia-)tör té ne ti leg is meg le he tett ra gad ni, ki le he tett fe jez ni egy
rend kí vül je len tôs, ek ko ri ban már igen csak elô re ha la dott tár sa dal mi és önér tel me -
zési fo lya ma tot: a bi zán ci–osz mán szin té zist, amely az osz mán elit iden ti tá sá nak egyik
épí tô kö vé vé vált.

Nem vé let len, hogy a már em lí tett Musz ta fa Áli, a 16. szá za di osz mán tár sa da lom
egyik leg ki vá lóbb el mé je a ha tal mi elit re, an nak nyel vé re, sôt az osz mán tár sa da lomra
is leg szí ve seb ben a ru mi (ró mai/bi zán ci) szót hasz nál ta.29 Ez zel ér zé kel tet te, hogy a
ve gyes ala pok ból lét re jött en ti tás re gio ná li san és kul tu rá li san szo ro san kap cso ló dott
a „ró mai” (bi zán ci) örök ség hez. És ez zel nem állt egye dül, ha nem a 15–16. szá za di
elit ál ta lá nos meg gyô zô dé sét fe jez te ki. A legújabb ku ta tá sok sok min dent fel tár tak a
két vi lág tar tal mi-szer ke ze ti egye zé sei bôl, és szá mos te rü le ten iga zol ták a ko ráb ban
taga dott bi zán ci ha tá so kat. Az is ki de rült, hogy a spon tán és a szán dé kos köl csön zé -
se ken túl az osz mán ha tal mi és szel le mi elit tu da to san tö re ke dett ar ra, hogy ezt a folya -
ma tot fo gal mi lag ér tel mez ze, és beil lessze a sa ját kül de té sé rôl kiala kí tott kép be, és
hogy a bi zán ci ság vál la lá sa fon tos ele me lett az osz mán iden ti tás nak, sôt sze re pet kapott
a ha tal mi igé nyek megala po zá sá ban is.

Az új felis me ré sek hosszú és fél reér té sek kel te li kor sza kot zár nak le. Or han Pa muk Isztam -
bul cí mû élet raj zi re gé nyé ben egy he lyütt ezt ír ja: „az osz mán ál lam összeom lott, a fiatal
köz tár sa ság pe dig azt a gon do la tot he lyez te ala pí tó ideo ló giá já nak kö zép pont já ba, hogy
az osz mán múl tat úgy, ahogy van, el kell fe lej te ni, a föld alá kell süllyesz te ni, vagy leg -
jobb eset ben is le ke ze lôen és bi zal mat la nul kell bán ni ve le”.30 Pa muk nak tel je sen iga za
van. Az 1920-as évek ben ki bon ta ko zó tö rök nem ze ti tör té net írás az elô zô év szá zad szel -
le mi küz del mei ben ki ko vá csolt és el sa já tí tott tö rök nem zet tu dat vé del mé ben va ló ban
min dent meg tett azért, hogy az osz mán örök ség tôl meg sza ba dul jon. Az osz mán múlt
„el tör lé se” két fé le mód szer rel folyt. Egy részt egy „meg ke rü lôs kon ti nui tás” je gyé ben a
mo dern Tö rökor szá got az osz má nok elôt ti „nagy tö rök múlt”-hoz igye kez tek köt ni, más -
részt pe dig az Osz mán Bi ro dal mat is pró bál ták tö rök mez be öl töz tet ni, olyan mez be,
ami lyet az leg fel jebb kez det ben vi selt. A bi ro da lom muszlim jel le gét per sze nem le hetett
el ta gad ni, ezért leg több ször tö rök–isz lám ál lam ként mu tat ták be, jól le het a szak em berek
pon to san tud ták, hogy eb ben a bi ro da lom ban a tö rök et ni ku mot szá za do kon át mé lyen
meg ve tet ték. Az 1970-es évek ben ez a szem lé let a hi va ta los ál lam ideo ló gia és kul túr po -
li ti ka rang já ra emel ke dett, és a „tö rök–isz lám szin té zis” ne vet kap ta.31 E fel fo gás sze rint –
ame lyet az ata tür ki elit a megerô sö dô szél sô sé ges balol dal el len sú lyo zá sá ra ka rolt fel
– a tö rök nem ze ti kul tú ra és iden ti tás alap pil lé rei a tö rök et ni kum és az isz lám, s a török -
ség iga zi, nem vál to zó lé nye ge ép pen ez a szin té zis, amely le he tô vé tet te, hogy a tö rökség
az isz lám fel vé te le óta fo lya ma to san a muszlim vi lág ve ze tô ere je le gyen. Miu tán Bi zánc/
Kons tan ti ná poly le gyô zé se e misszió egyik kulcs fon tos sá gú, szim bo li kus ese mé nye lett,
az a gon do lat, hogy a bi zán ci örök ség eset leg sze re pet játsz ha tott a tö rök iden ti tás ala -
ku lá sá ban, szin te eret nek ség szám ba ment. A tö rök ség bi zán ci én jé nek „el ta ga dá sá ban”
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elévül he tet len ér de me ket szer zett M. Fu ad Köprülü, aki 1931-ben írt ma giszt rá lis ta nul -
má nyá ban több mint har minc alap ve tô in téz mé nyét vizs gál ta meg az osz mán ál lam nak,
és ar ra ju tott, hogy né hány je len ték te len ki vé tel tôl el te kint ve mindegyik nél el kell vetni
a bi zán ci át vé tel le he tô sé gét. Össze fog la lóan megál la pí tot ta, hogy „az osz mán ál lam az
ana tó liai szel dzsuk szul tá ná tus igaz ga tá si ha gyo má nyai nak örö kö se, rész ben pe dig az il -
ha ni dák és a ma me lu kok ha tá sa alá ke rült tö rök–isz lám szul tán ság” volt.32

Köprülü ez zel nem csak a tö rök, ha nem a nem zet kö zi tur ko ló giá ban is hi sto ri o gráfiai
for du la tot haj tott vég re. Az eu ró pai tör té net írók ugyanis ko ráb ban tény ként ke zel ték
Bi zánc to vábbélé sét az osz má nok bi ro dal má ban.33 A tur ko ló gu sok több sé ge is osz tot ta
ezt a vé le ményt. Az osz mán tör té net egyik nagy mo nog rá fu sa, Ni co lae Ior ga pél dául
több he lyütt „mu zul mán ró mai bi ro da lom”-nak ne vez te az osz má nok ál la mát,34 má sok
pe dig még az ál lam ala pí tá sát is a gö rö gök nek tu laj do ní tot ták.35 Köprülü te kin té lye
azon ban jó hat van év re diszk re di tál ta az ef fé le vé le mé nye ket, és megakasz tot ta az össze -
ha son lí tó ku ta tá so kat.36

A hely zet meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló egyik el sô je len tôs kí sér let Spe ros Vry o nis nevéhez
fû zô dik, aki 1971-ben kiadott ter je del mes mo no gráfiájá ban a bi zán ci vi lág sor sát kö vette
nyo mon a szel dzsuk hó dí tás tól az osz mán nagy ha ta lom kiala ku lá sáig.37 Jól le het Vry onis
a hang súlyt a bi zán ci-gö rög né pes ség és kul tú ra fo ko za tos el tû né sé re vagy fel szá mo lására
tet te, mû vé nek szá mos he lyén utalt a szel dzsuk- és osz mán-tö rök sé get ért bi zán ci ha tá -
sok ra, utol só fe je ze té ben pe dig mód sze re sen szám ba vet te az Osz mán Bi ro da lom bi zánci
„ma rad vá nyait”.38 Ám ta lán ép pen azért, mert az össz kép sok kal in kább Bi zánc pusz tu -
lá sát, mint meg ma ra dá sát su gall ta, vo nat ko zó ered mé nyei ke vés sé épül tek be az osz ma -
nisz ti kai szak iro da lom ba. Az utób bi húsz év ben is mét felélén kült az ér dek lô dés a té ma
iránt, és meg kez dô dött Köprülü né ze tei nek fe lül vizs gá la ta. Az osz má nok ra is ki ter jesztett
„By zan ce après By zan ce” fo lya mat Tö rökor szá gon kí vül in dult el, és az utób bi pár évben
már Tö rökor szág ban is szü let tek ér dem le ges ered mé nyek, bár dô re ség vol na azt ál lítani,
hogy ezek máris át for mál nák a tö rök gon dol ko dást. A tö rökor szá gi for du lat okait most
nem áll mó dom ban át te kin te ni, csak fut tá ban uta lok né hány fon to sabb ra: az ata tür ki
pa ra dig ma ki ful la dá sá ra, az isz lám új já szü le té sé re, a tö rök önazo nos ság za va rai ra, a nyuga -
to so dás ku dar cai ra, az Eu ró pai Unió fe le más po li ti ká já ra, az 1999-es nagy megem lé ke -
zé sek re, ami kor a tö rö kök a bi ro da lom ala pí tá sá nak 700. év for du ló ját ün ne pel ték. Ez
al kal mat adott ar ra, hogy szám ta lan írás ban ele mez zék azt a kér dést, hogy „mi a tö rök”.39

Az or szág iden ti tá sá ról és kul tu rá lis ho va tar to zá sá ról fo lyó vi ták köz ben az et ni kai helyett
egy re na gyobb hang súly esett az osz mán ál lam bi ro dal mi jel le gé re és né pi sé gi–kul tu rá -
lis tar ka sá gá ra. Mindez ter mé sze tes mó don ve ze tett el az osz mán tör té ne lem bi zán ci szá -
lai nak is mé telt bo go zá sá hoz. Az újabb mun kák azt hang sú lyoz zák, hogy az osz má nok és
a bi zán ciak kap cso la tait nem csak az el len sé ges ke dés, a gyô ze lem vagy a ve re ség ka te gó -
riái ban, ha nem a szá za do kon át tar tó ak kul tu rá ció, együtt mû kö dés, a beil lesz ke dés, vagy
Mi chel Ba li vet sza vai val: a „csat la ko zás” és a „kiegye zés” (ral lie ment, con ci li a ti on) tör té ne -
te ként is le le het ír ni; az osz mán bi ro dal mat pe dig olyan ol vasz tó té gely nek is lát hat juk,
ahol ke resz té nyek és musz li mok azo nos po li ti kai kö zös ség tag já nak és egy faj ta osz mán
„pol gá ri ön tu dat” (ci vis me) kö zös hor do zói nak érez ték ma gu kat.40 Ilber Or ta ylı egyik be -
szé dé ben egye ne sen „muszlim Ró má”-nak, egy má sik ban „az utol só Ró má”-nak ne vez te
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a bi ro dal mat,41 Ba li vet pe dig haj la mos olyan (egy he lyütt „eu ro- bal ká ni isz lám”-nak ne -
ve zett) mo dellt lát ni a 14–16. szá za di osz mán rend szer ben, amely min tául szol gál hat na
a Bal kán hoz ha son ló ré giók mai po li ti kai gond jai nak or vos lá sá hoz.42

A két vi lág kap cso ló dá sai ból te kint sük át elô ször a né pi sé gi és a kul tu rá lis ha tá so kat.
Az osz mán tár sa da lom (ta lán no mád ré szét ki vé ve) min den volt, csak tisz ta tö rök nem
(még a fal vak ban sem). A 16. szá zad ele jén már négy száz éves múlt ra vissza te kin tô tö -
rök–gö rög har cok és együtt élés ered mé nye ként a ke resz té nyek ugyan szin te el fogytak
Kis-Á zsiá ból (mi köz ben a Bal ká non több sé get al kot tak), de a ren ge teg ve gye shá zas -
ság, az isz la mi zá ció és a ja ni csár ság in téz mé nye ré vén egy faj ta et ni kai mix tú ra jött létre,
an nak összes kul tu rá lis kö vet kez mé nyé vel együtt.43 A szink re tiz mus az élet szin te min -
den te rü le tén a sze münk be öt lik: a val lás ban (a köz nép kö ré ben ez in kább musz lim-
 ke resz tény ele mek bôl felépü lô né pi hie del mek rend sze re lett), a csa lá di élet ben,
a min den na pi élet vi tel ben (pél dául a bor ivás ál ta lá nos szo ká sa a szul tá nok nál és a ru -
mé li a i ak nál), a kony ha mû vé szet ben (gö rö gök és tö rö kök ma is ugyanazo kat az éte le -
ket kí nál ják más-más né ven), a gaz da ság szá mos te rü le tén (me zô gaz da ság, ke res ke -
de lem, pén zü gyek, cé hek, ha lá szat), a ha jó zás ban, a ze né ben és a folk lór ban stb.44

A leg na gyobb ke ve re dés két ség te le nül a ha ta lom fel sô szint jein fi gyel he tô meg, ami
a rab ere de tû osz mán elit sa já tos után pót lá si rend sze ré bôl, a jól is mert gyer mek adó -
ból fa kadt. De az Osz mán-ház a ré gi bi zán ci–bal ká ni elit, sôt a Pa la i o lo gosz- di nasz tia
meg ma radt tag jait is szí ve sen emel te be a ha ta lom sán cai ba, amit az is je lez, hogy az
1453 és 1516 kö zöt ti idô szak ban ez a cso port ad ta a leg több nagy ve zírt.45

Az el bu kott Bi zánc to vábbélé sét min de nekelôtt az or to dox egy ház és az osz mán ál -
lam kiegye zé se biz to sí tot ta. Úgy tû nik, hogy az egy ház már Bi zánc éle té nek utol só sza -
ka szá ban az osz má nok mel lé állt, mert azt re mél te, hogy a szul tá nok fenn ha tó sá ga
alatt az összes or to dox hí vô fe let ti ha tal mat meg sze rez he ti, és a ke resz tény kö zös ség
éle té ben sok kal na gyobb sza va le het, mint a csá szá rok alatt. Ez a vá ra ko zá sa fé nye sen
tel je sült, hi szen a 18. szá zad ra so ha nem lá tott au to nó miát ví vott ki ma gá nak, és ennek
is kö szön he tô, hogy a kons tan ti ná po lyi pát riár kák még a 19. szá zad ban is tö ret le nül
tá mo gat ták a szul tá ni ha tal mat.46 A 15–16. szá zad ban gö rög adó bér lôk és gaz da sá gi
szak em be rek so ka sá ga állt az osz má nok szol gá la tá ba, hoz zá se gít ve ôket an nak megta -
nu lá sá hoz, ho gyan kell egy Kons tan ti ná poly köz pon tú, nagy bi ro dal mat mû köd tetni.47

A konk rét in téz mé nyi át vé te lek vagy pár hu za mok kö zül a kö vet ke zôk tûn nek a leg -
fon to sab bak nak: 1) az osz mán ti már (ja va da lom bir tok)-rend szer, amely töb bek vé le -
mé nye sze rint a ké sô bi zán ci pro no i á ból ered;48 2) a te lek–adó egy ség (çift- ha ne) kom -
bi ná ció ján ala pu ló adó rend szer, amely a ké sô ró mai iu ga ti o- ca pi ta tio osz ma ni zált
vál to za ta;49 3) a ha ta lom fel fo gás és -szer ve zet, az ud va ri és a had szer ve zet szá mos ele -
me (az ural ko dó stá tu sa, jel zôi, az ud va ri lo vas ság, a ka to na pa rasz ti ala ku la tok stb.),
ame lyek legin kább bi zán ci elô ké pek bôl ve zet he tôk le;50 4) az úgy ne ve zett il mi y e- rend -
szer, vagyis a val lás tu dó sok/ta ná rok, a muf tik és a ká dik ál la mi lag el lenôr zött val lá si
hie rar chiá ja, amely az or to dox egy ház min tá já ra épült ki, s amely egye dül ál ló az isz -
lám ban, ahol nincs köz ve tí tô „pa pi rend” a hí vô és Is ten kö zött. Va ló szí nû leg a fômufti
tiszt ség sem más, mint a pát ri ár kai mél tó ság osz mán után za ta;51 5) a der vis ren dek
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szer ve ze tei, ame lyek sok ro kon sá got mu tat nak a bi zán ci mo nos to ro kéi val (a bi zán ci
és a muszlim misz ti ka, a hé szü kaz mus és a ta sav vuf ro kon sá ga);52 6) az osz mán építészet,
amely so káig szo ro san a bi zán ci épí té szet nyom do kain ha ladt, jól le het leg fôbb cél ja
an nak túl szár nya lá sa volt.53

Ami pe dig a bi zán ci ság tu da tos vál la lá sá nak vagy nem vál la lá sá nak kér dé sét il le ti,
azt az osz má nok fo ga lom hasz ná la ta fe lôl kö ze lít het jük meg a leg könnyeb ben. Minde -
nekelôtt azt kell rög zí te nünk, hogy az osz mán ál lam nak nem volt hi va ta los ne ve. Ha
leg fon to sabb je gyét, vagyis di nasz ti kus jel le gét akar ták kiemel ni, ak kor dev let -i Os maniyé -
nek (Osz mán ál lam/bi ro da lom), de még gyak rab ban me ma lik -i mah ru sé nek (jól vé dett
or szág) vagy egy sze rûen csak bu ca nib nak (ez az ol dal/e rész) ne vez ték; ha vi szont
muszlim vol tát akar ták alá húz ni, ak kor mem le ket -i/me ma lik -i is la mi y é nek (az isz lám or -
szá ga) mond ták. De már na gyon ko rán fel buk kan a mem le ket -i/di y ar -i/ik lim -i Rum (Rúm -
or szág) ki fe je zés is, amely nek má so dik tag ja ere de ti leg ró mait, az tán fô leg ke let ró -
mait, vagyis bi zán cit je len tett. A bi zán ciak ugyanis ma gu kat rhó ma i o i nak, or szá gu kat
pe dig Rhó ma ni á nak hív ták,54 s ezért az ara bok/musz li mok a bi zán ci bi ro dal mat diyaru’r-
Rum nak/bi la du’r-Rum nak (Rúm föld je/or szá ga) ne vez ték el, la kóit pe dig ru mi nak.
Föld raj zi lag Rúm föld je/or szá ga az Euf rá tesz tôl és a Tau rusz hegy ség tôl nyu gat ra kez -
dô dött, és a Bi zán ci Bi ro da lom törzs te rü le teit (ki vált an nak kis-á zsiai fe lét) fog lal ta
ma gá ban.55 A Kis-Á zsiát meg hó dí tó szel dzsu kok szin tén „Rú mor szág szul tán já”-nak
ti tu lál ták ma gu kat.56 A Rhó ma nia ki fe je zés ezért (meg az 1204-es la tin hó dí tás miatt)
las san ként át csú szott az or to dox Bal kán ra, s ezt vet ték át az osz má nok Rum eli (Ru mé -
lia) for má ban.57 Ada tok tö me ge bi zo nyít ja, hogy az osz mán ha tal mi és szel le mi elit a
kez de ti szór vá nyos hasz ná lat után a 15. szá zad má so dik fe lé tôl egy re gyak rab ban és
egy re tu da to sab ban al kal maz ta ma gá ra a rúmi jel zôt. I. Ba je zid szul tán már 1394-ben
fel vet te a Rum sul tanı (Rúm szul tán ja) cí met,58 s II. Meh med tôl kezd ve az ural ko dók
nem csak a szul tán, a pa di sah, a kán és a sah, ha nem a ka y sar -i Rum (gö rög nyel vû le -
ve leik ben a ba si leus és au to kra tor) ti tu lust is vi sel ték.59 Ha ve lô sen akar ták kö zöl ni ha -
tal mi ál lá su kat a kül vi lág gal, ak kor a ha kan -i/sul ta nü’r-Rum ve’l-Arab ve’l-A cem (Rúm, az
ara bok és a per zsák kán ja/szul tán ja) for mu lát al kal maz ták.60 A kul tú ra és a val lás em -
be rei ugyan csak rúmi köl tô ket, der vi se ket, sej he ket és val lás tu dó so kat (sua ra -i/ab da -
lan -i/mesay ih -i/ule ma -i Rum) em le get tek, ami kor ma guk ról szól tak.61 A 15. szá zad má -
so dik fe lé re kiala ku ló osz mán li nyel vet, ame lyet ad dig li san -i Tür ki nek (tö rök nyelv)
mond tak, a 16. szá zad tól ve gye sen hív ták li san -i/ze ban -i Ru mi nak és Tür ki nek (tö rök
és rúmi nyelv), oly kor li san -i Tür ki -i Ru mi nak (rúmi tö rök nyelv).62 Ez az ön meg ha tá -
ro zás tel je sen egy beesett az osz má nok ke le ti megíté lé sé vel. Mi köz ben az eu ró paiak
ál ta lá ban tö rök nek (tur cus, tur co stb.), né ha tró jai nak tar tot ták ôket, a per zsák, arabok,
af ri kaiak, in diaiak, dél ke let- ázsiaiak és egy ideig a por tu gá lok sze mé ben az osz má nok
min dig is rú mik vol tak és ma rad tak.63

Az osz mán tör té ne ti és iro dal mi mû vek, to váb bá az ál lam élet hi va ta los do ku men tu -
mai nak ap ró lé kos vizs gá la ta azt mu tat ja, hogy a 16–17. szá za di osz má nok szá má ra
Rúm fo gal ma több fé le je len tést hor do zott. Elô ször is föld raj zi lag a bi zán ci és az az zal
azo nos osz mán törzs te rü le tek (Kis-Á zsia és Ru mé lia nagy ré sze) meg je lö lé sé re szol -
gált. Má sod szor, ma gá ban fog lal ta a köz pon ti (di nasz ti kus) ha tal mat és a köl dök zsi -
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nór ján élô, ál la mo sí tott kul tu rá lis eli tet an nak Isz tam bul köz pon tú szel le mi éle té vel
és al ko tá sai val együtt. Eb ben az ér te lem ben a rúm(i) az osz mán(li) szi no ni má ja. Har -
mad szor, egyér tel mû uta lást tar tal ma zott a di nasz tia szá má ra le gi ti má ciós szem pont -
ból rend kí vül fon tos rúmi szel dzsu kok ra, bi zo nyít ván, hogy az osz má nok az ô tör vé -
nyes örö kö seik. Ne gyed szer, az osz má nok rú mi sá ga ki fe je zett egy kü lön, re gio ná lis
tö rök sé gi iden ti tást is, amennyi ben Rúm or szá gá nak ke ve rék, s bár mes ter sé ges, szer -
ke ze té ben és min den na pi vál to za tá ban mégis csak tö rök nyel vet be szé lô la kos sá gát
meg kü lön böz tet te az arab, irá ni stb. te rü le te ken élô egyéb tö rö kök tôl.64 In nen ért -
he tôk meg a 17. szá za di uta zó, Evlia Cselebi fur csa tör té ne tei, ame lyek a tür ki nyelv
ôsi sé gét és el sô sé gét az zal igye kez nek bi zo nyí ta ni, hogy Nagy Sán dor kör nye ze té ben
is be szél ték, sôt már Noé is ezen a nyel ven tár sal gott a bár kán Hó sang sah hal, a per -
zsák le gen dás ki rá lyá val. Ezek iga zol ják és jel zik elô re, hogy a tö rö kül be szé lôk az egész
vi lág urai lesz nek.65 S vé gül, ötöd ször, a rú mi ság je len tet te Bi zánc egye te mes ha tal mi
igé nyei nek to vább vi te lét, azt, hogy a „tö rök–ró mai pa di sah” (ba si leus kai au to kra tor/ami -
ras Tur kor ho ma i on) ugyanúgy a vi lág egyet len ura, mint a ré gi ró mai és a ke let ró mai
csá szá rok. Az ô utó dai ként és a se des im pe rii, a csá szár vá ros bir to ká ban az osz mán ural -
ko dók hi va tá sa az, hogy hely reál lít sák a Ró mai Bi ro dal mat, a har ma dik Ró mát.66 (Záró -
jel ben jegy zem meg, hogy a ko ráb bi né ze tek kel szem ben ezt az igényt a felemel ke dô
Oroszor szág sem kér dô je lez te meg, mert a ko ráb ban egyér tel mûen po li ti kai ideo ló -
giá nak el köny velt „Moszk va – a har ma dik Ró ma” el mé le tet újab ban in kább val lá si–esz -
ka to lo gi kus tan nak ér tel me zik, amely nek lé nye ge az, hogy Moszk va nem po li ti kai lag
kí vánt Bi zánc örö kö se len ni, ha nem mint az igaz hit me ne dé ke.)67

Így az osz má nok nál a bi zán ci csá szá rok ha gya té ka (ame lyet hol a Pa la i o lo go szok tól,
hol a Kom né no szok tól, hol meg a tró jaiak tól szár maz tat tak át)68 a hó dí tá sok le gi timá -
lá sát is szol gál ta: azt szûr ték ki be lô le, hogy min den, ami haj dan a rú mik hoz/bi zánciak -
hoz tar to zott, örök jo gon il le ti meg a szul tánt. En nek alá tá masz tá sá ra be ve tet ték a Nagy
Sán dor-le gen dát is, aki nek kép zelt hó dí tá sai szi lárd jog cí met szol gál tat tak a nyu ga ti
ter jesz ke dés hez (er re a gon do lat ra épül Mah mud tol mács Ta rih -i Un gu rusz cí mû mun -
ká ja).69 Ma gyaror szá got és a Habs burg Bé cset min de nes tôl a rúmi örök ség ré szé vé
nyil vá ní tot ták, hogy min den tal pa lat nyi föld meg szer zé sét vissza fog la lás nak vagy a jo -
gos tu laj don bir tok ba vé te lé nek ál lít has sák be.70 En nek ér de ké ben, mint em lí tet tem,
még a ge nea ló giá kat is átír ták, hogy ge nea lo gi kus és ge ne ti kus kap cso la tot te remt se -
nek a gö rö gök kel, aki ket a muszlim ha gyo mány Ézsau fia Rúm tól ere dez te tett. En nek
fé nyé ben nem le het vé let len, hogy Tur szun Bég 15. szá zad vé gi kró ni ká ja a ma gyarokat
kö vet ke ze te sen „Be ni Asz fer né pé”-nek ne ve zi, amely – mint lát tuk – a rú mik/gö rö -
gök má sik kö zép ko ri arab ne ve.71 A bi zán ci ha gya ték nak ezt a sze re pét Lok man udvari
tör té net író 1577–78-ban a kö vet ke zô kép pen fog lal ta össze: az osz má nok el fog lal ták
Rú mot, s ez zel a rú mik – köz tük Nagy Sán dor – jog sze rin ti örö kö sei let tek; eb bôl kö -
vet ke zik, hogy Nagy Sán dor vi lág bi ro dal má nak örö kö sei az osz má nok, s a nagy hódító
min den fog la lá sa – Bé cset is be leért ve – ôket il le ti meg, hoz zá juk tar to zik; a szul tán
jog sze rûen te kin ti va zal lu sá nak a Habs burg ural ko dót is, mi vel az a ró mai (vagyis
a bizán ci) csá szár alatt va ló ja, aki tôl a szul tán el vet te Kons tan ti ná polyt, a fô vá rost –
a va zal lus dol ga pe dig az, hogy adót fi zes sen.72
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Az el mon dot tak ból jól ki raj zo ló dik, hogy az osz má nok a 14–17. szá zad ban tu da to -
san kap cso lód tak a le gyô zött és „megôriz ve meg szün te tett” Bi zánc hoz. Nem csak számos
in téz ményt vet tek át tô le, de önazo nos sá guk és po li ti kai am bí cióik meg fo gal ma zá sá -
hoz is hasz no sí tot ták a rúmi örök sé get. En nek volt egy uni ver zá lis ré te ge, amely a ró -
mai vi lág ura lom esz mé jé nek fo lya ma tos sá gá ban nyert ki fe je zést, és volt egy re gio ná -
lis, amely a töb bi ke le ti és egyéb tö rök né pek tôl va ló el ha tá ro ló dást szol gál ta, és mint
ilyen az osz mán elit iden ti tá sá nak sa rok kö ve lett. Ahogy egy 16. szá za di kró ni kás egyik
ver sé ben re me kül ki fe jez te:

Tür ki nyel ven szólj hoz zánk, kik rú mik va gyunk
Hisz nem kel le mes-e a rú mi nak a tür ki szó?73

Ezt a büsz kén vál lalt, re gio ná lis rúmi ön tu da tot su gá roz za Musz ta fa Ali 16. szá zad végi
ver se is:

Egy szó val a rúmi ki vá ló em ber
Az arab hí zel ke dô, hit vány alak
S bár a per zsa ud va rias ter mé sze tû
Leg több je mégis kép mu ta tó
Irigy ség s gyû lö let nem fû ti a rúmi iránt
Mert a tü zet és a vi zet egy po hár ban tart ja
Egy szó val mos tan ság
A böl csek sze rint
A rúm száz szor jobb a per zsá nál, s
Hit vány, ki nek nem tet szik e szó
Ko ráb ban a ne mes per zsák
Eré nyeik kel nyer tek hírt és ne vet
Ma már ez nincs meg ben nük
A rúmi em ber nagy sá ga hiány zik be lô lük.74

A fent el mon dot tak da cá ra ter mé sze te sen szó sincs ar ról, hogy az Osz mán Bi ro da lom
csu pán Bi zánc má so dik kiadá sa lett vol na. Az osz mán iden ti tás ban szük sé ges felis mer -
nünk és hang sú lyoz nunk egy kü lön per zsa/irá ni össze te vôt is, amely vál to zó in tenzitás -
sal je lent ke zett és for mál ta az osz má no kat. A (nyu gat-)ana tó liai tö rök ség ugyanis elsô -
sor ban per zsa szû rôn és a per zsa nyel ven ke resz tül is mer ke dett meg az isz lám civi li zá ció
ha tal mas épít mé nyé vel.75 A rúmi szel dzsu kok ko rá ban (12–13. szá zad) nem csak az ál -
lam igaz ga tás, ha nem az iro da lom, a tör té net írás és a ke res ke de lem nyel ve is a per zsa
lett.76 Ráadá sul az osz má nok felemel ke dé se elôtt szin te min den Kis-Á zsiá tól ke let re
el te rü lô muszlim ál la mot a Ro bert Canfield ál tal meg fo gal ma zott „Tur ko- Per zsia”-mo -
dell sze rint szer vez tek és irá nyí tot tak:77 a ka to nák ál ta lá ban tö rö kök vol tak, a bü rokra -
ták pe dig per zsák, így az ál lam igaz ga tás is az ô nyel vü kön folyt. Kez det ben ma guk az
osz má nok is e mo dell nek meg fe le lôen épít kez tek, és hosszú eman ci pá ciós fo lya mat
ered mé nye ként ju tot tak el a 15. szá zad má so dik fe lé re oda, hogy a szel dzsu kok tól és
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az il ha ni dák tól örö költ for má kat és megol dá so kat (rész ben ép pen bi zán ci ha tás ra)
a ma guk ké pé re for mál ják, „osz ma ni zál ják” (a „tö rök elem”-et itt a bal ká ni és ana tóliai
dev sir me- szár ma zé kok al kot ták, aki ket nyel vi leg is asszi mi lál tak, a köz igaz ga tást pe dig
„el tö rö kö sí tet ték”, mi vel itt az töl töt te be a lin gua fran ca sze re pét). Ám sa já tos mó don
ép pen a ró mai vi lág bi ro da lom új raala pí tá si kí sér le tei nek idô sza ká ban (II. Meh med
ko rá ban) is mét elô tér be ke rült a per zsa nyelv, és a gö rög he lyett ez lett az egye te mes -
ség hor do zó ja, ami vel az osz má nok azt jut tat ták ki fe je zés re, hogy el sô sor ban a per -
zsa–isz lám ha gyo mány örö kö sé nek te kin tik ma gu kat. A Sza fa vi da Irán meg szü le té se
és felemel ke dé se, az ab ból ke let ke zô bel po li ti kai zûr za var és az éles ideo ló giai-val lá si
harc kel lett ah hoz, hogy az osz má nok nyel vi leg is erô tel je sen el ha tá ro lód ja nak Irán -
tól: ezért is gyô zött vég ér vé nye sen az osz mán li mint iro dal mi nyelv és mint a tör té net -
írás nyel ve. De hogy a per zsa kul tú ra von zá sa és ha tá sa mi lyen tar tós volt, azt jól jel zi,
hogy Szü lej mán szul tán a 16. szá zad kö ze pén lét re hoz ta a „sah ná me -í ró” (seh na me ci)
posz tot: az er re ki ne ve zet tek dol ga az volt, hogy Fir dau szi Ki rá lyok könyvé nek min tá já -
ra, per zsa nyel ven di csôít sék az ural ko dó tet teit.78 Vagyis összes sé gé ben azt mond hat -
juk, hogy míg a bi zán ci–tö rök ha gyo mány az osz mán iden ti tás re gio ná lis, ad dig az isz -
lám–per zsa örök ség an nak egye te mes kul tu rá lis irá nyult sá gát ha tá roz ta meg.79

Ezek után ar ra a kér dés re kell még vá laszt ad nunk, hogy mi kép pen ír ha tó le az osz -
mán iden ti tás val lá si össze te vô je. Ahogy fen tebb már szó esett ró la, a ko rai idô szak -
ban az ural ko dó, a ve ze tô ré teg és a nép val lá sa nagy já ból-e gé szé ben megegye zett:
mind nyá jan az össze fog la lóan né pi isz lám nak ne ve zett hi tet kö vet ték. Ez a fo ga lom
pár év ti zed del ezelôtt ho no so dott meg a ku ta tás ban, és a szun ni ta or to do xián és a
szun ni ta misz ti kán kí vü li, rend kí vül ve gyes és a 13–15. szá za di oguz- tö rö kö kre jel lem -
zô hie del me ket je lö li.80 A hit nek ez a for má ja va ló já ban fel szí ne sen isz la mi zált sá má -
niz mus volt, a tö rö kök tör zsi val lá sa, amely nek leg fôbb kép vi se lôi és hir de tôi a misz -
ti kus szent em be rek (sá má nok) vol tak, a Ho ra san eren le ri, a ba bák, a de dék, az aták stb.
Eb bôl a szí nes kong lo me rá tum ból még a 13. szá zad ban a kö vet ke zô je len tô sebb der -
vis ren dek (ta ri kat) ala kul tak ki: 1) a ka len de rik vagy a nép kö ré ben legin kább el ter jedt
ne vü kön ab da lok; 2) a ha y da rik és vé gül 3) a ye se vik. A 14. szá zad ra ezek bôl for má ló -
dott ki a még min dig elég gé dif fe ren ciá lat lan „rúmi ab dal”-ok (ab da lan -i Rum) moz -
gal ma, majd ab ból a las san ként bek tasinak ne ve zett irány zat, amely szá mos budd his ta,
új pla to nis ta, ke resz tény (gnosz ti kus) és muszlim ele met fog lalt szin kre ti kus egy ség -
be.81 Amint em lí tet tem, a Bal ká non kü lön „eu ro -isz lám” jött lét re, el sô sor ban az ab -
dal–bek ta si hit té rí tôk ré vén. A 15. szá za di Bal kán és Ana tó lia te le volt az isz lám és a
ke resz tény ség kö zött fél úton ál ló val lá si cso por tok kal (mi xo var va roi, krip to- ke resz té -
nyek, bos nyá kok, po má kok, hel le nisz ti kus musz li mok, hub me si hik).82 A 15. szá zad má -
so dik fe lé re Ana tó liá ban, Azer baj dzsán ban és Irán nyu ga ti te rü le tein lét re jött a kızılbas
„szek ta”, amely ere de ti leg az ab dal–bek ta si kong lo me rá tum hoz tar to zott, de idô vel
ren ge teg síi tá nak tû nô, va ló já ban eret nek elem mel bô vült. Az osz mán hit tu dó sok sze -
rint ezek a „té vely gôk” az isz lám legalap ve tôbb ta ní tá sai ra is fittyet hány tak (pél dául
az iba ha, a szent tör vény ta ga dá sá nak bû né be es tek), teo ló giai szem pont ból ezért nem
is síi ták nak, ha nem eret ne kek nek (mül hid, rafizi) bé lye gez ték ôket.83 S ak kor még nem
is szól tunk a ba y ra mi- me la me ti krôl, a ma guk pan teiz mu sá val (vah det -i vü cud/mev cud) és
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az erôs, ka riz ma ti kus spi ri tuá lis ve ze tô be (kutb: meg vál tó–pó lus) ve tett hi té vel, akik
evi lá gi ha tal mi igé nye ket is meg fo gal maz tak, vagy a bek ta siz mus ra is óriá si ha tást gya -
kor ló hu rufikról stb.84 Ez a sok eret nek gya nús szúfi rend, irány zat a 15. szá zad kö ze -
pé re ko mo lyan ve szé lyez tet te az Osz mán-ház di nasz ti kus-bi ro dal mi és ab szo lu tisz ti kus
igé nyeit, ezért a szul tá nok nö vek vô tá mo ga tást ad tak az isz lám má sik ös vé nyét, a tör -
vény val lás for má lis-jo gi út ját já ró val lás tu dó sok nak, az ule mák nak.

A di nasz tiá nak és elit jé nek egyik leg messzebb ha tó kö vet kez mé nyek kel já ró tet te az
volt, hogy tá masz té kul és a szúfi–né pi isz lám vissza szo rí tá sa ér de ké ben lét re hoz ta az
il mi y ét, a val lás jo gá szok hie rar chi ku san szer ve zett tes tü le tét, amely nek a ko ráb bi musz -
lim ál la mok ban nem ta lál juk pár ját.85 A né mi leg a bi zán ci klé rust után zó szer ve zet
élén a fô muf ti (ké sôb bi ne vén sey hü lis lam) állt, utá na rang sor rend ben a ru mé li ai és
az ana tó liai ká di asz ker, a na gyobb vá ro sok (Isz tam bul, Bur sza, Edir ne, Mek ka, Kai ró,
Da masz kusz stb.) ká di jai, a ke rü le ti ká dik, a mü der ri szek (a kö zép- és fel sô fo kú tan -
in té ze tek, a med re szék pro fesszo rai), a jo gi vé le mé nye ket adó muf tik, a pré di ká to rok
(va iz), a dzsá mik elôimád ko zói és pén te ki pré di ká to rai (imam–ha tib) kö vet kez tek (a pré -
di ká to rok és a rang sor ban alat tuk ál ló al kal ma zot tak szi go rúan vé ve nem tar toz tak az
ule ma rend hez, de ôk is – ki vált kép pen a nagy isz tam bu li szul tán dzsá mik: az Aja Szofja,
a Szul tán Ah med, a Szü lej má ni je, a Ba je zid, a Fá tih, a Sze lim, a Va li de és a Seh zá de
pré di ká to rai – nagy tár sa dal mi be fo lyás sal ren del kez tek). Kö rül be lül 1200 hely ség -
ben mû kö dött Ko rán-is ko la, me cset, bí ró, s szá mos he lyen med re sze. A fô vá ros ban,
Isz  tam bul ban ma gá ban ugyanennyi me cset tel szá mol ha tunk. Ezek az in téz mé nyek és
a hie rar chi kus rend szer biz to sí tot ta – mint M. Zilfi ír ja – az ál lam szun ni ta, cent ris ta
és le ga lis ta jel le gét.86 A val lás jo gá szok ugyan nem al kot tak szo ros ér te lem ben vett papi
ren det, de kö zü lük ke rül tek ki a ta ná rok és a bí rók, így az élet minden te rü le té re be -
fo lyás sal vol tak, és je len tôs mér ték ben meg ha tá roz ták a tár sa dal mi nor má kat.87 Az ál -
lam ha ta lom a 15. szá zad má so dik fe lé tôl nö vek vô erô fe szí té se ket tett ar ra, hogy a jog -
rend szert össz hang ba hoz za a val lás jog (seri at) elôírá sai val, s ezt a felada tot az ule mák
se gít sé gé vel ol dot ta meg. Ré szint en nek, ré szint a Sza fa vi da ál lam megala ku lá sá nak
és a ki zil bas val lá si fe nye ge tés nek kö szön he tô, hogy a kö vet ke zô idô szak ban, kü lö nö -
sen a 16. szá zad el sô fe lé ben, erôs „szun ni ti zá lá si” hul lá mok in dul tak el.

1. II. Meh med ko rá tól kezd ve ke mé nyen ül döz ték az eret nek gya nús der vi se ket és
der vis ren de ket, és he lyet tük olya no kat tá mo gat tak vagy ala pí tot tak, ame lyek a kor -
mány zat or to do xabb irány vo na lát kö vet ték. Így ke rül tek elô tér be a hal ve tik, a mev levik,
a naksiben dik és a 15–16. szá zad for du ló ján rend dé szer ve zett bek ta sik.88 A ki zil ba sokat
és a me lá mi kat a 16. szá zad fo lya mán szün te le nül fi gyel ték és zak lat ták.89

Ma gyaror szá gi György, aki a 15. szá zad kö ze pén húsz évig ra bos ko dott az Osz mán Bi ro -
da lom ban, két tör té ne tet is ha gyott ránk, ame lyek éle sen vi lá gí ta nak rá a két fé le út kö -
ve tôi, il let ve a der vi sek és az ál lam kö zött nö vek vô fe szült sé gek re. Az el sô, még II. Murád
szul tán (1421–1451) ide jé ben tör tént „je len tôs ese mény” lé nye ge az, hogy a der vi sek és
a „pa pok” össze vesz tek azon, va jon a „köz nép felaján lá sai, ala mizs nái és ado má nyai jog
sze rint a pa po kat il le tik-e meg, avagy a szer ze te se ket. A pa pok ugyanis azt mond ták: »Mi
vi sel jük gond ját a nép nek, hi szen ta ná csot adunk ne ki, és ítél ke zünk, kor mány zunk, ta -
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ní tunk, tör vényt sza bunk és haj tunk vég re, te hát az egész nép ter he a mi vál lunk ra ne -
he ze dik. Mi vel a mi szol gá la tunk in kább szük sé ges a nép nek és az egész or szág nak, a
nép felaján lá sai is mél tán il let nek meg ben nün ket.« Ama zok ez zel szem ben így be széltek:
»Mi va gyunk az utó dai és hely tar tói azok nak, akik a tör vény és a ke gye lem alap jai, s akik
köz ben jár nak a né pért Is ten szí ne elôtt, s ér de meik kel és köz ben já rá suk kal igye kez nek
kielé gí te ni szük ség le teit. El há rít va az egész or szág ba jait és ve sze del meit, s jót cse le ked -
ve min den ere jük kel, ott ad nak tá mo ga tást és ott se gí te nek, ahol az em be ri erô már el -
lan kad. Kö vet ke zés kép pen in kább mi va gyunk azok, aki ket jog gal megil let nek a nép ala -
mizs nái és fo ga dal mi felaján lá sai.«” A szul tán a „pa pok”, vagyis az ule mák ja vá ra dön tött
a vi tá ban, de a szer ze te sek ké ré sé re hét nap ha la dé kot adott az íté let ki hir de té sé re. Eköz -
ben egyik éj sza ka, mi kor ép pen szük sé gét vé gez te, össze tört alat ta az ár nyék szék, ô pedig
a mély be zu han va fennakadt egy fán. Szo rult hely ze té bôl egy szer ze te si ru há ban fel tû -
nô alak men tet te ki, mi re az ural ko dó le mon dott a trón já ról, és vissza vo nult, hogy szer -
ze te sek kö zött él je le éle tét. – A má sik „je len tôs ese mény”, amely már II. Meh med ural -
ko dá sa ide jén tör tént, szem mel lát ha tó lag a der vi sek el le ni erô sza kos fel lé pés jo gos sá gát
hi va tott in do kol ni. A hí rek sze rint a ta tár ural ko dó meg akar ta ölet ni az osz mán szul -
tánt, s a me rény let vég re haj tá sá ra né hány ör dön gös sze mélyt vett rá, akik der vis öl tö zet -
ben pró bál tak az ural ko dó hoz fér kôz ni. Ezen kí vül a köz bûn té nyek el kö ve tôi is job bá ra
„azok ban az idôk ben szer ze te sek ru há já ban s kül sô for má juk ban buj kál tak. – Mindezen
na gyon felin dult az ural ko dó, de leg fô kép pen a fen tebb el mon dott sze mé lyek go nosz -
sá ga ösz tö nöz te tett re, ezért ki bo csá tott egy nyil vá nos edik tu mot, mely ál tal or szá gá ból
va la mennyi szer ze test elûz te és kiuta sí tot ta. Egyide jû leg meg pa ran csol ta, hogy akit szer -
ze te si öl tö zet ben ta lál nak, ve gyék ôri zet be, ves sék rab ság ba, nyil vá no san bün tes sék meg,
ko boz zák el min den hol mi ját, vé gül pe dig: fosszák meg éle té tôl. Ugyanis a ki rály lel két
e faj zat iránt ak ko ra utá lat és gyû lö let fog ta el, hogy még a ne vü ket sem bír ta hal la ni, és
ha bár kit bár hol meg lá tott a sze gé nyek e ru há za tá ban, azt felin du lás nél kül nem tud ta
néz ni. In nen adó dott az, hogy azok, akik ôt kí sér ték, avagy elôt te jártak, azo kon a he lye -
ken, amer re át me nô ben volt, egyet len sze gényt sem en ged tek mu tat koz ni.”90

2. Nagy dzsá mi-é pí té si prog ra mok ba fog tak (kü lö nö sen az 1530-as évek ben).91

3. Mind szi go rúb ban pró bál ták be tar tat ni a val lá si elôírá so kat. Ebusszu ud efen di
fô muf ti fet vá kat bo csá tott ki ar ról, hogy a na pi öt szö ri imát és a pén te ki is ten tisz te -
le tet el mu lasz tó kat szi go rúan meg kell bün tet ni.92 Egyes he lye ken kü lön hi va tal no -
ko kat (na mazcı) ne vez tek ki ar ra, hogy pén te ken ként ház ról ház ra jár va za var ják el
is ten tisz te let re az ott hon ülô ket, vagy vizs gá la to kat in dí tot tak a no tó rius tá vol ma ra -
dók el len.93

4. Al ka lomad tán „szétütöt tek” az el haj ló ule mák kö zött is (Szü lej mán szul tán pél -
dául 1527-ben ki vé gez tet te az eret nek nek nyil vá ní tott Mol la Ka bizt).94

Mindezek foly tán az ule ma rend és an nak vi lág lá tá sa egy re erô tel je seb ben for mál -
ta a di nasz tia önazo nos sá gát. Ez fô leg há rom té ren mu tat ko zott meg.

1. Az ural ko dó ház sa ját kül de té sét tel jes egé szé ben a dzsi hád, a szent há bo rú vi selé -
sé ben ta lál ta meg, az osz mán ál lam és a dzsi hád fo gal mi lag szin te egy beol vadt. A dzsi -
hád az osz mán vi lág ban – ha nem is a szent tör vény be tû je, de az ule mák su gal la ta sze -
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rint – mintegy ha to dik „pil lér ré”, „is ten tisz te let té” (iba da) vált, amely iga zol ta a po li -
ti kai rend szert, és transz cen dens ér tel met adott a bi ro da lom lé té nek.95

2. Az osz mán ural ko dók – az elôb bi fel fo gás sal össz hang ban – az isz lám „megújí tói”
(mü ced did) és a „két szent vá ros [Mek ka és Me di na] szol gái” let tek.96

3. A szun ni ta isz lám ve ze tô ere je ként ma guk ra vál lal ták az or to do xia (a se ri at) védel -
me zé sét a ki zil bas Sza fa vi da és a ke resz tény Habs burg val lá si té vely gés sel és „ha mis”
ural mi igé nyek kel szem ben. Ez a sze rep töl töt te ki tar ta lom mal az osz mán ka li fá tus
el mé le tét, amely nek lé nye ge az, hogy a szul tá nok „az igaz úton já ró” el sô négy ka li fa
köz vet len örö kö sei, foly ta tói, s mint ilye nek Is ten vá lasz tott jai, akik nek ural ma elô fel -
té te le a szent val lás tör vény ér vé nye sü lé sé nek.97

A szun ni ta hang sú lyok erô sö dé se las san, de biz to san nö vel te a val lás jo gá szok moz -
gás te rét, akik idô ha lad tá val a di nasz tia ha tal mát is kor lá toz ni kezd ték (a 16. szá zad
vé gé re a fô muf ti a po li ti kai élet fô sze rep lôi kö zé lép, fet vá já val ural ko dó kat tesz nek
le, az ule ma fel sô ré te ge pe dig a 18. szá zad ra pri vi lé giu mok kal kö rül bás tyá zott, va lódi
„ren di arisz tok rá ciá vá” ala kul). A ha ta lom mal va ló össze fo nó dá sa és kor rum pá ló dása
miatt az tán ma gá nak az il mi y e- rend nek is ko moly fe nye ge té sek kel kel lett szem be néznie,
hi szen a 16. szá zad vé gén szín re lép tek és a 17. szá zad kö ze pé re ko moly tár sa dal mi
erô vé nôt ték ki ma gu kat a pu ri ta nis ta moz gal mak – min de nekelôtt a kadıza dé ké, amely -
nek ve ze tôi IV. Meh med (1648–1687) szul tán ra is szá mot te vô be fo lyást gya ko rol tak.98

Minden nek el le né re azt kell mon da nunk, hogy sem az ál lam és a szúfik, sem az ule -
mák és a szúfik vi szo nya nem in téz he tô el az zal, hogy a szúfikat (aki ket egyéb ként a
pu ri ta nis ták még az ule mák nál is job ban gyû löl tek és tá mad tak) tel je sen hát tér be szo -
rí tot ták vol na. Szer ve ze teik: az il mi ye és a ta ri kat, az isz lám két fô „út ja” ugyanis óha -
tat la nul össze kap cso ló dott, és ami legalább olyan fon tos: a két út em be reit a sze mé -
lyi kap cso la tok ezer nyi szá la fûz te össze. A szul tá nok és az ule mák több sé ge be lé pett
va la me lyik der vis rend be, leg töb ben va la me lyik nagy sejh ta nít vá nyai vol tak. Szá mos
te kin té lyes der vis fia vá lasz tot ta az ule ma pá lyát, és sok rend fô nök pré di kált rend sze -
re sen a me cse tek ben. Az ule mák (a ká dik ré vén) el lenôriz ték a ko los to ri ala pít vá nyok
(vakıf) pén zü gyeit, s az ál lam a szá má ra ked ves vagy el fo gad ha tó ren de ket nagy össze -
gek kel tá mo gat ta. A ko los to rok (za vi ye, tek ke) szá ma messze meg ha lad ta a me cse te két,
és a szá muk ra lé te sí tett val lá si ala pít vá nyok rend kí vül össze tett tár sa dal mi funk ciót
töl töt tek be, ja va részt ezek kö rül ala kul hat tak ki az ál lam tól füg get len pol gá ri élet ke -
re tei.99 A köz be széd ben és az iro da lom ban meg ha tá ro zó ma radt a szúfi, oly kor a szin -
kre ti kus be széd mód. A két út em be rei ve sze ked tek egy más sal, oly kor ke mé nyen fel -
lép tek az el haj lók kal szem ben, alap ve tôen mégis össz hang volt kö zöt tük, s ke vés
eset ben al kal maz tak erô sza kot egy más sal szem ben.100 Eb ben per sze ré sze volt az elit
to bor zá si-u tán pót lá si rend jé nek is. A ra bok ként felemel ke dett „iga zi osz mán lik” ter -
mé sze te sen igye kez tek jó musz lim má vál ni, de azért az ô hi tük mégis más volt, mint
a musz lim- tö rök szár ma zá sú val lá si eli té. Miu tán dön tô több sé gük ke resz tény kör nye -
zet bôl ér ke zett, ere de ti (lé nye gé ben ap ja-any ja) val lá sá val szem ben meg le he tô sen el -
né zôen vi sel ke dett, mi köz ben a bi ro dal mi po li ti ká ban ter mé sze te sen megin gás nél -
kül tá mo gat ta a ke resz tény vi lág el len foly ta tott har cot. En nek a ré teg nek a tag jai
ál ta lá ban tisz tá ban vol tak szár ma zá suk kal, szá mon tar tot ták, sôt tá mo gat ták ro ko naikat.
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Mai szem mel fur csá nak tû nô együtt mû kö dé sek re van nak ada taink: pél dául ar ra, hogy
a csa lád egyik ága isz la mi zál, s tag jai az osz mán ál lam leg ma ga sabb pol cai ra ka pasz -
kod nak fel, mi köz ben a má sik ág meg ma rad ke resz tény hi té ben, és él ve zi a ma gas
kap cso la tok ál dá sait.101 (Ezt a mód szert egyéb ként a tár sa da lom al sóbb szint jein is al -
kal maz ták.)102

Az iden ti tás ra néz ve mindeb bôl az kö vet ke zik, hogy az osz má nok vi lá gá ba tör té nô
in teg rá ció és az osz mán iden ti tás ba va ló felol dó dás el sô szá mú esz kö zé nek (a nyel ven
kí vül) a val lás, an nak is sa já to san osz mán for má ja szá mí tott. Ez a kö zeg, úgy tû nik,
idôn ként meg tûrt olyan ten den ciá kat is, ame lyek egy „nor má lis” szun ni ta vi lág ban el -
fo gad ha tat la nok let tek vol na. Pél da ként a fu tó lag már szó ba ho zott húb me szi hi
(a Jézus nak ki tün te tett, oly kor Mo ha me dé nél is fon to sabb sze re pet tu laj do ní tó) „szek -
tát” em lít he tem: ez az irány zat – legalábbis nyu ga ti meg fi gye lôk sze rint – nem csak a
15. szá zad lá zas, nagy ke ve re dé si idô sza ká ban, ki vált az eret nek moz gal mak ban, ha -
nem a 16–17. szá za di leg fel sôbb elit-kö rök ben is vissza té rôen felütöt te a fe jét.103 Úgy
tû nik, az osz má nok val lá si iden ti tá sá nak szá mos, sza ba dos ele me rend kí vü li mó don
za var ta nem csak az ule mák vagy a pu ri tá nok egyes hang adóit, ha nem a bi ro da lom tól
ke let re élô musz li mo kat is. Ezek ben az or szá gok ban a rúmi név gyak ran tar tal ma zott
pe jo ra tív mel lék zön gé ket. Az osz mán lik a per zsák, az egyip to miak és más musz li mok
sze mé ben is a ke let ró maiak (bi zán ciak) örö kö sei vol tak, el faj zott, egy ko ri ke resz té -
nyek bôl lett rossz musz li mok, akik nek ki vé tel nél kül gyen ge a hi tük. Ezt a tár sa da lom
fel sô és al só ré giói ban egyaránt ki ta pint ha tó szin kre ti kus jel le get ké pi for má ban is
szem lél het jük: a hí res, ka lóz szár ma zá sú osz mán ten ger nagy, Bar ba rossza Haj red din
(megh. 1546) sze ren csé sen fenn ma radt zöld ha di zász la ja szin te fog la la tát ad ja mindan -
nak, ami rôl fen tebb szó esett.104

Az isz tam bu li Ten ge ré sze ti Mú zeum ban ôr zött zász lón a kö vet ke zô mo tí vu mok lát ha -
tók: fel sô ré szén Ko rán-i dé zet, alat ta a négy sa rok ban az el sô négy ka li fa ne ve, e „car -
touche”-ok kö zött bal ra fent egy kéz fej, alul kö zé pen egy Dá vid-csil lag, kö zé pen pe dig
a hí res két pen gé jû kard, a Zülfikár meg le he tô sen ant ro po morf áb rá zo lá sa. Az utób bi
a pró fé tá tól és Abu Tá lib tól ke rült Ali hoz, a ne gye dik ka li fá hoz, az isz lám baj no ká hoz,
aki a pró fé tá ról és tár sai ról szó ló le gen dák ré vén las san „össze nôtt” a Zülfikár ral (ezt
tük rö zi a köz mon dás is: „Nincs más le gény Alin kí vül, és nincs más kard a Zülfiká ron kí -
vül”). A kar dot kü lö nö sen a síi ták érez ték ma gu ké nak, akik sze mé ben Ali és le szár ma -
zot tai ha tal mi igé nyeit is jel ké pez te. A Zülfikár mint szim bó lum a 15. szá zad ban ju tott
na gyobb je len tô ség re, az osz má nok nál kü lö nö sen a ja ni csá rok és a bek ta sik kö ré ben lett
nép sze rû. Az osz mán had se reg had já ra tai ré vén szé les kör ben is mert té vált, és ré gi euró -
pai, irá ni és arab, kar dok hoz fû zô dô cso dás tör té ne tek is ta pad tak hoz zá. A tö rök ábrázo -
lá so kon a Zülfikár nem vé let le nül ha son lít ke reszt re: a ve gyes, job bá ra ke resz tény eredetû
ja ni csá rok be le lát hat ták sa ját ott ho ni ha gyo má nyai kat, szin kre ti kus volt és öku  me ni kus,
és össz han got te rem tett kö zöt tük.105 Na gyon va ló szí nû te hát, hogy Bar ba rossza ha di
zász ló ja a há rom nagy val lás egy sé gét hir det te az isz lám el sô sé ge mel lett (amit a Ko rán-
i dé zet és a muszlim mo tí vu mok al kot ta ke ret fe jez ki).
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Az osz mán iden ti tás meg szi lár du lá sá ban mér föld kô nek te kint he tô – s ezt az ule ma
po li ti zá ló dá sán túl a név adá si szo ká sok egy sé ge sü lé se (isz la mi zá ló dá sa) is szé pen mu -
tat ja –, hogy az ural ko dó elit két nagy ré sze: a po li ti kai szek tor (üme ra/kul) és a val lási
szek tor (ule ma/dai) kö zöt ti kul tu rá lis-val lá si vá lasz fa lak 1600 kö rül re nagy részt leom -
lot tak, és egy sé ges vi lág né ze tû, ha bi tu sú osz mán–muszlim ural ko dó elit jött lét re.106

En nek muszlim–tö rök, per zsa és bi zán ci kul tu rá lis szink re tiz mu sa és ki su gár zá sa a tár -
sa da lom nagy tö me gei re sem ma radt ha tás nél kül. Mi köz ben az elit és a „tö rök” köznép
(az alatt va lók) kö zöt ti po li ti kai és tár sa dal mi kü lönb sé gek egy re na gyob bak let tek, a
fe lül rôl ér ke zô kul tu rá lis-val lá si min ták és a tu da tos di nasz ti kus po li ti ka ha tá sá ra az
egy ko ri ogu zok/türk mé nek nagy tö me gei nél a ko ráb bi tö rök iden ti tást a 17. szá zadra
egyér tel mû muszlim önazo nos ság vál tot ta fel, ame lyet még két to váb bi iden ti tás elem

Bar ba rossza Haj red din ha di zász la ja, 1545 elôtt
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egé szí tett ki. Az egyik a (na gyobb) csa lád hoz, no mád vi dé ke ken pe dig kü lö nö sen a
nem zet ség hez és a törzs höz va ló tar to zás erôs ér zé se. Eh hez já rult a szû kebb pát riá -
hoz (tö rö kül a mem le ke thez) va ló hi he tet le nül szi lárd kö tô dés, ami a mai na pig rend -
kí vül fon tos a tö rök tár sa da lom ban. Mi köz ben a köz nép ben a ha ta lom di nasz ti kus jel -
le ge és az ah hoz va ló lo ja li tás szük sé ges sé ge egy re job ban el fo ga dás ra ta lált, a na gyobb
egy ség hez, az or szág hoz va ló tar to zás tu da ta még so káig nem ala kult ki; ez jól lát szik
ab ból is, hogy egé szen a 19. szá zad má so dik fe léig a tö rö kök nek nem volt egyér tel mû
sza vuk az or szág és a ha za je lö lé sé re (a szó ba jö he tô mem le ket, di y ar, vi la y et, dev let sza -
vak mind mást je len tet tek). Ha né mi leg túl zó nak tû nik is, nem vé let le nül ír ta Ber -
nard Le wis, az isz lám kul tú ra egyik legis mer tebb ku ta tó ja, hogy az isz lám vi lág ban alig -
ha volt más nép, ame lyik oly ke vés je len tô sé get tu laj do ní tott vol na az et ni kum nak, és
ame lyik annyi ra felol dot ta vol na ma gát a val lás ban, mint a tö rök.107 Ez az oka an nak,
hogy a bi ro da lom né pei kö zül a tö rö kök ér kez tek az egyik leg gyen gébb et ni kai-nemzeti
tu dat tal a na cio na liz mus ko rá ba.108
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20 Ro bert DAN KOFF: The Ale xan der Ro man ce in the Díwán Lughát at- Turk. Hu ma ni o ra Isla -
mi ca 1 (1973) 233–244. Nagy Sán dor és Zül kar nejn összeol va dá sá ra és isz la mi zá lá -
sá ra lásd még CSIR KÉS Fe renc: The Ro ad from Ac cur sed ness to Pro phe thood. The Image
of Ale xan der the Gre at in Zo ro ast ri an and Is la mic Li te ra tu re. (Ké zi rat, 2006) 3–4.

21 Tur sun BEY: Târîh-i Ebü’l-Feth. Hazırla y an: Mer tol TU LUM. Istan bul, 1977. 3.
22 Meh med NESRÎ: Kitâb-ı Ci han- Nümâ. Nesrî Ta ri hi. I. Hazırla y an lar Fa ik Resit UNAT–

Meh med A. KÖ Y MEN. An ka ra, 1949. 10–11.
23 FLEM MING: i. m. (17. j.) 134; Cor nell H. FLEIS CHER: The Law gi ver as Mes si ah. The

Mak ing of the Im pe ri al Image in the Reign of Sü le ymân. In: So li man le Ma gnifique
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et son temps. Ac tes de Col lo que de Pa ris. Ga le ries Na ti o na les de Grand Pa la is 7–10
mars 1990. Publ. Gil les VEIN STEIN. Pa ris, 1992. 163–164.

24 FLEM MING: i. m. (17. j.) 134–137.
25 Vö. Zol tán SZOM BA THY: The Roots of Ara bic Ge ne a logy. A Stu dy in Hi sto ri cal Anth ro -

po logy. (Do cu men ta et Mo no gra phi ae I) Pi lis csa ba, 2003. 122–123.
26 Bar ba ra FLEM MING: Sáhib-kirán und Mahdí. Tür kis che En dzei ter war tun gen im er -

sten Jahr zehnt der Re gie rung Sü le ymáns. In: Bet we en the Da nu be and the Cau ca -
sus. A Col lec ti on of Pa pers Con cer ning Orien tal So ur ces on the Hi sto ry of the
Peop les of Cent ral and So uth -E a stern Eu ro pe. Ed. György KA RA. Bp., 1987. 46.

27 Ugyanezt a né ze tet kép vi sel te és pro pa gál ta Vá ni Meh med efen di, IV. Meh med
(1648–1687) fö löt tébb be fo lyá sos ud va ri pré di ká to ra (az úgy ne ve zett kadıza dék,
vagyis pu ri ta nis ták egyik leg na gyobb ha tá sú kép vi se lô je; ró luk alább még lesz szó)
az 1670–1680-as évek ben, aki Oguz kán és Izsák lá nyá nak há zas sá gá ból szár maz -
tatta a tö rö kö ket (türk mé ne ket); ld. Marc Da vid BA ER: Ho no red by the Glo ry of Is lam.
Con ver si on and Con qu est in Ot to man Eu ro pe. Ox ford, 2008. 207–208.

28 NESRÎ: i. m. (22. j.) I. 56–57.
29 FLEIS CHER: i. m. (10. j.) 253–260.
30 Or han PA MUK: Isz tam bul. A vá ros és az em lé kek. Ford. NE MES Krisz tián. Bp., 2007. 197.
31 Diet rich JUNG–Wol fan go PIC CO LI: Tur key at the Cross ro ads. Ot to man Le ga cies and a

Gre a ter Midd le East. Lon don–New York, 2001. 121–122; VÁ SÁ RY Ist ván: A muszlim
de mok rá cia esé lyei Tö rökor szág ban. In: Tö rökor szág és az isz lám. Az isz lám sze re pe
Törökor szág EU- csat la ko zá sá nak megíté lé sé ben. (Ac ta et Stu dia VI I.) Szerk. UÔ.
Pi lis csa ba, 2008. 93–95.

32 Meh med Fu ad KÖPRÜLÜ: Bi zans Mü es se se le ri nin Os manlı Mü es se se le ri ne Te’si ri Hakkında
Bâzı Mülâha za lar. Türk Hu kuk ve Ikti sat Ta ri hi Mec mu ası 1 (1931) 282.

33 Így a 15–17. szá za di osz mán ex pan zió szá mos eu ró pai kor tár sa is, mint pél dául a
tö rö kök rôl igen so kat tu dó Jo han nes Lö wenk lau (Leunc la vi us); ld. ÁCS Pál: „Pro
Tur cis” és „cont ra Tur cos”. Ku rio zi tás, tu do mány és spi ri tua liz mus Jo han nes Lö wen -
klau (1541–1594) tö rök his tó riá já ban. In: „Ez vi lág, mint egy kert…” Ta nul má nyok
Ga la vics Gé za tisz te le té re. Szerk. BU BRY ÁK Or so lya. Bp., 2010. 79–94, fô leg 84.

34 Vö. KÖPRÜLÜ: i. m. (32. j.) 174. 2. j. A ma gyar Kú nos Ig nác 1915-ben tar tott aka dé -
miai elôadá sán szin tén bi zán ci–osz mán „egy beol va dá sok”-ról, „be le szí vó dá sok”-ról
és „az osz má nok rum-tö rök bi ro dal má”-ról be szélt, amely ben min den té ren alap -
ve tô bi zán ci be fo lyás ér vé nye sült. Lásd KÚ NOS Ig nác: A nyu ga ti kul tú ra ha tá sa a török
iro da lom ban. Bp., 1915., fô leg 3–23.

35 Her bert Adams GIB BONS: The Fo un da ti on of the Ot to man Em pi re. A Hi sto ry of the
Osman lis up to the De ath of Ba y e zid I. (1300–1403). Ox ford, 1916.

36 S ép pen ak kor, ami kor már kap ha tó volt F. W. Has luck út tö rô, ma is sok szor idé zett
mo no gráfiája, amely ben szá mos ada tot tett köz zé az osz má nok alatt élô ke resz té -
nyek és musz li mok folk lór já nak és val lá si hie del mei nek köl csön ha tá sai ról. Lásd Chris -
ti a nity and Is lam un der the Sul tans. Ed. Mar ga ret M. HAS LUCK. Ox ford, 1929. Nem módo -
 sí tot ta az össz ké pet Ni co lae IOR GA hí res mû ve, a By zan ce après By zan ce: con ti nu a ti on
de l’ “Hi sto i re de la vie by zan ti ne” (Bu ca rest, 1935) sem, amely – mint ké sôbb emb le -
ma ti kus sá vált cí me is jel zi – amel lett ér velt, hogy a bi zán ci ci vi li zá ció az osz mán ura -
lom alá ke rült or to dox ke resz tény ség ben (így kü lö nö sen a két román fe je delemségben)
“ava it sur vé cu à la for me im pé ri a le chré tien ne pres que qu at re siècles” (i. m. 13.).
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37 Spe ros VRY O NIS, Jr.: The Dec li ne of Me die val Hel le nism in Asia Mi nor and the Pro cess of
Is la mi za ti on from the Ele venth thro ugh the Fif te enth Cen tu ry. Berke ley–Los An ge les–Lon -
don, 1971. Vö. még UÔ: The By zan ti ne Le ga cy in Folk Li fe and Tra di ti on in the Bal kans.
In: The By zan ti ne Le ga cy in Ea stern Eu ro pe. Ed. Lo well CLU CAS (East Eu ro pe an
Mo no graphs 230) Bo ul der–New York, 1988. 107–145.

38 VRY O NIS: The Dec li ne…, i. m. (37. j.) 444–497. A bi zán ci–bal ká ni és az osz mán adó -
rend szer pár hu za mai ra már ko ráb ban ráirá nyí tot ta a fi gyel met Bist ra CVET KO VA:
Influen ce exer cée par cer ta i nes in sti tu ti ons de By zan ce et des Bal kans du Mo y en âge sur le
système fé o dal ot to man. By zan ti no bul ga ri ca 1 (1962) 237–257.

39 Lásd pél dául a Co gi to cí mû isz tam bu li fo lyó irat osz má nok nak szen telt szá mát (19
[1999]), amely ben a legis mer tebb tö rök és nyu ga ti tör té né szek nyi lat koz tak, ír tak
az osz mán iden ti tás kér dé sei rôl.

40 Mi chel BA LI VET: Ro ma nie by zan ti ne et pa ys de Rum turc. Hi sto i re d’un es pa ce d’im bri -
ca ti on gré co- tur qu e. (Les Ca hies du Bos pho re X) Istan bul, 1994. 194. Az Osz mán
Bi ro da lom szü le té sé nek új, a hang súlyt a harc he lyett a muszlim–ke resz tény együtt -
mû kö dés re he lye zô be mu ta tá sa: He ath W. LOW RY: The Na tu re of the Early Ot to man
Sta te. Al bany, 2003. A két vi lág kö zöt ti fo lya ma tos ság ra, át me ne tek re irá nyí tot ta a
fi gyel met az a kiál lí tás is, ame lyet „De By zan ce à Istan bul. Un port po ur deux con -
ti nents” cím mel fran ciák és tö rö kök kö zö sen ren dez tek a pá ri zsi Grand Pa la is- ben
2009. ok tó ber 10. – 2010. ja nuár 25. kö zött. Vö. Sté pha nie PI O DA: De By zan ce à Istan -
bul. Ar ché o lo gia 473 (2010) 28–37.

41 Ilber OR TA YLI: 19. As ra Ka dar Os manlı Mil let Si ste mi ve Bâb-i Âli. Ta rih ve Top lum
224 (Agustos 2002) 19–20; UÔ: Son Ro ma Impa ra tor lugu. In: UÔ: Os manlı’yı Ye ni -
den Kesfet mek. Istan bul, 2006. 181–189.

42 Mi chel BA LI VET: Aux ori gi nes de l’is la mi sa ti on des Bal kans ot to mans. Re vue du Mon de
Mu sul man et de la Mé di ter ra née 66 (1992) 4. 18.

43 VRY O NIS: i. m. (37. j.) 227–243; Eli sa beth A. ZA CHA RI A DOU: Co -e xi sten ce and Re li gi on.
Ar chi vum Ot to ma ni cum 15 (1997) 119–129.

44 VRY O NIS: i. m. (37. j.) 444–497; TO KA LAK: i. m. (3. j.) pas sim.
45 The o ha ris STAV RI DES: The Sul tan of Ve zirs. The Li fe and Times of the Ot to man Grand

Ve zir Mah mud Pa sha An ge lo vic (1453–1474). (The Ot to man Em pi re and its Heri -
ta ge 24) Lei den–Bos ton–Köln, 2001; LOW RY: i. m. (39. j.) fô leg 115–130.

46 BA LI VET: i. m. (40. j.) 187; Ri chard CLOGG: The Gre ek Mil let in the Ot to man Em pi re. In:
Chri sti ans and Jews in the Ot to man Em pi re. The Func ti o ning of a Plu ral So ciety.
Vol. I: The Cent ral Lands. Ed. Ben ja min BRAU DE–Ber nard LE WIS. New York–Lon -
don, 1982. 185–207. Az or to dox egy há zak és az osz mán ál lam vi szo nyá nak ér tel me -
zé si le he tô sé gei re lásd még Ha lil INALCIK: The Sta tus of the Gre ek Or tho dox Pat ri arch
un der the Ot to mans. Tur ci ca 21–22 (1992) 407–436; Pho ki on P. KO TZA GE OR GIS: About
the Fis cal Sta tus of the Gre ek Or tho dox Church in the 17th Cen tu ry. Tur ci ca 40 (2008)
67–68, to váb bá MOL NÁR An tal: Had ro vics Lász ló és a tö rök  ko ri szerb egy ház tör té -
net ku ta tá sa. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születés nap -
jára. Szerk. GECSÉNYI LAJOS–IZSÁK Lajos. Bp., 2011., 117–123.

47 Ha lil INALCIK: Gre eks in Ot to man Eco no my and Fi nan ces, 1453–1500. In: UÔ: Es sa ys in
Ot to man Hi sto ry. Istan bul, 1998. 377–389.

48 A té ma legújabb össze fog la lá sa: Co lin IM BER: The Ot to man Em pi re, 1300–1650. The
Struc tu re of Po wer. Ho und mills, 20092. 181–184.
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49 Ha lil INALCIK: Köy, Kö y lü ve Impa ra tor luk. In: UÔ: Os manlı Impa ra tor lugu. Top lum
ve Eko no mi Üze rin de Arsiv Çalısma ları, Ince le me ler. Istan bul, 1993. 1–14; UÔ:
The Ot to man Sta te. Eco no my and So ciety, 1300–1600. In: An Eco no mic and So ci al
Hi sto ry of the Ot to man Em pi re, 1300–1914. Ed. Ha lil INALCIK–Do nald QU A TA ERT.
Camb ridge, 1994. 145–154.

50 Pe ter SCHREI NER: Bi zánc. Be ve ze tés a bi zan ti no ló giá ba. Ford. BÓ DOGH Ju dit. (Va ria
By zan ti na V) Bp., 2002. 111–123; Ah met Yasar OCAK: Os manlı Top lu mun da Zındıklar
ve Mül hid ler (15.–17. Yü zyıllar). Istan bul, 1998. 77–78. Vö. Co lin IM BER: Ebu’s-su‘ud.
The Is la mic Le gal Tra di ti on. Edin burgh, 1997. 73–76.

51 Gil les VEIN STEIN: L’em pi re dans sa gran deu re. (XVIe siècle) In: Hi sto i re de l’Em pi re
ot to man. So us la di rec ti on de Ro bert Mant ran. Pa ris, 1989. 188; BA LI VET: i. m.
(40. j.) 181.

52 BA LI VET: i. m. (40. j.) 144–149.
53 S ami pél dául Szi nán, a nagy 16. szá za di épí tész élet raj za sze rint si ke rült is ne ki;

lásd NE CI POGLU: i. m. (13. j.) 139–147.
54 Lásd a Rho ma i os és a Ro ma nia cím sza va kat in: The Ox ford Dic ti o na ry of By zan ti um. Vol.

3. New York–Ox ford, 1991. 1793, 1805. A La tin Csá szár ság megala ku lá sa (1204)
után a bi zán ciak hi va ta los ira tok ban nem hasz nál ták töb bé bi ro dal muk ra a Rhóma -
nia el ne ve zést.

55 Paul WIT TEK: R∫m sul tanı. In: Batı Dil le rin de Os manlı Ta rih le ri. I. Istan bul, 1971.
83–87; Sa lih ÖZ BA RAN: Bir Os manlı Kim ligi. 14.–17. Yüzyıllar da R∫m/R∫mi Ai di y -
et ve Imge le ri. (Ki tap Yayıne vi 75; Ta rih ve Cogra fya Di zi si 29) Istan bul, 2004.
50–54.

56 Clau de CA HEN: La Tur qu ie pré -ot to ma ne. (Va ria Tur ci ca VII) Istan bul–Pa ris, 1988.
179–180.

57 WIT TEK: i. m. (55. j.) 89; Ha lil INALCIK: Rúme li. In: The En cyc lo pa e dia of Is lam.
VIII:608a.

58 WIT TEK: i. m. (55. j.) 91.
59 Mar kus KÖH BACH: Çasar oder im pe ra tor? – Zur Ti tu la tur der rö mis chen Ka i ser

durch die Os ma nen nach dem Vert rag von Zsit va to rok (1606). Wie ner Zeit schrift
für die Kun de des Mor gen lan des 82 (1992) 232–233; Hélène AHR WEI LER: Une
lettre en grec du Sul tan Ba y e zid II (1481–1512). Tur ci ca 1 (1969) 152; Pe ter THORAU:
Von Karl dem Gro ßen zum Frie den von Zsit va To rok [Zsit va to rok]. Zum Wel therrs chafts -
ansp ruch Sultan Meh meds II. und dem Wie de raufleben des Zweit ka i serp rob lems
nach der Ero be rung Kon stan ti no pels. Hi sto ris che Zeitsch rift 279 (2004) 2.
322–324.

60 Lásd pél dául Amy SIN GER: Pa le sti ni an Pe a sants and Ot to man Offici als. Ru ral Ad mi -
nist ra ti on aro und Six te enth- Cen tu ry Je ru sa lem. Camb ridge, 1994. 189. 19. j. (egy
1536-os je ru zsá le mi csor gó kút felira tán); vö. IM BER: i. m. (18. j.) 25; FE RI DUN AHMED

BEG: Münsea tü’s-se la tin. I–II. Istan bul, 1274/75 (1858)2, II. 419 (I. Ah med szer zô -
dés le ve le II. Má tyás ki rály hoz a zsitvatoroki bé ke után, amely ben egye bek kö zött
„a [bi zán ci] csá szár és Per zsia trón já nak örö kö se” cím is elô for dul); MUR PHEY: i. m.
(10. j.) 84. (IV. Meh med szul tán elô sze re tet tel hasz nált cí me: „Ke let és Nyu gat szul -
tán jai nak szul tán ja, a rúmi, a per zsa és az arab föl dek meg hó dí tó ja”).

61 ÖZ BA RAN: i. m. (55. j.) 47, 109–117.
62 Mer tol TU LUM: Os manlı Türkçesi. In: Os manlı. 9. Kül tür ve Sa nat. Ed. Gü ler EREN.

Bi lim edi tör le ri Doç. Dr. Ke mal ÇIÇEK–Cem OGUZ. An ka ra, 1999. 421–429; Ist ván
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VÁ SÁ RY: The Be gin nings of Wes tern Tur kic Li te ra cy in Ana to lia and Iran (13th–14th Cen -
tu ries). In: Ira no- Tur kic Cul tu ral Con tacts in the 11th–17th Cen tu ries. Ed. Éva M.
JE RE MI ÁS. Pi lis csa ba [2002] 2003. 245–253. A már em lí tett Ta li ki zá de a 16. szá zad
vé gén így jel le mez te az osz mán szul tán hely ze tét és a hoz zá mél tó nyel vet: „Mi vel
a mos ta ni idô ben Rúm szul tán ja […] az egész vi lág és az összes em ber ki rá lya és
[is te ni] hely tar tó ja, s a rúmi nyelv (li san -i Ru mi) is – azon mon dás sze rint, hogy
»a kirá lyok sza va a sza vak ki rá lya« – az összes nyelv kö zül a legéke sebb és a leg dí -
sze sebb, […] a tu dós mû vek arany szá jú szer zôi mû veik ben azt mond ják: az ara bé
a val lás, a per zsáé a tu dás, a rú mik meg a ket tô kö zött van nak, eb ben is, ab ban is
ki vá lóak”. WOOD HE AD: i. m. (19. j.) 134–135.

63 ÖZ BA RAN: i. m. (55. j.) 52–64, 78–88.
64 Vö. ÖZ BA RAN: i. m. (55. j.) 116–117. Ezt a kü lönb sé get érez tet ték az épí tett kör nye -

zet stí lus je gyei nek leírá sá ban is. Az osz mán föld raj zi írók és uta zók az osz mán
(mag)te rü let épí té sze tét, to váb bá az azon kí vül emelt, de a mag te rü let stí lu sát kö -
ve tô épü le te ket a tarz -i ru mi (rúmi stí lus) fo ga lom mal jel le mez ték, hogy meg kü lön -
böz tes sék az arab, az irá ni és egyéb „fur csa” stí lu sok tól. Vö. Çigdem KA FESÇI OGLU:
R∫ mi Kim ligin Gör sel Tanımları. Os manlı Se y a hat Anıtlarında Kül tü rel Sınırlar ve
Mi ma ri Tarz. Jo ur nal of Tur kish Stu dies 31 (2007) 2. 57–65.

65 EV LIYÂ ÇELE BI b. Der vis Me hem med Zıllî: Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. 8. Ki tap. Top -
kapı Sa rayı Kü tü pha ne si Bagdat 308 Nu ma ralı Yaz manın Transk rip si y o nu–Di zi ni.
Hazırla y an lar Se y it Ali KAH RA MAN–Yü cel DAGLI–Ro bert DAN KOFF. Istan bul, 2003.
334–337; UÔ: Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. 3. Ki tap. Top kapı Sa rayı Kü tü pha ne si
Bagdat 305 Nu ma ralı Yaz manın Transk rip si y o nu–Di zi ni. Hazırla y an lar Se y it Ali
KAH RA MAN–Yü cel DAGLI. Istan bul, 1999. 220–221. – Az isz lám ra át tért ko ráb bi és
mos ta ni (azaz az osz mán) tö rö kök ki tün te tett sze re pét az isz lám ban a fen tebb (27. j.)
már em lí tett Vá ni Meh med efen di is alá húz ta egy 1679–1680-ban írott Ko rán-kom -
men tár já ban. A 9. szú ra 38–39. ver sé bôl kiin dul va az isz lám tör té ne té nek lé nye gét
ab ban lát ta, hogy az ara bok nem tel je sí tet ték Is ten tôl el ren delt felada tu kat (a val -
lás egyed ural má nak biz to sí tá sát), ezért a tö rö kök lép tek a he lyük re. Ôk hódí tot ták
meg a ke resz té nyek (bi zán ciak, ör mé nyek, grú zok, eu ró paiak, oro szok) föld jeit,
most pe dig az osz má nok ve szik át az ara bok és a ko ráb bi tö rö kök kül de té sét. Lásd
BA ER: i. m. (27. j.) 207–209.

66 THO RAU: i. m. (59. j.) 316–330; Ilber OR TA YLI: Istan bul’un Fe thi ve Üçün cü Ro ma Naza -
ri y e si. In: I. Ulus la ra rası Istan bul’un Fe thi Sem po zy u mu. Istan bul, 14–25 Mayıs 1996.
Istan bul, 1997. 185–192. Alig ha vé let len, hogy az ud var ral éle sen szem ben ál ló ha -
tár vi dé ki har co sok kró ni ká sa, Szú zi Cselebi a 16. szá zad ele jén Ru mun pa disahıként
(Rúm csá szá ra) be szél az isz tam bu li szul tán ról. Agâh Sırrı LE VEND: Dazavát-náme ler
ve Mi ha loglu Ali Bey’in Dazavát-náme si. An ka ra, 1956. 312.

67 FI LIP POV Szer gej: „Tá maszt az egek Is te ne bi ro dal mat, mely so ha örök ké meg nem ro mol.”
Tör té ne lem böl cse le ti el kép ze lé sek a 15–17. szá za di Oroszor szág ban. Ae tas 10 (1995)
3. 5–31.

68 Theo do re Span du gni no az osz mán szul tá nok ere de té rôl szó ló, 1509-ben meg je -
lent mû vé ben azt ír ja, hogy II. Meh med úgy hit te: a Kom né no szok tól szár ma zik;
vö. Ha kan T. KA RA TE KE: Le gi ti mi zing the Ot to man Sul ta na te. A Fra me work for Hi stori -
cal Analy sis. In: Le gi ti mi zing the Or der. The Ot to man Rhe to ric of Sta te Po wer. Eds.
Ha kan T. KA RA TE KE–Mau rus REIN KOWS KI. (The Ot to man Em pi re and its Heri tage.
Po li tics, So ciety and Eco no my 34) Lei den–Bos ton, 2005. 24–25. A tö rö kök tró jai
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szár ma zá sá ra (ami a ke resz tes há bo rúk óta köz hely szám ba ment Eu ró pá ban, és ami
iránt tö rök ol dal ról szin tén II. Meh med szul tán mu ta tott ér dek lô dést), a fô for rás
Kri to bu losz gö rög tör té net író; be szá mo ló ja sze rint ami kor a szul tán 1462-ben meg -
lá to gat ta Tró ja rom jait, ki je len tet te: Bi zánc le gyô zé sé vel az ázsiaiak ne vé ben állt
bosszút azért a sok jog ta lan sá gért, amit a gö rö gök, ma ke dó nok, thesszá liaiak és
pelo pon né szo sziak kö vet tek el el le nük. Lásd Ste fa nos YE RA SI MOS: Ko stan ti ni ye ve Aya -
so fya Ef sa ne le ri. Istan bul, 19952. 77–80; THO RAU: i. m. (59. j.) 331. 79. j.

69 György HA ZAI: Die Ges chich te der Un garn in ei ner os ma nis chen Chro nik des 16. Jahr hun -
derts. Ter cümán Mahmúds Táríh-i Un gu rus. (Edi ti on der Handsch rift der Bibliothek
der Un ga ris chen Aka de mie der Wis sens chaf ten). Ber lin, 2009. 13–31. Vö. SU DÁR

Ba lázs: Pla tón Pé csett. Pé csi Szem le 10 (2007) 2. 16–27 (az itt elôadott né zet tel, hogy
Nagy Sán dor „nem ka pott ki tün te tett he lyet” az osz mán ural ko dói rep re zen tá ció -
ban a 16. szá zad elôtt, il let ve hogy je len tô sé gé nek nö ve ke dé se nyu ga ti ha tás ra kö -
vet ke zett vol na be, nem ér tek egyek; en nek ki fej té se azon ban szét fe szí te né e ta nul -
mány ke re teit).
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re, te szi meg vá ros épí tô vé és he lyi is ko la a la pí tó vá Pla tónt, aki nek sír ját is a vá ros
kö ze lé be he lye zi, ame lyet – szin tén nem ok nél kül – Nagy Sán dor ado má nyo zott
vol na ne ki (SU DÁR: i. m. [69. j.]; ha son ló konst ruk ciók ra lásd még FO DOR Pál: Ma -
gyaror szág és a tö rök hó dí tás. Bp., 1991. 143–144). Evlia Cselebi a Ma gyaror szág gal
kap cso la tos osz mán-tö rök igé nyek jo gos sá gát a per zsa–ma gyar ro kon ság gal, kö ze -
lebb rôl a ma gya rok nak a le gen dák kö dé be ve szô Pis dá di- di nasz ti á tól (Hó sang egyik
utó dá tól, Me nu cse hir tôl) va ló szár maz ta tá sá val is alá tá maszt ja, amit töb bek kö zött
az zal az ál lí tás sal bi zo nyít, hogy Hó sang sah da gesz tá ni sír ján a ma gyar Szent Koro -
na raj za lát ha tó. EV LIYÂ ÇELE BI b. Der vis Me hem med Zıllî: Ev liyâ Çele bi Se y ahatnâmesi.
7. Ki tap. Top kapı Sa rayı Kü tü pha ne si Bagdat 308 Nu ma ralı Yaz manın Trans krip -
si y o nu–Di zi ni. Hazırla y an lar Yü cel DAGLI–Se y it Ali KAH RA MAN–Ro bert DAN KOFF.
Istan bul, 2003. 312–313; vö. 117–118. és UÔ: Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. 6. Ki tap.
Top kapı Sa rayı Kü tü pha ne si Re van 1457 Nu ma ralı Yaz manın Trans krip si y o nu–Dizini.
Hazırla y an lar Se y it Ali KAH RA MAN–Yü cel DAGLI. Istan bul, 2002. 7.

71 Tur sun BEY: i. m. (21. j.) 111: Ün gü r∫s’a – ki ta y i fe -i benî-as fer dür – za fer bu lup; lásd
még 33, 122, 129, 205.

72 NYIT RAI Ist ván: Se y y ed Lok man Kiegé szí té se és a per zsa tör té ne ti eposz az Osz mán Bi ro da -
lom ban. Kan di dá tu si ér te ke zés. Bp., 2005. 124–130. YE RA SI MOS sze rint – i. m. (68. j.)
235–236. – a Szü lej má ni je- dzsá mi épí té sét va ló szí nû leg azért ha tá roz ta el a név adó
szul tán, hogy a Habs burg test vé rek kel 1547-ben kö tött bé ke után épí té sze ti leg is
ki fe jez ze: év ti ze des har cok után im már va ló ban ô lett a ró mai csá szár, a két – adóra
kö te le zett – ke resz tény ki rály hû bér ura. Ezért tör tént, hogy az elô zô évek ben erede -
ti leg sa ját ma gá nak emel te tett má sik szul tán dzsá mit – el halt fia, Meh med em lé kére –
Seh zá dé nak ne vez te el.

73 ÖZ BA RAN: i. m. (55. j.) 117.
74 Meh met SEKER: Ge li bo lu lu Mu sta fa ‘Âlî ve Mevâ‘ıdü’n-nefáis fî-kavâ‘ıdi’l-mecâlis. (Türk

Ta rih Ku ru mu Yayınları III/16) An ka ra, 1997. 193, 343.
75 A kis-á zsiai bég sé gek és kü lö nö sen II. Mu rád szul tán (1421–1451) ko rá nak ha tal -

mas for dí tá si te vé keny sé gé rôl lásd Ah med KAR TAL: Ter cü me Ede bi y atı. In: UÔ:
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(1600–1800). Min ne a po lis, 1988. Az ön ál ló ule ma kar rier („rend”) és az ule ma
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to the Top in the Ot to man il mi ye Hie rar chy of the Six te enth Cen tu ry. Bul le tin of the School
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100 Hans Ge org MA JER: Içtimâî Târih Açısından Os manlı Dev le ti’nde Ulemâ–Mesâyih
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SU DÁR BA LÁZS

Az osz má nok és Ma gyaror szág 
men tá lis meg hó dí tá sa*

Ami kor mi, mai ma gya rok a tö rök hó dolt ság ko rá ra gon do lunk, ak kor tör té nel münk
egy vég ér vé nye sen le zá rult epi zód ja jár a fe jünk ben, amely ugyan sú lyos prob lé má kat
oko zott és hosszú tá vú kö vet kez mé nyek kel járt, de tu laj don kép pen nyom ta la nul el -
tûnt. Az osz mán ha dak száz öt ven évig csak „ideig le ne sen ál lo má soz tak” Ma gyaror szá -
gon, azután el vo nul tak: nincs hoz zá juk túl sok kö zünk. A 16–17. szá za di tör té ne lem
kap csán is egyet len, egy sé ges Ma gyaror szág ban gon dol ko dunk, amely per sze ak tuá li -
san há rom rész re osz tott ál la pot ban le le dzett. A kor tár sak azon ban kis sé más képp lát -
ták a hely ze tet, hi szen ôk még nem is mer ték a szá munk ra nyil ván va ló és ter mé sze tes
vég ered ményt, nem tud hat ták, hogy vé ge lesz-e va la ha is a tö rö kök ural má nak. Elv -
ben – és rész ben gya kor lat ban is – per sze ôk is ápol ták a haj da ni egy sé ges or szág em -
lé két, amit vi lá go san mu tat a con do mi ni um in téz mé nye, vagy az emig ráns püs pök sé -
gek lé te. S hogy mennyi re ko moly sze re pük volt ezek nek, azt az in téz mény rend szer
vissza fog la ló há bo rúk utá ni gyors talp ra ál lá sa mu tat ja. Más fe lôl min dig is lé te zett egy
tö rö kök kel kiegye zô, az ak tuá lis erô vi szo nyo kat el fo ga dó po li ti kai cso por to su lás. A ha -
gyo mányt Sza po lyai Já nos te rem tet te meg, ami kor 1529-ben meg hó dolt Szü lej mán
elôtt. A kap cso la tot már 1530-ban ka ma toz tat hat ta: Bu dát lé nye gé ben Jah ja pa sa zá de
Meh med szend rôi bég ka to nái véd ték meg Fer di nánd had se re ge el le né ben. E vo na -
lat kö vet ték szük ség kép pen az er dé lyi fe je del mek is, akik va zal lus ként per sze nem is
te het tek mást. A Ma gyar Ki rály ság el len ve ze tett had já ra taik ban rend re igény be vet -
ték a tö rök ha dak se gít sé gét. Árul ko dó a ko ra be li szó hasz ná lat is: egye sek sze rint Tö -
rökor szág va la hol Belg rád nál, má sok sze rint már Bu dá nál kez dô dött.1 A ma gya rok te -
hát rész ben nem fo gad ták el a hó dí tás té nyét, más részt mégis csak meg ha jol tak a
tény le ges erô vi szo nyok kény sze rí tô ere je elôtt.

De va jon a hó dí tók ho gyan gon dol kod tak Ma gyaror szág el fog lalt te rü le tei rôl? Min -
den kép pen hó dí tás nak, a bi ro da lom kard dal meg szer zett ré szé nek te kin tet ték, de

* A ta nul mány az OT KA F 048 361. szá mú pá lyá za tá nak és a Bo lyai Já nos Ku ta tá si ösz tön -
díj nak a tá mo ga tá sá val ké szült.
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ezen túl me nôen mi fé le szel le mi kap csok kö töt ték ôket e te rü let hez? A kér dés meg -
vá la szo lá sa – az ilyen irá nyú for rá sok cse kély vol ta miatt – meg le he tô sen ne héz. A to -
váb biak ban öt olyan te rü le tet fo gok vizs gál ni, amely vé le mé nyem sze rint a kö tô dé se -
ket mu tat ja. Az el sô há rom kér dés kör a hó dí tás je len jé vel kap cso la tos és a hó dí tók
te vé keny sé gé hez kö tô dik, a má sik ket tô pe dig a múlt átér tel me zé sé ben ölt tes tet.

Dzsá mik

Egy-egy te le pü lés meg hó dí tá sa után az osz má nok azon nal dzsá mi vá ala kí tot ták az egyik
– le he tô leg je len tô sebb mé re tû – temp lo mot, s az el sô pén te ken ab ban mond ták el a
pré di ká ciót (hut be).2 Az ese mé nyek rôl szá mos kró ni ka és szem ta nú em lé ke zett meg,
s a for dí tá sok ré vén a ma gyar hely tör té ne ti szak iro da lom is tu do mást szer zett ró luk,
hogy azután gyak ran a tény le ges tör té né se ket fel na gyít va fes se meg a ma ga hó dolt -
ság ké pét. A pén te ki pré di ká ció azon ban nem csu pán val lá sos cse le ke det volt, ha nem
a te rü let ezál tal vált az isz lám vi lág (dá ru’l-isz lám) ré szé vé. Az a te le pü lés, ahol egy szer
el hang zott a pén te ki ima, már nem ke rül he tett új ra a hi tet le nek ke zé re, legalábbis a
musz li mok nak kö te les sé gük volt an nak megôr zé se. Szá mos pél da mu tat ja, hogy
mennyi re tu da tá ban vol tak en nek. Las ky Je ro mos 1528-ban így idéz te fel Ib ra him pa -
sa nagy ve zír sza vait, ami kor a Sze rém ség eset le ges visszaadá sá ról tár gyal tak: „A Sze -
rém ség ben már gyö ke ret vert a tö rök val lás, sok sa ját temp lo mot épí tet tek, eze ket az
ô uruk [a szul tán] so ha sem ad ná a mi ke zünk be.”3 De ké sôbb is so kat han goz ta tott
érv volt, hogy egy-egy vá rat azért nem ad hat nak át a ke resz té nyek nek, mert ab ban már
el mond ták a csá szár imá ját. 1592-ben Meh med bu dai pa sa pél dául így ír: „Bittyé ben
[Bi há cson] me cse töt csi nál tak, ki ben az ha tal mas csá szár egész sé géért imád koz tak,
azért az le he tet len do log, hogy az vissza adas sék, mert va la mely vá ros ban, vár ban avagy
tar to mány ban, kit újon nan vöt tek vol na meg és az ha tal mas csá szár egész sé géért me -
cse töt csi nál nak, azt szin tén úgy tart ják, mint ha az ha tal mas csá szár nak száz esz ten -
dôk tôl fog ván va ló or szá ga volt vol na…”4 Más részt ami kor Me lek Ah med pa sa ka to -
nái val be vet te Sza mo súj vár vá rát, s a har co sok el sô lel ke se dé sük ben dzsá mi vá akar ták
ala kí ta ni az egyik temp lo mot, a pa sa így hû töt te le ôket: „Ez a vár a po gá nyok föld jén
van, húsz na pi já ró föld re. Az isz lám or szá gá ból erô vel jöt tünk er re a hely re. Meg vizs -
gál já tok e vá rat, kiala kí to tok ben ne né hány Is ten szol gá la tá ra al kal mas he lyet, az tán
el men tek. Azután hány szor kell még el fog lal no tok? A kör nyé ken muszlim vá rak nak
hí re-po ra sincs. […] Ha ezt az isz lám bi ro dal má hoz csa tol nánk, ak kor az alá va ló hi -
tet le nek kö rül fog nák és vissza ven nék, mint Esz ter go mot vagy Szé kes fe hér várt. Hány -
szor kel le ne a had já ra tok ne héz sé geit el szen ved ne tek? Dzsá mit, me cse tet, az Osz mán-
ház pa lo tá ját ki le het ala kí ta ni [itt], de meg tar ta ni nem le het.”5 A dzsá mi ala pí tás, ez zel
a pén te ki ima rend sze res fel hang zá sa te hát ko moly fe le lôs sé get rótt az osz mán ál lam -
ra.6 S hogy en nek mennyi re jel ké pes az ér té ke, azt jól mu tat ja az újon nan ala pí tott
hó dolt sá gi tö rök pa lán kok ese te: ezek so sem vol tak ke resz tény ké zen, ezért nem is
volt annyi ra fon tos an nak dek la rá lá sa, hogy már a muszlim bi ro da lom hoz tar toz nak,
hi szen ez ter mé sze tes volt – így az tán jó val ki sebb buz ga lom mal épí tet tek ben nük dzsá -
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mi kat, mint az el fog lalt vá rak ban.7 A pén te ki ima te hát erôs kö tô dést je lent egy-egy
te rü let hez, a kap cso lat azon ban in kább ál ta lá nos nak te kint he tô, ke vés bé sze mé lyes.

A szen tek és sír jaik

A hó dí tók kal együtt nem csak a „hi va ta los” isz lám kép vi se lôi, ha nem a der vi sek is meg -
je len tek a vé ge ken. Ne kik régóta szo ros kap cso la taik vol tak a hó dí tás sal: ko los to raik
rend re az erô dí tett te le pü lé se ken kí vül áll tak, így töb bé-ke vés bé biz ton sá gos szál lás -
ként, il let ve ka to nai gyü le ke zô he lyek ként is szol gál tak. Af fé le tá masz pont ként a ko -
los to rok a köz biz ton ság erô sí té se szem pont já ból is je len tô sek vol tak. Más részt a der -
vi sek a vég vi dé ki har co sok lel ki é le té nek gon do zá sá ban is je les ked tek, a ja ni csá rok
pél dául a bek ta sik kal áll tak szo ros kap cso lat ban. A der vi sek ke vés bé szi go rú isz lám hi -
te le he tô vé tet te a he lyi la kos ság gal va ló kap cso la tok kiala kí tá sát is, a Bal ká non pél -
dául a muszlim mi to ló gia Hi zir pró fé tá ja már-már összeol vadt Szent Györggyel, s így
kö zös, fe le ke ze tek fe let ti kul tusz he lyek jöt tek lét re.8 Mindezen tu laj don sá gaik alap -
ján egy ne ves ku ta tó, Ömer Lutfi Bar kan „ko lo ni zá tor der vi sek nek” ne vez te ôket.9

Ha egy-egy der vis fô nök meg te le pe dett va la hol, az zal sa ját ka riz má ját, „szent sé gét”
ki ter jesz tet te az adott te rü let re. Ha lá la után pe dig vég leg „le hor gony zott”, és meg -
szen tel te az adott föl det. A szen tek és sír jaik kö rül gya kor ta tör tén tek cso dák, már pe -
dig a cso dát ma ga Al lah hoz za lét re a szen ten ke resz tül: a te rü let te hát Is ten meg nyil -
vá nu lá sá nak a he lye.10 A szent ta nít vá nyai, il let ve a tô le se gít sé get ké rôk ré vén egy
kö zös ség „is me rô se”, a kap cso lat te hát im már sze mé lyes. A szent sír ja erôs, sze mé lyes
ka pasz ko dót je lent egy-egy te rü let hez. Már pe dig szen tek sír jai val és ko los to rok kal te -
li volt a vég vi dék. Evlia cselebi – alig ha nem jó ko ra túl zás sal – kb. száz ko los tor ról tesz
em lí tést. Ma gam ed dig kö rül be lül húsz nak a lé tét lá tom iga zol ha tó nak, de nagy va ló -
szí nû ség gel en nél sok kal több mû kö dött a hó dolt ság ban.11 A he lyi szen tek rôl tel jes
le gen dá riu mok nem ma rad tak fenn – min den bi zonnyal a hó dolt ság tör té ne té nek vá -
rat lan és gyors be fe je zô dé se miatt –, né hány tör té net azon ban így is megôr zô dött.
A leg je le sebb szent a bu dai Ró zsa-dom bon el te me tett Gül ba ba volt, aki rôl szá mos
tör té net ma radt fenn.12 Van né mi sej té sünk a szin tén Bu dán el te me tett Ge rez Ili jász -
ról,13 a Lip pán nyug vó Me hem med el- Hin dí sejh rôl14 és a pé csi Id risz ba bá ról is.15

Vi té zi te me tôk, vi té zi em lé kek

Rész ben össze függ az elô zô té má val a vi té zi te me tôk kér dé se. Eze ket gon do san ápol -
ták, szá mon tar tot ták. Evlia cselebi, a je les uta zó pél dául so ha sem mu laszt ja el, hogy
egy-egy te le pü lés kö ze lé ben fel hív ja rá juk a fi gyel met, s meg lá to ga tá su kat me le gen
ajánl ja. A hi tü kért harc ban elesô sze mé lyek, a vér ta núk (se hí dek) a muszlim hit sze -
rint ki vé te le zet tek: az Utol só Íté let so rán szá mos ked vez mény ben ré sze sül nek, s au to -
ma ti ku san a pa ra di csom ba jut nak. Más részt a vér ta núk gyak ran a kö zös ség tag jai kö -
zül ke rül nek ki, ôk a nép fia, akik éle tü ket és vé rü ket ál doz ták a kö zös ség vé del mé ben.
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A te rü let – s így sír jaik – feladá sa az ô ál do za tu kat ten né fe les le ges sé, te hát megen -
ged he tet len.

Más fe lôl e sí rok kö rül is gyak ran tör tén nek cso dák, kap cso lód nak hoz zá juk le gen -
dák, ame lyek megint csak megerô sí tik a kö tô dést. Ilyen pél dául a le vá gott fe jû hôs kö -
zel száz éven ke resz tül kö vet he tô le gen dá ja Gö rös gá lon,16 vagy a pes ti vár árok ja ví tá -
sa so rán fel lelt, év ti ze dek óta a föld alatt nyug vó, mégis épen ma ra dó hit har co sok
holt tes té nek tör té ne te.17 A cso dák per sze né ha en nél egy sze rûbb dol gok: a jö vô ese -
mé nyei nek megér zé sét, sôt, vá rat lan és ne héz hely ze tek si ke res megol dá sát is az is te -
ni ke gye lem meg nyil vá nu lá sá nak te kin tet ték.18 (A hô sies ség kul tu sza e pon ton szo ro -
san össze függ a szent kul tusszal.)

Per sze nem csak az eleset te ket tisz tel ték, ha nem a bra vú rok ra, je les tet tek re is em -
lé kez tek. Bu dán pél dául hosszabb ideig lát ha tó volt az a póz na, mely nek a te te jé re he -
lye zett göm böt Ka laj li koz Ali pa sa vág ta tó lo va há tá ról nyíl lal át lôt te – gya ko rol ván az
egyik ôsi tö rök íjász spor tot.19 De ha son ló tró feák függ tek a bu dai vár Bé csi ka pu já nak
bolt ívei alatt is egé szen a 19. szá zad kö ze péig. Ste phan Gerlach 1573-ban pél dául úgy
tud ta, hogy „a Bé csi ka pu alatt egy óriás csont, egy áll ka pocs és egy kop ja függ, és egy
nagy, erôs pat kó, egyik kel egy tö rök egy eke va sat át lyu kasz tott, a má si kat ket té tör te”.20

Ha son ló dol gok ról ír, de mégis sok kal in for ma tí vab ban Rein hold Lu be nau 1587-ben:
„A ka pu alatt egy eke va sat és egy pat kót mu tat tak ne künk, me lye ket egy tö rök dár dá -
já val ütött át, mi vel lo va gi tet teit akar ta bi zo nyí ta ni. Ugyanitt négy fon tos lö veg két go -
lyó bi sát lát tuk, me lye ket ne mes Rat ten dorf ez re des a vá ros ost rom lá sa kor lôtt be lé je,
gu rul tá ban egy tö rök ke zé vel fog ta meg ôket, a vá ros fal ra vit te és az el len ség nek gú -
nyo lód va mu to gat ta azo kat, miért is a vá ros ka pu bol to za tá ra felakasz tat tak. Ugyan -
csak egy erôs bi lincs is van itt, me lyet egy fo goly tö rök ke zé vel tört ket té… így me sé -
lik a cso dá kat, jó ma gam bi zony nem lát tam, ho gyan tör té nik.”21 Hogy azután va ló ban
a tö rö kök for gat ták-e a kiakasz tott fegy ve re ket, nem tud juk. A ma gyar ha gyo mány
min de ne set re Tol di Mik lós nak tu laj do ní tot ta ôket.22 Szem pon tunk ból azon ban kö -
zöm bös a kér dés, elég az, hogy a hó dí tók a sa ját di csô sé gük je leit lát ták ben nük.

A múlt „meg szer zé se”

A fen ti pél dák az osz má nok „je len jé hez”, a hó dí tás idô sza ká hoz kap cso lód nak. Úgy
tû nik azon ban, nem elé ged tek meg új ke le tû szel le mi hor go nyok ki ve té sé vel, meg hó -
dí tot ták ma guk nak a múl tat is. Nem volt ez egye di je len ség: Kons tan ti ná poly ala pí tá -
sá ról és az Aja Szó fia épí té sé rôl is sa ját le gen da vi lá got dol goz tak ki, mely ter mé sze te -
sen a musz li mok – il let ve elô deik – el sô sé gét volt hi va tott bi zo nyí ta ni.23 A hó dolt ság ban
a múl té pí tés Nagy Sán dor hoz nyú lik vissza. A muszlim mi to ló gia Isz ken de re a tör té -
ne ti Nagy Sán dor és Zül kar nejn pró fé ta összeol vasz tá sá ból jött lét re. His tó riá ja en nek
meg fe le lôen szá mos me sés ele met tar tal maz. A tör té net több vál to zat ban is mert, néz -
zük itt az egyik leg nép sze rûb bet: A per zsa Dá rá – azaz Da reiosz – ki rály fe le sé gül ké -
ri és kap ja a gö rög Fel já kúsz – azaz Phi lip posz – leá nyát. A szép ség azon ban rö vid ideig
él a per zsa ud var ban, ugyanis fér je a hölgy fok hagy ma sza gú le he le té re hi vat koz va
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vissza kül di ôt aty já hoz. Kö zös gyer me kük, Isz ken der már gö rö gök kö zött szü le tik. Ne -
ve lé sét a leg je len tô sebb böl csek re, pél dául Pla tón ra és Arisz to te lész re bíz zák. Ami kor
az if jú a gö rö gök ural ko dó ja lesz, cél jául az any ján esett sé rel mek meg bosszu lá sát tû -
zi ma ga elé: meg tá mad ja és el fog lal ja Per zsiát, majd hó dí tó út ra in dul. Le gá zol ja In -
diát, majd a kí nai ud var ban ven dé ges ke dik. A kö zép- ázsiai sztyep pén ke resz tül tér ha -
za, s köz ben meg ve ri a rú szo kat is. Ezek után el mél ked ni kezd, s Al lah su gal la tá ra
megis mer ke dik a muszlim ta ní tá sok kal – kö zel ezer év vel Mo ha med pró fé ta szü le té -
se elôtt. Majd a ta ní tá sok el söp rô ere jé nek ha tá sá ra új ra had ba száll, meg hó dít ja Nyu -
gat- Eu ró pát, ka lan dok ba bo nyo ló dik az óceá non, s vé gül Észak- Af ri kán ke resz tül ha -
za tér, ahol az ama zo no kat is le gyô zi.24 Nagy Sán dor te hát vi lág hó dí tó – így a si ke res
hó dí tók min den ko ri elô- és pél da ké pe. Mindezt pe dig a muszlim hit ter jesz té séért te -
szi, így a hit har co sok, a gá zik, át té te le sen az osz má nok elôd je is. Min den bi zonnyal
ezért vi se lik a szul tá nok idôn ként a má so dik Isz ken der cí met.

Ugyanak kor az osz má nok nak van egy má sik kap cso ló dá si pont juk Nagy Sán dor hoz.
Szá muk ra ô gö rög, már pe dig a gö rö gök bi ro dal mát, Bi zán cot az osz má nok fog lal ták
el, pon to sab ban ôk ül tek a bi zán ci trón ra: nem egé szen hó dí tók, in kább örö kö sök.
Ami a gö rö gö ké volt, az ne kik is jár: a bi ro da lom ter jesz ke dé sé nek el sô idô sza ka mint -
ha a ré gi gö rög ha tá rok meg szer zé sé rôl szól na.25

Nem meg le pô, hogy Ma gyaror szág meg hó dí tá sa kap csán fel buk kant e gon do lat me -
net ak tua li zált vál to za ta. Ezt leg tel je seb ben Mah múd ter dzsü mán, egy bé csi oszt rák
szár ma zá sú re ne gát dol goz ta ki Tá ríh -i Un gu rusz cí mû, po li ti kai in dít ta tá sú tör té ne ti
mun ká já ban, mely sze rint Nagy Sán dor any ja test vé rét meg bosszu lan dó ér ke zett Pan -
nó niá ba, majd Bé cset is meg hó dí tot ta.26 Is mert a tör té net nek egy mel lék haj tá sa is: az
öreg Pla tón megun ván athé ni éle tét, re me te ség be vo nult, még pe dig messze észak ra,
Esz ter gom kör nyé ké re. Ami kor Nagy Sán dor vi lág hó dí tó ter veit ér lel get te, tô le is ta -
ná csot kí vánt kér ni, ám az el vo nul tan élô bölcs vissza küld te a hír vi vôt: ha volt ta nít vá -
nya kér dez ni óhajt va la mit, lá to gas sa meg. Sán dor így is tett, had dal vo nult Pan nó niá -
ba, s va ló ban ta lál ko zott Pla tón nal, aki nek is ko lá kat ala pí tott, s aki vé gül Pé csett hunyt
el.27 Pla tón nak több em lé ke is ma radt Ma gyaror szá gon, pél dául egy szú nyo gû zô amu -
lett Bu dán, mely annyi ra cso dá la to san volt el ké szít ve, hogy még Mo ha med szü le té se
után is mû kö dött, már pe dig az isz lám pró fé tá já nak vi lág ra jöt te az összes ko ráb bi bû -
bájt ha tás ta la ní tot ta.28 A bölcs több felira tá ban is meg jö ven döl te a musz li mok el jö ve -
te lét, pél dául Pé csett. Fon tos moz za nat ez: az osz mán hó dí tás nem egy új, gyö kér te -
len fog la lás, ha nem vissza hó dí tá sa egy haj da ni jo gos tu laj don nak.

E gon dol ko dás nak egy sa já tos ese te az Evlia ál tal leírt cí me rek ügye is. Az uta zó több
he lyen – Pé csett, Eger ben – két fe jû sa sos cí me re ket írt le a vár ka puk fö lött. Ugyan
megem lí ti ró luk, hogy olya nok, mint a gu rus (azaz ga ras) ne vû tal lé ron lát ha tók, de
azt rend re el fe lej ti megem lí te ni, hogy a Habs bur gok cí me ré vel is megegye zik a fi gu -
ra. Ráadá sul Pé csett egyér tel mûen Pla tón nal hoz za kap cso lat ba a jel vényt.29 Tu da to -
san vagy tu dat ta la nul ta lán a bi zán ci cí mer jár ha tott az uta zó fe jé ben, amely nek je len -
lé te te hát megint csak a „vissza fog la lás” esz mé jét erô sí ti.

Itt ér de mes megem lí te ni a köz pont és az or szág vi szo nyá nak ér tel me zé sét is. Az osz -
má nok Bi zánc be vé te le után az egész Ke let ró mai Bi ro da lom ra igényt tar tot tak.
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Ugyanilyen lo gi ká val Bu da el fog la lá sa után a tel jes Ma gyar Ki rály ság jo gos örö kö sei -
nek te kin tet ték ma gu kat. A szék vá ros be vé te le után a hó dolt ság ki szé le sí té se te hát
nem újabb hó dí tás nak mi nô sül, ha nem csak a már meg szer zett ja vak tény le ges bir -
tok ba vé te lé nek. Ta lán en nek a gon dol ko dás nak a pél dá ja le het Szü lej mán lá to ga tá -
sa a szé kes fe hér vá ri ki rály sí rok nál: új or szá ga elô zô ural ko dói nak nyug he lyét lá to gat -
ta meg, sa ját elô deiét. Ezért is véd te egy ideig ural ko dói te kin tély a ko por só kat,
ame lyek nek a sor sát vé gül is nem a tö rö kök tel je sí tet ték be.30

Hon(vissza)fog la lók

A múlt átér tel me zé sé nek egy má sik ese té vel is ta lál ko zunk. Az osz má nok leg ké sôbb
1529-ben már úgy gon dol ták, hogy a ma gyar Szent Ko ro na Irán ból szár ma zik, s ere -
den dôen Nú sín re ván ki rá lyé volt, aki a szá szá ni da Hosz rau Anú sír ván nal (531–579)
azo nos. A tör té net azután to vább bo nyo ló dott, s egy re több rész le tét je gyez ték le (il -
let ve bô vült is): vé gül a ko ro na már a per zsa mi to ló gia el sô ko ro nás ural ko dó já tól,
Hú seng sah tól szár ma zott, aki szá mos do log nak, pél dául a mes ter sé gek nek, de az ural -
ko dói ha ta lom nak is a megala pí tó ja. A ha tal mi jel vény te hát ko moly jog for rás, s mivel
1529-ben Szü lej mán ke zé be ke rült, így az osz má nok ma gu ké nak te kin tet ték: ôk ad -
ták át va zal lu suk nak, Sza po lyai Já nos nak, majd ké sôbb – sa ját vál to za tuk sze rint – Ferdi -
nánd nak is. Így vi lá gos, hogy a Habs bur gok le gi ti mi tá sa is tu laj don kép pen az osz má -
nok tól ered.31

Más részt az osz má nok jól tud ták, hogy a ma gya rok ke let rôl jöt tek, még ha ôs tör té -
ne tün ket mai szem lé le tünk tôl kis sé el té rôen lát ták is. Az Evlia cselebi ál tal megôr zött
ha gyo mány sze rint a per zsa Fe rí dún ki rály le szár ma zot tai kö zött há bo rú tör ki, ek kor
kez dô dik Irán és Tu rán év ez re des küz del me. Me nú csehr négy fia az ôsi ko ro ná val
azon ban el me ne kül a há bo rú ból, s új ha zát ke res nek ma guk nak nyu ga ton. Ezt a Kár -
pát-me den cé ben ta lál ják meg, amely nek elô ször észak-ke le ti ré szét hó dít ják meg: Kár -
pá tal ját s a Ti szán túlt. Föld vá ra kat épí te nek, le gyô zik a sár ká nyo kat és az óriá so kat,
majd el sza po rod ván bir tok ba ve szik egész Ma gyaror szá got.32 A ma gyar név is tô lük,
il let ve aty juk tól szár ma zik: Me nú csehr>Men csár>Ma dzsar – ez utób bi a ma gya rok köz -
ke le tû tö rök ne ve.33 Egy má sik eti mo ló gia sze rint pe dig ami kor a „hon fog la ló” her -
ce ge ket meg kér dez ték, hogy kik ôk, azt vá la szol ták: né gyen va gyunk, per zsául má csár,
ami igen csak ha son lít a már em lí tett ma dzsar alak hoz. Miu tán elég so káig is mé tel get -
ték ezt, raj tuk ra gadt.34

A ma gya rok te hát ke let rôl jött né pek, akik szeg rôl-vég rôl kap cso lód nak a per zsa mi -
to ló gia nagy alak jai hoz, így ré szét ké pe zik a ke le ti – sôt fur csa mó don a muszlim –
„mi” tu dat nak, szem ben a nyu ga ti „né me tek kel”. (És eb bôl a szem pont ból ke ve set szá -
mít, hogy az irá niak kal, a nagy el len ség sza fa vi da Irán elô dei vel áll tak kap cso lat ban.)
A ma gya rok te hát „ro ko nok”, akik nek az osz má nok csak ba rá ti se gít sé get nyúj ta nak
a zsar no ki „né me tek kel” szem ben. Ez a gon do lat – a ma gya rok meg se gí té se a nyu gat
el le né ben – erô sen beivó dott a tö rök gon dol ko dás ba, a 16–17. szá zad ban min dig ez -
zel pró bál nak éket ver ni a ma gya rok és nyu ga ti szö vet sé ge seik kö zé, és máig is ez a
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meg ha tá ro zó, ami kor a hó dolt ság ról gon dol kod nak. (Va ló já ban per sze az egy sze rû
„oszd meg és ural kodj” el ve állt az ügy mö gött.)

Össze fog lal va a fen tie ket: az osz má nok azon túl me nôen, hogy ka to nai lag meg száll -
ták a kö zép ko ri Ma gyaror szág kö zép sô ré szét, s ott kiala kí tot ták a ne kik meg fe le lô
élet kö rül mé nye ket, az új te rü let hez szel le mi kap cso la to kat is lé te sí tet tek. Az el sô pén -
te ki imák el hang zá sa ré vén a muszlim vi lág ré szé vé vál toz tat ták a he lyet, a szen tek sír -
jai val és a vi té zi te me tôk kel pe dig sze mé lyes sé is tet ték: megala poz ták sa ját he lyi ha -
gyo má nyai kat, me lye ket ha ma ro san he lyi le gen dák so ka sá ga is erô sí tett. Ám nem
elé ged tek meg a je len és a kö ze li múlt „meg szer zé sé vel”, ki ta lál ták a sa ját rég múlt ju -
kat is: Nagy Sán dor/Isz ken der fan tasz ti kus hó dí tá sai ré vén ma gu kat nem hó dí tók -
nak, ha nem vissza fog la lók nak ál lí tot ták be. Ráadá sul a hely ben ta lált ma gyar sá got is
be kap csol ták ideo ló giá juk ba: sze rin tük csak tá vo li ro ko nai kat se gí tet ték meg egy har -
ma dik fél, a „né me tek” el len. Ezen erôs men tá lis kö tô dé sek fé nyé ben alig ha te kin tet -
ték ma gu kat ideig le nes hó dí tók nak, vi lág vé gi gar ni zo nok át me ne ti ôr sé gé nek: sok -
kal in kább hon(vissza)fog la lók vol tak ôk. S hogy tény le ge sen így gon dol ták, azt jól
mu tat ják a 17. szá zad vé gi vár feladá sok fel té te lei: so kan akár muszlim hi tük felál do -
zá sa ré vén is szü leik és nagy szü leik föld jén kí ván tak ma rad ni.35 Ve lük per sze nem a
tö rök ség ará nya nôtt a Kár pát-me den cé ben, ha nem a dél szlá vo ké.

Jegy ze tek

11 A hó dolt ság fo gal má ra, ha tá rai ra, a ko ra be li ma gyar vé le mé nyek re: SZA KÁLY Fe renc:
Ma gyar adóz ta tás a tö rök hó dolt ság ban, Bp., 1981. 23–29.

12 A. J. WEN SINCK: Khut ba. In: En cyc lo pa e dia of Is lam. V. Lei den, 1986. 74–75. Mi vel
a pén te ki imát csak a dzsá mik ban le he tett el mon da ni, a men tá lis fog la lás szem -
pont já ból a me cse tek nek nem volt je len tôs é ge.

13 Két tár gya lás Sztam bul ban. Kiad. jegyz. BAR TA Gá bor–FO DOR Pál. Bp., 1996. 132. (Ré -
gi Ma gyar Könyv tár. For rá sok 5); idé zi: FO DOR Pál: Ma gyaror szág és a tö rök hó dí tás.
Bp., 1991. 127.

14 Gu stav BA Y ER LE: Ot to man Dip lo ma cy in Hun ga ry. Let ters from the Pa shas of Bu da,
1590–1593. Bloo ming ton, 1972. 155.

15 EV LIYÂ ÇELE BI b. Der vis Me hem med Zillî: Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. Top kapı Sa -
rayı Kü tü pha ne si Re van 1457 Nu ma ralı Yaz manın Trans krip si y o nu – Di zi ni. 6. Ki -
tap. Haz. Se y y id Ali KAH RA MAN–Yü cel DAGLI. Istan bul, 2002. 9.

16 A fe le lôs sé get mu tat ja a 17. szá zad vé gi há bo rúk utá ni bé ke kö té sek prob lé ma kö re
is: a musz li mok el vi leg nem mond hat tak le a már meg hó dí tott te rü le tek rôl, így a
bé két kény te le nek vol tak ideig le nes nek és át me ne ti nek te kin te ni.

17 A He gyi Klá ra ál tal szám ba vett vá rak és pa lán kok kö zül 67 db tû nik új épí té sû nek,
ezek kö zül 41-ben tu dunk dzsá mi lé té rôl. HE GYI Klá ra: A tö rök hó dolt ság vá rai és vár -
ka to na sá ga. I–II I. Bp., 2007. (His tó ria Könyv tár. Kro no ló giák, adat tá rak 9)

18 Ah met Yasar OCAK: Islâm-Türk Inançlarında Hızır ya hut Hızır-Ilyas Kül tü. An ka ra,
1985. 130–135.
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19 Ömer Lütfi BAR KAN: Os manlı Impe ra tor lugun da bir is kan ve ko lo ni za sy on me to du ola rak
vakıflar ve tem lik ler. I. Isti la de vir le ri nin ko lo ni za tör türk der visle ri ve za vi y e ler.
Vakıflar Der gi si 2 (1942) 279–304.

10 A kér dés nek óriá si iro dal ma van, rö vid össze fog la lá sa: Thier ry ZAR CO NE: [Walí] in
Tur key, the Bal kans, the Cau ca sus and Ádher ba ydján. In: En cyc lo pa e dia of Is lam. IX.
Lei den, 2002. 113–115. A szen tek ál ta lá nos ké pes sé gei re: B. RADT KE: Walí. Ge ne -
ral sur ve y. Uo. 109–112.

11 A bek ta si ko los to rok ra: ÁGOS TON Gá bor–SU DÁR Ba lázs: Gül Ba ba és a ma gyaror szá gi
bek ta si der vi sek. Bp., 2002. 40–55.

12 A tör té ne te ket Ágos ton Gá bor gyûj töt te össze: ÁGOS TON–SU DÁR: i. m. (11. j.) 65–71.
Újabb le gen da kör ol vas ha tó De mír ba ba 1619-ben le jegy zett le gen dá riu má ban: De -
mir Ba ba vilâyet na me si. Haz. Bed ri NO Y AN. Istan bul, 1996. 104.

13 A le gen da kört rész le te sen elem zi: Mar cus KÖH BACH: Gel lér thegy- Gerz Ilyás Te pe si. Ein
Berg und sein Hei li ger. Sü dost- Fors chun gen 37 (1978) 130–144.

14 ÁGOS TON–SU DÁR: i. m. (11. j.) 49–50.
15 ÁGOS TON–SU DÁR: i. m. (11. j.) 50–51. A le gen da tel je sebb vál to za tát Evlia cselebi je -

gyez te le (a kér dé ses rész a ma gyar for dí tás ból hiány zik). EV LIYÂ ÇELE BI: i. m. (5. j.)
119–120.

16 A tör té ne tet kü lön bö zô vál to za tok ban Dzsa fer Ijá ní, Ib ra him Pe cse ví és Evlia cselebi
is le je gyez te. Ca fer IYÂNÎ: Züb de tü’n-ne sá jih. Isz tam bul, Sü le y ma ni y e- Be y azıd Kü -
tüphâne si, 1465, 99a–100b. Em lí ti: Câfer IYÂNÎ: Tevârîh-i Cedîd-i Vilâyet -i Ün gü rüs.
(Os manlı-Ma car Mü ca de le si Ta ri hi, 1585–1595.) Haz. Meh met KI RISCIOGLU. Istan -
bul, 2001. XVI.; Ibra him PEÇEVÎ: Târîh. Istan bul, 1866. I. 355–363.; EV LIYÂ ÇELE BI

b. Der viS Me hem med Zillî, Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. Top kapı Sa rayı Kü tü pha ne -
si BaGdat 308 Nu ma ralı Yaz manın Trans krip si y o nu – Di zi ni. 7. Ki tap. Haz. Yü ce
DAGLI–Se y it Ali KAH RA MAN–Ro bert DAN KOFF. Istan bul, 2003. 18. A szö veg ha gi o -
gráfiai elem zé se: Mar kus KÖH BACH: A gö rös gá li hô sök. Ke let ku ta tás, 1987 ta vasz, 39–46.
A szö veg ma gyar for dí tá sa és tör té ne ti hát te ré nek elem zé se: SU DÁR Ba lázs: „Gö rös -
gál ost ro ma” 1555-ben és a hó dolt sá gi tö rök epi kus köl té szet. HK 115 (2002) 2. 353–374.

17 Ca fer IYÂNÎ: Züb de tü’n-ne sá jih. 100b–102a. Em lí ti: IYÂNÎ: i. m. (16. j.) XVI.
18 Így pél dául Tir já kí Ha szan pa sa tet teit: „Ez a rész azo kat a har co kat és cso dá la tos

tet te ket ad ja elô, ame lye ket Gá zi Ha szan pa sa a ka ni zsai harc után vitt vég be. […]
Jó né hány cso dá la tos tet te is is me re tes. […] Szá mos cso dá ja kö zül az egyik ez: a ka -
ni zsai harc [az 1601. évi si ke res vár vé de lem] jó hí re már egy év vel ko ráb ban tu do -
má sá ra ju tott.” MTAK Ke le ti Gyûj te mé nye, Tö rök, o. 216, 71a.

19 Icon vi cis si tu di nis hu ma nae vi tae, 9. vsz. In: Ámor, álom és má mor. A sze re lem a ré -
gi ma gyar iro da lom ban és a sze re lem ez red éves ha zai kul túr tör té ne te. Tu do má -
nyos kon fe ren cia, Sá tor al jaúj hely 1999. má jus 26–29. Szerk. SZENT MÁR TO NI SZA BÓ

Gé za. Bp., 2002. 580. A vi té zi já té kok ra: FO DOR Pál–SU DÁR Ba lázs: Ali pa sa há zas sá -
gi his tó riá já nak tör té ne ti hát te re és tö rök vo nat ko zá sai. Uo. 338–341.

20 Un gnád Dá vid Kons tan ti ná po lyi uta zá sai. Kiad. KO VÁCS Jó zsef Lász ló. Bp., 1986. 115.
(Ma gyar rit ka sá gok)

21 PA LÓ CZI Ed gár: Tol di Mik lós fegy ve rei. Pes ti Hír lap, 1916. de cem ber 24. 48.
22 A kér dést ele mez tem: A Bé csi ka pu át dö fött pajzsa és a szul tá ni kar ere je. Keletkutatás,

2009 ôsz, 91–100.
23 Ste fa nos YE RA SI MOS: Türk Me tin le rin de Ko stan ti ni ye ve Ay a so fya Ef sa ne le ri. Istan bul,

1993.
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24 AH MEDÎ, Isken der na me. Lásd még: Amil ÇELE BIOGLU: Türk Ede bi y atı’nda Mes ne vi.
(XV. Yy.’a ka dar) Istan bul, 1999. 67–71.

25 FO DOR Pál: A ter jesz ke dés ideo ló giái az osz mán bi ro da lom ban. In: UÔ: A szul tán és az arany -
al ma. Bp., 2001. 176, 394.; FO DOR Pál: A „ró mai szul tán”. Az osz mán-tö rö kök és Bi -
zánc. El hang zott: Em lék ülés Sza kály Fe renc ha lá lá nak 10. év for du ló ja tisz te le té re.
Bu da pest, MTA Tör té net tu do má nyi In té ze te, 2009. jú nius 2. Lásd Fodor Pál tanul -
má nyát a jelen kötetben.

26 Nagy Szü lej mán ud va ri em be ré nek ma gyar kró ni ká ja. A Ta rih -i Un gu rus és kri ti ká ja.
Ford., bev. HA ZAI György. Bp., 1996. 64–65.

27 A le gen dá kat Mat rak csi Na szúh és Evlia cselebi je gyez ték fel. A tör té net elem zé se:
SU DÁR Ba lázs: Pla tón Pé csett. Egy hó dolt sá gi le gen da nyo má ban. Pé csi Szem le
10 (2007) 2. 14–27.

28 EV LIYÂ ÇELE BI: i. m. (5. j.) 6. ki tap, 145.
29 EV LIYÂ ÇELE BI: i. m. (5. j.) 6. ki tap, 115.; SU DÁR Ba lázs: A sas meg az orosz lán. Az Egri

Vár Híradója, 41–42 (2009) [2010]. 22–30.
30 FO DOR Pál: A tö rök hó dí tók és a ki rály sí rok. His tó ria 11 (1989) 3. 23–27.
31 A ko ro na sze re pé rôl az osz má nok le gi ti mi zá ció já ban: FO DOR: i. m. (21. j.) 176. A ko -

ro ná ról val lott né ze te ket ma gam is ele mez tem: Egy tö rök uta zó a ma gyar ko ro ná ról.
(Ké zi rat)

32 „E szob rok gaz dái a mi ke resz tény ma gyar jaink ôsei nek a szob rai. Ezek a Má ve rá -
ün nehr or szá gá ban la kó Me nú csehr nek a négy fia, akik Me nú csehr tôl el me ne kül -
tek, s a […] ma gya rok or szá gá ba jöt tek, s az el sô hon fog la lók szob rai ezek. […] Így
a ma gya rok ôsei Me nú csehr fiai, aki ket ezek a szob rok áb rá zol nak. Így a ma gya rok
ere de té nek gyö ke re kez det ben a per zsa (adzsem) nép.
Az áb rá zolt sze mé lyek egyi ke Kas sa vá ro sá ban, a kö zép-ma gyar ál lam Irem kertjében
nyug szik, Ka sa ván ô, aki Kas sát is megala pí tot ta, s aki rôl Kas sa vá ro sa a ne vét kapta.
Má si kuk a Ke resz te si me zôn – ahol az eg ri hó dí tó, Meh med szul tán csa tá zott –, egy
Türk Oru ne vû he lyen nyug szik.
A har ma dik a Ti sza fo lyó part ján az óriá sok kal har colt, több ezer fe hér óriást el -
pusz tí tott, s a Ti sza fo lyó ba lök te ôket. Ezért az tán a Ti sza fo lyó ból für dô ku po la
nagy sá gú ko po nyá kat és öt öl hosszú óriás cson to kat húz nak ki ma is. Ô ma ga egyszer
egy óriás sal har colt, egy más ba ka pasz kod tak, a Ti szá ba [es tek] és meg ful lad tak.
Tete me a Ti sza part ján nyug szik.
A ne gye dik Nagy bán Ezs der, aki Er dély ben Nagy bán Ezs der vá rát [Nagy bá nyát]
felépí tet te, s hat száz évig élt. Az tán Nagy bán Ezs der vá rá ban egy föl di sár kány föl -
fal ta és megöl te ôt. Nagy bán Ezs der egy ró la el ne ve zett sár kány for má jú vár, s e vár
szik lá já ban most is lát ha tó egy nagy bar lang. Ab ban volt egy hét fe jû sár kány, az zal
Nagy bán nagy har cot foly ta tott, s miu tán megöl te, az ô sír bolt ja is egy sír domb lett.
Az em lí tett test vé rek Adzsem or szá gá ból e tisz ta föl dû Ma gyaror szág ra jöt tek, és itt
so ka sod tak, s a ma gyar nép nagy szá mú lett. A ma gyar sza vak kö zött ál ta lá ban sok
per zsa szót hal la ni, ezért na gyon édes nyelv ez. […] A Vá rad vá rá ban lé vô szob rok
Me nú csehr fiai nak kép má sai. […] Az em lí tett pap pal így be szél get tünk.” (EV LIYÂ

ÇELE BI: b. Der vis Me hem med Zillî, Ev liyâ Çele bi Se y a hatnâme si. Top kapı Sa rayı Kütü -
pha ne si Bagdat 307 Yaz masının Trans krip si y o nu – Di zi ni. 5. Ki tap. Haz. Yü cel
DAGLI–Se y it Ali KAH RA MAN–Ibra him SEZ GIN. Istan bul, 2001. 219–220.)

33 „Kez det ben Men csár he lyett – té ve sen [mond va] – Ma dzsar Bács ez.” EV LIYÂ ÇELEBI:
i. m. (16. j.) 7. ki tap, 139.
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„És ez a Me nú csehr azo nos a Men csár ne vû ma gyar re ne gát tal, mi vel a Men csár he -
lyett – té ve sen – je len leg Ma dzsart mon da nak.” EV LIYÂ ÇELE BI: i. m. (16. j.) 317.
„Eze ket per zsa nyel ven Men csár né pé nek ne vez ték, majd egy ál ta lá no san el ter jedt
té ve dés okán a Men csár he lyett – té ve sen – Ma dzsar né pét em le get ték.” EV LIYÂ

ÇELEBI: i. m. (16. j.) 7. ki tap, 117–118.
34 „Ezek a Má ve rá ün nehr or szá gá ban la kó Me nú csehr nek a négy fia, akik Me nú csehr -

tôl el me ne kül tek, s […] a ma gya rok or szá gá ba jöt tek, s az el sô hon fog la lók szob -
rai ezek. Ab ban az idô ben e négy sze mélyt meg kér dez ték: „Kik vagy tok és hon nan
va lók vagy tok?” De ezek nem tud ták a nyel vet. Vé gül sa ját per zsa nyel vü kön így fe -
lel tek: „Men csá riz”, azaz „mi négy her ceg va gyunk.” Azt mond ták te hát: men csá -
riz. Ezek te hát men csár vol tak, s ahogy mon do gat ták: men csár, men csár, a men
csár ból egy el ter jedt té ve dés sel ma dzsar lett.” EV LIYÂ ÇELEBI: i. m. (32. j.) 5. ki tap,
219–220. „Me nú csehr négy fiától a töb bi hi tet le nek azt kér dez ték: Kik vagy tok?
Ezek per zsául azt vá la szol ták: Mi Men csár va gyunk, ami annyit akart je len te ni, hogy
négy em ber va gyunk. Azt mon do gat ták rá juk, hogy men csár, men csár, de ez idô -
vel el tor zult, s a nyelv rom lá sa ál tal madzs rat mond tak. Íme, a ma dzsar a men csár -
ból szár ma zó köz ke le tû té ve dés.” EV LIYÂ ÇELEBI: i. m. (16. j.) 7. ki tap, 159–160.

35 Az eg ri ka pi tu lá ció szö ve ge sze rint: „akik pe dig kö zü lük vissza akar nak ma rad ni,
azok min den el len ve tés nél kül, há zaik és ja vaik bir to ká ban meg ma rad hat nak”. SU -
GÁR Ist ván: Eger ka pi tu lá ció ja és lét re jöt té nek kö rül mé nyei. In: A tö rök el le ni vissza fog la -
ló há bo rúk tör té ne té bôl. 1686–1688. Szerk. SZI TA Lász ló. Pécs, 1989. 224. Szé kes -
fe hér vár: „És az mely tö rök kí ván na ke resz tyénnyé len ni, sza bad le gyen, úgy a 18
esz ten dôn felül va ló ke resz tyén bôl lett fér fi, avagy asszony tö rök nek sza bad sá gán
áll jon, ha itt akar-e ma rad ni, avagy pe dig len a tö rö kök kel men ni.” VE RESS D. Csa -
ba–SIK LÓ SI Gyu la: Szé kes fe hér vár, a ki rá lyok vá ro sa. Bp., 1990. 182. Ka ni zsán is ma rad -
tak tö rö kök: V. MOL NÁR Lász ló: Ka ni zsa vá ra. Bp., 1987. 146. Pécs hely ben ma ra dó
la kos sá gá hoz: MÓ RÓ Má ria An na: Pécs vá ros né pes sé ge a tö rök aló li fel sza ba du lás tól 1848-
ig. In: Pécs né pes sé ge 1543–1990. Az 1993. de cem ber 15-én ren de zett kon fe ren cia
elôadá sai. Szerk. VO NYÓ Jó zsef. Pécs, Pécs Tör té ne te Ala pít vány, MTT Dél du nán -
tú li Cso port ja, 1995. 27–28. (Ta nul má nyok Pécs tör té ne té bôl 1)
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A bu dai muf ti könyv tá ra 
a bo lo gnai Mar si li- gyûj te mény ben

A bo lo gnai Mar si li- gyûj te mény kin cses bá nya, mind annyian tud juk. Az utób bi idô ben
több pub li ká ció és prog ram ja vas lat szor gal maz ta, hogy megin dul jon a ko ráb biak nál
terv sze rûbb ku ta tá sa.1 Ke le ti gyûj te mény is van ben ne – több, mint hét száz arab, per -
zsa és tö rök, va la mint hé ber nyel vû ké zi rat és nyom tat vány –, mely nek zö mét Marsili
a ma gyaror szá gi tö rök el le nes fel sza ba dí tó har cok so rán zsák má nyol ta. S no ha a gyûj -
te mény a ma gyar hó dolt ság tö rök kul tú rá já nak a leg je len tô sebb for rás anya gát rej ti,
mód sze res ku ta tá sá ra, mely el sô sor ban a ma gyar orien ta lis ták felada ta kel le ne le gyen,
ed dig nem szü let tek kez de mé nye zé sek.2

Szi lá dy Áron volt az egyet len a ma gya rok kö zül, aki ku ta tott a bo lo gnai ke le ti gyûj -
te mény ben, az zal a re ménnyel, hogy a kó de xek kö zött „Ma gyaror szág tö rök ura lom
alat ti szan dzsák jai nak def te rei vagy adó lajst ro mai is fel fe dez he tôk va lá nak”, ilyen jel -
le gû anya got azon ban nem ta lált. Át néz te a gyûj te mény 1720-ban ké szült ka ta ló gu sát,
ez alap ján megál la pí tot ta, hogy „rit ká nak vagy ép pen uni cum nak egy sem mond ha -
tó”, s to váb bi ku ta tá so kat nem foly ta tott.3

A Mar si li- gyûj te mény ben a kü lön ke zelt ke le ti gyûj te mé nyen kí vül is ta lál ha tók török
vagy tö rök vo nat ko zá sú ké zi ra tok. Csu pán ezek kö zül ta nul má nyo zott egyet-e gyet ma -
gyar ku ta tó, így ke rült sor né hány tö rök Bu da-tér kép és Bu da-áb rá zo lás kiadá sá ra.4

Tha ly Kál mán a Mar si li- gyûj te mény olasz kó de xei kö zött ta lált rá egy ké zi rat ra, mely -
rôl A bu dai muf ti könyv tá ra az 1684. és 1686. évek ben cím mel tett köz zé is mer te tést.5 Ez
a cikk alap ve tô for rás ként szol gált a to váb biak ban a hó dolt ság kul tú rá já val fog lal kozó
tör té né szek szá má ra, pub li ká ciók egész so ra hasz nál ta fel a Tha ly cik ké ben fog lalt in -
for má ció kat6 – no ha, mint lát ni fog juk, an nak szin te min den ada ta té ve dé sen ala pul.

A bo lo gnai ke le ti gyûj te mény rôl az el múlt 300 év so rán ké szült ugyan több ka ta ló -
gus is, mind máig nem lé te zik azon ban a tel jes anya got felöle lô, kor sze rû, nyom ta tott
ka ta ló gus, ami meg ne he zí ti a ben ne va ló tá jé ko zó dást. Ez rész ben ma gya ráz za a ma -
gyar ku ta tá sok hiá nyát. Hoz zá te szem, a gyûj te mény ké zi ra tai ról ál ta lá ban igen ke vés
pub li ká ció szü le tett ed dig. Hiá nyoz nak az elô mun ká la tok, ame lyek a ku ta tás fel té te -
leit biz to sí ta nák. Ah hoz, hogy va la ki Bo lo gná ba men jen a kó de xe ket ta nul má nyoz ni,
elô ze te sen tá jé ko zód nia kel le ne az anyag ról, ami hez csak ré gi, hoz zá fér he tet len, kéz -
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ira tos, il let ve rész le ges ka ta ló gu sok áll nak ren del ke zés re, és nincs megír va a gyûj te -
mény tör té ne te.

Elôadá som ban eh hez az elô ze tes tá jé ko zó dás hoz sze ret nék se gít sé get nyúj ta ni az -
zal, hogy kor ri gá lom Tha ly té ve dé seit, majd olasz és la tin for rá sok alap ján rö vi den át -
te kin tem a gyûj te mény és a ró la ké szült ka ta ló gu sok tör té ne tét, és meg pró bá lom meg -
ten ni az el sô lé pé se ket a ke le ti gyûj te mény leg ne ve ze te sebb egy sé gé nek, a bu dai muf ti
könyv tá rá nak a re konst ruk ció já hoz ve ze tô úton.

A bu dai muf ti könyv tá ra – Tha ly is mer te té sé ben

Tha ly Kál mán a bu dai muf ti könyv tá rá ról szó ló cik ké ben azt ál lí tot ta, hogy a Mar si li-
 gyûj te mény 81. kó de xé nek 103–109. lap jain a bu dai muf ti ne ve ze tes könyv tá rá ról ol -
vas ha tó egy leírás Mar si li tôl, mely 1684. má jus 14-én ké szült Bécs ben. A leírás ból Tha -
ly sze rint ki de rül, hogy a könyv tár mi lyen tu do mány sza kok sze rint volt ren dez ve:

„1) The o lo gi a. 2) Me di ci na. 3) Rhe to ri ca. 4) Po e si a. 5) Mu si ca. 6) Ast ro no mi a. 7)
Ge o gra phi a. 8) Ar chi tec tu ra…. És hogy nem csu pán ke le ti, arabs, per zsa, tö rök, stb.
írók mun káit, ha nem a gö rög klasszi ku so kat és nyu ga ti írók hí re sebb mû veit is ma gá -
ban fog la lá, bi zony sá gul szol gál nak töb bek közt Ari sto te les böl csé sze ti es Ga le nus or -
vo si mun kái, me lyek rôl Marsigli nyil ván em lí ti, hogy ott meg vol tak. A tu dós olasz, ki
a könyv tárt már ek kor is mer te, ál ta lá ban kieme li an nak gaz dag sá gát, s ki vált a ge o -
grafiai mû vek so ka sá gát és rit ka vol tát dí csé ri, hogy azok a ke let… megis me ré sé re
rend kí vül fon to sak. Le het tek a könyv tár ban a Kor vi ná ból ide ke rült da ra bok is. A lei -
rás Marsigli ke zé vel rá ve ze tett e czi met vi se li: In di ce del la mag gi or par te del la Bib lio -
te ca…… … … (ki tö rült név) Ef fen di Muf ti di Bu da. A 7 sû rû ol dalt be töl tô nagy becsû
in de xet a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum, fön teb bi jel zé sem után, le má sol tat hat ná.”

Tha ly az aláb biak ban té ved:
1. A 81. kó dex nek nincs 103–109. lap ja, s nem is volt: 98 szá mo zott lap ból áll, perga -

men be van köt ve, a kö tés 18. szá za di, s nincs nyo ma an nak, hogy a kó dex bôl ki sza kítot -
tak, ki vág tak vol na, vagy kiesett vol na lap.7 A 83–89. la po kon el len ben ta lál ha tó egy Mar -
si li- le vél 1688. (nem 1684!) má jus 14-i bé csi kel te zés sel,8 a 90. la pon pe dig (te hát nem
elôt te, ha nem utá na) a Tha ly ál tal idé zett cím: In di ce del la mag gi or par te… stb. (A 91. lap -
tól had bí rás ko dás ra vo nat ko zó fel jegy zé sek kö vet kez nek.) A lap szá mo zás nyol ca sait
fek tet ve ír ták,9 eze ket ol vas ta Tha ly té ve sen 10-nek, így kreált 103–109-et a 83–89-bôl.

2. A ké zi rat dá tu má nak a megál la pí tá sa té ves. Itt is a fek te tett nyol ca sok megér té se
okoz hat ta a prob lé mát: Tha ly 1684-et ol va sott 1688 he lyett, s még hang sú lyoz ta is,
hogy a könyv tár jegy zék Bu da el sô ost ro má nak az évé bôl va ló. Bu da ost ro ma azon ban
csak 1684 jú liu sá ban kez dô dött, Marsili ok tó ber el se jé tôl vett részt ben ne, a le vél vi -
szont má jus ban kelt Bécs ben. 1684 má ju sá ban Marsili egyéb ként nem is Bécs ben, ha -
nem Bo lo gná ban tar tóz ko dott, hogy ki pi hen je tö rök rab szol ga sá gá nak szen ve dé seit,
ahon nan nem sok kal ko ráb ban sza ba dult. Rab szol ga ként ugyan meg for dult Bu dán,
de amint az önélet raj zi írá sai ból ki de rül, tá vol ról sem vol tak olya nok a kö rül mé nyei,
hogy so kat meg tud ha tott vol na a muf ti könyv tá rá ról.10
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A ké zi rat ban sze rep lô cí met Tha ly nem tel jes egé szé ben idéz te. A ná la hiány zó rész -
bôl vi lá go san ki de rül, hogy Marsili Bu dán szer zett ha di zsák má nyá nak a jegy zé ké rôl
van szó: „A bu dai muf ti, Ne[?] efen di könyv tá ra nagy ré szé nek a jegy zé ke, me lyet Luigi
Fer di nan do Marsili gróf zsák má nyolt azon vár be vé te le kor, aki ez zel együtt a tö rö kök
iro dal má ra vo nat ko zó is me re te ket is küld Nagy sá gos Gi o van Bat ti sta Do na to [Donado]
Úr nak, Ve len ce Nagy böl csé nek.”11 En nek a dá tu ma pe dig 1686 szep tem be ré nél, Buda
be vé te lé nél nem le het ko ráb bi. Ma ga Tha ly is nyil ván va lóan ér zé kel te az 1684-es dá -
tum okoz ta prob lé mát, ezért el hall gat ta a jegy zék cí mé nek azt a rész le tét, mely a könyv -
tár ról mint bu dai ha di zsák mány ról be szél – ugyanak kor cik ké nek a cí mé ben za va ros
mó don megem lí tet te az 1686-os évet is.

3. A Tha ly ál tal is mer te tett ké zi rat nem a bu dai muf ti könyv tár jegy zé ke. Az In di ce della
mag gi or par te… cím a könyv tár leírás nak vélt szö veg után, kü lön, más for má tu mú lapon
áll, nem a szö veg cí me, ha nem az ah hoz szánt mel lék le té. Ez vi lá go san ki de rül mind
a cím bôl, mind pe dig a szö veg bôl. Amit Tha ly ki vo na to san is mer te tett, va ló já ban egy
ér te ke zés a tö rö kök iro dal má ról (írott kul tú rá já ról) ál ta lá ban, me lyet Marsili le vél formá -
já ban írt meg Do na dó hoz cí mez ve. Az ér te ke zés be ve ze tô jé ben Marsili fel so rol ja azokat
a tár gya kat, me lyek rôl ír ni szán dé ko zik: „Te o lo gia, Me di ci na, Re to ri ca, Po e sia, Musica,
Ast ro no mia, Ge o grafia, Ar chi tet tu ra”.12 Tha ly nál ezek úgy sze re pel nek, mint ha a budai
muf ti könyv tá rá nak a szak jai vol ná nak. Be szá mo ló ja sze rint Arisz to te lész és Ga lé nosz
mû vei is meg ta lál ha tók a bu dai muf ti köny vei nek a jegy zé ké ben. Tha ly itt va ló szí nûleg
a szö veg nek azt a rész le tét fer dí ti el, ahol Marsili a tö rö kök or vos tu do má nyá val kapcso -
lat ban ír ja, meg le pôd ve ta pasz tal ta, hogy az Avi cen na, Aver roës, Arisz to te lész, Galénosz
és Hip pok ra tész tu do má nyá ra épül.13 (Marsili még azt is hoz zá te szi, hogy tö rö kül ezek
a ne vek hogy hang za nak, úgy hogy sem mi két sé günk sem le het af fe lôl, hogy e szer zôk
arab ra for dí tott mû vei rôl be szél, azaz nem eu ró pai köny vek rôl van szó, a cor vi nák felté -
te le zé se min den ala pot nél kü löz.) A ge o gráfiával kap cso lat ban is Marsili ál ta lá ban mél -
tat ja a tö rö kök is me re teit, fel so rol va je len tô sebb mû vei ket, s nem a muf ti könyv tárában
meg lé vô mû vek rôl be szél. (Marsili tö rök ge o gráfiai ké zi ra tai nak a nagy ré sze bi zonyosan
nem bu dai ere de tû, Kons tan ti ná poly ban vá sá rol ta, il let ve má sol tat ta ôket. A le vél ben
szó van egy tö rök Ma gyaror szág-tér kép rôl, ami rôl meg jegy zi, hogy ma gá val hord ja
utazá sai so rán, de an nak a szár ma zá sá ról azt ír ja, hogy az el len ség tá bo rá ban ta lál ta.)

Marsili le ve lé ben mind a tárgy meg je lö lés („Te o lo gia, Me di ci na, Re to ri ca,…” stb.),
mind pe dig a gö rög or vos-szer zôk ne vei rög tön szem beöt le nek: az egyéb ként fo lya -
ma tos szö veg ben ezek osz lop ba van nak ír va. Tha ly a szö veg ki jegy ze te lé sé nél nyil ván
eze ket a kiug ró ré sze ket má sol ta le, s a jegy ze teit ké sôbb em lé ke zet bôl egé szí tet te ki,
ez okoz hat ta a té ve dé seit.14

Nincs min cso dál koz ni te hát, ha Ve ress End re a Mar si li- gyûj te mény ma gyar vo nat -
ko zá sú ké zi ra tai nak a ka ta ló gu sát kö zöl ve azt ír ja, a Tha ly ál tal is mer te tett könyv jegyzék
hiány zik, csak a cím lap ja van meg.15 Ô köz li a könyv jegy zék cím lap já nak a tel jes szö -
ve gét, s azt is hoz zá te szi, hogy a jegy zék a Do na dó nak írt le vél hez volt mel lé kel ve. De
nem jött rá, hogy a Tha ly-fé le is mer te tés va ló já ban a Do na do- le vél is mer te té se – így
a szak iro da lom ban meg ma radt az az el kép ze lés, hogy Tha ly még lát ta a könyv tár jegy -
zé ket, ami nek az tán nyo ma ve szett; s azóta a hó dolt ság kul tú rá já val fog lal ko zó tur ko -
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ló gu sok mind – jobb hí ján – Tha ly is mer te té sé nek a ha mis in for má ciói ra tá maszkodtak.
Pe dig a le vél szö ve gé ben ta lál ha tó né hány – Tha ly ál tal nem em lí tett – meg jegy zés,

mely a mel lék let tar tal má ra vo nat ko zik, vagyis va ló ban nyújt né mi in for má ciót a bu -
dai muf ti könyv tár jegy zé ké rôl. Ezek a kö vet ke zôk:

„[…] a teo ló giát, úgy lát tam, […] ma gán- és ál la mi is ko lák ban ok tat ják […], eb bôl
kell meg ta nul niuk nem csak a ha mis val lá su kat, ha nem a vi lá gi bí ró sá gok igaz ság szol -
gál ta tá sá nak az alap jait és tör vé nyeit is, nem lé vén ná luk kü lönb ség té tel vi lá gi és egy -
há zi jog kö zött; s ez zel a tu do mány ág gal fog lal ko zó köny vek so ka sá gát fog ja lát ni az
itt mel lé kelt ka ta ló gus ban.”16

„[…] hogy köz tük va la ki jó író le gyen, ah hoz ve gye sen kell tud nia al kal maz ni az
arab, a tö rök és a per zsa nyel vet; hogy ezt meg könnyít sék, szó tá ra kat és nyelv ta no kat
al kot tak, me lyek bôl lát ni fog Nagy sá god né há nyat a mel lé kelt ka ta ló gus ban.”17

„[…] [köl té szet rôl szó ló is me re te ket] nem csak az zal mu ta tok be Nagy sá god nak,
hogy sze re pel te tek né hány poé mát a ka ta ló gus ban, ha nem megírom azt a há rom vers -
faj tát is, amit a legele gán sabb nak tar ta nak […]”18

Azaz: a ka ta ló gus sok teo ló giai-jo gi mû vet, né hány szó tárt és nyelv tant, va la mint né -
hány köl tôi al ko tást is tar tal maz. En nél több azon ban nem de rül ki a ké zi rat ból.

Marsili le ve lé nek a cím zett je, Gi o van Bat ti sta Do na do (avagy Do na to, Donà) 1680-tól
1684-ig volt Ve len ce kö ve te Kons tan ti ná poly ban. Miu tán vissza tért ha zá já ba, kiala kult
kö rü löt te egy olyan tár sa ság, mely elô ször Eu ró pá ban prog ram sze rûen igye ke zett
megis mer ni és megis mer tet ni a tö rö kök kul tú rá ját, és megér te ni a men ta li tá su kat,
for du la tot hoz ván ko ráb bi, ha gyo má nyos megíté lé sük ben.19 Fon tos sze re pe volt az elsô -
 sor ban föld raj zi ér dek lô dé sû Ac ca de mia deg li Ar go nau ti lét re jöt té ben.20 Köz re mûkö -
dé sé vel vagy az ô ösz tön zé sé re a tö rö kök kel kap cso la tos mû vek egész so ra je lent meg.21

Marsili már évek óta kap cso lat ban állt ve le, s a le vél ta nú sá ga sze rint ô kér te el tô le
a bu dai muf ti zsák má nyolt könyv tá rá nak a jegy zé két. Marsili eh hez ír ta mintegy kí sé -
rôül az ér te ke zést, mely ben a tö rö kök kul tú rá já ról – nagy részt 1679–80-as kons tan ti -
ná po lyi út ja so rán – szer zett is me re teit össze gez te, ab ban a re mény ben, hogy Do na -
do en nek a ré vén „még job ban fog ja tud ni bi zo nyí ta ni, hogy a tö rök nem zet nincs
hí ján a ta nul má nyok nak és az iro da lom nak, ahogy pe dig azt ál ta lá ban tart ják”.22

A 81. kó dex 83–89. lap jain fenn ma radt le vél nem misszi lis. Marsili nyom ta tás ra szánta:
a szö veg ben ben ne van nak a szer kesz tô nek szó ló uta sí tá sok („Gran di Dok tor Úr, ide kell
beil lesz te ni azt a la pot, ami re a ver sek van nak nyom tat va […] Gran di Dok tor Úr, ide jön
a rend szer [t.i. az ég göm bé] lap ja.”),23 s Marsili a le vél vé gén hang sú lyoz za, hogy barátai
ké ré sé nek kí ván ele get ten ni az zal, hogy ki nyom tat ja a könyv jegy zé ket. A 90. lap volta -
kép pen a bu dai muf ti ki nyom ta tan dó könyv tár jegy zé ké nek a cím lap ter ve. A cím után
is a szer kesz tô nek szó ló meg jegy zé sek ol vas ha tók: „A ma ga tet szé se sze rint ren dez ze
el, az én el kép ze lé sem ez, és szép rend del tör del tes se be, és a vé gé re te gye ezt a rajzot,
ami a tur bán ját áb rá zol ja, ami mel let te volt, mi kor megöl ték. A fát a jö vô hé ten küldöm
a réz zel és a vers lap já val együtt.”24 – s ez alatt va ló ban ott lát ha tó a tur bán raj za. A nyom -
ta tás ban köz re mû kö dô sze mély va ló szí nû leg Ja co po Gran di (1646–1691), Donado és
Mar sili kö zös ba rát ja, Ve len cé ben ana tó miát ta ní tó tu dós or vos, szá mos aka dé mia tagja,
aki az or vos tu do mány mel lett fog lal ko zott föld rajz zal, pa leon to ló giá val és iro da lommal
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is. A rab szol ga ság ból sza ba dult Mar si lit 1684-ben ô kú rál ta há rom hé tig Ve len cé ben.25

A le vél-ér te ke zés fo gal maz vá nya is meg ta lál ha tó a Mar si li- gyûj te mény ben.26 A Tha ly
ál tal „is mer te tett” ké zi rat en nek a tisz tá za ta, de no ha Marsili au to gráf aláírá sa is raj ta
van, ez sem vég le ges szö veg. Több he lyütt to váb bi ja ví tá so kat tar tal maz, s a cím lap terv
úgy szin tén. A bu dai muf ti ne vé nek a he lye üre sen ma radt, Marsili nyil ván még pó tol -
ni akar ta. Az ér te ke zés rôl és a könyv tár jegy zék cím lap já ról min den bi zonnyal újabb
tisz tá za tot ké szí tet tek, és azt küld ték el a jegy zék kel együtt Gran di nak Ve len cé be, hogy
a kiadá sá ról gon dos kod jék. A nyom tat vány fel te he tôen el is ké szült, va ló szí nû leg And -
rea Po let ti nyom dá já ban, de nem ma radt fenn be lô le pél dány, vagy lap pang va la hol.

Marsili ke le ti gyûj te mé nyé nek és a ró la ké szült lis ták nak 
és ka ta ló gu sok nak a tör té ne te

1720-ban Marsili ki akar ta nyom tat ni gyûj te mé nye ka ta ló gu sát, s egy elô szót írt hozzá,
ami ben be szá molt ar ról, ho gyan sze rez te ke le ti köny veit. Ez a visszaem lé ke zés szol gál
a leg fon to sabb for rás ként a gyûj te mény tör té ne té nek a re konst ruk ció já hoz.27

A kons tan ti ná po lyi ta nul má nyút (1679–80)

Marsili a Ve len cei Köz tár sa ság kö ve té nek, Piet ro Civ ra ni nak a kí sé re té ben járt elô ször
Kons tan ti ná poly ban. Ti zen egy hó na pot töl tött a tö rök nyelv és az or szág megis merésével:
el sô sor ban föld raj zát, po li ti kai be ren dez ke dé sét, had szer ve ze tét ta nul má nyoz ta. Hasonló
ta nul mány utat töb ben is tet tek e kor ban, fô leg a ve len cei if jak kö zül. Kons tan ti nápolyban
kap cso lat ba ke rült egy bi zo nyos Hu szein Efen di vel, aki tôl nem csak az ál lam szer ve zetre
és po li ti ká ra vo nat ko zó in for má ció kat tu dott meg, ha nem kul tu rá lis is me re te ket is szer -
zett, s aki nek a gaz dag könyv tá rá ból köl csön be ka pott ké zi ra to kat. Tol má csa se gít sé -
gé vel ezek rôl for dí tást, sôt né hány ról arab írá sos má so la tot is ké szít te tett. Visszaem lé -
ke zé sei ben er rôl így ír: „het ven év kö rü li em ber volt, a ba rát ság jó tör vé nyé nek kö ve tô je
és egy vá lo ga tot tan jó könyv tár bir to ko sa. Nagy tü re lem mel hall gat ta a kér dé seim soro -
za tát, amit tol mács ré vén tet tem fel ne ki, s el len szol gál ta tás nél kül és bár mi lyen könyvet
köl csönadott, amit csak kér tem, hogy elol vas tas sam vagy akár le má sol tas sam a tol mácsom -
mal. Több hó na pig tar tó lá to ga tá saim so rán e tol mács se gít sé gé vel le for dí tot tam a tôle
ka pott Ca non Amet nek ne ve zett köny vet.28 […] És sok más tör té ne ti mû hasonlóképp
mind ar ról kezd tek meg gyôz ni, hogy tel je sen ha mis az az el képze lés, me lyet mi, ke -
resz té nyek al ko tunk a tö rö kök rôl, vagyis hogy ne vel te té sük és ha mis tör vé nyük til tá sa
miatt nem ta nul hat nak. Ezen alap ve tô felis me ré sen fel buz dul va, kértem a sze re tet tel -
jes efen dit, hogy is mer tes sen meg job ban a tö rö kök iro dal má val és ta nulmá nyai val.
[…] Az el sô kons tan ti ná po lyi utam ké zi ra tai kö zött egy bô sé ges váz lat ké szí té sé re ele -
gen dô anyag van össze gyûjt ve a tö rö kök ki tû nô iro dal má ról és mû vé sze tei rôl.”29

Mar si li nek a tö rö kök kul tú rá já ról (tu do má nyá ról, iro dal má ról, mû vé sze té rôl, val -
lá sá ról, is ko la rend sze ré rôl) és kü lön bö zô szo ká sai ról ké szí tett fel jegy zé sei ma is meg -
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van nak Bo lo gná ban.30 Az olasz nyel vû jegy ze tek mel lett né hány ki sebb, má solt tö rök
szö veg is fenn ma radt. Eze ket te kint het jük Marsili ke le ti ké zi rat gyûj te mé nye el sô da -
rab jai nak, jól le het nem so rol ták be ôket Bo lo gná ban a kü lön ke zelt ke le ti gyûj te mény -
be, ha nem a Mar si li -i ra tok kö zött ôr zôd tek meg.31

Marsili a tu dós efen di tôl egy a ká vé ról szó ló ér te ke zést is ma gá val ho zott, amit 1685-
ben Bécs ben pub li kált tö rö kül a szö veg olasz for dí tá sá val együtt – kiegé szít ve sze mé -
lyes ta pasz ta la tai val, me lye ket mint ká vé fô zô rab szol ga szer zett 1683–84-ben.32

Hu szein Efen din kí vül még egy sze mélyt ne vez meg név sze rint, aki Kons tan ti nápoly -
ban se gí tet te ab ban, hogy tu dá sát és gyûj te mé nyét gya ra pít sa. Abu be ki Efen di rôl önélet -
írá sá ban így ír: „ô volt az, aki Blau összes tér ké pét le for dí tot ta, me lye ket a hol land követ
aján dé ko zott an nak a szul tán nak: amely mû vé gül az én bir to kom ba ke rült né hány
éve, ami kor új ból Kons tan ti ná poly ban vol tam. Tô le sze rez tem is me re te ket azokhoz
a tér ké pek hez, ame lyek az osz mán had se reg rôl szó ló ér te ke zé se met il luszt rál ják. [Tôle]
kap tam az ak kor ural ko dó szul tán nak és két fiának a ho rosz kóp jait; és mi ként a szultá -
né ban le vol tak ír va el múlt sze ren csét len sé gei, úgy ez utób bi ban nem vol tak rosszabbak
ígér ve a fiának, aki most ural ko dik. Az tán Krisz ti na svéd ki rály nô mind ket tôt el kér te tô -
 lem Ró má ban, hogy be te gye ôket aszt ro ló giai gyûj te mé nyei nek bi zo nyos könyveibe.”33

1682 és 1686 kö zött a csá szá ri se reg tiszt je ként és a tö rö kök rab szol gá ja ként Marsili
bô ven szer zett ta pasz ta la to kat a tö rö kök rôl, írt is tö rök tár gyú mû ve ket, de nincs tu -
do má som ró la, hogy ezek ben az évek ben újabb tö rök ké zi ra to kat szer zett vol na.

A bu dai ha di zsák mány (1686. szep tem ber 3.)

Köz is mert, hogy Marsili a csá szá ri csa pa tok tiszt je ként, had mér nök ként részt vett Bu -
da ost ro má ban. Így ír ta le, ho gyan zsák má nyolt köny ve ket a gyô ze lem után:

„1686-ban, mi kor Bu da hí res má so dik ost ro ma volt, mely so rán szep tem ber 2-án az
a hely elesett, no ha az ost rom köz ben szer zett se be sü lé seim tôl szen ved tem és ki vol -
tam me rül ve, […] más nap elér tem, hogy en ge délyt kap jak, hogy be me hes sek Bu dá -
ba, ahol még min den lán gok ban állt, s az ut cá kat tö rö kök holt tes tei bo rí tot ták, nem
azért, hogy arany- és ezüst zsák mány után ku tas sak, ha nem azért, hogy tö rök köny ve -
ket gyûjt sek, és hogy gon dos kod jam, ha még idô ben vol na, a nagy hí rû bu dai könyv -
tár meg men té sé rôl. Be ve tet tem ma gam Bu da fô me cset jé be, amit meg kí mél tek a lán -
gok, amely a ke resz tény idô ben a Szent Ist ván ki rály nak szen telt szé kes egy ház volt, és
itt be ha tol tam két kis szo bá ba, me lyek egyi ké ben köny vek kel kö rül vé ve ta lál tam a le -
fe je zett fô pa pot, akit a mi ka to náink öl tek meg, s né há nyuk se gít sé gé vel össze gyûj töt -
tem az összes köny vet, s a má sik me cset ben is össze szed tem még má so kat, me lyek azok -
nak a jo gi és val lá si köny vek nek a nagy ré szét al kot ják, amik ezen a lis tán34 sze re pel nek,
meg sok szó tárt és nyelv tant. Át men tem a zsi dók ne gye dé be, ahol az egész ut ca lán -
gok ban állt, mert a csa pa taink meg vol tak gyô zôd ve ró la, hogy azok a ke res ke dôk mind
pénz zel, mind tet tek kel na gyon so kat se gí tet tek ab ban, hogy a vé de lem ilyen so káig
tar tot ta ma gát, s ezért itt még na gyobb ke gyet len sé get ta nú sí tot tak; s szét szór va ta lál -
tam azo kat a hé ber köny ve ket, me lyek szin tén a lis tán kon sze re pel nek.”35
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Marsili a Cor vi na Könyv tár után ku tat va, az egy ko ri ki rá lyi pa lo tá ban is ta lált
könyveket. A zsák mány nak er rôl az ér té ke sebb nek ítélt ré szé rôl, a la tin nyel vû, rész -
ben kéziratos, rész ben nyom ta tott köny vek rôl ha ma ro san lel tárt is ké szí tet tek,36 és
csá szá ri zsák mány ként Bécs be szál lí tot ták ôket. (Csa po di Csa ba vé le mé nye sze rint –
aki azo no sí tot ta, s ke vés ki vé tel lel meg is ta lál ta a kó de xe ket a bé csi csá szá ri könyv tár -
ban – a Marsili által meg men tett köny vek nem a ki rá lyi könyv tár hoz tar toz tak, ha nem
a ki rá lyi ká pol na könyv tá rá hoz.37) Kö zü lük csak az a hat könyv ke rült Bo lo gná ba, amit
Marsili az utolsó pil la nat ban és kü lö nö sebb vá lo ga tás nél kül „elemelt” a ma ga szá má -
ra.38 A tö rök és a hé ber köny vek vi szont mind az ô bir to ká ban ma rad tak, mintegy ha -
di zsák mány ként.39 Eze ket is Bécs be szál lí tot ták, és lel tárt vet tek fel ró luk arab, il let ve
hé ber írás sal. A mufti holt tes te mel lôl össze sze dett kó de xek rôl nem sok kal ké sôbb
egy la tin nyel vû lis ta is ké szült. (Az arab és hé ber írá sos lel tár jegy zék nem ma radt fenn,
csak uta lás tör té nik rá juk a gyûj te mény rôl 1689-ben ké szült la tin be tûs, alább tár gya -
lan dó jegy zék ben.)

A nagy har sá nyi ha di zsák mány (1687. au gusz tus 12.)

Mar si li nek az el kö vet ke zô évek ben a tö rök el le nes har cok so rán mód ja nyílt to vább
gya ra pí ta nia ke le ti gyûj te mé nyét. A nagy har sá nyi csa tá nál a kö zel múlt ese mé nyei rôl
szó ló tö rök kró ni ká kat zsák má nyolt: „Né hány más tö rök köny vet, mely Ér sekúj vár ost -
ro má nak és a szent gott hár di bé ké nek a tör té ne tét ír ja le, Szo li mán pa sa nagy ve zír sát -
rá ból sze rez tem az osz mán se reg le gyô zé se kor Nagy har sány nál.”40 Ta lán itt zsák má -
nyol ta a Bu da 1684-es si ker te len ost ro mát áb rá zo ló raj zot is.41

A bu dai muf ti könyv tá rá nak a lis tá ja (1688. má jus 14.)

Marsili 1688 ele jén dip lo má ciai meg bí za tás sal Itá liá ban járt a pá pá nál. Ve len cén átuta -
zó ban be szélt va ló szí nû leg Do na dó nak és ba rá tai nak a Bu dán zsák má nyolt ke le ti kéz -
ira   tok ról, s az ô ér dek lô dé sük re és biz ta tá suk ra, Bécs be vissza tér ve, elô ké szí tet te a bu -
dai muf ti köny vei rôl ké szí tett lis ta kiadá sát, a tö rö kök kul tú rá já ról írt ér te ke zés sel
együtt – mely rôl Tha ly té ve dé sei kap csán a fen tiek ben már esett szó. A kiad vány ugyan
nem ma radt fenn, de nyom tat vány tö re dé kek és a gyûj te mény rôl 1689-ben ké szült jegy -
zék alap ján az aláb biak ban kí sér le tet te szek a re konst ruk ció já ra.

A belg rá di ha di zsák mány (1688. szep tem ber 6.)

Marsili Belg rád be vé te lé nél is zsák má nyolt tö rök ké zi ra to kat. Er rôl így ír: „A kö vet ke -
zô év ben, azaz 1688-ban né hány más tö rök köny vet Belg rád be vé te le után szed tem
össze, de mi vel er re az ost rom ra a tö rö kök régóta szá mí tot tak, elô zô leg a Du nán már
el me ne kí tet ték azo kat.”42
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A Bu dán és Belg rád ban ta lált, je len tôs mennyi sé gû „iro dal mi zsák mány” ar ra ösz -
tö kél te, hogy et tôl kezd ve, ahol csak mód ja nyílt rá, min den fé le „eg zo ti kus” nyelv ké -
zi ra tait gyûjt se.43 Ez ma gya ráz za, miért ta lál ha tók Bo lo gná ban ma gyar, ro mán, szerb,
ör mény stb. nyel vû em lé kek is.

Az ink vi zí ció nak be nyúj tott könyv jegy zék (1689. au gusz tus 3. elôtt), 
BUB 595, Y, 3, ff. 1r–9v.44

Marsili már 1685 óta ter vez te egy tu do má nyos in té zet felál lí tá sát szü lô vá ro sá ban,45 s
a ké zi ra to kat, tér ké pe ket, köny ve ket, ás vá nyo kat, fosszi li á kat, nö vé nye ket stb., ami ket
gyûj tött vagy ha di zsák mány ként szer zett, az évek so rán ha za küld te a jö vô be li in té zet
szá má ra. Le ve le zé se ta nús ko dik ró la, hogy pél dául 1689 má ju sá ban Bécs bôl több lá -
da köny vet és ás vá nyo kat szál lít ta tott Bo lo gná ba.46

Fel te he tôen ez idô tájt gon dolt a zsák má nyolt ke le ti köny vek ha za kül dé sé re is. Eh -
hez azon ban – eret nek köny vek rôl lé vén szó – en ge délyt kel lett kér nie az ink vi zí ció -
tól. A be nyúj tott fo lya mod vány hoz a köny vek lis tá ját is mel lé kel nie kel lett. Bo lo gná -
ban azon ban nem volt sen ki, aki ké pes lett vol na a zsák má nyolt köny vek rôl arab írás sal
ké szült lis tát elol vas ni, ezért egy la tin nyel vû vál to za tot ké szí tet tek ró la. Ezt a lis tát Bo -
lo gná ban ôr zik, Talman nyom ta tott ka ta ló gu sá nak (lásd lej jebb) az ele jé re be he lyez -
ve, az ink vi zí ció 1689. au gusz tus 3-án kelt en ge dé lyé vel együtt, mely fel té tel ként elôír -
ja, hogy a ké zi ra to kat meg fe le lô mó don el zár va ôriz zék, s hogy ró la nyom ta tott
ka ta ló gus ké szül jön. (A hé ber köny vek jegy zé ke nem oko zott ol va sa ti prob lé mát, ezért
ezek nem sze re pel nek ezen a lis tán).47

A jegy zék, mely rö vid cí me ket tar tal maz, sôt oly kor pusz tán csak a köny vek té má jának
a meg je lö lé sét, két egy ség bôl áll: az el sô 339 té telt tar tal maz, majd új ra kez dô dik a számo -
zás, s újabb 74 té tel kö vet ke zik. Azaz ere de ti leg legalább két külön ál ló ké zi rat cso portról
ké szült a leírás. Az el sô egy ség ben a té te lek a ké zi ra tok mé re te sze rin ti cso por to sí tásban,
de te ma ti kai lag ren de zet le nül kö ve tik egy mást, s gyak ran egy té tel szám alatt több hasonló
mû vagy ugyanan nak a mû nek több pél dá nya is sze re pel. Így va ló já ban a 339 té tel több,
mint 500 arab, per zsa, il let ve tö rök ké zi ra tot je lent. Ezek zö me teo ló giai, jo gi, gramma -
ti kai mû és szó tár. Van nak köz tük ve gyes tar tal mú kó de xek, s a leírás sze rint több arab
és per zsa ké zi rat tö rök in ter li ne á ris for dí tást, il let ve tö rök kom men tárt is tar tal maz.
Nagy több sé gük va ló szí nû leg me cset is ko lá ból ke rült ki. Sok eset ben sze re pel olyan utalás,
mely sze rint a könyv ele je vagy vé ge cson ka, il let ve ron gált, égés nyo mok kal. A 339. tétel
után ugyanaz zal a kéz zel le je gyez ve áll a 74 té telt tar tal ma zó má so dik lis ta. En nek a téte -
lei mind egy-egy pél dány ban meg lé vô ké zi ra to kat ír nak le, mé ret sze rint nin cse nek osztá -
lyoz va (mé re tük je löl ve sincs), el len ben vi lá go san ki raj zo ló dó te ma ti kai cso por to kat
al kot nak, me lyek az aláb bi sor rend ben kö ve tik egy mást: gram ma ti ka mû vek, szó tá rak
– lo gi ka, jog, er kölcs tan – or vos tu do mány – teo ló gia – „szé pi ro da lom”. Egyet len té tel
ese té ben sem sze re pel, hogy ron gá ló dott vagy hiá nyos mû rôl vol na szó. A ka ta ló gusnak
ez a ré sze, úgy tû nik, egy ren de zett és ép ké zi ra tok ból ál ló gyûj te mény rôl ké szült. Fel -
té te le zé sem sze rint ez a má so dik lis ta a bu dai muf ti könyv tár jegy zé ké nek a má so la ta.
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Az ink vi zí ció nak be nyúj tott jegy zék össze sen kö zel 600 ké zi ra tot so rol fel – eze ket
Marsili ki zá ró lag a ma gyar hó dolt ság te rü le tén gyûj töt te.

Ugyan az ink vi zí ció tól 1689-ben meg kap ta az en ge délyt, hogy az eret nek köny ve ket
Bo lo gná ba vi gye, mindazonál tal csak 1702-ben szál lít tat ta ha za ôket.48

Marsili 1691-ig to vább ra is a ma gyaror szá gi had szín té ren te vé keny ke dett, így nincs
ki zár va, hogy eset leg hoz zá ju tott még né hány mu zul mán ké zi rat hoz, azon ban eb ben
az idô szak ban nin cse nek er re vo nat ko zó in for má cióim.

A kons tan ti ná po lyi dip lo má ciai kül de té sek (1691–1693 ja nuár)

Mar si lit 1691 és 1693 ele je kö zött több íz ben küld ték dip lo má ciai meg bí za tá sok kal a
Tö rök Bi ro da lom ba. A hi va ta los tár gya lá sok mel lett al kal ma volt a köny vek irán ti szen -
ve dé lyé nek is hó dol ni. Önélet írá sá ban a Dri ná poly ban fo lya tott tár gya lá sok el be szé -
lé sé nél jegy zi meg, hogy a ta lál ko zó vé gén a nagy ve zír „ter mé szet tu do má nyok ról és
ma te ma ti ká ról kez dett el be szél ni. Mu ta tott ne kem több ér de kes tö rök nyel vû köny -
vet, és en gem la tin köny vek rôl kér de zett.”49 El kép zel he tô, hogy ilyen kö rül mé nyek
kö zött bir to ká ba is ju tott va la mi lyen ké zi rat. Ha ar ra nincs is ada tunk, hogy a nagy ve -
zír köny vet aján dé ko zott vol na ne ki, azt tud juk, hogy dip lo má ciai út ja so rán 1691-ben
pél dául az „oláh fe je de lem tôl” ka pott aján dék ba egy tö rök tér ké pet.50 Al ka lom sze -
rûen ha son ló mó don hoz zá jut ha tott egy-két ké zi rat hoz, ami kor pe dig hosszab ban tar -
tóz ko dott Kons tan ti ná poly ban, mód ja nyílt rá, hogy gyûj te mé nyét je len tôs vá sár lá sok -
kal gaz da gít sa. „Töb bé nem zsák má nyo lás sal, ha nem pénz zel gya ra pít hat tam a ke le ti
könyv gyûj te mé nye met […], be sze rez tem né hány or vo si, ké miai, aszt ro nó miai és ge -
o gráfiai köny vet és né hány tör té ne ti da ra bot. […] [Egy li vor nói re ne gát] a sze ráj ból
hoz ta ki ne kem mind azo kat a gö rög ké zi rat kö te te ket, amik a lis tán sze re pel nek,51 és
sze rez te meg ne kem Blau at la szai nak a for dí tá sát és a tér ké peit, amit ne gye dik Mehmed
szul tán csi nál ta tott a ke resz tény fe je del mek mi nisz te rei nek a nagy irigy sé gé re a Kons -
tan ti ná poly ban fel lel he tô leg jobb tol má csok kal és a ge o gráfiához ér tô és fô leg az ázsiai
és af ri kai ré szek ben jár tas tö rö kök kel”.52

Ek kor sze rez te azt két iker kó de xet, mely a ja ni csá rok jel vé nyei rôl (ms. 3358) és a kü -
 lön bö zô tur bá nok ról (ms. 3359) tar tal maz szí nes raj zo kat;53 a 203 tér ké pet ma gában
fog la ló A ten ger köny ve cí mû ké zi ra tot (ms. 3609); Di osz ku ri dész arab ra for dí tott orvosi
mû vét (ms. 2954);54 egy 15. szá za di vers ben írott or vo si trak tá tust (ms. 3583);55 ekkor
má sol tat ta Ör ményor szág tér ké pét (ro to lo 24),56 és ek kor csi nál tatta azt a tö rök vi se -
le tek raj zait tar tal ma zó ké zi ra tot, me lyet sa ját ma ga lá tott el felira tok kal (ez utób bit
nem a ke le ti gyûj te mény ben, ha nem Marsili ira tai kö zött ôr zik: BUB, FM, 119).57

Marsili 1694 és 1697 kö zött a bal ká ni fel sza ba dí tó har cok ban, 1698-tól 1701-ig pedig
a kar ló cai bé ke tár gya lá so kon, s a két bi ro da lom köz ti ha tá rok ki je lö lé sé nek a mun ká -
la tai ban vett részt. Nincs tu do má sunk ró la, hogy ezek ben az évek ben je len tôs szer ze -
mé nyek kel gaz da gí tot ta vol na a gyûj te ményt, jól le het még hoz zá jut ha tott egy-egy mu -
zul mán ké zi rat hoz, fel buk kan hat még er re vo nat ko zó adat. Mi vel 1702-tôl 1730-ban
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be kö vet ke zett ha lá láig csak Nyu gat- Eu ró pá ban for dult meg – 1704-ig csá szá ri szol gá -
lat ban, majd vissza tért Itá liá ba, ké sôbb pe dig Ang liá ban, Fran ciaor szág ban, Hol lan -
diá ban tett uta zá so kat –, ke le ti gyûj te mé nyét eb ben az idô szak ban nem volt mód ja to -
vább gya ra pí ta nia.

Talman be fe je zet len ka ta ló gu sa (1702)

Im már az ér té kes kons tan ti ná po lyi szer ze mé nyek kel gaz da go dott gyûj te mény rôl, mie -
lôtt Bo lo gná ba szál lít tat ta vol na, Marsili újabb, az ink vi zí ció elôírá sá nak is meg fe le lô,
nyom ta tott ka ta ló gust kí vánt csi nál tat ni. Mi chael Tal mant, Ká roly csá szár tol má csát
és orien ta lis ta szak ér tô jét bíz ta meg a feladat tal, aki ko ráb ban ve le együtt részt vett a
kar ló cai bé ke tár gya lá so kon. Talman hoz zá is fo gott a mun ká hoz, de mie lôtt be fe jez -
te vol na, kons tan ti ná po lyi dip lo má ciai kül de té se miatt el kel lett hagy nia Bé cset. Az
ál ta la ké szí tett ka ta ló gus a gyûj te mény nek csak egy ré szét dol goz ta fel, de hiá nyos sá -
ga el le né re ki nyom tat ták Elen chus li bro rum orien ta li um ma nus crip to rum, vi de li cet gra e co -
rum, ara bi co rum, per si co rum, tur ci co rum, et dein de he bra i co rum, ac an ti qu o rum la ti no rum,
tum ma nus crip to rum, tum imp res so rum a do mi no Co mi te Alo y sio Fer di nan do Marsigli, Sa crae
Ca e sa re ae Ma je sta tis Ca me ra rio, pe dest ris le gi o nis tri bu no, et vi gi li a rum cam pi ge ne ra li par -
tim in ul ti mo bel lo Tur ci co et par tim in iti ne re Con stan ti no po lim sus cep to col lec to rum, coem to -
rum que, ope ra Mi cha e lis Talman, S. C. M Lin gu a rum Orien ta li um In terp re tis com pi la tus et
in sex par tes di vi sus cím mel.58 Ez a ka ta ló gus nem mu tat sem mi fé le ha son ló sá got az -
zal az el na gyolt és rö vid meg ha tá ro zá so kat tar tal ma zó lel tár ral, mely nek má so la tát
1689-ben be nyúj tot ták az ink vi zí ció hoz. Talman a Marsili ál tal zsák má nyolt ké zi ra to -
kat nyel vek sze rint osz tá lyoz ta, így a mu zul mán ké zi ra to kat arab, per zsa és tö rök nyel -
vû mû vek re osz tot ta. Egy nyel ven be lül a kó de xek leírá sá nak sor rend je eset le ges (amit
a mun ka be fe je zet len sé ge ma gya ráz hat), a ké zi ra tok nin cse nek sem mé ret, sem té -
ma, sem ábé cé, sem pro ve nien cia sze rint cso por to sít va (pél dául nin cse nek el kü lö nít -
ve a bu dai muf ti köny vei). Talman rész le tes leírást adott az egyes té te lek rôl, mind az
ere de ti nyel ven és írás sal, mind pe dig la ti nul, azt a mód szert kö vet ve, me lyet Pe ter
Lam beck csá szá ri könyv tá ros al kal ma zott a gö rög kó de xek leírá sá ra. Fel tün tet te a ké -
zi ra tok mé re tét, lap szá mát, hogy mi lyen tu do mány szak ba tar toz nak, az írás ra vo nat -
ko zó in for má ció kat (pél dául vo ka li zált), a szer zôt, a cí met, az in ci pi tet, a fe je ze tek cí -
meit, a má so ló ne vét, a má so lás he lyét és ide jét. Ez lett vol na a gyûj te mény el sô
tu do má nyos igénnyel ké szült ka ta ló gu sa, ha nem ma rad cson kán: 19 gö rög ké zi rat
leírá sát tar tal maz za,59 a la tin és a hé ber rész bôl sem mi nem ké szült el, a mu zul mán
anyag ból pe dig csak 82 arab, 30 per zsa és 11 tö rök té tel sze re pel.

Marsili írt egy ké zi rat ban fenn ma radt ér te ke zést Dis cor so in tor no al la li bre ria fa mo sa
di Bu da cím mel, amit be ve ze tô nek szánt a maj da ni tel jes ka ta ló gus hoz. Eb ben töb bek
kö zött ar ról is írt, ho gyan ju tott hoz zá gyûj te mé nye da rab jai hoz.60 A tel jes ka ta ló gus
azon ban nem ké szült el, s Marsili Talman hiá nyos mû vé nek a kí sé re té ben volt kény -
te len Bécs bôl Bo lo gná ba szál lít tat ni a ké zi ra to kat.61
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Az Isti tu to del le Scien ze ala pí tá sa (1711)

Marsili test vé ré vel együtt évek óta szor gal maz ta szü lô vá ro sa egye te mé nek meg re for -
má lá sát, az ok ta tás mo der ni zá lá sát, s kész volt tu do má nyos gyûj te mé nyeit és könyv tá -
rát a megújult szel le mû egye tem ren del ke zé sé re bo csá ta ni. 1709-ben írott egye te mi
re form ja vas la tai ban hang sú lyoz ta a ke le ti nyel vek ok ta tá sá nak a szük sé ges sé gét is,62 s
ezért, az ok ta tás cél jai ra aján lot ta fel a ke le ti ké zi ra tait. E nyel vek ok ta tá sá nak elô moz -
dí tá sa vé gett még ar ra is volt gond ja, hogy ja va sol ja, hon nan le het ne rá meg fe le lô ta -
nárt fel kér ni.63 Mi vel re form ja vas la tai nem ta lál tak meg hall ga tás ra, 1711-ben pá pai
tá mo ga tás sal az egye tem tôl füg get len tu do má nyos in té ze tet ala pí tott, s en nek ado má -
nyoz ta írá sait, gyûj te mé nyeit és könyv tá rát, köz tük ke le ti ké zi rat gyûj te mé nyét,64 emel -
lett az in té zet szá má ra könyv kö tés hez és nyom ta tás hoz szük sé ges fel sze re lést szer zett
be. Gond ja volt a kó de xek be köt te té sé re65 és ar ra, hogy a nyom da fel sze re lé sét ke leti
ka rak te rek kel is el lás sa.66

Az in té zet azon ban nem min den ben mû kö dött Marsili el kép ze lé sei sze rint, aki több -
ször ki fe jez te elé ge det len sé gét, töb bek kö zött amiatt is, hogy a ke le ti ké zi ra tok – szak -
ér tô sze mély zet hí ján – évek kel az in té zet ala pí tá sa után is még min dig ren de zet le nül
he ver tek.

Assemani ka ta ló gu sa Marsili elô sza vá val (1720), BUB, ms. 2951.

Talman ka ta ló gu sa – hiá nyos sá ga el le né re – nagy ér dek lô dést vál tott ki az orien talisták
kö ré ben. Gi u sep pe Si mo ne Assemani, a va ti ká ni könyv tár orien ta lis ta könyv tá ro sa eb -
bôl szer zett tu do mást ar ról, hogy Marsili bir to ká ban van egy olyan há rom kö te tes ké -
zi rat, mely min den idôk arab-per zsa-tö rök írói nak bib li o gráfiáját tar tal maz za.67 S mivel
ez alap ve tô se géd esz köz nek ígér ke zett a va ti ká ni ke le ti gyûj te mény ka ta lo gi zá lá sá hoz,
a pá pa má so la tot kért ró la a Va ti ká ni Könyv tár szá má ra. Marsili azon ban nem tar tóz -
ko dott Bo lo gná ban, s nem ta lált meg fe le lô em bert a mun ká ra. Így 1720-ban ma ga
Assemani jött el Bo lo gná ba, hogy ki ke res se az ôt ér dek lô mû vet, s emel lett le is ír ta
az egész gyûj te ményt. Ka ta ló gu sa a kö vet ke zô cí met vi se li: In dex li bro rum Bib li o the cae
Mar si li a nae Gra e co rum, La ti no rum, He bra i co rum, Ara bi co rum, Tur ci co rum et Per si co rum,
nec non Ru the ni co, et Illy ri co ser mo ne, tum ma nus crip to rum, tum imp res so rum, qu os Ex cel len -
tis si mus Do mi nus Co mes Alo y si us Fer di nan dus Mar si li us Bib li o the cae In sti tu ti Scien ti a rum
Bo no nien sis ad di xit. In sep tem par tes di vi sus. Marsili ki akar ta nyom tat ni ezt a ka ta ló gust,
és elô szót írt hoz zá olasz nyel ven, ami ben rész le te sen szólt a gyûj te mény tör té ne té -
rôl.68 Az elô szót 1721-ben a kiadás cél já ból le for dí tot ták la tin ra,69 a kiadás ra azon ban
még sem ke rült sor. Va ló szí nû leg azért, mert Marsili, elé ge det le nül az ál ta la ala pí tott
és a vá ros ke ze lé sé re bí zott in té zet mun ká já val, az an nak ado má nyo zott gyûj te mé nyek
ha nyag ke ze lé sé vel, éle te utol só évei ben pe res ke dé sig fa ju ló vi ták ba ke ve re dett a bo -
lognai sze ná tus sal, és mert sok idôt töl tött tá vol szü lô vá ro sá tól, Fran ciaor szág ban, Ang -
liá ban és Hol lan diá ban.
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Assemani a ka ta ló gus ban 442 arab, 175 tö rök, 28 per zsa és 70 hé ber köny vet so rolt
fel (a hé ber té te lek kö zött meg kü lön böz te tés nél kül sze re pel nek ké zi ra tok és nyom -
tat vá nyok).70 A ke le ti gyûj te mény ré sze ként leírt 22 gö rög,71 6 Bu dán zsák má nyolt
latin, 3 ru tén és egy il lír kó de xet is. For mai és tar tal mi leírást nyúj tott a kó de xek rôl,
töb bé-ke vés bé ha son ló rész le tes ség gel, mint Talman, de más leírá si sé ma sze rint. Az
arab ké zi ra tok ese té ben Talman szá mo zá sát kö vet te (amed dig az el ju tott), azaz Talman
arab té te lei nek a ka ta ló gus szá ma ál ta lá ban megegye zik Assemani té tel szá mai val. De
akad nak ki vé te lek: pél dául Talman 19. szá mú arab kó dex leírá sa Assemani 316. té telé -
nek fe lel meg (ma ms. 3183), vagy Talman utol só, 82. szá mú arab kó dex leírá sa Assema -
ni nál a 266. té tel (ma ms. 3147).72 A két ka ta ló gus leírá sai ban ki sebb-na gyobb eltérések
mu tat koz nak pél dául a ne vek átírá sá ban, de oly kor a ké zi rat tar tal má nak a meg ha tá -
ro zá sá ban vagy a ter je de lem meg je lö lé sé ben is. Talman ka ta ló gu sá nak a hasz ná la ta a
té ve dé sek és az át fe dé sek el le né re nem mel lôz he tô. Jól pél dáz za ezt ép pen az elôbb
em lí tett két kó dex leírás. A ké sôb bi ka ta ló gu sok nem tün te tik fel, csak Talman, hogy
a kó de xek ben ta lál ha tó be jegy zé sek sze rint ez a két ké zi rat – az ms. 3183, egy re torikai
mû és az ms. 3147, a gyûj te mény leg ré geb bi, 1225-ben ke let ke zett da rab ja, mely a vi -
lág val lá sait és szek táit ír ja le – Szü lej mán efen di bu dai muf ti tól ke rült a bu dai fô me -
cset tu laj do ná ba. (Le het, hogy amit Marsili a bu dai muf ti sze mé lyes könyv tá rá nak vélt,
vol ta képp a bu dai fô me cset könyv tá ra volt.) A tö rök és a per zsa ké zi ra tok leírá sá ban
Assemani nem kö vet te Talman szá mo zá sát, ezért Talman ezen té te lei nek a beazo no -
sí tá sa Assemani leírá sai val és ma guk kal a ké zi ra tok kal nem könnyû feladat.

A ka ta ló gus vé gén Assemani nyel ven ként, szer zô, il let ve cím sze rin ti mu ta tót mellékelt
la tin ábé cé ben. (A la tin átírás ban kö zölt ne vek és cí mek azo no sí tá sa a kü lön bözô átírási
szisz té mák miatt nem min dig prob lé ma men tes.) A ka ta ló gus ba na gyon sok eset ben utó -
lag be ve zet ték a ké zi ra tok mai jel ze teit is (a hé be rek ki vé te lé vel). Így a teljes ke le ti gyûj -
te mény vo nat ko zá sá ban mind a mai na pig ez a leg job ban hasz nál ha tó kataló gus.73

A gyûj te mény sor sa és ka ta ló gu sai Marsili ha lá la után

Marsili ha lá la után a ke le ti ké zi rat gyûj te mény – az Isti tu to del le Scien ze, majd an nak
utód in téz mé nyei, az Ac ca de mia del le Scien ze dell’Isti tu to di Bo lo gna, ké sôbb a Bib li o te ca
del la R. Uni ver sità di Bo lo gna, ma a Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna ke ze lé sé ben – kis
mér ték ben to vább gya ra po dott ugyan, de az új szer ze mé nye ket ál ta lá ban do ku men -
tál ták, ezért el kü lö nít he tôk Marsili ere de ti gyûj te mé nyé tôl. Több újabb ka ta ló gus ké -
szült ró la, más és más kri té riu mok alap ján, és több nyi re az ál lo mány nak csak egy ré -
szé rôl, ami nem könnyí ti meg an nak a mun ká ját, aki ezek se gít sé gé vel kí ván a
gyûj te mény ben eliga zod ni.

Marsili mu zul mán ké zi rat gyûj te mé nye, az osz mán kul tú ra jel leg ze tes sé gé bôl adódóan,
há rom nyel ven, ara bul, per zsául és tö rö kül írott ké zi ra tok ból áll. A ké zi ra tok je len tôs ré -
sze egy szer re két vagy há rom nyel ven írt szö ve ge ket tar tal maz, s gya ko riak köz tük a tar -
tal muk ban is ve gyes, mis cel la nea kö te tek. A ve gyes nyel vû és tar tal mú kó de xek esetében
megíté lés kér dé se, hogy me lyik nyel vi ka te gó riá ba so rol ják, és hogy szin te ti ku san vagy
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ana li ti ku san ír ják-e le a tar tal mát. Szá mol nunk kell olyan ese tek kel is, mi kor több hasonló
ké zi ra tot egy be kö töt tek, s ez egyes lis ták ban egy té tel ként ke rült leírás ra, má sok ban
kü lön-kü lön lett ka ta lo gi zál va, vagy egy ré szek re sza kadt ké zi ra tot több külön ál ló csonka
mû ként tar tot tak szá mon, míg be nem azo no sí tot ták az össze tar to zó da ra bo kat. Ez
ma gya ráz za, hogy ha össze vet jük a kü lön bö zô ka ta ló gu sok ban sze rep lô arab, per zsa
és tö rök kó de xe ket, azok nak még a pon tos szá ma sem vi lá gos, és sok eset ben problémát
okoz a kü lön bö zô ka ta ló gu sok ban az egy ké zi rat ra vo nat ko zó té te lek beazo no sí tá sa.

Pél da ként em lít het jük azt a Pé csen ké szült, ve gyes tar tal mú ké zi ra tot (ms. 3378),
mely Tal man nál és As se ma ni nál az 59. szá mú arab mis cel la nea kó dex ként sze re pel,
ami 3 mû vet fog lal ma gá ban. Az alább tár gya lan dó ka ta ló gu sok kö zül Mez zo fan tié
ugyanezt há rom kü lön té tel ként ír ja le a 255., 339. és a 331. sz. alatt, míg Rosen kataló -
gu sá ban a há rom mû a 436,2, 436,3 és 436,4. szám nak fe lel meg, mi vel Rosen megálla -
pí tot ta, hogy a kó dex ele jén egy ne gye dik mû is ta lál ha tó, amit 436,1 szám mal je lölt.

Gi u sep pe Gas pa re MEZZOFANTI: Ca ta lo go de’ Ma nos crit ti Orien ta li che si con ser va no nel la
Bib li o te ca del la R. Uni ver sità di Bo lo gna (1807). BUB, ms. 4111.

Mezzofanti, a hí res po lig lott nyel vész 1803-ban ke rült a könyv tár élé re.74 Né hány
ké zi rat tal ô ma ga is gaz da gí tot ta a ke le ti gyûj te ményt, amit át ren de zett és át szá mo zott
(a töb bi kö zött a ma gyar nyel vû anya got is ide so rol ta be), és újabb ka ta ló gust ké szí -
tett ró la olasz nyel ven, kor ri gál va Assemani mun ká já nak szá mos hi bá ját, ami, mint ír -
ja az elô szó ban, an nak tud ha tó be, hogy túl ke vés idô állt As se mai ren del ke zé sé re a
ka ta ló gus el ké szí té sé hez. Mezzofanti több mis cel la nea kö te tet ana li ti ku san vett fel,
több olyan ké zi rat nak, mely nek az ele je cson ka, beazo no sí tot ta a cí mét, szer zô jét, és
re konst ruált né hány olyan ké zi ra tot, ame lyek nek ré szei kü lön-kü lön sze re pel tek a ko -
ráb bi ka ta ló gu sok ban, vagy té ve dés bôl más ké zi ra tok kal let tek egy be köt ve. A ké zi ra -
to kat nyel vek sze rint és ezen be lül te ma ti kus cso por tok ba ren dez ve tár gyal ta. Ka ta ló -
gu sa 544 arab, 173 tö rök és 34 per zsa té telt tar tal maz. Csu pán 6 hé ber kó de xet ír le,
de ezek kö zül is ta lán csak egy vagy ket tô szár ma zik Marsili bu dai zsák má nyá ból, négy -
nek bi zo nyo san más a pro ve nien ci á ja.75 (Ki de rí ten dô, hogy az Assemani ál tal fel so -
rolt 70 hé ber könyv nek mi lett a sor sa, egy ré szü ket ta lán Mezzofanti a nyom ta tott ke -
le ti köny vek kö zött ka ta lo gi zál ta.) Mezzofanti leírá sai jó val rö vi deb bek, mint Talman
és Assemani té te lei, csak a szer zôt és a cí met tar tal maz zák ola szul és az ere de ti nyel -
ven, majd a má so lás dá tu mát (ha van) és a ké zi rat mé re tét. A ka ta ló gus vé gén
Mezzofanti mu ta tót mel lé kelt a szer zôk rôl mind arab, mind olasz ábé cé ben, va la mint
a mû vek cí mei rôl arab ábé cé ben. Az As se ma ni- fé le ka ta ló gus szá mo kat nem tün tet te
fel, utó lag azon ban ál ta lá ban be le ve zet ték a mai jel ze te ket és Rosen az aláb biak ban
be mu ta tan dó ka ta ló gu sá nak a szá mait. Ez a ka ta ló gus is – az As se ma ni é hoz ha son -
lóan – ké zi rat ban ma radt.

Gi u sep pe Gas pa re MEZZOFANTI: Ca ta lo go ra gi o na to de’li bri imp res si di Let te ra tu ra Orien ta -
le esi sten ti nel la Bib li o te ca del la Re gia Uni ver sità di Bo lo gna. BUB, ms. 4113.76

Mintegy 80 hé ber nyom tat ványt ír le, ezek több sé ge 16–18. szá za di gram ma ti kai mû
és szó tár. Meg vizs gá lan dó, tar tal maz-e Marsili bu dai zsák má nyá ból szár ma zó könyveket.
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Gi u sep pe DE HAMMER: Let te re sui ma nos crit ti orien ta li e par ti co lar men te ara bi che si tro va -
no nel le di ver se Bib li o te che d’Ita lia, Let te ra VII: Bib li o te ca dell’Isti tu to di Bo lo gna. Bib li o te ca
Ita li a na, To mo LVI. Mi la no, ot to bre 1829. 28–35.

De Hammer a fon to sabb itá liai ke le ti ké zi rat gyûj te mé nyek rôl írt olasz nyel vû át te -
kin té sé ben rö vi den be szá molt a bo lo gnai gyûj te mény rôl is. Utalt an nak bu dai ere de -
té re (Mar si li nek az As se ma ni- ka ta ló gus elé írt be ve ze tô je alap ján), s ar ra, hogy a gyûj -
te mény fô leg föld raj zi, re to ri kai és jo gi mû vek ben gaz dag. Meg je gyez te, hogy Assemani
ka ta ló gu sá ban – kü lö nö sen a per zsa és tö rök mû vek leírá sá ban – sok a té ve dés és a
pon tat lan ság, majd az ál ta la leg fon to sabb nak vélt 49 ké zi rat ról kö zölt egy rö vid is mer -
te tést, zá ró jel ben utal va az egyes té te lek nél Assemani ka ta ló gus szá mai ra. (Mezzofanti
ka ta ló gu sá nak a leírá sai ra nem hi vat ko zott, no ha tu dott a lé te zé sé rôl, megem lí tet te,
hogy vár ha tó a meg je le né se.) Té te lei la tin be tûs átírás ban köz lik a mû szer zô jét, cí -
mét, an nak olasz for dí tá sát, s egy-egy meg jegy zést a szer zô rôl, a mû ér té ké rôl vagy rit -
ka sá gá ról, oly kor ko rá ról. For mai leírást nem tar tal maz nak.

A bo lo gnai ke le ti ké zi rat gyûj te mény da rab jait va la mi kor 1829 és 1885 kö zött el lát ták
a ma is hasz ná lat ban lé vô jel ze tek kel (De Hammer még nem em lí ti eze ket, Rosen
1885-ben meg je lent ka ta ló gu sá ban vi szont már sze re pel nek).

Vic tor ROSEN: Re mar qu es sur les ma nus crits orien taux de la col lec ti on Marsigli à Bo lo gne, su -
i vies de la li ste complète des ma nus crits ara bes de la même col lec ti on. Ro ma, 1885.77

Rosen, orosz orien ta lis ta, 1883-ban há rom he tet töl tött Bo lo gná ban,78 ahol egy tel -
jes lis tát ké szí tett a gyûj te mény arab ké zi ra tai ról, 459 té tel leírá sá val (me lyek kö zött
azon ban ve gyes nyel vû kó de xek is ta lál ha tók). Emel lett rö vi den is mer te tett 167 tö rök
nyel vû ké zi ra tot is, és össze fog la lóan utalt 43 per zsa ké zi rat tar tal má ra. Az anya got az
egyes nyel ve ken be lül te ma ti kus cso por to sí tás ban tár gyal ta. Mun ká já hoz nem vet te fi -
gye lem be sem Assemani, sem Mezzofanti ka ta ló gu sát, sem a nyel vi, sem a te ma ti kus
cso por tok kiala kí tá sá ban, sem a ké zi ra tok szá mo zá sá ban. Ka ta ló gu sa be ve ze tô jé ben
kö zöl te Mar si li nek a gyûj te mény tör té ne té rôl szó ló írá sát, azaz an nak 1721-ben ké -
szült la tin for dí tá sát, amely nek Assemani ka ta ló gu sá val együtt kel lett vol na meg je len -
nie.79 Majd így jel le mez te a gyûj te ményt és sa ját mun ká ját: „A gyûj te mény, mi vel nagy -
részt a bu dai és a belg rá di me cse tek könyv tá rai ból szár ma zik, ha tal mas mennyi sé gû
tan köny vet tar tal maz, ál ta lá no san is mert ké zi köny ve ket, me lyek a 16. és a 17. szá zad -
ban vol tak hasz ná la to sak a tö rök is ko lák ban. […] A fô cél ki tû zé sem az volt, hogy a
gyûj te mény 459 arab ké zi ra ta ál tal tar tal ma zott mû vek nek a le he tô leg pon to sab ban
meg ha tá roz zam a cí mét. Ezért min dent fel je gyez tem, ami eb bôl a cél ból szük sé ges -
nek lát szott, mód sze re sen el ha nya gol va mind azt, amit, bár hasz nos és jó tud ni, de túl
sok idô met el vet te vol na anél kül, hogy a fô prob lé ma megol dá sá hoz hoz zá já rult vol -
na. Nem kell te hát cso dál koz ni azon, hogy na gyon ke vés ki vé tel tôl el te kint ve, sem a
la pok, sem a so rok szá ma, sem a má so lók ne vei,80 […] sem más kiegé szí tô in for má -
ciók, me lyek két ség kí vül he lyet kap nak majd egy az egész gyûj te mény rôl ké szí ten dô
rend sze re zett ka ta ló gus ban, nem ta lál ha tók meg a lis tám ban. Hasz nos nak tar tot tam
ugyanak kor, hogy min dig fel je gyez zem a má so lás dá tu mát.”81 Rosen fel hív ta a fi gyel -
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met ar ra, hogy a ké zi ra tok ele jén, vé gén, il let ve a kö té sén szá mos olyan be jegy zés ta -
lál ha tó, mely a ké zi ra tok adás vé te lé re, ado má nyo zá sá ra vagy posszesszo ra i ra vo nat ko -
zik. Fran cia nyel vû ké zi rat leírá sai bib li o gráfiai hi vat ko zá so kat is tar tal maz nak, me lyek
utal nak egy-egy mû má so la tai nak más eu ró pai gyûj te mé nyek ben va ló elô for du lá sá ra
és leírá sá ra. Rosen a ka ta ló gust cí mek és szer zôk mu ta tó já val lát ta el arab ábé cé ben,
és mel lé kelt hoz zá a ké zi ra tok dá tu ma és könyv tá ri jel ze te sze rin ti mu ta tó kat is.

Mû ve, fô leg az arab ké zi ra tok te kin te té ben, a gyûj te mény mind máig leg je len tô sebb
ka ta ló gu sa. Ér de me, hogy az arab mû vek túl nyo mó több sé gét – a sok cson ka ké zi rat
okoz ta ne héz ség el le né re – beazo no sí tot ta, és pon tos tar tal mi leírá su kat ad ta.

Le o nel lo MO DO NA: Ca ta lo go dei co di ci ebra i ci del la Bib li o te ca del la R. Uni ver sità di Bo lo gna.
In: Ca ta log hi dei co di ci orien ta li di al cu ne bib li o te che d’Ita li a. Fi ren ze, 1888. 323–372.

A könyv tár hé ber ké zi ra tai ról ké szült olasz nyel vû ka ta ló gus, rész le tes for mai és tar -
tal mi leírá sok kal. No ha össze fog la lóan nem is mer te ti a gyûj te mény tör té ne tét, egy-
egy ké zi rat ese té ben tar tal maz a pro ve nien ci á ra vo nat ko zó meg jegy zé se ket is. Egyet -
len ké zi rat ese té ben tün te ti fel, hogy a Mar si li- gyûj te mény bôl szár ma zik (raj ta a
Mar si li- cí mer), va ló szí nû leg Bu dá ról. Ez a ka ta ló gus 26. szá mú kó de xe (mai jel ze te
ms. 3574H): egy ele jén cson ka ri tuá lé, mely töb bek kö zött hé ber írás sal le jegy zett, né -
met nyel vû imá kat is tar tal maz. Mo do na meg jegy zé se sze rint a könyv tár ré gi, el fe le -
dett pol cain ta lál ta a kó de xet nyolc má sik ké zi rat tal együtt, ame lyek nek a lé te zé sé rôl
ko ráb ban nem tud tak.82 A ka ta ló gus mo dern kiegé szí té se83 nem tar tal maz a Mar si li-
 gyûj te mény re vo nat ko zó in for má ciót. A töb bi Bu dá ról szár ma zó hé ber könyv sor sá -
ról nem tud ni.

Re na to TRA I NI: I fon di di ma nos crit ti ara bi in Ita li a. In: Gli stu di sul Vi ci no Orien te in
Ita lia dal 1921 al 1970. II. L’Orien te is la mi co. Ro ma, 1971. 261–276.

Tra i ni az itá liai arab fon do kat be mu ta tó írá sá nak füg ge lé ke ként egy össze ha son lí -
tó táb lá za tot mel lé kelt Ta vo la com pa ra ti va dei ca ta log hi dei ma nos crit ti ara bi esi sten ti pres -
so la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna cí men, mely ben meg kí sé rel te beazo no sí ta ni a
Rosen ka ta ló gu sá ban sze rep lô té te le ket Assemani és Mezzofanti ka ta ló gu sai nak a té -
te lei vel, va la mint a mai könyv tá ri jel ze tek kel. Na gyon hasz nos se géd esz köz. Meg jegy -
zem, a beazo no sí tás nem min dig járt si ker rel, és csak a Rosen ka ta ló gu sá ban sze rep -
lô 459 arab té tel re ter jed ki, a per zsák ra és tö rö kök re nem.

An ge lo Mi che le PIE MON TE SE: Ca ta lo go dei ma nos crit ti per si a ni con ser va ti nel le Bib li o te che
d’Ita li a. I. Ro ma, 1989. 3–35.

Az Olaszor szág ban ôr zött per zsa ké zi ra tok ka ta ló gu sa, mely ben a bo lo gnai ke le ti
gyûj te mény anya gá ból 60 per zsá nak mi nô sí tett té tel sze re pel. Ezek kö zött van nak ve -
gyes nyel vû, tö rök mû vet vagy tö rök for dí tást tar tal ma zó kó de xek leírá sai is. Ez a gyûj -
te mény egyet len, mo dern szem pon tok sze rint ké szült ka ta ló gu sa, mely olasz nyel ven
a ké zi ra tok nak nem csak rész le tes és pon tos tar tal mi, ha nem for mai leírá sát, va la mint
bib li o gráfiáját is nyújt ja. Pie mon te se be ve ze tô jé ben megem lí ti, hogy a ké zi ra tok nagy
ré sze Bu dán szer zett ha di zsák mány ként ke rült a Mar si li- gyûj te mény be. Egy-egy ké zi -
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rat ese té ben fel tün te ti, ha más hely rôl szár ma zik. Oly kor tu dó sít posszesszor- be jegy -
zé se krôl, a má so lás he lyé rôl és ide jé rôl is, de eze ket a kí sé rô in for má ció kat, me lyek a
gyûj te mény tör té ne té re néz ve alap ve tô fon tos sá gúak vol ná nak, nem min den eset ben
és nem ki me rí tô leg tün te ti fel.

Oraz gö zel MA CHA E VA: In ven ta rio dei ma nos crit ti tur chi del la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo -
lo gna. (1997)

A türk mén ku ta tó nô az 1990-es évek ben kez dett el fog lal koz ni a gyûj te mény tö rök
nyel vû kó de xei vel. Kö zölt ró luk egy rö vid össze fog la ló is mer te tést,84 és ka ta lo gi zál ta
ôket. A 191 té telt tar tal ma zó ka ta ló gus 1997-ben el ké szült, ám azóta is kiadat lan. Ma -
cha e va csak 5 kó dex leírá sát és ko lo fón já nak a rep ro duk ció ját je len tet te meg fiche
for má já ban,85 va la mint pub li kált né hány ta nul mányt egy-egy kó dex rôl.86

2006-ban meg je lent a könyv tár hon lap ján egy tu dó sí tás a tö rök kó de xek ka ta lo gi -
zá lá si ter vé rôl, mely bôl meg tud hat tuk, hogy Ma cha e vát meg bíz ták a ka ta ló gus in ter -
ne ten meg je le nô vál to za tá nak az el ké szí té sé vel.87 A terv sze rint a tö rök ké zi ra tok ka -
ta ló gu sát a „MA NUS”88 prog ram ba il lesz ked ve mintegy kí sér le ti vál lal ko zás ként fog ják
meg va ló sí ta ni, Olaszor szág ban el sô ként al kal maz va egy egy sé ge sen, or szá go san ki dol -
go zott leírá si szab ványt nem la tin be tûs ké zi ra tos anyag ra.

A mo dern szak iro da lom ban is me re teim sze rint mindössze két rö vid írás érin ti Marsili
ke le ti gyûj te mé nyé nek a tör té ne tét. Lau ra Mi a ni be ve ze tô je a hí res ör mény tér kép
kiadá sá hoz,89 va la mint egy is mer te tô ar ról a kiál lí tás ról, amit 2000-ben egy orien ta lis -
ta kon fe ren cia al kal má ból ren dez tek Bo lo gná ban az Egye te mi Könyv tár legér té ke -
sebb ke le ti da rab jai ból. A kon fe ren cia meg hir de tett prog ram já ban Ma cha e va a ke le -
ti gyûj te ményt be mu ta tó elôadás sal sze re pelt, a kon fe ren cia anya gát pub li ká ló kö tet ben
azon ban he lyet te az ira nis ta Mau ri zio Pi sto so írt a ta nul mány kö tet füg ge lé ke ként egy
rö vid össze fog la lót a gyûj te mény mu zul mán anya gá ról, és kö zöl te a kiál lí tá son sze re -
pelt 12 kó dex leírá sát (köz tük van a Ma cha e va ál tal már kö zölt 5 tö rök kó dex is mer -
te té se is) né hány fo tó és egy kis bib li o gráfia kí sé re té ben.90 Majd a könyv tár in ter ne -
ten pub li kál ta fo tó il luszt rá ciók kal 5 tö rök, 2 arab és 2 per zsa ké zi rat leírá sát.91

2011 ta va szán a könyv tár a Ko rán ról ren de zett kiál lí tást. Hon lap juk ar ról in for mál,
hogy a bir to kukban lé vô 50 Ko rán és 16 Ko rán-kom men tár nagy részt Mar si li ha di -
zsák má nyá ból szár ma zik. Ezek kö zül 21-et ál lí tot tak ki.9 2

*

A jó részt fel dol go zat lan, ha tal mas Mar si li -é let mû nyil ván szá mos ada tot rejt még a keleti
gyûj te mény tör té ne té re vo nat ko zóan. A fen ti át te kin tés alig több egy váz lat nál, további
ku ta tó mun ká val min den bi zonnyal még sok rész let tel bô vít he tô. A ka ta ló gu sok és lel -
tá rok ala po sabb ta nul má nyo zá sa és össze ve té se is to váb bi in for má ciók kal szol gál hat
az egyes ké zi ra tok pro ve nien ci á já nak a meg ha tá ro zá sá hoz. Sok fo gó dzót nyújt hat eh -
hez a mun ká hoz a kö té sek, a sû rûn elô for du ló pe csé tek vizs gá la ta, a posszesszor- be -
jegy zé sek mód sze res fel gyûj té se. A ma gyar hó dolt ság ból szár ma zó ké zi ra tok el kü lö -
ní té se a gyûj te mény egyéb ere de tû ré szé tôl nem tû nik re mény te len vál lal ko zás nak.
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Mo do na a hé ber ké zi ra tok ka ta lo gi zá lá sá nál nem for dí tott fi gyel met a gyûj te mény
tör té ne té re, a bu dai ere de tû köny vek sor sá nak a vizs gá la tá ra. Rosen mun ká ja ar ra irá -
nyult, hogy fel mér je, az arab kul túr tör té net mû vei nek mi lyen for rá sait ôr zi a gyûj te -
mény. Pie mon te se a per zsa kul tú ra do ku men tu mait kí ván ta ka ta lo gi zál ni. Ma cha e va
ku ta tá sai a tö rök nyel vû ké zi ra tok ta nul má nyo zá sá ra szo rít koz nak. Az egye te mi könyv -
tár pub li ká ciói a gyûj te mény leg ré gibb, legér té ke sebb da rab jai ra kí ván ják fel hív ni a
fi gyel met. De sen ki nem te kin tett ed dig úgy a gyûj te mény re, mint ami a ma gyar hó -
dolt ság kul tú rá já nak a do ku men tu ma. Ezt a ma ga ne mé ben pá rat lan em lék együt test
egé szé ben, egy sé gé ben vizs gál ni a ma gyar orien ta lisz ti ka felada ta.

A bu dai muf ti könyv tá rá nak a re konst ruk ció ja

Össze gez zük a bu dai muf ti könyv tá rá ra vo nat ko zó in for má ció kat.
Marsili 1686-ban Bu da vissza fog la lá sa kor össze gyûj töt te a vár me cset jei ben ta lált

török köny ve ket. Ezek kö zött visszaem lé ke zé sei ben kü lön kiemel te azo kat, ame lye ket
az ép ség ben ma radt fô me cset ben, egy kis szo bá ban, a muf ti holt tes te mel lett ta lált.
A zsák mányt ma gá val vit te Bécs be. 1688 má ju sá ban a bu dai muf ti zsák má nyolt köny -
vei nek a lis tá ját ki akar ta nyom tat ni egy a tö rö kök kul tú rá já ról szó ló ér te ke zés kí sé re -
té ben, való szí nû leg Ve len cé ben. Az ér te ke zés nek és a könyv lis ta cím lap já nak a ké zi -
ra ta fenn ma radt, ma gáé a lis táé azon ban nem. A nyom tat vány nak egyet len pél dá nya
sem is me retes.

Marsili 1689-ben a bo lo gnai ink vi zí ció nak be nyúj tott egy könyv jegy zé ket a bir to ká -
ban lé vô ke le ti köny vek rôl, ami ket Bécs bôl ké szült ha za szál lí ta ni. A könyv jegy zé ket
két külön ál ló lis tá ból ál lí tot ták össze. A má so dik, ki sebb lis ta – az el sô vel el len tét ben
– ép és egye di kó de xe ket so rol fel, me lye ket te ma ti kai cso por tok ba ren dez ve ír tak le.
Fel té te lez he tô, hogy ez a lis ta a gyûj te mény ki tün te tet ten ke zelt ré szé nek, a muf ti
könyv tá rá nak a lis tá já val azo nos.

A fel té te le zést a kö vet ke zô ész re vé te lek erô sí tik meg. A gyûj te mény né hány kó de -
xé nek az ele jén, a kö tés táb la bel sô ol da lán fel tû nik egy-egy sor szá mot és cí met tar tal -
ma zó, nyom tat vány ból ki vá gott és be ra gasz tott cé du lács ka. Az ms. 3582 jel ze tû, tö rök
nyel vû, Ásik pa sa Ga rib ná me cí mû mû vét tar tal ma zó, 15. szá za di kó dex cé du lá ja a kö -
vet ke zô, la tin nyel vû szö ve get tar tal maz za: „38. Hi sto ri cum de re bus ge stis Ma ho me -
tis Car men Tur ci cum”.93 Mar si li nek az ink vi zí ció hoz be nyúj tott könyv jegy zé kén, a má -
so dik lis tán, ami rôl fel té te lez tük, hogy a muf ti köny vei nek a jegy zé ke, a 38. szám mel lett
ugyanez a szö veg ol vas ha tó. Nem tu dom, mennyi re el ter jedt gya kor lat volt, de már
ta lál koz tam olyan eset tel olasz nyel vû kó dex nél, hogy egy nyom ta tás ban meg je lent
ka ta ló gus ból ki vág ták és a kó dex ele jé re be ra gasz tot ták a rá vo nat ko zó leírást. Va ló -
szí nû leg itt is ha son ló eset tel van dol gunk. Min den bi zonnyal a bu dai muf ti ki nyom -
ta tott könyv tár jegy zé ké bôl vág ták ki az er re a kó dex re vo nat ko zó leírást, és a kó dex
ele jé be ra gasz tot ták. Az ms. 3014 jel ze tû, a Mu kad di mat al -a dab cí mû hí res arab-perzsa
szó tár 13. szá za di má so la tát tar tal ma zó kó dex be az aláb bi nyom ta tott cé du lát ra gasz -
tot ták: „14. Ara bi cum Dic ti o na ri um Tur ci ci exp li ca tum”94 – szö ve ge eb ben az eset -
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ben is megegye zik az ink vi zí ció nak be nyúj tott jegy zék má so dik lis tá ja ugyanilyen szá -
mú té te lé nek a szö ve gé vel.95 Egy to váb bi ha son ló pél dá ra utal Pie mon te se a perzsa
ké zi ra tok ról ké szí tett ka ta ló gu sá ban. A 44. szá mú té tel ben leírt, ms. 3301 jel ze tû, ve -
gyes tar tal mú és ve gyes nyel vû, per zsa gram ma ti kát, va la mint kis per zsa-tö rök és arab-
tö rök szó tárt tar tal ma zó ké zi rat ese té ben meg jegy zi, hogy a hát só kö tés táb la bel se jé -
be olyan nyom ta tott cé du lák van nak be ra gaszt va, me lyek az egy kö tet be kö tött,
va ló szí nû leg ere de ti leg külön ál ló ké zi ra tok ról la tin nyel vû, pon tat lan cím leírá so kat
tar tal maz nak. Saj nos a cé du lák pon tos szö ve gét nem köz li.96

A két idé zett, nyom ta tott cé du la, mely nek szö ve ge megegye zik az 1689-es má so dik
lis ta két té te lé nek a szö ve gé vel és az em lí tett, ha son ló, be ra gasz tott cé du lák fel te he -
tôen a bu dai muf ti könyv tá rát is mer te tô nyom tat vány tö re dé kei. Ha a ké zi ra tok mód -
sze res vizs gá la ta kor fel buk kan ná nak még ha son ló, be ra gasz tott nyom tat vány tö re dékek,
rend kí vü li mó don meg könnyí te nék a bu dai muf ti könyv tá rá nak a re konst ruk ció ját.
S ki tud ja, köz ben ta lán elô ke rül a bu dai muf ti könyv tár jegy zé két tar tal ma zó nyom -
tat vány egy meg ma radt, tel jes pél dá nya is…

Mel lék let

Marsili ke le ti gyûj te mé nyé nek túl nyo mó több sé ge a ma gyar hó dolt ság te rü le té rôl szár -
ma zik. A gyûj te mé nyen be lül az egyet len szá mot te vô, más ere de tû cso por tot azok a
ké zi ra tok al kot ják, ame lye ket Marsili 1691 és 1693 kö zött Kons tan ti ná poly ban vá sá -
rolt. A gyûj te mény tör té ne té nek a fel tá rá sa szem pont já ból rend kí vü li je len tô sé ge van
az 1689-ben az ink vi zí ció szá má ra ké szí tett könyv jegy zék nek, mert a kons tan ti ná po lyi
szer ze mé nye ket megelô zôen ké szült, s így ki zá ró lag a ma gyar hó dolt ság te rü le tén zsák -
má nyolt köny ve ket tar tal maz. Szö ve gét az aláb biak ban kö zöl jük.

Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna, ms. 595, Y, 3.

1r
Ca ta lo qus Li bro rum Orien ta li um in fo lio
Il lust ris si mi D. Co mi tis Mar sig lij

No. pri mo Com men ta rij Tur ci ci in Al co ra num Tho mus pri mus ele gan ter scrip tus, et si
ades set se cun dus ra ris si mus.

No. 2. Al co ra num cum uer si o ne in ter li ne a ri Tur ci ca Co dex ra rus, ac alia in fo lio sex, in
qu ar to ma i o ri sep tem, et in mi no ri, ac oc ta vo ite rum sep tem sub eo dem N.o 2.o inu e -
nien da erunt.

No. 3.o Ui ta Ma ho me tis in fo lio, et alia tria si mi lia exemp la ria sub eo dem N.o 3.o.
No. 4. Li ber Ara bi co–Per si co–Tur ci cus–The o lo gi co–Phy si cus–Mo ra lis ini tio mu tilus

antiqu i or.
No. 5. Pars Com men ta rij Ara bi ci in Al co ra num.
No. 6. Col lec ti o nes ua ri a rum Epi sto la rum Tur ci ca rum.
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1No. 7.o Com men ta ri us Tur ci cus in mul ta Lo ca Al co ra ni, sed ini tio mu ti lus.
1No. 8. Li ber Tur ci cus de fide Or to do xa.
1No. 9. Li ber Tur ci cus ele gan ti sty lo com po si tus de Ui ta, et Re bus ge stis Ma ho metis.
No. 10. Li ber Ara bi cus The o lo gi co Iu ri di cus.
No. 11. Li ber Tur ci cus ele gans Mo ra lia, et ca e te ra trac tans.
No. 12. Li ber Ara bi cus The o lo gi cus, et alij un de cim sub eo dem nu me ro sep tem in folio,

re li qui ue ro in qu ar to ma i o ri cons crip ti.
No. 13. Dic ti o na ria duo Per si co–Ara bi co–Tur ci ca.
No. 14. Com men ta ri us Ara bi cus in cer ta ca pi ta Al co ra ni.
No. 15. Li ber Ara bi cus Gram ma ti ca lis, et alia 9 ei us mo di exemp la ria sub eo dem nu mero

15 inu e ni re erit.
No. 16. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum qu en dam Iu ri di cum.
No. 17. Li ber The o lo gi cus Ara bi cus.
No. 18. Li ber Ara bi cus de dic tis Ma ho me tis.
No. 19. Li ber Ara bi cus Iu ri di cus de Le ge, et ri ti bus Ma ho me ta no rum.
No. 20. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum The o lo gi cum Iu ri di cum.
No. 21. Com men ta ri us Ara bi cus in Trac ta tum Iu ri di cum.
No. [22] 23. Com men ta ri us Ara bi cus Iu ri di cus Bu ka ri97 dic tus pra e ti o sus.

1v
No. [23] 22. Li ber Ara bi cus de Ui ta con temp la ti u a.
No. 24. Li ber Ara bi cus fun da men tum elo qu en ti ae exp li cans pra e ci pu a rum uo cum Arabi -

ca rum si gnifica ti o nes tam prop ri as, qu am tran[s]la tas ad di[ti]s exemp lis ad sin gu las uoces.
No. 25. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus Ma ho me ta no rum.
No. 26. Li ber Iu ri di cus Ara bi cus.
No. 27. Com men ta ri us Ara bi cus in par tem Al co ra ni.
No. 28. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Iu ri di cum, ac si mi lia ua ri o rum Auc to rum

exemp la ria inu e nien da sunt sub pra e dic to N.o 28. tria exemp la ria sci li cet in fo lio;
uiginti tria in 4.o cons crip ta.

No. 29. Li ber Ara bi cus de fide, et Re li gi o ne Ma hu me ta na, et tria alia exe[m]pla ria in 4.o
cons crip ta sub eo dem No. 29.

No. 30. Ali qu ot ca pi ta Al co ra ni, et in fine figu ra, seu Amu le tum cir cu la re cum exp li ca ti -
o ne Tur ca, et si mi les 15 li bros sub eo dem N.o 30. re pe riens.

No. 31. Li ber Tur ci cus de dic tis, fac tis que Ma hu me tis ali o rum que Pro fe ta rum fac tas histo -
ri as con ti nens.

No. 32. Li ber Ara bi cus Le ges Ma hu me ta nas exp li cans.
No. 33. Com men ta ri us Ara bi cus in po e ma.
No. 34. Gram ma ti ca Ara bi ca fu sa, et ali ud exemp lar hu i us mo di ui de ri est sub pra e dicto

N.o 34.
No. 35. Li ber Ara bi cus exp li cans dic ta Ma hu me tis tre cen ta.
No. 36. Li ber Tur ci cus Doct ri na lis ele gan ter scrip tus.
No. 37. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus, et pra e cep tis Le ga li bus Ma hu me ta no rum.
No. 38. Li ber Tur ci cus de Me di ci na, et me di ca men tis uer su cons crip tus ini tio mutilus.
No. 39. Po e ma ta Ara bi ca de ua rijs Re bus, pe cu li a ri ter ad fidem per ti ne[n]ti bus.
No. 40. Po e ma de Lau di bus, et ui ta Ma ho me tis.
No. 41. Com men ta rij Ara bi ci in Al co ra num con ti nens sep tem de cim98 ca pi ta ei us.
No. 42. Com men ta ri us Gram ma ti co Rhe to ri cus.
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2r
No. 43. Li ber con ti nens pri mo po e ma Ara bi cum, dein de col lec ti o nes Epi sto la rum Turci -

ca rum.
No. 44. Col lec ta nea Tur ci ca for ma ob lon ga.
No. 45. Re gi stum, seu inu en ta ri um ua ri o rum Mo bi li um, et ma xi me di u er so rum li brorum

for ma ob lon ga.

Li bri Orien ta lis in qu ar to ma i o ri, su bin de mi no ri.

No. 46. Com men ta ri us Ara bi cus in par tem Al co ra ni.
No. 47. Com men ta ri us Ara bi cus breu i or Syn ta xe os.
No. 48. Com men ta ri us Ara bi cus in Syn ta xin, ei us mo di sep tem de cim exemp la ria in 4.o,

et qu a tu or in 8.o inu e nies sub eo dem n.o 48.
No. 49. Hi sto ria Re gum fa bu lo sa uer su Tur ci co exp res sa.
No. 50. Pars Li bri Tur ci ci uer su scrip ta de ui ta, et Lau di bus Ma ho me tis.
No. 51. Com men ta ri us Ara bi cus in ca put Al co ra ni.
No. 52. Com men ta ri us in Li brum Ara bi cum.
No. 53. Li ber Ara bi cus de Le ge Ma ho me ta na.
No. 54. Li ber Tur ci cus.
No. 55. Li ber Ara bi cus de Mun da ti o ne, ac pu rifica ti o ne Cor po ris iux ta Le gem, et ca nones

Ma hu me ta no rum.
No. 56. Li ber Ara bi cus trac tans ma te ri as pra e ci pu as sec tae Ma hu me ta na e.
No. 57. Dic ti o na ri um Iu ri di cum Ara bi cum.
No. 58. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Iu ri di cum de suc ces si o ne ha e re di ta ri a.
No. 59. Li ber Ara bi cus Iu ri di cus ua ri o rum Auc to rum doct ri nam ex po nens.
No. 60. Com men ta ri us Tur ci cus in Li brum po e ti cum per si cum…99

No. 61. Hi sto ria de ex cel len tia Mec ca e.
No. 62. Com pen di um Le xi ci Ara bi ci.
No. 63. Li bri doct ri na les Ara bi ci.
No. 64. Li ber Ara bi cus de mo do Le gen di fa ci le Al co ra num.
No. 65. Com men ta ri us Ara bi cus Gram ma ti ca lis.
No. 66. De Ar ti cu lis fidei.
No. 67. Li ber Ara bi cus Gram ma ti ca lis fine ca rens.

2v
No. 68. Ua rij Trac ta tus Ara bi ci de exp li ca ti o ne dic to rum Ma ho me tis; De Ui ta con temp -

la ti ua cum exp li ca ti o ne ethi mo lo gi a.
No. 69. De mo do do cen di, ac dis cen di Li ber Ara bi cus, et alia duo exemp la ria in 4.o

descrip ta sub eo dem n.o 69 re pe ri un tur.
No. 70. Com men ta ri us Ara bi cus de doct ri na Ma ho me tis.
No. 71. Ex po si tio qu a e dam gram ma ti ca lis Ara bi ca.
No. 72. Li ber The o lo gi cus Ara bi cus de fide.
No. 73. Pars Com men ta rij Ara bi ci in Al co ra num.
No. 74. Li bel lus Ara bi cus de Me di ci na.
No. 75. De di u er sis Ar ti bus, et fa cul ta ti bus.

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 69



70 KO VÁCS ZSU ZSA

1No. 76. Com men ta ri us Ara bi cus Iu ri di cus cum alijs frag men tis, et Trac ta ti bus Tur ci cis;
De Ast ro no mia, De Cul tu ra Hor ti;100 et de Arit me thi ca.

1No. 77.101 Po ma ri um, Li ber per si cus uer su scrip tus Mo ra lis.
1No. 78. Col lec ta nei uer sus Tur ci ci, et alij hu i us mo di sub eo dem n.o 78 inu e nien di erunt

in 4.o in 8.o ue ro tres.
1No. 79.102 Li ber mo ra lis Tur ci cus, cui de sunt no nul la ca pi ta. Pri mo con ti nens ua ri as

histo ri as ue ras, et fa bu lo sas de Pro phe tis.
1No. 80. Li ber Tur ci cus de Re li gi o ne Ma hu me ta na.
1No. 81. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum de Con si lijs, Le gi bus que Ma ho me tis.
1No. 82. Li ber Ara bi cus doct ri na lis in ci piens de Cre a ti o ne An ge lo rum, Spi ri tu um, et Adami.
1No. 83. Li ber doct ri na lis Ara bi cus.
1No. 84. De Na ti u i ta te Ma ho me tis uer su Tur ci co.
1No. 85. Li ber Ast ro no mi cus Ara bi cus.
1No. 86. Com men ta ri us in Exor di um Syn ta xe os Mys pal, et alia si mi lia exemp la ria sub

eodem n.o 86 inu e nien da.
1No. 87. Li ber Ara bi cus de Ca no ni ca Lec ti o ne Al co ra ni.
1No. 88. Li ber Ara bi cus doct ri na lis, pe cu li a ri ter de Iu re, et Le ga li bus.
1No. 89. Com men ta ri us in om nes par tes Gram ma ti ces.
1No. 90. Le xi cum ce le bre Ara bi co Tur ci cum.

3r
1No. 91. Li ber Mo ra lis per si cus.
1No. 92. Li ber Iu ri di cus.
1No. 93. Hi sto ria fa bu lo sa Tur ci ca.
1No. 94. Dic ti o na ri um Ara bi co Tur ci cum, exor dio, et fine ca rens.
1No. 95. Col lec ta nea de exp li ca ti o ne Al co ra ni in Li brum Iu ri di cum.
1No. 96. Li ber Ara bi cus de Stu dijs, et ex cel len tia scien ti a rum.
1No. 97. Com men ta ri us Ara bi cus in Di a lec ti cam; Item de Ar ti cu lis fidei; De po e si, de

Gram ma ti ca per si ca.
1No. 98. Li ber Ara bi cus doct ri na lis.
1No. 99. Com men ta ri us in par tem Al co ra ni.
No. 100. Li ber Doct ri na lis Ara bi cus.
No. 101. Com men ta ri us Ara bi cus in cer tum Auc to rem pa ri ter Ara bi cum.
No. 102. Li bel lus Ara bi cus con ti nens ali qu ot exi gu os trac ta tus uer su, et de103 for ma prosa,

et si gnifica ti o ne Mi sti ca Li te ra rum Al co ra ni.
No. 103. Com men ta ri us Ara bi cus in Le gem Ma hu me ta nam.
No. 104. Li ber doct ri na lis uer su Tur ci co com po si tus.
No. 105. Li ber Ara bi cus de suc ces si o ne ab in te sta to.
No. 106. Li ber Tur ci cus ua ri as hi sto ri as nar ra ti o nes con ti nens.
No. 107. Ui ta Ma ho me tis.
No. 108. Li ber Me di ci na lis Tur ci cus.
No. 109. Trac ta tus de fun da men tis, et Ar ti cu lis fidei.
No. 110. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Iu ri di cum uer su cons crip tus.
No. 111. Li ber pra e cum Tur ci cus, et hu i us mo di sex alia exemp la ria re pe rien da erunt

dicto n.o 111. Unum in 4.o alia ue ro in 8.o des crip ta.
No. 112. De Na ti u i ta te Ma ho me tis.
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No. 113. Li ber Ara bi cus con ti nens plu res trac ta tus de Me ta pho ris, ali is que figu ris;
Tropisque Re tho ri cis; Dis pu ta ti o nes de sen su ge nu i no, et my sti co dic to rum Ma ho metis,
glo sam su per ha ec; Co dex cu ri o sus.

No. 114. Duo trac ta tus de Me di ci na.
No. 115. Com men ta ri us Tur ci cus in Li brum Per si cum.
No. 116. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum de Re qu i si tis ad fa cien das

3v
sa cras pra e ces Le ge pra e cep tas.
No. 117. Li ber Ara bi cus de suc ces si o ne ha e re dum ab in te sta to; De est una pa gi na.
No. 118. Li ber Ara bi cus de Lo ti o ne, mun da ti o ne104 Cor po ris, alijs que Le ga li bus.
No. 119. Com men ta ri us Per si cus in Li brum Pe ne de tar dic tum.
No. 120. Com men ta ri us Ara bi cus in gram ma ti cam de re gi mi ne par ti um Ora ti o nis.
No. 121. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum de Re gu lis dis pu tan di.
No. 122. Li ber Tur ci cus de pec ca tis, et pec ca to rum po e nis.
No. 123. Doct ri na Ma ho me ta na uer su Tur ci co.
No. 124. Po e ma Ara bi cum de Re qu i si tis ad ora ti o nem, et cul tum di u i num.
No. 125. Li ber Ara bi cus con ti nens Ca tha lo gum Auc to ris ce le bri um105 sec tae Ma hu me -

ta nae; et alia sat cu ri o sa.
No. 126. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus.
No. 127. Li ber Ara bi cus de rec ta Lec ti o ne Al co ra ni una cum Com pen dio ei us dem

Turcico.
No. 128. Col lec ta nea sat cu ri o sa ob lon ga.
No. 129. Li ber Ara bi cus de Lo ti o ne, pra e ci bus, et alijs Le ga li bus.
No. 130. Dic ti o na ri um Ara bi co–Tur ci cum.
No. 131. Li ber Ara bi cus comp lec tens in se ali qu ot trac ta tus in par tem Al co ra ni.
No. 132. Li ber The o lo gi cus Ara bi cus Iu ri di co–Gram ma ti ca lis.
No. 133. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum de Con si lijs, et Le gi bus Ma ho me tis.
No. 134. Li bel lus Ara bi cus doct ri na lis, pe cu li a ri ter de Le gi bus Ma ho me tis.
No. 135. Li bel lus de le ga li bus tem po ri bus sa cra rum pra e cum.
No. 136. Col lec ta ne a.
No. 137. Li ber Ara bi cus Iu ri di cus de Officijs di u i nis.
No. 138. Hi sto ria Tur ci ca de ca e de Hu sein filij Al li.
No. 139. Iu ri sta Ara bi cus.
No. 140. Li ber doct ri na lis Ara bi cus, cui adi un[c]ti sunt alij trac ta tus po e ma Tur ci co, et

Per si co.
No. 141. Li ber Tur ci cus de in terp re ta ti o ne som ni o rum. Item trac ta tus de mo tu

Arteriarum.
No. 142. De mo do do cen di; et dis cen di Li ber Ara bi cus cum Com men ta rijs.
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No. 143. Com men ta ri us Ara bi cus in ua ri os Li bros doct ri na les.
No. [144] 145. Li ber Ara bi cus The o lo gi co Iu ri di cus.
No. [145] 146. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum qu en dam The o lo gi cum.
No. [146] 147. Sor ti le gi um Per si cum ex Al co ra no uer su, Item trac ta tus breu is de pel li -

gri na ti o ne Mec ca na, ac de lec tu ra Ca no ni ca Al co ra ni.
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No. [147] 148. Com men ta ri us ae gre gi us in syn ta xin.
No. [148] 149. Com men ta ri us Ara bi cus com pen di um Re tho ri ca e.
No. [149] 150. Co dex comp le tens ua ri os trac ta tus ad sec tam, aut Re li gi o nem Ma hu me -

tanam, scien ti as que per ti nen tes.
No. [150] 151. Pra e li mi na ria in Com men ta ri um nem pe in gram ma ti cam.
No. [151] 152. Li ber Ara bi cus po li ti co–mo ra lis pro Re gi bus, Mi nist ris, Pra e fec tis.
No. [152] 153. Li bel li Ara bi ci doct ri na les de ge nu i na pro la ti o ne Lit te ra rum Ara bi ca rum.

Item Com men ta ri us.
No. [153] 154. Li ber Ara bi cus ini tio mu ti lus de Ri ti bus, et pra e cep tis ora ti o nis pub li cae

Le ge im pe ra ta e.
No. [154] 155. Li ber Ara bi cus de Le ge, et fide Ma ho me ta na.
No. [155] 156. Col lec ta ne a. Item Li ber de Ca no ni ca Lec tu ra Al co ra ni.
No. [156] 157. Com men ta ri us Ara bi cus in ora cu la, seu dic ta Ma ho me tis.
No. [157] 158. In sti tu ti o nes Iu ris Ara bi ci.
No. [158] 159. Li ber Ara bi cus de doct ri na Sec tae Ma hu me ta na e. Item Tur ci cus Trac tatus

de mo do Re so lu en di qu e sti o nes.
No. [159] 160. Li bel lus Ara bi cus, Ethi mo lo gi ce dic tus.
No. [160] 161. Li ber Ara bi cus de Ca no ni ca Lec ti o ne Al co ra ni.
No. [161] 162. Li ber Ara bi cus col lec tus ex ua rijs Auc to ri bus The o lo gi co–Iu ri di co–

Moralis.
No. [162] 163. Com men ta ri us Tur ci cus in po e ma per si cum
No. [163] 164. Res pon sa seu Re so lu ti o nes ca su um iux ta Le gem Li ber Ara bi cus.
No. [164] 165. Li bel lus col lec ta ne o rum uer su Tur ci co.
No. [165] 166. Li bel lus Ara bi cus exp li cans Ar ti cu los fidei Ma hu me ta na e.
No. [166] 167. Dic ti o na ri um Ara bi ce exp li can dum ali qua par te mu ti lum.
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No. [167] 168. Ro sa ri um po li ti cum per si cum.
No. [168] 169. Li ber Tur ci cus de Rec ta fide, et ad eam dem Re qu i si tis.
No. [169] 170. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum dic tum de ca no ni ca Lec tu ra Alcorani.
No. [170] 171. Col lec ta nea Tur ci ca.
No. [171] 172. Com men ta ri us in Gram ma ti cam Li bel lus ini tio ca rens.
No. [172] 173. Li ber Ara bi cus The o lo gi cus de Re bus ad per fec tam fidem per ti nen ti bus.
No. [173] 174. Ro sa ri um po li ti cum per si cum cum uer si o ne Tur ci ca in ter li ne a ri.
No. [174] 175. Li ber Ara bi cus The o lo gi co–Phi lo soficus.
No. [175] 176. Li ber Tur ci cus ini tio, et me dio mu ti lus re so lu ens ua ri as qu e sti o nes de

doct ri na Ma ho me ta na, et alia ua ria con ti nens.
No. [176] 177. Li bel lus Ara bi cus doct ri na lis.
No. [177] 178. Li ber Ara bi cus exp li cans, et com men tans Mul ta The o lo gi ca ca pi ta.
No. [178] 179. Com men ta ri us in par tem Al co ra ni.
No. [179] 180. Li ber Tur ci cus de Re me dijs, et Me di ca men tis ua rijs auc to re.
No. [180] 181. Li ber Ara bi cus de Syn ta xi–Po e ti–Di a lec ti ca,106 et Re tho ri ca etc.
No. [181] 182. Com men ta ri us Ara bi cus Iu ri di cus; Ini tio de sunt pa gi nae 38.
No. [182] 183. Gem ma Iu ris, aut Le gum, Li ber Iu ri di co–The o lo gi co Ara bi cus.
No. [183] 184. Po e ma Tur ci cum de ui ta, et Lau di bus Ma ho me tis ut ra que par te mu tilum.
No. [184] 185. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus pra e cum Le ge pra e cep ta rum, alijs qu e.
No. [185] 186. De Pro phe ta Ada mo, et An ge lis Li ber Tur ci cus. Item Uer sus Turcici.
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No. [186] 187. Li bel lus con ti nens Trac ta tum Ara bi cum de Gram ma ti ca, et al te rum Turci -
cum de Men si bus, et An nis, die bus que il lo rum fau stis, et in fau stis.

No. [187] 188. Li ber Doct ri na lis Ara bi cus, seu Com pen di um.
No. [188] 189. Li bel lus con ti nens trac ta tus Ara bi cos de Ora ti o ne, Le ge, pra e ce–
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pta, tum dic ti o na ri um Tur ci cum, Per si cum Rhit mi cum.107

No. [189] 190. Li ber Tur ci cus con ti nens ua ri as qu e sti o nes de Re li gi o ne.
No. [190] 191. Li bel lus Tur ci cus dec la rans som ni a.
No. [191] 192. Li bel lus Ara bi cus de com pa ran dis scien tijs que pra e ser tim di u i nis.
No. [192] 193. Li ber Ara bi cus; The o lo go ri dic tus.
No. [193] 194. Co dex con ti nens pri mo exp li ca ti o nem Tur ci cam Ethi mo lo gi cam, Textus

Ara bi ci Li bri; 2.do exp li ca ti o nem ara bi cam Gram ma ti cae, aut Ethi mo lo gi ae a cer to
Auc to re dic to.

No. [194] 196. Com men ta ri us Tur ci cus in per si cum Ro sa ri um po li ti cum; et alia exempla -
ria qu a tu or sci li cet in 4.o, et duo in 8.o re pe ri re est sub eo dem No. 196.

No. [195] 197. Clau is Pa ra di si Li ber Tur ci cus.
No. [196] 198. Trac ta tus Ara bi cus de dic tis Ma ho me tis.
No. [197] 199. Trac ta tus de ar te di u i na to ria, ast ro lo gi ca.
No. [198] 200. De Na ti u i ta te Ma ho me tis.
No. [199] 201. Ru di men ta, seu co gnu ga tio[!] Ara bi ca.
No. [200] 202. Dic ti o na ri um Per si cum pro Po e tis con temp la ti u is. Item po e ma Tur cicum,

et alia col lec ta ne a.
No. [201] 203. Hi sto ria fa bu lo sa per si ca.
No. [202] 204. Dic ti o na ri um uer su scrip tum per si co–Tur ci cum.
No. [203] 205. Li ber Ara bi cus trac tans pra e ci pu as ma te ri as Sec tae Ma hu me ta no rum.
No. [204] 206. Li ber Tur ci cus de fide re bus que ad eam per ti nen ti bus, cum Hi sto ria Canit -

sae Ca len da ri um.
No. [205] 207. Mo ni ta Po e tae per si ci; Item Trac ta tus Ara bi cus de mo do do cen di ea.
No. [206] 208. Pre sa gia, aut si gna ext re mi Iu di cij Ara bi co–Tur ci ca.
No. [207] 209. Li ber Mo ra lis Ara bi cus.
No. [208] 210. Li ber Ara bi cus Phi lo so phi cus de op ti ma prop rie ta te ho mi nis, una cum

alijs trac ta ti bus doct ri na li bus.
No. [209] 211. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Iu ri di cum. Item Tur ci cus in Li brum

per si cum.
No. [210] 212. Com men ta ri us Ara bi cus de 4.o dic tis Pro phe tae cum alijs col lec ta neis.
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No. [211] 213. Trac ta tus Tur ci cus de uni ta te Dei, pra e cep tis, et fun da men tis fidei; Item

alij trac ta tus Phi thi mi ci[!]; et Me di ci nis, et Me di ca men tis,
No. [212] 214. Li ber Ara bi cus de Ora ti o ne.
No. [213] 215. Li ber Tur ci cus doct ri na lis, et pra e cum.
No. [214] 216. Trac ta tus de Lit te ris com po nen dis cum sub se qu en ti bus exemp lis po e mate

exp res sis.
No. [215] 217. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus, et Le ga li bus Ma hu me ta no rum.
No. [216] 218. Dic ti o na ri um Af ri ca num iux ta or di nem ara bi cum.
No. [217] 219. Li ber Iu ri di cus ara bi cus pe cu li a ri ter de di u i si o ne ha e re di ta tis.
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No. [218] 220. In terp ra e ta tio Tur ci ca The o lo gi co–Mo ra lis.
No. [219] 221. Li ber Ara bi cus comp lec tens Re so lu ti o nes Ca su um, aut Pat ri ar ca rum

religionis Ma hu me ta na e.
No. [220] 222. Li ber Ara bi cus de mo do do cen di, et dis cen di.
No. [221] 223. Li ber e per si co in Tur ci cum Idi o ma trans la tus de co gni ti o ne Dei, Mundi,

hu i us, et al te ri us, ac de amo re Dei.
No. [222] 224. Li ber doct ri na lis Ara bi cus ua ri os trac ta tus con ti nens cir ca Doct ri nam,

et Le ga lia Sec tae Ma hu me ta na e.
No. [223] 225. In sti tu ta Le gis Ma hu me ta na e.
No. [224] 226. Com men ta ri us ara bi cus in doct ri nam The o lo gi cam.
No. [225] 227. Com men ta ri us ara bi cus in qu en dam trac ta tum108 Lo gi cum.
No. [226] 228. Trac ta tus Tur ci cus de Suc ces si o ne, aut ha e re di ta te. Item de difficul ta tibus

pra e ca ep to rum Le gis.
No. [227] 229. Li ber ex Ara bi co in Tur ci cum Idi o ma trans la tus ad hi sto ri as, et Religio -

nem109 spec tan tes con ti nens.
No. [228] 230. Ua ria po e ma ta Tur ci ca.
No. [229] 231. Li ber Tur ci cus uer su cons crip tus de amo re Dei.
No. [230] 232. Li ber Tur ci cus de doct ri na Sec tae Ma hu me ta na e.
No. [231] 233. Mis ce la ne a.
No. [232] 234. Li ber Ara bi cus de Ri ti bus Ma hu me ta no rum.
No. [233] 235. Li ber Ara bi cus de Le gi bus Ma hu me ta no rum.
No. [234] 236. Li ber Ara bi cus de pel li gri na ti o ne Mec ca na, et pra e ci bus ibi
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fun den dis, cum Ca len da rio per pe tuo, et Tur ci cis110 po e ma tis, Item exp li ca tio som ni orum;

Trac ta tus Tur ci cus de di ret ti o ne ad sa lu tem.
No. [235] 237. Po e ma ta Ara bi ca su per ca pi ta no nul la Al co ra ni.
No. [236] 238. To mus pri mus de tra di ti o ni bus Ma ho me tis.
No. [237] 239. De ua rijs po e sis111 ge ne ri bus cum alijs frag men tis.
No. [238] 240. Li ber Ara bi cus Phi lo so phi co–The o lo gi cus con ti nens plu res trac ta tus

de scien tia ei us que par ti bus; De Le gi bus et Ri ti bus per se ru an dis.
No. [239] 241. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Lo gi cum.
No. [240] 242. Li ber Ara bi cus trac ta tus ua ria ad Re tho ri cam spec tan ti a.
No. [241] 243. Exp li ca tio Tur ci ca Li bel li per si ci Pen de tar dic ti ua ria mo ni ta et con si lia

mo ra lia sen ten ti as que con ti nen tis.
No. [242] 245. Com men ta ri us Ara bi cus in di a lec ti cam.
No. [243] 246. Li ber Ara bi cus de dic tis Ma ho me tis.
No. [244] 247. Exp li ca tio Ara bi ca, Trac ta tus ei us dem de pra e cep tis dis pu ta ti o nis.
No. [245] 248. Li ber Ara bi cus ua ri os Trac ta tus de Lec ti o ne Al co ra ni comp le tens.
No. [246] 249. Li ber Ara bi cus de Iu re Ca no ni co.
No. [247] 250. Isa go ges in di a lec ti cam.112

No. [248] 251. Li ber Per si cus de Ar te po e ti ca.
No. [249] 252. Li ber Ara bi cus seu Com men ta ri us in Phy si cam ini tio mu ti lus.
No. [250] 252. Exp li ca tio Gram ma ti ca e.
No. [251] 253. Li ber Ara bi cus de Le ge Ma hu me ta na. Item trac ta tus Tur ci cus de Lec tione

Al co ra ni.
No. [252] 254. Li ber Ara bi cus ini tio ca rens ua rijs scha e du lis re fer tur.
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No. [253] 255. Li ber Ara bi cus de Ge o man tia, et Ka bu la.
No. [254] 256. Iu ri di ca ara bi ca de sunt 39 fo li a.
No. [255] 257. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum de Suc ces si o ne ha e re dum.
No. [256] 258. Mar gi na lia in Lo gi cam.
No. [257] 259. Com men ta ri us Ara bi cus in Li brum Phi lo so phi cum.
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No. [258] 260. Com men ta ri us Ara bi cus de Iu re, et Le gi bus.
No. [259] 261. Li ber Ara bi cus Iu ri di cus de Officijs di u i nis.
No. [260] 263. Po ma ri um Li ber mo ra lis per si cus.
No. [261] 264. Di a lec ti ca Ara bi ca, et Tur ci ca.
No. [262] 265. Le gi sta Ara bi cus.
No. [263] 266. Li bel lus Ara bi cus ele gan ter scrip tus de Le gi bus, et Ri ti bus Ma hu me ta no -

rum, et pra e ser tim de Re qu i si tis ad ora ti o nem Le ge pra e cep tam ri te per so lu en dam.
No. [264] 267. I[s]ago ges, seu di a lec ti ca ara bi ca.
No. [265] 268. Com men ta ri us Tur ci cus in qu en dam Po e tam per si cum, fine mu ti lus.113

No. [266] 269. De qu a dam pra e se ru a ti ua ora ti o ne. Item exp li ca ti o nes som ni o rum. Porrò
Uo ca bu la ri um per si co Tur ci cum.

No. [267] 270. Li ber Ara bi cus doct ri nam Sa ec tae Ma hu me ta nae con ti nens.
No. [268] 271. Li bel lus Tur ci cus de Me di ci na, et Me di ca men tis.
No. [269] 272. Li ber Tur ci cus de Die Iu di cij.
No. [270] 273. Com men ta ri us in pri ma Ru di men ta gram ma ti ca e.
No. [271] 274. Li bel lus per si cus mo ra lis, cui adi un[c]tum est Uo ca bu la ri um difficil li mo -

rum uo cum Li bel li Ai di114 dic ti cum exp li ca ti o ne Tur ci ca.
No. [272] 275. Hi sto ria fa bu lo sa de Re ge, et pau pe re uer su per si co scrip ta.
No. [273] 276. Co dex ara bi cus ua ri os comp le tens trac ta tus doct ri na les.
No. [274] 277. Li ber Ara bi cus de Iu re cum adi unc tis trac ta ti bus ua rijs Le gis, ri ti bus scrip -

tis que spec tan ti bus.
No. [275] 278. Li ber doct ri na lis Ara bi cus.
No. [276] 279. De Ar te po e ti ca.
No. [277] 280. Com men ta ri us Ara bi cus in Di a lec ti cam.
No. [278] 281. Li ber Tur ci cus Mo ra lis ele gans.
No. [279] 282. Li ber Tur ci cus de Rap tu Ma ho me tis in Co e lum, mi ra cu lis ei us, et de insti -

tu ta[!] Re li gi o num.
No. [280] 283. Duo li bel li uno ab ini tio mu ti lus est, qui po e ma Tur ci cum de Ui ta hominis;

al ter in du o de ci mo con ti nens ali qu as ora ti o nes pra e se ru a ti u as ara bi cas, cum explicatione
Tur ci ca

7r
ad qu id ua le ant.
No. [281] 284. Po e ma ta Tur ci ca ele gan tia, et acu mi no sa.
No. [282] 285. Com men ta ri us in Li brum per si cum.
No. [283] 286. Po e ti ca ara bi ca cum alijs trac ta ti bus.
No. [284] 287. Li bel lus Tur ci cus ini tio mu ti lus ele gan ti sty lo in star hi sto ri ae fa bu lo sa e.
No. [285] 288. Com men ta ri us in ar ti cu los fidei.
No. [286] 289. Duo Trac ta tus Iu ri di ci.
No. [287] 290. Com men ta ri us in Li brum mo ra lem per si cum.
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No. [288] 291. Li ber obt ri tus con ti nens ua ri os Trac ta tus; pri mo Tur ci cum de Iu re, Tum
ara bi cos de ri ti bus, et Le ga li bus Ma hu me ta no rum. De scien tia ac qu i ren da. Et in fine
Gram ma ti ca ara bi ca.

No. [289] 292. Po e ma ta amo ro sa Tur ci ca.
No. [290] 293. Li ber per si cus.
No. [291] 294. Po e ma ta Tur ci ca.
No. [292] 295. Uo ca bu la ri um per si co–Tur ci cum.
No. [293] 296. Iu ri sta ara bi cus.
No. [294] 297. Li ber Iu ri di cus.
No. [295] 298. Po e ma Tur ci cum hi sto ri cum mo ra le, alias fa bu lo sum.
No. [296] 299. Li bel lus ini tio, et fine mu ti lus.
No. [297] 300. Com men ta ri us in Li brum de pra e ci bus, Le ga li bus. Item Trac ta tus de Iure;

de dic tis Ma ho me tis, et de Ca no ni ca Lec ti o ne Al co ra ni. Item ali qui Trac ta tus Tur ci ci;
et Per si ci; Po e ma de Me di ci na.

No. [298] 301. Exp li ca tio sep te na ri o rum ara bi ca.
No. [299] 302. Com men ta ri us ara bi cus in Li brum Iu ri di cum, De suc ces si o ne Le gi ti mis

ab in te sta to.
No. [300] 303. Trac ta tus ara bi cus de ora ti o ne ri te per agen da.
No. [301] 304. Li ber Ara bi cus de Lo gi ca, et de Gram ma ti ca, fine mu ti lus.
No. [302] 305. Li ber The o lo gi cus de att ri bu tis di u i nis.
No. [303] 306. Li ber ara bi cus de cul tu di u i no.
No. [304] 307. Po e ma ta per si ca acu mi no sa.
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No. [305] 308. Li bel lus ara bi cus de Lo ti o ne, et Re li qu is re qu i si tis ad ora ti o nem Le galem.
No. [306] 309. Com men ta ri us in di a lec ti cam ara bi cam.
No. [307] 310. Li ber Tur ci cus e per si co trans la tus de exp li ca ti o ne som ni o rum.
No. [308] 311. Li ber mo ra lis cha ra te re,115 et idi o ma te per si co.
No. [309] 312. Li ber ara bi cus doct ri na lis ini tio mu ti lus cum exp li ca ti o ne som ni o rum in

Tur ci cum idi o ma ta trans la tus.
No. [310] 313. Li ber pra e ca ti o num ara bi ca rum pra e se ru a ti u a rum ex Al co ra no, et aliunde

de sump ta rum cum Ca len da rio per pe tuo Ka ba li cis no tis, ac po e ma te Tur ci co
conscripto.

No. [311] 314. Frag men ta Al co ra ni, Ua ri a e que Ora ti o nes pra e se ru a ti u ae ex Al co ra no,
et ali un de des crip tae cum exp li ca ti o ne Tur ci ca; effica ci ae ea rum. Item no tae Ca ba listi -
cae ua ri a e.

No. [312] 315. Li bel lus Tur ci cus mo ra lia, et ca e te ra con ti nens ini tio mu ti lus.
No. [313] 316. Li ber Ara bi cus Iu ri di cus ele gan ter scrip tus.
No. [314] 317. Li ber Tur ci cus de pel li gri na ti o ne sa cra.
No. [315] 318. Uer sus col lec ta nei Li ber ob lon gus.
No. [316] 319. Di a lec ti ca Ara bi ca.
No. [317] 320. Li ber per si cus de Men si bus Uer su.
No. [318] 321. Li ber Tur ci co rum Uer su um ob lon gus.
No. [319] 322. Li ber Tur ci cus de pra e ro ga ti u is Men si um ex ua rijs au tho ri bus col lec tus.
No. [320] 323. Li ber Ara bi cus con di ti o nes pra e ci um trac tans.
No. [321] 324. Fi gu rae ob lon gae Li bel lus con ti nens can ti le nas Tur ci[c]as; Item Ca len -

da ri um per pe tu um cum Amo le tis.
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No. [322] 325. Dic ti o na ri um Ara bi co–Tur ci cum phra si um Mo na co rum Tur ci co rum, seu
re li gi o so rum.

No. [323] 326. Col lec ta nei uer sus.
No. [324] 327. Ua ria Po e ma ta Tur ci ca hinc in de col lec ta.
No. [325] 328. Li ber Tur ci cus in quo re cen sen tur ua ri ae In te ro ga ti o nes a qu o dam

Patriarcha pro po si ta e. Item Uer sus Tur ci ci.
No. [326] 329. Li ber Mo ra lis per si cus.

8r
No. [327] 330. Dic ti o na ri um Tur ci cum per si cum rhith mi ce116 scrip tum.
No. [328] 331. Dic ti o na ri um Tur ci cum Ara bi cum.
No. [329] 332. Dic ti o na ri um per si co–Tur ci cum Uer su.
No. [330] 333. Dic ti o na ri um ut sup ra.
No. [331] 334. Li ber Ara bi cus Phi lo so phi cus.
No. [332] 335. Gram ma ti ca Ara bi ca pe cu la ris ele gan ter scrip ta.
No. [333] 336. Syn ta xis Sa phi a e. Et alia tria hu i us mo di exemp la ria in 4.o unum, duo uero

in 8.o sub eo dem n.o 336. inu e nien da.
No. [334] 337. Syn ta xes ua ri o rum Au tho rum, et duo ali ae sub eo dem n.o 337. re pe rientur.
No. [335] 338. Ua rij Com men ta rij in syn ta xe, ac Gram ma ti cas ua ri o rum Au tho rum 43.

sci li cet in 4.o et 5que in 8.uo pra e dic to n.o 338. si gna te inu e ni re erunt.
No. [336] 339. Li ber Ara bi cus mys[t]eri o rum con ti nens mi ni mo rum[?] ua ri as pra e dic -

ti o nes, aut mo dum eas eli cien di, si ue Ar te Ge o man ti ca, si ue Ka ba la, alijs mo dis cum
no nul lis figu ris Ka ba li cis. Au tho re Nu red–di no, si ue…117

11. Gram ma ti ca Ara bi ce exp li ca ta.
12. Gram ma ti cae Ara bi cae ru di men ta.
13. Gram ma ti ca Ara bi ce exp li ca ta.
14. Ara bi cae Gram ma ti cae trac ta tus.
15. Ara bi cae Gram ma ti cae trac ta tus.
16. Ara bi ca Syn ta xis.
17. Ele gan ti or Ara bi cae Gram ma ti cae trac ta tus 2.
18. Ara bi cae Gram ma ti cae pars.
19. Gram ma ti ca Ara bi ce exp li ca ta.
10. Ara bi cae Gram ma ti cae com men tum.
11. Gram ma ti ca Ara bi ca.
12. Tur ci cae lin gu ae Elo qu en tia, Per si ca, et Ara bi ca or na ta e.
13. Dic ti o na ri um Per si co–Tur ci cum.
14. Ara bi cum Dic ti o na ri um Tur ci ce exp li ca tum.
15. Ara bi cum Dic ti o na ri um Tur ci ce exp li ca tum.
16. Ara bi cae Lin gu ae Trac ta tus.

8v
17. Per si cum Dic ti o na ri um Tur ci ce exp li ca tum.
18. Per si cum Dic ti o na ri um Tur ci co Car mi ne exp li ca tum.
19. Lo gi cae pra e mis sa Ara bi ce exp res sa.
20. Lo gi ca rum Dis ser ta ti o num Re gu la e.
21. Iu ri di ca, et hi sto ria Ara bi ca.
22. Iu ri di ca Ara bi ce exp li ca ta.
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24. Mo ra lia Con si lia, et sen ten ti ae per si co car mi ne com po si ta.
25. Sen ten ti a ri um ali a rum que Com po si ti o num Tur ci co fer me car mi ne exp li ca ta rum

collectio.
26. Mo ra li um exemp lo rum Ara bi ce exp res so rum flori dus118 fas ci cu lus.
27. Po li ti cum Ro se tum, seu Ro sa ri um.
28. Sen ten ti a rum, et De cre to rum In dex.
29. Tur ci ce exp ra es sa rum ad mo ni ti o num col lec tio, qu an do qu is ma gi ste ri um in du it.
30. Me di ci na li um Se cre to rum Ara bi cus Trac ta tus.
31. Trac ta tus Me di ces Tur ci co Idi o ma te.119

32. Trac ta tus Me di ces Tur co–Ara bi ce com po si tus.
33. Oc tau us ex tri gin ta du o bus Ma ho me ta nae Le gis, seu Al co ra ni Li bel lis.
34. Ori go, et Ui ta Ma ho me tis uer si bus des crip ta.
35. Alia pars Ori gi nis, et Ui tae Ma ho me tis.
36. Ma ho me ta na Lex, seu Al co ran Ara bi ce.
37. Al co ran.
38. Hi sto ri cum de re bus ge stis Ma ho me tis Car men Tur ci cum.
39. Dic to rum Ma ho me tis Ara bi ca col lec ti o.
40. Dic to rum Ma ho me tis dec la ra ti o.
41. Ma ho me ta nae Le gis doct ri na.
42. Ma ho me tis Ui ta Tur ci co Car mi ne.
43. Ma ho me ta na Lex, seu Al co ran.
44. De re li gi o ne, et Ri ti bus Ma ho me ta nis Trac ta tus.

9r
45. De Ma ho me tis Na ti u i ta te Po e ma.
46. Ui ge si mus se cun dus de Ma ho me ta na Le ge Li bel lus.
47. Ma hu me ta nae Le gis Ara bi cum Com men tum.
48. Ma ho me ta nae Le gis Com men to rum pars.
49. Ma ho me tis Ui ta Car mi ne des crip ta.
50. Ma ho me ta na Lex, seu Al co ran.
51. Ma ho me ta na Lex, seu Al co ran.
52. De Ma ho me ta nae Le gis ri ti bus, nem pe de cor rec ti o ne, et pu rifica ti o ne.
53. Par tis Ma ho me ta nae Le gis com men tum.
54. Ma ho me ta nae Fi dei trac ta tus Ara bi ce.
55. Mo dus ha ben di de Sanc tis ser mo nem.
56. Ora ti o nis cir cum stan ti ae ne ces sa ri a e.
57. Pro deu o ti o ne Li ber, cu i us Trac ta tus est cir ca Pro phe tas, et qu em or di na rie Le gunt

Tur ca e.[!]
58. De con temp la ti ua, et per fec ta Ui ta Ara bi cus dis cur sus.
59. Di u i na uni tas Per si co Car mi ne.
60. Abra ha mi et Isi ma e lis Ui ta.
61. Sul ta ni Ba i a ze tis sen ten ti a e.
62. Pro phe ta rum sen ten ti ae ara bi ca e.
63. Fe li ci ta tis Al chi mi a.
64. De con ci o ni bus dis cur sus.
65. Ora ti o num e Ma ho me ta na Le ge, seu Al co ra no ex cerp ta rum Li ber.
66. Do cu men ta ab In si gni Per si co Con ci o na to re uer si bus da ta.
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67. Bec ta sij, qui Ia niz ze ro rum fu it In sti tu tor, ui ta, ac uir tu tes Tur ci ce des crip ta e.
68. Uer si bus exp ra es sae cum apo do si Tur ci ca fa bu la e.
69. Can ti le na rum, ali o rum que col lec ta ne o rum Li ber.
70. Cu i us cun que fa ci no ris Ara bi ce des crip ta di rec ti o.
71. Cont ra fas ci na ti o nes se cre tum.
72. Gra ti o sae hi sto ri o lae Tur ci ce des crip ta e.
73. Ora ti o num au er ten ti um Li bel lus ad eu i tan dam cap ti u i ta tem ali a que ma la.
74. Po e ma ta Per si ca ce le ber ri mi Po e tae Hafiz dic ti.

9v
Ul te ri us Uo lu mi na n.o 84 Gra e ca, et He bra i ca, qu o rum ti tu li non ap po nun tur cum non
sint trans crip ti in Ca ta lo go Uien nen si120 ex sup po si ti o ne qu od Bo no ni ae ha ec idi o ma ta
uer ti pos sint.

Fe ria121 4.a die 3 Au gu sti 1689.
In Ge ne ra li Con gre ga ti o ne Sanc tae Ro ma nae et Uni u er sa lis In qu i si ti o nis ha bi ta in Conuentu
Sanc tae Ma ri ae sup ra Mi ne ru am co ram Ex cel len tis si mis et Reu e ren dis si mis Do mi nis Sanctae
Ro ma nae Ecc le si ae Car di na li bus in to ta Re pub li ca Chri sti a na cont ra ha e re ti cam prauitatem
Ge ne ra li bus In qu i si to ri bus a Sanc ta Se de Apo sto li ca spe ci a li ter De pu ta tis
Lec to sup po sto me mo ra li D. Co mi tis Alo y sij Fer di nan di, et D. An to nij Fe li cis de Mar si lijs,
Cla ris si mi et Reu e ren dis si mi Do mi ni Car di na les Ge ne ra les In qu i si to res pra e fa ti con cesserunt
Li cen ti am do mi nis ora to ri bus eo rum que Po ste ris re ti nen di tan tum pra e fa tos Li bros, in
Lo co par ti cu la ri clau sos, eo rum que In di cem Imp ri men di, cum pro hi bi ti o ne eos non com -
mu ni can di alijs Per so nis, ni si osten de rint exp res sam li cen ti am Sanc tae Ecc le si ae Con gre -
ga ti o nis.

Ale xan der122 Spe ro nus Sanc tae Ro ma nae et Uni u er sa lis In qu i si ti o nis No ta ri us.

Die123 12 Au gu sti 1689.
Pra e dic ta li cen tia pre sen ta ta ui sa et re gist ra ta fu it in Sanc to Offitio in li bro, ubi so lent regist -
ra ri […]ti li cen ti ae fol. 62.–
Jo seph An to nius Ram pi o ne si us Can cel la ri us subs crip tus Sanc tis Offiti is Bo no nien si bus.124

[pe csét]

Jegy ze tek

11 F. MOL NÁR Mó ni ka: Le ri cer che ung he re si del Fon do Marsigli di Bo lo gna. An nu a ri o. Studi
e do cu men ti ita lo -ung he re si 2005. 38–49; Ac ta exe cu ti o nis pa cis. Lu i gi Fer di nan do
Marsili gróf tu do má nyos és po li ti kai ha gya té ka. HK 119 (2006) 2. 303–387; Bi ro dal mi
pat rio tiz mus és bé ke a mu zul má nok kal: L. F. Marsili ha gya té ká nak kér dé sei cím mel a 2006-
ban Deb re cen ben tar tott VI. Hun ga ro ló giai Kong resszu son ren dez tek ke rek asz tal-
be szél ge tést BE NE Sán dor ve ze té sé vel; NAGY Le ven te: Ma gyar ku ta tó ge ne rá ciók és a Mar -
si li- ha gya ték. Stu dia Lit te ra ria 45 (2007) 252–273.

12 F. Mol nár Mó ni ka a Mar si li- gyûj te ményt be mu ta tó, össze fog la ló írá sá ban, mely ben
át te kin tet te a ró la szó ló ma gyar pub li ká ció kat és a jö vô ben el vég zen dô felada to kat,
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em lí tést tett ugyan a ke le ti gyûj te mény rôl is, an nak ma gyar vo nat ko zá sá ról azon -
ban nem ej tett szót: F. MOL NÁR: i. m. (1. j.) 41.

13 SZI LÁ DY Áron: Je len té se bo lo gnai út já ról. MTA Ér te sí tô je, 1868. 138.
14 VE RESS End re: Gróf Marsigli Ala jos Fer di nánd olasz ha di mér nök je len té sei és tér ké pei Buda -

vár 1684–1686-i ki ost ro má ról, vissza fog la lá sá ról és hely raj zá ról. Bp., 1907; F. MOL NÁR

Mó ni ka: Bu da 1684. évi ost ro má nak „is me ret len” tö rök áb rá zo lá sa a bo lo gnai Mar si li- gyûj -
te mény bôl. HK 119 (2006) 2. 373–387.

15 MKSz 1896. 338–340.
16 Pél dául FE KE TE La jos–NAGY La jos: Bu da pest tör té ne te a tö rök kor ban. Bp., 1986. 93;

ÁGOS TON Gá bor: Musz lim ok ta tás és ne ve lés a tö rök hó dolt ság ban. Ke let ku ta tás 1987 ta -
vasz. 56.; SU DÁR Ba lázs: A Pa la tics- kó dex tö rök vers gyûj te mé nyei. Bp., 2005. 105. F. Mol -
nár Mó ni ka Tha ly cik ké hez azt a meg jegy zést fûz te – min den alap nél kül –, hogy
a muf ti köny vei nek a sor sá ról bi zo nyo sat nem tud ni, a könyv tár fel te he tô leg szét -
szó ró dott: F. MOL NÁR: i. m. (1. j.) 47–48.

17 Vö. Lo do vi co FRA TI: Ca ta lo go dei ma nos crit ti di Lu i gi Fer di nan do Marsili con ser va ti nel -
la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna. Fi ren ze, 1928. 96; va la mint: http://www.me du -
p ro ject. com/By zan ti na%20Mar si li a na/BUB_081.htm.

18 Szö ve gét egy szak dol go zat pub li kál ta: Pier En ri co FA VA LI NI: Lu i gi Fer di nan do Marsili
e le co se di Tur chi a. Te si di lau re a. Uni ver sità deg li Stu di di Bo lo gna, Fa coltà di Lettere
e Fi lo sofia, 1982–1983. I. 163–175.

19 A 17–18. szá zad ban hasz ná la tos volt ez a for ma. Vö. Ad ri a no CAP PEL LI: Di zi o na rio di
ab bre vi a tu re la ti ne ed ita li a ne. Mi la no, 19796. 427.

10 Má jus 5. és jú nius 18. kö zött Bo lo gná ban tar tóz ko dott, s csak ok tó ber 1-jén ért Buda
alá. Lásd Emi lio LO VA RI NI: La schi a vitù del ge ne ra le Marsigli sot to i tar ta ri e i tur chi da lui
stes so nar ra ta. Bo lo gna, 1931. 19–42. Rab szol ga sá ga tör té ne tét lásd még L. F. MARSILI:
Au to bi o grafia. A cu ra di Emi lio LO VA RI NI. Bo lo gna, 1930. 45–63.

11 „In di ce del la mag gi or par te del la Bib li o te ca di ne[? ol vas ha tat lan név át húz va] ef -
fen di muf ti di Bu da pre sa nel sac co del la me de si ma pi az za da Lu i gi Fer di nan do
Con te Mar sig lij, che con qu e sto più no ti tie sop ra la lit te ra tu ra de’ Tur chi tras mette
al Ec cel len te Si gnor Gio van ni Bat ti sta Do na to sa vio gran de di Ve ne zia.” BUB, Fondo
Marsili [a to váb biak ban FM], 81, f. 90r.

12 Uo. f. 84r.
13 Uo. f. 84v.
14 „Az is mer te tés […] annyi ra ter je del mes, […] hogy mi […] pár na pi bo lo gnai idô -

zé sünk alatt le nem má sol hat tuk, csak tá jé koz ta tó jegy ze te ket tet tünk ró la.” MKSz
1896. 339.

15 VE RESS End re: A bo lo gnai Mar sig li -i ra tok ma gyar vo nat ko zá sai. MKSz 1906. 217.
16 „La The o lo gia la tro vai […] pubb li ca men te in se gna ta al la gi o ventù in pri va te e

pub li che sco le […] do ven do da qu e sta non so lo app ren de re la lo ro fal sa re li gi one,
ma an co ra li fon da men ti, e co di ci d’ad mi nist ra re la gi u sti tia ne’ tem po ra li tri bu -
na li non es sen do vi fra lo ro di stin ti o ne di tem po ra le e spi ri tu a le, e la mul tip li cità
de li bri ve gen ti a qu e sta par te di stu dio veddrà nel qui an nes so cat ta lo go.” BUB,
FM, 81, f. 84r–v.

17 „Per es se re fra lo ro un bon com po si to re è ne ces sa rio sap pe re pro mis cu a men te ser -
vir si del le lin gue Ara ba, Tur ca e Per si a na, per fa ci li ta re di tut to ciò han no composti
di ti o na ri, gra ma ti che, al cu ne del le qu a li veddrà Vost ra Ec cel len za nel anes so catta -
lo go.” f. 85v.
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18 „Es pon go [no ti zie sul la la po e sia] a Vost ra Ec cel len za non so lo con l’es i bir li nel
Cat ta lo go qu al che po e ma, ma an co ra nel co mu ni car li tre sor te di ver si sti ma te de
più ele gan ti.” Uo.

19 Pa o lo PRE TO: Ve ne zia e i Tur chi. Fi ren ze, 1975. 340–351.
20 Az Ac ca de mia deg li Ar go nau ti ról lásd Mi che le MA Y LEN DER: Sto ria del le Ac ca de mie d’Italia.

I. Bo lo gna, 1926. 337–338. Nincs biz tos ada tunk Marsili aka dé miai tag sá gát il le -
tôen; min de ne set re több hoz zá kö zel ál ló sze mély ne vé vel ta lál koz ha tunk az aka -
dé mia kü lön bö zô ira tai ban. Így pél dául test vé re, Fe li ce An to nio Marsili, Lo do vi co
Cap ra ra, Cri sti na, a Ró má ban élô svéd ki rály nô, Lo do vi co Odes cal chi és Vin cen zo
Co ro nel li ne vé vel. Vö. Elen co deg li as crit ti all’Ac ca de mia Cos mo grafica deg li Ar go nau ti.
In: Il P. Vin cen zo Co ro nel li nel III cen te na rio del la nas ci ta. Ro ma, 1951. 329–340.

21 Szá má ra for dít ja le olasz ra Fran ces co Ma ria PAZ ZAG LIA a fran cia PRE CHAC mû vét Cara
Mu sta fa Gran Vi sir cí men (Ve ne zia, 1686); az ô buz dí tá sá ra ad ja ki Di o ni gio CAR LI:
Il mo ro tras por ta to nell’inc li ta città di Ve ne zia… cí mû mû vét (Bas sa no, 1687); aka démiá -
já nak a tag ja, Vin cen zo Co ro nel li geog rá fus lé té re ír egy szul tán-é let raj zot is; Giovan -
bat ti sta fiának, Piet ro Do ná nak négy ve len cei if jú ajánl ja a vers for dí tá sait Rac col ta
cu ri o sis si ma di ada gi tur ches chi cí men; 1688-ban je le nik meg a Do na do szol gá la tá ban
ál ló An to nio BE NET TI út leírá sa, a Vi ag gio a Co stan ti no po li di Gi o van Ba ti sta Do na to,
mely ben a kö vet ség út ját örö kí ti meg; ma ga Do na do pe dig ugyan csak 1688-ban
Velen cé ben ad ki egy köny vecs két Del la let te ra tu ra de’ Tur chi cí men, mely ben sa ját
is me re tei, ta pasz ta la tai mel lett kü lön bö zô Tö rökor szá got meg járt em be rek tôl kapott
in for má ció kat, vers for dí tá so kat, sôt kot tá kat is kö zöl.

22 „Potrà au men ta re le sue di most ra zi o ni, che la na ti o ne Tur ca non sii sen za stu dio,
e let te ra tu ra se con do il co mu ne con cet to.” BUB, FM, 81, f. 83r.

23 „Sig. Do. Gran di qui va in se ri to il fog lio do ve so no stam pa ti li ver si.” f. 86r; „Sig.
Do. Gran di qui va il fog lio del si ste ma [del la sfe ra ce le ste].” f. 86v.

24 „Lei l’ac co mo di a suo mo do es sen do qu e sto il mio sen so, e lo fac ci com par ti re con
un bel or di ne, e nel fine li pong hi qu e sta figu ra che è qu el la del suo tur ban te haveva
vi ci no di se qu an do fu uc ci so, et il le gno lo man darò la ven tu ra set ti ma na col Rame
e fog lio de ver si.” f. 90r.

25 Vö. MARSILI: i. m. (10. j.) 61.
26 BUB, FM, 54, ff. 765r–770r.
27 BUB, FM, ms. 85 E. Kiadá sa: Lu i gi Fer di nan do MARSILI: Let te ra pre fa zi o ne al ca ta logo

dei ma nos crit ti orien ta li. A cu ra di Al ba no SOR BEL LI. In: Scrit ti ine di ti di Lu i gi Fer di -
nan do Marsili. Bo lo gna, 1930. 173–186. Ön ál lóan is meg je lent: Bo lo gna, 1930, ez
utób bi alap ján idé zek.

28 Kiadá sa: He zar fen Hü se y in Efen di Tel hi sü’l-beyân fi Kavânîn-i Âl-i Osmân. Haz. Se vim
ILGÜ REL. An ka ra, 1998. Ez a mû szol gált ala pul a tö rök bi ro da lom had szer ve ze térôl
szó ló mo nu men tá lis mû vé hez. Ma gya rul: Lu i gi Fer di nan do MARSIGLI: Az Oszmán
Biro da lom ka to nai ál la po tá ról, felemel ke dé sé rôl és ha nyat lá sá ról. Ford. F. MOL NÁR Mónika.
Bp., 2007.

29 „Era uo mo vi ci no a set tan ta an ni d’età, pie no di bu o na leg ge d’ami ci zia, ric co d’una
scel tis si ma bib li o te ca, pa cien tis si mo al le con ti nu a te mie do man de per l’in terp rete,
e sen za un mi ni mo in te res se e che mi pre sta va qu a lun que li bro aves si ri chie sto,
per far lo leg ge re dal mio in terp re te, ed an che tras cri ver lo. In qu e sta con ti nu a ta
pra ti ca di più me si nel la qu a le ave va io con l’ai u to del me de si mo in terp re te tradotto
il li bro da lui da to mi det to Ca non Amet… e per con sen so tan te alt re no ti zie hi sto -
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ri che, co se tut te, che mi co min ci a ro no a per su a de re qu an to mai fos se fal so il con -
cet to, che cor re va fra noi nel la cri sti a nità che li Tur chi, e per edu ca zi o ne e per di -
vie to del la lo ro fal sa leg ge non po tes se ro stu di a re. Da qu e sto prin ci pio di co gni zi -
o ne pre si po ti vo di sol le ci ta re l’af fet tu o so Ef fen di di dar mi più no ti zie del la
let te ra tu ra, e stu dio de’Tur chi… Ne’ miei ma nos crit ti del pri mo vi ag gio a Co stan -
ti no po li vi è la rac col ta d’un ma te ri a le sufficien te a for ma re un as sai ab bon dan te
ab boz zo del la let te ra tu ra e del le ar ti ec cel len ti de’Tur chi.” MARSILI: i. m. (27. j.)
9–10. Vö. MARSILI: i. m. (10. j.) 21, 25.

30 BUB, FM, 51, 52; több ré szét kiad ta FA VA LI NI: i. m. (7. j.) Vö. http://www.me dupro -
ject. com/By zan ti na%20Mar si li a na/BUB_051.htm; http://www.me dup ro ject.com/
By zan ti na%20Mar si li a na/BUB_052.htm.

31 BUB, FM, 51, ff. 106, 113, 114, 121, 124, 125, 129, 134, 211–217; FM, 52, ff. 504,
507. Meg jegy zem, a ké sôb bi évek ben ke let ke zett Mar si li -i ra tok kö zött is ta lál ha tók
el szór tan kü lön bö zô ki sebb tö rök szö ve ge ket vagy tö rök szö ve gek for dí tá sait tar tal -
ma zó ké zi ra tok, ér de mes vol na eze ket is össze gyûj te ni.

32 BUB, FM, 87, ff. 7–28; Be van da asi a ti ca brin da ta all’E. mo. Bon vi si nun zio apo sto li co
app res so la ma e sta dell’Im pe ra to re… da Lu i gi Fer di nan do Marsigli, che nar ra l’hi sto ria
medi ca del cavè. Vien na, 1685. Fa csi mi le kiadá sa: a cu ra di Cle men te MAZ ZOT TA.
Bologna, 1986; Idem, Ro ma, 1998. (Mi ni ma 62) Rész ben új ra köz li Lu i gi RA VA: Il
con te Marsili e il caffè. In: Me mo rie in tor no a L. F. Marsigli, pubb li ca te nel se con do
cen te na rio del la mor te per cu ra del Co mi ta to Mar si li a no. Bo lo gna, 1930. 357–382.

33 „Fu qu el lo che fe ce l’in ver si o ne di tut te le map pe ge o grafiche del Blau, do na te da
un am bas ci a to re d’Olan da a qu el sul ta no: ope ra che in fine ca de in mio po te re
po chi an ni so no, qu an do fui di nu o vo in Co stan ti no po li. Da qu e sti eb bi lu mi per le
map pe che vag li o no nel mio Trat ta to del la mi li zia ot to ma na. Ri ce vei gli oroscopi del
sul ta no al lo ra re gnan te e de’ di lui due figli u o li; e sic co me nel pri mo sta va no spiegati
i su oi pas sa ti in for tu ni, così nel se con do non era no pro mes si in fe ri o ri al suo figlio
ora re gnan te. E l’uno e l’alt ro poi da Cri sti na re gi na di Sve zia mi fu ro no in Ro ma
le va ti, per in se rir li in cer ti li bri di sue rac col te ast ro lo gi che.” MARSILI: i. m. (10. j.) 21.

34 Az 1720-ban Assemani ál tal ké szí tett ka ta ló gus ban.
35 „Nel 1686 suc ce den do il fa mo so se con do as se dio di Bu da con la ca du ta d’es sa piazza

al li 2 di Set tem bre, afflit to ed esau sto di for ze, per le mie mol te fe ri te in es so ri por -
ta te, […] ot ten ni nel gi or no se gu en te la per mis si o ne d’an da re in Bu da, do ve tut to
era an co ra in fiam me, e che le stra de era no co per te de’ca da ve ri di Tur chi, non per
rint rac ci a re pre de d’oro e d’ar gen to, ma per rac cog lie re li bri Tur chi, ed an che pro -
cu rar il mo do se più a tem po si fos se sta to di sal va re la tan to de can ta ta Bib li o te ca
Bu den se. Mi get tai dent ro nel la Mos chea pri ma ria di Bu da esen te dal le fiam me,
e che al tem po Cri sti a no era la Met ro po li de di ca ta a S. Ste fa no Re d’Ung he ria, ed
a qu e sta m’in si nu ai in due pic co le stan ze, in una del le qu a li at tor ni a to da li bri trovai
il sup re mo An ti sti te de ca pi ta to dag li sol da ti nost ri e con l’ope ra d’al cu ni di qu e sti
fe ci la rac col ta di tut ti que’li bri, co me in alt ra Mos chea pu re ne rit ras si alt ri, che
com pon go no il mag gi or nu me ro dei le ga li, e deg li alt ri di Re li gi o ne esp res si in
questo elen co, co me pu re li tan ti les si ci, e gram ma ti che. Pas sai al qu ar tie ro deg li
Ebrei, che tut ta via era in fiam me, per che an che le nost re trup pe imp res se che quei
ne go zi an ti aves se ro da ti tan ti ai u ti, e col de na ro, e con l’ope ra per una così lun ga
di fe sa, ivi an co ra pra ti ca ro no mag gi or fierez za, e dis per si tro vai qu el li libri Ebra i ci
che son pu re nel lo stes so nost ro elen co.” MARSILI: i. m. (27. j.) 11–12. Vö. MARSILI:
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Dis cor so in tor no al la Li bre ria fa mo sa di Bu da cí mû írá sá val, ahol a muf ti köny vek kel
körül vett holt tes té nek a leírá sa még több na tu ra lisz ti kus rész let ben bô vel ke dik.
Kiadta Er co le RI COT TI: Sul la Bib li o te ca Cor vi na spi go la tu re. To ri no, 1879. 10–11.

36 Ca ta lo gus li bro rum in ar ce Bu den si re per to rum an no 1686, mely nek két má so la tát is
ôrzik Bo lo gná ban: BUB, FM, 85 F és BUB, ms. 2951 i-q, kiad ta Lu do vi co FRA TI: Della
Bib li o te ca Cor vi na. Ri vi sta del le Bib li o te che 4 (1893) No. 37–38. 7–16.

37 CSA PO DI Csa ba: A bu dai ki rá lyi pa lo tá ban 1686-ban ta lált kó de xek és nyom ta tott köny vek.
Bp., 1984.

38 „Sen za scel ta pre si per me qu ei po chi ma nos crit ti La ti ni esp res si pu re nell’Elenco.”
MARSILI: i. m. (27. j.) 12. Vö. CSA PO DI: i. m. (37. j.) 39–41.

39 Nem Marsili volt az egyet len, aki Bu dá ról ha di zsák mány ként tö rök és hé ber könyve -
ket vitt ma gá val. Lásd GÁR DO NYI Al bert: Bu dai tö rök köny vek Mainz ban. MKSz 1905. 88.

40 „Al cu ni po chi alt ri li bri Tur chi che scri vo no la sto ria dell’as se dio di Na i sel e del la
pa ce di St. Got tar do, eb bi dal la ten da del Gran Vi sir So li man Pa sa nel la sconfitta
dell’eser ci to Ot to ma no app res so d’Ar san.” MARSILI: i. m. (27. j.) 13.

41 Vö. Mau ri zio PI STO SO: I ma nos crit ti mu sul ma ni del la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna.
In: Po e ti ca me die va le tra Orien te e Oc ci den te. A cu ra di Pa o lo BA GNI e Mau ri zio
PI STO SO. Ro ma, 2003. 310–311; lásd még UÔ: Una pi an ta ot to ma na di Bu da. Oriente
Mo der no n.s. 15 (76) 1996. n.1. 127–133; F. MOL NÁR: i. m. (4. j.)

42 „Nell’an no sus se gu en te che fu il 1688 al cu ni po chi alt ri li bri Tur chi rac col si do po l’as -
sal to di Bel gra do, ma co me che qu e sto as se dio at ten de va no i Tur chi da mol to tempo,
col co mo do del Da nu bio pre ce den te men te li ave va no sal va ti.” MARSILI: i. m. (27. j.) 14.

43 „Da qu e sti ris cont ri di pre de li te ra rie in Bu da e Bel gra do, fui sti mo la to a con tinuare
in tut ti li alt ri, che mi pot te vo no oc cor re re per ogni eso ti ca lin gu a.” RI COT TI: i. m.
(35. j.) 11.

44 Szö ve gét lásd a Mel lék let ben.
45 Et to re BOR TO LOT TI: La fon da zi o ne dell’Isti tu to e la Ri for ma del lo „Stu dio” di Bo lo gna. In:

Me mo rie in tor no a Lu i gi Fer di nan do Marsili pubb li ca te nel se con do cen te na rio
dal la mor te per cu ra del Co mi ta to Mar si li a no. Bo lo gna, 1930. 420.

46 Vö. The Cor res pon den ce of Mar cel lo Mal pig hi. Itha ca–Lon don. Ed. H. D. ADEL MAN.
1975. vol. IV, n. 740, 741.

47 „Ul te ri us Uo lu mi na n.o 84 Gra e ca, et He bra i ca, qu o rum ti tu li non ap po nun tur
cum non sint trans crip ti in Ca ta lo go Uien nen si ex sup po si ti o ne qu od Bo no ni ae
ha ec idi o ma ta uer ti pos sint.” BUB, 595, Y, 3, f. 9v.

48 Vö. Eu ste chio Manf re di 1702. au gusz tus 8-án írt le ve lét a ké zi ra to kat tar tal ma zó
ládák Bo lo gná ba ér ke zé sé rôl: BUB, FM, 80, B, 93.

49 „Passò poi a dis cor re re di scien ze na tu ra li e ma te ma ti che. Mi esibì più li bri cu ri osi
in lin gua tur ca e mi cercò de’ la ti ni.” MARSILI: i. m. (10. j.) 143.

50 Lásd FRA TI: i. m. (7. j.) 19, ms. no. 24, 78.
51 A gö rög ké zi ra tok va ló szí nû leg I. Musz ta fa szul tán könyv tá rá ból szár maz tak. Vö.

An ge lo BER NAS CO NI: Un grup po di co di ci gre ci Bo lo gne si pro ve nien ti dal la bib li o te ca del
sul ta no Mu sta fa I. Scrip to ri um 60 (2006) 254–268.

52 „Eb bi mo ti vo di au men ta re non più per mez zo de’ Sac chi, ma del de na ro la mia
rac col ta de’ Li bri Orien ta li [… ] Fe ci la pro vi sta di al cu ni li bri di Me di ci na, di
Chimi ca, d’Ast ro no mia, di Ge o grafia e d’al cu ni pez zi di Sto ri a. […] Mi tirò dal
Sera glio tut ti li vo lu mi ma nos crit ti gre ci, e ri fe ri ti nell’Elen co, e mi pro curò la
tradu zi o ne, e map pe de gli atlanti di Blao, che fu fat ta fa re dal Sul ta no Me e me to
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qu ar to, con tan ta ge lo sia de’Mi nist ri de’ Prin ci pi Cri sti a ni con ’ope ra di tut ti li
migli o ri in terp re ti che si tro vas se ro a Co stan ti no po li e de’ Tur chi in ten den ti di
Geo grafia, e pra ti ci mas si me nel le par ti dell’Asia e dell’Aff ri ca.” MARSILI: i. m. (27.
j.) 14–15. Vö. MARSILI: i. m. (10. j.) 160.

53 Vö. Oraz gö zel MA CHA E VA: Due al bum d’ar te ot to ma na del Sei cen to. In: Tur ci ca et islamica.
Stu di in me mo ria di Al do Gal lot ta. A cu ra di Ugo MA RAZ ZI. Na po li, 2003. 406–456.

54 http://www.li brit .u ni bo .it/serv let/Par seHtml/pa ge/fra mes/in dex.html?idim ma -
gi ne=&idog get to=170

55 Vö. Oraz gö zel MA CHA E VA: Il Tarvíh al -arváh di Táj ad-Dín Ah medí. Un trat ta to in versi
di me di ci na ot to ma na nel Fon do Marsigli del la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna. An nali
dell’Isti tu to Uni ver si ta rio Orien ta le di Na po li 55 (1995) 96–108.

56 Vö. Gab riel la ULU HO GI AN: Un’an ti ca map pa dell’Ar me ni a. Mo na ste ri e san tu a ri dal I al
XVII se co lo. Ra ven na, 2000.

57 Vö. PI STO SO: i. m. (41. j.) 316–318.
58 Vien nae Aust ri ae, Apud Su san nam Chri sti nam, Mat tha ei Cos me ro vij, S. C. M.

Typogr. Au li ci vi du am. An no M. DCCI I.
59 Ezek kö zül ti zen he tet BER NAS CO NI idé zett mû vé ben (51. j.) beazo no sí tott, me lyek

mind Kons tan ti ná poly ból, a sze ráj ból szár maz nak.
60 BUB, FM, 85, F. A bu dai könyv zsák mány ra vo nat ko zó rész le te kiad va: RI COT TI: i. m.

(35. j.)
61 Lásd 47. j.
62 El sô sor ban a teo ló gia mû ve lôi szá má ra tar tot ta elen ged he tet len nek e nyel vek is -

me re tét. Lásd BOR TO LOT TI: i. m. (45. j.) 409–410.
63 Uo. 416–418.
64 Uo. 424. Vö. At ti le ga li per la fon da zi o ne dell’Isti tu to del le Scien ze. Bo lo gna, 1728. (reprint

Bo lo gna, 1981.); va la mint Inst ru men tum do na ti o nis Ill. Do mi ni Co mi tis Alo y sii Fer dinandi
de Mar si li is fa vo re Il lust ris si mi et Ec cel si Se na tus et ci vi ta tis Bo no ni ae in gra ti am novae in
ea dem Scien ti a rum In sti tu ti o nis. BUB, FM, ms. 146, ahol az ado má nyo zott ke le ti könyvek
és tér ké pek az 5. és 6. szek rény tar tal ma ként van nak fel so rol va. Em lí ti Lau ra MIANI:
L. F. Marsili e la Ta bu la Cho ro gra phi ca Ar me ni ca (rot. 24) del la Bib li o te ca Uni ver si -
ta ria di Bo lo gna. In: ULU HO GI AN: i. m. (56. j.) 18. – saj nos nem volt mó dom ta nul -
má nyoz ni a ké zi ra tot. Lásd még: In ven ta rio cor ret to e ac cres ci u to dei co di ci, ma nos crit ti,
map pe ed alt ri re ca pi ti do na ti da L. F. Marsili all’Isti tu to del le Scien ze. BUB, ms. 421.

65 Egy 1718-ban kelt írás, mely ben a Va ti ká ni Könyv tár nak le má so lás cél já ra köl -
csönadott kó de xek rôl van szó, ta nú sít ja, hogy ek kor már ezek kö té sü kön a Mar sili-
 cí mert vi sel ték (BUB, ms. 2951, w).

66 Vö. Al ba no SOR BEL LI: La stam pe ria di L. F. Marsili. In: Me mo rie in tor no…, i. m.
(45. j.) 479–501.

67 MARSILI: i. m. (27. j.) 6. A ké zi rat: BUB, ms. 2952. Vö. az ink vi zí ció nak be nyúj tott
könyv jegy zék el sô lis tá ján 125. sz.

68 Lásd a 27. j.
69 A la tin vál to za tot ma is a ké zi rat ban ma radt ka ta ló gus ele jé re be he lyez ve ôrzik. Kiadva:

Vic tor ROSEN: Re mar qu es sur les ma nus crits orien taux de la col lec ti on Marsigli à Bologne,
su i vies de la li ste complète des ma nus crits ara bes de la même col lec ti on. Ro ma, 1885. 5–13.

70 Pier Fran ces co FU MA GAL LI: La for ma zi o ne dei fon di ebra i ci nel le bib li o te che dell’Emi lia
Roma gna. In: At ti del ter zo Con ve gno te nu to a Idi ce, Bo lo gna, nei gi or ni 9–11 no -
vem bre 1982. A cu ra di Fau sto PA REN TE. Ro ma, 1985. 93–94.
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71 Össze ve ten dô Talman ka ta ló gu sá nak a gö rög ré szé vel, ami 19, nagy részt bi zo nyít -
ha tóan Kons tan ti ná poly ban vá sá rolt könyv leírá sát tar tal maz za, de va ló szí nû leg
nem tel jes – ahogy pél dául a tö rök és arab rész sem. Meg jegy zem, Mar si li nek már
a kons tan ti ná po lyi vá sár lá so kat megelô zôen is volt né hány gö rög ké zi ra ta – hogy
hon nan, nem tud ni –, mert a ke le ti gyûj te mé nyé rôl 1689-ben ké szült jegy zék ben
megem lí tik, hogy együt te sen szá mol va 84 gö rög és hé ber ké zi ra tot bir to kolt.

72 Ms. 3147: Mu ham mad bin abd al- Ka rim al- Sah ra sta ni, Ki tab al mi lal wa -al- ni hal
(A val lá sok és szek ták köny ve), 1225. Vö. http://www.li brit .u ni bo .it/serv let/Par se
Html/pa ge/fra mes/in dex.html?idim ma gi ne=&idog get to=171
MA CHA E VA: No u vel les des Ma nus crits. Fi che n. 221; PI STO SO: i. m. (41. j.) 307.

73 A ke le ti köny vek lis tá já hoz lásd még Marsili egy le ve lét: BUB, ms. 2013, 15, Let te ra
sop ra l’elen co dei li bri orien ta li (1728), amit nem volt mó dom ta nul má nyoz ni. Vö.
FRATI: i. m. (7. j.), 138.

74 Lu ci a no ME LUZ ZI: Il car di nal Gi u sep pe Gas pa re Mezzofanti po lig lot ta e bib li o te ca ri o.
Bologna, 1963. 12–13; Fran co PA STI: Un po lig lot ta in bib li o te ca: Gi u sep pe Mezzofanti
(1774–1849) a Bo lo gna nell’età del la re stau ra zi o ne. Bo lo gna, 2006.

75 Vö. FU MA GAL LI: i. m. (70. j.) 94.
76 Idé zi Ire ne VEN TU RA FOL LI: Fon di ebra i ci del la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna. In: Atti

del ter zo Con ve gno …, i. m. (70. j.) 83. A ké zi ra tos ka ta ló gust nem lát tam.
77 Meg je lent a ró mai Ac ca de mia dei Lin cei fo lyó ira tá nak ré sze ként is: At ti del la

R. Acca de mia dei Lin cei, Clas se di scien ze mo ra li, sto ri che e filo lo gi che, ser. 3. 12
(1884) 163–295.

78 Mau ri zio PI STO SO: V. R. Rosen e i ma nos crit ti Marsigli. In: La be ne di zi o ne di Ba be le.
A cu ra di G. R. FRAN CI. Bo lo gna, 1991. 229–238.

79 Lásd 69. j.
80 Mindazonál tal egyes ké zi ra tok ese té ben fel tün te ti a má so lás he lyét, Belg rá dot,

Budát, Pé cset, Sza ra je vót stb.
81 Uo. 13–14.
82 Le o nel lo MO DO Na: Ca ta lo go dei co di ci ebra i ci del la Bib li o te ca del la R. Uni ver sità di Bologna.

In: Ca ta log hi dei co di ci orien ta li di al cu ne bib li o te che d’Ita li a. Fi ren ze, 1888.
350. 1. j.

83 VEN TU RA FOL LI: i. m. (76. j.), 81–83.
84 A Litt le Known Col lec ti on of Tur kish Ma nus cripts: the „Fon do Marsili” of Bo lo gna University

Li bra ry. The Tur kish Stu dies As so ci a ti on Bul le tin 18. n. 1. (1994) 79–83.
85 No u vel les des Ma nus crits du Mo y en -O rient, Nu mé ro VI/2 (dé cem bre 1997), Fiche

218–222.
86 MA CHA E VA: i. m. (55. j.); MA CHA E VA: i. m. (53. j.). Az ms. 3370 jel ze tû, Na vai Per zsa

ural ko dók kró ni ká ját tar tal ma zó kó de xé rôl lásd: La me lo dia dei tem pi pas sa ti: qu attro
dis cor si di ’Ali Sir Na va i. Orien te mo der no n.s. 15 (76) n. 2. 1996. vol. II. 459. 38. j.

87 http://www.bub -u ni bo .it/it -IT/Bub Li fe/Mag gio-2006/Ac cad de -in- bib li o te ca/Nuovi-
p ro get ti- di- ca ta lo ga zione- di- ma nos crit ti .aspx? LN=it -IT&idC=61723

88 Lásd http://ma nus .ic cu.sbn .it/De fault .aspx.
89 MI A NI: i. m. (64. j.) 1618.
90 PI STO SO: i. m. (41. j.)
91 A Most ra Vir tu a le dei Ma te ri a li del le Bib li o te che hon lap ján: http://www.li brit .u ni bo .it/

pa ge/og get ti/og get to.html. Az itt be mu ta tott kó de xek egy ki vé te lé vel már Pistoso
írá sá ban is sze re pel tek.
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192 „Most ra. Il Co ra no nei fon di ma nos crit ti del la Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo logna.”
Bologna, Bib li o te ca Uni ver si ta ria, At rio Au la Ma gna. 8 ap ri le–5 mag gio 2011.
Lásd: http://www.bub. u ni bo .it/it -IT/Even ti -e- most re/MOST RA–Il- Co ra no- nei-
 fon di- ma nos crit ti- del la- Bib li o teca - U ni ver sita ri a- di- Bo lo gna-8 -ap ri le–-5-mag gi o-
2011 .aspx? LN=it -IT&idC=61704&idO=12553

193 Lásd http://www.li brit .u ni bo .it/ima ges/jpg/0900pa.jpg; http://www.li brit .u nibo .it/
serv let/Par seHtml/pa ge/fra mes/in dex.html?idim ma gi ne=&idog get to=173; vö.
MA CHA E VA: No u vel les des Ma nus crits. Fi che n. 218; PI STO SO: i. m. (41. j.) 313–314.

194 An ge lo Mi che le PIE MON TE SE: Ca ta lo go dei ma nos crit ti per si a ni con ser va ti nel le Bib li o -
te che d’Ita li a. I. Ro ma, 1989. 24–25. n. 39; vö. MA CHA E VA: No u vel les des Ma nus crits.
Fi che n. 220; PI STO SO: i. m. (41. j.) 308.

195 SZÖ RÉ NYI Lász ló négy év ti zed del ezelôtt er rôl a szó tár ról ír ta per zsa szak dol go zatát,
nem sejt ve, hogy az ál ta la leg töb bet hi vat ko zott bo lo gnai pél dány Bu dá ról szárma -
zott. (A Mu qad di ma tu-’l-a dab prob lé mái. Szak dol go zat, 1968. Bp., EL TE, Böl csé szet -
tu do má nyi Kar)

196 PIE MON TE SE: i. m. (93. j.) 27–28, n. 44. A ké zi ra tot nem állt mó dom ban ta nul má -
nyoz ni.

197 Bu ka ri alá húz va.
198 sep tem de cim a ké zi rat ban: sep tem di cin.
199 a ké zi rat ban ki pon toz va és üre sen hagy va.
100 De Cul tu ra Hor ti elôtt a mar gón: N.o 77 át húz va.
101 N.o 77. ja vít va, ere de ti leg: N.o 78.
102 N.o 79. té ve sen az elô zô té tel má so dik so ra elé ír va.
103 de be szúr va.
104 mun da ti o ne a ké zi rat ban: mun da ti o nes.
105 ce le bri um a ké zi rat ban: ca e le bri um.
106 Di a lec ti ca a ké zi rat ban: Di a le ti ca.
107 Rhit mi cum elôtt: Rith át húz va.
108 trac ta tum a ké zi rat ban: trac ta tus.
109 Re li gi o nem ja vít va, ere de ti leg: Re li gi o nes.
110 Tur ci cis a ké zi rat ban: Tur ci cus
111 po e sis a ké zi rat ban: po e sos.
112 di a lec ti cam a ké zi rat ban: di a le thi cam.
113 mu ti lus a ké zi rat ban: mu ni lus.
114 Ai di alá húz va.
115 cha ra te re elôtt: ca ra the re át húz va.
116 rhith mi ce ja vít va, ere de ti leg rhi thmi ca e.
117 a ké zi rat ban ki pon toz va és üre sen hagy va.
118 flori dus a ké zi rat ban: sflori dus.
119 Idi o ma te elôtt: Ara bi ce com po si tus át húz va.
120 Uien nen si a ké zi rat ban: Uien nen sis.
121 Fe ria… Con gre ga ti o nis 2. kéz.
122 Ale xan der… No ta ri us 3. kéz.
123 Die… Bo no nien si bus 4. kéz.
124 Meg kö szö nöm Pa jo rin Klá rá nak, hogy se gí tett a la tin szö veg kiol va sá sá ban.
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Túlélé si stra té giák a tö rök ide jén

Az osz mán hó dí tás és hó dolt ság fo gal má ról so kak kép ze le té ben ma is el sô re egy fe lôl
a há bo rú, pusz tí tás, rab sze dés, más fe lôl a muszlim, vagyis egy ide gen, hó dí tó, erô sza -
kos kul tú ra kép ze te je le nik meg. Az újabb ku ta tá si ered mé nyek ezt az egy sí kú ké pet
má ra je len tô sen mó do sí tot ták. Köz is mert, hogy et ni kai lag nem tö rök, ha nem dél szláv
volt a hó dolt sá gi ka to na ság, la kos ság. Így val lá sa és szo ká sai te kin te té ben sem volt vegy -
tisz tán muszlim, mint in kább or to dox ke resz té nyek bôl lett kon ver ti ta- musz lim, aki -
ket új musz lim nak is szo kás ne vez ni.1 Az sem vi ta tott, hogy a val lás há bo rúk ba bo nyo -
ló dó Eu ró pá ban is me ret len tü rel met, vagy he lye seb ben ta lán kö zöm bös sé get
ta nú sí tot tak a hó dí tók a hit dol gai ban.

Így lát juk ma. De va jon ho gyan él ték meg és mi kép pen ma gya ráz ták sor su kat az osz -
má nok bi ro dal má ban vagy an nak ha tá rain a kor tár sak? A ko ra be li ta pasz ta la tok és ér -
tel me zé sek vi lá gá hoz a Ma gyar Ki rály ság ból Ró má ba kül dött kér vé nyek szö ve gein ke -
resz tül kö ze lí tek. Az ira to kat lét re ho zó hi va tal, az Apos to li Pe ni ten ci á ria a pá pai
ke gye lem osz tás köz pon ti or gá nu ma volt a 15. szá zad tól a tren tói re for mig be zá ró lag.
Nem csak egy há zi sze mé lyek, ha nem lai ku sok is nagy szám ban, köz tük túl nyo mó rész -
ben az al sóbb tár sa dal mi ré te gek kép vi se lôi ke res ték fel a – töb bi kú riai hi va tal lal össze -
vet ve – mér sé kelt áron a kért ira tot kiál lí tó hi va talt. Né hány du ká tért kap hat tak itt
olyan sú lyos vét keik (pél dául gyil kos ság, hi te ha gyás) vagy há zas ság kö té si, il let ve pap -
szen te lé si sza bály ta lan sá gaik alól fel men tést, amely nek jo ga a pá pá nak volt fenn tart -
va. Hi va tá sos ügy vé dek se gí tet ték a – sze mé lye sen vagy köz ve tí tôk út ján – Ró má hoz
for du ló egy sze rû hí ve ket ab ban, hogy ké rel mü ket a meg fe le lô la tin stí lus ba önt sék,
és a Kú ria la bi rin tu sá ban eliga zod ja nak. A ké rel me zés a kor ban szo ro san össze fo nó -
dó ket tôs funk ciót töl tött be: a ké rel me zô a fo lya mat so rán bûn bo csá na tot nyert, a ki -
bo csá tott pá pai le vél egyút tal bí ró sá gi ha tállyal bírt.2

A vál to za tos okok miatt elôadott tör té ne tek egy fe lôl a 14. szá zad vé gén kez dô dô dél -
vi dé ki tö rök por tyák nak, majd az 1520-as évek kel kez dô dô hó dí tás nak a nagy be tûs
tör té ne lem ál tal is meg raj zolt ké pét tük rö zik: pusz tu lás, tö me gek rab ság ra hur co lá sa,
vi dé kek el nép te le ne dé se.3 Rö vi den: a tö rö kök mint a ke resz tény kul tú ra el pusz tí tói,
fe nye ge tôi je len nek meg. Az egyé ni élet út né zô pont já ból a tö rö kök az éle tet fe nye ge -
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tô ve szélyt, majd sok szor rab sá got je len tik, ame lyet egyéb for rá sok ból, pél dául az év -
ti ze de kig ra bos ko dók em lék ira tai ból vi szony lag jól is me rünk.4 A cso dás, vagyis a szen -
tek köz ben já rá sá nak, a fo ga dal mak ere jé nek tu laj do ní tott sza ba du lá si tör té ne tek szin -
tén eb be a ko ra be li el be szé lôi és tör té net írói ha gyo mány ba il lesz ked nek.5

A tör té ne tek nek azon ban van egy má sik, a né zô pont és a kér dés fel te vés meg vál toz -
ta tá sá val lát ha tó vá vá ló ol va sa ta is. Rö vi den ezt a kul tú rák ta lál ko zá sá ból ere dô ki fogy -
ha tat lan le he tô sé gek vi lá gá nak ne ve zem. A kul tú rák kö zöt ti moz gást nem kény szer -
bôl, ha nem ön ként vá lasz tó ha tár át lé pôk el be szé lé sei se gít sé gé vel egyút tal olyan
kér dé se ket fe sze get he tünk, ame lyek a kor tár sak egyé ni iden ti tá sát és ön meg je le ní té -
sét, imá zsát érin tik. Írá som el sô ré szé ben a tö rö kök je len lé té nek fe nye ge tés ként megélt
és áb rá zolt túlélé si stra té giáit mu ta tom be. A má so dik, hang sú lyo sabb rész ben ezt kö -
ve tôen azok ról lesz szó, akik a ke resz tény vi lág ban vál ság ba ju tott éle tük re az ide ge -
nek vi lá gá ba át lép ve ke res tek – legalábbis át me ne ti leg – megol dást.

„Trick ster”-nek, azaz trük kö zô nek, szél há mos nak, im posz tor nak ne ve zi e vi lág hí -
res sé vált alak jait a mik ro tör té net írás. Emb le ma ti kus fi gu rá ja a ket tôs ke resz tény-mo -
ha me dán iden ti tást fenn tar tó Leo Af ri ca nus, arab ne vén Hasszan al- Waz zan. A gra -
na dai mór má zsá ló fia a spa nyol zsol do sok elôl me ne kült a Mah greb be, ahol a fe zi
szul tán dip lo ma tá ja ként úton volt, ami kor spa nyol ka ló zok fog lya ként Ró má ban ért
par tot. X. Leó pá pa rab szol gá ja az An gyal vár sö tét bör tö né bôl azon ban ha ma ro san a
leg fel sô hu ma nis ta és egy há zi kö rök fé nyes ter mei be ke rült. Ki ke resz tel ke dett, a pá -
pa fo ga dott fiaként vet te fel a Leo ne vet, s az Ágos ton-ren di hu ma nis ta bí bo ros, Egi -
dio da Vi ter bo ke resztfiaként Ko ránt for dí tott, la tin–arab–hé ber szó tá rat szer kesz tett,
s az eu ró pai kö zön ség nek ola szul megír ta Af ri ka „koz mo gráfiáját”, mie lôtt a spa nyol
zsol do sok fosz to ga tá sa ide jén nyom ta la nul vissza tért az arab vi lág ba. Pá lyá ja azért ér -
de kes, mert a ha ta lo mért foly ta tott harc ban a ke resz tény- musz lim vi lág kiéle zett konf -
ron tá ció ja, a ke resz tes há bo rúk és dzsi há dok ide jén a min den na pi gya kor la tok szint -
jén a kul tú rák kö zöt ti köz ve tí tést és együtt élé sük le he tô sé gét mu tat ja meg.6

A tö rök és a ma gyar vi lág kö zött a – ke ve sebb te het ség gel megáld va – moz gók rö vid
el be szé lé sei azt sej te tik, hogy a kor szak ban az egyé ni iden ti tás rep re zen tá ció já nak
átala kí tá sa, oly kor a szín le lés a min den na pok és a krí zis hely ze tek túlélé sé nek min den -
na pos stra té giá ja volt. Van, aki egye ne sen az et ni kai, val lá si és po li ti kai „iden ti tá sok
csepp fo lyós sá gá ról” be szél a tö rök vi lág ban.7 Én ezért Al- Waz zant sem ne vez ném szél -
há mos nak, ha nem in kább egy te het sé ges túlélô nek. Hi szen nem öl tött ma gá ra egy
ha mis, ki ta lált sze re pet, amint ezt tet te a Ró má ban ve le egy idô ben fel buk ka nó Da -
vid Reu ve ni, aki – tör té ne tét a ke le ti ke resz tény bi ro da lom le gen dá já ra ala poz va – a
há rom el ve szett zsi dó törzs ke le ti her ce gé nek ad ta ki ma gát, és egy nem lé te zô had -
se re get aján lott VI I. Ke le men pá pá nak a Szent Föld vissza fog la lá sá ra. Az em be ri hi -
szé keny ség re és nagy ra vá gyás ra épí tet te el kép zelt iden ti tá sát és át me ne ti si ke reit ez
az im posz tor, mie lôtt az ink vi zí ció ke ze kö zött be vé gez te ka lan dos nap jait.8 Vol tak,
akik nem egy el kép zelt, ha nem egy lé te zô em ber bô ré be búj tak. Er re az adott le he -
tô sé get, hogy a sze mély azo nos ság megál la pí tá sa a mai mo dern tech ni kák és a már ha -
gyo má nyos nak szá mí tó sze mé lyes do ku men tu mok hiá nyá ban a kö zös sé gi em lé ke ze -
ten ala pult. Ezt pe dig ügye sen ve zet te fél re pél dául a dél- fran ciaor szá gi Ar naud du
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Tilh, aki a há bo rú ban elesett nek hitt fér jet pó tol ta éve ken át si ker rel csi nos és te he -
tôs fe le sé ge ol da lán.9 Az el kép zelt és az ál iden ti tás el ját szá sá tól – ha son ló sá guk el le -
né re – el kü lö ní te ném azon ban az itt tár gya lan dó szi tuá ció kat, ame lyek in kább az iden -
ti tás, itt el sô sor ban a val lá si iden ti tás – kény sze rû vagy vá lasz tott, vég le ges vagy
idô le ges nek bi zo nyu ló – átala kí tá sán, meg vál toz ta tá sán ala pul tak. Úgy is fel te het nénk
a kér dést: le het sé ges-e a val lá si iden ti tást a ko ra be li szö ve gek alap ján szi tu a tív iden ti -
tás ként ér tel mez ni?10

Me ne kü lés a ko los tor ba

Mi vel az el be szé lé sek cím zett je a la tin ke resz tény ség fe je, a pá pa, a tö rö kök áb rá zo lá -
sa igen hang sú lyo san a keresztény-pogány fo gal mi el len tét pár ban je le nik meg. „Ami -
kor az em ber te len tö rö kök, Krisz tus ne vé nek el len sé gei Kra varsz ko vá ro sa el len jöt -
tek, a vá ros la kói a hír ha tá sá ra el ha tal ma so dó fé lel mük ben, fegy vert vé ve ma guk hoz
a vá ros ból el me ne kül tek…” – kez dô dik Gál fia Mi hály, a Szent Ke reszt-temp lom plé -
bá no sá nak ké rel me 1479-bôl.11 Du go no sics Já nos pap szin tén Zág ráb me gyé bôl ír ta
né hány év ti zed del ké sôbb: „a gyôz he tet len tö rö kök, Krisz tus ne vé nek ál nok el len ségei
és az igaz hit ül dö zôi a szom széd sá guk ban lé vô tar to mányt gya ko ri be tö ré sek kel zak -
lat ják, a la kos sá got fosz to gat ják, so ka kat rab ként el hur col nak, és nyo mo rult rab ság -
ban tar ta nak”.12

A két szla vó niai pap ké rel mé ben a to po szo kat kö ve tô tö rö ká brá zo lás el sô sor ban a
ké rel me ket vég sô for má ba ön tô kú riai ügy vé dek tö rö kök höz kap csolt kép ze tei rôl árul -
ko dik. Funk ció ja a szö veg ben csu pán dí szí tés, az el kö ve tett vé tek tör té ne ti hát te ré nek
fel fes té se. A kra varsz kói plé bá nos ugyanis vé gül nem egy tö rö köt, ha nem a sa ját káp -
lán ját öl te meg, aki vel szó vál tás ba és ve re ke dés be ke ve re dett a rej tek hely biz ton sá gá -
ban jó ízûen meg kez dett va cso ra so rán. Du go no sics Já nos pap pe dig a tö rö kök rab sze -
dé sé nek ecse te lé sé vel a kle ri ku sok nak el vi leg til tott fegy ver vi se lé si gya kor la tot
in do kol ta: „a kle ri ku sok nak is nem hogy en ge dé lyez ve van, de a ha za vé del mé re ki fe -
je zet ten szük sé ges, hogy íjat vi sel je nek és az íja zás ban jár ta sak le gye nek”. Ami kor azon -
ban a mi nap ép pen azt ját szot ták, hogy egy sap ká ra cél ba lôt tek, egy vissza pat ta nó kô
Skar pe sics Mik lóst úgy ol dal ba ver te, hogy sé rü lé sé be be le halt.13

A szö ve gek egy má sik cso port já ban a hó dí tók ke gyet len sé ge már konk ré tan a ké rel -
me zô sze mé lye el len irá nyul. Bru ta li tá suk áb rá zo lá sa ke vés bé se ma ti kus, nem a hoz -
zá juk tár sí tott tu laj don sá gok ban, ha nem tet teik ben nyil vá nul meg. Az el len ség ke gyet -
len sé gé nek az áb rá zo lá sá val a ké rel me zô utó la go san azt iga zol ja, hogy vét két kény szer
alatt kö vet te el, ami bôl egye ne sen kö vet ke zik ár tat lan sá ga. Se res Be ne dek fia, Ber ta -
lan pap a pé csi egy ház me gyé bôl 1441-ben azt ír ta, hogy „ami kor a tö rö kök és más hi -
tet le nek nagy tö me gei el len sé ge sen a ma gyar ki rály ság ra és ré szei re tá mad tak, […]
ke gyet len öl dök lést vé gez tek a ke resz té nyek és kü lö nö sen a pa pok kö zött, akik kel vál -
to za tos kín zá sok kal vé gez tek”. A ka to li kus pap ság ki fe je zett ül dö zé sé re tör té nô uta lás
– amely rôl egyéb ként nem igen tu dunk – nyil ván va lóan vét sé ge eny hí té sét szol gál ja.
„Mi vel fé lel mé ben azt re mél te – foly ta tó dik ké rel me –, hogy a ha lált biz to sab ban el -
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ke rül he ti, ha fel ve szi a pré di ká ló ba rá tok ru há ját, így fé le lem tôl ve zé rel ve a sze ge di
Szent Mik lós ko los to ruk ba vo nult.”14 Most azon ban a ró mai kú riá ba jött, s ezután új -
ra vi lá gi pap ként sze ret ne él ni. A fô pe ni ten ci á ri us- bí bo ros úgy dön tött, ha ál lí tá sait
bi zo nyí ta ni tud ja (si ita est), kap jon a ko los tor el ha gyá sá nak vét ke alól fel men tést.

Az ál lí tá sok iga zo lá sa a ko ra be li bi zo nyí tá si el já rás nak meg fe le lôen a ró mai hi vatalban
is es kü vel vagy ta núk meg hall ga tá sá val tör tént. A ta núk kiál lí tá sa sok fé le ne héz ség be
üt köz he tett. Ta más fia Mik lós kle ri kus pél dául 1469-ben azt ál lí tot ta, hogy a piac ról
ha za fe lé me net az or szág úton esett gyil kos ság ról azért nem tud ta nú kat kiál lí ta ni, mert
a bá csi egy ház me gyé ben „már sen ki sem él, mi vel a tö rö kök vagy el fog ták és rab ként
el hur col ták az em be re ket, vagy messzi vi dé kek re me ne kül tek a tö rö kök elôl”. A dé li
or szág rész te le pü lé sei nek el pusz tu lá sa és el nép te le ne dé se egy be vág az zal, amit Má -
tyás ki rály egy 1480-as le ve lé bôl és En gel Pál Val kó me gyé re vo nat ko zó ku ta tá sai ból is
is mer he tünk.15 En nél ér de ke sebb szá munk ra most a Mik lóst ért sze ren cse: a Kú riá -
ban vé let le nül mégis csak össze fu tott két za rán dok kal, akik a ve le tör tén tek rôl min -
dent tud tak, így ta nú ként iga zol hat ták sza vait.16 Eb bôl az kö vet ke zik, hogy a tö rök elô -
li egyik me ne kü lé si út vo nal egye sen Ró má ba ve ze tett: a za rán dok lat a tö rö kök
kard já nál kel le me sebb ka lan dok kal, ráadá sul lel ki hasz nok kal és ér de mek kel járt.

Se res Ber ta lan hoz ha son lóan az el len ség ke gyet len sé gé re ala poz ta ment sé gét No -
gne res Pé ter, aki nek nem si ke rült a tö rök fog sá got el ke rül nie. A ka lo csai fér fi ha di -
fo goly volt, ta lán Jaj ca alatt küz dött „az igaz hit vé del méért” 1463-ban. Rö vid el be szé -
lé se sze rint „bör tön be ve tet ték, és olyan ke gyet le nül bán tak ve le, hogy az erô szak és
a fé le lem kö vet kez té ben hi tét meg ta gad ta, és köz tük élt, együtt et tek, it tak, be szél get -
tek”.17 Nem egyér tel mû a szö veg bôl, hogy mi tör tént va ló já ban. A fog ság ba ve tett és
meg kín zott fér fi ha lál fé lel mé ben az egyet len kiu tat éle te meg men té se ér de ké ben a
tö rö kök hi té nek és szo ká sai nak át vé te lé ben, a hoz zá juk va ló al kal maz ko dás ban, ha -
so nu lás ban lát ta? Vagy in kább Pé tert kény sze rí tet ték az át té rés re? Bár hogy is volt, az
erô sza kos té rí tés ér ve a ko ra be li ró mai ol va só nak va ló sze rût le nül han goz ha tott an nak
fé nyé ben, amit nem so ká ra egy má sik ma gyaror szá gi volt tö rök rab, György ba rát 1480-
ban Ró má ban nap vi lá got lá tott em lék ira tá ban ol vas ha tott: „A tö rö kök sen kit sem kény -
sze rí te nek hi té nek meg ta ga dá sá ra, nem na gyon tö rek sze nek rá, hogy va la kit meg gyôz -
ze nek, de nem is na gyon be csü lik a hi te ha gyot ta kat.” Mégis, a do mon ko sok ró mai
ko los to rá ban íro gat va még év ti ze dek kel ké sôbb is megér tés sel és ér zék le te sen ír ja le
a so ka kat utolérô át té rés lel ki fo lya ma tát: „Ez a go nosz szek ta nem al kal maz erô sza -
kot, ha nem hosszú ide je sza bad aka ra tuk tól foszt ja meg az em be re ket: meg tö ri a szív
áll ha ta tos sá gát, le gyô zi a ki tar tást, és az em ber ér tel mét olyannyi ra el va kít ja, hogy hi -
tét, ame lyért ko ráb ban kész volt meg hal ni, most meg fer tô zöt ten és le gyô zöt ten kény -
te len gya lá za tos mó don meg ta gad ni”.18

No gne res Pé ter át té ré se azon ban utó lag át me ne ti tak ti ká vá vál to zott an nak fé nyé -
ben, hogy ké sôbb va la hogy mégis csak meg szö kött vagy el sza ba dult, s Ró má tól vissza -
fo ga dá sát kér te az egy ház ke be lé be. A 21 évig ra bos ko dó György ba rát szin te le he tet -
len nek tar tot ta a sza ba du lást és a vissza té rést a tö rö kök föld jé rôl, kü lö nö sen a
bi ro da lom bel se jé bôl.19 Ki vé te les nek kell tar ta nunk ezért a zág rá bi egy ház me gyé bôl,
fel te he tôen a mar ta lóc por tyák zsák má nya ként Tö rökor szág ba hur colt és több éves
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rab szol ga ság után sze ren csé sen vissza tér tek sor sát. A zág rá bi egy ház me gyé ben szü le -
tett, de Ró má ban élô Ist ván fia Már ton há rom évig ra bos ko dott tö rök föl dön az 1440-
es évek ele jén. Clo kocz Il lés Gréc- he gyi (zág rá bi) pol gár hét év után, 1470 kö rül sza -
ba dult „Is ten se gít sé gé vel”.20 Ku nics Ba lázs fia And rás kle ri kust is sze ren cse fo gad ta
a bal sors ban: 1460 kö rül Tö rökor szág ba („ext ra pat ri am in Tur chi am duc tus”) hur -
col ták, itt azon ban egy hon fi tár sa, vagyis egy hor vát szár ma zá sú ka to na szol gá ja lett.
Így egy ideig ke resz té nyek el len har colt ugyan, vé gül azon ban a hosszú kény sze rû –
vagy an nak áb rá zolt – ki té rô sem té rí tet te el ere de ti szán dé ká tól, és – miu tán ta lán
hon fi társ gaz dá ja fel sza ba dí tot ta – pap pá szen tel tet te ma gát.21

A há bo rú ban va ló rész vé telt a ká non jog a pap szen te lés elôtt ál ló kle ri ku sok nak ál -
ta lá ban vé ve til tot ta. Ezért nem csak a ke resz té nyek el le ni har co kért, ha nem pa ra dox
mó don a po gá nyok el le ni há bo rú zá sért is fel men tést kel lett kér niük a pa pi pá lyá ra
ké szü lôk nek. A Hu nya di Já nos ol da lán har co ló ne mes Be rek szói Ja kab fia Pé ter ese -
te ki vé te les. „Já nos Ma gyaror szág kor mány zó já nak se re gé ben har colt egy kor a ten ger -
hez kö zel a hi tet le nek el len, mi nek so rán sok tö rö köt vagy tró jait, bol gárt, nô ket gyer -
me keik kel s egy gyer me két szop ta tó anyát sa ját kéz zel megölt, miál tal a gyer me ket is
ha lott nak vé li.” Mi vel e há bo rús ke gyet len ke dé sek ta pasz ta la tá ban már nem érez te
ma gát al kal mas nak a pa pi pá lyá ra, ezért nô sü lé sé hez kért en ge délyt.22 Egy fe lôl szo -
kat lan sa ját há bo rús tet tei nek rész le te zé se, mi köz ben ön ma gát ke gyet len nek áb rá zol -
ja. Má sok e he lyett az el len fél ke gyet len sé gét ír ják le, ami re ma guk ön vé de lem mel fe -
lel tek, leg fel jebb kény szer bôl öl tek. Mi nek kö vet kez té ben rend sze rint a pa pi pá lya
mel lett ki tar tot tak a há bo rús trau ma átélé se után is. Ezt tet te pél dául Back Gás pár,
aki har colt Jaj ca alatt és a hu szi ták el len is. Vagy Ga rai Ke le men, aki szin tén tö rö köt
ölt és öle tett.23 Nem tud juk, hogy Pé tert a szo kat lan tör té net el be szé lé sé re rend kí vü -
li ér zé keny sé ge kész tet te – vét keiért már egy szer ko ráb ban pá pai felol do zás ban ré sze -
sült –, vagy egy sze rûen ar ról van szó, hogy a ka to na ság ri deg évei alatt meg gon dol ta
ma gát, s hát ra lé vô fér fi évei re a cö li bá tus nál a há zas éle tet von zóbb nak ta lál ta.

Me ne kü lés a ko los tor ból

Az ed di gi élet tör té ne tek ben vagy legalábbis élet tör té net-tö re dé kek ben kö zös a tö rök
mint ke gyet len el len ség áb rá zo lá sa. Ta lál koz ni ve le eb ben az el be szé lés mód ban egyet
je lent a ször nyû és kény sze rû rab ság gal, bör tön nel és szen ve dés sel. Az aláb biak ban
azok ról lesz szó, akik a tö rö kök ma gyaror szá gi je len lé tét más képp él ték meg, ön ként
vá lasz tot ták, hogy kö zöt tük él je nek. Akik a tö rök vi lág ban ma rad tak, re ne gá tok ká let -
tek, azok ról per sze csak má sok el be szé lé sei bôl tu dunk. Akik nek azon ban az éle té ben
ez át me ne ti idô szak nak bi zo nyult, ma guk be szél nek ró la.

An tu sui Lô rinc fia, Má tyás egy er dé lyi ob szer váns fe ren ces ko los tor ban kezd te ka -
lan dos pá lyá ját. Itt azon ban nem ta lál ta a he lyét, és tá voz ni akart. Mi vel a ba rá tok nem
en ged ték, be csuk ták, így szök nie kel lett. Ek kor – mint ké rel mé ben ír ja: 1510-ben –
„a po gá nyok kö zé ment, ahol po gány nak ad va ki ma gát egy po gány, más val lá sú nôt,
Ax pi an nát vet te fe le sé gül az ô szo ká saik és rí tu suk sze rint, a há zas sá got el is hál va.
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Ezután azon ban az a fé le lem lett raj ta úr rá, hogy meg tud hat ják ró la, hogy ô ke resz -
tény, és emiatt megölik, más fe lôl lel ki is me re te ösz tö nöz te ar ra, hogy po gány fe le sé -
gét el hagy va Ró má ba jöj jön”.24 Itt a pá pá tól azt kér te, hogy szer ze te si fo ga dal mát és
há zas sá gát egyaránt nyil vá nít sa ér vény te len né, mi vel egy ke resz tény nô vel sze ret ne há -
zas sá got köt ni. Lô rinc kul tú rák kö zött sza bad moz gá sa már – haj la mo sak va gyunk úgy
érez ni – va la hol a túlélés és a szél há mos ság ha tá rait sú rol ja. Ha ne héz ség be üt kö zött
vagy baj ba ju tott, amint ez tör tént ve le a ko los tor ban, egy sze rûen fog ta ma gát, és fe -
ke te csu há ját le vet ve tö rök nek állt. Mindeb ben meg döb ben tô nek hat, ahogy egy ke -
resz tény könnye dén musz lim nak ad ja ki ma gát. De hon nan is mer te szo ká sai kat, és
hogy tu dott ilyen könnyen al kal maz kod ni hoz zá juk? Hi szen mi úgy ér zé kel jük, hogy
a ko ra be liek egyé ni iden ti tá sá nak leg fon to sabb ele me val lá suk volt. S He gyi Klá ra több
ezer hó dolt sá gi zsol dos kö zött is csu pán egy ön ként musz lim nak ál ló vá ci né met pol -
gárt ta lált.25

Lô rinc tör té ne te – ame lyet nem mel lé ke sen a ke resz tény ség fe jé nek adott elô – se -
ho gyan sem il lik ab ba a kép be, ami a fe jünk ben él ar ra vo nat ko zóan, hogy a ko ra be -
liek mennyi re ide gen ked tek az isz lám tól. Ráadá sul nem a száz öt ven éves együtt élés
vé gén va gyunk, ami kor ge ne rá ciók szü let tek be le a tö rök vi lág ba, akik nek már sok
min den ter mé sze tes nek szá mí tott ab ból, ami 1510-ben még va ló ban ab szurd nak tûn -
he tett. Va jon mi könnyí tet te meg, vagy mi tet te egyál ta lán le he tô vé a ko ra be liek nek
sze mé lyes iden ti tá suk könnyed nek lát szó átala kí tá sát, az al kal maz ko dást? Ké zen fek -
vô nek tû nik Er dély ese té ben a ma gyar–or to dox együtt élés, kü lö nö sen, ha a bal ká ni
tö rö kök dél szláv–or to dox mi vol tá ra gon do lunk. És tu dom, hogy lé te zett, de nem tu -
dom, hogy tár sa dal mi mé re tek ben mennyi re volt el ter jedt az egy más kö zöt ti há za so -
dás. A ró mai ké rel mek ta nú sá ga sze rint a ka to li kus–„skiz ma ti kus” há zas ság ese tén az
utób bi fél nek a ró mai el vá rá sok sze rint elô ször új ra kel lett ke resz tel ked nie. Nyil ván
ez zel so kan nem tö rôd tek: egy ka to li kus pap vagy akár egy baty kó e nél kül is összead -
ta ôket. Együtt mû kö dô pa po kat nem volt ne héz ta lál ni a ká non jo gi há zas sá gi sza bá -
lyok ma ni pu lá lá sá hoz. Az itt vizs gált anyag ban is tu cat nyi pap sze re pel – ami ez rek re
utal, akik ugyanezt tet ték, anél kül, hogy Ró ma fel men té sét kér ték vol na ér te –, aki
több ször is megál dot ta ugyanazt a fér fit vagy nôt a há zas ság ban. Lu kács, a do mo nyi
Szent Koz ma és Da mi án- temp lom plé bá no sa is mét férj hez ad ta gon dol ko dás nél kül
azt az asszonyt, aki nek el sô fér je el hunyt a tö rö kök el le ni csa tá ban.26 So unt Ba lázs a
bá csi egy ház me gyé ben pe dig nem csak töb be ket összeadott má sod já ra is, de po gá nyo -
kat is ke resz telt.27

Ezek ben az ese tek ben a pa ga nus te hát szin tén a musz li mo kat, a scisma ti cus pe dig az
or to do xo kat je lö li. Ki re, mi re utal hat azon ban a pa ga nus et scis ma ti cus meg ha tá ro zás
Tóth Ta más és So lunn He le na ké rel mé ben? A csa ná di egy ház me gyé bôl Ta más és He -
le na azt ír ták 1512-ben, hogy Ta más el sô fe le sé ge, Ra chaz Mag dol na „go nosz szel lem -
tôl ve zé rel ve és üd vös sé gé rôl meg fe led kez ve” meg szö kött fér jé tôl, egy po gány hoz és
skiz ma ti ku shoz me ne kült, aki vel „Krisz tus hi tét meg ta gad va” (fidem Chri sti ab ne gan -
do) há zas sá got kö tött.28 Fel te szem, hogy a meg ne ve zés azo kat a dél szláv kon ver ti ta-
 musz li mo kat je lö li, akik a kor társ ke resz té nyek sze mé ben egy kü lön felis mer he tô fe -
le ke ze ti iden ti tás ként je lent kez het tek.
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Ha tár át lé pé sek a há zas ság ér de ké ben

A há zas ság az élet azon te rü le te, ahol na gyon plasz ti ku san je lent ke zik, hogy az oszmánok
je len lé te, szom széd sá ga a le he tô sé gek ki tá rul ko zá sát, a vá lasz tá sok meg nö ve ke dé sét jelen -
tet te az eh hez meg fe le lôen ru gal mas, moz gé kony egyé nek szá má ra éle tük krí zis helyzetei -
ben. Ilyen krí zist je len tett Ra chaz Mag dol na szá má ra Tóth Ta más sal kötött rossz házassá -
ga. Mag dol na nem csak el ván do rolt más vi dék re, ha nem fe le kezeti iden ti tá sát is haj lan dó
volt meg vál toz tat ni egy jobb há zas ság re mé nyé ben. Az ér vé nyes egy ház jo gi sza bá lyo zás
sze rint azon ban Ta más sal kö tött há zas sá ga fel bont ha tat lan volt. A ká dik azon ban bizo -
nyá ra nem aka dé kos kod tak Mag dol na múlt ját il le tôen, ahogy ezt tet te itt hon ha gyott
fér jé vel a csa ná di püs pök. Ta más ugyanis azért ment egye ne sen a pá pá hoz, mert a püspök
– miu tán ér te sült el sô há zas sá gá ról – el vá lasz tot ta új fe le sé gé tôl. Mag dol na nem akart
bot rányt és bo nyo dal mat. A más val lá sú férj vá lasz tása megóv ta az olyan tra gi kus fej le -
mé nyek tôl is, ami az eré nyes Bert ran de de Rols- ra várt az 1560-as évek Fran ciaor szá gá -
ban. Az el tûnt fér je he lyé re ágyá ba fo ga dott is me ret lent, az ál-Mar tin Gu er re-t épp -
hogy meg sze ret te, máris el vesz tet te, miu tán ro konai a te het sé ges csa lót per be fog ták.

Mag dol na nem volt ki vé te les asszony. No ha fe le sé ge tet teit fér je a pá pa elôtt nagy meg -
üt kö zés sel áb rá zol ta, úgy tû nik ne kem, hogy va ló já ban nem tett sem mi na gyon szokat -
lant. A ná la sok kal elô ke lôb bek kö rei ben is tör tént ilyen. Egy ge ne rá ció val ké sôbb
pedig még ke vés sé le he tett szo kat lan s ke vés bé elôny te len a ke resz tény há zas társ le -
cse ré lé se egy „hi tet len re”. Az el ha gyott há zas társ éle tét, mint a Kô rös me gyei kö zép -
bir to kos ne me si csa lád ból szár ma zó Szent lé le ki Kasz tel lánfi29 Fru zsi na ese te mu tat ja,
a há zas ság fel bont ha tat lan sá gá nak el vé hez – a re ne gát tá lett je gyes ese té ben is – ragasz -
ko dó ma ga sabb ka to li kus egy há zi ha tó sá gok igen csak meg ke se rí tet ték. Bu da eles tének
évé ben, 1541-ben Fru zsi na már má sod szor fel leb be zett Ró má hoz új ra há za so dá sa ér -
de ké ben: je gye se, a szom szé dos Po zse ga me gye be li ne mes, Ra do van ci Ve li kei Ist ván
„a tö rö kök höz ment, fel vet te ru há ju kat, és ve lük együtt a ke resz té nyek te le pü lé seit tá -
mad ta és fosz to gat ta, és ta lán ma gát Ve li két is a tö rö kök ke zé re ját szot ta”.30 Fru zsi na
csak 9–10 éves volt el jegy zé se ide jén, amit nem kö ve tett el há lás, ráadá sul Ist ván új csa -
lá dot ala pí tott: „egy tö rök asszonyt tart ágya sa ként, aki tôl lá nyai szü let tek”. En nek elle -
né re a ma gyaror szá gi nun cius ér vé nyes há zas ság nak tar tot ta a ko rai fri gyet.31

A ke resz tény–po gány há zas ság nem csak job bá gyok és ne me sek kö zött, de a vá ro sok
vi lá gá ban is le het sé ges volt. Csi szár Fe renc vá ra di pol gár fe le sé ge fér je tá vol lé té ben
min de nü ket elad ta, és Bu dán egy tö rök höz ment fe le sé gül.32 Eb ben az eset ben egyál -
ta lán nem bi zo nyos, hogy Fe renc fe le sé ge egy rossz há zas ság ból me ne kült. Fér je
ugyanis több ször is utá na kül dött, hogy vissza vár ja. Nem tud juk, hogy fé le lem bôl, ér -
dek bôl vagy sze re lem bôl, de az asszony ki tar tott új éle te és muszlim fér je mel lett. Fe -
renc szi go rú er köl csû em ber nek tû nik, nincs okunk sza vai ban ké tel ked ni: a töb biek -
tôl el té rôen nem egy újabb há zas ság ér de ké ben for dult a pá pá hoz 1548-ban, ha nem
azért, hogy ren de zet len há zas sá gi vi szo nyai el le né re a szent sé gek kel él hes sen. Nyilván
so kan ju tot tak ha son ló hely zet be, akik nek ke vés sé volt fon tos jo gi és ke gyel mi státuszuk
ren de zett sé ge. A rossz há zas ság el len szól az is, hogy fe le sé ge nem mel lô le szö kött,
ha nem az alatt há za so dott új ra, amíg ô „a ha zá tól tá vol volt”. Le het, hogy fe le sé ge úgy
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hit te, fér je el tûnt, ne ki pe dig gon dos kod nia kel lett gyer me kei rôl? A már em lí tett Gréc-
 he gyi pol gár, Clo kocz Il lés, ami kor a hét éves tö rökor szá gi fog ság ból vissza tért, fe le sé -
gét már nem ta lál ta ré gi ott ho nuk ban. Az egye dül ma radt fe le ség idô köz ben to vábbállt,
s más hol ke re sett tár sat ma gá nak.

Ezek nek a meg rá zó szi tuá ciók nak a tö me ges elô for du lá sá ról szá mol be Hu nya di
Má tyás egy le ve le, me lyet 1480-ban Ara gó niai Já nos bí bo ros nak, Ma gyaror szág kú riai
pro tek to rá nak írt: „Min den baj és jog ta lan ság kö zött, ame lye ket a tö rö kök ál lan dó tá -
ma dá sai okoz nak or szá gunk ra és a ha tár men ti te rü le tek re, van egy, amely bi ro dal -
munk la kói szá má ra va ló ban sú lyos, sôt el vi sel he tet len: or szá gunk kü lön bö zô ré szei -
nek szá mos olyan szü löt te és la ko sa van, aki tôl a tö rök pár ját el hur col ta. A fér jek
fe le sé geik, a fe le sé gek pe dig fér jeik sze ren csét len sor sát si rat ják; nem há za sok töb bé,
de pár juk éle te vagy ha lá la fe lôl bi zony ta la nok, ezért nem haj lan dók új há zas sá got
köt ni. […] So kan re mény veszt ve és nem bíz va ab ban, hogy még gyer me ke ket hoz -
hat nak a vi lág ra, el hagy ják vagy szét dúl ják örök sé gü ket, és más, gyak ran el len sé ges te -
rü let re me ne kül nek, má sok pe dig bot rá nyo kat okoz nak.” A ki rály az ef fé le bot rá nyok
el ke rü lé sé re azt kér te, hogy ôszent sé ge en ge dé lyez ze, hogy azok, akik tár su kat el vesz -
tet ték, és a hi tet le nek kö zött is hiá ba ke res ték, hadd kös se nek va la ki más sal új há zas -
sá got.33 A le vél egy év szá za do kon átíve lô, a hi va ta los ság szint jén vé gig ren de zet le nül
ma ra dó je len sé get rög zít. A ki rály meg fi gye lé sei a min den na pok megol dá sai ról ta nul -
sá go sak, és a for rá saink ban leírt egye di ese tek kel egy be vet ve ôket még be szé de seb -
bek. Rö vi den össze fog lal va ar ról van szó, hogy a há zas ság, a csa lád, a gyer me kek min -
den nél elô re va lób bak vol tak. Egyé ni al ka tá tól füg get le nül a há zas társ el tûn te után
min den ki az újabb há zas sá got vá lasz tot ta. Volt, aki en nek ér de ké ben lak he lyét, örök -
sé gét és föld jét is el hagy ta. Köz tük so kan az ez zel já ró iden ti tás-átala kí tá son túl ar ra
is ké szek vol tak, hogy hi tet is vált sa nak egy új há zas társ és csa lád ér de ké ben.34

A Má tyás ál tal em le ge tett bot rá nyo kat azon ban nem ôk, ha nem azok okoz ták, akik
ra gasz kod tak ré gi ott ho nuk hoz, fa lu juk hoz, ro kon sá guk hoz, és há zas tár suk el tûn te
után sem moz dul tak. A bot rány pe dig ab ból eredt, hogy ôk is új há zas társ után néz -
tek, vagyis a ha tó sá gok szem pont já ból bi gá miá ban él tek. A he lyi kö zös sé gek ben ez a
megol dás et tôl füg get le nül úgy tû nik, hogy el fo ga dott volt. Azok, akik új ra há za sod -
tak, leg fel jebb már az új há zas ság ban töl tött hosszú év ti ze dek után, né pes csa lád juk
mel lett gon dol tak az új frigy és gyer me keik tör vé nye sí té sé re. Ez a zág rá bi egy ház me -
gyé bôl ér ke zô né hány ké re lem azon ban mind 1500-ból da tá ló dik.35 Ez egy fe lôl azt je -
len ti, hogy akik a szent évi za rán dok lat ra in dul tak, ha már Ró má ban vol tak, egy kis
idôt és pénzt há zas sá guk és gyer me keik le ga li zá lá sá ra is szán tak; más fe lôl ar ra utal,
hogy az ott hon ma ra dó több ség azon ban hely ze te tör vé nye sí té se nél kül is bol do gult.

Össze fog la lás képp el mond hat juk, hogy az egyé ni túlélé si stra té giák kö zül az egyik
leg fon to sabb az volt, hogy há zas ság ban és csa lád ban él jen. Az em be rek min den szi -
tuá ció ban és min denáron, akár hi tük és szo ká saik el ha gyá sa ré vén is ar ra tö re ked tek,
hogy meg há za sod ja nak. Zeng gi Ta más 1536-ban ír ta: el sô fe le sé ge, Mar git, Ma gyaror -
szág ról me ne kült a dal má ciai Fa ros vá ro sá ba a tö rö kök be tö ré sei elôl. Itt fe le sé gül jött
hoz zá, há zas sá guk azon ban rö vid nek bi zo nyult. A ve szély el múl tá val Mar git a me ne -
kü lés ben vá lasz tott dal mát fér jét el hagy va to vábbállt, ha za tért ko ráb bi fér jé hez.36
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mat ri mo ni a li ter co pu la vit” Uo. vol. 121, fol. 64rv (1548, vá ra di egy ház me gye).

33 Má tyás ki rály le ve lei, i. m. (15. j.) no. 61.
34 Pé ter Ka ta lin a ko ra új ko ri há zas sá go kat vizs gál va szin tén ar ra ju tott, hogy – az arisz -

tok rá cia és a job bágy ság kö rei ben egyaránt – a min denáron há za so dás szo ká sa ér -
vé nye sült. Egyál ta lán nem volt szo kat lan pél dául, hogy gaz dag és be fo lyá sos arisz -
tok ra ta öz ve gyek – szá munk ra ért he tet len mo ti vá ciók tól hajt va – messze ran gon
alul há za sod tak új ra. PÉ TER Ka ta lin: Há zas ság a ré gi Ma gyaror szá gon. Bp., 2007. (Múlt -
idé zô-zseb könyv tár)

35 Pé ter Pod gor jé rôl vagy Pod grad jé rôl (de Po da ga ris): Uo. vol. 48, fol. 485rv; Pis ce te
Bá lint Top li cé rôl: uo. vol. 48, fol. 490r; Bu ko nics Mik lós Li ká ról: uo. vol. 48, fol. 507r;
Clo kocz Il lés: uo. vol. 48, fol. 536r.

36 „olim dic tus Tho mas qu an dam Mar ga ri tam pri mam uxo rem su am, qu am ex Vngaria
se cum ad in su lam Fa ren sem infide li um in va si o nes, que tunc tem po ris in il lis partibus
ab infide li bus fu e runt, fu giens du xe rat, et que po stea re lic to dic to Tho ma vi ro suo
in de abie rat” Uo. vol. 93, fol. 241v–242r (1536, zeng gi egy ház me gye).
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Sors for dí tó kény szer pá lyák
Me ne kü lôk és be hó do lók az osz mán–ma gyar ha tár vi dé ken

Ste phan Gerlach, aki 1577-ben Un gnád Dá vid por tai kö vet kí sé re té ben Kons tan -
tinápoly ban tar tóz ko dott, a kö vet ke zô ket ír ta nap ló já ba: „Ép pen száz nyolc van azok -
nak a falvak nak a szá ma, me lye ket a szi get vá ri szan dzsák újon nan megadóz tat.”1 Ez a
Por tá ra el ju tott in for má ció a szi get vá ri tö rö kök 1566 óta tar tó csen des elô re nyo mu -
lá sá nak újabb sza ka szá ról szá mol be. A dél- du nán tú li ré gió ban zaj ló ese mé nyek a ne -
ve zett idô pont ban szin te tál cán kí nál ták a tö rö kök szá má ra a hó dol ta tá sok le he tô sé -
gét. A Szi get várral szem ben ál ló fô vár, Ka ni zsa min den szem pont ból az összeom lás
szé lé re ju tott. Ka to na sá ga fi ze tet len volt,2 amúgy is dü le de zô fa lai nak ál la po tát egy
már ciu si lô por rob ba nás to vább ron tot ta,3 ko ráb bi „tö rök ve rô” ka pi tá nya, Bor nem -
issza Já nos (1575–1577) be te gen fe küdt,4 az új, And re as Kiel man von Kiel man segg
(1577–1580),5 a por tyá kat ha nya gol va, in kább a ha tár vé de lem el vi kér dé sei vel volt el -
fog lal va.6 A tö rö kök ter mé szet sze rû leg ki hasz nál ták a kiala kult hely ze tet: az ér vény -
ben lé vô bé ke el le né re7 a meg gyen gült vá rat és ka to na sá gát ki ke rül ve is mét jócs kán
ki ter jesz tet ték a hó dolt sá gi pe rem vi dé ket a ki rá lyi ké zen lé vô nyu gat- za lai és dél- va si
te rü le tek ro vá sá ra.

Az így vagy eh hez ha son lóan lét re jö vô tö rök–ma gyar ha tár vi dé ki zó nák tár sa dal má -
nak moz gás tör vé nyei el sô sor ban Ta káts Sán dor és Sza kály Fe renc mun kás sá ga óta is -
mer tek. Mû veik ben bô sé ge sen ta lá lunk pél dá kat re ne gá tok ra, ké mek re, nyel vek re, a
tö rö kös ség kü lön bö zô for mái ra, a ha tár vi dé ki lét megannyi jel leg ze tes sé gé re.8 Utá -
nuk nem könnyû feladat alap ve tô megál la pí tá so kat ten ni a pe rem vi dé ki tár sa da lom
mû kö dé sé re vo nat ko zóan. Az iden ti tás tör té net ku ta tá sa so rán azon ban mégis ér de -
mes új ból meg vizs gál ni a ha tár vi dé kek né pes sé gét. A min den na pi tö rök fe nye ge té sek
ár nyé ká ban élôk ugyanis kü lö nö sen jó ala pul szol gál nak az ilyen ta nul má nyok szá má -
ra, mi vel ál ta lá nos tör vény sze rû ség, hogy krí zis hely ze tek ben iden ti tá sunk ve szé lyez te -
tett ele mei spon tán mó don felerô söd nek. Így volt ez a ha tár vi dé kek la kói ese té ben is.
Az aláb biak ban ezért az 1566-tól az 1570-es évek kö ze péig tar tó idô szak ban pe rem te -
rü let té vá ló Za la me gye pél dáin ke resz tül sze ret ném be mu tat ni en nek a tör vény sze -
rû ség nek a meg nyil vá nu lá sát, rész le tes elem zés alá von va a hó dol ta tás fo lya ma tát kí -
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sé rô tár sa dal mi reak ció kat, a ré gió né pes sé gé nek kü lön bö zô ré te gei ben meg nyil vá -
nu ló ma ga tar tás for má kat, túlélé si stra té giá kat.

Mie lôtt azon ban a ha tár vi dé ken élôk egyes cso port jai nak tü ze te sebb be mu ta tá sá ba
fog nék, ér de mes át te kin te ni a hó dol ta tás és be hó do lás mi ként jét és a hoz zá ve ze tô fo -
lya ma tot. A fent idé zett Ger lach- nap ló ból nem csak azt tud hat juk meg, hogy 1577-ben
hány fa lu hó dolt be Szi get vár hoz, ha nem a hó dol ta tás mód sze rét il le tôen is to váb bi
rész le tek kel szol gál. A be szá mo ló így foly ta tó dik: „A tö rö kök megígé rik a sze gény pa -
rasz tok nak, hogy töb bé nem gyúj to gat nak, ra bol nak, ha megad ják ma gu kat. Azok en -
ge dik rá be szél ni ma gu kat, hogy – csá szá runk [értsd: I. Ru dolf ki rály] tud ta nél kül,
aki nek föld jén, or szá gá ban alatt va lók – a tö rök nek sar cot fi zes se nek. A tö rö kök az
egész fenn ha tó sá got ma guk hoz ra gad ják, és telj ha tal mú urak akar nak len ni. Ezért a
pa rasz tok csá szá runk tud ta nél kül, kény szer bôl, vagy azért, hogy a na gyobb erô szak -
tól kis sé biz to sít va le gye nek, a tö rök adó könyv be is beírat ják ma gu kat. – Majd rö vid -
del ké sôbb Gerlach hoz zá te szi: – Eze ket hív ják hó dolt sá gi fal vak nak.”9

A szö veg rész let alap ján a szó ban for gó te le pü lé sek név sze rint ugyan nem azo no sít -
ha tók, de jog gal fel té te lez he tô, hogy a ro vás adó-összeírá sok ban sze rep lô 1576 és 1578
kö zött be hó dolt nyu gat- du nán tú li hely sé gek kö zül ke rül tek ki. Ezek kö zé tar toz tak –
né hány ki vé tel tôl el te kint ve – a vizs gált Za la me gye nyu ga ti te rü le tén, a Le te nye–Do -
bro nak–Nagy ku tas-há rom szög ben el he lyez ke dô fal vak. Je len tôs ré szük meg ta lál ha tó
a két év vel ké sôbb, 1579-ben el ké szí tett szi get vá ri szan dzsák- összeírás ban is, ami fel te -
he tôen a Gerlach nap ló já ban em lí tett adó könyv alap ján ké szült.10

A fal vak hó dol ta tá sa azon ban – ahogy a nap ló rész let is utal rá – min dig hosszabb
fo lya mat ered mé nye volt. Egy gyors szá mo lás sal ez most is iga zol ha tó. 1576-ban Za la
me gye le gny u ga tab bra fek vô já rá sá ban a ro vás adó-összeírás 121 té tel ben fel so rolt te -
le pü lé sei kö zül 44 fi ze tett a tö rök nek is adót. 1578-ban már több mint dup lá ja, 94.11

Ugyanek kor a ma gyar ré szen az adóz tat ha tat lan – la ti nul de ser ta – he lyek szá ma már
1576-ban is 41, két év vel ké sôbb 47 volt.12 Míg a kü lönb ség ez utób bi eset ben szin te
el ha nya gol ha tó, a be hó dolt te le pü lé sek ese té ben szem be tû nô vál to zást ta pasz ta lunk.
Az ada tok ból te hát jól lát szik, hogy a két vizs gált idô pont kö zött a tö rö kök na gyobb
pusz tí tás nél kül hó dol tat ták Za la me gye nyu ga ti já rá sát. 1577. évi ígé re tei ket azon ban
megelôz te egy, a de ser ták ma gas szá mát ered mé nye zô erô szak hul lám.13

Ez fi gyel he tô meg a me gye nyu ga ti te rü le tein 1575-ben, csak nem egy év ti zed del a
szi get vá ri had já rat után. Ek kor a tár sa da lom erôs vál ság je leit mu tat ta. A for rá sok alap -
ján megál la pít ha tó leg szem be tû nôbb vál to zás a me ne kü lôk szá má nak hir te len meg -
sza po ro dá sa volt.

A me ne kü lôk

A job bágy ság me ne kü lé se a hó dolt sá gi pe rem vi dék rôl

1575. má jus 29-én Ká vá sy And rás, Za la vár me gye ro vá sa dó sze dô je, a ka ma rá nak szó -
ló je len té sé ben így szá molt be az ál ta la ta pasz tal tak ról: „egy nap sincs, hogy nem hor -
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da nák a föld né pet az tö rö kök és az mar ta ló cok, és az ki sza lad hat, fut ton fut, mind
ia stul fiastul fel ra kod ván az sze gény nép, mi vel, hogy nem hagy ják meg hó dol ni – s
hoz zá te szi –, fé lek azon, hogy az ôfel sé ge sub si di o mát14 min de nes tül az con[nu]me -
rá cio15 sze rént be nem szed he tem”.16

A le vél rész let a job bágy ság köl tö zé sé rôl szól. Oka ként két ha son ló súllyal lat ba esô
té nye zô emel he tô ki. Tö rök rész rôl a fo lya ma tos rab lá sok, ma gyar rész rôl a me nekvés
le he tô sé ge ként kí nál ko zó be hó do lás ti lal ma.17 A be hó dolt te le pü lé sek ugyanis magyar
rész re csak fél adó val tar toz tak, ami ha tás sal volt a be fo lyó kincs tá ri jö ve del mek re.18

A kincs tár ra néz ve azon ban még a hó do lá sok nál is ve szé lye sebb volt a tel jes adót fi -
ze tô he lyek szá má nak drasz ti kus csök ke né se. Nem ok nél kül pa nasz ko dott le ve lé ben
Ká vá sy And rás. Az adó jegy zé kek Za la me gye Ka ni zsá hoz kö ze lebb esô já rá sá ban már
1574-ben, a most rész le te sen vizs gált nyu ga tabb ra fek vô ben 1576-tól a be szed he tô ma -
gyar adó mér té ké nek erô tel jes csök ke né sét mu tat ják. Ez utób bi já rás ban a tel jes adót
fi ze tô te le pü lé sek szá ma két év alatt gya kor la ti lag nul lá ra csök kent. En nek okát az
adóz tat ha tat lan de ser ták, azaz a pusz tán ha gyott te le pü lé sek meg je le né sé ben kell ke -
res ni.19 A nyu gat- za lai te rü le tek job bágy sá ga te hát a be hó do lás ti lal ma miatt 1575-ben
még nem ve tet te alá ma gát a fosz to ga tó tö rö kök nek, ha nem in kább el me ne kült. Ál -
ta lá ban a kö ze li vá rak ban, na gyobb fal vak ban, ná da sok ban, er dôk ben ke re sett ol tal -
mat. 1576-ban egy észak nyu gat- za lai kis vá racs ka, (Za la)Lö vô ura pél dául ar ról szá -
molt be, hogy az utób bi két év ben 600 lé lek, fér fiak, nôk és gye re kek köl töz tek erôs sé ge
vé del mé be.20 Az így meg bú vók nem hagy ták el ko ráb bi élet te rü ket, meg ma rad tak a
hó dolt sá gi pe rem vi dé ken, ez zel ta lán nem csak a meg él he tés kény sze rét iga zol va, ha -
nem sej tet ve va la mi fé le lo ká lis iden ti tás tu da tot is. Ideig le nes lak he lyük rôl gyak ran
meg mû vel ték föld jei ket, de ko ráb bi né pes fal vaik ez tán már nem fa lu, ha nem csak
pusz ta (de ser ta) szám ba men tek.21 A te rü let ha tár vi dék ké vál to zott, la kos sá ga a foly -
to nos me ne kü lés miatt pe dig buj do só élet for má ra kény sze rült.22

A ne mes ség me ne kü lé se a hó dolt sá gi pe rem vi dék rôl

1575-ben azon ban nem csak a job bágy ság hagy ta el ko ráb bi lak he lyét. Ugyanezt tet -
te a me gyé ben élô ne mes ség egy ré sze is. No vem ber 14-én a gyü mölcs ter mesz té sé rôl
hí res Ká vá sy Jób23 Bat thyá ny Bol di zsár nak szá molt be a tör tén tek rôl: „ez sze gény Za -
la vár me gyé tôl mind fö is pán[ja]ink,24 mind a szom széd ne mes uraim bú csú ju kat ve -
szik, az ki hol urat és helyt ta lál ma gá nak.” S meg jegy zi, „azért én is so kat gon dol kod -
tam raj ta (Bi zony pe dig gya kor ta sír va) ki hez és ho va fog jam fe je met, ha az én édes
ha zá mat25 el kell hagy nom, ki he lyé be én so ha mást nem ta lá lok.”26 Ugyan csak a szû -
kebb „pát ria” ér té két – s az adott pil la nat ban ta lán egy cso port iden ti tás egyik leg fon -
to sabb ele mét fo gal maz ta meg Ká vá sy egy má sik le ve lé ben ek kép pen: „mind já rást,
csak egy lö vést hall va is, az én édes örök sé gem bôl, ha zám ból kit az ré gi jám bor fe je -
del mek az én eleim nek nem pén zü kért, ha nem vé rük hul lá sáért és ha lá lu kért ad tak
[el nem fut ha tok]”.27 1576-ban te le pü lé seit mégis hó dol ni en ged te, s az ôsz már Né -
metúj vár ban ta lál ta Bat thyá ny mel lett.
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Ez a ten den cia a ne mes ség kö ré ben ál ta lá nos volt. A fal vak me ne kü lé sé vel egy idô -
ben je len tôs ré szük köl tö zött a ha tár vi dé ken kí vül re – rész ben felad va szü lô föld jét és
ôsi bir to kait, új he lyen új élet for mát kezd ve, me ne dé kért cse ré be szer vi to ri szol gá la -
tot vál lal va. Szá mos pél dát le het ne fel so rol ni. Így tett a sze gény sé get vá rá ba fo ga dó
fent em lí tett lö vôi bir to kos, Per ne szy And rás, aki a Salm csa lád ka pi tá nya lett Fel sô -
lend ván. Ká vá sy hoz ha son lóan ugyan csak Bat thyá nynak aján lot ta fel szol gá la tait Eber -
gé nyi Far kas, vagy a ké sôb biek ben több ször em lí ten dô Kis se ré nyi Se ré nyi Gá bor kis -
ko má ri ka pi tány.28

Akik men tek és ma rad tak is egy ben: a ku ri a li sta fal vak pél dá ja

Van a ne mes ség nek azon ban egy má sik cso port ja, amely mind a me ne kü lôk, mind a hely -
 ben ma ra dók kö zé be so rol ha tó. Tag jai nak iden ti tá sa ne me si, élet for má ja azon ban
pa rasz ti. Ôk Za la me gye nagy szá mú ku ri a li stá i. Ez a kis ne me si la kos ság a 16. szá zad
70-es évei tôl kezd ve gyak ran hagy ta el lak he lyét, me ne kü lé sük azon ban kü lön bö zik
a szer vi tor rá vált, hó dolt sá gi pe rem te rü le tek rôl el köl tö zô ne me se ké tôl. Szá muk ra
a „ha za” nem csak a vér rel szer zett ôsi föl det, ha nem ki vált sá gaik zá lo gát is je len tet te.
Ha el hagy ták bir to kai kat, ne me si elô jo gaik is ve szély be ke rül tek, ezért ôk in kább ki -
tar tot tak az Osz mán Bi ro da lom ha tár mezs gyé jén. Kez de ti, ideig le nes me ne dé keik a
szá zad for du ló tól már vég le ges sé vál tak. Gö csej ben pél dául az utak mel lôl biz ton sá go -
sabb hely re, az er dô vel sû rûn be nôtt dom bok ra köl töz tek.29 Ezek az új lak he lyek azon -
ban ál ta lá ban csak kis tá vol ság ra vol tak az ere de ti fa lu tól. Hó dolt ság ko ri vizs gá la tuk
a for rá sok kis szá ma miatt ne héz kes, ezért kü lö nö sen ér de ke sek a def te rek bôl ki sze -
mel get he tô ada tok.

Az 1592. évi szi get vá ri tí már- def ter ben több gö cse ji te le pü lés ne ve is sze re pel (Vörös   -
 szeg, Ba ra básszeg, Ben ce szeg, Var ga szeg, Kus tán szeg). Egy tôl egyig Becs föl de pusz -
tá hoz (azaz a mai Becs völ gyé hez) tar toz tak, össze sen 100 ak cse adó val.30 Egy bô év -
ti zed del ko ráb ban, 1579-ben Becs föl de még la kott hely volt, s a Kus tán sze gi és a
Vö rös csa lád még ot ta ni la kos ként volt összeír va.31 Min den képp meg jegy zen dô, hogy
rá ja ként, azaz adó fi ze tô ként, ma gas adó val, ami ne me si mi vol tuk el lent mon dá sos -
sá gát mu tat ja. Az évek so rán azon ban si ke rült adó ju kat 7000 ak csé ról 100 ak csé ra
mér sé kel niük.

A hely ben ma ra dók

A tö rök tá ma dá sok ha tá sá ra azon ban nem min den ki hagy ta el lak he lyét, vagy ha mégis,
idô vel vissza köl tö zött oda. A Ger lach tól idé zett nap ló rész let nem a fent be mu ta tott
de ser tá vá vált te le pü lé sek me ne kült la kos sá gá ról, ha nem a be hó do ló fal vak ról szól.
A to váb biak ban ezért a hely ben túlélés kü lön bö zô – hoz zá kell ten ni, több nyi re si ker -
te len – stra té giái ból mu ta tok be né hány pél dát.
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A hely ben ma ra dó job bágy ság: Ré cse fa lu ese te

A Gerlach ál tal el mon dott ese mé nyek ide jén a Ka ni zsa kö ze lé ben fek vô dél ke let- zalai
te rü le tek már átes tek a be hó do lás fent be mu ta tott fo lya ma tán. A Szi get vár el len in -
dí tott 1566. évi tö rök tá ma dás kö vet kez té ben la kos sá guk rész ben oda ve szett, rész ben
– a nyu gat- za laiak ké sôb bi pél dá já hoz ha son lóan – el me ne kült. Ez tör tént a Za la és
So mogy me gye pe re mén fek vô Ré csé vel is.32 Új épít ke zé sek re csak né hány év múl va,
1570-ben ke rült sor a fa lu ban. Az „újon nan” le te le pe dôk ek kor szo kás sze rint ma gyar
rész re adó men tes sé get kap tak.33 Úgy tû nik, a tö rö kök er rôl kü lö nö seb ben nem vet -
tek tu do mást, mert a szi get vá ri Ali aga ré szé re ja va da lom bir tok ként kiutalt te le pü lés -
re ma gas, 6500 ak csés ter het rót tak.34 A vissza te le pü lô la kos sá got azon ban bi zo nyá ra
nem ér te vá rat la nul ez az adó, mert a fa lu – mely rôl a ma gyar di ká to rok úgy tud ták,
hogy de ser ta – már az 1560-as évek vé gén sze re pelt az egyik tö rök lajst rom ban.35 Emiatt
a fur csa, de egyál ta lán nem szo kat lan el lent mon dás miatt ér de mes vissza gon dol nunk
Gerlach meg jegy zé sé re, mi sze rint a pe rem vi dé ki fal vak – kény szer bôl vagy a biz ton -
ság meg vál tá sa re mé nyé ben, de – tit kon, a ma gyar ha tó sá gok tud ta nél kül ve tet ték fel
ma gu kat a tö rök adó lajst rom ba. Ezen a pon ton Ré cse tö rök szem pont ból már hó dolt -
nak te kint he tô, bár a ma gyar fél ek kor még nem tu dott ró la. (Igaz, a fa lu adó men tes -
sé ge miatt nem is volt szá má ra gaz da sá gi je len tô sé ge.) A hó dol ta tás fo lya ma tá nak záró -
ak kord ja Ré cse ese té ben 1572-ben kö vet ke zett be, ami kor la kói adó men tes sé gük
le jár tá val ma gyar rész re is adó fi ze tô vé vál tak.36 Et tôl kezd ve ele mi ér de kük volt hódolt
stá tu suk nyil vá nos ság ra ho zá sa, s be je gyez te té se a ma gyar összeírás ba is. Ré cse te hát
ket tô sen adó zó te le pü lés sé vált, la kos sá gá ra et tôl kezd ve mind két fél igényt tar tott.

Az imént be mu ta tott pén zügy igaz ga tá si for rá sok a bo nyo lult hely ze tet ugyan jól
szem lél te tik, de ar ról nem szól nak, hogy va jon a job bágy ság mi ként gon dol ko dott az
így kiala kult hely zet ben. A már több ször idé zett Gerlach nap ló já ban a kö vet ke zô le -
súj tó vé le ményt fo gal maz ta meg az ilyen pe rem vi dé ki hó dolt fal vak la kói ról: „Ôk a
legádá zabb áru lók, a tö rök nek je len tik, je len te niük is kell, hogy mi kor volt ke resz tény
had nép ná luk.”37 Ré cse ese te er re a ki je len tés re jó vizs gá la ti ala pot nyújt.

1578 szep tem be ré ben, ami kor a tö rö kök meg pró bál ták megaka dá lyoz ni az új ka ni -
zsai vég vá ri rend szer egyik ele mé nek, Baj csa vá rá nak megépí té sét, szem be ta lál ták ma -
gu kat Ná das dy Fe renc és Bat thyá ny Bol di zsár ka to nái val. A lö völ dö zés so rán több ha -
lott és sok se be sült ma radt az össze csa pás hely szí nén. A ka ni zsai ka to nák a tö rö kök
bosszan tá sá ra az el len sé ges ál do za tok fe jét a vár fa lá ra tûz ték. A be szá mo lók ból meg -
tud hat juk, hogy kö zöt tük olyan Ré csé rôl szár ma zó pa rasz tok fe je is volt, aki ket tö rök -
ve ze tô rab ló ként is mer tek.38 Gerlach megál la pí tá sa te hát helyt ál ló nak lát szik.

Ah hoz azon ban, hogy a tör té net ke rek le gyen, azt is el kell mon da ni, hogy alig egy
hó nap pal ko ráb ban a má sik fél, And re as Kiel man ka ni zsai fô ka pi tány adott uta sí tást
Se ré nyi Gá bor kis ko má ri ka pi tány nak ar ra, hogy a Ré csé tôl mintegy 5 ki lo mé ter re
fek vô Ba kó nak la kóit és a kör nye zô fa lu be lie ket (nyil ván a ré csei e ket is) uta sít sa, hogy
a tö rök por tyá zók friss nyo mát jár ják be, és szol gál tas sa nak hí re ket.39

A be mu ta tott két pél da a be hó dolt ré csei job bágy ság ese té ben te hát mind két irány -
ban iga zol ja az áru lás té nyét. Eb ben azon ban sem mi képp sem ke res het jük az erô södô
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vagy gyen gü lô nem ze ti iden ti tás nyo mait. A tör tén tek hát te ré ben eg zisz ten ciá lis vagy
fi zi kai kény szer állt (vagy in kább mind ket tô). Azon per sze le het el mél ked ni, hogy va -
jon az anya gi csá bí tás vagy a fi zi kai rá ha tás ho zott-e jobb ered mé nye ket. Ami a pél -
dák ból az iden ti tás vál to zás szem pont já ból ki vi lág lik, az a be hó dolt pa raszt ság ese té -
ben a cso port tu dat sé rü lé se volt.

A hely ben ma ra dó kö zép bir to kos ság: a Há shá gyi ak pél dá ja

A pe rem vi dé ken ki tar tók tá bo rá ban a job bágy sá gon kí vül a ne me si tár sa da lom egyes
ré te geit is meg ta lál juk. Ôk el sô sor ban a me gyei po zí ció kat be töl tô kö zép bir to ko sokból
ke rül tek ki. Ezek kö zé tar to zott a Ka ni zsaiak fa mi li á ri si kö ré bôl is mert Há shá gyi csa -
lád is. Az 1577. évi ese mé nyek ben is sze rep hez ju tó Há shá gyi Im re Za la me gye korábbi
alis pán ja (1556–1561), ro vás adó-összeíró ja és adó sze dô je volt. 1569-ben ha mi sí tá si
ügy be ke ve re dett, majd el fog lal ta és ki fosz tot ta a za la vá ri apát sá got. Emiatt jó szág vesz -
tés re ítél ték, de utóbb ke gyel met nyert.40 A Za la me gyét elérô tö rök ter jesz ke dés ha -
tá sá ra – el len tét ben a fô ne mes ség gel és a kö zép ne mes ség je len tôs ré szé vel – nem me -
ne kült el, ha nem ud var há zát megerô sít ve lak he lyén, Söj tö rön ma radt.

Túlélé si stra té giá já nak ré szét ké pez te, hogy 1574-tôl már több fa lu já ban a tör vény
el le né re el tûr te, hogy job bá gyai megal kud ja nak a tö rök kel.41 Elô é le tét is mer ve óhatat -
la nul felöt lik Ba las sa Já nos pél dá ja, aki a bé csi ud var ral va ló el len té tei után a tö rö kök
fe lé kez dett ta po ga tóz ni.42 Há shá gyi ese té ben a konk rét kap cso lat fel vé tel re azon ban
nem ta lál ha tó adat. Az en ge dé keny ség sok kal va ló szí nûbb oka a vi szony la gos vé de lem
ke re sé sén túl az le he tett, hogy ön ma gá nak mind két fél nél jobb po zí ciót sze rez zen.

A Gerlach ál tal be mu ta tott szisz té ma sze rint, mint hogy a be hó do lás vé del met je -
lent, po zi tív hoz záál lá sa miatt kí mé le tes bá nás mó dot vár hat nánk Há shá gyi irá nyá ban.
Az ese mé nyek azon ban mégis más irányt vet tek. Több for rás is egy be hang zóan ál lít -
ja, hogy 1577. szep tem ber 7-én Há shá gyi Im rét a tö rö kök megöl ték.43 A szom szé dos
és ro kon ne me sek44 a vas vá ri káp ta lan elôtt el mond ták, hogy ha lá lát Söj tör ne vû ca -
stel lu má ban lel te, amit a tö rö kök csel lel vet tek kö rül és fel gyúj tot tak. A kár val lott fe -
le sé ge és gyer me kei fog ság ba ke rül tek. (A hit ves sor sát a száj ha gyo mány is so káig ôriz -
te: egy 18. szá za di ta nú val la tás sze rint ôt a ké mé nyen ke resz tül húz ták ki a tö rö kök.)45

A minded dig szok vá nyos tör té net azért kí ván ko zott toll hegy re, mert a foly ta tás is is -
me re tes a Zi chy csa lád le vél tá rá ban fenn ma radt le ve lek bôl. Kö zü lük a legér de ke sebb
a fog ság ba hur colt asszony, Per ne szy Klá ra46 Szi get vár ról Se ré nyi Gá bor kis ko má ri ka -
pi tány hoz írt se gély ké rô le ve le. Ér vei kö zött az aláb bi el gon dol kod ta tó mon dat sze re -
pel: „Is ten után nincs ki hez bíz nom, azért ím, en ge met az ba sá nak ad nak, ha te ke -
gyel med az pol gá ro kat be nem kül di, aki ket a bég kí ván az fa luk ból.”47 Az asszony
so rai az osz mán ter jesz ke dés tak ti ká já nak ap ró, de fon tos rész le tét mu tat ják. A sze mé -
lyé vel zsa rolt fal vak ese té ben akár a hó do lá sok megerô sí té sé rôl, a def te rek be va ló be -
jegy zés rôl, az adó be vi te lé rôl, vagy egy sok kal ál ta lá no sabb pél dá ról, a fris sen hó dolt
te le pü lé sek ke zes ség vál la lá sá ról van is szó,48 tö rök rész rôl min den képp egy olyan kö -
te lék kiala kí tá sá ra lát ha tunk kí sér le tet, ami hosszú tá von egy új, csak a hó dol tak ra jel -
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lem zô iden ti tás elem meg je le né sét ered mé nyez te, ami a fenn ma ra dás kény sze ré bôl
szár ma zó al kal maz ko dás ból táp lál ko zott.

Ez az új iden ti tás elem, ame lyet ta lán hó dolt iden ti tás nak49 ne vez het nénk, sok min -
dent fe lü lírt, az el me ne kü lôk lak hely és a szûk kö zös ség irán ti fe le lôs ség ér ze tét. Em -
lé kez zünk csak a föld jei ket buj do sás ból is meg mû ve lô pa rasz tok ra, s ez zel szem ben a
ré csei ek pél dá já ra. Fe lülír ta az ôsök vér rel szer zett bir to kai fe let ti ér zé se ket. Hi szen
lát hat tuk Há shá gyi Im rét, aki ön ként ve tet te alá ja vait a hó dol ta tók nak, s ez zel vál lal -
ta a tö rök bir to ko sok kal va ló osz toz ko dást. Meg vál toz tat ta a csa lá di kap cso la to kat. Er -
re jó pél dát szol gál tat Per ne szy Klá ra ese te, aki vé gül ki sza ba dult a tö rök fog ság ból,
bir to kait azon ban kény te len volt zá log ba ad ni a kis ko má ri ka pi tány nak, me lye ket csak
egy újabb há zas ság ré vén tu dott ki vál ta ni.50 De a hó dolt iden ti tás gyak ran meg kér dô -
je lez te a ne me si kö zös ség hez va ló tar to zást is.

Összeg zés

A hó dolt sá gi pe rem vi dé ken fek vô Za la me gye tár sa dal má nak iden ti tás tör té ne ti vizs -
gá la tai azt mu tat ják, hogy a tö rök ter jesz ke dés az érin tett ma gyar la kos ság szá má ra
min den eset ben bi zo nyos iden ti tás ele mek pil la nat nyi, né ha akár vég le ges el vesz té sét
vagy meg vál to zá sát is ma gá val hoz hat ta. A fo lya mat azon ban több ré tû és több szá lon
fu tó volt. A job bágy ság né mely, mond hat ni könnyeb ben mo bi li zá ló dó cso port jai –
akik szá má ra a ter mé sze tes vagy a mes ter sé ges kör nye zet (mo csa rak, er dôk, vá rak stb.
kö zel sé ge) er re le he tô sé get kí nált, il let ve a ne mes ség kap cso la tok kal és anya gi esz kö -
zök kel ren del ke zô ré te gei – a tö rök por tyá zá sok megin du lá sá val azon nal, ön ként el -
köl töz tek ko ráb bi lak he lyük rôl. Az ez idô tájt kelt le ve le zé sek bôl ki de rül, hogy esetük -
ben az iden ti tás nak el sô sor ban a szü lô föld höz, il let ve a he lyi kö zös ség hez kap cso ló dó
ele mei ke rül tek ve szély be, ame lyek az idôk so rán ko ráb bi for má juk ban el vesz tek, vagy
csak na gyon ne he zen vol tak meg tart ha tók. A hely hez kö tô dô iden ti tás vesz tés azon -
ban ál ta lá ban mégis csak idô le ges volt. Bár köz vet len for rá sok kal csak ne he zen iga -
zol ha tó, de mind a job bágy ság lo kál pat rio tiz mu sá nak új jáéle dé se új he lyen, új kör -
nye zet ben, mind a ne mes ség beil lesz ke dé se egy má sik, ki rály sá gi me gye tár sa dal má ba
egy bi zo nyos idô el tel té vel nyil ván va lóan le zaj lott. A ré gi iden ti tás csí rái nak bi zo nyít -
ha tó megôr zô dé sé re utal vi szont a ne me si csa lá dok kö ré ben jel lem zô 17. szá zad vé gi
bir tok-visszaigény lé sek so ra.51

A tár sa da lom hely ben ma ra dó cso port jai ese té ben ta lán va la mi vel ké sôbb in dult
meg az iden ti tás vesz tés, amely más ele mek bôl te vô dött össze, és a for rá sok alap ján
úgy tû nik, hogy sok kal komp le xebb is volt, mint a me ne kü lôk ese té ben. Egyér tel mûen
a fenn ma ra dás igé nyé bôl adó dó al kal maz ko dás ból táp lál ko zott, ami el sôd le ge sen a
lo ja li tás meg vál to zá sát ered mé nyez te. Ez kez dôd he tett a ma gyar ál lam kép vi se lôi vel
és be ren dez ke dé sé vel szem be ni jog kö ve tô ma ga tar tás meg gyen gü lé sé vel (pl. la kott
te le pü lé sek ma gu kat la kat lan nak ha zud va meg ta gad ták a ma gyar adót),52 és tart ha -
tott akár a tel jes lo ja li tás vesz té sig (la tor ko dás, tár sa dal mon kí vü li ség), vagy egé szen a
tö rök irá nyá ba ér zett tel jes lo ja li tás kiala ku lá sáig (re ne gát tá vá lás) is. Az egyén menta -
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li tá sá ban be kö vet ke zett vál to zás te hát idô vel a tár sa dal mi nor mák több irá nyú meg -
bom lá sát ered mé nyez te, ami ma gá val hoz hat ta az ön kép és a cso port tu dat átala ku lá -
sát is. Ezt az egyén ki szol gál ta tott sá gán ala pu ló, ál ta lá ban az ér ték- és iden ti tás vesz tés
ta la ján lét re jö vô új ön ké pet össze fog la lóan ta lán leg ki fe je zôb ben hó dolt iden ti tás nak
ne vez het jük, amely nek pon to sabb és rész le te sebb leírá sa azon ban csak mik ro tör téneti
ku ta tá sok kal, a sors for dí tó kény szer pá lyák tö me gé nek vizs gá la tá val le het sé ges.
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24 1575-ben al só lend vai Bán ffy Lász ló (1554–1583) és Bán ffy Mik lós (1569–1579)
együtt vi sel te Za la vár me gye fô is pá ni (sup re mus co mes) poszt ját. Bán ffy Lász ló –
Ká vá sy ér te sü lé sé vel el len tét ben – 1570 óta nem Lend ván, ha nem be ckói csa lá di
bir to kán la kott. A hí rek sze rint 1575 szep tem be ré ben Bán ffy Mik lós fe le sé gét, Zrínyi
Or so lyát ké szült el köl töz tet ni Al só lend vá ról. Er re azon ban va ló szí nû leg nem ke -
rült sor, mert az asszony egy hó nap múl va még on nan kel tez te le ve lét Bat thyá ny
Bol di zsár fe le sé gé nek, Zrí nyi Do rottyá nak Né metúj vár ba. Za la me gye ar chon to ló giája,
1138–2000. Szerk. MOL NÁR And rás. Za lae ger szeg, 2000. 246.; MOL E 41 1577. No. 7.;
FÜS SY Ta más: A Za la vá ri apát ság tör té ne te. Bp., 1902. (A Pan non hal mi Szent- Be ne -
dek- Rend tör té ne te VII), 371.; MOL P 1314 No. 24306., No. 2010.

25 A szö veg ben sze rep lô „há zá mat” éke zé sû szó he lyes ol va sa ta „ha zá mat”.
26 MOL P 1314 No. 24308.
27 MOL P 1314 No. 24305.
28 SI MON Éva: Za la lö vô tör té ne te 1566–1690. In: Za la lö vô tör té ne te az ókor tól nap jain -

kig. Szerk. MOL NÁR And rás. Za la lö vô, 1998. 107–108.; MOL P1314 No. 24305.,
26833., 11069., 26834.

29 MÜL LER Ró bert: Ré gé sze ti ada tok a hó dolt sá gi te rü let te le pü lés há ló za tá nak meg vál to zá sá -
hoz. In: A Du ná núl te le pü lés tör té ne te I. (1686–1786) Az MTA Veszp ré mi Aka dé -
miai Bi zott sá gá nak ér te sí tô je II. Veszp rém, 1976. 61–62.

30 Basba kanlık Os manlı Arsivi, Istan bul (BOA) Ta pu 638. fol. 14.
31 Ba y e ris che Sta ats bib li o thek, Mün chen, Cod. Turc. 138. fol. 116. E két csa lád birto -

kai ese té ben a ré gé sze ti ku ta tá sok is a te le pü lés el to ló dá sát ál la pí tot ták meg. Idô -
pont ja ily mó don a tö rök for rá sok alap ján ta lán pon to sít ha tó.

32 MOL E 158 53. kö tet, fol. 578., 631.
33 MOL E 158 53. kö tet, fol. 767.
34 BOA Ta pu 503 fol. 7.
35 Wien, Na ti o nal bib li o thek (ÖNB) Türk Hss. Mxt 606. Se ges di ná hi je ré sze.
36 MOL E 158 53. kö tet, fol. 842.
37 Gerlach nap ló ja, i. m. (1. j.) 219. Vö: TA KÁTS Sán dor: Tö rök–ma gyar tár sa dal mi érint -

ke zés. In: A tö rök hó dolt ság ko rá ból. Bp., é. n. 31–32.
38 Franz Ot to ROTH: Wi hitsch und Weits cha war. Zum Ve rant wor tungs be wußt sein der

ade li gen Land stän de In ne rö ster reichs in Ge sin nung und Tat im tür kis chen ‚Frie -
dens jahr’ 1578. II. Zeitsch rift des Hi sto ris chen Ve rei nes für Stei er mark 61 (1970)
191–192.

39 MOL P 707 Zi chy csa lád le vél tá ra, Mis si lis No. 8555.
40 Za la és Vas vár me gye ne mes sé ge min den kö vet meg moz ga tott, hogy a bû nös nek

ta lál ta tott, fej- és jó szág vesz tés re ítélt Há shá gyit és bûn tár sait meg ment sék. Fá ra do -
zá suk ered mé nyes nek bi zo nyult, mert a ki rály 1569. ok tó ber 29-én kelt le ve lé ben
Há shá gyi nak meg ke gyel me zett, és vissza he lyez te bir to kai ba. FÜS SY: i. m. (24. j.)
163–168.

41 MOL E 41 1574. No. 139.
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42 DÁ VID Gé za: Ba las si Já nos tö rök kap cso la tai. In: Pa sák és bé gek ural ma alatt. De mo -
gráfiai és köz igaz ga tás-tör té ne ti ta nul má nyok. Bp., 2005. 367–374. A ne ve zett török -
höz va ló vi szo nyát legújab ban elem zi KÔ SZEG HY Pé ter: Ba las si Bá lint. Ma gyar Al ki -
bi a dész. Bp., 2008.147–150.

43 MOL E 21 Ma gyar Kincs tá ri Le vél tá rak, Ma gyar Ka ma ra Ar chi vu ma, Be ni gnae reso -
lu ti o nes 1577. szep tem ber 26., Vas Me gyei Le vél tár, Szom bat hely (VML) Vas vá ri
Káp ta la ni Jegy zô köny vek. VI I I. köt. 601. 201. sz.; KÁR PÁ THY- KRAV JÁNSZ KY Mór: Rudolf
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Ist ván ha gya té ka. Söj tör tör té ne te. (Pro ces sum 1727. Fasc. 35. No. 64.)

46 Per ne szy Klá ra sze mé lye bi zony ta la nul je le nik meg a ge nea ló giai fel dol go zá sokban.
Az egyik vál to zat sze rint a ké sôbb tö rö kös ség gel vá dolt keszt he lyi ka pi tány, Per neszy
György (1600–1605) nén je volt. Több eset ben vi szont Per ne szy Far kas ba bó csai
kapi tány (1558–1566) test vé ré nek tart ják. Za la Me gyei Le vél tár, Gyö mö rey cs. lt.
XIV/13.; NAGY Iván: Ma gyaror szág csa lá dai czí me rek kel és nem ze dék ren di táb lák kal. IX.
Pest, 1862. Bp., 244–245.

47 MOL P 707 Mis si lis No. 8628.
48 PÁLF FY Gé za: A rab ke res ke de lem és rab tar tás gya kor la ta és szo ká sai a XVI–XVI I. szá za di török–

ma gyar ha tár men tén. (Az osz mán–ma gyar vég vá ri szo kás jog tör té ne té hez) Fons IV.
(1997) 1. 38–39.

49 Ez eset ben az iden ti tás vesz tés rög zü lé se lép elô új iden ti tás sá. Vö. TAR JÁN Ta más:
Fel is út, le is út. A (ma gyar) drá ma kö zel múlt já ról és je le né rôl. (TAN DO RI De zsô)
www.e pa .oszk. hu/00000/00002/00014/tar jan.html Le töl tés ide je: 2008. szep tem -
ber 14.

50 VML Vas vá ri Káp ta la ni jegy zô köny vek IX. 162. 82. Ugyanek kor az érem má sik ol -
da lát mu tat ja, hogy va ló szí nû leg az asszony meg men té sét cél zó tö rek vé sek so rán
íród ha tott az a pon to san nem da tált le vél, ami azt bi zo nyít ja, hogy a ko ráb ban egy -
más sal el len sé ges vi szony ban ál ló csa lád ta gok egy sé ge sen lép tek fel 1577-ben.
P 1314. No. 37655., 26 835. Kiad va: Du nán tú li Mis si li sek a XVI. szá zad ból. Köz zé te szi
E. ABAF FY Er zsé bet. Bp., 1968. 64.

51 Ál ta lá nos ság ban ld. ME ZÔ SI Ká roly: A fegy ver jog (jus ar mo rum) meg vál tá sa a tö rök tôl
vissza fog lalt te rü le te ken. Sz 76 (1942) 179–195

52 „…va gyon az Za lán túl oly fa luk, hogy kik te rek nek meg hól dol tak, azok ke zött vad -
nak olyak kik in gyen sem hól dol tak és ezek, mind az kik hól dol tak, mind az kik hól -
do lat la nok, mind csak egy aranyt, csak egy fo rin tot akar ná nak fi zet ni az két terminus -
ban” – je len tet te Raj ky Gá bor és Já nos Za la me gyei di ca tor a Ka ma rá nak 1549-ben.
MOL E 41 1549. No. 63.
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Vá ra di György om ni a ri u ma
Egy hó dolt sá gi jegy zô vál to za tos élet út ja

Vá ra di György vál to za tos élet út ja né hány ál lo má sá nak váz la tos ké pét kí vá nom be mu -
tat ni. Éle tét 1630-tól 1682-ig sa ját fel jegy zé sei, Om ni a ri u ma1 nyo mán tud juk kö vet ni.
Esze rint elô ször ta ní tó ként mû kö dött Lo son con, Rá kos csa bán, majd a Kis kun ság ban.
Itt megélt a Sza bad szál lá son fi zet ség fe jé ben meg ta nult mes ter ség bôl is. Ta lán 1657-
tôl elôbb csiz ma dia le he tett Rác ke vén is, pe dig nó tá rius nak hív ták ide. Ugyanis az
elôd je még egy ideig a hi va ta lá ban ma radt. Vá ra di György 1660-ban, Nagy vá rad tö rök
kéz re ju tá sa után nem érez het te biz ton sá gos la kó hely nek Rác ke vét. Vé gül vissza tért
el sô mû kö dé si szín te ré re, Nóg rád me gyé be. Itt az ide me ne kült Pest me gye szék he -
lye Fü lek vá ra volt. Ide köl tö zött Vá ra di, de itt sem ju tott tisz tes meg él he tést biz to sí -
tó mun ká hoz. Ezért ha ma ro san új ra Lo son con ta lál juk: elô ször kocs má ros ként, majd
új ra a jó jö ve del met biz to sí tó nó tá riu si hi va tal ban dol goz ha tott. Köz ben rö vid ideig
még bor bí ró is volt. Az Omniarium lap jai ra 1676-ig ír ta fel éle te ada tait, de biz to san
tud juk kö vet ni az éle tét 1682-ig.

Vá ra di úgy élt, ahogy az ô ko rá ban él ni le he tett. Min den kor vál lal ta a tör té ne lem -
tôl szá má ra ki sza bott élet for mát. Ha ma ga és a csa lád ja lét biz ton sá gát ve szé lyez tet ve
lát ta, to vábbállt. Ilyen kor csa lád já val együtt új ra kezd te az éle tét. Úgy lát szik, min den
el vál lalt mun kát be csü le te sen el lá tott. Mindezek re Om ni a ri u ma rész le tes fel jegy zé sei -
bôl is kö vet kez tet he tünk.

A tö rök hó dolt sá gi vá ro sok, fal vak sor sa for gan dó. Egy-egy te le pü lés ha di cse lek mé -
nyek ide jén, pél dául a hosszú 15 éves há bo rú so rán el pusz tult. La kói el buj dos tak, eset -
leg erô szak kal kény sze rít het ték ôket át te le pü lés re. Egy hely ség el nép te le ned he tett,
de nem mindegy, hogy mennyi idô re. Ha a la ko sai meg hú zód hat tak egy vé det tebb
szom szé dos vi dé ken, még volt esély ar ra, hogy az el me ne kül tek új ra meg száll hat ták a
te le pü lé sü ket. Ar ra is van pél dánk, hogy egy el nép te le ne dett fa lu ban csak a 18. szá -
zad ban je len het tek meg új te le pe sek. Bu daörs la kóit a 15 éves há bo rú ötö dik esz ten -
de jé ben, 1596 áp ri li sá ban egyet len éj sza ka so rán te le pí tet te át Pálf fy Mik lós esz ter go -
mi vár ka pi tány. A la ko sok és ja vaik ki men té sét Ér sekúj vár kör nyé ké re egy ko ra be li
új ság le vél, az „Et li che fröh li che… Vic to rien” ha di si ker nek hir det te.2 A tel je sen el -
pusz tult („ganz oedt”) te le pü lés csak a 18. szá zad ban né pe sült be új ra. Rác ke vét, a re -
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for má ció egyik ma gyaror szá gi köz pont ját 1591 már ciu sá ban dúl ta fel Sa ma ria del la
Ca sa. (Ek kor öl ték meg Ska ri cza Má tét is, a me zô vá ros vi lá got járt lel ké szét.) Ek kor
el kez dô dött a te le pü lés la ko sai nak „fu tá sa”, de az 1605. esz ten dô után a Du na ná da -
sai ban meg hú zó dó em be rek új ra meg száll ták a haj da ni vá rost. Adam Her ber stein és
Ri may Já nos Ma xi mi li an Brand stet ter ne vû ír no ka az 1608-as fé nyes por tai kö vet ség -
rôl írt je len tés ben tu dó sít minder rôl: „Ali pa sa orá tor úr nak egy ér té kes ezüs tö zött
bu zo gányt, Ri ma y nak pe dig egy szép pal lost aján dé ko zott. […] Ez a Rác ke ve me zô -
vá ros – úgy hír lik, 2000 há zá val egy kor szép nagy vá ros volt, amit a ro mok is jól mu tat -
nak – most mintegy 700 egy sze rûen épült ház zal ren del ke zik. La kói en nek el le né re
gaz da gok, és ki tû nô le ge lô kön na gyon sok mar hát te nyész te nek. A la ko sok meg hó -
dolt ke resz té nyek.”3

Rác ke ve a bu dai szan dzsák Ku vin- szi ge ti (Cse pel-szi ge ti) ná hie köz pont ja. La kói
rész ben ran gos és gaz dag tô zsé rek és ke res ke dô pol gá rok, akik 1563-ban ki vál tot ták
Sze ge di Kis Ist vánt fog sá gá ból. Sze ge di Kis utód ja ta nít vá nya, Ska ri cza Má té volt, akit
ké sôbb, a 15 éves há bo rú ele jén megöl tek. A vá ros ba az új ra te le pí tés után né hány ke -
vés bé is mert lel kész jött, majd az Eu ró pá ban ta nult Si mán di Bo dó Mi hály lett a lel -
kész, aki a rác ke veiek tá mo ga tá sá val Szen ci Mol nár Al bert alum nu sa ként ír ta és véd -
te meg té zi seit Hei del berg ben, és aki rö vid óbu dai szol gá la ta után lett Rác ke ve lel ké sze,
egy szer s mind a Ba ra nya sá gnak ne ve zett egy ház ke rü let püs pö ke. Si mán di Bo dó a tö -
rök fô tisz tek ôt tá mo ga tó írá sai ra és le ve lei re hi vat koz va egy ház ke rü le té ben lel ké szei -
nek és ta ní tói nak ke mény fe gyel met pa ran csolt,4 így vált mintegy tíz éves szu perin ten -
den si idô sza ka ide jén Rác ke ve a re for má ció fon tos köz pont já vá. A Co dex Si man di a nus
alap ján kö vet he tô ren del ke zé se ket ol vas va az 1650-es éve kig is tar tós, fo lya ma tos fej -
lô dés rôl be szél he tünk.

Si mán di Bo dó 1626-ban el ren del te, hogy a pré di ká tor „más Ta ní tó nak me gyé jé be
ne hág jon” (azaz en ge dély nél kül má sutt ne te vé keny ked jen), „an nak hí re és aka rattya
nél kül, se ne pra e di káll jon, se ne ke resz tellyen, ha nem az avagy be teg vol na, vagy ott -
hon nem vol na, és az kös ség az ô szol gá lattyát ké ván ja, ak kor megh le het a szol gá lat”.
De a szol gá la táért ja va dal mat nem kér het, ha ad ná nak is, azt el ne ve gye. Ugyan csak
sen ki nem cse rél get he ti sa ját el ha tá ro zá sá ból a gyü le ke ze tét.

Meg szab ta a „Scho la Mes ter” kö te les sé geit is: „mind scho lá jok ban, mind az Vá ras -
ban tisz tes sé ge sen vi sellyék ma go kat. Scho lá jok ban ne ré sze ges ked gye nek, ha Me -
nyek zôk ben hi vat tat nak, ott éj fé lig ne igya nak, se ne tán col ja nak, éj jel a vá ros ban ré -
sze ges ked ni ne mennye nek”. Egy to váb bi uta sí tá sa az al gim ná zi u mi kép zés fennál lá sát
iga zol ja: „Azt is megh ké vánnyuk ô tü lök, hogy olly Iff jak lesz nek, kik nek tu do má nyok
meg ké ván ja, Gö rög és Deák nyel vet ta ni csa nak, és hogy ha az if jak el mé je en ge di, di -
a lec ti cá ra is ok tas sák ôket.”5

Si mán di Bo dó 1631-es vá rat lan tá vo zá sa után megépült az is ko la ház (1638), a pa ró -
kia (1641). Az ô idô sza ká ban na gyobb szá mú zsi na tot tar tot tak. Ezután új ra sor ke rült
re for má tus zsi nat ra a me zô vá ros ban. Eb be a moz gal mas fej lô dés be csat la ko zik majd
Vá ra di György a he lyi közéle tet sza bá lyo zó rác ke vei nó tá riu si te vé keny sé gé vel.

Vá ra di György Om ni a ri u ma a nó tá rius éle té be is be pil lan tást en ged. A ké zi rat úgy -
ne ve zett „arany élet el vek kel” kez dô dik, majd a tu laj do nos ér ték meg je lö lé sé vel is el lá -
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tott könyv jegy zék kel foly ta tó dik. Ezt kö ve ti az 1630-ban szü le tett Vá ra di la tin nyel vû
élet raj za, mely bôl a már jel zett vál to za tos élet pá lyá ja ol vas ha tó ki. Ta ní tói éven ként
vál toz tak, ál ta lá ban Sá ros pa ta kon vég zett lu di ma gi ste rek ta ní tot ták. Is ko lai szol gá la -
tait Lo son con kezd te 19 éves ko rá ban, aho vá egy rö vid fü le ki ki té rô után az 1660-as
évek ele jén vissza tért Rác ke vé rôl. Meg for dult ko ráb ban Ri ma szom ba ton, Mak lá ron
He ves me gyé ben, Rá kos csa bán, majd kö vet ke zett a kis kun sá gi Sza bad szál lás: „Duc tus
sum ad Offici um Rec to ra tus in Pa gum No bi lis Mi no ris Cu ma ni ae Sza bad szál lás”. Jó
gya kor la ti ér zé két bi zo nyít ja el ha tá ro zá sa: rá jött, hogy több re vi szi, és job ban jár, ha
meg ta nul ja a csiz ma dia mes ter sé get is. Om ni a ri u má nak 1654-es be jegy zé se sze rint: „Va -
le di xi Scho lae et stu dui Ar tem co tur na ri um”. Csiz ma dia ta ní tó mes te ré nek a mes ter -
ség meg ta ní tá sáért 1200 fo rin to kat fi ze tett. Eköz ben együtt dol go zott a mû hely ben
csiz ma dia tár sai val: „in te rim tan dem li cu it mi hi con ces sa re So ci os qui mi hi et ad Mag -
hist ro la bo ra mus sub officio qu o que”.

Miu tán meg ta nul ta a min den na pi ja va kat biz to sí tó csiz ma dia-„mû vé sze tet” (ahogy
ô ne vez te), há zas sá got kö tött Ca tha ri na Ta káccsal, Ba log Mi hály öz ve gyé vel. La ko dal -
mát egy hé ten ke resz tül ün ne pel te Fü löp szál lá son. Ezután kö vet ke zett egy újabb vál -
to zás éle té ben: hô sün ket meg hív ták Rác ke vé re nó tá rius nak. 1657-ben fel vet ték a rác -
ke vei csiz ma dia céh be is. Ek kor ma radt egy kis ideig a kap ta fá nál. Elôd je, Ist ván var ga
(vagy ép pen Var ga Ist ván) ugyanis nem állt fel azon nal nó tá riu si hi va ta li szék bôl. Elöl -
já rói ez zel a meg hosszab bí tott nó tá rius ság gal kár pó tol ták azért a vesz te sé gért, me lyet
az elô zô évi tûz vész ben el szen ve dett.

A vá ro si jegy zô könyv ben azt ol vas suk, hogy Rác ke ve vá ros ve ze tôi: „Ba bar czi Sza bó
Já nos Ta kács Ist ván nal. Ezek nek ide jé ben tûz tá mad ván vá ro sunk ban, sok há zak Bol -
tok kal elég te nek, melly rom lás nak el tá voz ta tá sá nak okáért ren del te tett az est vé li ha -
rang hû imád ko zás ra”. A vá ros ban ke let ke zett tûz kárt ké sôbb ki ja ví tot ták: „Az vá ros -
há zá nak erôs sen va ló ke ré té se há tul só ka pu já val és az os ko lá nak egyik fa la ucza felül
két aj ta jai val ed gyütt tisz tes sé ge sen épét te tett.”6

Rác ke vén ko moly rang ja volt a csiz ma diák cé hé nek, hi szen négy szer is csiz ma diát vá -
lasz tot tak fô bí ró nak. A jó ne vû csiz ma dia céh sza bá lyait az elô zô év ben (1656-ban) a kecs -
ke mé ti céh is át vet te. Vá ra di György egy év múl va fog lal hat ta el a nó tá riu si hi va ta lát. Be -
ik tat ta ôt „Sza bó Pál bí ró és Nagy Bá lint má sod bí ró”. Új nó tá riu si mun ká jáért bôsé ge sen
fi zet ték. Jö ve del mei a kö vet ke zôk vol tak: járt ne ki „50 fo rint kész pénz”, ezen kí vül:

„Per pe tua men sa apud do mi no rum Op pi di (ál lan dó ét ke zés a vá ros há zi urak asz -
ta lá nál)

Egy he rélt disz nó
Négy fer tály bú za
Egy fer tály zab
Egy só zott vi za (sal pes)
Hét száz har minc két font hús
Egy kor do vány csiz ma
Et uno Vul go fe je lés
1 pe cia vul go Tö rök gyolcs
1 Vul go ja ni csár Vá szon.”
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A jó fi ze té sért azon ban bô ven akadt teen dô je. Ki kel lett dol goz nia a vég ren del ke -
zés he lyi sza bály za tát, az örö kö sö dé si adót. Az új örö kö sö dé si sza bály ren det és az adó -
zá si for má kat be je gyez te Om ni a ri u má ba – az Es ter há zy csa lád nak, a föld bir to kos nak,
to váb bá a tö rök ha tó ság nak já ró fi zet sé gek kel együtt: „Pro so lu ti o ne cen su um” cím -
mel. A rác ke vei sza bály gyûj te mény meg fo gal ma zá sát, a he lyi szo kás jog megörö kí té sét
ne vez het jük Vá ra di György leg je le sebb rác ke vei nó tá riu si tény ke dé sé nek. Idé zek a
sza bály zat be ve ze tô jé bôl: „Az egy igaz Is ten, a’ki Atya Fiu és Szent Lé lek, tellyes Szent -
há rom ság egy bi zony örök Is ten ugy se gillyen a’ te igaz hi ted ben, ugy ald gyon meg,
es ugy üd vö zit sön, hogy iga zán meg mon dod min den ne mû ja vai dat akar in du lok le -
gye nek azok, akar in du lat la nok, akar föld ben, akar föld fe lett, s akar mi ne mü he lye -
ken, akar Pénz, akar kó bor mar ha, akar ezüst jo szag, akar gyü môl csös kert be va ro es
ki me nô ados sa go dat, ha uso rá ra pen zed Va gyon, akar Fe le sé ged Pén ze, akar Ar vá jé
egy Sum má ja va la mi bir to kod alatt Va gyon. Min den kor iga zán meg mon dasz sic te
Deus ad ju vet.”7

Úgy ne ve zett „vad szá mot”, vagyis egy sa já tos kulccsal megál la pí tott il le té ket fi ze tett
az örö kös Rác ke vén hu szon két fé le ha gya té ki té tel faj ta után. Ezt az úgy ne ve zett „vad -
szá mot”, il let ve a Nagy kô rö sön vagy Kecs ke mé ten né ha „mar ha szám”-nak ne ve zett
adó össze get szed ték pél dául a vá ros föld jén le ge lô ba rom után, de fi zet ni kel lett a bé -
relt föl dön tar tott jó szág után is. El té rô össze gû volt a vá ros föld jén ter mô szô lôs kert
adó ja, ugyanak kor ki sebb a bé relt föl dön fek vô szô lô ké. Fi zet ni kel lett az ott hon tar -
tott, az úgy ne ve zett „ál ló-, te hát in du lat lan” és az „in du ló”, te hát a köl csön re adott
pénz után. Más és más vad szám volt fi ze ten dô a sza bály zat sze rint ne gyed- és ötöd fû
te hén után, a har mad fû ba rom után. Na gyobb vad szá mot fi zet tek a rá cke viek „bé kes -
sé ges üdô ben” és a há bo rús idô sza kok ban. Il le té ket kel lett fi zet nie an nak, aki ma ga
épí tett ki ker tet, szô lôt vagy mal mot. Vad szám mal tar to zott az asszony ak kor, ha gyer -
me ke volt és vég ren del ke zett, de ak kor is, ha fér jé vel élt, de utó dai nem vol tak. Be
kel lett val la ni a ka mat ra kiadott össze get. Szá mot kel lett ad ni, ha va la ki nek „az ôstül
ma ra dott ezüst és akar mi ne vel ne ve zen dö jo sza ga vol na, es csak he ver ne, hasz nát
nem vé vén, szin tén úgy tar toz zék szá mot ad ni, és ez meg áll jon”. Azaz a meg val lott
ezüst jó szá gok ér té ke is igaz összeg le gyen! Itt kell meg je gyez nünk, hogy él tek Rác ke -
vén a 17. szá zad bé ké sebb idô sza kai ban is mert öt vös mes te rek is. (Eöt vös Ká roly író és
jo gász csa lád ja is ere de ti leg öt vös volt!) Ezért jel lem zô a sza bály zat 20. pont ja, „a ki nek
ezüst Mar há ja va gyon, meg mé res se, és amit nyom, ar ról ad gyon vad szá mot”. Min -
den ki vall ja be, ha va la ki nek adós, mert an nak ér ték össze gét ki kell ven ni a ja vaink
össze gé bôl. „Mi vel a’mi má sé, az nem a miénk.”

A vad szám fo gal ma Sa la mon Fe renc tör té nész meg ha tá ro zá sa sze rint: „Kô rös majd
min den évi költ ség ve té sé ben elô for dul a »mar ha szám«, »vad szám«. A mar ha szám nem
a hely ség kiadá sai, ha nem be vé te lei ro va tá ba so ro zan dó, s rend sze rint az adó ki ve té -
sé nek kul csa fog lal ta tik ben ne. Szin tén hi ba vol na azt vél nünk, hogy mar ha szám a
bar mok szá mát je len ti, […] sok eset ben az össze gen felül fél mar hát is lá tunk be je -
gyez ve.” A mar ha, „mint tud va van, nem csak bar mot je len tett két száz év vel ezelôtt, ha -
nem ezüst és ru ha ne müt is, azaz ér té kes tár gyat, s va ló ban a mar ha szám nem egyéb,
mint az ér ték adó egy sé gé nek szá ma, […] a mar ha szám ba vagy vad szám ba be szá mí -
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tot ták a pol gár nak min den jár mas és há mos bar mát, ezüst ne mû jét, kész vagy ka mat -
ra adott pén zét, még pe dig oly for mán, hogy öt tal lér egy mar ha szám, öt med dô juh
is egy mar ha szám, egy ma lom pe dig két mar ha szám, a mi bôl azt is kö vet kez tet jük,
hogy csak nem min dig egy ökör volt a ki ve tés kul csa.”8

A vad szám ki ve té se eset leg vi tá val jár ha tott. Er rôl dön tött a sta tu tu mok 22. pont ja:
„Mi vel, pe dig az egye net len köz ség a Ta nácz aka rattyá ban nem min den kor egyez het
meg sta tu ti bus, a köz ség vá lasszon oly 3 em bert, a’kik nek hi tel té tes sen, a’ kös ségh
meg Nyu god gyon a’ Ta nácz köz zül.” Ez a vad szám te hát a vá ros be vé te le.

Rác ke vé nek két fe lé is volt fi ze té si, adó zá si kö te le zett sé ge. Az 1620-as évek ele jé tôl
(1622-tôl) az Es ter há zy csa lád nóg rá di ágá nak és a tö rök ha tó ság nak egyaránt adóz -
tak. Rác ke vén tûz és víz kö zött – a bé ke és a há bo rú ha tá rán – él tek a re for má tus val -
lá sú tô zsé rek és cé hes pol gá rok. Vá ra di György ezek rôl is pon tos fel jegy zést ve ze tett.

Föl des uruk az Es ter há zy csa lád nóg rá di ága volt. Es ter há zy Pál nóg rá di fô ka pi tány -
nak ad ta II. Fer di nánd az ak kor Pi lis me gyé hez tar to zó Rác ke vét Szi get szent mik lós,
Ma kád és Be cse fal vak kal, Tö köl, Há ros, Cse pel, Csép, Gyá la, Ló rév, Ma jos há za pusz -
ták kal. A csa lád di nasz ti kus hû sé géért kap ta mindezt, mi vel a gróf há rom év vel ko ráb -
ban, az or szág ban dú ló za var gá sok ide jén hû sé ge sen ki tar tott a Habs burg-ház mel lett.
A ki rály 1627-ben a nóg rá di fô ka pi tány szol gá la ti ide jé re, ké sôbb éle te vé géig ad ta a
csa lád nak. Ezt to váb bi idô re is megerô sí tet te a kö vet ke zô ural ko dó: „Az ado mányt
III. Fer di nánd 1638-ban, majd Li pót 1657-es ok le ve lei az utó dok ra is ki ter jesz tet te.”9

1658-ban Pál gróf fiai – Mik lós és Sán dor – felosz tot ták egy más kö zött az apai örök -
sé get. 1622-ben még 3000 fo rin tért, 1638-ban 16 338, majd 1657-ben 24 565 fo rin tért
nyer ték el Rác ke vét és a kör nye zô fal va kat az Es ter há zyak. Rác ke vén a „fel szeg” Mik -
lós nak, az „al szeg” Sán dor nak ju tott. „An no 1658. die 7-a July meg osz toz nak az Urak
eö Nagy sá gok egy más kö zött az Racz ke vi Jó szág gal, ju tot ta nak Ester ház Sán dor Úr
Nagy sá ga ré szi re Rácz ke vi ben ne ve zet sze rént az föl sô rész ben la ko zok. Rácz ke vi vá -
ras nak fe li nek ado ja Kesz penz voltt fl. 300, most ad be nep la ci tum min den ma ga nyos
ke nye res gaz da fü zett p.f.2. esz ten deig (tud niil lik esz ten dô ként). Egy scar lat szü nyeg.
Egy vég pa tyo lat. Két má za vi za. Egy pár cze le bi csiz ma.10 Egy zák len vagy egy arany.
Egy szö rö (szô rû) 3: lo tisz tes se ges kéz be li aján dék. Ezek ben vol tunk en ge del me sek
ne kiek az há bo ru tol fog vást, de mi he lest akar juk mind eze ket tar toz nak me gént pra -
e stal ni.” (Vá ra di György szá mí tá sa sze rint „2 per zsa szô nyeg ér té ke 28 tal lér, 2 vég pa -
tyo lat 16 tal lér, 4 má zsa viasz 24 tal lér, két pár csiz ma 6,80 fo rint, két zsák len 7,85 fo -
rint, ma zso la szô lô és fü ge 9,20 fo rint, ez össze sen: 146,25 fo rint”.)

Ennyi te hát az Es ter há zyak nak fi ze ten dô aján dé kok ér té ke, „le szá mít va a két-há rom
éven ként adan dó egy szô rû ló, azaz har mad fû csi kó árát – a vá ros sum má já nak (600 forint)
kö zel egy ne gye dét tet te ki”. Az Es ter há zyak ra vo nat ko zó aján dék té te le ket Mis kei Antal
2003-ban meg je lent mo dern gaz da ság tör té ne ti szem lé le tû vá ros tör té ne té bôl idéz tem.11

Az új vá ros tör té net idéz egy má sik rend kí vü li adó faj tát is: „mi kor or szagh gyü lé se
va gyon, tar toz nak cont ri bu ti o val. Is mégh la ko da lom tar tá sá ra is. Azon ki vül sok ban
ve het ni hasz no kat mar ha vá sár lás ban, és che ö de ö rök ve te le ben”.

Egy ugyan csak má sik (kel te zés nél kü li) jegy zék egy vég ara nyas vé gû pa tyo lat aján -
dé kot, há rom má zsa só zott vi zát is elô ír, (ez le het a Vá ra di tól em le ge tett sal pes), to -
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váb bá há rom szál fe hér da ru tol lat. Ne fe led jük el, hogy az Es ter há zyak aján dék- és
adó jegy zé ke a há bo rús hely zet miatt ked vez mé nyes nek tün te ti fel a ki ve tett té te leket!12

Vá ra di György összeál lí tot ta a tö rök ha tó ság nak já ró adók jegy zé két is Cen sus Tur cis
so lu ti cím mel:

„Szent György ada ja fl 282
Csa szar ada ja Tall Nro 75
Cze du lán is f 115 d 15
Na ßur [názir = ’felvigyázó’] lo vag Tall 20
Jant sa li Aga Deák já nak Tall 1
Dez ma las kor ajan dek pénz
A Na ßur Bek nek fl 50
A Ti ha ja nak Tall 5
Egy pey ló a De ak ja nak
Egy Pár kés a Ti ha ja Ina sa nak Tall 1 1/2
Egy ke rek Sajt
A Szent Mi haly ada ja f 120
A szu ba sa De ak ja nak F 12
Ka pi Aga fize te se 60 Négy kán tor ra”13

„A Habs burg–tö rök há bo rú ide jén megemel ked tek a köz ter hek. Vá ro sunk pol gá rai
1658-ban Szent György nap kor (áp ri lis 24.) 282 fo rin tot, Szent Mi hály nap ján (szeptem -
ber 29.) 120 fo rin tot, csá szár adó ja cí mén 15 tal lért […] fi zet tek” – ír ja Mis kei Antal.14

Ha hoz zá szá mít juk eh hez a ki sebb tiszt vi se lôk nek já ró fi zet sé ge ket, a Ka pi aga 60
fo rint ját, Na szur bég 50 fo rint ját és 20 tal lért, és a ki sebb-na gyobb sá po kat je len tô
aján dé ko kat, ak kor ki de rül, hogy azo nos nagy sá gú össze get fi ze tett a vá ros a föl des úr
Es ter há zy csa lád nak és a tö rök ha tó sá gok nak. Je len tôs összeg nek mond hat juk még a
szom szé dos el pusz tult Sá ri ne vû te le pü lés 120 tal lé ros föld bé rét, a kö ze lebb fek vô Hú -

1–2. kép. A le bon tott rác ke vei vá ros há za
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gyé ne vû ha tár rész hasz ná la táért – bi zo nyá ra itt is le gel tet tek a vá ros tô zsé rei – 60 fo -
rint össze get kel lett fi zet ni ük.

1660. au gusz tus 27-én Nagy vá rad megad ta ma gát a tö rök ost rom lók nak. Va ló szí nû -
leg ez zel a há bo rús ve széllyel ma gya ráz ha tó Vá ra di György és csa lád ja újabb la kó hely-
vál toz ta tá sa: „Egres sus sum Rácz ke vi no et ve ni in Pra e si di um Fü lek”.

Vá ra di György el hagy ta a szi ge tet, amit csak a Du na vé dett. Fü lek erôs vá ra megóv -
ta ôt, itt biz ton sá got ta lált ma gá nak és a csa lád já nak. Azon ban eb ben a Nóg rád me -
gyei erôs ség ben, Fü le ken nem ka pott hi va talt. Ezért 1660-ban va ló szí nû leg új ra kéz -
be kel lett ven nie az árt, a di ki cset és a csi ri zes tá lat, hogy a meg nö ve ke dett csa lád ját
el tart has sa a csiz ma dia mes ter ség bôl. 1661 no vem be ré ben ezért köl tö zött csa lád já val
Lo sonc ra, ahol két éven át a vá ros kocs má ro sa ként tény ke dett, ta ber na ri us lett: „hoc
con duc tus sum eti am pro ta ber na rio an nu a li”.15

Ezt az újabb élet for ma vál tást is egy faj ta bé kés be le tö rô dés sel vál lal ta. A má so dik lo -
son ci évé ben már 30 fo rint 60 dé nár, har minc csö bör bor és 16 csö bör sör volt a fi -
zet sé ge. De ez is mét ren dez te az éle tü ket. Hi szen 1663-tól már a sze ná to rok so rá ba
vá lasz tot ták, és 1667-tôl új ra vá ro si jegy zô ként tény ke dett.

1663-ban tö rök kéz re ke rült Ér sekúj vár. 1671-ben ítél tet te ha lál ra a „ke gyes” Li pót
csá szár a Wes se lé nyi-fé le összees kü vés ben részt vett há rom ma gyar fô urat. En nek ugyan
nincs nyo ma az Om ni a ri um ban, mert Vá ra di legin kább a Lo sonc kör nyé két súj tó veszélye -
ket ír ta fel. Fel jegy zé sei ben 1674-ben tu do mást vett a pro tes táns lel ké szek el le ni pozsonyi
pe rek rôl, ahol meg kel lett je len nie ke reszt ko má já nak, a lel kész Csu zi Cseh Ja kab nak
is. Ha va la ki a há nya tott sor sú pro tes táns szu perin ten dens éle tét és mû kö dé sét megír -
ja, itt, az Om ni a ri um ban a pré di ká tor ról is me ret len ada tok ra ta lál hat. Mi vel Csú zi Cseh
nem ta gad ta meg re for má tus val lá sát a bí ró ság elôtt, ezért elôbb be bör tö nöz ték Sár -
vá ron, majd gá lyá ra ítél ték, és a fog sá gá ból Buc ca ri ban sza ba dult. 1675-ben Csu zi Cseh
leá nya, An na kí sé re té ben tért vissza Lo sonc ra, majd ka nyar gós élet pá lyá ja Deb re cen -
be, ké sôbb a Du nán túl ra ve ze tett. Meg ta lál ha tó a pré di ká tor szá mos köny ve Veszp ré -
mi György könyv tá rá ban is – fel te he tô leg jó részt a „ke reszt ko ma” aján dé ka ként.16

Er rôl a mintegy hat van kö te tes könyv tár ról is el mon dom né hány meg fi gye lé se met,
ugyanis ilyen fé le le he tett bi zo nyos fo kig az ak kor fris sen meg je le nô köny vek so rát gyûjtô,
pro tes táns me zô vá ro si ér tel mi ség könyv tá ra is. Ezek nek a könyv gyûj te mé nyek nek
legalább az egy har ma dát tet te ki a pro tes táns mun kák so ra. Ezen a könyv tár szer ke zeten
az sem vál toz ta tott, hogy Vá ra di ép pen me lyik sze re pét vál lal ta, hogy ép pen lu di magister,
nó tá rius vagy ta ber na ri us volt-e. Köny veit jó részt vet te, de aján dék ba is kap hat ta. Néhány
cím nél ma ga is fel tün tet te, hogy az Csu zi Cseh Ja kab aján dé ka. (Ilyen, pél dául Tran qu -
il lus Se du li us Pe reg ri nus el ke rül he tet len ve szé lyes ör vé nye, a könyv jegy zék 12. té te le.) Ilyen
köny va ján dék le het a két pél dány ban is fel jegy zett Csu zi Cseh könyv, a „Ta ní tó Os kola”.

A kül föl dön meg je lent köny vei nek ér té ké re né ha csak a beírt áruk ból kö vet keztethe -
tünk. Ilyen na gyobb gyûj te mény, kol li gá tum le he tett a Vir gily Ma ro nis Po e ma ta Thesaurus
Po e ti cus, a ve le egy té tel ként fel so rolt Ni co lai Frisch li ni opus po e ti cus, egy bi zo nyos Joannes
Bu cel li nus szer kesz té sé ben, ér té ke 1 fo rint 80 dé nár. A Be nyicz ki rhyt mu si (34. té tel)
az elô ször Nagy szom bat ban, majd 1664-ben Ko lozs vá rott meg je lent Ma gyar Rith musok -
kal azo nos. Ez már Vá ra di ér dek lô dé sét mu tat ja a vi lá gi köl té szet iránt. Bi zo nyá ra ô is
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azt vél te, mint a ver se ket kiadó Bar tók Ist ván püs pö ki vi ká rius a ver ses köny vecs ke elô -
sza vá ban: „Hogy eze ket a’ Ma gyar ver se ket ki nyom tat tat tam, oka ez, hogy meg akartam
mu tat ni, hogy ha em ber szin tén so kat nem ta núlt, és Is ko lák ban nem járt is, ha so kat
Deá kul nem tud is, pri va to stu dio tsak a mun kát, és ol va sást ne re stellye, sok hasz nos
dol got tse le ked he tik”. Vá ra di György hét kü lön bö zô, jó részt pa ta ki is ko lá zott sá gú taní -
tó já tól ta nul ta is me re teit, ilyen „me zô vá ro si la tin ság gal” vé gez te vál to zó kö rû munkáját.

Vá ra di könyv jegy zé ke, a Se ries et Ca ta lo gus Li bro rum két Bib lia-kö tet fel jegy zé sé vel
kez dô dik. Az el sô ezek bôl a Ju li us Tre mel li us szö veg gon do zá sá ban meg je lent Bib lia
La ti na, „1 fo rint 50 dé nár” ér ték meg je lö lés sel. Ter mé sze te sen for gat ta Ká ro li Gás pár
ma gyar bib lia for dí tá sát is, hi szen a má sik kö tet: Bib lia Hun ga ri ca Trans la ta per Cas pa -
rem Ca ro li in va lo re tall. 1. Ké zi könyv ként hasz nál hat ta Lam ber tus Da na eus Lo ci com -
mu nes két kö te tét. A Pa la ti na ta ca te che sis Szá rá szi Fe renc Deb re cen ben meg je lent for -
dí tá sa (RMK I. 389.) már a ta ní tó Vá ra di György mun ka esz kö ze le he tett. Ver bô czi
De cre tum Tri par ti tu má ra pe dig már a rác ke vei, majd lo son ci nó tá rius nak le he tett szük -
sé ge. A 3 fo rint 60 dé nár ár meg je lö lés mö gött ta lán a bárt fai 1632-es vagy a deb re ce -
ni 1637-es kiadást sejt het jük. Ezt a nó tá rius a hi va ta li mun ká já ban na pon ta hasz nál -
hat ta. Volt Vá ra di György könyv tá rá ban egy Zsám bo ki Já nos kiadá sá ban meg je lent
Bon fi ni: Re rum un ga ri ca rum de ca des pél dány is, tá jé ko zó dott a ha zai tör té ne lem ben is.
E köny vé nek ér té két Vá ra di 3 fo rint ban je löl te meg. A kor úgy ne ve zett ke gyes sé gi „si -
ker köny ve” volt Med gye si Pál Pra xis pie ta ti sa, mely nek ver ses aján lá sát Wa ri Mik lós írta:

Ki sér tô Sá tán nal küz kö döl nagy kin ban
Itt fegy vert, tôrt, pa ist sze rez hetsz har cod ban,
Or vos sá got lel hetsz, mint bô pa ti ká ban.

Vá ra di je len tôs szá mú kö tet ben gyûj töt te össze – fel te he tôen már rác ke vei, majd lo -
son ci nó tá riu si mû kö dé se so rán – sa ját ko ra hit vi ta i ro dal mát. Meg sze rez te töb bek kö -
zött Tol nai Da li Já nos nak a Dá neus Rá ca I, (azaz a Vá ci And rás el len írt) a ’ Mi -a tyánk
fe lôl Igaz Ér tel mû Ta ní tók nak Ma gok Ment sé ge köny vét, Tol nai Da li köny ve „Nyom tat ta -
tott Sá ros-Pa ta kon a’ mél tó sá gos Fe je de lem Asszony nak Pa rant so lat tá ból”.

Mak kai Lász ló 1952-ben írt em lé ke ze tes köny vé ben idéz Vá ci And rás rep li ká já ból
egy Tol nai Da li Já nos pu ri ta niz mu sá ra jel lem zô rész le tet: „Tol nai Já nos Ame si us nak
olyan ta nít vá nya volt, ki an nak sok szép dic ta tu mit, ma ga the o lo gi á já ra va ló szép exp -
li ca ti o it és ma gya rá za tait nagy nya lá bok ban hoz ta le […], me lyek bôl ta nít ez mai na -
pig is.”17 Vá ci And rás ál ne vét is könnyen fel le he tett ol da ni.

A könyv jegy zék szer zô nél kü li töb bi té te le is jó részt felold ha tó, a cí mek nyo mán
meg tud juk ke res ni a szer zô ket. A Dá vid pa rittyá ja va ló szí nû leg Uzo ni Mik lós: Öt si ma
kö vek kel fel éke sí tett Dá vid pa rittyá ja. Gyu la fe hér vár, 1658 (RMK I. 930.), vagy Ud var he -
lyi Pé ter: Öt si ma kö vek kel el- ké szí tett Da vid Pa rittya ja. Kas sa, 1661. (RMK I. 975.). A né -
met szer zô, Hein rich von Diest köny vét töb ben is le for dí tot ták, Ud var he lyi György
azért ad ta ki „bol do gult attya fia” for dí tá sát, mert az elô zô for dí tá sok már el fogy tak.
„Ma lach doc tor Paj Tár si szent be szé de” Czeg lé di Ist ván nak Sá ros pa ta kon 1659-ben
meg je lent köny ve; a pon tos könyv cím: Paj tár si Szo Be sze de, mely 25 pél dány ban, te hát
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vi szony lag nagy szám ban ma radt fenn az RMK I. kö te te sze rint. A „Re di vi vus Já phet”
(Kas sa, 1664. RMK I. 1013.) azo nos le het ugyan csak Czeg lé dy Ist ván Idôs Noe be csü le -
tit ol tal ma zo Ja phet ke köny vé vel. Szen ci Mol nár meg ha tá ro zá sa sze rint a „Re di vi vus: Ha -
la los ve sze de lem böl ki ve re ke det”. A jegy zék ben sze rep lô „Igaz ság pró ba kö ve” könyv
(Sá ros pa tak, 1669. RMK I. 1095) Sz. Né met hi Mi hály: Igas ság Pró ba kö vé nek Nyert Pe ri
kö tet tel azo nos, me lyet a gön ci skó la me ster egy név te len kas sai je zsui ta írá sa el len írt.

Csú zi Cseh Ja kab Deb re cen ben, 1680-ban meg je lent köny ve: a „Ta ni tó os ko la felczom -
bol ta tott ré sze ges sel” az el sô ol va sás ra ért he tet len és rej té lyes cím nek lát szott. Azon -
ban ha mar ki de rít he tô volt, hogy a könyv azo nos a Lel ki böl cses ség re Ta ni to Os ko la könyv -
vel. De né mi ke re sés után azo no sít ha tó volt a má sik mû, Di ó sze gi Bó nis Má tyás köny ve
is: Az Re sze ges nek gyü löl sé ges, Uta la tos és ret te ne tes ál la pottya. Le y den, 1649. A szö veg la po -
kon ál lan dó hom lok cím ként ez a felirat ol vas ha tó: Fel bon czol ta tott ré sze ges. Ta lán kolligá -
tum ként ke rült a két könyv Vá ra di könyv tá rá ba, mert 1 fo rint 50 dé nár ként je löl te
meg az ér té két. A cím té vesz tés, a szó tag té vesz tô „fel czom bol ta tott” lap sus, Vá ra di saját -
ke zû hi bás cím meg je lö lé se. Nem kell te hát mö göt te egy újabb is me ret len köny vet ke -
res nünk. Di ó sze gi Bó nis Má tyás for dí tá sa az RMNY meg ha tá ro zá sa sze rint „Re for má -
tus er köl csi ok ta tás”. Az Ang liá ban ta nu ló diák 33 pa rag ra fus ban fej te ge ti a ré szeg ség
ká ros vol tát. Bán Im re pro fesszort az er köl csi ok ta tás élet ké pei nek stí lu sa a né met al -
föl di fes té szet kocs mai áb rá zo lá sai ra em lé kez tet te a for dí tás ban.18

A Ta ni tó Os ko la ezen kí vül is még to váb bi két pél dány ban meg volt Vá ra di György
gyûj te mé nyé ben, az 1682-ben Deb re cen ben meg je lent má sik Csu zi Cseh-köny vet is
meg vet te vagy meg kap ta. Ez a könyv tár jegy zék ben Edom os to ra cí men ta lál ha tó. Fel te -
het jük új ra a kér dést: vá sá rol ta-e vagy aján dék ba kap ta-e a könyv gyûj tô Vá ra di az 1650-
es 1670-es évek val lá si vi ta ira tait? Fel te he tô leg mind két vá lasz igaz le het.

A hét köz na pi gya kor la ti hasz ná lat ra utal két cím is: Her ba ri um me di ci nis usu a li bus col -
li ga tum az egyik, de be szer zett Vá ra di egy ki sebb her ba ri u mot is, „ali ud mi no ri for -
ma”. Az utób bit 60 dé nár ra ér té kel te. A fia vagy az uno ká ja mé hész jegy ze tei is ar ra
utal nak az Om ni a ri um ban, hogy a vi dé ki pro tes táns ér tel mi ség élet for má ja gaz dál ko -
dás sal is kiegé szült. Né hány ter mé szet tu do mány hoz köt he tô Pó sa há zi Já nos-könyv is
szí ne zi a jegy zé ket. „Vá ra di fel jegy zé seit azon ban nem annyi ra egye di sé gük, mint in -
kább rend sze res sé gük és ap ró lé kos sá guk te szi ér de kes sé; azo kat, az elôb biek okán,
még a lel ké szek ál tal ké szí tett cur ri cu lum vi ta ek so rá ban is elô ke lô hely il let né meg”.19

Egy is me ret len kéz írá sa ként az Omniarium táb la utá ni lap ján is me ret len kéz (Sza -
kály Csú zi Cseh Ja ka bot em lí ti meg eset le ges be jegy zô ként) a ne mes fér fiú vi sel ke dé -
sé nek hét sza bá lyát ír ta fel la ti nul. Vá ra di György megis mé tel te a sza bá lyo kat ma gyar -
ra for dít va – így sa ját élet el vei ként is mer te el ôket. Ezek sze rint a ve lünk tett
jó té te mé nye ket ôriz zük meg em lé ke ze tünk ben, bo csás sunk meg azok nak, akik el le -
nünk go nosz ság gal, ko misz ság gal vét kez tek. Be csül jük meg cse kély ja vain kat: „Ami
kit si nyed va gyon, azt más em ber sok és nagy jó szá gá val egyen lô ben bö czüllyed”. A ne -
mes fér fiú har ma dik arany sza bá lya az, hogy csak a jók kal ba rát koz zunk, fus sunk el a
go no szok tár sa sá gá tól. A ne gye dik sza bály ar ra int, hogy „az öre geb bek hez ke mény -
sé ge det, a gyen géb bek hez pe nig nyá jas sá go dat mu tas sad”. Az öre gebb itt a ha ta lom -
ban öre geb be ket, azaz a ha tal ma sab ba kat je len ti. Az ötö dik sza bály pont tal ar ra in tet -
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te ön ma gát, hogy jó kap cso lat ban le gyen a ve le együtt élôk kel, de ne szól ja meg a tá -
vol le vô ket sem. Gya kor la ti böl cses ség a kö vet ke zô pont is, a biz tost a bi zony ta la nért
el ne hagy juk. „Non plus qu am unum ami cum ha be as et qu em ini mi cum ca pi as ca -
ve as. – Töb bet egy szí ves ba rá tod nál ne tarts, és hogy va la kit el len sé ged dé tégy, el tá -
voz tas sad.” Az arany mon dá sok hát te re bi zo nyá ra bib liai ere de tû. „Ha ec pra e stan da
sunt, qui in ter bo nos nu me ra ri cu pit” – az utób bit már én for dí tom ma gyar ra így:
Ezek a sza bá lyok áll ja nak azok elôtt, akik azt akar ják, hogy a jó em be rek so rá ba szá -
mol ják. Bi zo nyá ra azt kí ván ta elér ni Vá ra di György, hogy ôt is a jók so rá ban tart sák
szá mon. Vi szon tag sá gos idô szak ban élt. Ne héz le he tett a tel je sen hi bát lan pol gá rok
so rá ba ke rül nie. A 17. szá zad má so dik fe lé nek tör té nel mi hul lá mai hány ták-ve tet ték
Vá ra di György éle te ha jó ját is. Azon ban a sa ját éle tét egy faj ta emb le ma ti kus böl cses -
ség gel irá nyít hat ta: „Na vis mer gi tur – sed non sub mer gi tur.” Éle tünk ha jó ja há nyó -
dik – de nem süllyed el.
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Har sá nyi Nagy Ja kab vál to zó tö rök ké pe

„Az tö rök ben az áll ha ta tos szó rit ka”, sôt: „alig tud hat ja em ber, mit kell jen hin ni sza -
vok ban”.1 Ezek a meg jegy zé sek Er dély egy por tai dip lo ma tá já nak a fe je de lem hez cím -
zett le ve lei ben ol vas ha tók. Ugyanez a sze mély ti zen öt év vel ké sôbb hosszas passzu so -
kat szen telt köny vé ben an nak be mu ta tá sá ra, mi lyen fon tos az igaz mon dás az osz mán
kul tú ra szá má ra: „Má sok gyak ran idéz ték a köz mon dást: Gör nyedj bár, de be szé ded
le gyen egye nes, azaz, ül hetsz ugyan haj lott de rék kal, de ha mi san és csal fán be szél ni
igen nagy vé tek! (A ha zug ság) nem az em be rek, ha nem az ör dö gök ta lál má nya. Mi -
vel a ha zug ság tönk re tesz min den sze re te tet, ba rát sá got, baj tár sias sá got és bi zal mat
az em be rek kö zött, a ha zug nem ke rül he ti el Is ten ha rag ját.”2

A tár sa da lom tu do má nyos ku ta tás az el múlt idô szak ban szá mos eset ben hív ta fel a fi -
gyel met ar ra, hogy a szte reo tí piák, il let ve a „má sik ról al ko tott ké pek” tör té ne ti je len sé -
gek, az idô – és el sô sor ban a ha tal mi vi szo nyok – függ vé nyé ben fo lya ma tos vál to zás nak
van nak ki té ve. Az vi szont igen csak meg le pô eset, ha – mint a fen ti pél da mu tat ja – egy
adott sze mély vál toz tat ja meg éle te so rán ra di ká li san egy adott cso port ról val lott nézeteit.
Har sá nyi Nagy Ja kab, az elô zôek ben idé zett dip lo ma ta és író ese te így iz gal mas kér dé -
se ket vet fel: ezek meg vá la szo lá sá ra te szek kí sér le tet dol go za tom ban, amely Har sá nyi
két fé le tö rök ké pé nek be mu ta tá sán kí vül a kü lö nös je len ség ma gya rá za tát is cé lul tû zi ki.

Har sá nyi Nagy Ja kab 1615 kö rül szü le tett, alig ha nem a Par tium ban.3 Nyu gat- eu ró -
pai, Fra ne ker ben és Lei den ben vég zett egye te mi ta nul má nyai után – amely nek so rán
Camb ridge-be és Edin burgh ba is el ju tott – az 1640-es évek vé gén a nagy vá ra di kol lé -
gium rek to ra lett. Eb ben a funk ció já ban ér te a szat már né me ti zsi nat meg ro vá sa pu -
ri tá nus né ze tei miatt.4 Az 1650-es évek legele jén, a ta ní tást el ha gyó Har sá nyit az er -
dé lyi na gyobb kan cel lá ria ír no kai kö zött ta lál juk. In nen ke rült ki 1651 má so dik fe lé ben
a Por tá ra, ahol az úgy ne ve zett tö rök deák poszt ját töl töt te be. Az év ti zed nagy ré szét
Kons tan ti ná poly ban töl töt te, a fe je de lem bu ká sa után a Hét to rony ba is be zár ták. Egy
rö vid ha vasal föl di ki té rô után vissza tért a fe je de lem ség be, ame lyet Nagy vá rad eles te
után, bir to kai el vesz té vel kel lett vég leg el hagy nia.5

1660 és 1667 kö zött Har sá nyit egy szám ûzött mold vai vaj da, Ghe org he Ste fan szol -
gá la tá ban ta lál juk. Ôt kö vet ve Eu ró pa egész ke le ti fe lét beutaz ta, még Moszk vá ban is
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járt, de kép vi sel te urát Bran den burg, ké sôbb Svédor szág ud va rai ban is. Az év ti zed kö -
ze pén, még min dig a vaj da szol gá la tá ban, az ak kor svéd ura lom alatt ál ló Stet tin ben
te le pe dett le. Itt ér te Fri gyes Vil mos bran den bur gi vá lasz tó fe je de lem üze ne te, aki
1667-ben Ber lin be in vi tál ta, és ud va ri ta ná cso si ran got aján lott fel ne ki.6 Har sá nyi itt
töl töt te éle te utol só éveit – va la mi kor 1679 ok tó be re és 1684 má ju sa kö zött be kö vet -
ke zett ha lá láig – és itt, Cölln an der Spre e ben, az elek tor ud va ri nyom dá já ban lá tott
nap vi lá got köny ve, a Colloquia Fa mi li a ria Tur ci co- La ti na (azaz, Rot ter da mi Eras mus
mun ká ja ma gyar for dí tá sá nak cí mét pa raf ra ze ál va, a Tö rök-la tin be szél ge té sek) 1672-ben.7

A Colloquia Har sá nyi egyet len is mert köny ve. Tar tal mát az Osz mán Bi ro da lom ról
foly ta tott be szél ge té sek te szik ki, me lyek pár hu za mo san osz mán-tö rök, il let ve la tin
nyel ven foly nak. Két fô sze rep lô je, a Kö vet és a Tol mács be szél ge té sé nek leg fon to sabb
té mái az Osz mán Bi ro da lom tiszt ség vi se lôi, hi va tal no kai a szul tá ni ud va ron kí vül és
be lül, kor mány za ta, ten ge ri és szá raz föl di ha tal má nak össze te vôi, il let ve a tö rö kök ter -
mé sze te és sok fé le szo ká sai, val lá sa és szek tái – aho gyan a cím la pon ol vas ha tó hosszas
ma gya rá zat összeg zi.8 A két fô sze rep lô mel lett a kö tet lap jain fel tûn nek más fi gu rák
is, a Ka lauz, a Fo ga dós, né hány Ka to na és egy Bol tos, akik a sa ját szak má juk kal kap -
cso la tos kér dé sek hez szól nak hoz zá.

A Colloquia ket tôs cél lal író dott. Egy részt, mint az a cím bôl is ki tûnt, az Osz mán Biro -
da lom ról köz ve tít szá mos hasz nos in for má ciót. Más részt vi szont, két nyel vû sé gé nek
kö szön he tôen, az osz mán-tö rök nyelv el sa já tí tá sá ra vá gyó kat is se gí ti. A la tin nyelv ok -
ta tá sá hoz hasz nált, be szél ge tés for má ban megírt köny vek – ame lyek legis mer tebb, tár -
sa da lom kri ti ká val bô sé ge sen fû sze re zett da rab ját Rot ter da mi Eras mus ko ráb ban em -
lí tett Colloquia Fa mi li a ri á já ban tisz tel het jük – a 17. szá zad so rán a ver na ku lá ris nyel vek
ok ta tá sá ban is egy re fon to sabb sze re pet kap tak. Nép sze rû sé gü ket kü lö nö sen elô se gí -
tet te, hogy egy re na gyobb pél dány szám ban je len tek meg egy sze rû sí tett for má jú, utazók
szá má ra ké szü lô vál to za taik.9 Ezek osz mán-tö rök nyelv re al kal ma zá sá ról mindazonáltal
Har sá nyi köny ve elôtt nem tu dunk: szá mos szó sze det, il let ve köz mon dás gyûj te mény
ké szült, ám egyik sem dia ló gus, sôt nem cse lek mé nye sí tett dia ló gus for má já ban.
A Colloquia egye di sé gé nek kö szön he ti ed di gi egyet len elem zé sét is: Ha zai György nyel -
vé sze ti ana lí zi se mint a 17. szá za di osz mán-tö rök nyelv kiej té sé nek kü lön le ges for rását
dol goz ta fel.10 A Col lo qu i á ban elô for du ló be széd hely ze tek szá mos eset ben al kal maz -
kod nak az uta zók szá má ra ké szült nyelv köny vek ben ta lál ha tó hoz – így a vá sár lás sal
vagy a fo ga dó be li élet tel fog lal ko zó pár be szé dek ben –, ám mi vel az Osz mán Bi ro da -
lom a nyu ga tiak kö zül el sôd le ge sen dip lo ma ták cél pont já nak szá mí tott, a töb biek hez
ké pest meg le he tô sen nagy ré sze fog lal ko zik az ál lam élet kér dé sei vel.

A könyv az zal kez dô dik, hogy a Tol mács fi gyel mez te ti a Kö ve tet, ne emel jen ka lapot
az osz má nok elôtt, mi vel ezt azok il let len cse le ke det nek tar ta nák. Már az el sô mon -
da tok tól kezd ve egyér tel mû te hát, hogy az osz má nok vi lá ga ra di ká li san el tér a ke resz -
té nye ké tôl. De va jon mi tesz egy osz mánt osz mán ná? Van-e va la mi lyen kü lön le ges is -
mer te tô je gyük? Lé te zik-e egyál ta lán „A tö rök”? Az osz mán vi lág ban ta pasz talt, hig gadt
szak ér tô sze re pét ját szó Tol mács tól – aki a könyv egé szé ben Har sá nyi vé le mé nyét kép -
vi se li – a Kö vet na gyon ha son lóa kat kér dez, ami kor a tö rö kök iga zi ter mé sze té rôl kezdi
fag gat ni. A Tol mács azon ban nem haj lan dó egye nes vá laszt ad ni: ki fej ti, hogy bár mely
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nem zet ter mé sze tét igen ne héz len ne leír ni, de a tö rö kö két kü lö nö sen is az, hi szen
ez a nem zet igen sok nem zet bôl áll, egé szen pon to san hu szon hét bôl.

„Így az tán – foly tat ja a Tol mács – úgy áll a do log, hogy ha va la ki az osz má nok ter -
mé sze té nek és er köl csei nek leírá sá hoz fog na, meg kel le ne is mer nie mindezen né pek
ter mé sze tét. Sôt, Mo ha med ter mé sze tes, tö rök nem zet ség bôl szár ma zó kö ve tôi más
ter mé szet tel és er köl csök kel bír nak, mint a re ne gá tok; má sok kal a mû velt tö rö kök,
má sok kal a mû ve let le nek és fa ra gat la nok; má sok a szo ká sai a ha tár vi dé ken élôk nek,
mint a bi ro da lom kö ze pén la kók nak: a ke resz té nyek tôl és szom szé dai tól jót is, rosszat
is ta nul hat bár ki. Csakúgy, mint ná lunk, a ka to nák nak, a tu dó sok nak és a bal gák nak,
a ke res ke dôk nek, a pa rasz tok nak, a vá ro siak nak vagy az ud va ri em be rek nek mind-
mind meg van nak sa ját er köl cseik és szo ká saik.”11

Fi gye lem re mél tó an tiesszen cia lis ta ál lás pont já nak kiala kí tá sa kor a Tol mács a tech -
ni kai prob lé mák ra he lyez te a hang súlyt – tud niil lik hogy az osz má nok cso port ja annyi -
ra he te ro gén, hogy kép te len ség bár mi ál ta lá no sat mon da ni ró luk. A Kö vet fi lo zofi ku -
sabb ér vek kel pró bál rá hat ni: azt ál lít ja, Is ten megad ta a ké pes sé get az em be rek
szá má ra, hogy min den rôl legalább kor lá to zott tu dást sze rez hes se nek. Kér le lé sé re,
hogy a Tol mács ossza meg ve le ta pasz ta la tait, utób bi haj lan dó nak mu tat ko zik né hány
alap ve tô in for má ciót köz lé sé re az „ál ta lá ban vett tö rök rôl”, sôt, a Colloquia egyes pont -
jain a me rész ál ta lá no sí tá sok sem áll nak tá vol tô le. Egy pon ton mégis csak fenn tart ja
azt a vé le mé nyét, hogy a tö rö kök kel kap cso lat ban kép te len ség ál ta lá no sí ta ni a cso -
por ton be lü li ra di ká lis kü lönb sé gek miatt. Ez pe dig a „szü le tett musz li mok” és a re -
ne gá tok kö zöt ti kü lönb ség kér dé se.

A ke resz tény val lás ról az isz lám ra át tér tek fon tos sze re pet ját szot tak az Osz mán Bi -
ro da lom közéle té ben: sze re pük az ál lam igaz ga tás ban fo lya ma to san nôtt a 15–16. szá -
zad óta, an nak el le né re, hogy elô re tö ré sük idôn ként erô sza kos reak ciót vál tott ki a
szul tán „szü le tett muszlim” alatt va lói ból.12 A re ne gá tok ál ta lá ban nem ör vend tek kü -
lö nö sebb nép sze rû ség nek Er dély ben, de Har sá nyi kol lé gái, a fe je de lem ség kons tan -
ti ná po lyi kö ve tei kö zött még annyi ra sem: szá mos eset ben ta lál ko zunk a for rá sok ban
az zal, hogy a dip lo ma ták „ku tya”-ként, vagy ca nis fili us ként (ku tya fiaként) em le ge tik
ôket.13 A re ne gá tok, az el ter jedt er dé lyi el kép ze lés sze rint, az isz lám hit re va ló át té -
rés kor hi tük mel lett meg vál toz tat ták ter mé sze tü ket is: ko ráb bi ka rak te rü ket el ve szít -
ve, tel je sen tö rök ké let tek. Ez tet te le he tô vé, hogy a dip lo ma ták a re ne gá tok szá muk -
ra elôny te len cse le ke de teit az zal in do kol ják: „az tö rök ter mé szet ben ne va gyon”.14

Har sá nyi is legalább annyi ra kri ti kus nak mu tat ko zik a re ne gá tok iránt, mint kor tár -
sai, van azon ban köz tük egy je len tôs kü lönb ség: míg a 17. szá za di dip lo ma ták ál ta lá -
nos el kép ze lé se az volt, hogy a re ne gát az át té rés sel pont olyan rossz lesz, mint a szü -
le tett tö rök, Har sá nyi úgy vél te, egy „igaz muszlim” ezer szer jobb egy re ne gát nál.
Elôb bie ket meg bíz ha tó és ke gyes em be rek nek ír ja le, akik meg tart ják val lá suk elôírá -
sait, so sem ha zud nak, so sem ré sze ges ked nek és igen csak nagy lel kûek. Még a fog lyai -
kat is sza ba don en ge dik né hány év után, fel té ve, hogy azok nem tér tek át – ami re vi -
szont so ha nem kény sze rí te né nek sen kit. A re ne gá tok ez zel el len tét ben go no szok,
ha zu gok és es kü sze gôk, meg lop ják üz let tár sai kat. A mû vel tebb jé vel még nincs is ak -
ko ra gond – azok csak ré sze ge sek és ká bí tó szer füg gôk –, a bár do lat lan re ne gá tok azon -
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ban alig kü lön böz nek az ál la tok tól. A vá ros ban la kók né mi leg ci vi li zál tab bak, de még
ne kik sincs esé lyük, hogy a szü le tett musz li mok ke gyes sé gé nek szint jét elér jék, kü lö -
nö sen azo két, akik már ma guk mö gött tud ják kö te le zô za rán dok la tu kat.15

A re ne gá tok és a „ter mé sze tes tö rö kök” kö zöt ti kü lönb ség té tel nem tel je sen is me -
ret len a tur ci ca -i ro da lom ban, bár nem tar to zik a leg nép sze rûbb el kép ze lé sek kö zé
sem.16 Meg le pô mó don egy má sik, ha son ló vé le mé nyen lé vô szer zô, Je an de Thé ve -
not, ép pen ab ban az év ti zed ben járt Kons tan ti ná poly ban, ami kor Har sá nyi is ott szol -
gált az er dé lyi kö vet sé gen. Leírá sa el vi ro kon sá got mu tat Har sá nyié val: „a tö rö kök jó
em be rek, és hí ven kö ve tik a ter mé szet pa ran csát: ne tégy mást má sok kal, mint amit
ôtô lük vár nál ma gad dal szem ben. Ami kor itt tö rö kök rôl be szé lek, a ter mé sze tes tö -
rö kö ket ér tem alat ta, nem pe dig azo kat, akik vál to gat ják val lá su kat – akik bôl szá mos
akad Tö rökor szág ban –, és akik nyil ván va lóan bár mely go nosz ság ra és bûn re ké pe -
sek, ahogy a ta pasz ta lat is mu tat ja; és akik pon to san olyan hût le nek em ber tár saik hoz,
mint Is ten hez vol tak.”17 A két szer zô köz vet len egy más ra ha tá sa azon ban nem va ló -
szí nû: sze mé lyes kap cso lat ban nemigen áll hat tak, és bár Thé ve not köny vé nek el sô
kiadá sa hat év vel a Colloquia elôtt je lent meg, nem va ló szí nû, hogy a fran ciául – tu do -
má sunk sze rint – nem tu dó er dé lyi for gat ta vol na azt.18 Ráadá sul Thé ve not és Har sá -
nyi be szá mo ló ja kö zött alap ve tô kü lönb ség, hogy a fran cia szer zô csak a fen ti passzus -
ban fog lal ko zik a re ne gá tok és a szü le tett musz li mok kö zöt ti kü lönb ség gel – ez zel
szem ben az er dé lyi dip lo ma ta szá má ra ez köny vé nek szer ve zô el vét je len ti.

A kü lönb ség té tel egyér tel mûen meg ha tá roz za pél dául a be ve ze tés ben érin tett té -
ma kör, a tö rök meg bíz ha tó sá gá nak tár gya lá sát. Har sá nyi 1650-es évek be li ál lás pont -
ja egyér tel mûen az er dé lyi dip lo ma ták ál ta lá nos, tö rök kel kap cso la tos elô fel te vé seit
kö vet te: a kö ve tek osz mán tár gya ló part ne rei ket egy részt ha zug ként, más részt áll ha -
tat lan ként mu tat ták be le ve leik ben.19 Mindeze ket a tu laj don sá go kat Har sá nyi a Col -
lo qu i á ban át ru ház za a re ne gá tok ra, akik rôl – mint a fen teb biek ben je lez tem – ki de -
rül, hogy ha zug csa lók, és a leg ki sebb dol gok ban sem sza bad ben nük meg bíz ni.

Ha son ló a hely zet az osz mán had se reg fe gyel mé nek kér dé se kap csán. Ami kor a Követ
az osz mán se re gek lét szá má ról hall, el ször nyed, mi fé le ká ro kat okoz hat egy ek ko ra
had a te rü let nek, ame lyen át vo nul: „Sen ki nek nem ke gyel mez nek, min den ki lop, fosz -
to gat és ra bol, ahol csak tud. Ha nem adod utol só tu laj do no dat, el ve szik erô vel, ha
el lenállsz, de re ka san el ver nek egy hu sáng gal.”20 A Kö vet el kép ze lé sei ál ta lá ban a stan -
dard nyu gat- eu ró pai tö rök ké pet köz ve tí tik – amely rôl a Tol mács elôbb-u tóbb min dig
el ma gya ráz za, hogy a va ló ság hoz nincs sok kö ze. Nincs ez más képp ez eset ben sem:
az osz mán Ka lauz fel vi lá go sít ja a Kö ve tet, hogy az osz mán se re gek ben a ka to na fe jével
fe lel a leg ki sebb bûn tet tért is: ha csak egy hagy mát vagy to jást lop is el, felakaszt ják.
A Ka lauz ezt a fe gyel met egye ne sen ah hoz ha son lít ja, amely az óko ri ró mai se re gekben
dí vott. A Tol mács a ké sôb biek ben mindezt még meg told ja az zal is: a fe gye lem nem -
csak a se reg re, ha nem az osz mán min den na pok más te rü le té re is vo nat ko zik; a piac
rend jét pél dául a ja ni csá rok fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül min den ki vel be tar tatják.21

Bár a nyu gat- eu ró pai tö rök ké pet ál ta lá nos ság ban az erô sza kos és ke gyet len tö rök
ké pe ha tá roz ta meg, nem volt szo kat lan je len ség, ha az Osz mán Bi ro da lom ban járt
uta zók mun kái ban ol va sóik hí zel gô meg jegy zé se ket ta lál tak a szul tán se re gé nek fegyel -
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mé rôl. Az osz mán ka to nai si ke rek ma gya rá za tá ra ez meg fe le lô érv nek tûnt, ráadá sul
le he tô sé get biz to sí tott az ott ho ni gya kor lat os to ro zá sá ra.22 A ró maiak hoz va ló ha son -
lí tás azon ban a tur ci ca- szer zôk nagy ré sze szá má ra erôs túl zás nak ha tott vol na, mint
ahogy az a ki je len tés is, hogy Kons tan ti ná poly min den na pi éle tét is a fe gye lem jellemzi.
Er rôl mel les leg Har sá nyi nak is el té rô ta pasz ta la tai vol tak: az 1650-es évek ben több le -
ve lé ben is ar ról szá molt be, hogy az osz mán fô vá ros ut cáin káosz tom bol.23 Ez per sze
el sô sor ban az év ti zed po li ti kai vál sá gá nak kö vet kez mé nye volt, és a Köp rü lü- re stau rá -
ció után a fô vá ros ut cái új ra biz ton sá go sak let tek. A Colloquia ál tal köz ve tí tett kép azon -
ban nem csak Har sá nyi nak egy rend kí vü li idô szak ban szer zett sze mé lyes él mé nyei vel,
ha nem az er dé lyi kö ve tek ál ta lá nos be nyo má sá val is el len ke zik. Az ô le ve leik ben ugyan -
is fo lya ma to san elô buk kan nak a tö rök ag resszi vi tá sá val kap cso la tos be szá mo lók.24

Har sá nyi te hát is mét fe lülír ja ko ráb bi ta pasz ta la tait, ami kor az osz má nok fe gyel me -
zett sé gé rôl nyi lat ko zik. Ráadá sul a dú ló ha dak a Colloquia lap jain is meg je len nek. Né -
hány ka to na vissza akar ja for dí ta ni az út ról a Kö ve tet ha zá já ba, mond ván: nagy had -
já rat szer ve zô dik ép pen, min den fe lé ka to ná kat lát ni, és a Kö vet éle te ve szély ben
fo rog na, ha foly tat ná út ját. „Akik a had se reg be áll nak, igen go nosz em be rek. Bo csá -
na tot, ke gyel met nem is mer nek. Azt hi szik majd, hogy a hi tet le nek ké mei vagy tok.
Vagy nem tud já tok, a szul tán mennyi re ha ra gos, amiért a hi tet le nek meg sér tet ték?”25

Hogy le het sé ges az, hogy a fe gyel méért so kat di csért osz mán se reg ve szé lyez te ti a bé -
kés uta zók éle tét? Har sá nyi két le he tô sé get is ad az el lent mon dás felol dá sá ra. Elô ször
is, a könyv ké sôb bi sza ka szá ban, a re ne gá tok be mu ta tá sá nál ki de rül: a ka to nák azért
nem ke gyel mez nek sen ki nek, mert nem iga zi musz li mok. Köz vet le nül az ese mé nyek
sod rá ban azon ban ma ga a Kö vet hi vat ko zik ar ra, hogy az osz mán ka to nák rossz szo -
ká sai kat a ke resz tény se re gek tôl ta nul ták el.26

Ter mé sze te sen Har sá nyi nem hagy ja fi gyel men kí vül a má sik té mát sem, amely más
ko ra új ko ri meg fi gye lôk szá má ra is az Osz mán Bi ro da lom po zi tív vo ná sá nak tûnt: a
la kók ke gyes sé gé nek kér dé sét. A Kö vet a be szél ge tés vé ge fe lé ki je len ti, hogy az isz -
lám ról már ki vá ló köny vek szü let tek, ezek bôl bár ki elég in for má ciót sze rez het, ráadá -
sul a Ko rán is hoz zá fér he tô for dí tás ban mind azok szá má ra, akik e val lás alap jai val sze -
ret né nek megis mer ked ni. Ô a ma ga ré szé rôl meg le he tô sen ke vés ér dek lô dést ta nú sít:
úgy vé li, túl sá go san me leg van ilyen kér dé sek tag la lá sá hoz, ráadá sul a vi lág te le a közel -
gô há bo rú hí rei vel, így nem ez a meg fe le lô idô pont teo ló giai kér dé sek rész le tei nek
meg vi ta tá sá ra. A Ko rán ról nem is esik na gyon sok szó a to váb biak ban, a kü lön bö zô
muszlim val lá si irány za tok is mer te té se mel lett azon ban a Tol mács hossza san be szél a
kü lön bö zô der vis ren dek rôl, a val lá si tiszt ség vi se lôk rôl, te hát a val lás gya kor la tibb olda -
lá ról, és szö ve gét több ször tö ri meg Har sá nyi egy-egy la tin nyel vû ma gya rá zó jegy zete.27

A Colloquia ezen ré sze azon ban nem köz ve tít ér ték íté le tet, az in for má ciók hoz nem
tár sul kom men tár. An nál in kább ah hoz a rész hez, amely a „szü le tett musz li mok” ke -
gyes sé gé rôl szól. A Tol mács azt ál lít ja, hogy a kö te le zô, mek kai vagy me di nai za rán -
dok la tán túlesett iga zi muszlim so ha nem in na ré sze gí tô ita lo kat, megelég szik egyetlen
nô vel, és nem ve te me dik ho mo sze xua li tás kap cso la tok ra, pa ráz na ság ra és ha son lókra.
Ke gyes ala pít vá nyo kat tesz, ala mizs nát osz to gat a sze gé nyek nek, ál la tok nak és ma da -
rak nak, és me leg na po kon vi zet ad a szom ja zók nak.28 Azo kat az ele me ket eme li te hát
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ki, ame lye ket szá mos ke resz tény kor tár sa is po zi tí van ítélt meg: az isz lám mal mint val -
lás sal kap cso la tos fenn tar tá saik el le né re – és idôn ként a val lá si szer tar tá sok ki gú nyo -
lá sa mel lett – nem ke ve sen fe jez ték ki óha ju kat a 16–17. szá za di Osz mán Bi ro da lom -
ban járt uta zók kö zül, bár csak sa ját hit tár saik is ha son ló lel ke se dést mu tat ná nak val lá suk
gya kor lá sá ban, mint a musz li mok.29 A Colloquia be szá mo ló ja eb be a tra dí ció ba il lesz -
ke dik, bár né hány pont ban – így ab ban, hogy ki zár ja a za rán dok la tu kat meg tett musz -
li mo kat a kor szak ban szo ká so san a tö rök höz tár sí tott ho mo sze xua li tás gya kor lói nak
kö ré bôl – ta lán még ná luk is to vább megy.30 A Colloquia musz li mo król al ko tott ké pe
mindazonál tal meg le he tô sen po zi tív ma rad. Ami kor Har sá nyi össze ha son lít ja a ke -
resz tény szer ze tes sé get a der vis ren dek kel, kü lö nös súly he lyez ar ra, hogy el sô he lyen
kö zöl je: „a mi szer ze te seink is me rik Is ten igaz út jait és pa ran csait.”31 Rög tön utá na
azon ban ar ról is be szá mol, hogy míg a der vi sek sze gény ség ben él nek, ad dig a ke resz -
tény szer ze te sek ha tal mas va gyo no kat gyûj te nek.32 A pro tes táns szer zô ol dal vá gá sa a
ka to li kus egy ház oly so kat kár hoz ta tott in téz mé nye el len azon ban új ra csak ál ta lá nos
kö vet kez te té sé re hív ja fel a fi gyel met: ugyan a musz li mok hi te té ves, gya kor la ti val lá -
sos sá guk mindazonál tal pél dát mu tat hat a ke resz té nyek szá má ra.

Akár az osz má nok meg bíz ha tó sá gát, igaz mon dá sát vagy fe gyel mét vesszük fi gye lem -
be, min den kép pen egy ered mény re ju tunk: a Colloquia ál tal raj zolt kép mar kán san
kü lön bö zik at tól, amit Har sá nyi ti zen öt év vel aze lôt ti dip lo má ciai le ve le zé se köz ve tít.
Egyet len té nye zô rôl nem vál to zott meg Har sá nyi vé le mé nye: aho gyan dip lo ma ta ként
is azt ír ta, hogy „az tö rök sze me adom nél kül nem lát, nyel ve né ma”,33 a Col lo qu i á ból
is az de rül ki, hogy az osz mán vi lág ban a pénz je len tôs sze re pet ját szik. Ez nem csak
ab ból tud ha tó, hogy a Ka lauz szá mos ez zel kap cso la tos tö rök köz mon dást so rol fel,
de a Tol mács ki is mond ja: mi vel a Kö vet nem ho zott ma gá val aján dé kot, nem szá mít -
hat ar ra, hogy a szul tán megaján dé koz za majd tá vo zá sa kor. „A tö rök nem zet el fo gad -
ni, nem ad ni ta nult meg; úgy vé lik, az egész vi lág az adó suk.”34 A tö rö kök anya gias sá -
gá val kap cso la tos mo rá lis prob lé mák nak mindazonál tal élét ve szi, hogy ki de rül: a
Kö vet meg al kal ma sint fe le lôt le nül szór ja a pénzt, amely még sú lyo sabb bûn, legalábbis
a Tol mács asz ké tiz mu sá val va ló össze ve tés ben.35

Az azon ban biz tos, hogy a csa lárd, ha zug és vad tö rö kök, aki ket Har sá nyi tö rök deák -
ként is mert, a Colloquia megírá sáig el telt idô ben meg bíz ha tó, igaz mon dó, ke gyes em -
be rek ké vál tak – a ke vés exp li cit össze ha son lí tás alap ján a ke resz té nyek nél is job bak -
ká. Ha meg pró bál juk en nek a vál to zás nak a hát te rét meg fog ni, elô ször is a ra di ká li san
meg vál to zott po li ti kai kö rül mé nyek re kell fel hív ni a fi gyel met – aho gyan azt a szo ciál -
pszi cho ló gia szte reo tí pia-ku ta tá sá nak legutób bi irány za ta, az úgy ne ve zett „tár sa dal mi
szin tû vizs gá lat” (so ci al le vel app ro ach) ajánl ja. Ezen irány zat alap fel te vé se sze rint a szte -
reo tí piák – te hát az egy adott cso port ál tal egy má sik cso port min den tag já ra ér vé nyes -
nek te kin tett tu laj don sá gok – idô be li vál to zás nak van nak ki té ve, el sô sor ban a két cso -
port kö zöt ti ha tal mi vi szo nyok vál to zá sait kö vet ve.36 A té zis ki vá lóan al kal maz ha tó
Har sá nyi ese té re is. Az 1650-es évek ben az Osz mán Bi ro da lom sú lyos po li ti kai vál sá -
got élt át, és Har sá nyi dip lo ma ta ként kö zel rôl fi gyel het te a gyor san vál ta ko zó nagy ve -
zí rek emel ke dé sét és bu ká sát, az ud va ri int ri ká kat, az egyes po li ti kai cso por tok ma chi -
ná cióit a ha ta lom ba ke rü lés re, és ezek ku dar cát. Kons tan ti ná poly ve len cei blo kád ja
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alatt, 1656-ban vagy a ja ni csá rok so ro za tos lá za dá sai alatt sa ját bô rén érez het te, mennyit
ve szí tett ha té kony sá gá ból az osz mán ál lam gé pe zet. Mindezt azon ban át kel lett ér té -
kel nie a Colloquia írá sa kor, az 1670-es évek ben: a Köp rü lü- re for mok ered mé nye kép -
pen nem csak a bel sô bé két si ke rült a Por tán hely reál lí ta ni, de a bi ro da lom ké pes sé
vált ar ra is, hogy új ra si ke res há bo rú kat vi sel jen a Habs burg Bi ro da lom (1663–64),
majd a Len gyel–Lit ván Unió el len (1672).37

A Col lo qu i á nak a Köp rü lü- csa lád ról szó ló be kez dé sei megerô sí tik a fel té te le zést, hogy
po li ti kai te vé keny sé gük ha tás sal le he tett tö rök ké pé nek vál to zá sai ra. A könyv de di ká -
ció já ban Har sá nyi erôs ér zel mi töl te tû ki fe je zé sek kel szá mol be ar ról, miért kel lett ha -
zá ját el hagy nia: „a bar bá rok zsar nok sá ga ál tal meg foszt tat tam min den ja vaim tól és
meg él he té sem for rá sai tól”.38 Ami kor a Köp rü lü e krôl szó ló részt ol vas suk a Col lo qu i á -
ban, alig hi he tô, hogy ugyanezek rôl a „bar bá rok ról” van szó. A Tol mács elis me rés sel
ejt szót Köprülü Meh med nagy eszé rôl (pru den tia), amely nek ré vén ké pes volt Er dély
ro vá sá ra meg nö vel ni a bi ro da lom te rü le tét, és a fe je de lem ség adó ját is jó val ma ga -
sabb ra tor nász ta. Sôt, még a nagy ve zí ri funk ciót is si ke rült fiá ra örö kí te ni, ami szo kat -
lan je len ség az Osz mán Bi ro da lom ban.39 A sze mé lyes ká rok miatt ér zett ke se rû ség el -
vá lasz tá sa az ér tük fe le lôs po li ti kus megíté lé sé tôl egyér tel mûen azt mu tat ja: Har sá nyi
az 1650-es évek vé gé tôl be kö vet ke zô po li ti kai vál to zá sok miatt fo ko za to san tö rök ké -
pe átala kí tá sá ra kény sze rült.

A po li ti kai vi szo nyok meg vál to zá sa mindazonál tal nem nyújt tel jes ma gya rá za tot.
Aho gyan a fen tiek ben em lí tett szo ciál pszi cho ló giai is ko la is hang sú lyoz za: mo dell jük
a szte reo tí piák kö zös sé gi, nem pe dig egyé ni szin tû idô be li vál to zá sát te szi ér tel mezehe -
tô vé. Ha a ha tal mi hely zet meg vál to zá sa fon tos elem volt is Har sá nyi tö rök ké pé nek
átala ku lá sá ban, egye dül nem ele gen dô a ra di ká lis for du lat hát te ré nek megér té sé hez.
Eh hez szá mí tás ba kell ven nünk a Har sá nyi szer zôi hely ze té ben be kö vet ke zô vál to zá -
so kat is.

Elô ször is, nem sza bad le be csül ni a pers pek tí va tá vol ság ból fa ka dó vál to zá sát: csu -
pán az a tény, hogy Har sá nyit nem ér ték min den nap újabb be nyo má sok a tö rö kök -
kel kap cso lat ban, és nem állt ál lan dó kap cso lat ban dip lo ma ta tár sai val sem, ked ve -
zôbb le he tô sé get nyúj tott ar ra, hogy meg kér dô je lez ze alap ve tô igaz ság nak vélt
elô fel te vé sei ket. Har sá nyi nak mind a szük sé ges tá vol ság, mind a meg fe le lô mennyi -
sé gû idô ren del ke zé sé re állt ko ráb bi ta pasz ta la tai nak új raér tel me zé sé hez, hi szen ud -
va ri ta ná csos ként csak ural ko dó ja ese ti meg bí zá sait kel lett tel je sí te nie – és ma ga is pa -
nasz ko dott ar ról, hogy vi szony lag rit kán ka pott felada tot.40

Ugyanak kor a le ve le zés, il let ve a Colloquia írá sa kor Har sá nyit más-más szán dék ve -
zet te. Kons tan ti ná po lyi dip lo ma ta ként szí ve sen je lez te ural ko dó já nak: nem csak hû
szol gá ja, de szak ér tô ta nács adó ja is. A ko ra be li kö ve tek hez ké pest jó val gyak rab ban
kö zöl te fe je del mé vel, mi len ne sze rin te a he lyes el já rás egy-egy po li ti kai kér dés megol -
dá sá ban, ami már csak azért is fel tû nô, mert az ál ta la be töl tött poszt, a tö rök deá ké,
a kö ve te ké nél el mé le ti leg sok kal ki sebb presz tízzsel ren del ke zett.41 Sok kal ha té ko -
nyab ban pró bál koz ha tott a fe je del mi dön té sek be fo lyá so lá sá val ak kor, ha az er dé lyi
dip lo ma ták ál ta lá no san el fo ga dott tu dá sá ra, a „tö rök ter mé szet rôl” val lott kö zös né -
ze teik re épí tett.
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A Colloquia írá sa köz ben épp az el len ke zô je állt ér de ké ben: ak kor bi zo nyít hat ta legin -
kább hasz nos sá gát ke nyér adó ja szá má ra, ha tu dós ként vi sel ke dett – eh hez vi szont ar -
ra volt szük ség, hogy új don sá go kat kö zöl jön. En nek a cél nak egy osz mán-tö rök nyelv -
könyv megírá sa már ön ma gá ban meg fe lelt vol na, Har sá nyi am bí cióit azon ban nem
elé gít het te ki: úgy tû nik, ô azt is bi zo nyí ta ni akar ta, hogy osz mán ügyek ben ki ma gasló
szak ér te lem mel ren del ke zik – ami nem vé let len, hi szen ezért kap ta fi ze té sét.42 A rene -
gá tok és szü le tett musz li mok kö zöt ti kü lönb ség hang sú lyo zá sa a Colloquia ol da lain
ennek esz kö ze ként szol gál ha tott. Har sá nyi ez zel az Osz mán Bi ro da lom ról már lé te zô
tu dás anyag hoz kö töt te sa ját be szá mo ló ját: egyes té ve dé sek os to ro zá sán kí vül nem kel -
lett meg cá fol nia a ko ráb bi iro dal mat, hi szen azok sze rin te csak annyi ban té ved tek,
hogy a re ne gá tok go nosz sá gát a tö rö kök egé szé re vo nat koz tat ták. Más részt új don ság -
gal ruk kolt elô, hi szen új ér tel me zé si ke re tet adott az ad di gi tu dás nak.

A le ve le zés és a Colloquia tö rök ké pei kö zött mu tat ko zó kü lönb ség leg fon to sabb oka
azon ban – úgy vé lem – a két szö veg kor pusz ban fel lel he tô po li ti kai prog ram kü lönb -
sé gei re ve zet he tô vissza. Az 1650-es évek ben Har sá nyi meg le he tô sen egyér tel mû vé tet -
te, mit ta ná csol fe je del mé nek: az Osz mán Bi ro da lom gyen ge, a fe je de lem így nyu god -
tan te het me rész lé pé se ket, nem éri majd re tor zió.43 A Colloquia imp li ká ciói nak
meg ha tá ro zá sa né mi leg bo nyo lul tabb feladat. A könyv két fô sze rep lô je, a Kö vet és a
Tol mács, más-más kö vet kez te té sek re jut nak. Miu tán vé gig hall gat ta a meg bíz ha tó, fe -
gyel me zett és ke gyes osz má nok ról szó ló be szá mo ló kat, a Kö vet meg koc káz tat ja a fel -
te vést: „ha így áll a do log, ak kor a ke resz tény né pek is nyu godt lé lek kel él het nek a tö -
rök csá szár ural ma alatt?”44 A Tol mács óva tos vá laszt ad, ám vég sô so ron elis me ri, hogy
a bi ro da lom adó fi ze tô ál la mai meg tart hat ják sa ját köz igaz ga tá su kat és bí rás ko dá su -
kat, és amennyi ben nyíl tan nem sza kí ta nak uruk kal, bé ké ben él het nek. A kard dal
meg szer zett te rü le tek ugyan el ve szí tik sa ját kor mány za ti rend sze rü ket, és a ke resz tény
la kos ság osz mán ura kat kény te len el fo gad ni, ám ez nem je len ti azt, hogy hely ze tük
el vi sel he tet len len ne. Az ál la mi adó so sem annyi ra ma gas, hogy a pa rasz tok ne tud -
nák meg fi zet ni, sôt: „Sok szpá hit lát tam már, aki sa ját va gyo ná ból se gí tet te ki alatt va -
lóit pénz zel, mar há val és más kép pen. Azt mond ják ugyanis, ha alatt va lóik el ve szí tik
va gyo nu kat, ak kor a föld tu laj do no sa is szük ség kép pen szük sé get fog szen ved ni […],
és vé gül ma ga is tönk re megy majd, ami kor az alatt va lói min dent el ve szí tet tek és töb -
bé nem tud ják le ró ni adó ju kat.”45 Az osz mán föl des urak fi gye lem re mél tó ka me ra lis -
ta né ze tei rôl szó ló esz me fut ta tá sát Har sá nyi egy me ta fo rá val fog lal ja össze: ha a ku tak
ki szá rad nak, a cisz ter nák ból is el tû nik a víz.

Ha a szpá hik fel vi lá go sult gaz dál ko dá si né ze tei nem let tek vol na ele gen dôek, a Tol -
mács és a Kö vet ál tal meg vi ta tott kö vet ke zô kér dés két ség kí vül el bi zony ta la ní tot ta a
ke resz tény ol va só kat. Az osz má nok nem muszlim val lá sok hoz va ló vi szo nyá ról a Tol -
mács azt ál lít ja: a tö rö kö ket nem na gyon ér dek li más em be rek val lá sa; ha va la ki há -
rom szo ri fel ké rés után sem tér át az isz lám ra, ar ra sen ki nem kény sze rít he ti, mi vel a
tö rö kök „úgy vé lik, a hit és a val lás Is ten ado má nya”.46 A té telt Har sá nyi egy rö vid tör -
té net tel vi lá gít ja meg: ami kor Szü lej mán szul tánt fel ke res te a muf ti, hogy a bi ro da -
lom ban élô összes ke resz tény és zsi dó meg té rí té sét kér je tô le, az ural ko dó ez zel a me -
ta fo rá val vá la szolt: a bi ro da lom olyan, mint egy kert, az em be rek pe dig ben ne a vi rá gok.
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Amennyi ben a kert ben több fé le a vi rág, az an nál szí ne sebb lesz, és an nál ked ve sebb
a szem nek, ugyanígy tör té nik a bi ro da lom mal, ha sok kü lön bö zô val lá sú em ber lak -
ja. Ez az oka an nak, hogy ô, a szul tán, sen kit nem akar na át té rés re kény sze rí te ni. Az
anek do ta mel lett per sze a ha gyo má nyos gaz da sá gi ma gya rá zat is sze re pel a könyv ben:
a tö me ges át té rí tés nem len ne ki fi ze tô dô a bi ro da lom szá má ra, hi szen csak a nem
muszlim alatt va lók fi zet nek adót.47 A Kö vet meg pró bál el len ve té se ket ten ni, felidézve
a Köprülü nagy ve zí rek több, egyes ke resz tény cso por to kat súj tó in téz ke dé sét, a Tolmács
azon ban ki mu tat ja, hogy mindegyik nek konk rét po li ti kai oka volt, így meg véd ve saját
ál lás pont ját.

Úgy tû nik, a Kö ve tet tö ké le te sen si ke rült meg gyôz ni: olyannyi ra, hogy egy idô után
már olyan je len sé gek vé del mé re is haj lan dó ér ve ket ta lál ni, ame lyek a ko ra be li ke -
resz tény szem lé lôk nagy ré sze szá má ra el fo gad ha tat lan nak tûn tek, mint pél dául a
több ne jû ség. Na gyon prak ti kus do log ez olyan ese tek ben – így a Kö vet –, ami kor va -
la mi lyen be teg ség ágy hoz szö ge zi az asszonyt, és a ház tar tás ve ze té sé nek ódiu ma fiatal
és egész sé ges fér jé re ma rad na. Ugyan csak nagy sze rû megol dást je lent ar ra a prob lé -
má ra, ha a férj nek so kat kell utaz nia: így egyik fe le sé gét ma gá val vi he ti, de ott hon is
ma rad egy, aki el lát hat ja a há ziasszo nyi teen dô ket, és gon dos kod hat a gye re kek rôl.
E nyil ván va ló elô nyök el le né re vé gül a Kö vet úgy dönt, még sem ja va sol ja a több ne jû -
ség be ve ze té sét a ke resz tény te rü le te ken: „Mindazonál tal, mi vel ez a mi te rü le tün kön
ti los, hadd él je nek ôk a sa ját szo ká saik kal, és mi is meg tart juk a miein ket.”48

A Kö vet tel je sen el van ra gad tat va at tól a po zi tív kép tôl, ame lyet be szél ge tô tár sa tár
elé a tö rö kök rôl, és fel te szi a kér dést, amely – a po zi tív tö rök kép szá mos vo ná sá nak is -
mer te té se után – nem tel je sen vá rat lan, ám meg je le né se mégis né mi leg meg le pô: ha
az osz má nok ennyi re pél dás jel le mek, ta lán éssze rûbb len ne, ha a ke resz tény ural ko -
dók felad nák a har cot, és in kább ba rát sá gu kat és szö vet sé gü ket ke res nék. A Tol mács,
aki egész ed dig a pon tig nagy ener giá kat moz ga tott meg, hogy tár sa ne ga tív elô fel te -
vé seit le rom bol ja az osz má nok kal szem ben, itt már nem tud egyetér te ni. Azt mond -
ja: egyes en ged mé nye ket le het ten ni az osz má nok nak. Ke res ke del mi szer zô dé sek pél -
dául köt he tôk, mint azt Ang lia, Fran ciaor szág és Hol lan dia pél dá ja is mu tat ja. Még
az is üd vös len ne, ha a ha tár men ti te rü le te ket si ke rül ne biz ton sá go sab bá ten ni. Szö -
vet sé get köt ni az osz má nok kal azon ban sze rin te nem éri meg, nem csak er köl csi, de
prak ti kus szem pont ból sem: mint szá mos tör té nel mi pél da mu tat ja, az osz má nok nem
cse le ked nek más ér de ké ben. Aho gyan a tö rök szó lás is tart ja: „az em ber nem szed ep -
ret má sok ko sa rá ba”.49 A be szél ge tés meg le he tô sen vá rat la nul ér vé get: a Kö vet köz -
li, hogy ez a kér dés na gyon bo nyo lult, el dön té sét mû vel tebb em be rek re kell hagy ni.
A Tol mács (és raj ta ke resz tül Har sá nyi) vé le mé nye azon ban vi lá gos: „A ma gam ré szé -
rôl én in kább kol dul nék a ke nyé rért ke resz té nyek kö zött, mint hogy tisz te let tel övez -
ve bár, de a musz li mok ural ma alatt él jek.”50

Eb ben az eset ben egé szen vi lá gos, hogy Har sá nyi sa ját vé le mé nyét ad ja a Tol mács
szá já ba, an nál is in kább, mert a Colloquia utol só lap jain nem csak megis mét li a Kö vet
konk lú zió já nak el lent mon dó né ze tet, de ra di ka li zál ja is azo kat. A muszlim val lá si tiszt -
ség vi se lôk fel so ro lá sa után, meg le he tô sen lo gi kát la nul – anél kül, hogy akár új be kez -
dést nyit na –, Har sá nyi a po li ti kai kö vet kez te té sek is mer te té sé be kezd. Az ad di gi egyes
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szá mú meg szó lí tó for má kat, ame lyek a szö veg be szél ge tés for má já ból kö vet kez tek, hir -
te len töb bes szá mú vo ca ti vu sok vált ják fel, ami azt a be nyo mást kel ti, hogy Har sá nyi
„ki be szél” a könyv bôl, a szé le sebb kö zön ség szá má ra is össze fog lal ja leg fon to sabb mon -
dan dóit. Né hány ol da lon be lül az is ki de rül, kik bôl áll ez a kö zön ség: a szer zô, most
már tel je sen egyér tel mûen sa ját ne vé ben, a ke resz tény vi lág ural ko dói hoz – a csá szár -
tól a bi ro dal mi fe je del me kig – in té zi sza vait.51

Eb ben az „utó szó ban” Har sá nyi nyíl tan az osz mán ha ta lom el len for dul. Azt ál lít ja,
hogy Mo ha med pró fé ta vég ren de le té ben meg hagy ta a musz li mok nak, hogy bé kés vi -
szonyt tart sa nak fenn a ke resz té nyek kel – a tes ta men tum szö ve gét, amely ko ráb bi, 17.
szá za di kiadá sok ban is is mert, a na gyobb ha tás eléré se vé gett füg ge lék ben köz li is.52

Az osz má nok azon ban nyil ván va lóan nem tar tot ták be a pró fé ta vég aka ra tát, hi szen
ál lan dó a há bo rús ko dás a két hit gya kor lói kö zött. Har sá nyi két ré giót emel ki: egy -
részt Ma gyaror szá got, más részt Len gyelor szá got, az osz mán se re gek ak tuá lis ál do zatát
a meg je le nés idô pont já ban. Hogy még meg gyô zôbb le hes sen, még azt a kö vet ke zet -
len sé get is megen ge di ma gá nak, hogy kö zön sé gét a tö rök iga alatt szen ve dô szám ta -
lan nép ké pé nek felidé zé sé vel pró bál ja meg fel ráz ni – amely meg le he tô sen fur csán
hat a job bá gyai kat se gé lye zô, „ka me ra lis ta” szpá hik ról szó ló be szá mo ló után. Min den -
eset re Har sá nyi azt jó sol ja: Is ten se gít sé gé vel le he tô vé vá lik az el len fél le gyô zé se.

Ha az ol va só nem szem be sült vol na ko ráb ban a Tol mács vé le mé nyé vel, Har sá nyi
ser ken tô be szé de a Colloquia vé gén meg le he tôs meg le pe tést okoz hat na. Az er dé lyi
emig ráns, úgy tû nik, sem mi lyen el lent mon dást nem lá tott ab ban, hogy ki ma gas lóan
po zi tív ké pet raj zol jon az osz má nok ról, köz ben mégis a ke resz tény ség ôs el len sé gé nek
tart sa ôket, és ha tá ro zott lé pé se ket ja va sol jon ve lük szem ben. An nál is in kább, mert
a Colloquia kiadá sá nak évé ben, 1672-ben egész Eu ró pát az a kér dés tar tot ta láz ban,
mi kép pen le het ne megál lí ta ni az osz mán elô re nyo mu lást a Len gyel–Lit ván Unió irá -
nyá ban. Ka mie niec Po dols ki eles te és Po dó lia pa sa lik ká ala kí tá sa meg ráz ta az eu ró -
pai köz vé le ményt, és fe lé lesz tet te a tö rök el le nes ke resz tény össze fo gás ról szó ló, év szá -
za dos ter ve ket.53

A ke resz tény össze fo gás sal in dí tan dó tö rök el le nes há bo rú gon do la ta tu laj don képpen
az osz mán-tö rö kök el sô meg je le né se óta ala ku ló ban volt, ám a 15. szá zad má so dik
felé ben, Kons tan ti ná poly eles te után lett kü lö nö sen nép sze rû. Ke resz tény gon dolkodók
so ka sá ga hir det te a ke resz tes há bo rúk ha gyo má nyá nak fe lé lesz té sét ar ra va ló hi vat ko -
zás sal, hogy az osz mán ura lom alatt élô hit tár saik se gít ség re szo rul nak. A le pan tói
csata után, amely elô ször cá fol ta meg az el len fél le gyôz he tet len sé gé re vo nat ko zó aggo -
dal ma kat, egy re nép sze rûb bé vált az Osz mán Bi ro da lom vál sá gá ról ír ni – és en nek követ -
kez té ben a ke resz té nyek össze fo gá sá ra va ló fel hí vá sok is egy re el ter jed teb bek let tek.54

Har sá nyi dip lo ma ta kar rier je alatt szin tén nem átal lot ta megosz ta ni fe je del mé vel a
kons tan ti ná po lyi hely zet lát tán kiala kí tott kö vet kez te té seit: „Ez az por ta nem az ré gi;
hogy erô vel, ésszel va la mi re me het ne már, min den fe lé sán ti kál, kap, mint az víz be ha -
ló em ber, hí zel ke dik, csak nö ve li az mér gét; lát ván ma ga te he tet len sé gét. […] Az kár,
nem is me ri, az ke resz tény ség de re ka san mennyi re fut hat, mi vel igen fe de zi [a tö rök]
pom pá já val ma ga sze mér mét.”55 A kao ti kus 1656-os esz ten dô ben még en nél is nyíl -
tab ban kö zöl te, hogy mi lyen le he tô sé ge ket lát a tö rök el le nes harc ra: „Fa tá lis idô szak
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kö ze leg ezen Osz mán Bi ro da lom szá má ra: zsar nok ság, a ta nács no kok al kal mat lan sá -
ga, pénz hiány, köl csö nös meg ha son lás fe szí ti széj jel. De a ke resz tény fe je del mek közt
egy sincs, aki ezt lát ná.” Az ere de ti ben la ti nul sze rep lô szö veg részt – amely meg le he -
tô sen szo kat lan megol dás a por tai dip lo ma ta le ve le zé sek ben, szer zô je ez zel is kieme -
li mon dan dó ja fon tos sá gát – ma gyar nyel vû kö vet kez te tés zár ja: „Az ré gi ere je ezek -
nek el költ, sok az nép, de em ber nincs.”56

Az Osz mán Bi ro da lom ha nyat lá sá nak esz mé je, mint a ko ráb biak ból ki de rül he tett,
tel jes ség gel hiány zik a Col lo qu i á ból: 1672-ben, ami kor a szul tán nem rég zár ta le nagy
te rü le ti nye re sé gek kel Ve len ce el le ni hosszú há bo rú ját, és kez dett egy igen si ke res
má si kat a Len gyel–Lit ván Unió el len, nem lett vol na sok ér tel me ar ról gyôz köd ni az
ol va só kat, hogy az ôs el len ség a tönk szé lé re ju tott. Ez azon ban csak alá tá masz tot ta
Har sá nyi fel szó lí tá sát az össze fo gás ra – és ez az óhaj már a zá ró be széd elôtt is meg je -
lent a Colloquia lap jain. A Kö vet ugyanis a cse lek mény sze rint nem más, mint a né met-
ró mai csá szár, a svéd, fran cia, len gyel ki rá lyok, il let ve a ke resz tény ség hét más je les
ural ko dó já nak kö zös kül döt te a Por tá ra. Dip lo má ciai felada ta ab ban áll, hogy meg -
mond ja a szul tán nak, „ha nem ma rad ha tá rain be lül, és gô gös döly fét nem ad ja fel”,
ôk majd meg ta nít ják, ho gyan kell a bé két meg tar ta ni.57

Így a könyv cse lek mé nyé ben legalább annyit si ke rül elér ni, hogy a ke resz tény fe je -
del mek kö zös kö ve tet küld je nek Kons tan ti ná poly ba. Az azon ban már a Colloquia fiktív
vi lá gá ban sem egyér tel mû, hogy ezt az el sô lé pést újab bak fog ják majd kö vet ni. A Tol -
mács legalábbis szkep ti kus nak mu tat ko zik az után is, hogy meg hall gat ta a Kö vet be -
szá mo ló ját kül de té sé rôl, és azt mond ja: min dig is a ke resz té nyek szét hú zá sa tet te az
osz má no kat ilyen si ke res sé. A ké sôb biek ben is megem lí ti, hogy a ke resz tény ural ko -
dók in kább egy más sal ha da koz nak kis ter mé ket len föld da ra bo kért, míg Dél ke let-Eu -
ró pa ha tal mas te rü le teit sen ki nem pró bál ja az osz má nok tól vissza sze rez ni.58 Ma ga a
Kö vet is ilyen pesszi mis ta ki tö ré sek re ra gad tat ja ma gát: „Nézd Jé zus kö ve tôit, az egy -
más irán ti sze re te tet el hagy va, szom szé daik ter mé ket len föld jeit ke rül ge tik, raj tuk üt -
nek és a val lás miatt más fe le ke ze tek kel köl csö nö sen há bo rú kat in dí ta nak. Ezért az -
tán elôbb ka par nák ki a szom széd ural ko dó sze mét, mint sem hogy tá mo gas sák szük ség
ide jén. […] Az egyik ör dög nem bánt ja a má si kat, az egyik far kas nem gyen gí ti a má -
si kat, az em be rek azon ban tönk re te szik a má sik em bert.”59 A tö rök el le nes ke resz tény
össze fo gás mindazonál tal, min den szkep szis da cá ra is er köl csi pa rancs ként fo gal ma -
zó dik meg a Col lo qu i á ban.

Har sá nyi kor tár sai kö zött nem ta lá lunk sok pél dát a megol dás ra, hogy egy szer zô
egy részt po zi tív tö rök ké pet köz ve tít sen, más részt azon ban a tö rök el le nes há bo rú szük -
sé ges sé gét hir des se. Az Osz mán Bi ro da lom el le ni had já ra tok ra ser ken tô írá sok ál ta -
lá ban az el len fél ret ten tô ter mé sze té nek, el bor zasz tó tet tei nek fel so ro lá sá val ope rál -
nak, és fel hív ják a fi gyel met ar ra, mi lyen ször nyû sors jut osz tály ré szül a szul tán ha tal ma
alatt élôk nek. Az 1660-as évek ele jén, a re gens bur gi bi ro dal mi gyû lés vi tái alatt meg -
je lent, a tö rök el le nes há bo rú mel lett ér ve lô röp la pok a 16. szá za di pro pa gan disz ti kus
tur ci ca -i ro da lom „bar bár tö rök”-ké pét újí tot ták fel.60 Az osz má nok po zi tív jel lem vo -
ná sai – el sô sor ban is val lá si tü rel mük – in kább ab ban a tra dí ció ban ke rül tek elô tér -
be, ame lyet a mo dern tör té net írás Cal vi no tur cis mus nak vagy Tür ken hoff nun gnak hív.
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A mo dern tu do má nyos ság ban meg le he tô sen el ter jedt fel té te le zés nek szá mít, hogy
egyes 16. szá za di pro tes táns cso por tok ko mo lyan fon tol gat ták az osz mán ura lom el -
fo ga dá sá nak le he tô sé gét, mi vel a tö rök sem le ges sé gét a ke resz tény cso por tok kö zöt -
ti val lá si vi ták ban elô nyö sebb nek lát ták, mint a né met-ró mai csá szár meg le he tô sen
rep resszív ma ga tar tá sát.61 Az érv, amely sze rint a 16. szá za di osz mán ex pan zió jó ha -
tás sal volt a pro tes tan tiz mus ter je dé sé re – azál tal, hogy csök ken tet te a csá szár el lenál -
lá si po ten ciál ját –, tel je sen el fo gad ha tó.62 Mindazonál tal ke vés adat tal tá maszt ha tó
alá az ál lí tás, amely sze rint egyes pro tes táns cso por tok úgy dön töt tek, in kább az osz -
mán ol dalt ré sze sí tik elôny ben, és lo ja li tást vál tot tak: csak olyan do ku men tu mok ban
esik szó ró luk, ame lyek e trend el len íród tak, ám ezek vé let le nül sem ne vez nék meg
konk ré tan az irány zat tá mo ga tóit. Fel ve tô dik hát a kér dés, va ló ban lé tez tek-e ilyen
cso por tok a va ló ság ban, vagy csak re to ri kai konst ruk ció ként, ame lyet a pro tes táns szer -
zôk a le het sé ges ka to li kus tá ma dá sok ki vé dé sé re al kal maz tak – azt bi zony gat va, hogy
a he lye sen gon dol ko dó pro tes táns nem jut hat ilyes fé le kö vet kez te tés re.63 A pro tes -
tán sok el sô nem ze dé kei je len tô sebb gon dol ko dói nak több sé ge in kább ab ban bí zott,
hogy teo ló giai elem zé seik igaz sá ga a tö rö kök el mé jét is meg fog ja majd vi lá gí ta ni,
miál tal szí ve sen tér nek majd ke resz tény hit re. Ez a re mény a ra di ká lis pro tes táns cso -
por tok közt még a 17. szá zad fo lya mán is nagy nép sze rû ség nek ör ven dett.64 Ezek a
vá ra ko zá sok min de ne set re sem kü lö nö seb ben po zi tív tö rök kép pel nem jár tak, sem a
tö rök el le nes há bo rút nem he lyez ték ki lá tás ba – hi szen a szer zôk a ma te riá lis he lyett
a spi ri tuá lis esz kö zö ket vél ték al kal ma sabb nak a prob lé ma megol dá sá ra. Har sá nyi el -
kép ze lé sei tôl így ezek az el mé le tek igen tá vol áll tak – még ak kor is, ha pro pa gá lói kö -
zül egye sek kel, így a Bib lia tö rök re for dí tá sát szer ve zô kons tan ti ná po lyi hol land kö -
vet tel, Le vi nus War ner rel a tö rök deák sze mé lye sen is ta lál koz ha tott.65

A po zi tív tö rök kép pel a ko ra be li gon dol ko dók szá má ra sok kal in kább az osz mán
ha ta lom el fo ga dá sa, a te rü le tek vissza szer zé sé nek feladá sa járt együtt. Pon to san ez tör -
tént egyes, a 17. szá za di Bal kánt meg lá to ga tó je zsui ta misszio ná riu sok ese té ben. Míg
a nyu gat- eu ró pai tur ci ca -i ro da lom vissza té rô ele me volt a bal ká ni né pek fel ke lé sé vel
össze kö tött ke resz tes had já rat esz mé je,66 ad dig a hor vát Bar tol Kašic úgy vél te, az Osz -
mán Bi ro da lom le gyôz he tet len, ezért sok kal fon to sabb len ne meg ta lál ni a Szent szék
és a Fé nyes Por ta kö zöt ti mo dus vi ven dit. Hosszú tá von el kép ze lé sei ta lál koz tak ra di ká -
lis pro tes táns kor tár saié val, bár ô ter mé sze te sen in kább ar ra szá mí tott: ha egy há zá nak
hely ze te megerô sö dik az Osz mán Bi ro da lom ban, és a missziós te vé keny ség fel len dül,
a tö rö kök elôbb-u tóbb ma guk is ka to li kus hit re tér het nek.67

Kašic megol dá sa, az osz mán hó dí tás ba va ló be le tö rô dés, el fo gad ha tat lan volt Har -
sá nyi szá má ra. Mindegy, mi lyen ked ve zô nek lát ta – il let ve lát tat ta a Tol mács ki je len -
té sein ke resz tül – a bi ro da lom la ko sai nak élet kö rül mé nyeit, mo rá lis kö te les sé gé nek
érez te, hogy a vissza fog la lás re mé nyét fenn tart sa. Imp li cit mo rá lis íté le te – tud niil lik
hogy a leg rosszabb ke resz tény ura lom is jobb a leg jobb musz lim nál – nem en ged te,
hogy bár mi lyen más po li ti kai prog ra mot ajánl jon, mint a koa lí ciós tö rök el le nes há -
bo rút. Har sá nyi kö vet kez te té se né mi leg meg le pô, hi szen a könyv ol va sá sa köz ben nem
de rül ki egyér tel mûen, hogy a val lás kü lönb ség ilyen fon tos sze re pet ját szott az er dé -
lyi dip lo ma ta-í ró szá má ra. Az egész könyv ben mindössze egy szer je le nik meg a ke resz -
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tény ön iga zo ló meg jegy zés: a két val lás kö zött miénk az igaz hit. Ugyanak kor a tö rök
min den meg fon to lá son túl me nô, ka te go ri kus eluta sí tá sá ra más pél dát is is me rünk er -
dé lyi kö zeg bôl. Rozs nyay Dá vid, aki egész éle tét osz mán ügyek kel töl töt te mint a fe -
je de lem ség tö rök deák ja, sôt, ma gyar ra for dí tott egy tö rök me se gyûj te ményt – ami
elv ben az osz mán kul tu rá lis tel je sít mé nyek nagy ra be csü lé sé re is utal hat na –, a kö vet -
ke zôt ír ta vég ren de le té ben: „Tá vo labb va lók nak sem ja vas lom, ma ga méi nak átok alatt
ha gyom, eb ben a ke nyér ben [ti. a tö rök deák sá gé ban] min den idô ben ne ha rap ja -
tok. In kább men je tek né ha nap nyu got ra két esz ten deig czi pel lôt tisz tí ta ni, mint sem
nap ke let re har mincz esz ten deig ko ro nát ara nyaz ni.”68

Ez elôtt a hát tér elôtt a Colloquia po zi tív tö rök ké pé nek funk ció ja is vi lá gos sá vá lik.
A Kö vet és a Tol mács dia ló gu sain ke resz tül Har sá nyi fel hív ja kö zön sé ge fi gyel mét: az
ôs el len ség nem ke gyet len és el va dult bar bár, épp el len ke zô leg. Ah hoz, hogy le le hes -
sen gyôz ni, a ke resz té nyek nek is er köl csi megúju lá son kell ke resz tül men niük.
A Colloquia kü lön bö zô ré szein ta lál ha tó, el szórt meg jegy zé sek, ame lyek ben a ke resz -
té nye ket és a musz li mo kat Har sá nyi köz vet le nül ha son lít ja össze, szin tén eb be az irány -
ba mu tat nak (amely mindazonál tal exp li cit mó don se hol nem nyer meg fo gal ma zást
a mû ben), hogy ugyanis elôb biek nek meg kell ja vul niuk, mert övék az igaz val lás.
A tur ci ca iro da lom köz is mert ha gyo má nya, a „bar bá rok” po zi tív vo ná sai fe let ti la men -
tá lás a ke resz té nyek kel va ló össze ve tés ben, a Col lo qu i á ban így ta lál ko zik a pu ri tá nu sok
ál tal hasz nált re to ri ká val, amely sze rint az em ber nek a bû nös vi lág ban él vén, min dent
meg kell ten nie an nak meg ja ví tá sáért sa ját er köl csi és szel le mi meg ja ví tá sa út ján.69 Ez
a két vo nás ad ja Har sá nyi egyé ni vá la szát a prob lé mák ra a ré gió ban, ame lyet ma ga
mö gött kel lett hagy nia: az osz mán ura lom alatt lé vô Ke let- Kö zép -Eu ró pá ban.

Jegy ze tek

11 Har sá nyi Nagy Ja kab le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1655. dec.
17.). Er dély és az észak ke le ti há bo rú. I–II. Szerk. SZI LÁ GYI Sán dor. Bp., 1890–91. I. 567;
Har sá nyi és Ti sza Ist ván le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1657. jún.
23.). Uo. II. 366.

12 „[…] alijs pro ver bi um il lud in me mo ri am re vo cas se sa e pi us au di vi: Cur vus se de, recte
lo qu e re: id est, cor po re inc li na to, seu in cur va to se de re pos su mus, sed fal sa, & non
rec ta lo qui, ma gnum sce lus est! non cre a tu rae ra ti o na li, sed di a bo lo prop ri um
(men ti ri). Qu ia men da ci um, seu ver bo rum fal si tas, om nem om ni no in ter ho mines
cha ri ta tem, ami ci ti am, so cie ta tem ac fidem per ver tit, tol lit que; ho mo men dax, iram
Dei non ef fu giet”. HAR SÁ NYI NAGY Ja kab: Colloquia Fa mi li a ria Tur ci co- la ti na… Cölln
an der Spree, 1672. 373.

13 A ta nul mány Har sá nyi Nagy Ja kab ról szó ló, megjelenés elôtt ál ló disszer tá cióm egy
fe je ze té nek rö vi dí tett vál to za ta. Amel lett, hogy szá mos ki sebb kér dés tár gya lá sát el
kel lett hagy nom, ezút tal ar ra sincs le he tô sé gem, hogy az élet rajz vi ta tott ele mei vel
kap cso la tos kér dé se ket rész le te sen is mer tes sem. Har sá nyi élet raj zá nak ed di gi leg -
hosszabb össze fog la lá sa: HE RE PEI Já nos: A vá ra di kol lé gium és a Rá kó cziak. In: Apáczai
és kor tár sai: He re pei Já nos cik kei. Szerk. KE SE RÛ Bá lint. Bu da pest–Sze ged, 1966.
(Adat tár XVI I. szá za di szel le mi moz gal maink tör té ne té hez 2) 52–63.
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14 Az egye te mi ta nul má nyok ra lásd SZA BÓ Mik lós–TONK Sán dor: Er dé lyiek egye tem já rása
a ko rai új kor ban 1521–1700. Sze ged, 1992. (Fon tes re rum scho la sti ca rum 4) 95;
GÖMÖ RI György: Ma gyaror szá gi diá kok an gol és skót egye te me ken 1526–1789. Bp., 2005.
(Ma gyaror szá gi diá kok egye tem já rá sa az új kor ban, 14) 51, 72. A szat már né me ti zsi -
nat ra: MAK KAI Lász ló: A ma gyar pu ri tá nu sok har ca a feu dá liz mus el len. Bp., 1952. 112.

15 A kan cel lá riai ír nok ság ról lásd TRÓ CSÁ NYI Zsolt: Er dé lyi köz pon ti kor mány za ta
1540–1690. Bp., 1980. (MOL kiad vá nyai II I. Ha tó ság- és hi va tal tör té net 6) 191, 260.
A tö rök deák ság ról lásd KÁR MÁN Gá bor: Az er dé lyi tö rök deá kok. Ko ra új ko ri ér tel mi -
sé giek ál la mi szol gá lat ban. Sic Itur ad Ast ra 18 (2006) 1–2. 164.

16 A dip lo má ciai utak hoz lásd Ghe org he Ste fan le ve lét Fri gyes Vil mos bran den bur gi
vá lasz tó nak (Frank furt an der Oder, 1662. okt. 19.) és an nak vá la szát (Kol berg, 1662.
szept. 27.). Te sau ru de mo nu men te isto ri ce pent ru Ro ma ni a. II I. Ed. Ale xan der PA PIU

ILA RI A NU. Bu ka rest, 1864. 80–82; Ghe org he Ste fan le ve le Ma gnus Ga briel De la Gardie-
 nak (Dor pat, 1663. szept. 13.), Har sá nyi pe tí ció ja és Ghe org he Ste fan le ve le XI.
Ká roly svéd ki rály nak (Dor pat, 1663. nov. 16.) Do cu men te pri vi tó re le Isto ria Românilor.
IX/1. 1650–1747. Ed. Eu xo di us de HUR MU ZA KI. Bu cu resti, 1897. 205–208. A branden -
bur gi tit kos ta ná csos ság gal kap cso la tos ada to kat lásd KÁR MÁN: i. m. (5. j.) 164–165.

17 1679 ok tó be ré ben Har sá nyi még be jegy zést írt Ho do si Sá muel al bum ami co ru má ba,
lásd OSzK Oct. Lat. 777. fol. 45v. Fri gyes Vil mos vá lasz tó fe je de lem dek ré tu ma az
el hunyt Har sá nyi adós sá gai nak ren de zé se ügyé ben 1684. máj. 27-én kelt. Ge heimes
Sta at sar chiv Preus sis cher Kul tur be sitz (Ber lin- Dah lem) I. Haup tar chiv, Ge hei mer
Rat, Rep. 9. All ge mei ne Ver wal tung, J 16 fasc. 3. fol. 65.

18 A tel jes cím a kö vet ke zô kép pen hang zik: Colloquia Fa mi li a ria Tur ci co La ti na seu Status
Tur ci cus Lo qu ens, In quo om nes fe re Tur ci ci Im pe rii or di nes, mi nist ro rum cu jus cun que
condi ti o nis, ext ra vel int ra Au lam Re gi am, in que Gu ber na tu ris di gni tas, qu a li tas, officia;
re gi men, gen tis ro bur ter rest re et ma ri ti mum: item na tu ra, mo res ri tus & cons ve tu di nes variae;
re li gio, sec tae, & re li gi o si &c. &c. per Colloquia, ve lut in Spe cu lo qu o dam, ad vi vum repraesen -
 tan tur, ac no tis ne ces sa rijs il lust ran tur.

19 Lásd a kö vet ke zô kon fe ren cia kö tet ta nul má nyait: Die Volkssp ra chen als Lern ge genstand
im Mit te lal ter und in der frü hen Neu zeit. Ak ten des Bam ber ger Sym po si ons am 18. und
19. Mai 2001. Hrsg. Hel mut GLÜCK. Ber lin–New York, 2002. (Die Ges chich te des
Deuts chen als Fremdsp ra che 3). Az uta zók szá má ra ké szült „be szél ge tô köny vecs -
kék rôl” lásd An to ni MÁCZAK: Tra vel in Early Mo dern Eu ro pe. Camb ridge, 1995. 35–40.

10 HA ZAI György: Das os ma nisch- tür kis che im XVI I. Jahr hun dert. Un ter su chun gen an den
Trans krip ti on stex ten von Ja kab Nagy de Har sány. Bp., 1973. A Col lo qu i á ról mint
nyelv könyv rôl lásd még rész le te seb ben: KÁR MÁN Gá bor: Hon nan tud tak tö rö kül a
17. szá za di er dé lyiek? Ko runk 21 (2010) 3. 35–37.

11 „Ita que, opus hoc, qu i cun que ag gres sus, Os man ni da rum na tu ram, & mo res expla -
na re vo lu e rit, il lum om ni um na ti o num na tu ram opor te bit nos se. Pra e te rea na tura -
lis, & ex pro sa pia Tur ci ca ori un dus, Ma ho me tis As sec la, ac re ne ga tus, seu ex Chris -
tia no fac tus, ali am, & di ver sam ha bet na tu ram ac mo res: doc tus Tur ca ali am,
in doc tus & ru dis ite rum ali am; confini o rum, & me di tul lij Im pe rij in co la, ali os assu -
mit mo res: ex Chri sti a nis, & vi ci nis, bo na pa ri ter ac ma la qu i li bet ad dis cit. Mi les,
sa piens, & stu pi dus, mer ca tor, pa ga nus, op pi da nus, vel ci vi cus, at que au li cus, que -
mad mo dum in nost ris qu o que re gi o ni bus, va ri is ac va ri is uti tur mo ri bus ac cons -
ve ti di ni bus.” Colloquia, i. m. (2. j.) 365.

12 A re ne gá tok sze re pé rôl az Osz mán Bi ro da lom ban, tár sa da lom tör té ne ti szem pont -
ból lásd FO DOR Pál: „Hi va tá sos tö rö kök – szü le tett tö rö kök” Ha tal mi elit és tár sa da lom
a 15–17. szá za di Osz mán Bi ro da lom ban. Sz 138 (2004) 773–791.
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13 Lásd Dá vid Já nos le ve lét I. Apa fi Mi hály nak (Dri ná poly, 1667. máj. 6.) Tö rök- magyar -
ko ri ál lam-ok mány tár. I–VI I. Szerk. SZI LÁ DY Áron és SZI LÁ GYI Sán dor. (Tö rök- ma gyar -
ko ri tör té nel mi em lé kek I/2–9) Pest, 1868–72. IV. 347; il let ve Ke mény Já nos önélet -
írá sát: Ke mény Já nos és Beth len Mik lós mû vei. Szerk. V. WIN DISCH Éva. Bp., 1980. 87.

14 Az idé zet Gyár fás Fe renc II. Rá kó czi György nek kül dött le ve lé bôl (Kons tan ti ná poly,
1648. okt. 24.) szár ma zik: I. Rá kó czy György és a Por ta. Szerk. BE KE An tal és BA RA BÁS

Sa mu. Bp., 1888. A re ne gá tok megíté lé sé rôl és „átala ku lá suk” prob lé má já ról lásd
rész le te seb ben: KÁR MÁN Gá bor: „Át ko zott Kons tan ti ná poly”. Tö rök kép Er dély 17. szá -
za di por tai kö vet sé gén. In: Port ré és imázs. Po li ti kai pro pa gan da és rep re zen tá ció
a ko ra új kor ban. Szerk. G. ETÉ NYI Nó ra és HORN Il di kó. Bp., 2008. 35–36.

15 Colloquia, i. m. (2. j.) 372–377.
16 Az Osz mán Bi ro da lom ról szó ló fran cia és an gol be szá mo lók töm ke le gé ben, amelyek

Aslı CIRAK MAN elem zé sé nek for rá sát ké pez ték, mindössze Thé ve not- nál sze re pelt
ez a kü lönb ség té tel, lásd From the ’Ter ror of the World’ to the ’Sick Man of Eu ro pe’. Euro -
pe an Ima ges of the Ot to man Em pi re and So ciety from the Six te enth Cen tu ry to
the Ni ne te enth. New York, 2002. 47. Ve len ce 1592-ben Kons tan ti ná poly ba kül dött
kö ve te, Lo ren zo Ber nar do szin tén bí rál ja a re ne gá to kat, ám ô a „ré gi szép idôk”
osz mán jai val, nem pe dig „szü le tett muszlim” kor tár saik kal ál lít ja ôket el len tét be,
lásd Pur su it of Po wer. Ve ne ti an Am bas sa dors’ Re ports on Spa in, Tur key, and Fran -
ce in the Age of Phi lip II, 1560–1600. Ed. Ja mes C. DA VID. New York, 1970. 157–158.

17 „Qu and ie par le icy des Turcs, j’en tens les Turcs na tu rels, & non pas ceux qui pas -
sent d’vne aut re Re li gi on à la leur, les qu els sont en grand nom bre en Tur qu ie, &
qui as seu ré ment sont ca pab les de to u tes for tes de mes chan ce tez & des vi ces, comme
l’es pe rien ce le fa it con no ist re, & po ur l’or di na i re aus si infide les aux hom mes qu’ils
ont es té a Dieu”. Je an de THÉ VE NOT: Re la ti on d’un vo y a ge fa it au Lé vant. Pa ris, 1665.

18 A kons tan ti ná po lyi fran cia kö vet ség ek ko ri ban szin te sem mi lyen kap cso la tot nem
tar tott fenn az er dé lyi dip lo ma ták kal, így az oda ér ke zô Thé ve not- nak sem le he tett
sok le he tô sé ge a tö rök deák megis me ré sé re.

19 A tö rö kök meg bíz ha tó sá gá val kap cso la tos szte reo tí piák ról lásd KÁR MÁN: i. m. (14. j.)
32–33.

20 „Par ci tur ne mi ni, unus qu is que ra pit, pra e da tur, fu ra tur ubi cun que po test. Si ultro
da re re cu sas, vi au fe runt, si re si stas, fu ste cu tem pro be de do la bunt.” Colloquia, i. m.
(2. j.) 55.

21 Colloquia, i. m. (2. j.) 56, 211–213.
22 Cla ren ce Da na RO U IL LARD: The Turk in French Hi sto ry, Tho ught and Li te ra tu re

(1520–1660). Pa ris, 1940. 292–297; Carl GÖLL NER: Tur ci ca. II I. Die Tür kenf ra ge in
der öf fent li chen Mei nung Eu ro pas im 16. Jahr hun dert. Bu ka rest–Ba den-Ba den,
1978. 305–312. A je len ség re ke let- eu ró pai pél da is is mert: Mar cin TRY JAS KI: Mar cin
Biels ki (16. Cen tu ry) on the Turks. Jo ur nal of Tur kish Stu dies 17 (1993) 175.

23 „Itt va ló ban […] fé lel mes ál la pot va gyon az ut czá kon, az em be re ket is az lat rok ölik,
foszt ják az ja ni csá rok né me lyik ka pu ját a vá ras nak pusz tán hagy ták az sok lat rok
miatt, ki is nem me rünk dél után jár ni.” Har sá nyi le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons -
tan ti ná poly, 1656. ápr.). Er dély és az észak ke le ti há bo rú, i. m. (1. j.) II. 219.

24 Rész le te seb ben lásd KÁR MÁN: i. m. (14. j.) 34.
25 „Exer ci tus ho mi nes: seu qui cast ra se qun tur, sunt val de ma li. Il li ignos ce re, mi se -

re ri nes ci unt. Vos pro infide li um exp lo ra to ri bus ha be bunt? An igno ras Im pe ra to -
rem infide li bus ma xi me ira tum, of fen sum es se.” Colloquia, i. m. (2. j.) 38–39.
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26 Colloquia, i. m. (2. j.) 56–57, 375–376.
27 Colloquia, i. m. (2. j.) 445–506.
28 Colloquia, i. m. (2. j.) 376–377.
29 Mary HOS SA IN: Se ven te enth Cen tu ry Tra vel lers to the Holy Land. Arab Hi sto ri cal Re view

for Ot to man Stu dies 13–14 (1996) 70; RO U IL LARD: i. m. (22. j.) 342–348; GÖLL NER:
i. m. (22. j.) 305–312; ÇIRAK MAN: i. m. (16. j.) 59–60.

30 A ho mo sze xua li tás tö rök höz tár sí tá sá val kap cso lat ban árul ko dó, hogy a ko ra be li
ma gyar szó hasz ná lat „tö rök mód ra va ló élés”-ként ír ta le a sze xua li tás nak ezt a for -
má ját, lásd NAGY Lász ló: Élet a „ma gyar rom lás nak szá za dá ban”. In: UÔ: Kard és szere -
lem. Tö rök ko ri his tó riák. Bp., 1985. 38–39. Cser mé nyi Mi hály, Er dély por tai követe
pél dául annyi ra egyér tel mû nek tar tot ta a je len sé get, hogy nem is tar tot ta szük sé -
ges nek kom men tá lá sát, ami kor a szul tán fér fi sze re tôi nek te vé keny sé gé rôl je len tett
Bor ne mi sza An na fe je de lem asszony nak (Dri ná poly, 1665. aug. 29.) Tö rök- ma gyar -
ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (13. j.) IV. 280.

31 „nost ri [Mo na chi] au tem ve ram Dei vi am, & man da ta no runt”, Colloquia, i. m. (2. j.) 474.
32 Colloquia, i. m. (2. j.) 475.
33 Har sá nyi és Ba logh Má té le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1656. okt.)

Er dély és az észak ke le ti há bo rú, i. m. (1. j.) II: 224.
34 „Na tio Tur ci ca ac ci pe re, non da re di di cit, il li exi sti mant to tum mun dum ip sis

debere.” Colloquia, i. m. (2. j.) 112. A köz mon dá so kat lásd uo. 32–33. Kü lö nös mó -
don, ami kor a ké sôb biek ben a Kö vet ugyanezt az el kép ze lést elôad ja (több más, a
tö rö kök höz kö tô dô szte reo tí pia tár sa sá gá ban), a Tol mács iro ni zál fe let te, sôt végsô
so ron cá fol ja. Colloquia, i. m. (2. j.) 402.

35 Colloquia, i. m. (2. j.) 77. Vö. uo. 29., ahol a Tol mács ki fej ti – fel te he tôen egy tö rök
köz mon dást idéz ve –, hogy nem fo gad el pénzt szol gá la taiért, mert az iga zi ba rát -
sá got ar ra nem le het épí te ni.

36 Rus sell SPE ARS–Pe ne lo pe J. OA KES–Na o mi EL LE MERS–S. Ale an der HAS LAM: Introduction.
The So ci al Psy cho logy of Ste re oty ping and Gro up Li fe; Ste phen WOR CHEL–Hank
ROTH GER BER: Chan ging the Ste re oty pe of the Ste re oty pe. In: The So ci al Psy cho logy of Ste -
re oty ping and Gro up Li fe. Ed. Rus sell SPE ARS et al. Camb ridge, MA, 1997. 1–19,
72–93; Pe ne lo pe J. OA KES–S. Ale xan der HAS LAM–John C. TUR NER: Ste re oty ping and
So ci al Re a lity. Ox ford–Camb ridge, MA, 1994. A szte reo tí pia-vizs gá la tok „tör té ne ti
for du la tá nak” is ne vez he tô ku ta tá si irány zat el sô sor ban köz vet len elôd jé vel, a szte -
reo tí piák nak az egyén éle té ben be töl tött, a megis me ré si fo lya ma to kat se gí tô sze re -
pét vizs gá ló kog ni tív ku ta tás sal szem ben ha tá roz za meg ma gát.

37 A kor szak tör té ne té nek át te kin té sét lásd MA TUZ Jó zsef: Az Osz mán Bi ro da lom tör ténete.
Bp., 1990. Kons tan ti ná poly blo kád já ról rész le te seb ben: Ek ke hard EICK HOFF: Venedig,
Wien und die Os ma nen. Um bruch in Sü do steu ro pa 1645–1700. Mün chen, 1970.
138–149, magyarul: Bp., 2010. 133–157; Ken neth M. SET TON: Ve ni ce, Aust ria and the
Turks in the Se ven te enth Cen tu ry. Phi la del phia, 1991. 172–189.

38 „[…] per bar ba ro rum tyran ni dem, om ni bus bo nis, me di is que vi ven di or ba tum.”
Colloquia, i. m. (2. j.) de di ca tio („A” ver zió, Fri gyes Vil mos nak), fol. 3. A „bar ba rus”
ki fe je zést a B ver zió jú, Gusz táv Adolf Meck len burg- Güst row -i her ceg nek szó ló aján -
lás ban is meg ta lál juk, fol. 2.

39 Colloquia, i. m. (2. j.) 283–284. Kü lö nö sen pi káns sá te szi Köprülü Meh med ér té ke -
lé sét az a tény, hogy az idôs nagy ve zír re ne gát volt, te hát a Colloquia alap el ve sze -
rint al jas, go nosz, meg ve ten dô em ber.
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40 Har sá nyi fo lya mod vá nya Fri gyes Vil mos vá lasz tó fe je de lem hez (Ber lin, 1673. aug.
10.) Ge hei me Sta at sar chiv Preu ßis cher Kul tur be sitz, I. Haup tar chiv, Ge hei mer Rat,
Rep. 9. All ge mei ne Ver wal tung, J 16 fasc. 3. fol. 27.

41 A té ma rész le tes ki fej té sé re itt nincs le he tô ség, lásd a disszertáció 5. fejezetét. Jel -
lem zô pél da mindazonál tal az eset, ami kor II. Rá kó czi Györ gyöt a Por ta arra akarta
rá bír ni, hogy si ke res ha vasal föl di had já ra ta után szol gál tas sa vissza a vaj dának a zsák -
má nyolt ágyú kat. Har sá nyi így nyi lat ko zik: „ha az én töb bi re sem mit nem nyomó
szóm he lyet ta lál na, én so ha meg nem ad nám, nem hagy nék el len sé gem ke zé ben
fegy vert, jö ven dô re néz vén. Mert akár mi ne mû szí nes ba rát sá got mu tas son az oláh
megesett ál la pot já ban, de mód ját ejt vén, csak ar ra vi gyáz, hogy meg bosszúl has sa az
le vá gott ka la rá sok, dra ban tok, sze mé nek nek, ki nek öccse, ki nek báty ja, ki nek fia,
ki nek só go ra, ki nek ro kon sá ga ma ra dott.” Har sá nyi le ve le II. Rá kó czi György nek
(Kons tan ti ná poly, 1655. júl. 17.). Ok mány tár II. Rá kó czy György dip lo má ciai össze köt te -
té sei hez. Szerk. SZI LÁ GYI Sán dor. Bp., 1874. (MHH Dip lo ma ta ria, 23) 205.

42 Ki ne ve zé si ok má nyá ban Fri gyes Vil mos utal ar ra a le he tô ség re: meg bí zást kap hat,
hogy kö vet ként men jen Len gyelor szág ba, Mosz kó vi á ba, Ma gyaror szág ra, vagy esetleg
az Osz mán Bi ro da lom ba: a vá lasz tó fe je de lem te hát tu laj don kép pen Ke let-Eu ró pá -
val kap cso la tos szak ér tel me miatt al kal maz ta (Cölln an der Spree, 1667. máj. 20.).
Uo. (lásd 40. j.) J 16 Fasc. 2. fol. 10.

43 Csak egyet len pél da: „Az por ta nem akar ja, hogy az alat ta va lók ne ve ked je nek, mert
fél; az mi ben jó mód va gyon, az mos ta ni idô ben csak ahoz kell em ber nek ma gát al -
kol maz tat ni. Nagy sá god bölcs iti le ti sze rént tud ja mit kel les sék akár mi do log ban is
cse le ked ni.” Har sá nyi le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1655. okt.).
Ok mány tár, i. m. (41. j.) 254.

44 „Re bus ita se ha ben ti bus, sub Im pe ra to ris Tur ci ci Do mi nio, cum ani mi con ten ta -
tio ne, po pu lus Chri sti a nus ha bi ta re po te rit?” Colloquia, i. m. (2. j.) 154.

45 „Spa hi os (pa go rum do mi nos) sub di tis isti us mo di ex bo nis prop ri is, pe cu nia, bovi -
bus, ali is que me di is (au xi li is) suc cur ris se, vi di mul tos. Di cunt enim, si sub di ti facul -
ta tes defici ant (dest ru a tur prop rie) ip se eti am ter rae pos ses sor (Do mi nus) deficiat
ne ces se est […] ext re mum de ni que eum ru i na ma ne bit, dum sub di ti vi ri bus de sti -
tu ti, tri bu ta non amp li us erunt sol ven do.” Colloquia, i. m. (2. j.) 158–159.

46 „[…] ait enim fidem & re li gi o nem, do num Dei es se.” Colloquia, i. m. (2. j.) 162.
47 Colloquia, i. m. (2. j.) 161–164.
48 „In te rim, qu o ni am in nost ra re gi o ne non est con ces sum, il li su is utan tur mo ri bus,

nos cir ca nost ros ma ne bi mus.” Colloquia, i. m. (2. j.) 419–420.
49 „Il le [Os man nus] in alie num cor bem fra ga non col li git”. Colloquia, i. m. (2. j.) 225.

A Har sá nyi ál tal „Os man ni da rum an tiq vum, sed ve rum Pro ver bi um”-ként – ré gi,
de igaz osz mán köz mon dás ként – jel lem zett szó for du lat köz is mert volt a ko ra új -
ko ri Ma gyaror szá gon: Es ter há zy Mik lós is hasz nál ja I. Rá kó czi György nek írt le ve -
lé ben (Kis mar ton, 1644. febr. 3.). Ga lán tai gróf Es ter há zy Mik lós mun kái. Szerk. TOLDY

Fe renc. Pest, 1852. 213.
50 „Ex mea par te, ma lim in ter Chri sti a nos men di ca re, (pa nem men di can do qu a erere)

qu am sub ho rum do mi nio, cum ma gno ho no re, ac res pec tu in de li ci is vi ve re.”
Colloquia, i. m. (2. j.) 221.

51 Colloquia, i. m. (2. j.) 505–510.
52 A szö veg Tes ta men tum & pac ti o nes initae in ter Ma ho me dem Apo sto lum Dei, & Chri stianae

fidei cul to res cí men, az in de xek után, a könyv utol só, szá mo zat lan lap jain ta lál ha tó.
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Ez az is me ret len ere de tû ha mi sít vány 1630-ban, Pá rizs ban je lent meg elô ször két -
nyel vû (arab és la tin) kiadás ban; a for dí tást François Hot man meg bí zá sá ból a li ba -
no ni szár ma zá sú Ga briel Si o ni ta ké szí tet te el. 1672, a Colloquia meg je len te té sé nek
éve elôtt még egy két nyel vû kiadás is mert, 1655-bôl, Lei den bôl. Lásd Chri sti an
Fried rich SCHNUR RER: Bib li o the ca Ara bi ca. Hal le an der Sa a le, 1811. 442–445; Alastair
HA MIL TON–Fran cis RI CHARD: And ré Du Ry er and Orien tal Stu dies in Se ven te enth- Cen tury
Fran ce. Ox ford, 2004. 46–47.

53 A XI. Ká roly svéd ki rály ko ro ná zá si ce re mó niá ja kap csán be mu ta tott „ca ro us sel” jó
pél da a len gyel–osz mán konflik tus te ma ti zá lá sá ra. Az ün ne pé lyes fel vo nu lás ban lo -
va sok négy cso port ja vett részt, akik kö zül az el sô an tik ró mai öl tö zék ben pom pá -
zott, jel ké pez ve az ôsi eré nye ket, a má so dik cso port az eze ket fe nye ge tô tö rö kö ket,
a har ma dik a ve szély ben lé vô len gye le ket volt hi va tott áb rá zol ni. Az utol só cso port
vé gül Eu ró pa egye sült nem ze teit szim bo li zál ta, akik majd meg men tik a len gye le -
ket az osz mán el nyo más tól. Lásd Da vid Klö cker EH REN STAHl: Cer ta men equ est re caete -
ra que So lem nia Hol miae Su e co rum Ao: MDCLXXI I. M. De cembr: ce le bra ta cum Caro -
lus XI. om ni um cum app lau su Avi ti Re gni Re gi men ca pes se ret. Stock holm, 1672.
Ka mie niec Po dols ki be vé te lé rôl legutóbb ma gya rul lásd Da ri usz KOĹODZIEJ CZYK:
Az osz mán „ka to nai le ma ra dás” prob lé má ja és a ke let- eu ró pai had szín tér. Ae tas (1999) 4.
142–148.

54 Tö rök el le nes há bo rúk ról, össze fo gás ról GÖLL NER: i. m. (22. j.) 35–170; Al mut
HÖFERT: Den Feind besch rei ben. „Tür ken ge fahr” und eu ro pä is ches Wis sen über das
Os ma nis che Reich 1450–1600. Frank furt–New York, 2003. 62–78; Tran dafir G.
DJUVA RA: Cent pro jects de par ta ge de la Tur qu ie (1281–1913). Pa ris, 1914. (a 17. szá -
zad ra lásd 145–239.). Ma gya rul lásd BÓ KA Éva váz la tos össze fog la lá sát az utób bi kö -
tet rôl: Eu ró pa és a tö rö kök. (Vá lo ga tás a tö rök bi ro da lom meg dön té sé re szü le tett
16–17. sz.-i ter vek bôl). Vi lág tör té net ú.f. 1983. 2. 83–104. Az Osz mán Bi ro da lom
vál sá gá ról szó ló eu ró pai dis kur zus ról lásd And rei PIP PI DI: La de ca den ce de l’Em pi re
Otto man com me con cept hi sto ri que de la Re na is san ce aux Lu mières. Re vue des Étu des
Sud -Est Eu ro pé en nes 35 (1997) 1–2. 5–19.

55 Har sá nyi le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1655. jún. 4.). Ok mány tár,
i. m. (41. j.) 191.

56 Har sá nyi le ve le II. Rá kó czi György nek (Kons tan ti ná poly, 1656. dec. 21.). Ok mánytár,
i. m. (41. j.) 509. A la tin szö veg rész ere de ti je: „In stat fa ta lis pe ri o dus eti am hu jus
Im pe rii Ot to ma ni ci, tyran nis, con si li o rum ino pia, de fec tus pe cu ni ae, mu tua dissidia
in eum sco pum ten dunt. Sed ne mo est Prin ci pum Chri sti a no rum, qui ha ec vi deat.”

57 „ni si se int ra li mi tes su os con ti nu e rit, inflatos que il los spi ri tus de po su e rit”, Colloquia,
i. m. (2. j.) 84–85.

58 Colloquia, i. m. (2. j.) 86, 143.
59 „Vi des po pu lum Je su, amo re mu tuo de sti tui, qu a lem cun que, vi ci ni mix tam are na

ter ram am bi re, ap pe te re, ac prop ter re li gi o nem, sec tas ve in vi cem con ten de re; ideo
ci ti us vi ci ni Prin ci pis ocu los (ex ca pi te) eru e ret, qu am tem po re opor tu no ei sup -
pe ti as fer ret […] Unus Sa tha nas al te rum non im pe dit, lu pus lu pum non de vo rat;
ho mo au tem ho mi nem dest ru it”. Colloquia, i. m. (2. j.) 218.

60 Mei ke HOL LEN BECK: Die Tür ken pub li zi stik im 17. Jahr hun dert. Spie gel der Ver hält nisse
im Reich? Mit tei lun gen des In sti tut für Öster rei chis che Ges chichts fors chung
107 (1999) 111–130. A 16. szá za di „bar bár tö rök”-kép rôl lásd még: Ma xi mi li an
GROTHAUS: Zum Tür ken bild in der Kul tur der Habs bur ger mo nar chie zwis chen den 16. und
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18. Jahr hun dert. In: Habs burg–os ma nis che Be zie hun gen. Hrsg. And re as TIE TZE.
Wien, 1985. 69–72; BAR BA RICS Zsu zsa: „Türck ist mein Nahm in al len Lan den…“ Mûvé -
szet, pro pa gan da és vál to zó tö rök kép a Né met-ró mai Bi ro da lom ban a XVI I. szá zad
vé gén. HK 112 (2000) 337–338, 357–359.

61 Hans Jo a chim KISS LING: Tür ken furcht und Tür ken hoff nung im 15/16. Jahr hun dert. Zur
Ges chich te ei nes „Komp le xes”. Sü dost- Fors chun gen 23 (1964) 1–18; Ha lil INALCIK:
The Ot to man Em pi re. The Clas si cal Age 1300–1600. Lon don, 1973. 37.

62 Ste phen Ale xan der FIS CHER- GA LA TI: Ot to man Im pe ri a lism and Ger man Pro te stan tism
1521–1555. Camb ridge, MA, 1959; Ernst PET RITSCH: Tür kis che To le ranz?! Sü dost -
deuts ches Ar chiv 34–35 (1991–1992) 134–149.

63 Lásd a kö vet ke zô, meg le he tô sen szkep ti kus elem zé se ket: John W. BOHN STEDT: The
Infidel Sco ur ge of God. The Tur kish Me na ce as Se en by Ger man Pamph le te ers of the
Re for ma ti on Era. Tran sac ti ons of the Ame ri can Phi lo so phi cal So ciety, n.s. 58 (1968)
pt. 9. 20–21; John M. HE AD LEY: „Eher Tür kisch als Bäp stisch“. Lu the ran Reflec ti ons
on the Prob lem of Em pi re 1623–28. Cent ral Eu ro pe an Hi sto ry 20 (1987) 3–28. Ma -
ga a Cal vi no tur cis mus ki fe je zés sem va lós je len sé get ta kar: Wil liam RA I NALD 1597-
ben írott vas kos pamflet jé nek cí mé bôl szár ma zik, amely ben a szer zô – egy kál vi niz -
mus ról az isz lám ra át tért sze mély ka to li kus ba rát já val foly ta tott be szél ge té se
for má já ban – nem annyi ra a kál vi niz mus és az isz lám po li ti kai, mint in kább teo ló -
giai kö zel sé gét akar ja be bi zo nyí ta ni. Ér ve lé sét Wil liam SUTC LIF FE két év vel ké sôbb
köz readott vá la szá ban a fe je te te jé re ál lí tot ta, a ka to li ciz mus és az isz lám ro kon sá -
gát bi zony gat va. Az ô köny vé nek cí me (De Tur co pa pis mo) mindazonál tal nem fu tott
be ha son ló kar riert. Lásd Do ro thy M. VAUG HAN: Eu ro pe and the Turk. A Pat tern of
Al li an ces 1350–1700. Li ver pool, 1954. 191–192.

64 Ru dolf PFI STER: Re for ma ti on, Tür ken und Is lam. Zwing li a na 10/6 (1956) 345–375.
A 17. szá zad ról lásd Ni co let te MO UT: Cal vi no tur cis mus und Chi li as mus im 17. Jahr -
hun dert. Pie tis mus und Neu zeit 14 (1988) 72–84; Na bil I. MA TAR: The Co me ni an Le -
ga cy in Eng land. The Ca se for the Con ver si on of the Mus lims. The Se ven te enth Cen -
tu ry 8 (1993) 203–215.; Charles G. D. LITT LE TON: An cient Lan gu a ges and New Scien ce.
The Le vant in the In tel lec tu al Li fe of Ro bert Bo y le. In: The Re pub lic of Let ters
and the Le vant. Ed. Alas da ir HA MIL TON et al. Lei den–Bos ton, 2005. (In ter sec ti ons.
Ye ar book for Early Mo dern Stu dies 5) 156–161.

65 War ner rôl lásd G. J. W. DRE WES: The Le ga tum War ne ri a num of the Lei den Uni ver sity Li -
bra ry. In: Le vi nus War ner and His Le ga cy. Three Cen tu ries of Le ga tum War ne ri a -
num in the Lei den Uni ver sity Li bra ry. Lei den, 1970. 1–31; Ale xan der H. DE GROOT:
De Be te ke nis van de Ne der land se Am bas sa de bij de Ver he ven Por te voor de Stu die van het
Turks in de 17de en 18de Eeuw. (Oo sters Ge noots chap in Ne der land 9) Lei den, 1979.
34–41; LITT LE TON: i. m. (64. j.)157–158. Ma gya rul rö vi den: KÁR MÁN: i. m. (5. j.) 171.

66 VAUG HAN: i. m. (63. j.) 215–236.
67 MOL NÁR An tal: Ka to li kus missziók a hó dolt Ma gyaror szá gon. I. (1572–1647). Bp., 2002.

177–178.
68 Rozs nyay Dá vid, az utol só tö rök deák tör té ne ti ma rad vá nyai. Szerk. SZI LÁ GYI Sán dor.

(MHH Scrip to res, 8) Pest, 1867. 260.
69 Har sá nyi mun kás sá gá nak pu ri tá nus vo nat ko zá sairól ld. a disszertáció 5. fejezetét.
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JA KÓ KLÁ RA

Ha vasal földe és Mold va sze re pe 
Er dély por tai kap cso la tai ban*

Az Er dé lyi Fe je de lem ség kül po li ti kai szer ve ze té nek ke le ti vo nat ko zá sait vizs gál va mind -
járt a kez de tek kor szem be tû nô, hogy a Mold vá val, il let ve Ha vasal föl dé vel fennál ló
kap cso la tok rend sze re el vá laszt ha tat lan a por tai dip lo má ciá tól. Eb ben nyil ván va lóan
meg ha tá ro zó sze re pe van a föld raj zi adott sá gok nak, an nak az egy sze rû tény nek, hogy
Er dély bôl Kons tan ti ná poly ba a leg rö vi debb út Ha vasal föl dén ke resz tül ve ze tett. Nem
ke vés bé lé nye ges a po li ti kai de ter mi nált ság sem, hi szen ha nem is azo nos mér ték ben,
de mind Er dély, mind pe dig a Kár pá to kon tú li vaj da sá gok osz mán fenn ha tó ság alá
tar toz tak, mind annyian az Osz mán Bi ro da lom tor ká ban vol tak kény te le nek él ni. A Por -
tá tól va ló füg gé sük nem volt egyen lô mér té kû, jel le gû, el té ré sek vol tak mind az alá -
ren delt ség jo gi sza bá lyo zott sá gá ban, mind a gya kor la ti al kal ma zá sok te rén.1 Cse lek -
vé si sza bad sá guk is más volt, mi ként tár sa dal maik szer ke ze te, ál lam ap pa rá tu suk,
kül kap cso la taik rend sze re is kü lön bö zött.2

Ed di gi elô mun ká la taim, me lyek a mold vai és ha vasal föl di ma gyar nyel vû írás be liség
ku ta tá sá ra irá nyul tak, a nyom ta tás ban meg je lent és a pub li ká lat lan le vél tá ri anyag
tanú bi zony sá ga sze rint is, ar ra hív ták fel a fi gyel me met, hogy az em lí tett tér ség dip lo -
má ciá já val kap cso la tos sze mé lyi kér dé sek („pos ták”, kö ve tek ki lé te) tisz tá zá sa a sok -
szo ros át fe dé sek miatt is csak a ré gió egé szét te kint ve le het sé ges.

A kö vet ke zôk ben el sô sor ban a mold vai és ha vasal föl di ma gyar nyel vû írás be li ség
kül po li ti kai vo nat ko zá sait, va la mint ezek és a fe je de lem ség por tai dip lo má ciá já nak bi -
zo nyos össze füg gé seit kí vá nom vizs gál ni.

A Kár pá to kon tú li or szá gok ban ke let ke zett ma gyar nyel vû ira tok szin te ki zá ró lag a
két vaj da ság és az Er dé lyi Fe je de lem ség kö zöt ti kap cso la tok nak kö szön he tik lét re jöt -
tü ket. Va ló já ban te hát kül kap cso la ti, né mi túl zás sal dip lo má ciai ira tok nak te kint he -
tôk. Túl nyo mó több sé gük ugyanis po li ti kai, ka to nai in for má ció kat tar tal maz, de a gaz -

* A pub li ká ció el ké szí té sét a TÁ MOP 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 szá mú pro jekt támo -
gat ta. A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Szo ciá lis Alap társ fi nan szí -
ro zá sá val va ló sult meg.
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da sá gi és a ma gán szfé rát érin tô tár gyúak kö zött is alig akad olyan, ame lyik ne mi nô -
sül ne vi tat ha tat la nul kül kap cso la ti irat anyag nak. A ci rill írás rend szer te rü le té hez tar -
to zó Mold vá ban és Ha vasal föl dén ép pen ez a mi nô sé gük kí ván ta meg az ál ta lá nos bel -
föl di írás gya kor lat tól el té rô la tin be tûk és a ma gyar nyelv hasz ná la tát.

Vi tat ha tat lan tény, hogy a Kár pá to kon kí vül lét re jött ma gyar nyel vû írás em lé kek zöme
kül kap cso la ti cé lok szol gá la tá ban ke let ke zett kan cel lá riai, te hát hi va ta los irat. A létre -
ho zó me cha niz mus megol dá sai, de az okira tok ma gyar nyel vû sé ge is Er dély ke le ti irá -
nyú kül po li ti ká já nak ke re tei kö zött ala kult ki, el sô sor ban a tö rök Por tá val va ló kap -
cso la tok rend sze ré hez iga zod va. Er dély és a két vaj da ság egy más köz ti kap cso la tait
mind a me cha niz mu sok, mind pe dig a tar tal mi vo nat ko zá sok te kin te té ben dön tô mó -
don meg ha tá roz ta a Por tá val va ló vi szo nyuk ban ér vé nyes gya kor la tuk. Ez te szi megen -
ged he tô vé, hogy az Er dély és a két vaj da ság kö zöt ti írá sos kap cso la tok rend sze ré nek
re konst ruá lá sa kor él hes sünk a Por tá val fennál ló és már is me re tes gya kor lat ból vett
ana ló giák kal is. Meg gyô zô dé sünk sze rint pél dául ab ban is sze re pe volt a Por ta ál tal
meg kí vánt gya kor lat nak, hogy a ma gyar a ke le ti kap cso la tok ban dip lo má ciai nyelv vé
vál ha tott a 16. szá zad má so dik fe lé tôl kez dô dôen. A Por ta ugyanis csak a sa ját hi va tal -
no kai ál tal ké szí tett for dí tá so kat te kin tet te hi te le sek nek és ezért azt kí ván ta, hogy a
tô le füg gô ál la mok sa ját nyel vü kön ad ják be ira tai kat.3 Eh hez a gya kor lat hoz iga zodtak
a mold vai és ha vasal föl di vaj dák er dé lyi vi szony lat ban. A ci rill be tûs írás sal ugyanis
a Kár pá tok tól nyu gat ra már nem bol do gul hat tak. Olyan írás tu dók ban sem bô vel ked -
tek, akik a ci rill be tûk hasz ná la ta mel lett meg fe le lô la tin nyelv is me ret tel is ren del kez -
tek, ma gyar író deá kok ban, tol má csok ban vi szont ke vés bé szû köl köd tek.

A kül kap cso la tok irá nyí tá sa a Kár pá to kon in nen és túl egyaránt az ural ko dó jog kö -
ré hez tar to zott, aki ezt a ha tás kö rét a kan cel lá riá ja se gít sé gé vel lát ta el. A kül po li ti ka
ala kí tá sa az ural ko dó leg sze mé lye sebb ügye volt. Erôs ke zû fe je del mek mel lett sem
más fô tiszt vi se lô nek, sem a ren dek nek eb be nem volt iga zán be le szó lá sa, tel je sen az
ural ko dó tól füg gött, hogy dön té sei hez ki kér te-e vagy sem va la ki nek a ta ná csát. A kan -
cel lá ria csak a fe je del mi dön té sek vég re haj tá sá val kap cso la tos írás be li felada to kat látta
el min den ben az ural ko dó el kép ze lé sei hez, uta sí tá sai hoz iga zod va. A kan cel lá rián kívül
a ha tár men ti te rü le tek fô tiszt vi se lôi (pél dául a szé kely fô tisz tek, Besz ter ce, Bras só
vagy Sze ben vá ros bí rái stb.) vagy or szá gos mél tó sá gok (pél dául ma guk a kan cel lá rok
is) foly tat hat tak a szom szé dos or szá gok he lyi vagy or szá gos kor mány za ti té nye zôi vel
hi va ta los le ve le zést. Ezt azon ban ál ta lá ban az ural ko dó fel ha tal ma zá sá ra vagy egye ne -
sen uta sí tá sá ra tet ték. Er dély ben az ilyen le ve le ket ere de ti ben vagy je len tés for májában
fel ter jesz tet ték a kan cel lá riá hoz, uta sí tást kér tek a vá lasz ra vo nat ko zóan, vagy – sürgôs
ügyek ben – már vá la szuk fo gal maz vá nyát is mel lé kel ték jó vá ha gyás vé gett.

Er dély fe je del mei, akár a kö zép ko ri ma gyar ki rá lyok, egé szen sa já tos nak te kin tet -
ték a két ro mán vaj da ság gal va ló kap cso la tu kat. In nen szár maz nak az is mét lô dô kí sér -
le tek a há rom ál lam ala ku lat mi nél szo ro sabb szö vet sé gé nek lét re ho zá sá ra.4 En nek az
együtt mû kö dés nek, ural mi tö rek vé se ken kí vül, a ke resz tény szo li da ri tás, az osz mán
ha ta lom mal szem be ni ered mé nye sebb vé de ke zés re mé nye volt a moz ga tó ja. E speciális
vi szony ból is kö vet ke zett, hogy Er dély, Mold va és Ha va sal föl de ural ko dói nem tar tot -
tak egy más ud va rá ban olyan ál lan dó ügy vi vôt, mint ami lye nek a ka pi ti há ik vol tak Kons -
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tan ti ná poly ban, a szul tán szék he lyén. Az is igaz, hogy a por tai kép vi se let in kább kö te -
les sé ge, mint sem jo ga volt Er dély nek,5 és hogy a nyu gat- eu ró pai kö ve tek stá tu sza alap -
ve tôen kü lön bö zött az er dé lyie ké tôl.6 Ezek még a had já ra tok ra, a tá bo rok ba is el kel -
lett, hogy kí sér jék a tö rök csá szárt. Az ál lan dó, gyors és köl csö nös in for má lás azon ban
az Osz mán Bi ro da lom ha tár te rü le tén fek vô há rom kis ál lam szá má ra is lét kér dés volt,
de ezt ôk egy sze rûbb és ol csóbb mó don ol dot ták meg. Mold vá ban és Ha vasal föl dén
a vaj dák ma gyar se cre ta ri u sa lát ta el a ma gyar (és eset leg a la tin) nyel vû le ve le zés mel -
lett a por tai ka pi ti há ké hoz ha son ló mun ka kört Er dély, sôt oly kor Ma gyaror szág irá -
nyá ban is. E tit ká rok hely ze te azon ban jó val ked ve zôbb volt a ka pi ti há ké nál. Szin te ki -
zá ró lag er dé lyi szár ma zá súak, eset leg ko ráb ban fe je del mi tiszt vi se lôk lé vén több nyi re
él vez ték a má sik fél tel jes bi zal mát és együtt mû kö dé si kész sé gét. Az er dé lyi fél is el fo -
gad ta ôket sa ját szó szó lói nak. A vaj dai ma gyar tit kár hoz ha son ló ro mán se cre ta ri us al -
kal ma zá sát az er dé lyi fe je del mi kan cel lá riá ban az tet te szük ség te len né, hogy a fe lek
kö zöt ti írá sos érint ke zés ma gyar (vagy eset leg la tin) nyel ven folyt.7 Az er dé lyi ud varban
is volt azon ban ro mán tol mács, akit egy sze rûen deák ként em le get tek. Az ô felada ta
volt a tár gya lá so kon va ló tol má cso lá son kí vül az oly kor elô for du ló ci rill be tûs ira tok
elol va sá sa és ma gyar ra for dí tá sa. Ilyen ro mán tol mács volt pél dául I. Rá kó czi György
ud va rá ban Já nos deák, aki 1644-ben Mold vá ban is járt hi va ta los meg bí za tás ban, vagy
az 1659-ben Bar csay Ákos fe je de lem ud va rá ban szol gá ló Szil vás sy Já nos.8

A kül kap cso la tok tar tá sá nak min den na pi mód ja a le vél volt, rit káb ban a szó be li üze -
net, no ha tar tal mát, az in for má ció mi nô sé gét te kint ve ez le he tett a je len tô sebb, me -
lyet sû rûn köz le ke dô fu tá rok, egy ko rú szó hasz ná lat tal él ve pos ták, köz ve tí tet tek. A fon -
to sabb, fô ként po li ti kai ügyek ben kü lön kö ve tek ként egyes köz is mert, te kin té lyes
sze mé lyek vagy pe dig né pes kö vet sé gek jár tak el. A kül kap cso la tok nak és a hír köz lés -
nek az er dé lyi fe je de lem ség bu ká sáig élô szer ve ze te min den jel sze rint még a kö zép -
ko ri ma gyar ki rály ság ide jén ala kult ki. Miu tán Er dély a 16. szá zad kö ze pén át ke rült
a ke le ti ha tal mi zó ná ba, a szer ve zet iga zo dott ugyan az ot ta ni kö ve tel mé nyek hez, részle -
tei ben vál toz tat tak is raj ta, de lé nye gé ben a ré gi ala po kon és megol dá sok sze rint mû -
kö dött to vább. Ben da Kál mán sze rint ez a szer ve zet már Beth len Gá bor ide jé re kor -
sze rût len né vált, s tény, hogy ma ga a fe je de lem is felis mer te, hogy or szá gá nak ége tô
szük sé ge len ne iga zi, kép zett dip lo ma ták ra.9

Amint ar ról már szó esett, a ke le ti dip lo má ciai kap cso la tok ban is fon tos sze rep jutott
az úgy ne ve zett pos ták nak. Mie lôtt kö ze lebb rôl is fog lal koz nánk a sze re pük kel, fel kell
hív nunk a fi gyel met ar ra a ko ráb bi iro da lom ban el ter jedt né zet re, mely a „pos tát”
min den eset ben a fe je del mi fu tár szol gá lat egyik kül dön cé nek te kin ti csu pán. Eb bôl
el sô sor ban Mold va és Ha va sal föl de vo nat ko zá sá ban meg le he tô sen sok za var is szárma -
zott, el sô sor ban a vá ro si szám adás köny vek ben elô for du ló sze mé lyek mi nô sé gé nek,
funk ció já nak a meg ha tá ro zá sa so rán.10 Bi zo nyos, hogy az em lí té sek nagy több sé gé -
ben va ló ban egy sze rû fu tá rok ról van szó. Az is bi zo nyos, hogy az egy sze rû pos ták és a
kö ve tek kö zött „rang be li” kü lönb ség is volt, amint er re ta lá lóan utal Bor sos Ta más
meg jegy zé se, me lyet a fe je de lem nek írt: „de ha Nagy sá god csak pos tát küld, tart sa úgy
ma gát, mint pos ta, ne te gyen en gem ina sá vá…”11 De nem ke vés az olyan ese tek száma
sem, ami kor a „pos ta” el ne ve zés alatt dip lo má ciai vagy hír szer zôi bi zal mi felada tot el -
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lá tó sze mély rej tô zik. Fô ként a tö rök vo nat ko zá sú fon tos po li ti kai és ka to nai tár gyú
köz lé se ket ké nyes sé gük miatt pa pír ra vet ni sem mer ték (vagy nem egy szer tit kos írást
hasz nál tak a leg fon to sabb in for má ciók rög zí té sé re),12 ha nem élô szó be li üze net for -
má já ban jut tat ták el köz vet le nül az ér de kelt sze mély hez. Ad dig, amíg a kö zön sé ges
„pos ták” ese té ben a meg bíz ha tó ság mel lett a fi zi kai adott sá gok ál lot tak az el sô he lyen
a ki vá lasz tás szem pont jai so rá ban, a „pos ta-kö vet nél” az ér tel mi ké pes sé gek, a nyelv -
tu dás, a he lyi kap cso la tok, is me ret sé gek, po li ti kai tá jé ko zott ság, tár gya ló ké pes ség stb.
es tek dön tôen lat ba. Ilyen sze rep re a két vaj da ság ré szé rôl a kan cel lá riák ma gyar secre -
ta ri u sai lát szot tak a legal kal ma sab bak nak. S va ló ban olyan fon tos sze mé lyek is, mint
pél dául Bu dai Pé ter,13 fô ként ha vasal föl di szol gá la ta el sô sza ka szá ban, sû rûn tel je sí -
tett ilyen „pos ta-kö ve ti” meg bí za tá so kat. A Por tá ra is járt olyan fe je del mi pos ta, akit a
nagy ve zér is fo ga dott és tár gyalt ve le.14 Eze ket a kö ve ti felada to kat el lá tó „al kal mi dip -
lo ma tá kat” az ál ta lá nos mód hoz ha son lóan ké szí tet ték fel kül de té sük re, szó ban vagy
írás ban rész le tek be me nôen inst ruál ták ôket. Va ló szí nû leg ôket ne vez ték „cí me res
pos tá”-nak.15 Min den eset ben el lát ták olyan írá sos iga zo lás sal, mely nek ér tel mé ben
hi telt kel lett, hogy ad ja nak mindan nak, amit e „pos ta-kö vet” szó ban elôadott. A fo ga -
dó fél ugyan kö ve tek ként ke zel te eze ket a pos tá kat, de ezt a kü lön le ges mi nô sé gü ket
az el lá tó vá ro sok rit kán tün tet ték fel szám adá saik ban. Szá muk ra an nak a jel zé se volt
fon tos, hogy az el lá tott sze mély a fe je de lem „em be re”, „szol gá ja”, „pos tá ja” stb.

Tud juk, hogy a fe je de lem ség ben a pos ta szol gá lat jól szer ve zett, tör vé nyek kel sza bá -
lyo zott volt, kü lö nö sen I. Rá kó czi György ide jé ben fek tet tek er re nagy hang súlyt.
A rend kí vül szi go rú rend sza bá lyok kal nyil ván a visszaélé se ket pró bál ták el ke rül ni és
e funk ció bi zal mi vol tát hang sú lyoz ni, mindamel lett, hogy csak így le he tett az or szág
biz ton sá gát is megóv ni.16

Min den pos ta (akár csak a kö ve tek) es küt tett a fe je de lem hû sé ges szol gá la tá ra, de
az csak te vé keny sé ge so rán de rült ki, hogy ki volt al kal mas e kü lön le ges dip lo má ciai
jel le gû felada tok ra. Fel te he tôen az ilyen sze mé lyek kel szem ben nem ér vé nye sí tet ték
azo kat a fi zi kai tel je sí tô ké pes ség re vo nat ko zó szi go rú kö ve tel mé nye ket, ame lyek nek
a fe je del mi pos ták nak meg kel lett fe lel niük. De az is bi zo nyos, hogy ôk is ke mény ál -
ló ké pes ség gel kel lett, hogy ren del kez ze nek.

I. Rá kó czi György 1634. és 1641. évi rend tar tá sá ból is me re tes, hogy legalább két pos -
tá nak ál lan dóan a fe je de lem kö ze lé ben, út ra ké szen kel lett tar tóz kod nia, akár a fe je -
del mi szék he lyen, akár úton, akár tá bor ban volt.17 Bár ho vá küld ték ôket, írá sos iga -
zo lást kel lett hoz niuk on nan ér ke zé sük idô pont já ról, hogy el lenôriz hes sék, va jon az
elôírt gyor sa ság gal tet ték-e meg az utat. Út köz ben éj sza ka nyá ron na pi két, té len há -
rom órai pi he nô járt ne kik az ét ke zé se ken kí vül. Ebéd és va cso ra cí mén ugyanis nyáron
egy-egy, té len pe dig két-két órá ra sza kít hat ták meg az út ju kat. Ilyen ko moly erô fe szítés
nél kül nem is le he tett meg jár ni két nap és két éj jel a Vá rad és Gyu la fe hér vár kö zöt ti,
he gye ken és fo lyó kon át ve ze tô, hu szon egy mér föld nyi, va ló já ban út ta lan utat. Ugyan -
ezt a tá vol sá got kri ti kus idô sza kok ban más fél nap alatt is meg tet ték a pos ták. Egy posta
az ok tó be ri esô zé sek ben felázott, sá ros uta kon is a Sza bolcs me gyei gesz te lyi tá bor ból
nem egé szen két nap alatt vit te el a fe je de lem le ve lét Dé vá ra. Bár té len vagy a ta va szi
ol va dá sok és ôszi esôk ide jén le las sult a pos ták já rá sa, mégis a len gyel ha tár kö ze lében
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fek vô Bárt fá ról Gyu la fe hér vár ra jó öt nap, Mun kács vá rá ból pe dig Al vin cre hat nap
alatt, szi go rú bün te té sek ki lá tás ba he lye zé sé vel, tûz-víz, el kel lett, hogy jus son a le vél
vagy a szó be li bi zal mas üze net.18 Rozs nyai Dá vid fe je del mi tö rök deák pe dig úgy tar -
tot ta, hogy az, aki zûr za va ros idô ben is hét nap alatt nem ment le Gyu la fe hér vár ról
Kons tan ti ná poly ba, ér dem te len a fe je del mi pos tás ság ra.19 Ez pe dig csak ak kor volt
tel je sít he tô, ha a pos ta ezt az idôt szin te vé gig nye reg ben töl töt te.20 Se be si Fe renc kö -
ve ti meg bí za tá sai al kal má val az út vo na lon kí vül azt is fel je gyez te nap ló já ba, hogy na -
pon ként hány mér föl det tett meg. Eb bôl az de rül ki, hogy a na pi át lag, az út ál la po -
tá tól füg gôen, leg fel jebb négy-hat mér föld re te he tô. Kü lö nö sen a ma gas he gye ken, a
Kár pá to kon (vagy adott eset ben a Bal kán-hegy sé gen) át va ló köz le ke dés je len tett ke -
mény pró bát. Na szód tól „a ha va son ál tal az gya log ös vé nyen” kel lett át ver gôd nie Má -
ra ma ros ba, bi zo nyá ra na gyon ke ser ve sen, mert fel je gyez te nap ló já ba, hogy „va ló ban
go nosz út ja van”. A se bes he gyi vi ze ken, be fa gyott vagy zaj ló fo lyó kon át kel lett gá zol -
nia, mert hi dak nem vol tak. S ha az esô zés kö vet kez té ben a vi zek megárad tak, vár ni
kel lett az apa dás ra. Köz ben hál ha tott csûr ben vagy ha va si szál lá son.21 A Mold va és
Erdély kö zöt ti fô út vo nal is olyan ál la pot ban volt, hogy Besz ter cé re „nem hogy sze kér -
rel jö het né nek ki azon az úton Er dély be Mol do vá ból […], de ló há ton is ne he zen jöhet
és me het em ber el raj ta”.22 A ter mé sze ti aka dá lyok hoz já rul tak az ôs er dei jel le gû ren -
ge te gek ben uta zók ra le sel ke dô egyéb ve sze del mek, fosz to ga tó úton ál lók, el len sé gek,
akik ép pen a le ve le ket akar ták meg ka pa rin ta ni, és így nem egy szer akár éle tük kel is
fi ze thet tek szol gá la tu kért.23

Úgy vé lem, jól pél dáz za hely ze tü ket az a vi szony lag ko rai idô bôl, 1573-ból szár mazó
le vél, mely ben Bá tho ry Ist ván le vél hor do zó em be ré nek, Já rai Ta más nak a port ré ját
vá zol ja fel Am hát csausz: „ez iffiu Já rai Ta más mind a meg holt ki rál nak, ki nek Is ten
ir gal maz zon, mind az or szág nak, nagy sá god nak is hiv ség gel szol gált, en nek utá na töb -
bel is szol gál hat”. „[…] Szol gá lat já ról, ki éj jel és nap pal, jó és go nosz üdôn, egy fe jét
nem néz vén, és nem gon dol ván éle tét, a nagy sá god dol gá ban min den mu la tás nél kül
fá rad és fut”, „és éj jel nap pal ez ve sze del mes út ban egye bött is nagy sá god biz vást él -
het szol gá lat já val. Mos tan is ilyen sár ban, esô ben, hó ban lo vát el hagy ván, a nagy sá god
dol gá ban test tel lé lek kel fut és siet”.24 Olyan ada tunk is van, hogy az el fo gott pos ta -
kö vet meget te a ná la le vô le ve let, ne hogy az el len fe lei ke zé be ke rül jön.25 Ha több ira -
tot vitt a pos ta, azo kat ezüst szá lak kal ki varrt tö rökor szá gi bôr tar soly ban, öve alatt tar -
tot ta, vagy nye reg tás ká já ba he lyez te, vagy amint azt Bo ros Já nos tet te: bôr to kok ban
vit te a fe je de lem nek a Por tá ról Szé kely Mó zes trón kö ve te lô le ve leit 1652-ben.26 A külö -
nö sen fon tos le ve le ket „ke be lé be rejt ve” vagy ru há ja bé lé sé be be varr va igye ke zett min -
den ve sze de lem tôl megóv ni. A pos ta ru há za ta is olyan volt, hogy mi nél job ban véd je
az idô já rás vi szon tag sá gai el len.

Min dent össze vet ve, ve szé lyes fog lal ko zás nak bi zo nyult a por tai pos tás ság, úgy hogy
lé nye gé ben „hiány szak má nak” szá mí tott. A por tai ügy vi vôk sok szor pa nasz kod tak a feje -
de lem nek, hogy nem áll ren del ke zé sük re elég pos ta, s nem csak azért, hogy a fejedelmet
idô ben és gyak ran tud ják ér te sí te ni a be gyûj tött hí rek rôl, ha nem azért is, mert a Porta
sze mé ben is nö ve ke dett an nak az ázsió ja, aki élen járt a hír adás ban. Töb bek között ép -
pen a mold vai és ha vasal föl di vaj dák hír szol gá la tát kel lett megelôz niük az erdélyieknek.
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A ke mény fér fias sá got kí vá nó szol gá lat azon ban nem csak az em bert, ha nem leg fon -
to sabb se gí tô tár sát, a lo vat is pró bá ra tet te. Nem egy ló nem is bír ta ki a túlerôl te tést,
és be le pusz tult a haj szo lás ba. A fe je del mi fu tár szol gá lat gyor sa sá gát vál to zat la nul fenn -
tar ta ni csak gon dos szer ve zés sel le he tett. Még a kö zép ko ri er dé lyi vaj da ság ide jén ala -
kul ha tott ki az a gya kor lat, mely a bras sói bí ró kö te les sé gé vé tet te, hogy a Ha vasal föl -
dé vel és Mold vá val, majd a fe je de lem ség ide jén a tö rök Por tá val va ló kap cso la tok
biz to sí tá sá ra a pos ták és kö ve tek bi zo nyos szá mú lo vát a bar ca sá gi fal vak kal tar tas sák
el, és szük ség ese tén vá sá rol ja nak is lo vat szá muk ra. I. Rá kó czi György ar ra uta sí tot ta
a bras sói bí rót, hogy négy bar ca sá gi fa lu ban Szá va Mi hály por tai pos ta négy lo vát, a
töb bi pos tá nak pe dig két-két lo vát tar tas sa ál lan dó ké szen lét ben a fe je del mi adó ter -
hé re.27 A Kár pá to kon túl ra, hosszú út ra in du ló pos ták vagy kö ve tek Bras sóig a köz be -
esô te le pü lé se ken adott lo vak kal men tek, de in nen gon do san, jó erô ben tar tott sa ját
lo vai kon foly tat ták út ju kat.28 Nagy tá vol sá gok ra azon ban gyor san csak vál tott lo vakkal
le he tett el jut ni. Igaz ugyan, hogy a ro mán vaj da sá gok te rü le tén az er dé lyi, Er dély ben
pe dig a mold vai és ha vasal föl di kö ve tek vagy pos ták köl csö nö sen kap hat tak lo vat a vál -
tás hoz, de azért mégis min den ki in kább az ál ta la is mert pa ri pá kat ked vel te. Ezért aztán
már ha zul ról több, legalább két-há rom ló val in dul tak el, hogy na pon ként vál to gat has -
sák a nye reg alá ke rü lô ket. Per sze az or szá gok köz ti együtt mû kö dés e té ren sem volt
min dig fel hôt len, sok szor a bi zal mat lan ság ár nyé kol ta be.29 Elô for dult, hogy pél dául
Ghe org he Ste fan mold vai vaj da pa nasszal for dult az er dé lyi fe je de lem hez, mi sze rint
pos tái rosszul bán nak az ot ta ni lo vak kal,30 no ha már I. Rá kó czi György pos ták szá mára
adott uta sí tá sa is ki fe je zet ten til tot ta a „sze gény ség bán tá sát”.31 Fel me rült az a gon do -
lat is, hogy a Du ná tól dél re tart son fenn a fe je de lem a bar ca sá gi hoz ha son ló tá masz -
pon tot, ahol a Por tá ra igyek vô fu tá rok és kö ve tek pi hent ál la tok kal cse rél het nék fel
le sán tult, ki me rült vagy meg be te ge dett lo vai kat. A ter vet azon ban ép pen a két ro mán
vaj da ság ta pasz ta la tá ra hi vat koz va ve tet ték el az zal, hogy „ott ke vés tö ké le tes em ber
lak ván”, elad nák a lo va kat, és ar ra hi vat koz ná nak, hogy meg dög lött vagy egy er dé lyi
vit te el tô lük. Mau rer Mi hály por tai kö vet 1643-ban en nél azt is ol csóbb megol dás nak
tar tot ta, ha a ha za me ne tel re új lo va kat kel le ne vá sá rol ni Kons tan ti ná poly ban.32

A por tai pos ta szol gá lat kap csán kí vá nom fel hív ni a fi gyel met ar ra, hogy ezen a téren
ta pasz tal ha tó – legalábbis a for rá sok tük ré ben – a legin kább mû kö dô ké pes együtt mû -
kö dés Er dély és a két ro mán vaj da ság külügyi há ló za ta kö zött. A tö rök fô vá ros hoz, de
ál ta lá ban vé ve a bi ro da lom hoz föld raj zi lag kö ze lebb esô Ha va sal föl de, de még Moldva
is nyil ván gya ko ribb pos ta szol gá la tot tu dott biz to sí ta ni.

Amint azt már em lí tet tem, a Por tá ra vi vô leg rö vi debb út Ha vasal föl dén át ve ze tett.
A le ve le zés anyag ta nú sá ga sze rint a leg több pos ta és kö vet, il let ve kül dött ség is ezt az
út vo na lat vá lasz tot ta, azaz Bras só után a törcs vá ri szo ro son ke resz tül Ruk ko ron33 át
Târgo visté be, on nan sok szor Bu ka rest érin té sé vel a Du ná hoz, ame lyen Rusz csuk nál
át kel ve a Kis-Bal ká non ke resz tül ér kez tek meg a Tö rök Bi ro da lom szí vé be. Eköz ben sok
al ka lom mal az úton lé vô em be rek, lo vak el lá tá sá ban, szál lá suk biz to sí tá sá ban, néha a
po sta ló vál tá sá ban is je len tôs sze re pet ját szot tak a ha vasal föl diek. Át ha lad tak te hát a
vaj da ság leg fon to sabb vá ro sai nak szá mí tó Târgo vistén és Bu ka res ten. Itt a fô kö vetsége -
ket ál ta lá ban ün ne pé lye sen fo gad ták, s a kö vet uta sí tás ban kü lön ki tér tek ar ra, hogy
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az Er dé lyi Fe je de lem ség ér de kei nek az fe lel meg, hogy ha le he tô ség nyí lik rá, ta lálkoz -
za nak is a vaj dá val,34 adott eset ben le ve let is vit tek ne ki, amint az egy dá tum nél kü li
Pas kó Kris tóf nak írt pótuta sí tás ból ki de rül. A kö vet után kül dött, fel so rolt ira tok között
sze re pel: „ha vasal föl di vaj dá nak” (egy le vél).35 Az al kal mat ki hasz nál va, akár ki sebb
dip lo má ciai jel le gû be szél ge té sek re is sor ke rül he tett ilyen kor,36 amint azt a Beth len
Gá bor ál tal An gya los sy Mi hály por tai kö vet nek adott inst ruk ció is meg fo gal maz za:
„Legel sô ben az ha vasal föl di vaj dá val szem ben lé vén men tôl be csü le te seb ben mi nevünk -
 kel mint ked ves atyánk fiát sa lu tál ván és le ve lün ket pra e sen tál ván, azon kell ins tál ni
oda bo csá tott em be rün ket, ô nagy sá ga meg nem kés lel vén, bi zo nyos vá lasszal vi szont
küld je vissza hoz zánk. Holott pe nig le ve lünk ben ar ra is kér tük, hogy az por tá ra ô nagy -
sá ga ka lauzt ad jon, mi vel a do log ké se del met nem szen ved, siet tet ni kell és a ka lauzt
el ké szít vén, út ját éj jel nap pal con ti nu ál ván igye kez zék men tôl ha ma rabb vissza jönni”.37

Amint eb bôl a szö veg rész let bôl is ki de rül, elô for dul ha tott, hogy a tö rök fô vá ros ba sie -
tô kö vet nek a kí sé rô jét is a ha vasal föl diek biz to sí tot ták. Ugyaneb ben az ér te lem ben
szólt Du ca vaj da út le ve lé nek uta sí tá sa is: „azért min de nütt ko nakról ko na kra ad ja tok
alá jok két-két pos ta lo vat, lé vén gaz dál ko dás sal is ne kiek, erô sen pa ran csol juk ti nek -
tek”.38 Ezt az tán adott eset ben a Kár pá to kon tú liak fel is hány tor gat ták, ami kor az er -
dé lyi fe je de lem nek tet tek hû ség es küt, s az adó kép pen fi ze tett össze get pró bál ták leal -
kud ni, mond ván, hogy sok ba ke rül ne kik az er dé lyi por tai kö ve tek, pos ták „át me nô
for gal ma”. Né ha pa nasz kod tak is a fe je de lem nek, hogy az átuta zó pos ták ön ké nyes -
ked tek, „ön ki szol gál ták ma gu kat”, szál lás adóik tól élel met, ab ra kot sze rez tek. Ter mé -
sze te sen nem egy eset ben a ha vasal föl diek sem bán tak jól az átuta zó kö ve tek kel, nem
biz to sí tot ták a meg fe le lô el lá tást. Er re már egé szen ko rai idô bôl is van pél da, ami kor
1564-ben a tö rö kök fi gyel mez tet ték a ha vasal föl die ket, hogy bán ja nak jól az Er dély -
bôl or szá gu kon ke resz tül a Por tá ra igyek vô kö ve tek kel.39 Az eset hez ha son ló a ké sôb -
biek ben több ször is elô for dul. Az idé zett szul tá ni pa rancs szö ve gé bôl ki de rül, hogy
már a fe je de lem ség lé té nek kez de tei tôl a Por ta el vá rá sa volt Ha va sal föl de fe lé, hogy
biz to sít sa és se gít se az er dé lyi kö ve tek or szá gu kon tör té nô át ha la dá sát, hi szen „mind -
ket ten a szul tán jól vé dett bi ro dal má nak ôr zé sé re ki ren delt ha szon ve he tô szol gák”.40

A fennál ló hely zet bôl kö vet ke zett, hogy, amint ar ra már utal tam, sok eset ben az er -
dé lyi ka pi ti ha le ve leit már a Por tá ról a ha vasal föl di vaj da pos tá já val, a leg gya ko ribb
szó hasz ná lat tal él ve a „vaj da ka la rá sá val”41 (ami szó sze rint lo vast je lent) küld te ha za,
vagy az is elô for dult, hogy az er dé lyi pos ta tár sult a ka la rá shoz, biz ton sá go sabb nak
tart va így az utat.42 Va ló szí nû leg en nek el sô ál lo má sa Târgo viste le he tett, majd on nan
to váb bí tot ták a kül de mé nye ket az er dé lyi fe je de lem hez. Ta lán nem is túl zás azt ál lí -
ta nunk, hogy az ese tek na gyobb ré szé ben így ér kez tek a le ve lek a fe je de lem hez.
Legalábbis az I. Rá kó czi György ide jé bôl szár ma zó le ve le zés anyag ból er re le het követ -
kez tet ni. (Mint köz tu do má sú, ô na gyon pre cí zen a leg több hoz zá beér ke zô le vél re fel -
je gyez te, hogy hol, mi kor – sok szor a dá tum mel lett a pon tos óra is sze re pel – és kinek
a ke zé bôl vet te át az ira tot.) Nyil ván va lóan a föld raj zi kö zel ség és az erô sebb po li ti kai
füg gés miatt Ha vasal föl dé rôl (de Mold vá ból is) sok kal gyak rab ban jöt tek-men tek pos -
ták a Por tá ra, így te hát ké zen fek vô volt, hogy az er dé lyiek adott eset ben igény be vet -
ték szol gá la tai kat. A le ve lek ha vasal föl diek ál ta li to váb bí tá sa te hát mind két irány ba
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(a Por tá ra, il let ve on nan a fe je de lem ség be) gya kor ta elô for dult. „Az mely le ve let kül -
dött volt nagy sá god Pas kó Chri stoph por tán le vô kö ve té hez, az mi ma gunk em be rünk -
tôl el küld jük min den ké se de lem és fo gyat ko zás nél kül, Já nos Deák hí vünk ke zé ben
biz tuk, hol nap men nek em be rek” – ír ta 1665-ben a ha vasal föl di vaj da az er dé lyi fe je -
de lem nek.43 1630-ban Beth len Ist ván, sôt ma ga a fe je de lem is a ha vasal föl di pos tá val
küld te be le ve lét a Por tá ra, aki az ügy vi vô nek nem is szólt, ha nem egye ne sen bead ta
azt a nagy ve zér nek.44 1671-ben Popesti-i Antonie ha vasal föl di vaj da felajánl ja Apa fi
fe je de lem nek, hogy kész ség gel köz ve tí ti le ve leit a Por tá ra.45 1682-ben Apa fi Mi hály is
ar ra uta sít ja kö ve tét, hogy szük ség ese tén a ha vasal föl di vaj da em be re ál tal is tu dósítson,
el te kint ve a ké nyes és bi zal mas ügyek tôl,46 „mert sok fraus le szen az ide gen po sták -
tul”.47 A por tai ügy vi vô és az er dé lyi fe je de lem kö zöt ti írá sos kap cso lat tar tás be vett
mód já nak lát szik az, ami rôl már szól tam, hogy a fe je de lem a bras sói bí ró hoz irá nyítja
pos tá ját vagy le ve lét, aki azt to váb bít ja a ha vasal föl di vaj da târgo vistei vagy bu ka res ti
ud va rá ba, ahol gon dos kod nak an nak Kons tan ti ná poly ba va ló el jut ta tá sá ról. On nan
vissza fe lé is ez volt a szo ká sos út.48 Eb ben az eset ben azon ban a fe je de lem írás ban
nyug táz ta a bras sói bí ró nak, hogy az ál ta la köz ve tí tett irat beér ke zett a kan cel lá riá -
ba.49 Az er dé lyi fe je del mi ud var na pi for gal má ról ve ze tett fel jegy zé sek fenn ma radt
1632. évi tö re dé ké bôl pon to san meg raj zol ha tó az a jól szer ve zett pos ta há ló zat, mely
el lát ta a po li ti kai ve ze tést a Bécs tôl, Prá gá tól, Krak kó tól, Su ce a va tól Kons tan ti ná po -
lyig ter je dô tér ség re vo nat ko zó in for má ciók kal.50

Amint ar ra már utal tam, azért nem volt zök ke nô men tes ez az együtt mû kö dés. A portai
kö vet nem egy le ve lé ben pa nasz ko dik ar ra, hogy a ha vasal föl di pos ta, mintegy visszaélve
mo no pol hely ze té vel, nem ér te sí tet te ôt in du lá sá ról, így te hát elesett a le vél kül dés le -
he tô sé gé tôl,51 más kor pe dig azért van fel há bo rod va, hogy utol só pil la nat ban ka pott
hírt az in du ló pos tá ról, vagy pe dig hiá ba je lez ték ne ki az in du lást, még sem vár ták be
le ve lét: „Nagy sá god ra nem ve tek, de az ne mes or szág nak sem mi gond ja nincsen sem én
reám, sem or szág ra nin csen ki tül ír nom is. Most is tit kon akar ván az ka la rá sok elmenni,
nagy ne he zen kér tem, le ve le met hogy el küld hes sem, költ sé gem nem lé vén, szolgámat
aka rám el kül de ni.”52 Ar ról is ta lá lunk em lí tést a for rá sok ban, hogy bi zony elôfor dult,
hogy a le ve le ket Ha vasal föl dön vagy Mold vá ban fel bon tot ták,53 olyan is akadt, amely
út köz ben el ve szett. Ép pen ezért az iga zán bi zal mas ira to kat úgy tû nik, az er dé lyiek
csak sa ját em be reik kel küld ték el, több ször tit kos írást al kal maz va vagy a szó be li közlés
le he tô sé gé vel él ve. Bor sos Ta más utal ar ra, hogy elô vi gyá za tos ság ból bi zony nem egy -
szer „két fé le kép pen ír tam volt: le ve lem nek de re ká ba csak am bi gue, post scrip tá ba vilá -
go sab ban”.54 Er re a gya kor lat ra kü lön ben a mold vai és ha vasal föl di magyar secretariu -
sok nem egy le ve lé ben is ta lá lunk pél dát.55 Mindezek el le né re az er dé lyiek rá juk vol tak
utal va, aho gyan azt Rácz Ist ván por tai kö vet inst ruk ció já ban meg fo gal maz ták: „corres -
pon den ti á ja az olá hok kal ab ból is le gyen, hogy mi kor urok hoz pos tát bo csáta nak, híre
nél kül ki ne bo csás sák, ír has son ô is azok ról ne künk, a mi rôl szük sé ges”.56 A por tai
kö vet je len té sek bôl az is ki de rül, hogy elô for dult, mi sze rint jobb hí ján a kapi ti ha török
pos tá val vagy ép pen Er dély be tar tó tö rök kö vet tel volt kény te len le ve lét el kül de ni.57

Az Er dély, Mold va és Ha va sal föl de kö zöt ti kap cso la tok nak egé szen kü lön le ges szín -
te re volt a tö rök Por ta. Fon tos sá ga ve te ke dett a há rom fe je del mi ud var köz vet len érint -
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ke zé sei vel. Nem csak azért, mert mind há rom ál lam po li ti kai lag füg gött a tö rök tôl, de
az egy más köz ti vi szo nyuk ala ku lá sát is dön tô mó don be fo lyá sol ta az osz mán bi ro dal -
mi po li ti ka. Itt a fô sze rep a ka pi ti há ké volt. A két föld rész ha tá rán fek vô Kons tan ti ná -
poly egy vi lág ha ta lom szék vá ro sa, va ló di vi lág vá ros volt, ahol Eu ró pa, Af ri ka és Ázsia
né pei nek fiai, kü lön bö zô kul tú rák és val lá sok ta lál koz tak és él tek egy más mel lett. Er -
dély nek ugyan, ha meg gyé rül tek is, de fo lya ma to sak ma rad tak a kap cso la tai Eu ró pa
nyu ga tá val, de a Kár pá to kon kí vü li te rü le tek la kói szá má ra azon ban a tö rök fô vá ros
je len tet te azt a leg fon to sabb ab la kot, ame lyen át ki te kint het tek a nagy vi lág ba. Moldva
és Ha va sal föl de dip lo ma tái itt ke rül het tek köz vet len kap cso lat ba a nyu ga ti or szá gok
ot ta ni kö ve tei vel, sze rez het tek in for má ció kat a vi lág po li ti ka ala ku lá sá ról, hogy
mindeze ket hasz no sít sák is a Por ta lé tü ket meg ha tá ro zó dön té sei nek ala kí tá sá ban.
A há rom ál lam ka pi ti hái ál ta lá ban megosz tot ták egy más sal a tö rök fô vá ros ban szerzett
po li ti kai, ka to nai és gaz da sá gi ér te sü lé sei ket, és to váb bí tot ták azo kat sa ját fe je del mük -
nek,58 hi szen a min den ko ri kö vet nek a po ten ciá lis szö vet sé ge sek ke re sé se mel lett az
in for má ció szer zés volt a leg fon to sabb felada ta.59 Ezért esik az er dé lyi ügy vi vôk je len -
té sei ben oly gyak ran szó a mold vai és ha vasal föl di bel po li ti kai kér dé sek rôl és a török
ál lam ve ze tés ezek kel kap cso la tos ál lás fog la lá sai ról. Mint hogy pe dig a ro mán ka pitihák -
nak ha son ló je len té sei ál ta lá ban nem ma rad tak fenn nap jain kig, az er dé lyi por tai kö -
ve tek ma gyar nyel vû je len té sei ed dig kiak ná zat lan for rá sai Mold va és Ha vas al föl de po -
li ti kai tör té ne té nek is. Meg kell azon ban je gyez nünk, hogy a ro mán vaj da sá gok ál lan dó
kö ve tei más stá tus ban vol tak, mint az er dé lyiek, hi szen, amint már utal tam rá, országaik
po li ti kai füg gé sé nek jel le ge is kü lön bö zött. Mi vel a ro mán vaj da sá gok már ko ráb ban
a Por ta hû bé re sei vé vál tak, a 16. szá zad ele jé tôl fog va vol tak ka pi ti há ik Isz tam bul ban.
Kép vi se lôik ál ta lá ban ket ten vagy töb ben tar tóz kod tak Kons tan ti ná poly ban, de volt
köz tük egy fô kö vet nek szá mí tó sze mély. Sze re pük in kább ad mi niszt ra tív nak volt tekint -
he tô. Az ô felada tuk volt Mold va és Ha va sal föl de adó já nak a be vi te le a Por tá ra. Te hát
Er déllyel el len tét ben eb bôl a cél ból nem in dí tot tak kü lön fô kö vet sé get, sôt az is elô -
for dult, hogy csak a Du náig vit ték az adót, s on nan az tán a tö rö kök gon dos kod tak a
be szál lí tá sá ról. Amennyi ben az aján dé ko kat vagy az adót idô ben nem ju tat ták be a
Por tá ra, a nagy ve zír akár adó be haj tók be kül dé sé vel is fe nye ge tô zött.60 Emel lett a vajda -
sá gok ka pi ti há i nak egyik fô felada ta volt, hogy uruk po zí ció ját meg véd jék a trón köve -
te lôk ál lan dó pró bál ko zá sai val szem ben. Ha za tér tük után föld bir to kot kap tak szolgála -
tai kért, de bent lé tük alatt elein te nem járt ne kik fi ze tés. Sor suk jó val ne he zebb volt,
mint az er dé lyi ka pi ti há ké, gyak ran ver ték meg, ve tet ték börtönbe, sôt akár ki is végezték
ôket, ha or szá guk, uruk va la mit nem tel je sí tett a tö rök kí vá nal mai nak meg fe le lôen.61

Mold va és Ha va sal föl de kö ve tei ugyanak kor ál lan dóan szál lí tot ták az er dé lyiek rôl is
a hí re ket a Por tá ra, úgy hogy cél sze rû volt fi gye lem mel kí sér ni ôket: „[a ha vasal föl di
vaj dá nak] jô nek men nek az em be rei ide szün te le nül er dé lyi hírt is hoz nak, mint az
el múlt na pok ban je len té az ha va sal li ka pi ti ha, hogy Nagy sá god tá bor ban ki szál lott
Co los vár fe lé szál lott, ol li an hír rel jött egy po stá jok”.62 Aho gyan azt a kö vet inst ruk -
ciók ban is meg fo gal maz ták, pél dául: „az mold vai és ha vasal föl di vaj dák kal is, és azok -
nak ott benn le vô ka pi ki há já val mi kép pen ac co mo dál ja, az idô és ál la pat meg mu tatja,
és az is mi ké pen vi sel jék azok hoz zánk ma go kat, mely ben azt ob ser vál ja, hogy az mi
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pa ran cso la tunk ból vár jon, és ma gá nak ab ból, az mint aze lôtt is né me lyek cse le kedtek,
ke res ke dést ne in dít son”.63 Az együtt mû kö dés el sô sor ban az in for má ció cse rét je len -
tet te, vagy pos ta szol gá la tuk már em lí tett igény be vé te lét. Sok eset ben ta lál ko zunk a por -
tá ról ér ke zô ira tok ra fel jegy zett „hoz ta ha va sal ji vaj da pos tá ja” vagy „ka la rá sa” szö veg -
gel, il let ve a Kons tan ti ná poly ban kel te zett le ve lek ben több ször esik szó ar ról, hogy
a vaj da em be re vit te ki a ha za kül dött be szá mo lót.

A két ro mán vaj da ság trón jáért foly ta tott harc lé nye gé ben a Por tán dôlt el, en nél -
fog va nem meg le pô, ha az ez zel kap cso la tos in for má ciók van nak több ség ben e régióra
vo nat ko zóan. A ha vasal föl diek, és ha ta lán ki sebb mér ték ben, de a mold vaiak is az in -
for má ció to váb bí tás ban ját szott sze re pü kért cse ré ben és jól fel fo gott po li ti kai ér de keik
okán is, több eset ben az er dé lyi fe je del met ké rik, hogy uta sít sa por tai kö ve tét, mi sze -
rint ura ne vé ben tá mo gas sa ôket a kü lön bö zô trón kö ve te lôk kel szem ben. Aho gyan
Bocs kai Ist ván ír ta: „mint hogy pe nig ér tem nagy sá god ké ván sá gát, hogy az ha tal mas
csá szár nál tö re ked jen ô nagy sá ga Si me on vaj da mel lett: azt én im már ré gen meg cse -
le ked tem; most is újó lag fû-kö ve ti met bo csát ván az fé nyes por tá ra az ha tal mas csá szár -
hoz, több fû- ké ván sá gim kö zött fe let te igen meg hat tam, hogy az ô nagy sá ga dol gát
for gas sák; ab ban nem hagy ván, most is mét pos tá mat bo csá tot tam csak az ô nagy sá ga
dol gáért, va ló ban meg is hagy nám, hogy ki vált kép pen va ló gond jok lé gyen re á ja”.64

Megem lít he tô ugyan csak e vo nat ko zás ban I. Rá kó czi György nek 1633. feb ruár 15-én
a nagy ve zér hez írt le ve le, mely ben Ma tei Ba sa rab ha vasal föl di vaj dát ajánl ja fi gyel mé -
be, az zal ér vel ve, hogy ural ma meg szi lár du lá sá val áll hat csak talp ra az or szá ga.65 Úgy
tû nik te hát, hogy az er dé lyi fe je de lem sza va a por tai vaj da je lö lés vagy -meg tar tás ügyé -
ben né ha va la mennyit nyo mott a lat ban. Fel té te lez he tôen vi szon zás kép pen az er délyi
fe je de lem re mélt vagy tény le ges köz ben já rá sá ra, ar ra is van pél da, hogy a ha vasal földi
ud var por tai kép vi se lôi ma guk tá jé koz tat ták még Kons tan ti ná poly ból a gyu la fe hér vári
ural ko dót az ôt köz vet le nül ér dek lô dol gok ról.66 Meg kell je gyez nünk, hogy a hí rek
egy ré sze az tán va ló ban kü lö nös var ga be tû vel ér ke zett Er dély be: a mold vai és ha vasal -
föl di ma gyar se cre ta ri u sok a vaj dai ud var ba ér ke zett, a Por tá ról szár ma zó in for má ció -
kat leg több ször a vaj da ál tal íra tott le ve leik be fog lal va jut tat ták ha za.

A Kár pá tok két ol da lán le vô or szá gok ügy vi vôi össze is jár tak egy más sal, a tö rök ha -
tó sá gok is szá mol tak ezek kel a kap cso la tok kal. Pél dául ami kor Sza lán czy Ist ván er dé -
lyi ügy vi vô 1648-ban meg halt a Por tán, te me té sé re Gyár fás Fe renc kö vet a siet ség miatt
csak a két ro mán (mold vai és ha vasal föl di) ka pi ti hát hív hat ta, s a tö rök nagy ve zér a
kons tan ti ná po lyi pat riar cha ál tal kül dött gö rög ke le ti pa pok je len lé tét ír ta elô.67 A szo -
ro sabb kap cso lat tar tás le he tô sé gét az is elô se gí tet te, hogy a „kül kép vi se le ti szék hely”,
az úgy ne ve zett „er dé lyi ház”68 Kons tan ti ná poly ban vi szony lag kö zel volt a mold vaiak
és ha vasal föl diek por tai lak he lyé hez.

Jó le he tô sé get kí nált az együtt mû kö dés re, ha a kö vet por tai tar tóz ko dá sa ide jén
Mold vá ba vagy Ha vasal föl dé be új vaj dát ne vez tek ki. Ek kor, ha ügyes volt a ka pi ti ha,
már an nak a Por tán va ló benn lé te kor (mert az volt a szo kás, hogy az új ro mán uralko -
dó nak meg kel lett je len nie a tö rök fô vá ros ban) kö szönt het te ôt a fe je de lem ne vé ben,
elô ké szít ve a ta lajt a szom szé di vi szo nyok meg fe le lô me der be te re lé sé re.69 Sôt, aki na -
gyon jó po li ti kai ér zék kel ren del ke zett, a Por tán szál lin gó zó hí rek alap ján azt is meg -
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te het te, hogy az ott tar tóz ko dó trón kö ve te lôk legesé lye sebb jé tôl ígé re te ket nyert a fe -
je de lem tá mo ga tá sa fe jé ben. A ro mán vaj da sá gok kal va ló kap cso lat tar tás nak ilyen
szem pont ból is je len tôs szín he lye volt te hát a Por ta. Az is elô for dult, hogy a vaj da sá -
gok ka pi ti hái ad tak ta ná csot az er dé lyi nek bel po li ti kai kér dé sek ben. Együtt mû kö dé -
sük a Por tán nyil ván min dig at tól füg gött, hogy ép pen mi lyen vi szony ban áll tak or szá -
gaik. De két ség te len tény, és meg fi gyel he tô, a je len té sek bôl kiol vas ha tó egy faj ta
szo li da ri tás a tö rök kel szem ben.70

Az er dé lyi ügy vi vô nek azt is ki fe je zett kö te les sé gé vé tet ték, hogy akár pén zen is, meg -
sze rez ze a fe je de lem el len a Por tán ás ká ló dók bead vá nyai nak szö ve gét vagy a trón kö -
ve te lôk ként ott je lent ke zôk kel kap cso la tos egyéb in for má ció kat.71 Eb ben is se gít sé -
gük re le het tek a mold vai és ha vasal föl di ka pi ti hák.

Ter mé sze te sen a nyert hí rek vi szon zá sa ként az er dé lyi, mold vai és ha vasal föl di ügy -
vi vôk nek is hí rek kel kel lett szol gál niuk por tai is me rô seik nek. Kons tan ti ná poly ban el -
vár ták, hogy az er dé lyi fe je de lem jó elô re je lez ze, ha a Habs burg ki rály kö vet sé get in -
dít a Por tá ra, hogy az mi kor in dul to vább Bu dá ról, mi kor ér Nán dor fe hér vár ra.
Ugyanezt az elô re jel zést kí ván ták a mold vai ud var tól a len gyel kö vet sé gek ese té ben.
A Por tán úgy tar tot ták, hogy az er dé lyi fe je de lem nek „jó mód ja vol na ben ne ki vált -
kép pen az né met csá szár ré szé rôl va ló hí rek nek meg tu dá sá ban és an nak ide va ló
megírá sá ban”. Ré thi Ist ván ka pi ti ha is úgy vé le ke dett 1634-ben, hogy „az né met és len -
gyel a ha tal mas csá szár nak nyil ván va ló el len sé gi [lé vén], kik felöl ha va la mi hí re ket
ír ide Nagy sá god, nagy aján dék kül dé sé nél [is] ked ve sebb do log”.72

Az egy fe lôl Er dély, más fe lôl Mold va, Ha va sal föl de, il let ve a Por ta kö zöt ti kap csolatok
leg  lé nye ge sebb in téz mé nye a kö vet ség volt. Ad dig, amíg a „pos ták”, a kül döt tek legfôbb
felada ta az in for má ciók mi nél gyor sabb meg szer zé se és to váb bí tá sa volt, a kö vet sé gek
a po li ti kai és gaz da sá gi élet alap ve tô kér dé sei re ke res ték a megol dást. A „posták” és kül -
döt tek szin te he ten kén ti rend sze res ség gel köz le ked tek a há rom or szág fe je delmi,
illetve vaj dai ud va rai kö zött. A kö vet sé gek kül dé sé re azon ban jó val rit káb ban, kü lön -
le ges alkal mak ként ke rült sor, hosszas, ala pos és ap ró lé kos elô ké szí tô mun ka után. Ez
a megmaradt írott for rá sok össze té te lé ben is tük rö zô dik. A „pos ták” és kül döt tek ál -
ta lá ban egyetlen le ve let, ira tot vit tek ma guk kal, leg több ször ön ma guk, hi te les sé gük
iga zo lá sá ra, s a to váb biak ban in kább a szó be li ség nyúj tot ta biz ton ság ra ha gyat koz tak
a bi zal mas in for má ciók átadá sa kor. A kö vet sé gek ese té ben, amennyi re az le het sé ges
volt, a ta lál ko zás min den pil la na tát már jó val elôt te, min den rész let re ki ter je dôen,
írás ban sza bá lyozták.

Ez az elô ké szí tés az er dé lyi fe je del mi ud var ban több nyi re az zal kez dô dött, hogy
a feje  de lem és leg hû sé ge sebb hí vei nek szûk kö re szám ba vet te a tár gya lás ra vá ró
kérdéseket. Ezt kö vet te azok nak a ki vá lasz tá sa, akik az adott kér dés kör ben a leg ha té -
konyab ban kép vi sel het ték a fe je de lem sé get a tár gya lá so kon. A kö vet ség élé re a fe je -
delem a kormány  zat egyik ma gas ran gú tiszt ség vi se lô jét, a po li ti kai élet elis mert sze -
mé lyi sé gét ne vez te ki, azért, hogy e gesz tus sal nö vel je an nak je len tô sé gét a fo ga dó fél
sze mében.73 No ha a kül po li ti ka irá nyí tá sa tel jes egé szé ben a fe je de lem ha tás kö ré be
tar to zott, jelen tôs kér dé sek ben ta ná csot kért a fe je del mi ta nács tól vagy legalábbis
annak tag jai tól. E tanács  ko zás ra leg több ször a die ták ide jén ke rült sor, de az is gyak -
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ran elô for dult, hogy a feje de lem siet ség gel, írás ban (cen su ra) kér te a vé le mé nyét azok -
nak a ta nács ta gok nak, akik nem le het tek je len az or szág gyû lé sen. Ilyen al kal mak kor
felszólító le ve lé ben be mutatta azt a kér dés kört, amely a tár gya lá sok té má ja lesz, né ha
má so lato kat kül dött az ez zel kap cso la tos ira tok ról (adott eset ben pél dául a kül föl di
kö vet által ho zott le ve let vagy az ál lan dó ügy vi vô je len té sét). Ezek az írá sos vé le mé -
nyek ké pezték az tán a fe je del mi dönté sek alap ját.74 E gya kor lat nak kö szön he tôen a
dön té sek alap jául szol gá ló vo tu mok formá já ban a ku ta tók ren del ke zé sé re áll a kül kap -
cso la tok szem pont já ból rend kí vül lé nyeges for rás cso port. Ezek vizs gá la ta jö ven dô beli
ku ta tá sok tár gyát ké pe zi. A fen teb bi ál lítások fo ko zot tan ér vé nye sek Er dély nek Mold -
vá val és Ha vasal föl dé vel va ló kap cso la tá ra.75

A kö vet ség elô ké szí té sé nek kö vet ke zô lép csô fo kán a kan cel lá riá ban el ké szí tet ték
azo kat az ira to kat, ame lye ket a kül döt tek ma guk kal kel lett, hogy vi gye nek kül föld re.
Ezek nek szá ma le he tett ki sebb vagy na gyobb, de nem hiá nyoz ha tott kö zü lük a fe jede -
lem nek a szom széd ural ko dó hoz írott le ve le, mely ben meg ne vez te a tár gya lá sok ter -
ve zett té má ját vagy té máit, és a kö vet ség ve ze tô jé nek adott rész le tes uta sí tás (instructio),
mely pon to san és ap ró lé ko san elôír ta a kö vet ség tag jai nak, hogy me lyek azok a ha tá -
rok, amed dig a tár gya lá sok so rán el me het nek.76 Amennyi ben csak a nyom ta tás ban
meg je lent for rás anyag ra tá masz ko dunk, ar ra a té ves kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy
csu pán Er dély ben volt az szo kás, hogy a kül dött ség írá sos inst ruk ció val in dult út nak.
Nem volt ez más kép pen Mold vá ban és Ha vasal föl dén sem, csu pán az ot ta ni ré gi le -
vél tá ri anyag nagy mér té kû pusz tu lá sa kö vet kez té ben na gyon ke vés ha son ló ok mány
ma radt meg a mai na pig. Ezek kö zül meg kell em lí te nünk az er dé lyi fe je de lem mel
foly ta tott tár gya lá sok al kal má ból a Ma tei Ba sa rab ha vasal föl di vaj da ál tal 1637-ben
Sava lo gofàtnek, il let ve Ser ban Can ta cu zi no ha vasal föl di vaj da ál tal 1687-ben Pârvul
Can ta cu zi no lo gofàtnek adott inst ruk ciót.77

A fe je de lem ne vé ben írt ja vas lat szö ve gét igen nagy kö rül te kin tés sel ál lí tot ták össze
és szer kesz tet ték meg. Elô ször a se cre ta ri us le tisz táz ta a té ma szak ér tô je ál tal írott fo -
gal maz ványt, ami után tö ké le te sí tet ték a szö ve get, ame lyet is mét le má sol tak. Amennyi -
ben a váz lat is mét an nak ke zé hez ju tott, aki azt ko ráb ban el ké szí tet te, az to vább ra is
ren del ke zett ve le, ha akar ta, akár el is tép het te. Ál ta lá ban azon ban a pisz ko zat is a fe -
je del mi se cre ta ri us nál ma radt, és a kü lön bö zô le tisz tá zott vál to za tok kal együtt megôr -
zés re a tit kos le vél tár ba ke rült. Egyet len kül po li ti kai jel le gû okira tot sem küld het tek
el anél kül, hogy an nak le tisz tá zott má so la tát ne ôriz ték vol na meg.78 Fon tos nak tar -
tot ták a for mu lák, in ti tu la ti ók, a kü lön bö zô irat faj ták ban meg szo kott cí mek pon tos
hasz ná la tát. Amennyi ben va la ki el tért ezek tôl, vagy hi bá zott al kal ma zá suk ban, az meg -
bot rán koz tat ta kor tár sait, s ezt nemegy szer írás ban is szó vá tet ték.79 A szer kesz tés be -
li igé nyes ség na gyon fon tos volt a ro mán vagy a tö rök nyelv bôl tör té nô for dí tá sok ese -
té ben is. 1655-ben pél dául Har sá nyi Ja kab fel hív ta II. Rá kó czi György fi gyel mét ar ra,
hogy a Ro moz Já nos ál tal írt tö rök le vél „gyer me teg stí lu sú” és ezért ja va sol ja, hogy
más kor Maj té nyi And rás tö rök deák el lenôriz ze azt.80 II. Rá kó czi György ha son lóan
igé nyes volt a ha vasal föl di kan cel lá riá val szem ben is. Con stan tin Ser ban ha vasal föl di
vaj dá nak e vo nat ko zá sú, az er dé lyi fe je de lem nek 1655-ben kül dött vá la sza a kö vet kezô
volt: „kéz írá sunk hogy nem tet szik Nagy sá god nak, mi cso dál juk, mert az Nagy sá god
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ad ta com po si tio sze rint van az is. Mi mindazonál tal azon te nor sze rint ma gya rul ír juk
le s Nagy sá god nak ki kül de ni el nem mú lat juk”.81

A kö vet ség elô ké szí té sé nek más moz za na tai is vol tak. Mai szó hasz ná lat tal él ve, a kül -
dött ség ve ze tô je pon tos for ga tó köny vet ka pott a ke zé be. Pél dául a Por tá ra me nô fô -
kö vet nek leír ták, hogy mi ként kell a szul tánt vagy a nagy ve zért kö szön te nie, vagy hogy
mit mond jon, ami kor átad ja a fe je de lem ség évi adó ját. Ugyan csak írás ban sza bá lyoz -
ták, hogy a szul tán nál vagy a nagy ve zér nél va ló au dien cia al kal má val mennyi pénzt,
il let ve mi lyen drá ga aján dé ko kat il lik ad ni a fô hi va tal no kok tól kez dô dôen, a pa sá kon,
szol gá kon át a ki sebb mél tó sá gúa kig.82 Vé gül a kö vet ség ve ze tô jé nek át nyúj tot ták azt
az ira tot, mely fel so rol ta a tár gya lás ra vá ró kér dé sek kel kap cso la tos er dé lyi ja vas la to -
kat, meg je löl ve, hogy az ok mány la tin, ma gyar vagy ro mán nyel vû volt-e.83 E fel jegy -
zé sek bôl ki de rül, hogy az ál lam kö zi megál la po dá sok szö ve gét la ti nul vagy mind két fél
nyel vén ál lí tot ták-e ki.84 Ek kép pen egy kö vet já rás irat cso mó ja meg le he tô sen vas kos
volt. Pél dául az 1638 ok tó be ré ben út nak in du ló kö vet ség ti zen nyolc fé le kér dés körre
vo nat ko zó irat anya got vitt ma gá val.85

Er dély ed dig is mert por tai kö ve tei nek, pos tái nak ne vei, élet raj zi ada tai alap ján
arra is kö vet kez tet he tünk, hogy nem egy eset ben a Por tá ra igyek vô kül dött va la me -
lyest jártas le he tett a ro mán nyelv ben, nyil ván így job ban tu dott bol do gul ni út ja so -
rán az idegen or szág te rü le tén. (Gon dol junk itt pél dául Sza lán czy Ist ván ra, aki a vaj -
dá val való négy  szem köz ti tár gya lá sá ról szá mol be,86 vagy pe dig Bo ros Já nos ra, aki rôl
Kemény Já nos87 a kö vet ke zô ket ír ta: „pa raszt oláh fiból ne vel ke dett haj dú”.) A posták,
kö ve tek Konstan ti ná poly ba ve ze tô út já ban ját szott sze re pe miatt is a Ha vasal föl dé vel
fenn tar tott kapcso la tok kiemelt fon tos sá gúak vol tak va la mennyi er dé lyi fe je de lem
szá mára. Ezért is pró bál ták be fo lyá su kat lat ba vet ni, hogy ve lük együtt mû köd ni kész
vaj da ke rül jön a trón ra.

Amint az a fen tebb váz la to san be mu ta tot tak ból re mél he tô leg egyér tel mûen ki de -
rült, Er dély nek Mold vá val és Ha vasal föl dé vel kap cso la tos dip lo má ciai kap cso la tai,
csakúgy, mint az e te vé keny ség so rán lét re jött irat anyag szo ro san össze fo nó dott a fe -
je de lem ség por tai kül po li ti ká já val. Szán dé kom sze rint to váb bi ku ta tá saim so rán meg -
pró bá lom ala po sab ban tisz táz ni a sze mé lyi kér dé se ket, kör vo na laz ni, amennyi re az
le het sé ges, az er dé lyi külügy e te rü le tein dol go zók ki lé tét, élet út ját, rend sze rez ni az
ál ta luk hasz nált irat tí pu so kat.
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zel, vagy bor ral úgy meg ré sze gí te nek, azt sem tud já tok ke be le tek le ve leit mi kor
veszik ki, s mi kor te szik hely re. Mely ti né kek csak nem be csü le tes, de fe je del meitek -
nek ká ros vagy ve sze del mes is.” Rozs nyai Dá vid, i. m. (15. j.) 261.

30 Az er dé lyi fe je de lem pos tái kö zül „né mely rú tul bá nik or szá gunk be li sze gény séggel;
ve rik, ront ják, lo vai kat ki vi szik, ed dig húsz lo vaik is oda, mind ki vit ték, s oda vesztek;
az sze gény ség ne he zen szen ved he ti”. Szi lá gyi: i. m. (7. j.) 575.

31 SZI LÁ GYI: i. m. (17. j.) TT 1885. 35.
32 I. Rá kó czy György és a Por ta. Kiad. BE KE An tal–BA RA BÁS Sa mu. Bp., 1888. 640–641.
33 Roth baum, Rucàr: fa lu és vám hely a Törcs vá ri- há gó dé li ki já ra tá nál, Er dély és Havas -

al föl de ha tá rán.
34 Thol da la gi Mi hály be szá mol a vaj da fo ga dá sá ról. I. Rá kó czy György és a Por ta, i. m.

(32. j.) 301.
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35 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) IV. 195.
36 Szil vá si Bá lint a Por tá ra me net út köz ben tár gyalt a ha vasal föl di vaj dá val. Tö rök- ma -

gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) V. 104–105. Ha son ló eset rôl szá mol be a vajda
1679-ben Apa fi nak: „Szé kely Lász ló uram is az nagy sá god por tá ra ex pe diált kö vetje
or szá gá nak adó ját bep ra e sen tál ni, ô ke gyel mé tôl kül dött le ve lét s izent atya fiúi sze -
re te tét igen ked ve sen ér tet tük”. Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) VI. 75.

37 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) I. 131.
38 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) V. 357. Szin tén e tárgy ban járt el Vasile

Lu pu 1638 ok tó be ré ben, ami kor a fe je de lem em be rei lo vai nak el tar tá sá ról in tézke -
dett. MOL, Gyu la fe hér vá ri Káp ta lan Or szá gos Le vél tá ra. Lymbus (F12) 2. do boz
II I./1/17.

39 „Pa rancs a ha vasal föl di vaj dá nak: úgy hír lik, hogy mi kor Er dély ki rá lya, Já nos Zsig -
mond Por tá ra me nô és on nan vissza té rô em be rei az ô or szá gá ba ér nek, a köz tük
lé vô hû vös vi szony miatt rend sze res zak la tás ban ré sze sül nek. […] Ami kor az em lí -
tett ki rály ide és vissza fe lé igyek vô em be rei az ô te rü le tén ha lad nak át ne en ged je,
hogy kö zü lük az ál lo má so kon bár kit zak las sa nak, fi zet sé gért biz to sít sa el lá tá su kat,
és ép ség ben jut tas sa át ôket.” DÁ VID Gé za–FO DOR Pál: „Ez az ügy fö löt tébb fon tos”.
A szul tá ni ta nács Ma gyaror szág ra vo nat ko zó ren de le tei (1544–1545, 1552). Bp.,
2009. 177.

40 Uo.
41 SZI LÁ GYI: i. m. (7. j.) 148.
42 Uo. 189.
43 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) VI I. 468.
44 Bran den bur gi Ka ta lin és Beth len Ist ván össze köt te té sei a Por tá val. Kiad. GER GELY Sa mu.

TT 1885. 102.
45 Er dé lyi Or szág gyû lé si Em lé kek, i. m. (25. j.) XV. 198–199.
46 „…de igen reá is vi gyáz zon, hogy az hát ra ma radt ott benn lé vô áru lók nak dol gok

iránt sem mit is az vaj da em be rei ál tal ne kül döz zön”. Er dé lyi Or szág gyû lé si Em lé kek,
i. m. (25. j.) XVI I I. 75.

47 Bran den bur gi Ka ta lin, i. m. (44. j.) 102.
48 „Az ha vasal föl di vaj dá nak ô nagy sá gá nak mi vel itt ta lál tam Ba lázs Deák uram le velé -

vel va la mi ka la rá sit […] ez al kal ma tos ság gal ed dig va ló ál la po tunk ról aka rom kegyel -
mes uram fel sé ge det alá za tos írá som ál tal tu dó sí ta nom” – ír ta 1628-ban Thol da lagi
Mi hály Beth len Gá bor nak. Er dé lyi Tör té nel mi Ada tok. Kiad. MI KÓ Im re, SZA BÓ Ká roly,
JA KÓ Zsig mond. I–IX/1., Ko lozs vár, 1855–2009. I. 1855. 248.; „Csak szin te ezen órá -
ban ér ke zé nek le ve leink a fé nyes por tá ról azok kal együtt nagy sá god nak va ló le ve -
lek is…” tu dó sí tot ta Ma tei Ba sa rab I. Rá kó czy Györ gyöt 1638. au gusz tus 4-én kelt
le ve lé ben. Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 16. Vagy aho gyan Thol -
da la gi Mi hály 1639-bôl va ló kons tan ti ná po lyi kö vet je len té sé hez mel lé kelt fé lív re írt
fel jegy zé se is rá mu tat: „Az le ve le ket im már kiad tam va la ke gyel mes uram az ka larás -
nak ke zem tôl, mert at tól aka rom va la el kül de ni, ha nem azután gon do lám, hogy
ma ga mat szol gá mat is küld jem ki….” I. Rá kó czy György és a Por ta, i. m. (32. j.) 501.

49 Nap ló könyv 1632-bôl. Kiad. ABA FI La jos. TT 1883. 537.; I. Rá kó czy György le ve le zé se, i. m.
(27. j.) TT 1892. 703.; TT 1893. 519 – 520.

50 Nap ló könyv, i. m. (49. j.) 521–542, 645–655.
51 Pél dául 1655. jú nius 27-én Kons tan ti ná poly ban kelt le vél ben pa na szol nak Gheorghe

Ste fan vaj da ka pi ti há já ra, hogy nem tu dat ja az er dé lyiek kel, mi kor men nek ka la rá -
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sa ik ki a Por tá ról, és ké rik a fe je del met, hogy pa ran csol ja meg a vaj dá nak, hogy in -
téz ked jen ez ügy ben. SZI LÁ GYI: i. m. (7. j.) 202.

52 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) IV. 8.
53 „Ez nap hal lám Gras kó tól, hogy az bras sai pos tát meg fog ták volt Ter gu vi sti án és

az fe je de lem le ve leit fel szag gat ták.” BOR SOS: i. m. (3. j.) 253.; Ghe org he Ste fan es -
küdö zik, hogy nem ôk nyi tot ták fel a raj tuk ke resz tül Er dély be kül dött le ve let. Uo.
502.

54 BOR SOS: i. m. (3. j.) 283.
55 Lásd pél dául MOL, Ma gyar Kincs tá ri Le vél tá rak. Ar chi vum fa mi li ae Thur zó. E196.

18. cs. 94. fasc.; 17. cs. 88. fasc. 26.
56 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 91.
57 BOR SOS: i. m. (3. j.) 224.
58 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 513–514.; SZI LÁ GYI: i. m. (7. j.)

130. Aho gyan az Har sá nyi Ja kab 1655. jú nius 4-én Kons tan ti ná poly ban kelt le ve lé -
bôl ki de rül: „sok ide gen or szág ról va ló le ve le ket küld az ang lus kö vet Szá va uram -
tól; nagy sá god sok új sá go kat ért het be lô le”. Uo. 192.

59 ÁGOS TON Gá bor: Az osz mán és az eu ró pai dip lo má cia a köl csö nös ség fe lé ve ze tô úton. In:
Híd a szá za dok fe lett. Ta nul má nyok KA TUS Lász ló 90. szü le tés nap já ra. Fô szerk.
HANÁK Pé ter, szerk. NAGY Ma riann. Pécs, 1997. 89.

60 PAPP: i. m. (1. j.) 102.
61 BÍ RÓ Ven cel: Er dély és a Por ta. Sz 57–58 (1923/1924) 76–93, 90–91.
62 CSÁ KI Ár pád: „Ka pi ki ha va la Szé kely Moj zes”. Egy há rom szé ki dip lo ma ta I. Apa fi Mihály

fe je de lem ide jé ben. In Ac ta Si cu li ca. A Szé kely Nem ze ti Mú zeum Év köny ve. Sepsi -
szent györgy, 2008. 292.

63 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II. 231.
64 Bocs kay Ist ván le ve les köny ve. Kiad. THA LY Kál mán. MTT XIX. 73–76.
65 „Mindazál tal aze lôtt is az ha vasal föl di bo é rok nak és pa pok nak mind elôt tünk, mind

ta nács úr hí veink, sôt bel sô há zunk né pe elôtt is tött sok kí ván ko zá sok ra kel lett vala
az fé nyes por tát meg ta lál nunk, hogy ha ha tal mas csá szá runk ke gyel mes sé gé bôl len -
ne, ne hogy így mind an nak az or szág nak el fu tott né pe is bát rab ban száll hat na vissza
az pusz ta föld re, mind to vább ra is an nak az or szág nak ne len ne pusz tu lá sa. Mostan
is sze gény or szág nak hoz zánk bo csá tott mind bo é ro kat s mind pa po kat, az kik nem -
csak kö nyö rög nek, ha nem ugyan el is un tat tak már ben nün ket, mind az gö rö gök -
nek rég tôl fog ván raj tok cse le ke dett in so len ti á jo król, mind pe dig len az mos ta ni
oda be vi tett Má thé vaj dá nak ál la pat já ról, kik nek ke ser ves és sok si rán ko zá sok tól in -
dít tat ván, kel le ték ez le ve lünk kel nagy sá go dat meg ta lál nunk; mi vel mi sem mi re
egyéb re nem aka runk ügye kez ni, ha nem hogy mind mi or szá gos tól, s mind pe dig -
len az szom széd bi ro dal mi ô ha tal mas sá gá nak ki vált kép pen az az meg nyo mo ro dott
sze gény or szág meg ma rad has son, és va la mi épü le tet ve hes sen” Tö rök- ma gyar ko ri
állam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II. 183.

66 SZI LÁ GYI: i. m. (7. j.) 269 – 271.; Er dély és az észak ke le ti há bo rú. I–II. Kiad. SZI LÁ GYI

Sándor. Bp., 1890–1891. I. 525–526.; Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.)
V. 525–527.; Er dé lyi Or szág gyû lé si Em lé kek, i. m. (25. j.) XVI. 396 – 398.

67 Le ve lek és okira tok I. Rá kó czy György ke le ti össze köt te té sei tör té ne té hez. Kiad. SZI LÁ GYI Sándor.
Bp., 1883. 897.

68 Er re vo nat ko zóan leg bô veb ben lásd MI KA Sán dor: Az er dé lyi ház Kons tan ti ná poly ban.
Bu da pes ti Szem le, 130 (1907) 1–21., il let ve BÍ RÓ: i. m. (3. j.) 106–112.

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 156



MOLD VA ÉS HA VASAL FÖLDE SZE RE PE ER DÉLY POR TAI KAP CSO LA TAI BAN 157

69 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II. 289–293, II I. 71, 130, IV. 8, 427–428.;
Er dé lyi Tör té nel mi Ada tok, i. m. (48. j.) II. 149.; I. Rá kó czy György és a Por ta, i. m.
(31. j.) 69.

70 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II. 230–231. II I. 90, 147.
71 Ada tok Vá ra di Gyu lai Ist ván por tai kö vet sé gé hez. Kiad. DOM JÁN Ist ván. TT 1894. 516.
72 Ada lék Rá kó czy György és a Por ta össze köt te té sei tör té ne té hez. Kiad. BE KE An tal. TT 1894.

82.
73 BEN DA: i. m. (9. j.) 725.
74 TRÓ CSÁ NYI: i. m. (16. j.) 46.
75 Uo. 117–120.; Su sa na AN DEA: Tran sil va nia, Tara Române ascà si Mol do va. Legàtu ri

politi ce (1656–1688). Cluj–Na po ca, 1996. pas sim.
76 Vö. Er dé lyi Or szág gyû lé si Em lé kek, i. m. XI I I. 201–204, XIV. 236–246.; Tö rök- ma gyar -

ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 86–91, 142–153.
77 MOL, Er dé lyi Or szá gos Kor mány ha tó sá gi Le vél tá rak. Gyu la fe hér vá ri Káp ta lan Orszá -

gos Le vél tá ra, Lymbus. F12. fasc. 4. V. 10/32. és 34.; Te le ki csa lád ma ros vá sár he lyi
le vél tá ra. Mis si les. P659. fasc. 19. 659/30.

78 VE RESS: i. m. (8. j.) X. 45.
79 Hid vé gi id. Ne mes Já nos nap ló ja 1651–1686. I–II I. Kiad. TÓTH Er nô. TT 1902. 572.
80 Le ve lek és okira tok II. Rá kó czy György fe je de lem dip lo má ciai össze köt te té sei tör té ne té hez. Kiad.

SZI LÁ GYI Sán dor. TT 1889. 672.
81 Er dély és az észak ke le ti há bo rú, i. m. (66. j.) I. 415.
82 Ada tok, i. m. (71. j.) TT 1894. 515–518.
83 Beth len Gá bor fe je de lem po li ti kai le ve le zé se. Kiad. SZA BÓ Ká roly. TT 1880. 724–725.
84 Le ve lek és ac ták I. Rá kó czy György és a por ta tör té ne té hez. Kiad. SZI LÁ GYI Sán dor. TT 1883.

704.– Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 20–21.
85 Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-ok mány tár, i. m. (23. j.) II I. 20–21.
86 Sza lán czy Ist ván 1632. ok tó ber 4-én írt le ve lé ben be szá mol a fe je de lem nek, hogy

az új vaj dá val, Ra du val, Ale xand ru Ilias fiával „az be széd bô ven meg volt, Ke gyelmes
Uram, kö zöt tünk, ar ra tol má csot nem ke res tem”. VE RESS: i. m. (8. j.) IX. 319–320.

87 KE MÉNY Já nos: Önélet írá sa. In: Ke mény Já nos és Beth len Mik lós mû vei. Kiad. V. WIN -
DISCH Éva. Bp., 1980. 302.
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SZA BÓ PÉ TER KÁ ROLY

Er dély „jo gi” ér vei a hó dolt sá gi ha tá rok 
megôr zé sé re

Az Er dé lyi Fe je de lem ség, a hó dolt ság és a Ma gyar Ki rály ság egyik klasszi kus, kö zös ér -
dek szfé rá ja az adóz ta tás és a te rü let be fo lyá so lá sa te kin te té ben az a tör té ne ti ré gió,
ame lyet a kö zép kor vé gi vár me gye rend szer sze rint Csa nád, Csong rád és Bé kés vár me -
gyék te rü le te ölel fel. Az er dé lyi ál lam nyu ga ti ha tár szé lén fek vô fal vak adóz ta tá sá ból
fa ka dó fe szült sé gek rôl, a tö rök rész rôl Er dély irá nyá ba foly ton bô vít ge tett – Ha lil bég
ál tal ké szít te tett – el sô szan dzsák összeírás fe let ti vi tá ról Bá tho ry Ist ván és II. Sze lim kö -
zött Kál dy-Nagy Gyu la már 1970-ben írt köny vé ben is hírt adott.1 E ta nul mány is ezen
üt kö zô zó na vizs gá la tá ra irá nyí tot ta a fi gyel me met.

A hó dolt ság ko ri vár me gye ha tá ro kat – köz tu do má súan – kép lé keny mi vol tuk miatt
nem le het tér kép re ten ni. Csa nád dé li, Ma ro son tú li da rab ján Beth len Gá bor ko rá ra
már oly in ten zív volt a tö rök je len lét, hogy az er dé lyi fe je de lem 1619-ben ma ga fo gad -
ta el a bu dai pa sa elôtt azt az el vet, hogy „az Ma ru son túl pe nig bá tor az ma gya rok nak
ne hó dol ja nak”.2 A vár me gye e dé li da rab ja ek kor ra már – legalábbis az Er dé lyi Fe je -
de lem ség szá má ra – a tö rök ér de kek nek ki szol gál tat va le vált a ré gió ról, s az el szlá vo -
so dó Te mes köz bôl spon tán ván dor moz ga lom út ján, il let ve Bá tho ry Kris tóf és Rá kóczi
Zsig mond te le pí té sei ré vén dél szláv cso por tok ta lál tak ott hon ra az er dé lyi ál lam te rü -
le tén.3 A kép lé keny ha tá ro kat a ki rály sá gi adóz ta tás szem szö gé bôl a Ma ro son in nen
Hód me zô vá sár hely ese te jel zi. Az ere de ti leg észak- csa ná di ha tár te le pü lés a 16. szá zad
utol só har ma dá tól kezd ve már Csong rád me gyei nek szá mí tott, s így kö zép ko ri ha gyo -
mány alap ján a vá ci püs pök fe lé ti zed del tar to zott.4 A vá ci püs pö kök csong rá di ti zed -
jegy zé kei a hó dolt ság ko rá ból az 1560-as évek tôl ma rad tak fenn.5 Bár Bé kés vár megye
kiala ku lá sá nak tör té ne te az Ár pád-kor ban mind máig tisz tá zat lan, azt Kri stó Gyu la kuta -
tá sai óta tu do má som sze rint sen ki sem vi tat ja, hogy a 13. szá zad ele jé re ön ál ló sult Békés
vár me gye ere de ti leg Bi har vár me gye vi lá gi igaz ga tá sa és a bi ha ri (utóbb vá ra di) püs -
pök ség egy há zi irá nyí tá sa alatt ál lott.6 Az Er dé lyi Fe je de lem ség a par tiu mi köz pont -
ban, Vá ra don te hát óriá si be fo lyá so lá si ha gyo mányt örö költ ezen a vi dé ken. A Bé kés
vár me gyei Gyu la 1566-os bu ká sa után az er dé lyi ural ko dók ter mé sze te sen el fo gad ták
az it te ni tö rök adóz ta tást, nem mond tak le azon ban a ne kik já ró szol gál ta tá sok ról, s
a har ma dik fe let, a Ma gyar Ka ma rát és adóz ta tá sát igye kez tek ki szo rí ta ni a tér ség bôl.
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Beth len Gá bor 1614-ben it te ni ér de keit ve szé lyez tet ve érez vén fel pa na szol ta Gyu la
ma gyar ka ma rai adóz ta tá sát.7 Az 1552-ben tö rö ké lett Lip pa, majd az 1566-ban meg -
szállt Je nô vá rai nak 1595. évi vissza szer zé se Bá tho ry Zsig mond ka pi tá nya, Bor bély
György ál tal so kat je len tett a ré gió er dé lyi be fo lyá so lá sá ban. Nem vé let len, hogy Po -
zsony ban 1598-ban a ma gyar ren dek Csa nád és Bé kés vár me gyé ket vissza kö ve tel ték
az er dé lyi fe je del mek tôl.8 Az er dé lyi fe je del mek az zal is ôriz ték po zí ció ju kat a ré gió -
ban, hogy ado mány le ve leik kel fa mi liá ri saik egy ré szét az it te ni föl dek re ül tet ték, s a
spe y e ri szer zô dés után a par tiu mi vár me gyék bôl igye kez tek a tér ség igaz ság szol gál ta -
tá sát ke zük ben tar ta ni. Mind ket tô re áll jon itt egy-egy pél da. Ber csé nyi Im re – aki
Lugas sy Bor bá lát, a lip pai fô ka pi tány leá nyát vet te nôül – 1615 tá ján ju tott az er dé lyi
fe je de lem jó vol tá ból Hód me zô vá sár hely bir to ká ba.9 Ugyanek kor Csong rád vár me gye
te rü le tén Za ránd me gyei szol ga bí rák te vé keny ked tek.10 1616-tól, Lip pa tö rök nek tör -
té nô átadá sa után sem vo nult ki a fe je de lem a Ma ro son in ne ni hó dolt al föl di-ti szán -
tú li tér ség bôl, s 1619-ben a bu dai pa sa elôtt így is mer tet te a be vett szol gál ta tá si gya -
kor la tot: „Va la mely fa luk Lip pá hoz, Gyu lá hoz tar toz nak, azok Er dély ben se Je nô höz,
se Vá rad hoz szö mé lyek ben va ló szol gá lat tal ne tar toz za nak, ha nem csak ad ja nak fi ze -
tést és sanc ti ót, szol gá la tot te gye nek csak az tö rök urok nak. Vi szon tag Je nô höz akik
tar toz nak, szol gá lat tal csak ma gyar urok nak szol gál jon, az tö rök spa hi ák nak adót, fize -
tést ad jon.”11 Leegy sze rû sít ve te hát azt kö ve tel te a fe je de lem, hogy a tö rök ké zen lévô
vá rak hoz tar to zó fal vak csak kor lá to zott, a ma gyar ké zen lé vôk vi szont tel jes szol gál -
ta tást ad ja nak az Er dé lyi Fe je de lem ség kö te lé ké be tar to zó ma gyar urak nak. A Ma gyar
Ki rály ság e ré gió hoz fû zô dô szá lait a ka to li kus püs pö ki adóz ta tás és ké sôbb a ma gyar
ki rály sá gi vár me gyei igaz ság szol gál ta tás tar tot ta fenn. A 17. szá zad kö ze pé tôl pél dául
Sze ge den Bor sod vár me gye szol ga bí rái te vé keny ked tek.12 A ré gió Ma gyar Ki rály ság -
gal tar tott kap cso la tait azon ban az elôb bi, a püs pö ki adóz ta tás mu tat ta fel a leg mar -
kán sab ban, szer ve zett sé ge és erô tel je sebb kép vi se le te ré vén. Ez az in téz mény rend szer,
ame lyet a Po zsony ban és Bécs ben élô, a hó dolt sá gi egy ház me gyék cí mé re ki ne ve zett
ma gyar fô pa pok szer vez tek meg a Ma gyar Ka ma rán ke resz tül a meg szállt egy ház me -
gyék te rü le tén – mi ként azt Mol nár An tal ku ta tá sai ki mu tat ták –, a 17. szá zad ele jé re
már ha té ko nyan mû kö dött.13

Írá sunk eset ta nul mány ként azt sze ret né be mu tat ni, hogy a hó dolt ság eme vá ci püs -
pök ség egy ház me gyé jé hez tar to zó, az Er dé lyi Fe je de lem ség gel ha tá ros ré gió já ban ho -
gyan ke rült szem be egy más sal a fe je del mi és a ka to li kus fô pa pi ér dek. S tör té ne te sen
Beth len Gá bor mi lyen po li ti kai és jo gi ér vek kel pró bál ta meg gyôz ni a vá ci püs pö köt
ar ról, hogy mond jon le a te rü let adóz ta tá sá ról. Úgy tû nik, hogy 1616-tól, azóta, hogy
Beth len Gá bor kény sze rûn visszaad ta Lip pát a tö rök nek, erô sö dött fel eb ben a ré gió -
ban a vá ci püs pök ti zed kö ve te lé se. 1618. szep tem ber 19-én a po zso nyi Ma gyar Ka mara
a Sze ged hez, Ma kó hoz, Vá sár hely hez, Tá pé hoz és Mar to no shoz in té zett lei ra tá ban
tájé koz tat ta az érin tet te ket, hogy is pán ju kul Vö rös mar ti Má tyást ne vez ték ki, ne ki en -
ge del mes ked je nek, és az adót ne ki szol gál tas sák be.14 A Ma gyar Ka ma ra 1618. de cem -
ber 14-én Szent györ gyön kelt me zô vá sár he lyiek nek szó ló lei ra tá ban azt kö zöl te a me -
zô vá ros elöl já rói val, hogy a vá ci püs pök és Be nicz ky Fe renc vá ci ka pi tány el le ni
pa na szu kat meg vizs gál ták, és megál la pí tot ták, hogy a dézs mát meg kell fi zet ni ük.15
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1619. jú nius 4-én a Ma gyar Ka ma ra ar ra uta sí tot ta a ma kóia kat és vá sár he lyie ket, hogy
jöj je nek fel adó juk meg be szé lé se ügyé ben.16

Beth len Gá bor nak ha ma ro san egy nagy for má tu mú vá ci püs pök kel, Dal los Mik lós -
sal kel lett szem be néz nie, aki kô ke mé nyen kép vi sel te egy ház me gyé je ér de keit. Az 1621.
ok tó ber 11-én ki ne ve zett vá ci, majd 1623. má jus 5-étôl gyô ri püs pök17 la tin nyel vû írá -
sos ha gya té ká nak köz lé sét, mi ként azt a Beth len Gá bor kró ni ká sai cí mû 1980-ban kiadott
for rás kiad vány elô sza va ta nú sít ja, már Mak kai Lász ló is la tol gat ta.18 Vé gül is a püs pök
írá sa tör té ne ti iro dal munk kiak ná zat lan for rá sa ma radt. Dal los min den ko ráb bi vá ci
püs pök nél erô tel je seb ben ér vé nye sí tet te adóz ta tá si jo gait a hó dolt sá gi tö rö kök és az
er dé lyi fe je del mek ál tal be fo lyá solt adóz ta tá si öve zet ben.19 Mint hogy Vác Beth len elsô
had já ra ta ide jén ke rült tö rök kéz re (1620. no vem ber 4.), a püs pök a fe je del met tehette
fe le lôs sé a vá ci egy ház me gye vir tuá lis szék he lyé nek el vesz té séért, s így a fe je de lem
érde keit sér tô te vé keny sé gé ben meg hú zód ha tott a re vans -i gény is Beth len Gá bor ral
szem ben.

Itt nem le het meg ke rül ni, hogy is mer tes sük a Vác bir tok lá sá val kap cso la tos fe jedelmi
né ze te ket, me lyek köz vet le nül a vá ros tö rök meg szál lá sa elôt ti idô bôl va lók. Kü lö nösen
ak kor nem, ha az egész tör té net új meg vi lá gí tás ba he lyez he tô. Vác el vesz té sé ben a
szak iro da lom ed dig azt hang sú lyoz ta, hogy a bu dai pa sa ki ját szot ta az egyéb ként török
se gít ség gel ha da ko zó er dé lyi fe je del met. Ám kér dés, hogy a fe je de lem – Esz ter gom
1605. évi ha son ló tö rök meg szál lá sá nak20 tör té ne ti ta pasz ta la ta bir to ká ban – ho gyan
le he tett olyan op ti mis ta, hogy el higgye: a tö rök se gít sé get Vác átadá sá hoz kö tô bu dai
pa sa ki vár ad dig, míg ô az átadás el ha lasz tá sát kiesz köz li a Por tán.21 A Vác ho va tar to -
zá sá val kap cso la tos po li ti kai el kép ze lé sek már 1613 óta szól tak ar ról, hogy Bécs – Erdély
Habs burg át vé te le fe jé ben, Lip pa és Je nô vá ra mel lett – a Du na-men ti fon tos te lepülést
is odaígér né a Por tá nak. A Habs burg kor mány zat ez zel a lé pé sé vel sza kított a zsitva -
toroki bé ke tár gya lá sa kor kép vi selt ál lás pont já val, ahol kö röm sza kad táig ragasz ko dott
Vác bir tok lá sá hoz.22 Az ez ügy ben in dí tott – Ni gron [Ne gro ni] csá szá ri meg bí zott által
ve ze tett – por tai kö vet ség rôl mind Bá tho ry Gá bor, mind a ve le ek kor már nem kommu -
ni ká ló, Kons tan ti ná poly ban tar tóz ko dó Beth len Gá bor is tu dott, s fel há bo ro dot tan
vet ték tu do má sul a há tuk mö gött zaj ló dip lo má ciai al ku do zá so kat.23 Egy, a Beth len
Gá bor kiadott le ve le zé sei ben24 tu do má som sze rint nem ta lál ha tó, a Ba lassi Le vél tárból
elô ke rült le vél ta nú sá ga sze rint 1619-ben még min dig na pi ren den le hetett Bécs ajánlata,
vagy a fe je de lem hez er rôl szó ló ál hí rek jut hat tak el. A bé csi kor mányzat va lós vagy
vélel me zett lé pé sé nek ak tuá lis je len tô sé gét az ad hat ta, hogy Bécs a vá ros átadás fe jé -
ben a Beth len nek nyúj tan dó tö rök ka to nai tá mo ga tás meg ta ga dá sát várhatta el a budai
pa sá tól. Bár Su dár Ba lázs tö rök ha tal mi int ri kák ból ve ze ti le Vác meg szál lá sát, mond -
ván, hogy Beth len Gá bor nak rossz ol da lon – Szken der pa sa párt ján áll va – el kel lett
vi sel nie, hogy az el len pár tot kép vi se lô bu dai pa sa ere jét fi tog tat va be ve gye Vá cot,25

ér de mes fog lal koz ni ez ügy ben a tö rök–ma gyar–né met re lá ció le he tô sé gé vel is.
Beth len Gá bor a Po zsony ból, 1619. no vem ber 20-án kel te zett Ba las si Zsig mond hoz

in té zett le ve lé ben azt ír ja, hogy a bu dai ve zér „jüt volt Vacz ala és ol li an szín alat tis ke -
ret te, hogy a Ne met Va czat ne ki megh igier te es ugis uolt, De mi helt megh er te tet te
hogy mar a Ne met töl a Va czi ak sem pe nigh az egesz or szagh nem hal gat, es szeu at
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sem fo gad gi ak, ha nem az egesz Ma gi ar Nem zet segh sza ma ra tar ti ak a va rat, min gi a -
rast alol la el ment, es va la mi kor ki u an ta tik nem hogy ar ta ni igie kez nek, de se ot in kab
eö ma ga ajan lia ma gat se gít sé günk re iün ni […] ke giel med nek nem szük segh oda ala
fa rad ni.”26 A bu dai pa sa te hát a Beth len kö rül cso por to su ló er dé lyi és fel vi dé ki ma -
gyar urak szö vet sé gé nek ere jét kons ta tál va, az or szá gos fel há bo ro dás tól tart va és nyil -
ván hó dolt sá gi po zí cióit is félt ve ek kor még vissza hô költ Vác meg szál lá sá tól. Nem vé -
let len, hogy Ba las si Zsig mond kü lö nö sen fél tet te Vá cot a tö rök tôl. A Ba las siak Vác tól
észak ra alig hat van ki lo mé ter re fek vô kék kôi vá ra, ame lyet a zsitvatoroki bé ké ben rög -
zí tett ha tá rok27 alap ján a fa mí lia vissza szer zett a tö rök tôl, csak az zal ôriz het te biz ton -
sá gát, hogy a csa lád tag jai min dent meg tet tek az elô te rük ben fek vô Vác ke resz tény
ké zen ma ra dá sáért. Ami kor be kö vet ke zett a „hi deg zu hany”, s a bu dai pa sa – ígé re te
el le né re – el fog lal ta Vá cot, a meg té vesz tett Beth len ben mint ha fel tá madt vol na a gya -
nú, hogy Vác meg szál lá sa hát te ré ben mégis csak az ô ká rá ra tör té nô né met-tö rök össze -
ját szás állt. „Ez mos ta ni két cse le ke de ti vel az bu dai pa sa egyik az Vácz el vé te lé vel, má -
sik az né met tel esz ter go mi Cha lauf Ib ra him aga ál tal va ló sok prak ti ká lá sá val […] igen
elide ge ní tet te az egész or szá got„28 – ír ta a fô ve zér nek. A bu dai pa sa vé gül is azt von -
ta fe jé re Vác meg szál lá sá val, amit az imén ti le vél meg jó solt szá má ra: az or szá gos fel -
há bo ro dást. A Vác csa lárd tö rök meg vé te le miat ti in du la tot ké sôbb I. Rá kó czi György
is táp lál ta, s mi vel fel té te lez het te, hogy a Du na men ti te le pü lés re irá nyu ló kü lö nös
ma gyar el len szen vet ma guk a meg szál lók is ér zé ke lik, a hó dolt sá got Vác kör nyé kén
ta lál hat ta ta lán a leg se bez he tôbb nek. Ezért is en ged het te meg ma gá nak a bu dai pasa
elôtt egy vá ci ha tár in ci dens kap csán a kö ve te lô zô, már-már pök hen di ma ga tar tást.
Ami kor a vá ci bég ka to nái 1638-ban ra bok ká tet ték I. Rá kó czi György há rom ked ves
em be rét, a fe je de lem a bu dai pa sá tól sarc nél kü li sza ba don bo csá tá su kat kö ve tel te,
mond ván, hogy „igaz já rá sok” miatt Er dély ben sem bün te tik a tö rök vi té ze ket.29

Ami a vá ci eset kap csán Beth len Gá bor és a vá ci püs pök vi szo nyát il le ti a fe je de lem,
mint ha tu do mást sem vett vol na ar ról, hogy a vá ci skan da lum mal a vá ci püs pök te kin -
té lyét is ká ro sí tot ta, s nyílt har cot vál lalt a ka to li kus egy ház fô vel egy ház me gyé je te rü -
le tén. A bé csi Fi nanz- und Hof kam me rar chív Sie ben bür gis che Ak ten ál la gai ban ku -
tat va si ke rült fel lel nem egy olyan le ve let, me lyet Beth len Gá bor 1623. áp ri lis 28-án
Vá rad ról in té zett Dal los Mik lós vá ci püs pök höz. „Me zeô Va sar helt la ko sze gen ségh
ada er te sün kre, hogy mos tan kgmed Aren da fize tes re ken sze ri te ne eô ket, ho lot […]
ta lan so ha is nem fi zet tek, de ha en nek ele ôt te va la ha fi zet tek vol na is, mi kor Bá tho ri
Sig mond fe je de lem az Te ô re ôk el len tá ma dot volt Ru dol phus Chi a szar ide ji be ben,
oly veg ze sek volt, hogy va la mit az Er dély fe je de lem, az Te ô re ôk bi ro dal má tul megh
sza ba dít hat, ahoz ext ra Di ti o nem Prin ci pis Tran nia con sti tu ti sem mi ke ô ze ô ket ne
au as sak, ha nem sub re gi mi ne et Gu ber na ti o ne Prin ci pis Tran nia le gien.”30 Beth len
te hát a tô le meg szo kott csa va ros ér ve lés sel az 1595. évi prá gai szer zô dés re utalt, amely -
nek pont jai kö zött va ló ban ott sze re pelt, hogy az ti zen öt éves há bo rú ba ke resz tény ol -
da lon be lé pô Er dé lyi Fe je de lem ség az er dé lyi fegy ve rek kel vissza szer zett te rü le te ket
ma gá nak tart hat ja meg.31 Mint em lí tet tük, Bor bély György nek, a fe je de lem ka pi tá -
nyá nak 1595 ké sô nya rán és ôszén Lip pa és Je nô vá rát si ke rült vissza ven nie a tö röktôl.
Ezt kö vet te még az év vé gén Arad, Vi lá gos vá rá nak, va la mint tíz erô dí tett hely vissza -
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vé te le a te mes vá ri vi la jet hez tar to zó hó dolt ság ból, ám Bá tho ry Zsig mond fe je de lem
a kö vet ke zô év jú niu sá ban hiá ba pró bál ko zott Te mes vár vissza vé te lé vel.32 Az biz tos,
hogy Hód me zô vá sár helyt Bá tho ry Zsig mond és az ôt kö ve tô fe je del mek so ha sem vették
vissza a tö rök tôl Beth len Gá bor ko ráig. Beth len a vá ci egy ház fô höz in té zett le ve lé ben
a Fe hér-Kö rös men ti Je nô vá rá ból s a fö löt te fek vô Vá rad ról a fent elem zett kör zet re
vo nat ko zó fe je del mi be fo lyá so lás sze re pét pró bál ta fel na gyí ta ni, mert sem mi képp sem
akar ta, hogy a tö rök és ma ga mel lett még a vá ci egy ház fô is ki szi vattyúz za a pénzt a
tér ség bôl. Az er dé lyi fe je de lem és a vá ci püs pök ek kor megala po zó dott ku tya-macs ka
vi szo nyá nak – ba rát ság nak nem ne vez ném – je len tôs utó éle te lett. Ke mény Já nos bu -
ká sát kö ve tôen Bécs – nyil ván a vá ci fô pa pok és az er dé lyi fe je del mek ko ráb bi dip lo -
má ciai kap cso la tait is szem elôtt tart va – Szent györ gyi Fe renc vá ci püs pö köt küld te
I. Apa fi Mi hály hoz az er dé lyi ál la po tok ki vizs gá lá sá ra. A kö vet több ször túl lép te ha tás -
kö rét, s kül de té sé nek ered mé nye har mo ni zált a ko ráb bi dip lo má ciai ha gyo má nyok -
kal: a vá ci püs pö köt mind az er dé lyiek, mind a tö rö kök gya na kod va fo gad ták, Csengi -
za de Ali pa sa a fô pa pot le tar tóz tat ta, s az egy ház fô 1662 nya rán fog ság ban halt meg
Te mes vá rott.33

Beth len Gá bor ko rá ból a leg ké sôb bi tárgy ra vo nat ko zó anya gom mint ha össze fog -
lal ná és gaz da gí ta ná az ed dig el mon dot ta kat. Ez a Ma gyar Ka ma ra fo gal maz vá nya a
tá péiak hoz. Az irat Po zsony ban, 1625. jú lius 25-én kelt, s ben ne a Ma gyar Ka ma ra a
tá péiak pa na szá ra vá la szolt. A tá péiak sé rel me sze rint a Vá ra don la ko zó Szö lös sy Mihály
és Tö rök Pál fel szó lí tot ta ôket, hogy csak ne kik adóz za nak. A Ma gyar Ka ma ra ál lás -
pont ja ez zel kap cso lat ban az volt, hogy an nak el le né re, hogy az er dé lyi fe je de lem te -
rü le tén van nak, a Szent Ko ro na bir to kát ké pe zik, s ezért a vá ra diak te kint se nek el
Tápé adóz ta tá sá tól. „No ha ugy va gi on, hogy az ti fa lu tok Bi har Var me gie ben leu en,
az Er dely Fei e de lem bir to ka ban ua gi on, ki rol aka rat thia sze rent is dis po nal hat. de
miu el az Szenth Co ro na hosz ua lo ez az fa lu Ze ged Va ro sau al eg gi ut, ir tunk az megh
neu e szet Zô lô sy Mih la nak és To rok Pal nak, hogy uesz te seg ben le gie nek.”34

A ka ma rai vá lasz egyik ta nul sá ga az, hogy a Ma gyar Ka ma ra Tá pét Bi har vár me gyei
te le pü lés nek tar tot ta, no ha az ere de ti leg Sze ged del együtt Csong rád vár me gye dé li
ha tár te le pü lé se volt. Itt ér he tô tet ten iga zán a ré gió vár me gye-ha tá rai nak kép lé keny
mi vol ta. Mi vel Tá pét bi ha ri te rü let rôl be fo lyá sol ták a legerô tel je seb ben, a Ma gyar
Kama ra a fa lut Bi har vár me gyé hez so rol ta. El gon dol kod ta tó, hogy a ke le ti, er dé lyi
feje del mi be fo lyás még a ré gió dél nyu ga ti csücs ké re, Tá pé ra is ki ter jedt.

A má sik ta nul ság, hogy az er dé lyi fe je de lem bir tok lá sát e tör té nel mi tá jon fe lülír ja
a „Szent Co ro ná hoz va lo” tar to zás, Tá pé és Sze ged ese té ben a Szent Ko ro na bir to kos -
sá gá nak hang sú lyo zá sa. Eb ben – legalábbis szá mom ra – az a meg le pô, hogy az Er délyi
Fe je de lem ség ek kor ra már annyi ra ki ke rült a Szent Ko ro na égi sze alól, hogy a Magyar
Ka ma ra ér ve lé sé ben a hó dolt sá gi, ám vir tuá li san a Szent Ko ro na alá tar to zó Tá pét és
Sze ge det – a köz jo gi esz me alap ján – le le he tett vá lasz ta ni ró la, sôt a po zso nyi in téz -
mény er re hi vat koz va igye ke zett ki zár ni az Er dé lyi Fe je de lem sé get a két te le pü lés adóz -
ta tá sá ból is. Le het, hogy a Ma gyar Ka ma ra ak tu ál po li ti kai in dít ta tás ból nyom ta meg
a tol lat e meg fo gal ma zás nál, mintegy ideo ló giai fegy vert gyárt va ab ból a tény bôl, hogy
Beth len a ni kols bur gi bé ké ben le mon dott a vá lasz tott ma gyar ki rá lyi cím rôl, s vissza -
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szol gál tat ta a Szent Ko ro nát.35 Ezután ta lán még né mi gúnnyal is dek la rál hat ták Po -
zsony ból, hogy Beth len nek sem mi kö ze az ál ta la rö vid idô re bi to rolt ma gyar ki rá lyi
cím hez, az el sô had já ra tá ban ke zé re ke rült Szent Ko ro ná hoz s a be lô le szár maz ta tott
jo gok hoz. A ka ma rai ar gu men tá ció azon ban nyil ván mé lyebb gyö ke rû. Ah hoz, hogy
ez az ér ve lés a Ma gyar Ki rály ság ol da lán meg szü let hes sen a kény sze rû csa tá ro zá sok
kö ze pet te – akar va-a ka rat la nul – ma guk az er dé lyi fe je del mek ko ro na szim bó lu mot
érin tô né ze tei, po li ti kai kom bi ná ciói, rep re zen tá ciói is hoz zá já rul tak. Bá tho ry Ist ván
di nasz tiá ját nem a ma gyar, ha nem a len gyel ko ro ná hoz fûz te. Test vé re, Kris tóf ra va -
ta lá ra her ce gi ko ro nát ké szít te tett,36 s ez a jel vény nyil ván nem a Szent Ko ro na, ha -
nem az ál ta la vi selt len gyel ko ro na, a Vi téz Bo lesz láv nak tu laj do ní tott fe jék alat ti mél -
tó ság szim bó lu ma volt.37 Horn Il di kó mu ta tott rá legutóbb ar ra, hogy Bá tho ry Ist ván
rep re zen tá ció já ban mi lyen fon tos sze re pet ka pott a len gyel ko ro na.38 Bár Bocs kai ha -
tal ma csú csán fel akar ta ven ni fe je del mi cí me ré be a he ral di kai ha gyo mány sze rint a
Szent Ko ro ná ra uta ló ket tôs ke resz tet, ám a bé csi bé ké ben csak Er dély cí me rét hagy -
ták meg ne ki.39 Az tán vég ren de le té ben el ha tá ro ló dott egy olyan Szent Ko ro ná tól és
Ma gyar Ki rály ság tól, amely ben a be cses fen ség jel vényt a „ma gyar nál erô sebb” né met
nem zet ség bir to kol ja, s a Szent Ko ro ná val va ló azo no su lást – fel té tel hez köt ve – csak
úgy tud ta el kép zel ni, ha az ma gyar ural ko dó fe jét éke sí ti.40 Fel te he tô, hogy e ma ga -
tar tás alá tá masz tá sa ként, a bé csi bé ké ben dek la rált er dé lyi kü lönál lás, a „né me tes”
Szent Ko ro ná val ékes ke dô Ma gyar Ki rály ság tól va ló el ha tá ro ló dás jel ké pe ként vég tisz -
tes sé gé nek ren de zôi megemel ték a tö rök tôl csak aján dék ként el fo ga dott ko ro na rang -
ját, s ezt a di a dé mát, mint az el hunyt po li ti kai örök sé gét meg je le ní tô tár gyat fel vo nul -
tat ták Bocs kai kas sai gyász me ne té ben.41

Össze fog lal va: írá som nak ta lán az le het a vég sô ta nul sá ga, hogy egy lát szó lag akár
mik ro tör té nel mi vo nat ko zás – így Vác ho va tar to zá sá nak ügye – mi képp ve zet el Bécs
és Kons tan ti ná poly Er dély kér dé sé ben nyi tott nagy po li ti kai játsz má já hoz, s ugyanígy
Hód me zô vá sár hely és vi dé ke adóz ta tá sa mi képp idé zi fel elôt tünk Beth len Gá bor er -
dé lyi fe je de lem, Dal los Mik lós vá ci püs pök s a hó dolt sá gi szpá hik alak ját, va la mint a
Ma gyar Ki rály ság és az Er dé lyi Fe je de lem ség ideo ló giai és jo gi ér veit amel lett, hogy
je len lé tü ket ez el vesz tett or szág rész ben is biz to sít sák. A Vác hoz s az em lí tett dél- al -
földi te le pü lé sek hez kap cso ló dó em ber cso por tok gaz da sá gi- és esz me tör té ne ti te kin -
tet ben ön ma guk ban is össze füg gé se ket te rem tet tek a há rom rész re hullt Ma gyaror -
szág da rab jai kö zött, s kér dé se ket tet tek fel az egye sí tés esé lyeit és ne héz sé geit il le tôen.

Jegy ze tek

11 KÁL DY-NAGY Gyu la: Ma gyaror szá gi tö rök adó összeírá sok. (Ér te ke zé sek a tör té ne ti tu do -
má nyok kö ré bôl, 52) Bp., 1970. 11–13.

12 „Beth len Gá bor a bu dai pa sá nak. Da tum etc.” [Így kö zöl ve a kro no lo gi kus sor rend -
ben kiadott le ve lek kö zött: egy 1619. má jus 17-én Gyu la fe hér vá rott kelt, Szken der
pa sá hoz írt le vél és egy szul tán hoz cím zett 1619. jú nius 5-én Gyu la fe hér vá rott dá -
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tu mo zott le vél kö zött.] Beth len Gá bor ural ko dá sá nak tör té ne té hez. Har ma dik köz le -
mény. Köz li: SZI LÁ GYI Sán dor. TT 1879. 778.

13 HE GYI Klá ra: Tö rök be ren dez ke dés Ma gyaror szá gon. (His tó riai Könyv tár Mo no gráfiák
7) Bp., 1995. 192.

14 Csa nád szó cikk: AL MÁ SI Ti bor, Csa ná di püs pök ség szó cikk: UD VAR DY Jó zsef–LOTZ Antal;
Csong rád szó cikk: LÔ RIN CZY Gá bor; Csong rád me gye és vár is pán ság szó cikk: PET RO VICS

Ist ván. In: Ko rai ma gyar tör té ne ti le xi kon. (9–14. szá zad) Fô szerk. KRI STÓ Gyu la. Bp.,
1994. 145–146., 154., 89., 90.

15 A vá ci püs pö ki ti zed jegy zé kek rôl 1560-tól Csong rád ban: SZE REM LEY Sa mu: Hód mezô -
vá sár hely tör té ne te. V. Bp., 1913. 476.; Hód me zô vá sár hely tör té ne te a leg ré gibb idôk tôl a pol -
gá ri for ra da lo mig. Fô szerk. NAGY Ist ván. I. Hód me zô vá sár hely, 1984. 324

16 Bé kés szó cikk: JAN KO VICH B. Dé nes, Bé kés vár me gye és vár is pán ság szó cikk: AL MÁ SI Tibor.
In: Ko rai ma gyar tör té ne ti le xi kon, i. m. (4. j.) 145–146., 154., 89., 90.

17 SZE REM LEY: i. m. (5. j.) 474.
18 Hód me zô vá sár hely tör té ne te, i. m. (5. j.) 324.
19 A szé ke si gróf Ber csé nyi csa lád. 1525–1835. Ere de ti ké zi ra ti kút fôk bôl. I. 1525–1689.

Kiad: THA LY Kál mán. Bp., 1883. 63.
10 SZE REM LEY: i. m. (5. j.) 476.
11 „Beth len Gá bor a bu dai pa sá nak. Da tum etc.” [Így kö zöl ve a kro no lo gi kus sor rend -

ben kiadott le ve lek kö zött, egy 1619. má jus 17-én Gyu la fe hér vá rott kelt, Szken der
pa sá hoz írt le vél és egy szul tán hoz cím zett 1619. jú nius 5-én Gyu la fe hér vá rott dátu -
mo zott le vél kö zött.] Beth len Gá bor ural ko dá sá nak tör té ne té hez, i. m. (2. j.) 778.

12 Hód me zô vá sár hely tör té ne te, i. m. (5. j.) 324.
13 MOL NÁR An tal: A ma gyar ka to li kus in téz mé nyek a hó dolt Ma gyaror szá gon. Ha bi li tá ciós

elôadás váz la ta. EL TE, BTK. Bp., 2007. de cem ber 13. Ké zi rat. Kö szö net a szer zônek,
hogy írá sát ren del ke zé sem re bo csá tot ta.

14 A Ma gyar Ka ma ra Sze ged hez, Ma kó hoz, Vá sár hely hez, Tá pé hoz és Mar to no shoz.
Po zsony, 1618. szept. 19.
Ex pe diá lás ra szánt, de utó lag át ja ví tott pél dány, zár la tán két, pa pír ral fe dett gyûrûs -
pe csét tel. MOL E 15 Ex pe di ti o nes ca me ra les. Nr. 40. fol. 170. Itt kö szö nöm meg
Faze kas Ist ván nak szí ves tá jé koz ta tá sát a Ma gyar Ka ma ra té má mat il le tô irat anya -
gá ról.

15 A Ma gyar Ka ma ra a me zô vá sár he lyiek hez. Szent györgy. 1618. de cem ber 14. A vá ci
püs pök és Be nicz ky Fe renc vá ci ka pi tány el le ni pa na szu kat meg vizs gál ták és megálla -
pí tot ták, hogy a dézs mát meg kell fi zet ni ük. Fo galm. MOL E 15 Ex pe di ti o nes
Camera les. Nr. 53. fol. 412.

16 A Ma gyar Ka ma ra a ma kóiak nak és vá sár he lyiek nek. Po zsony. 1619. jú nius 4. Fogalm.
MOL E 15 Ex pe di ti o nes. ca me ra les. Nr. 10. fol. 562.

17 Dal los Mik lós ki ne ve zé se vá ci püs pök nek: 1621. ok tó ber 11. MOL A 57 VI I. k.
109–110., il let ve Dal los Mik lós ki ne ve zé se gyô ri püs pök nek: 1623. má jus 5. MOL
A 57 VI I. k. 224–225.

18 Beth len Gá bor kró ni ká sai. Összeál lí tot ta: MAK KAI Lász ló. Bp., 1980. 10. Dal los Mik lós
gyô ri püs pök nek po li ti kai és dip lo má ciai ira tai. (1618–1626). Kiad. FRANKL Vil mos és
RÁTH Ká roly. Esz ter gom, 1867.

19 Uo. 189.
20 Bocs kai kí sé re té ben a Rá kos me zôn. Kiad. CSON KA Fe renc, SZA KÁLY Fe renc. Elô szó: SZAKÁLY

Fe renc. Bp., 1988. 15.
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21 Beth len Gá bor kö vet uta sí tá sa Dó czy Ist ván hoz és Ri may Já nos hoz. Besz ter ce bá nya.
1620. au gusz tus 30. In: Beth len Gá bor em lé ke ze te. Szerk. MAK KAI Lász ló. Bp.,
1980. 111–113.

22 TÓTH Sán dor Lász ló: A me zô ke resz te si csa ta és a ti zen öt éves há bo rú. Sze ged, 2000. 445.
23 Bá tho ry Gá bor a ná dor hoz. Vá rad. 1613. ok tó ber 9. Bá tho ry Gá bor tör té ne té hez. Máso -

dik köz le mény. Kiad. Dr. KO MÁ RO MY And rás. HK 9 (1896) 441.; Beth len Gá bor
Thur zó György nek. Bu da. 1613. áp ri lis 25. Beth len sze rint Szken der pa sa, a fris sen
ki ne ve zett ka ni zsai pa rancs nok ne ki „igen tit kon meg je len té” a Ni gron- fé le kö vet -
ség cél ját. Beth len Gá bor le ve lei. El sô köz le mény. Kiad. SZI LÁ GYI Sán dor. TT 1885. 210.

24 A kiadott le ve le zé sek alatt ér tem a MAK KAI Lász ló ál tal szám ba vet te ket: i. m.
(21. j.) 69–70.

25 Su dár Ba lázs hoz zá szó lá sa a kon fe ren cián.
26 Beth len Gá bor Ba las sa Zsig mond nak. Po zsony. 1619. no vem ber 20. Ba las sa csa lád

ira tai. MOL P. szek ció. (P. 11.) 283. 1. d. 336–337.
27 A tö rök Kék kô el fog la lá sá val bûn tet te Ba las sa Já nost azért, mert 1575 nya rán beállí -

tot ta fiát, Bá lin tot a Bá tho ry Ist ván el len vo nu ló Be kes Gás pár se re gé be.
A zsitvatoroki bé ké ben vissza szer zett Nóg rád me gyei vá rak ról. TÓTH Sán dor László:
i. m. (22. j.) 448.

28 Beth len Gá bor a fô ve zér nek. 1620. oct. ele je. [H. n.] In: Tö rök- ma gyar ko ri ál la mok -
mány tár. Szerk. SZI LÁ DY Áron és SZI LÁ GYI Sán dor. I. Pest. 1868. 253.

29 Rá kó czi György fe je de lem uta sí tá sa Se bes sy Bol di zsár hoz Belg rád ba a bu dai ba sá -
hoz kül dött kö ve té hez. Gyu la fe hér vár. 1638. áp ri lis 24. In: Tö rök- ma gyar ko ri ál lam-
ok mány tár, i. m. (28. j.) II I. Pest, 1870. 10.

30 Beth len Gá bor Dal los Mik lós vá ci püs pök nek. Vá rad. 1623. áp ri lis 28. Fi nanz-
und Hof kam me rar chív. (Wien) Sie ben bür gis che Ak ten. Fasc. 96. Ur kun den. Fasc.
2. Nr. 3. 11.

31 A prá gai szer zô dést (1595. ja nuár 28.) rész le te sen is mer te tô Ba ra nyai De csi Já nos -
nál: „Amely vá ra kat és vá ro so kat kö zös erô vel sze rez nek vissza, a ma gyar ki rá lyok
bir to ká ba ke rül je nek, amit azon ban a fe je de lem sa ját fegy ve ré vel vesz el a bar bá -
rok tól, az övé le gyen.” Ba ra nyai De csi Já nos ma gyar his tó riá ja. [1592–1598] Ford.
KULCSÁR Pé ter. Bp., 1982. 205.; BA RA NYAI De csi Já nos Ma gyar Hi sto ri á ja. 1592–1598.
Kiad. TOL DY Fe renc. Pest, 1866. 160–161.

32 BEN DA Kál mán: Er dély vég ze tes asszo nya. Bp., 1986. 26., 51.
33 SZA LÁR DI Já nos Si ral mas ma gyar kró ni ká ja. Kiad. SZA KÁLY Fe renc. Bp., 1980. 672–674.

BETH LEN Já nos: Er dély tör té ne te 1629–1673. Kiad. JAN KO VICS Jó zsef. Ford. P. VÁ SÁR -
HELYI Ju dit. Bp., 1996. 131–139.

34 Fo galm. MOL E 15 Ex pe di ti o nes. ca me ra les. 1625. jul. Nr. 82. fol. 19.
35 BEN DA Kál mán–FÜ GE DI Erik: A ma gyar ko ro na re gé nye. Bp., 1979. 162.
36 Wolf gan gi de BETH LEN: Hi sto ria de re bus Trans syl va ni cis. Ci bi ni i. 1782. II. 459–462.

BETH LEN Far kas: Er dély tör té ne te. I–V. Szerk. JAN KO VICS Jó zsef. Bp.–Ko lozs vár,
2000–2010. II I. 132. A te me tés rôl: SZA BÓ Pé ter: Te met ke zé si kul tú ránk újab ban felfedezett
for rá sai elé. ItK 102 (1998). 5–6. 751.

37 A Vi téz Bo lesz lav nak tu laj do ní tott ko ro ná ról: Ale xan der GIE YSZ TOR: Spek takl i liturgia.
Pols ka ko ro nac ja kró lews ka. In: Kul tú ra eli tar na a kul tu ra ma so wa w Pols ce póznego
sred ni o wie cza. Red. Bro nislawa GIE REM KA. Wroc law, 1978. 20.

38 HORN Il di kó: Bá tho ry Ist ván ural ko dói port ré ja. In: Port ré és imázs. Po li ti kai pro pa -
gan da és rep re zen tá ció. Bp., 2008. 383.
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39 GYU LAI Éva: Bocs kai cí mer rep re zen tá ció ja. In: „Frigy és bé kes ség le gyen…” A bé csi és
a zsitvatoroki bé ke. A Bocs kai sza bad ság harc 400. év for du ló ja Szerk. PAPP Klá ra–JENEY-
 TÓTH An na má ria. Deb re cen, 2006. 52–53. A ket tôs ke reszt rôl mint a Szent Ko ronára
uta ló szim bó lum ról: BO DOR Im re: Ma gyaror szág Szent Ko ro ná já nak pe csét je (1401). In:
Mû vé szet Zsig mond ki rály ko rá ban 1387–1437. I–II. Ka ta ló gus. Szerk. BE KE Lász ló,
MA RO SI Er nô, WEH LI Tün de. Bp., 1987. II. 19.

40 Bocs kay Ist ván te sta men to mi ren de lé se. In: Ma gyar gon dol ko dók 17. szá zad. (Ma gyar
Re mek írók) Vál. TAR NÓC Már ton. Bp., 1979. 14.

41 Bocs kai vég ren de le té nek vég re haj tói: Al vin czi Pé ter, kas sai pré di ká tor, a fe je de lem
lel ki pász to ra, Ör ven di Pál, ta nács úr és kincs tar tó, va la mint Pé chi Si mon vol tak.
Bocs kai Ist ván kas sai te me té si me ne te: Li mi ta tio Se pul tu rae Se re nis si mi qu on dam
Do mi ni Prin ci pis Ste pha ni Bocs kai de Kis mar ja. Köz li: HORN Il di kó: Is me ret len te me -
té si rend tar tá sok a 16–17. szá zad ból. ItK 102 (1998). 5–6. 763.
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CSEP RE GI ZOL TÁN

A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás (1562) 
új kiadá sá nak ta nul sá gai

An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit -
val lá sok kri ti kai kiadá sá ra szer ve zô dött nem zet kö zi vál lal ko zás, s a kro no lo gi kus rendet
kö ve tô kö te tek bôl öt 2002 és 2009 kö zött már meg is jelent, ugyanitt 2009-ben a Con -
fes sio ca tho li ca, azaz a szak  iro da lom ban el ter jedt meg je lö lés sel a Debrecen-E ger völ gyi
Hit val lás tel jes szövege is – 1562 után el sô al ka lom mal – új ra nap vi lá got látott.1 Fô leg
a kb. 300 nyom ta tott ol dalt ki te vô szö veg ter je del me a bû nös ab ban, hogy az utó kor
ed dig a ki vo na tos kiadá so kat ré sze sí tet te elôny ben.2 Ezt a fo gya té kos sá got egye dül a
ma gyar nyel vû tu do má nyos ság nem szen ved te meg, hisz ren del ke zé sé re állt Kiss Áron
1881-ben meg je lent tel jes ma gyar for dí tá sa,3 ezt a hely ze ti elô nyét a ma gyar et no gráfia
és tör té ne ti ant ro po ló gia ala po san ki is hasz nál ta,4 de a kor szakkal fog lal ko zó kül föl -
di iro da lom szá má ra a la tin szö veg ed dig job bá ra is me ret len ma radt.

A szer zô ség, va la mint a ke let ke zés és kiadás tör té net kér dé sei nek vo nat ko zá sá ban
nem igen si ke rült to vább lép ni azo kon az ered mé nye ken, me lye ket ifj. Ré vész Im re
1934-es mo no gráfiájá ban5 és az RMNy cik kei ben ta lá lunk. A hit val lás legalább négy
elôz mény ként szol gá ló szö veg bôl van jól-rosszul össze tá kol va, s az aján lá sok ból há rom
sze mély ne ve me rül föl mint le het sé ges társ szer zôé: Me li us Ju hász Pé ter püs pök, Szegedi
Ger gely deb re ce ni pa ró kus és Czeg lé di György nagy vá ra di lel kész ne ve; a bib liog rá -
fu sok kül sô és bel sô te sti mó ni u mok alap ján ál ta lá ban Me li ust te kin tik szer kesz tô nek.6

Elô re lé pés a for rá sok azo no sí tá sá ban tör tént. Ugyan ma rad tak még ezen a té ren is
rej té lyes kér dô je lek, mégis több száz idé zet és hi vat ko zás bi zo nyult azo no sít ha tó nak,
né hány eset ben a hasz nált kiadá so kig me nôen. A szer zôk vagy in kább a szer kesz tô
köny ves pol cán ott so ra koz tak a ká non jo gi ké zi köny vek, va la mint a gö rög és a la tin
egy ház atyák igé nyes kiadá sai, az utób biak több nyi re Fro be ni us- ki ad vá nyok, össze sen
legalább har minc nagy for má tu mú kö tet. Ez a könyv tár nem ma radt ránk, ha egy kor
Deb re cen ben állt, ak kor va ló szí nû leg a nagy tûz nek esett ál do za tul 1564-ben, ha Vá -
ra don, ak kor a tö rök ost rom nak. Iz gal mas el gon dol kod ni a pro ve nien cia le he tô sé -
gein: kik le het tek Deb re cen ben ilyen hu ma nis ta könyv gyûj tôk? A fe ren ce sek? A Tö -
rök-csa lád? Az if jú lel ké szek, Me li us és Sze ge di? Az elôb bi, ha azo nos a be bör tön zött
So mo gyi Pé ter rel, tud juk, hogy köny vei nél kül ér ke zett Deb re cen be. Sze re pet játsz -
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ha tott itt Kál mán cse hi Sán ta Már ton vagy Hu szár Gál (hát ra ha gyott) úti poggyá sza?
A káp ta la ni is ko lá val, ko los to rok kal és egy sor bib liofil püs pök kel, ka no nok kal di cse -
ke dô Vá ra don mindez ki sebb sú lyú kér dés len ne.7 Ér de kes, hogy a há rom aján ló kö -
zül pont a vá ra di Czeg lé di so rol ja fel név sze rint a leg gyak rab ban ci tált auk to ro kat:
„kér jük, hogy el sô ben a for rá so kat te kint sék meg: azután az atyá kat, ki vált kép pen
Ágos tont, Je ro most, Amb rust. Kry zosz to mot, Cy rillt, Cyp ri ánt, Lom bár dot s har mad -
szor a jó za nabb zsi na to kat, Grá cián gyûj te mé nyét és az újab bak hû ma gya rá za tait; a
hon nan mi eze ket a szent írás után nem min den mun ka nél kül gyûj töt tük össze.”8

Ez az ap ró ság és a vá ra di hely szín – szem ben két so kol da lú szer zô tár sá val, Me li usszal
és Sze ge di vel – a szöveg keletkezésének összetett vizsgálatában ép pen Czeglédi szer -
kesz tôi sze re pét erô sít he ti.

A ke let ke zés tör té net for rá sait Ve ran csics An tal eg ri püs pök le ve le zé sén kí vül a két
kiadás aján lá sai je len tik. Ve ran csics 1560. feb ruár 21-én for dult elô ször Fer di nánd -
hoz az zal a sú lyos vád dal, hogy az eg ri ka to nák nem csak eret ne kek, de fel ség- és ha -
zaáru lás ban is vét ke sek.9 A vég vá riak (ezt már a nyom tat vány cím lap já ról tud juk)10

a ko rai re for má ció ban ta pasz tal ha tó je len ség hez ha son lóan (Tho mas Mün tzer, Paulus
Spe ra tus) va ló ban véd- és dac szö vet sé get kö töt tek a vá ros és kör nyé ké nek la kói val ad
fo e dus Dei cu sto dien dum. A ki rá lyi vizs gá ló bi zott ság 1561 ka rá cso nyán je lent meg Eger -
ben. Fer di nánd kül döt tei elôtt a ka to nák cá fol ták az eret nek ség vád ját, és ki je len tet -
ték, hogy in kább el hagy ják a vá rat, mint hogy pré di ká to ru kat el bo csás sák. A vizs gá ló -
bi zott ság hi tel vei ket er re írás ban kö ve tel te tô lük. Az eg riek sür ge té sé re Deb re cen ben
ál lí tot tak össze és nyom tat tak ki sie tô sen egy hit val lást (Con fes sio ca tho li ca), me lyet Eger
és kör nyé ké nek la kói (ka to nák, pol gá rok és pa rasz tok) – mie lôtt a ki rály hoz be nyúj -
tot ták vol na – es kü vel is megerô sí tet tek.

Az aján lá sok dá tu mai ból ki de rül, hogy fél évig tar tott, míg a ter je del mes irat ki került
a nyom dá ból, és el jut ha tott az aján lá sok cím zett jei hez. A Fer di nánd hoz és Mik sá hoz
in té zett, 1562. feb ruár 6-án kelt aján lás ban az eg riek azt ké rik az ural ko dók tól, „enged -
jék meg, hogy az igaz és ka tho li kus hit ben s tu do mány ban meg ma rad has sunk, s az
isten leg tisz tább igé jé vel táp lá ló lel ki pász to ro kat tart has sunk, bir has sunk”.11

Me li us nak és Sze ge di nek a má so dik kiadás hoz írott, Né met hi Fe ren cet meg szó lí tó
aján lá sa már 1562. au gusz tus 27-én kelt, ugyanezen teo ló gu sok mind két kiadás ban
kö zös elô sza va jú nius 27-én, míg Czeg lé di Györ gyé jú lius 17-én. Bot ta Ist ván fi gyelt föl
rá, hogy Hu szár Gál csak az el sô két, szin te hi bát lan ívet nyom tat hat ta, utód ja munkája
már gyat ra la tin tu dás ról (jel leg ze tes fél reol va sá si és ra go zá si hi bák ról) árul ko dik.12

Bár a ré gi iro da lom a hit val lást a kor szak más szö ve gei tôl az egyér tel mû „eger völgyi”
jel zô vel kü lön böz tet te meg, Ré vész Im re, Bu csay Mi hály13 és Esze Ta más14 a „Debrecen-
E ger völ gyi” meg je lö lést ter jesz tet ték el a szak iro da lom ban ab ból a meg gon do lás ból,
hogy bár a szö veg nek úgy ne ve zett eg ri kiadá sa idô ben va ló ban megelôz te az úgy neve -
zett deb re ce ni kiadást (ter mé sze te sen mind ket tô kiadás Deb re cen ben je lent meg, s
a kiad vá nyo kat csu pán el té rô cím lap jaik és aján lá saik kü lön böz te tik meg), ma ga a hit -
val lás a ki ter jedt deb re ce ni püs pök ség zsi na tai ra vagy zsi na tain szü le tett, s ezt az eg ri
ka to na ság szo rult hely ze té ben mintegy csak köl csön vet te. Ez a gon do lat me net kiemeli
a mû vet a vég vá ri kon tex tus ból, s visszaad ja úgy mond tör vé nyes szü lô jé nek, a ti szántúli
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re for má tus ság nak. Azon a tech ni kai szem pon ton túl, hogy a deb re ce ni nyom dá ból
ek ko ri ban ki ke rült hit val lá sok nagy szá ma miatt mégis csak sze ren csé sebb vol na az
1562-es hit val lást társaitól nem pont a „deb re ce ni” jel zô vel meg kü lön böz tet ni, ér de -
mes felele ve ní te ni né hány kö rül ményt, me lyek a mû vég vá ri ge ne zi sét hang sú lyoz zák,
s tart ha tat lan ná tesz nek egy olyan beál lí tást, hogy a vár ka to nák egy sze rûen el tulaj do -
ní tották vol na a tisz tes cí vi sek fo gal maz vá nyát:
– az el sô, úgy ne ve zett eg ri kiadást (RMNy 176.) nagy részt az eg riek fi nan szí roz ták,
– a má so dik, úgy ne ve zett deb re ce ni kiadást (RMNy 177.) Né met hi Fe renc to ka ji vár -

ka pi tány anya gi tá mo ga tá sa tet te le he tô vé,15

– a két kiadás ban azo nos szö ve gû hit val lás olyan cik ke ket tar tal maz, me lyek csakis
vég vá ri ini cia tí vá ra ke rül het tek a szö veg be, mint:
[196] De bel lo et vin dic ta,
[197] De pra e si dio,
[211] An li ce at ora re pro ho sti bus et cont ra ho stes?
[212] Li cet vi o la re fo e dus mi li ta re?
[213] Li cet de bel la re cum Tur cis?

– az utol só cik ket is – [233] De po li ga mia [!] pat rum – a tö rök több ne jû ség ki hívá -
sá val szo kás ma gya ráz ni.16 Ezt a gon do lat me ne tet va la me lyest mégis gyen gí ti az, ha
a szö ve get össze vet jük a majd nem egy idô ben ke let ke zett Arany Ta más… (RMNy 181.)
meg fe le lô he lyei vel: XXXI. té vel gés: Sza bad a ke resz tyé nek nek a po gánnyal együtt
ha da koz ni… XXXI I I. té vel gés: Sza bad a fri gyet fel bon ta ni… Egyes cik kek hátterében
ezek sze rint akár a ra di ká lis vi ta part ner té zi sei cá fo la tá nak szán dé ka is áll ha tott.17

Vég le ges for má já ban ezért a hit val lás – nem csak a sok ré tû elôz mé nyek vagy a szer -
kesz té si hiá nyos sá gok foly tán – re mény te le nül igyek szik összeegyez tet ni legalább két
célt és funk ciót: az apo ló giát, te hát az ural ko dó elôtt va ló meg fe le lést, az igaz hí vô ség
iga zo lá sát (ezt szol gál ná a tö mény te len óko ri és kö zép ko ri te kin tély ci tá lá sa is) és a
ta ní tás po zi tív, nor ma tív ki fej té sét, azaz a fris sen egy be szer ve zô dött ti szán tú li pro tes -
táns egy ház vi dék ta ní tás be li egy sé gét, in téz mé nye sí té sét (pél dául a lel kész je löl tek vizs -
ga kér dé sei vel, a ba bo nás vagy eret nek ség nek te kin tett hie del mek cá fo la tá val). Ke vés -
bé fon tos har ma dik cél ként és funk ció ként tár sul oly kor ezek hez a po lé mia, a
Ró ma-kri ti ka és Ró ma-el le nes pro pa gan da.

A végvári problematika okán szeretnék most egy könnyed ug rás sal át té rni Ôze Sán -
dor  nak A ha tár és a ha tár ta lan cí men 2006-ban meg je lent köny ve mél ta tá sá ra. Eközben
azonban Me li us ról és az eg ri hit val lás ról sem fe led ke zem meg tel je sen!

Ôze Sán dor kí sér le tét is a Klaniczay–Mak ka i- fé le me zô vá ro si pa ra dig ma átér tel me -
zé sé nek te kin tem a vizs gált te rü let és kor szak, a hó dolt sá gi prob le ma ti ka azo nos volta
okán, jól le het ô hi sto ri o gráfiai lag más ként ha tá roz za meg ku ta tá si cél jait és szem pont -
jait. A re for má ciót Ôze nem a me zô vá ro sok kal, ha nem a vég vá rak kal kap csol ja össze
(a két lis ta hely ne vei több nyi re fe dik egy mást), s nar ra tí vá já ban ugyanúgy kulcs sze re -
pet szán Sze ge di Kis Ist ván nak, mint elôt te Ka tho na Gé za vagy Sza kály Fe renc.18 A dél -
vi dé ki re for má ció, fô leg an nak hel vét irány za ta Ôze sze rint az új vé del mi-vég vá ri rend -
szer „lel ki-i deo ló giai struk tú rá já nak le ké pe zô dé se”, az új teo ló gia az átala ku ló kor szak
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szá má ra al kal maz ha tóbb (apo ka lip ti kus, üdv tör té ne ti) idô- és tér szem lé le tet ho zott,
a bûn bo csá nat sváj ci fel fo gá sa ked ve zett a za va ros idôk túlélé si gya kor la tá nak, s az
eleve el ren de lés ta ní tá sa erô sí tet te a ka to nák kül de tés tu da tát, sors hi tét.19

Ôze a dé li vég vár vo nal re for má to rai nak alap ján igyek szik ki mu tat ni, hogy leg több -
jük nek szü lô he lye is a ha tár vi dék, te hát sze mé lyes örök sé gük a tö rök fe lett ara tott dia -
dal vagy az el szen ve dett ve re ség él mé nye éppúgy, mint a há bo rús hely zet bôl fa ka dó
nyo mo rú ság. A re for má to ri ta ní tást kö ve tôk dön té se sze rin te így in kább sze mé lyes jel -
le gû, a dön tés hát te ré ben vi szont kö zös ta pasz ta lat és ha gyo mány áll, és a dön tés ál -
ta lá ban tük rö zi a dél vi dé ki la kos ság lel ki igé nyeit. A má so dik nagy fe je zet ezért Szegedi
Kis Ist ván re for má tor (Ska ri cza Má té ál tal írt) élet raj zát elem zi, s éle té nek fôbb ál lo -
má sait ér tel me zi. Sze ge di ál lo más he lyei Ceg léd ki vé te lé vel mind a dél al föl di vár so ron
he lyez ked tek el. A vég vá rak ban és kör nyé kü kön bi zony ta lan ság volt az úr, a ka to nák
szá má ra be szû kült a tér, egy re nö ve ke dett az újabb te rü le tek el vesz té sé vel fe nye ge tô
apo ka lip ti kus fé le lem (aho gyan a tér- és idô be li ség koor di ná tái má sutt is hang sú lyo -
san je len nek meg az egy ház tör té ne ti ku ta tá sok ban).20 Eb ben a hely zet ben for dul tak
a vár ka pi tá nyok a re for má ció fe lé.

A re for má tus irány zat ha zai tér hó dí tá sá val kap cso lat ban az a kér dés fo gal ma zó dott
meg már ré gen, hogy el sô sor ban miért a tisz tán ma gyar lak ta te rü le te ken ter jedt el.
Ôze meg fi gye lé seit le szû kí ti a fent ne ve zett, te vé keny sé gé re néz ve leg je len tô sebb, forrá -
sok kal leg job ban do ku men tált sze mély re, Sze ge di Kis Ist ván ra. A tü ze te seb ben vizsgált
te rü le te ket is Szi get vár ra és Gyu lá ra csök ken ti (a két vá rat össze kö tô ka pocs Ke re csényi
Lász ló, aki e kor ban mind két vár nak ka pi tá nya volt). Ôze a fe le ke zet kép zô dést és a
ta nít vá nyi kör kiala ku lá sát kí ván ja Sze ge di Kis élet raj zá ban ki mu tat ni, ezek alap ján
igyek szik ugyanis a re for má ció ha zai ter je dé sé re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket le vonni.

Hogy miért volt fo gé kony a dél vi dé ki ka to na ság Sze ge di ta nai ra? Mert azt hir det te,
hogy aki hisz, az üd vö zül, bár mi lyen för tel mes éle tet élt is. A ka to nák Is ten esz kö zei, en -
nek kö vet kez té ben lel ki is me re tük meg nyu god ha tott, el kö ve tett bû neik má sod la gos sá
vál tak. Te mes vár eles te után Sze ge di Wolf gang Mus cu lus ha tá sa alá ke rült, mi vel az zsol -
tár kom men tár já ban21 a 74. és 79. zsol tárt a tö rök el le ni ak tuá lis há bo rú ra vo nat koz tat -
ta (a te rü let vé del mi gon dol ko dás mód Ma gyaror szá gon pon to san meg fe lelt az adott kor
idé nyé nek).22 Ezek a né ze tek Ôze sze rint sok kal job ban leír ták a ma gyar vi szo nyo kat,
mint a ko ráb ban ál ta lá nos me lanch tho ni tör té net fel fo gás. Az elein te lu the rá nus vég vá -
ri ka to na ság idô höz, tér hez és cso port hoz kö tött apo ka lip ti kus idô szem lé le tét fo ko za -
to san fel vál tot ta a pre des ti ná ció ta ní tá sá ban hir de tett le he tô ség: sze mé lyes kap cso ló dás
Is ten te rem té sé hez, a tör té ne lem hez. „Itt a kö zös ség együtt él a ha lál lal, ab ban a vá ra -
ko zás ban, mely kap cso ló dik egy apo ka lip ti kus idô sík hoz. Bûn ben és nagy meg tisz tu lá -
sok ban, szen ve dé sek, megaláz ta tá sok kö zött él nek. Össze dôlt a me zô gaz da ság vi lá ga,
éle tük sza ka szos sá lett, hul lám zó vá vált. A há bo rú él tet te, vagy pusz tí tot ta a kö zös sé get.
Az ak ció, amely ben az egyé ni tör té nel mi idô feléledt, a por tya, vagy a tá ma dás ki vé dé -
se volt. Itt az egyé ni ke gye lem re sza ba tott a né pes ség gon dol ko dá sa, ez ki mun kált egy
sors hi tet, amely ben a sors ala kí tott min dent. Esze rint lé nyeg te len mo men tum má vált
még a túl vi lág is. A je len ugyanis már ré sze volt an nak. A bor za lom csak pil la nat, az apo -
ka lip szist megelô zô idô és az azt kö ve tô krisz tu si föl di ura lom csak a ha tár idô be li két
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ol da la, ma ga a föl di lét csak kis ak ciók so ra. Az em be ri élet be le fo lyik eb be a nagy egész -
be, mely ma ga az apo ka lip ti ka. […] Az utol só ge ne rá ció ke zé bôl pe reg nek a per cek.
Kicsit ré sze sei ôk az utol só idô nek, az éter ni tás nak, in di vi duá lis, sze mély re sza bott min -
den na pi apo ka lip ti ka erô sí ti meg a ha tár te rü le ten a hal lot ta kat, és nem hagy ja elévülni
a vá ra ko zást. Az apo ka lip ti ka egy részt olyan fel ke lé sek ideo ló giá ja le het, amely ben az
utol só ge ne rá ció szent né pe lá zad és pró bál ja elô re hoz ni a vég íté le tet, (1456, 1514 vagy
1570). Más rész rôl azon ban in kább egy passzív, reny he nyu gal mat ad.”23

A hó dolt sá gi re for má ciót Ôze a ha tár vi lág struk tu rá lis tör vény sze rû sé gei bôl, spe ciá -
lis lel ki-szel le mi igé nyei bôl ve ze ti le, s Ska ri cza Má té szö ve gét fel hasz nál va (Sze ge di ni
vi ta) össze füg gés be igyek szik hoz ni a pro tes táns, el sô sor ban hel vét teo ló giai rend sze -
rek ben rej lô vá lasz le he tô sé ge ket a vég vá riak és a vá rak tá gabb kör nyé kén há bo rús
sokk ban élô ka to na pa rasz tok kö ré bôl ér ke zô ki hí vá sok kal. Ugyanezt az öt le tet épí tet -
te to vább Ôze egy 2007-es kon fe ren cia elôadá sá ban im már egy má sik meg ke rül he tet -
len szer zô, Me li us Ju hász Pé ter irá nyá ba, akit „ka to na csa lád ból szár ma zó”, a sár vá ri
„he lyôr sé gi is ko lát” lá to ga tó teo ló gus ként jel le mez.24 Nagy kár, hogy Ôze ed dig el mu -
lasz tot ta bô veb ben kiak náz ni a Debrecen-Eger völ gyi Hit val lás szö ve gé ben rej tô zô le -
he tô sé ge ket el mé le te alá tá masz tá sá ra.25

Sok pon tat lan meg fo gal ma zá sa és tor zí tó ál ta lá no sí tá sa da cá ra (pél dául nyak ló nél -
kül do bá ló zik a „kál vi nis ta” jel zô vel) Ôze öt le tét iz gal mas nak és fi gye lem re mél tó nak
tar tom. Min den kép pen meg gyô zôbb ma gya rá za tot nyújt a hel vét irány zat hó dolt sá gi
ter je dé sé re, mint a ré gi iro da lom ban fa vo ri zált „a tö rök a pu ri tán temp lom bel sôt sze -
ret te” vagy „a tö rök úgyis el ra bol ta a kegy sze re ket” tí pu sú in dok lá sok.

Ôze ér ve lé sé nek pon gyo la sá gai ba ka pasz ko dik be le ItK- be li kri ti ku sa, Pén zes Ti borc
Sza bolcs, fô leg idô ren di okok ból két ség be von va, hogy a ket tôs pre des ti ná ció ta ní tá sa
fel sza ba dí tó erô vel hat ha tott vol na Sze ge di Kis vég vá ri pré di ká ciói ban. A Kál vin-szak ér -
tô Ali ster McGrath ra hi vat koz va a bí rá ló meg jegy zi, hogy az ele ve el ren de lés ta ní tá sa
Kál vin nál egy részt vi szony lag ké sôn je lent ke zett, más részt amúgy sem ját szott rend sze -
ré ben köz pon ti sze re pet.26 Kál vin ra néz ve ez biz to san igaz, nem mer nék er rôl a té má -
ról vi tat koz ni egy ox for di teo ló gia pro fesszor ral, de nem is Kál vin vagy Bé za vi szony lag
ké sei ma gyaror szá gi ha tá sa ér de kes eb ben a kér dés ben.27 Ha meg vizs gál juk a ma gyaror -
szá gi hel vét teo ló gia el sô fenn ma radt (igen csak rend szer te len és ek lek ti kus) ki fej té seit,
az 1562-es Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lást vagy Me li us ez zel egy idôs Arany Ta má sát, továb -
bá ká té ját (RMNy 182.), vé gül az ezek nél va la mi vel rö vi debb és össze sze det tebb 1567-es
Deb re ce ni (RMNy 228.) és 1570-es Csen ge ri Hit val lást (RMNy 278.), ak kor kons ta tál -
nunk kell, hogy azok ban igenis köz pon ti sze re pet ját szik a ket tôs pre des ti ná ció ta ní tá -
sa, és ha megen ged he tô a szó já ték, ezen a té ren még Kál vin nál is kál vi nis táb bak.

A két utób bi ban ugyan csak egy-egy (bár elég rész le te sen ki fej tô) cikk fog lal ko zik
az ele ve el ren de lés té zi sé vel,28 az ezek nél ter je del me sebb ká té ban már kiemelt, hang -
sú lyos he lyen buk kan föl a ki vá lasz tás té má ja. Bu csay Mi hály, aki összes sé gé ben Kálvin
Genfi Ká té ját te kin ti Me li us (ugyan nem egye dü li és nem szol gaian má solt) leg fon to -
sabb for rá sá nak, itt fel hív ja rá a fi gyel met, hogy a pre des ti ná ció kér dé sé nek a tar talmi
felépí tés ben Me li us ká té ja sok kal elô ke lôbb he lyet szán, mint bár me lyik ve le pár hu -
zam ba ál lít ha tó kál vi ni dog ma ti ka.29 A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás ról vi szont túlzás
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nél kül ál lít ha tó, hogy a leg több hit té telt a ki vá lasz tot tak (elec ti, va sa mi se ri cor di ae)
és az el ve tet tek (im pii, va sa irae) ket tôs szem beál lí tá sá ban fej ti ki. Az ezek ben tár gyalt
kér dé sek felöle lik a bûn bee sés, a tör vény és a ke gye lem, a gond vi se lés és a sza bad aka -
rat, a ha lál és a fel tá ma dás klasszi kus nagy té ma kö rein túl a szent sé ge ket és szent ség -
sze rû egy há zi szer tar tá so kat, az an ge lo ló gi át, a szen ve dés prob lé má ját egé szen a tör -
vény te len szár ma zás vi ta tott ese téig. A kö vet ke zô cik kek30 épül nek föl eb ben a
szim  met ri kus struk tú rá ban:

[10] De lap su.
[11] De pec ca to.
[14] De an ge lis.
[17] De ver bo Dei.
[24] De imp le ti o ne le gis.
[34] De pra e de sti na ti o ne elec to rum ad vi tam, rep ro bo rum ad in te ri tum ae ter num.
[35] Cau sae a pri o re iu di can tur in Deo elec ti o nis, iu stifica ti o nis, ext ra ho mi nes.
[36] De in du ra ti o ne, ex ca e ca ti o ne, qu o mo do Deus di ca tur de ci pe re, pec ca ta peccatis

pu ni re.
[38] De pro vi den ti a.
[44] De ne ces si ta ti bus.
[45] De vo lun ta te Dei.
[46] De vo ca ti o ne.
[70] De cla vi bus.
[76] Dif fe ren tia sa cra men to rum
[82] An non bap ti za ti pe re ant?31

[89] Na tu ram ele men to rum qu o mo do Cyp ria[nus], Am bro[si us], The o phi[lac tus],
Chry sost[omus] mu ta ri di cant?

[136] De cru ce.
[160] De ac ti o ni bus Dei.
[172] De lim bo emen ti to pat rum, de ani ma rum re cep ta cu lis.
[182] De mor te.
[203] De re sur rec ti o ne.
[228] An sal ven tur spu rii?32

Eb ben a meg kö ze lí tés ben az a jel leg ze tes, hogy a leg több ko ra be li hel vét szel le mû hit -
val lás tól el té rôen a rep ro bá ci ó ra, az el ve tés re ugyanak ko ra hang súly esik, mint a ki -
vá lasz tás ra, az üd vös ség re va ló el hí vás ra. Nem is annyi ra az elec tus, mint a rep ro bus jelzô
gya ko ri hasz ná la ta és az ir ga lom edé nyei nek a ha rag edé nyei vel va ló szim met ri kus és
rend kí vül szem lé le tes szem beál lí tá sa kü lön böz te ti meg ezt a szö ve get kor tár sai tól.
Lehet az 1562-es hit val lás szer kesz tett ség dol gá ban „amúgy vas vil lá val egy más ra dobált
tan ka zal”,33 az ele ve el ren de lés kér dé sé ben nem vi tat ha tó el tô le a struk tu rált ság és a
kö vet ke ze tes ség. A Me li us- ká té val va ló tar tal mi egy be ve tés alap ján vi szont ezt a sa játos,
ta lán neofi ta lel ke se dést tük rö zô pre des ti ná ció-ér tel me zést egyér tel mûen Me li us nak
kell tu laj do ní ta nunk.
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Az eg ri ka to nák ál tal be nyúj tott szö veg szel le mi fel me nôi kö zött ezért nem is annyira
a genfiek után kell nyo moz nunk, mert a ket tôs pre des ti ná ció (egyéb ként Ágos ton nál
és Zwing li nél gyö ke re zô) ta ní tá sa sok kal in kább a schmal kal de ni há bo rú és az augs -
bur gi in te rim utá ni teo ló giai krí zis hez, a strass bur gi és a lon do ni (1548–1553)
emigráns gyü le ke ze tek hez, va la mint Mag de burg ek ko ri ost ro má hoz kö tô dik.34 Már ez
a rö vid fel so ro lás is fel vil lant egy le het sé ges ti po ló giai pár hu za mot, és Ôze öt le tét iga -
zo lan dó új ra a há bo rús, a vég vá ri kon tex tus ra irá nyít ja a fi gyel met.

A kap cso lat és az iro dal mi füg gés fi lo ló gi ai esz kö zök kel saj nos egyelô re ne he zen
doku men tál ha tó. Me li us Ju hász Pé ter és Sze ge di Kis Ist ván ilyen tár gyú mû vei nek köz -
vet len for rá sai Bé za hit val lá sa (Con fes sio chri sti a nae fidei, 1560), il let ve az er rôl kop pin -
tott Tar cal-Tor dai Hit val lás (RMNy 197.)35 mel lett legin kább Wolf gang Mus cu lus,36

Piet ro Mar ti re Ver mig li37 és Mar tin Bu cer38 ira tai le het tek. Ezt az iro dal mat egyéb -
ként na gyon szé pen együtt ta lál juk a Dernsch wam- könyv tár ban is, aho vá ezek ép pen
az eg ri val lás té tel lel egy idô ben ér kez het tek.39 A Kál vin-prob le ma ti kát szán dé ko san
nem vo nom be le eb be a ta lál ga tás ba, hisz Me li us 1562-es ká té já ról, mely cím lap ján
hor doz za ugyan Kál vin ne vét, máig egy más sal hom lokegye nest el len ke zô teo ló giai ér -
té ke lé sek szü let nek a „for dí tás” mû fa ji be so ro lás tól egé szen a szkep ti kus „kö ze sincs
hoz zá” el köny ve lé séig.40 A tö re dé ke sen fenn ma radt, ugyan csak 1562-ben meg je lent
me li u si A lé lek köny ve (RMNy 184.) vi szont a kö vet ke zô 16. szá za di szer zôk re hi vat kozik
név sze rint: Brenz, Bul lin ger, Kál vin, Lu ther, Me lanch thon és Mus cu lus.41 Az óva tos
re for mer Ge org Mol ler sze pes sé gi 24-vá ro si es pe res könyv tá rá ban is (Kál vin ki vételével)
meg vol tak ezek a szer zôk, a kö té sek ta nú sá ga sze rint mind az 1550-es évek bôl va ló be -
szer zé sek.42

Ter mé sze te sen Sze ge di Kis poszt hu musz 1585-ben Bá zel ben meg je lent dog ma ti kai
mû ve, a The o lo gi ae sin ce rae lo ci com mu nes,43 ahol sok szó sze rin ti idé zet al kal ma zá sa mel -
lett for rá sait is meg ne ve zi a szerzô, bô sé ges ada lék kal szol gál hat az iro dal mi össze füg -
gés kér dé sei nek el dön té sé hez, csak ép pen a ket tôs pre des ti ná ciós ta ní tás meg je le né -
sé nek pon tos da tá lá sá hoz nem nyújt hat kö ze leb bi fel vi lá go sí tást. A kro no ló gia
prob lé má ja pe dig meg ke rül he tet len. Me li us írói mun kás sá gá nak kez de tén az em lí -
tett fel té te le zett ol vas má nyok kö zül még alig va la mi jut ha tott el Ma gyaror szág ra. Az
Im re Mi hály ál tal fel dol go zott 1564-es kiadá sú deb re ce ni Ver mig li- pél dány szél jegy -
ze tei44 ugyan csak iz gal mas in for má ciók kal szol gál nak a ha zai pro to kál vi ni sta irá nyú
gon dol ko dás el ter je dé sé re néz ve, de ez az adat együt tes vi szony lag ké sei vol ta miatt
pont a mi kér dé sün ket nem old ja meg. Még az is ki de rül het ta lán egy szer – Ôze Sándor
na gyobb di csô sé gé re –, hogy au toch ton ki vá lasz tás-teo ló giá val van dol gunk, és ez a
gon do lat a ma gya rok nak fon to sabb volt, mint strass bur gi és sváj ci mes te reik nek?

A hely zet en nél azért ked ve zôbb. Fon tos le szö gez ni, hogy Me li us úgy ne ve zett helvét
for du la ta ide jén, mi kor Ska ri cza be szá mo ló ja sze rint ta lán 1558–1559-ben meg gyôzte
ôt Sze ge di Kis,45 egyér tel mûen még csak a hel vét szel le mû krisz to ló gi á ról és úr va csora -
tan ról folyt a vi ta, eze ket a né ze te ket osz tot ta már évek óta Me li us deb re ce ni pap társa
és maj da ni szer zô tár sa, Sze ge di Ger gely is, s ki zá ró lag eb ben ju tot tak az év fo lya mán
egy ség re a ko lozs vá ri lel ké szek kel, Dá vid Fe renc cel és Hel tai Gás pár ral (RMNy 153,
155.). Me li us el sô nyom ta tás ban meg je lent ön ál ló mû ve, az 1561-es év szá mot vi se lô
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A szent Pál apos tol le ve lé nek, me lyet a Ko los sa be liek nek írt, pré di ká ció sze rint való ma gya rá zatja
(RMNy 171.) így tük röz het már bul lin ge ri krisz to ló gi át, de még me lanch tho ni predes -
ti ná ció-fel fo gást.46 A for du lat az Ôze Sán dor nál kiemelt ér dek lô dés sel ke zelt teológiai
kér dés ben te hát mind a ti szán tú liak nál, mind a tar ca li hit val lást el fo ga dó ti szán in ne -
 niek nél leg ko ráb ban 1561–62-re te he tô, és sem mi nyo mós okunk nincs fel té te lez ni,
hogy Sze ge di Kis Ist ván ezen a té ren évek kel megelôz te vol na ôket, aki így ko ráb bi
dél al föl di vég vá ri ál lo más he lyein ne he zen hir det he tett ek kor még a sváj ciak szá má ra
is va do natúj gon do la to kat.

Ôze Sán dor nak egy dol got si ke rült köny vé ben meg gyô zôen bi zo nyí ta ni: a ha tár vi -
dék nek és a transz cen dens kér dé sek nek, a be szû kült tér nek és a ki tá gult idô nek a szo -
ros kap cso la tát, össze füg gé sét. Adós ma radt vi szont en nek a vi szony nak a pon tos meg -
ha tá ro zá sá val. Ôze után már sen ki sem ve te med het ar ra, hogy a ma gyaror szá gi
re for má ció prob le ma ti ká ját a tö rök kér dé stôl el vo nat koz tat va tár gyal ja, vagy hogy a
ma gyar re for má tus ság böl csô jét má sutt ke res se, mint a hó dolt ság ban és a vég vá rak -
ban, nyi tott kér dés ma radt azon ban, hogy hon nan vet ték üze ne tük mag vát ezek a hó -
dolt sá gi és vég vá ri pré di ká to rok, kik vol tak mes te reik (ami kor már nem Me lanch thon
szel le mé ben pré di kál tak), vagy le het sé ges-e, hogy egye dül sa ját ta pasz ta la taik ból szûr -
ték le a ket tôs pre des ti ná ció el vét kö zép pont ba ál lí tó teo ló giai rend sze rü ket, ami lyen
for má ban az a leg ko ráb bi fenn ma radt szö ve geik ben elôt tünk áll. Pil la nat nyi lag pon -
to san nem meg ha tá roz ha tó, ho gyan és mi kor ve ze tett el a ha zai re for má tus „ma gyar
val lás” út ja a ha tár tól a ha tár ta la nig.

A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás szö ve ge a fent tár gyalt prob lé má ból kiin dul va egy
ál ta lá no sabb ti po ló giai kér dést is föl vet, az utó la gos teo ló giai kont roll és nor ma ér vé -
nye sí tés kér dé sét. Bernd Mo el ler ze nei me ta fo rá já val az 1525 elôt ti né met re for má -
ciót lu the ri szûk me net (Eng füh rung) jel le mez te. Mo el ler a Re for ma ti onst he o rien cí mû
1995-ben összeál lí tott vi ta anyag47 társ szer zô je ként szem be száll azok kal a köz ke le tû vé -
le ke dé sek kel, hogy Lu ther né ze teit kor tár sai va ló já ban fél reér tet ték vol na, sze rin te
épp el len ke zô leg: 1525 elôtt a re for má ció min den irány za ta Lu ther ha tá sa alatt és ôt
tá mo gat va vett részt a kö zép ko ri esz me rend szer le bon tá sá ban. Do ro thea Wen de bourg
vi ta té zi se ez zel szem ben így hang zik: a re for má ció egy sé gét csak az el len fe lek íté le te,
el sô sor ban a tri den ti zsi nat utó lag hoz ta lét re. Berndt Hamm vi szont mind ket tô jük -
kel szem ben az egy ség he lyett a ko he ren ciát hang sú lyoz za.

A szûk me net-tág me net prob lé má nak sa já tos, egy ben a ré gió ra néz ve ti pi kus vál to -
za ta me rül fel több ma gyaror szá gi re for má tor élet raj zá nak és teo ló giai be so ro lá sá nak
vizs gá la ta kor. A kér dés egé szen ha son lóan je lent ke zik a ma gyaror szá gi re for má ció -
ban: az 1520-as évek ben a lu the ri, az 1540-es évek ben a me lanch tho ni, az 1560-as évek -
ben pe dig a kál vi ni ha tá sok szem pont já ból. Ugyanilyen fo lya mat nak le he tünk ta núi
év ti ze dek kel ké sôbb is az antitrinitárius Er dély vo nat ko zá sá ban.

A je len sé get legegy sze rûbb a Me li us elôt ti nem ze dé ket kép vi se lô Con rad Cor da tus
pél dá ján be mu tat nom: Cor da tus bu dai pré di ká tor ra va ló szí nû leg ol vas má nyai ré vén,
ta lán 1521-tôl kezd ve ha tot tak a re for má ció esz méi. 1524-ben fé nyes gyü le ke zet elôtt,
a ki rá lyi pár je len lé té ben pré di kált „a pá pa és a bí bo ro sok el len”, ami nek kö vet keztében
me ne kül nie kel lett, ne vét pár hét tel ké sôbb már a wit ten ber gi egye tem anya könyvében
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ta lál juk (a kö vet ke zô évek ben új ra és új ra meg for dul Ma gyaror szá gon is, Wit ten berg -
ben is, ahol Lu ther kö ze li, bi zal mas mun ka tár sa és Me lanch thon ke reszt ko má ja lesz,
moz gal mas éle tét a bran den bur gi Sten dal lu the rá nus szu perin ten den se ként fe je zi be).

A szak iro da lom for rá sok hiá nyá ban elô sze re tet tel ve tít idô ben vissza ké sôb bi ada tokat
és ál la po to kat, így lesz Cor da tus ból még a Ma gyar Mû ve lô dés tör té ne ti Le xi kon 2004-es
szó cik ké ben is „1517-ben Kör möc bá nyán luth. lel kész” (II, 70), en nek el le né re nem
állít hat juk, hogy Cor da tus 1524-ben Bu dán „lu the ri szel lem ben” pré di kált vol na, leg -
fel jebb úgy fo gal maz ha tunk, pon to sabb teo ló giai be so ro lás és mi nô sí tés nél kül, hogy
egy ház kri ti kus, fel te he tô leg re for má to ri röp ira tok ha tá sá ra fo gant be szé det tar tott. Az
in do ko lat lan vissza ve tí tés ugyan idôn ként nem csak a szak iro da lom, ha nem ma ga a vizs -
gált sze mély ké sôb bi em lé ke ze té nek ro vá sá ra is íran dó, de a kér dés et tôl kér dés ma rad:
mit ért het tek re for má to raink a so kat em le ge tett „evan gé liu mon”, azaz az új ta ní tá son,
mie lôtt köz vet len kap cso lat ba ke rül het tek vol na a wit ten ber gi, zü ri chi, bá ze li vagy genfi
teo ló giá val? Eg zakt vá lasz er re egyik eset ben sem ad ha tó, mert sok szor szö veg sze rûen
ki mu tat ha tó az em lé ke zet utó la gos koz me ti ká zó ha tá sa. Még sem elég be le nyu god nunk
az el len fe lek som más íté le té be: „lu the ri sta” vagy „sza kra men tá ri us”!

A teo ló giai mi nô sí tés re vo nat ko zó kér dés a leg több eset ben ter mé sze te sen nem
meg vá la szol ha tó. Né hány sze mély nél azon ban ren del ke zé sünk re áll nak „Wit ten berg
elôt ti” vagy a „hel vét for du lat ih let te” szö ve gek is, és ép pen ezek ap ró lé kos vizs gá lata
se gít ki töl te ni a for rá sok hé za gait. Az élet raj zok pár hu za mos sá gá ban nem annyi ra a
kö zös föld raj zi ele mek vagy a kar rie rek ívé nek ha son ló sá ga iz gal mas, ha nem a sze -
mé lyek teo ló giai be so ro lá sá nak prob lé mái, akik rend sze rint a sa ját sza kál luk ra pró -
bál koz tak vá ro suk re for má lá sá val, s ép pen az eb bôl tá madt (rész ben po li ti kai) konflik -
tu sok ûz ték ôket el ha zá juk ból. Kér dés vi szont, mennyi ben vol tak ezek az is ten tisz te le ti
re for mok, ezek a ko rai tö rek vé sek lu the riek vagy kál vi niak. Ép pen az se gít vi szont az
ál ta lá no sí tá sok és az utó la gos he roi zá ló igye ke zet füg gö nye mö gé néz ni, hogy e térben
és idô ben kö ze li élet raj zo kat pár hu za mo san ol vas suk, a hiány zó mo tí vu mo kat egy -
más ból kiegé szít ve. Az elem zé sek egy bi zo nyos kon ver gen cia mo dellt raj zol nak ki,
mely ben a tág me net fo ko za to san szû kül, a vad haj tá sok le nye sôd nek, a zûr za var rende -
zô dik, s mindez a nö vek vô teo ló giai kont roll nak és vissza csa to lás nak kö szön he tôen.

A kál vi ni ta ní tást és a Má so dik Hel vét Hit val lást az 1567-es deb re ce ni zsi nat tet te kö -
te le zô nor má vá a ti szán tú li re for má tus egy ház ke rü let ben. Az ezt megelô zôen szü le -
tett ek lek ti ku sabb, még a tá jé ko zó dó tág me net je gyé ben fo gal ma zó dott teo ló giai szö -
ve gek ki szo rul tak a hasz ná lat ból, il let ve utó lag átér tel me zôd tek. Há la a deb re ce ni
nyom da 1560-tól kezd ve fo lya ma tos mû kö dé sé nek, ezek a ko rai mû vek, mint a Debre -
cen-E ger völ gyi Hit val lás is, még sem vesz tek el szá munk ra, ha nem be szé de sen ta nús -
kod nak ar ról az át me ne ti kor szak ról, ami kor Me li us sa já tos rend szer be igye ke zett
illesz te ni a kü lön bö zô ol vas má nyai ból vett gon do la to kat, ami kor a két sze res pre desti -
ná ció ta ní tá sa kí nált ele men tá ris ere jû vá laszt a leg kü lön fé lébb vi ta kér désekre.

Sze ren csé re fenn ma radt né hány szö ve günk a „lu the rá nus” Wolf gang Schu stel tôl,
me lyek ben még nem egé szen lu the ri mó don ér vel,48 a „me lanch tho ni á nus” Dé vai tól
és Hon te ru stól, me lyek ben oly kor Me lanch thon tól ide gen té te le ket is fej te get nek,49

vé gül a „kál vi nis ta” Me li u stól is több nyom tat vány, me lyek – akár tet szik ez az utó kor -
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nak, akár nem – ár nyal tan mu tat ják, mi ként ta ní tott „Pé ter pá pa” az 1567-es szûk me -
ne tet megelô zô évek ben.

A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lást Bod Pé ter a con fes sio pul cher ri ma mi nô sí tés sel il let -
te.50 Mi vel ezt a jel zôt a mû nyil ván va lóan nem nyel vi vagy kom po zí ciós kva li tá sai révén
ér dem li ki, az a be nyo má som, hogy az 1562-es hit val lás nak e pál mát a fi lo ló gus Bod
Pé ter nyúj tot ta, akit a tan fej lô dés nek nem a vég ered mé nye, ha nem a fo lya ma ta iz ga -
tott. A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás szö ve ge még sok tit kot és szép sé get rej te get azok
szá má ra, aki ket ér de kel a „ma gyar kál vi niz mus” ge ne zi se.
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11 Re for mier te Be kennt nissch rif ten. Hg. Hei ner Fau len bach–Eber hard Busch et ali i. Bd.
I/1. 1523–1534. Bd. I/2. 1535–1549. Bd. I/3. 1550–1558. Bd. II/1. 1559–1563. Bd.
II/2. 1562–1569. Neu kir chen, 2002–2009. Mi hály BU CSAY–Zol tán CSEP RE GI: Confessio
ca tho li ca von Eger und Deb re cen, 1562. In: Re for mier te Be kennt nissch rif ten. Hg. Andreas
MÜH LING–Pe ter OPITZ. Bd. II/2. 1562–1569. Neu kir chen, 2009. 1–165 (Nr. 58).

12 E[rnst] F[ried rich] Karl MÜL LER: Die Be kennt nissch rif ten der re for mier ten Kir che. In
authen tis chen Tex ten mit ges chicht li cher Ein lei tung und Re gi ster. Leip zig, 1903.
Rep rint: Walt rop 1999 (The o lo gis che Stu dien- Tex te 5.1–2) 265–376.

13 KISS Áron: A XVI. szá zad ban tar tott Ma gyar Re for má tus Zsi na tok vég zé sei. Bp., 1881. 73–285.
14 BAR LA Je nô: Az 1562-é vi deb re ce ni hit val lás né pies vo nat ko zá sai. Eth no gra phia 19 (1908)

193–202; NÉ METH, Ba lázs:…Gott schläft nicht, er blin zelt uns zu…: evan ge lisch- re for mier -
te Le bens ge stal tung zwis chen Kon ti nu i tät und Wan del; Un garn im 16. Jahr hun dert als Beis -
piel. Frank furt am Main, 2003 (Beit rä ge zur Volks kun de und Kul tu ra naly se NF 3)
Ma gya rul: NÉ METH Ba lázs: „…Is ten nem alo szik, re jánk pis long…” Re for má tus élet for -
ma kiala kí tá sa a fo lya ma tos ság és a vál to zá sok kö ze pet te – a 16. szá za di Ma gyaror -
szág mint pél da. Ford. SZA BÓ Csa ba. Bp., 2005. IT TZÉS- VE NÁSCH Esz ter: A ba bo ná tól
a hi tig. Me li us Ju hász Pé ter har ca a ba bo na ság el len. Cre do 15 (2009) 1–2. 80–86.

15 RÉ VÉSZ Im re: A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás és a Tri den ti num. Bp., 1934. Pro tes táns
Szem le 43 (1934) 7–9. mel lék let.

16 KA THO NA Gé za: Mé li usz Pé ter és élet mû ve. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967) 105–192,
132; NAGY Bar na: Mé li usz Pé ter mû vei. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967) 195–301,
206–210.

17 JA KÓ Zsig mond: Vá rad he lye kö zép ko ri könyv tár tör té ne tünk ben. In: Írás, könyv, ér tel mi -
ség: ta nul má nyok Er dély tör té nel mé hez. Bu ka rest, 1976. 138–168; EMÔ DI And rás:
Nagy vá ra di ka to li kus könyv gyûj te mé nyek a 18. szá zad ban, kü lö nös te kin tet tel a szé kes káp -
ta lan könyv tá rá ra. MKSz 119 (2003) 413–428; KRIS TÓF Ilo na: A vá ra di káp ta lan a Szat -
má ri–Thur zó–Pe ré nyi kor szak ban (1502–1526). In: Em lék kö tet Szat má ri György tisz -
te le té re. Szerk. FE DE LES Ta más. (Egy ház tör té ne ti Ta nul má nyok a Pé csi Egy ház me gye
Tör té ne té bôl 3.) Bp.–Pécs, 2007. 51–67.

18 KISS: i. m. (3. j.) 82k.
19 Ve ran csics An tal összes mun kái. 8. MHH I. 19. Pest 1868. 144–151 (nr. 45). Lásd még

uo. nr. 51, 58, 61–63, 65–66, 68, 71, 80. Az aján lá sok: KISS: i. m. (3. j.) 73–83. A rész -
le tei ben ke vés sé is mert eg ri re for má ció ra vo nat ko zó to váb bi iro da lom: NAGY József:
Ada lé kok a XVI. szá za di eg ri re for má ció hoz. Ac ta Aca de mi ae Pa e da go gi cae Agriensis,

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 178



A DEB RE CEN-E GER VÖL GYI HIT VAL LÁS ÚJ KIADÁ SÁ NAK TA NUL SÁ GAI 179

No va Se ries 14 (1978) 333–347; SZA BÓ Já nos Gyô zô: Egy ház és re for má ció Eger ben
1553–1595. An na les Mu sei Agrien sis 15 (1977) 103–165.

10 Con fes sio ca tho li ca de pra e ci pu is fidei ar ti cu lis ex hi bi ta, sa cra tis si mo et ca tho li co
Ro ma no rum im pe ra to ri Fer di nan do, et filio sue i. ma ie sta tis d. re gi Ma xi mi li a no,
ab uni ver so exer ci tu equ i tum et pe di tum s. r. m. a no bi li bus item et in co lis to ti us
val lis Agri nae, in no mi ne Sanc tae Tri ni ta tis ad fo e dus Dei cu sto dien[dum] iu ra -
men to fidei co pu la to rum et de cer tan ti um pro ve ra fide et re li gi o ne, in Chri sto ex
Scrip tu ris Sa cris fun da ta. An no MDLXI I. De bre ci ni. Hu ic con fes si o ni subs crip se -
runt De bre cien[sis] et lo co rum vi ci no rum ecc le si a e.

11 KISS: i. m. (3. j.) 80. La ti nul: Fried rich Adolf LAM PE–DEB RE CE NI EM BER Pál: Hi sto ria
Ecc le si ae Re for ma tae in Hun ga ria. Ut recht, 1728. 121: „con ce dat in ve ra et ca tho li ca
fide et doct ri na per ma ne re, pa sto res ale re et ha be re pas cen tes nos pu ris si mo Dei
ver bo”.

12 BOT TA Ist ván: Hu szár Gál éle te, mû vei és ko ra (1512?–1575). Bp., 1991. (Hu ma niz mus
és Re for má ció 18) 231–234. Ezt a fo gya té kos sá got men te ge tik mind a deb re ce ni
lel ké szek, mind Czeg lé di György elô sza vai: KISS: i. m. (3. j.) 80–82.

13 BU CSAY Mi hály: Bul lin ger Hen rik teo ló giá ja és ige hir de té se a De ca des tük ré ben. H. Hollweg
mû vé nek is mer te té se, né hány ki te kin tés sel a Deb re cen-e ger völ gyi hit val lás teo ló -
giá já ra. The o lo gi ai Szem le 4 (1961) 283–289; UÔ: A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás.
Re for má tus Egy ház 14 (1962) 127–130, 155–161.

14 ESZE Ta más: A Deb re cen-E ger völ gyi Hit val lás. The o lo gi ai Szem le 5 (1962) 196–200. Itt
em lí tem meg a sok újat nem ho zó leg fris sebb iro dal mat: PAPP Klá ra: Mé li us és a Debre -
cen-E ger völ gyi hit val lás. In: Prvé augs burs ké vyz na nie vie ry na slo vens ku a Bar de jov.
Szerk. Pé ter KÓ NYA. Ac ta Col le gii Evan ge li ci Presovien sis 5. Presov 2000. 33–47; ZÁSZ -
KA LICZ KY Már ton: „Is ten nek kell in kább en ged ni…” A vi lá gi ha ta lom az eger völ gyi-eg ri
hit val lás po li ti kai teo ló giá já ban. Ke resz tyén Igaz ság Nr. 75. (2007) 3. 3–10.

15 SZA BA DI Ist ván: Né met hi Fe renc és a re for má ció. Egy ház tör té ne ti Szem le 6 (2005) 2.
153–157; SZA BÓ And rás: Né met hi Fe renc és más vers szer zô fô ne me sek Észak ke let- Ma gyaror -
szá gon a 16. szá zad má so dik fe lé ben. Uo. 158–164.

16 A fel so rolt cik kek: Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 139k, 151k;
MÜL LER: i. m. (2. j.) 357, 366k; KISS: i. m. (3. j.) 253k, 268–270, 285.

17 MAK KAI Lász ló: Mé li usz és Arany Ta más. El sô vi ta a szen thá rom ság ta ga dás sal. Stu dia
et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 405–498, 490–493.

18 ÔZE Sán dor: A ha tár és a ha tár ta lan. Iden ti tás ele mek vizs gá la ta a 16. szá za di ma gyar
üt kö zô zó na né pes sé gé nél. Bp., 2006. (ME TEM Köny vek 54) 81k, 129–260; KA THONA

Gé za: Fe je ze tek a tö rök hó dolt sá gi re for má ció tör té ne té bôl. Bp., 1974. (Hu ma niz mus és Refor -
má ció 4) 81–193; SZA KÁLY Fe renc: Me zô vá ros és re for má ció. Ta nul má nyok a korai ma -
gyar pol gá ro so dás kér dé sé hez. Bp., 1995. (Hu ma niz mus és Re for má ció 23) 97–171.

19 ÔZE: i. m. (18. j.) 259k.
20 Nor bert SPAN NEN BER GER: Kon fes si ons bil dung un ter den Gren zsol da ten im os ma nis chen

Grenz raum Un garns im 16. Jahr hun dert. In: For mie run gen des kon fes si o nel len
Raumes in Ost mit te leu ro pa. Hg. Eve lin WET TER. Fors chun gen zur Ges chich te und
Kul tur des öst li chen Mit te leu ro pa 33. Stutt gart, 2008. 281–295.

21 Wolf gang MUS CU LUS: In sa cro sanc tum Da vi dis Psal te ri um com men ta ri i. – Ba si le ae, per
Io an nes He ru a gi os, 1556. – 2 [12] 1181 [51] pp. VD 16. B 3197.

22 ÔZE: i. m. (18. j.) 210. Vö. ZSIN DELY End re: Wolf gang Mus cu lus ma gyar kap cso la tai nak
do ku men tu mai. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 969–1001.

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 179



180 CSEP RE GI ZOL TÁN

23 A 2007. no vem ber 7–9-i bu da pes ti re for má ció tör té ne ti kon fe ren cia-elôadás meg je -
lent vál to za ta: ÔZE Sán dor: A mû ve lô dés kö ze ge és szek to rai a XVI. szá za di ma gyar ha tár -
vi dék né pes sé gé nél. In: Szent írás, ha gyo mány, re for má ció. Teo ló gia- és egy ház tör téneti
ta nul má nyok. Szerk. KEN DEF FY Gá bor–ROM HÁ NYI Beat rix. Bp., 2009. 304, 307, 310.

24 Uo.
25 ÔZE Sán dor: „Bû neiért bün te ti Is ten a ma gyar né pet”. Egy bib liai pár hu zam vizs gá la ta

a XVI. szá za di nyom ta tott egy há zi iro da lom alap ján. Bp., 1991. (Bib li o the ca Hu -
ma ni ta tis Hi sto ri ca a Mu seo Na ti o na li Hun ga ri co Di ge sta 2.) 129.

26 PÉN ZES Ti borc Sza bolcs Ôze-re cen zió ja: ItK 111 (2007) 668–673.
27 Ifj. RÉ VÉSZ Im re: Kál vin az 1564-i ki na gye nye di zsi na ton. In: Kecs ke mé thy Ist ván Emlék -

könyv. Cluj, 1934. 109–123; UÔ: Mé li usz és Kál vin. Cluj 1936; UÔ: Ma gyar re for má tus
egy ház tör té net. I. rész: 1520 tá já tól 1608-ig. Deb re cen, 1938. (Re for má tus Egy há zi
Könyv tár XX) 112, 257. CSEP RE GI Zol tán: Kál vin ha tá sa Ma gyaror szá gon és Er dély ben
1551 elôtt? Egy ház tör té ne ti Szem le 12 (2011) 1. 154–169; Su san ne DRE ES: Prä de sti -
na ti on und Be kennt nis. Die Re zep ti on der Prä de sti na ti ons leh re Jo han nes Cal vins in
den eu ro pä is chen re for mier ten Be kennt nissch rif ten bis 1619. Spen ner, 2011.

28 Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 387–389 (Cont ra ho lop ra e de sti -
na ri os); Bd. II I. 41 (De ae ter ni ta te); Ost mit te leu ro pas Be kennt nissch rif ten der evan ge -
lis chen Kir chen A. und H. B. des Re for ma ti on szei tal ters. Hrsg. Pe ter F. BAR TON et ali i.
III/1. 1564–1576. Bp., 1987. 150k, 267k; KISS: i. m. (3. j.) 500–503, 593k (Ar ti cu li
ma i o res 59) 668.

29 BU CSAY Mi hály: Mé li usz the o lo gi á ja ká té ja tük ré ben. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 2 (1967)
303–351, 323–326; BU CSAY Mi hály: Mé li usz ka te kiz mu sa. Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca
3 (1973) 217–277, 230–233 ([64–87.] kér dé sek).

30 Re for mier te Be kennt nissch rif ten, i. m. (1. j.) Bd. II/2. 14–19, 21, 25–28, 30–32, 47, 50k,
55, 61k, 96, 114–116, 124k, 132k, 143–145, 162; KISS: i. m. (3. j.) 88–93, 96, 103–108,
110–112, 132k, 137k, 143, 150k, 195, 219–221, 232k, 243k, 258–260, 282.

31 Vö. ARANY Ta más: „XXVI I. té vel gés. Mind el kár hoz nak, akik ke resz te lés nél kül meg halnak…”
Stu dia et Ac ta Ecc le si a sti ca 3 (1973) 486k.

32 Vö. ARANY Ta más: „XX. té vel gés. So ha a fattyak nem id ve zül het nek…” Stu dia et Ac ta
Ecc le si a sti ca 3 (1973) 474k.

33 RÉ VÉSZ: i. m. (27. j.) 9.
34 Das Augs bur ger In te rim von 1548. Nach den Reich sta gak ten deutsch und la tei nisch

he raus ge ge ben. Hg. Jo a chim MEHL HAU SEN. Neu kir chen-V lu yn, 1979; Tho mas KAUF -
MANN: Das En de der Re for ma ti on. Mag de burgs „Herr gotts Kanz lei” (1548–1551/2).
Tü bin gen, 2003. (Beit rä ge zur hi sto ris chen The o lo gie 123); Po li tik und Be kennt nis.
Die Re ak ti o nen auf das In te rim von 1548. Hrsg. Ire ne DIN GEL–Gün ther WAR TEN -
BERG. Leip zig, 2006. (Leu co re a- Stu dien zur Ges chich te der Re for ma ti on und der
Lu the ris chen Or tho do xie 8)

35 MÜL LER: i. m. (2. j.) 376–449; KISS: i. m. (3. j.) 295–411. Vö. BU CSAY Mi hály: A tar -
ca li zsi na tok és a Tar cal-Tor dai Hit val lás je len tô sé ge. Re for má tus Egy ház 16 (1964)
149–152; KA THO NA: i. m. (18. j.) 167–176.

36 Wolf gang MUS CU LUS: Lo ci com mu nes in usus sa crae the o lo gi ae can di da to rum pa ra ti. –
Ba si le ae, per Io an nem Her va gi um, 1560. – 2. VD 16. M 7292. Vö. KA THO NA: i. m.
(18. j.) 148–167.

37 Lásd az 1551-tôl kezd ve meg je lent ószö vet sé gi és új szö vet sé gi kom men tá rok alap ján
poszt hu musz összeál lí tott kom pi lá ciót: Piet ro Mar ti re VER MIG LI: Lo co rum com mu nium
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the o lo gi co rum ex ip si us scrip tis sin ce re de cerp to rum. 1–3. – Ba si le ae, ad Per ne am Le cythum,
1580–1582. – 2. VD 16. V 824–827. Vö. KA THO NA: i. m. (18. j.) 181–186.
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12) Sze ged, 1984.

40 A legár nyal tab ban: BU CSAY 1967: i. m. (29. j.) 346k, 350k és BU CSAY 1973: i. m. (29. j.)
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41 TÓTH- MI HA LA Ve ro ni ka: Me li us ta ní tá sa az örök élet rôl. In: Hu ma niz mus, re li gio, iden -
ti tás tu dat. Ta nul má nyok a ko ra új ko ri Ma gyaror szág mû ve lô dés tör té ne té rôl. Szerk.
BITS KEY Ist ván–FA ZE KAS Ger gely Ta más. Deb re cen, 2007. (Stu dia lit te ra ria 45)
62–71, 69.
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Dol go za tok 7) Nr. 197, 199, 210, 235–240, 243.

43 SZE GE DI KIS Ist ván: The o lo gi ae sin ce rae lo ci com mu nes de Deo et ho mi ne. (App.: Doct ri -
nae pa pi sti cae sum ma.) – Ba si le ae, ex offici na Per nea, per Con ra dum Wald kirch,
1585. – 2. RMK II I. 740; Ap po nyi H. 512. VD 16. S 10448.

44 IM RE Mi hály: A Vi zso lyi Bib lia egyik for rá sa – Pet rus Martyr. Deb re cen 2006; DIE NES

Dénes: Kit rejt az S. F. mo nog ram? Gon do la tok Pet rus Martyr kom men tár já nak egyes
tu laj do no si szél jegy ze tei kap csán. Egy ház tör té ne ti Szem le 8 (2007:1) 216–219.

45 KA THO NA: i. m. (18. j.) 93, 120.
46 BOT TA Ist ván: Me li us Pé ter if jú sá ga. A ma gyaror szá gi re for má ció lu the ri és hel vét irányi

el kü lö nü lé sé nek kez de te. Bp., 1978. (Hu ma niz mus és Re for má ció 7) 168k; MAKKAI

Lász ló: Des Pé ter Me li us Abend mahls leh re in sei ner Ko los ser brei faus le gung im Vergleich mit
den Ko los ser brief kom men ta ren Cal vins und Me lanch thons. In: Cal vi nus ser vus Chri sti.
Die Re fe ra te des In ter na ti o na len Kon gres ses für Cal vin fors chung vom 25. bis 28.
Au gust 1986 in Deb re cen. Hg. Wil helm H. NEU SER. Bp., 1988. 233–236.

47 Berndt HAMM–Bernd MO EL LER–Do ro thea WEN DE BO URG: Re for ma ti onst he o rien. Ein
kir chen hi sto ris cher Dis put über Ein heit und Viel falt der Re for ma ti on. Göt tin gen
1995.

48 Il po Ta pa ni PI I RA I NEN–Ven de lín JAN KO VIC: Re for ma ti ons brie fe aus Bar de jov / Bart feld.
Ein Beit rag zum Früh neu hoch deuts chen in der Slo wa kei. Neu phi lo lo gis che Mitteil -
un gen 92 (1991) 501–511; CSEP RE GI Zol tán: A bárt fai re for má ció Stö ckel elôtt. In:
Leonard Stö ckel a re for má cia v stred nej Eu ró pe. Zost. Pe ter KÓ NYA. Presov, 2011.
(Ac ta Col le gii Evan ge li ci Presovien sis XI) 169–186.

49 DÉ VAI: Dis pu ta tio – Apo lo gia – Ex po si tio exa mi nis. RMK II I. 318. VD 16. D 1300;
HONTERUS: Re for ma tio ecc le si ae Co ro nen sis. RMNy nr. 52. VD 16. H 4776; CSEP RE GI

Zol tán: Be bek Im re pré post bu dai me nyeg zô je (1533). A sza bad ság evan gé liu má tól a házas
pa pok rend jé nek re gu lá jáig. Ac ta hi sto ri ae lit te ra rum Hun ga ri ca rum. To mus XXX.
Ba lázs Mi hály kö szön té se. Sze ged, 2011. 95–103.

50 BOD Pé ter: Hi sto ria Hun ga ro rum Ecc le si a sti ca, in de ab exor dio No vi Te sta men ti ad
nost ra us que tem po ra ex mo nu men tis par tim edi tis, par tim ve ro ine di tis I–II I. Ed.
Lo de wijk Wil lem Ernst RAU WEN HOFF. Lei den, 1888–1890. I. 184.
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Ve len ce és a hó dolt sá gi missziók
Mar na vics Tomkó Já nos is me ret len ja vas la ta a bal ká ni 
és hó dolt sá gi ka to li kus egy ház új já szer ve zé sé re (1624)

A „ve len cei Dél ke let-Eu ró pa” egy ház tör té ne ti di men ziói

2007 ta va szán Ró má ban, a Pro pa gan da Fi de Kong re gá ció  a ma gyar ku ta tók ál tal már
több ször és ala po san át ku ta tott le vél tá rá ban1 egy ed dig is me ret len do ku men tum ra
buk kan tam. Az 1624. évi dal má ciai apos to li vi zi tá ció ak táit tar tal ma zó vas kos fó lián -
sok kö zött sze ré nyen la pult egy, a ma gyar his tó riá ból is jól is mert Mar na vics Tomkó
Já nos ál tal írott ter ve zet.2 A do ku men tum tar tal má ra a kong re gá ció tit ká rá nak, Fran -
ces co In go li nak a jegy ze te utalt, mi sze rint egy Dal má cia egy há zi hely ze té rôl írott be -
szá mo ló val len ne dol gunk. Ugyanak kor már el sô ol va sat ra is nyil ván va ló, hogy en nél
több rôl van szó. Tomkó fel jegy zé se iga zá ból egy ja vas lat, amely a 17. szá za di ér te lem -
ben vett Illy ri cum nak, vagyis a ka to li kus bos nyá kok és hor vá tok ál tal la kott bal ká ni ré -
giók nak az egy há zi új já szer ve zé sé re vo nat ko zik. Ér de kes sé ge pe dig, hogy a kor társ be -
szá mo lók tól el té rôen az in téz mé nyek reor ga ni zá ció ját nem Ra gu zá ból vagy Bécs bôl
kiin dul va, ha nem Ve len ce és Dal má cia köz pont tal kép zel te el.

Mar na vics Tomkó haj la mos volt meg lep ni kor tár sait és az utó kort, Ka rá cso nyi János
ta lá lóan vi lág bo lon dí tó nak ne vez te el. Ezút tal azon ban in kább há lá sak le he tünk neki,
hi szen egy va lós prob lé má ra hív ja fel a fi gyel mün ket, amely re a ha zai és az eu ró pai tör -
té net írás ép pen mos ta ná ban több ol dal ról is reflek tált.3 A negyedszázada ren dezett szi -
get vá ri kon fe ren cián Klaniczay Ti bor a hó dolt ság mû ve lô dés tör té ne té nek ku ta tásában
az egy más mel lett élô kul tú rák sok fé le sé gé nek vizs gá la tát tar tot ta a leg sür ge tôbb fel -
adat nak. „Té mánk ezért ma gyar is, nem zet kö zi is” – mond ta el nö ki meg nyi tó já ban, és
fo ko zot tan hang sú lyoz ta az in ter disz cip li na ri tás je len tô sé gét.4 Azóta töb ben is megfogal -
maz tuk a hó dolt ság kul túr tör té ne té nek puzz le- sze rû sé gét, amely csakis a sok fé le mozaik
egy más mel lé il lesz té sé bôl ad hat ja ki az egész hez kö ze lí tô ké pet. A nem zetközi kutatás
kér dés fel te vé sei ha son ló irány ban fo gal ma zód tak meg. A Bal kán tör té ne ti vagy éppen
kul túr föld raj zi ku ta tá sa elô sze re tet tel be szél bi zán ci, osz mán vagy ép pen Habs burg-
 Dél ke let -Eu ró pá ról, at tól füg gôen, hogy az adott ré gió ban me lyik ha tást ér zi do mi -
náns nak. Ugyanak kor – és ez dön tô a mi tár gyunk szem pont já ból is – ezek a mi nô sí -
té sek sok szor nem egy mást ki zá ró, ha nem egy más mel lett lé te zô va ló sá gok ra utal nak.
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Eb ben a kon tex tus ban ve tet te fel Oli ver Jens Schmitt, a bé csi egye tem fiatal pro -
fesszo ra 2005 ok tó be ré ben tar tott szék fog la ló elôadá sá ban a ve len cei Dél ke let-Eu ró -
pa ideá já nak le he tô sé gét.5 A ko ráb bi ku ta tás a fo gal mat ilyen át fo gó ér te lem ben nem
hasz nál ta, és a köz tu dat ban sem él. A tér ség ben a Habs bur gok tól el té rôen sok kal ke -
vés bé be szél he tünk Ve len ce-noszt alg iár ól, és nincs szó az osz má no ké hoz ha son ló sú -
lyos tör té nel mi örök ség rôl sem. En nek okai össze tet tek, de min de nekelôtt két alap -
té nye zô re ve zet he tôk vissza. Elô ször is Ve len ce je len lé te a tér ség ben ten ger-köz pon tú,
a ten ge rek irá nyá ból ér tel mez he tô. Egy vir tuá lis tér ké pen az Ad riai-, a Jón- vagy az
Égei-ten gert kel le ne ve len cei te rü let ként be sa tí roz nunk, amely nek ha tá rait vé kony,
erô dök kel és ki kö tôk kel tar kí tott szá raz föl di csí kok, vagyis Dal má cia vagy a gö rög szi -
ge tek je len te nék. A ten ge ri ura lom két ség kí vül ke vés bé mar káns, sok kal in kább gaz -
da sá gi, nem pe dig ha tal mi jel le gû, ezért könnyeb ben „szét fo lyik”; tel je sen ter mé sze -
tes te hát, hogy a je len lét sem olyan meg ha tá ro zó, mint egy kon ti nen tá lis bi ro da lom
ese té ben. A má sik ok kro no ló giai ter mé sze tû: Ve len ce ural ma pre mo dern je len ség,
ezért a Habs bur gok tól és az osz má nok tól el té rôen Szent Márk köz tár sa sá ga nem is ke -
rül he tett konflik tus ba a bal ká ni nem zet ál la mi moz gal mak kal. Nem vé let len te hát,
hogy ma már csak az orosz lá nos dom bor mû vek kel dí szí tett mû em lé kek em lé kez tet -
nek Ve len ce je len lé té re a tér ség ben.

A kor lá to zó té nye zôk el le né re a fo ga lom hasz ná la ta a 15–18. szá zad kö zöt ti idô szak -
ra mégis több szem pont ból jo go sult nak tû nik. Schmitt a ve len cei Dél ke let-Eu ró pát
egy olyan kom mu ni ká ciós tér ként és kö zös ség ként (Kom mu ni ka ti ons raum, Kom mu ni -
ka ti ons ge meins chaft) ír ja le, ame lyet a ten ge ri ke res ke de lem, az itá liai kul tu rá lis orien -
tá ció és a mig rá ciók tar tot tak össze. A ko hé ziós erôk kö zött szám ba ve szi az egy sé ges
jo gi és ad mi niszt ra tív ke re te ket, a ke res ke del mi for ga lom egyirá nyú sá ga ál tal lét re ho -
zott gaz da sá gi egy sé get, il let ve szem pon tunk ból legin kább azt a val lá si, mû ve lô dé si és
po li ti kai vonz erôt és szí vó ha tást, ame lyet a vá ros az ural ma alatt ál ló te rü le tek el sô sor -
ban ka to li kus, de va la mi lyen mér ték ben or to dox la kos sá gá ra is ki fej tett. A köz tár sa -
ság ko los to rai, egye te mei, nyom dái vagy akár a ha ta lom gya kor lás kö zös szim bó lu mai
Ve len cét nem csak ad mi niszt ra tív és gaz da sá gi, ha nem a le he tô leg szé le seb ben ér te -
lem ben vett kul tu rá lis fô vá ros sá is tet ték. Eb bôl egye ne sen kö vet ke zik, hogy – a fen -
tebb em lí tett ha tás gyen gí tô té nye zôk el le né re – ez a kul túr föld raj zi ala ku lat szo ro sabb
kö zös sé get je len tett az osz mán Dél ke let-Eu ró pá nál: a ten ge ren tú li te rü le tek (Sta to da
Mar, Olt re ma re) gaz da sá gi, tár sa dal mi és kul tu rá lis szem pont ból is szo ro san in teg rá -
lód tak a köz tár sa ság egé szé be, vagyis olyan lo ja li tá sok hal ma zá ról be szél he tünk, ame -
lye t az osz mán ál lam min den tö rek vé se el le né re sem tu dott pro du kál ni. Más képp fo -
gal maz va: a kér dé ses dal mát, al bán és gö rög te rü le tek Ve len cé nek kö szön he tôen
ma rad tak a ko ra új kor fo lya mán a nyu ga ti vi lág szer ves ré szei, en nek kö szön he tôen
Ve len ce az Osz mán Bi ro da lom ke resz té nyei szá má ra egy faj ta „el len mo dellt” (Ge gen -
mo dell) is je len tett Isz tam bul lal szem ben.

Ez zel a megál la pí tás sal már a kö vet ke zô prob lé má hoz ér kez tünk: hol hú zód nak
Velen ce von zás kör ze té nek a ha tá rai? Mi lyen jo gon ter jeszt het jük ki a fo gal mat a köz -
tár sa ság ural mán tú li osz mán te rü le tek re? A ve len cei Dél ke let-Eu ró pa nem egy faj ta
ki fe lé zárt rend szer ként mû kö dött, vagyis az Olt re ma re és a szom szé dos (vagy akár tá -

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 183



184 MOL NÁR AN TAL

vo lab bi) te rü le tek kö zött szá mos köl csön ha tást fi gyel he tünk meg. Itt min de nekelôtt
Ve len ce bal ká ni és le van tei ke res ke del mi je len lé té re kell gon dol nunk, de a Sta to da
mar és a bosz niai vagy gö rög hát or szág ki ter jedt gaz da sá gi vagy mig rá ciós kap cso lat -
rend sze re is ugyaneb be a ka te gó riá ba tar to zik. A kér dést szá munk ra legin kább az je -
len ti: va jon kul tu rá lis ér te lem ben is ki ter jeszt he tô-e a fo ga lom az osz mán te rü le tekre,
szû keb ben a hó dolt Ma gyaror szág dé li szlá vok lak ta vi dé kei re? Ez ugyanis nem je len -
te ne ke ve seb bet, mint hogy az a bi zo nyos hó dolt sá gi puzz le egy újabb, ve len cei elem -
mel is gya ra po dott. Ami pe dig nem csak a hó dolt ság, ha nem az egész ko ra új ko ri ma -
gyar kul túr his tó ria szem pont já ból is iz gal mas szem pon tot je lent het. A ko ra új ko ri
ve len cei–ma gyar kap cso la tok vizs gá la ta ugyanis csu pán né hány kiemelt kér dés kör re
ter jedt ki. Köz tör té ne tí rá sunk legin kább a hol szo ro sabb, hol la zább tö rök el le nes szö -
vet sé gek kel fog lal ko zott, és elô sze re tet tel hasz nál ta fel az éles sze mû ve len cei kö ve tek
be szá mo lóit.6 A mû ve lô dés- és iro da lom tör té net-í rás a pe reg ri ná ció-ku ta tá son túl el -
sô sor ban uta zóink Ve len ce-él mé nyét vizs gál ta, akik írá saik ban ál ta lá ban a ko ra be li
Eu ró pa egyik leg szebb vá ro sa ként ír tak ró la, né ha vi szont – mi ként Beth len Mik lós –
a po li ti kai és egyéb pa ráz na ság szín he lye ként em lé kez tek vissza rá.7

Oli ver Jens Schmitt sze rint a ve len cei ha tás a Bal kán-fél szi get bel se jé ben csak na -
gyon kis mér ték ben ér vé nye sült. Az Osz mán Bi ro da lom bal ká ni te rü le tén élô ka to li -
ku sok szá má ra egyér tel mûen Ve len ce je len tet te a ka put a ke resz tény vi lág fe lé, ez a
funk ció a po li ti kai tá jé ko zó dás tól kezd ve a leg kü lön bö zôbb mo ti vá ció jú mig rá ció kig
min den le het sé ges mó don meg nyil vá nult. Ugyanak kor a ve len cei ke res ke dôk hiá nya
a Bal kán-fél szi ge ten, majd a ve len cei–osz mán há bo rúk és a ke res ke del mi utak át he -
lye zô dé sé nek ha tá sá ra a Sta to da mar je len tô sé gé nek csök ke né se a köz tár sa ság egé -
szén be lül a tény le ges kul tu rá lis be fo lyást is na gyon erô sen kor lá toz ta.

És itt vissza is tér he tünk a gon do lat me ne tün ket elin dí tó Mar na vics Tomkó Já nos -
hoz, il let ve az ál ta la összeál lí tott ja vas lat hoz. A bé csi kol lé ga ál tal fe sze ge tett kér dés re
ugyanis Tomkó ter ve ze te, il let ve an nak rea li tá sai köz vet ve megad ják a vá laszt.
A missziók szer ve zé se so rán a ró mai és a he lyi il le té ke sek min den le het sé ges utat és
mó dot ki pró bál tak a ha té ko nyabb megol dá sok ér de ké ben. A kí sér le te zés a szû kebb
misszió szer ve zé si ta nul sá go kon túl ar ra is rá vi lá gít, me lyik ha ta lom ké pes hat ha tó san
biz to sí ta ni a je len lé tét a Bal ká non, vagy más képp fo gal maz va: mi lyen szé les su ga rú a
von zás kör ze te. A missziós al köz pon tok kiala ku lá sa pon to san jel zi a tér ség ben je len le -
vô ke resz tény ál la mok be fo lyá sát, és eb ben a sor ban Ve len ce a lát szó lag ki vá ló le he -
tô sé gek, így pél dául az egye dül ál lóan hosszú ve len cei–osz mán ha tár vagy a ke res ke -
del mi je len lét el le né re a vé gén igen csak sze rény he lyet fog lal majd el.

Hó dolt sá gi és bal ká ni missziós kon cep ciók a 17. szá zad ele jén

Tomkó ter ve ze té nek ala po sabb elem zé sé hez min de nekelôtt is mer nünk kell azt a kon -
tex tust, amely ben ke let ke zett. A Pro pa gan da Fi de Kong re gá ció ala pí tá sa utá ni év tized
a nagy ter vek idô sza ka, az osz mán ura lom alat ti te rü le te ken és a ha tár vi dé ke ken élô
egy há ziak kö zül töb ben is vá zol ták el kép ze lé sei ket Ró má ban – leg több ször ma gá nak
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a kong re gá ció nak a fel szó lí tá sá ra. Ugyan csak az ala pos tá jé ko zó dás ér de ké ben a római
fô ha tó ság több apos to li vi zi tá tort irá nyí tott a missziós te rü le tek re, hogy a val lá si hely -
zet fel mé ré se után kiala kít has sák a missziós stra té giát. A ve len cei ura lom alat ti dal má -
ciai egy ház me gyék be és a szom szé dos osz mán vi dé kek re a pá pa 1624 jú liu sá ban
Ottavia no Gar za do ro zá rai ér se ket küld te. Gar za do ro im már a har ma dik apos to li vi -
zi tá tor volt az Ad ria túl part ján, kül de té se so rán két elôd jé nek ta pasz ta la tait is hasz no -
sí tot ta. A vi zi tá ció so rán mind vé gig a ve len cei ha tó sá gok se gít sé gé vel és vé del me alatt
uta zott, a kí sé re te két olasz és öt dal mát pap ból ál lott, ez utób biak kö zött ta lál juk Mar -
na vics Tomkó Já nost, ek kor még se be ni cói ka no nok ként. Egye dül ne ki nem volt konk -
rét beosz tá sa, a vi zi tá ció ak tái sze rint el sô sor ban a vi dé ki plé bá niák lá to ga tá sát bíz ta
rá az ér sek. Leg na gyobb ön ál ló felada ta az osz mán fenn ha tó ság alat ti pol ji cai plébániák
vi zi tá lá sa volt 1625 ja nuár já ban. A kül dött ség dél rôl észa ki irány ban lá to gat ta a dalmá -
ciai egy ház me gyé ket. Zá ra után a Cat ta ró i -ö böl egy há zai kö vet keztek, majd Cur zo la
és Le si na szi ge te, Spa la to, Traù, Se be ni co, Zá ra, Pag, No na és a Quarnero -ö böl szi ge -
tei je len tet ték a fon to sabb ál lo má so kat. Az utol só plé bá niá kat jú lius ban ke res ték fel,
a dek ré tu mok ki hir de té sé re no vem ber 7-én ke rült sor. Ezt kö ve tôen Garza do ro Velen -
cé be uta zott, hogy a dó zsé val és a sze ná tus sal meg tár gyal ja a leg fon to sabb teen dô ket.8

A dal má ciai apos to li vi zi tá ció do ku men tá ció ja négy kö tet ben ma radt ránk a Pro pa -
gan da Kong re gá ció le vél tá rá ban, a majd há rom ezer ol dal ból min ket ezút tal Gar za -
do ro és Tomkó ter ve ze tei ér de kel nek. Gar za do ró tól két ja vas la tot is me rünk: az egyik
a hor vát nyel vû könyv kiadás ra, a má sik a dal má ciai tar to má nyi sze mi ná rium ala pí tá -
sá ra vo nat ko zik.9 Rög tön szem be tû nik Tomkó és Gar za do ro ter vei nek kü lönb sé ge:
míg Tomkó az egész Illy ri cum (vagyis a Bal kán ka to li kus dé li szlá vok ál tal la kott ré -
giói nak) egy há zait tartotta szem elôtt, ad dig Gar za do rót csu pán a ve len cei te rü le tek
ér de kel ték. A töb bi ko ra be li el kép ze lés hez ké pest vi szont Tomkó is egyér tel mûen Ve -
len ce- és Dal má cia-köz pon tú ter ve ze tet ál lí tott össze, kor tár sai nak el gon do lá sai kö -
zött ez zel a kon cep ció já val tel je sen egye dül állt. Bead vá nya nyolc pont ban fog lal ja
össze a dal má ciai és az osz mán te rü le te ken élô ka to li ku sok lel ki meg se gí té sé nek, az
egy há zi in téz mény rend szer reor ga ni zá ció já nak leg szük sé ge sebb felada tait.10

Az el sô pont a nem ze ti püs pö kök ki ne ve zé sét sür ge ti a dal má ciai egy ház me gyék szá -
má ra. Ez a prob lé ma már a ko ráb bi apos to li vi zi tá ciók so rán is fel me rült, hi szen a Ve -
len cei Köz tár sa ság egy ház po li ti ká ja kö vet kez té ben csu pán rit kán, és ak kor is a leg sze -
gé nyebb egy ház me gyék élé re ne vez tek ki he lyi, hor vá tul tu dó fô pász to ro kat.11 Tomkó
becs lé se sze rint XI I I. Ger gely pá pa (1572–1585) óta csu pán a püs pö kök 10%-a volt
„nem ze ti” fô pap, ez az arány két ség te le nül kö ze lít a va ló ság hoz. A dal má ciai szár ma -
zá sú püs pö kök az in ten zí vebb je len lé ten és a ha té ko nyabb lel ki pász to ri el lá tá son túl
a dal má ciai egy há zi in téz mé nyek re for dí ta nák a sze rény jö ve del me ket, és gon dos kod -
ná nak legalább a ro ko naik egye te mi ta nít ta tá sá ról, hi szen Dal má ciá ban egyet len nyil -
vá nos fel sô ok ta tá si in téz mény sem mû kö dött.

A má so dik pont a hor vát nyel vû köny vek nyom ta tá sát sür ge ti, a XI I I. Ger gely pá pa
ál tal meg kez dett iro dal mi prog ram foly ta tá sa ként.12 Egy részt a Tri den ti num sze rint
re for mált gla go li ta li tur gi kus köny vek kiadá sát szor gal maz ta, amely ek se gít sé gé vel
Tomkó sze rint az or to do xok tö me geit le het ne a ró mai egy ház zal va ló unió ra rá venni –
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ez az el kép ze lés majd a kö vet ke zô szá zad ban vált kü lö nö sen el ter jedt té. Az „il lír” litur -
gi kus köny vek 1603-ban meg kez dett re form já nak egyik kulcs fi gu rá ja egyéb ként éppen
Tomkó volt, amint azt ô ma ga is em lí ti a bead vány ban, és a ve len cei nun ci a tú ra iratanya -
gá ból újon nan elô ke rült do ku men tu mok is bi zo nyít ják.13 Más részt pe dig az anyanyelvû
val lá sos mun kák ki nyom ta tá sát sür get te, ame lye ket a ka to li ku so kon és az or to do xokon
kí vül szí ve sen ol vas ná nak a dé li szláv nyel ve ket be szé lô musz li mok is. Az „il lír” katolikus
köny vek kiadá sát a vi zi tá tor, Gar za do ro ér sek is na gyon fon tos nak tar tot ta. Ô leg szíve -
seb ben szék he lyé re, Zá rá ba te le pí tet te vol na a nyom dát, ahol a leg könnyebb horvátul
tu dó sze mé lye ket ta lál ni a köny vek írá sá hoz és kiadá sá hoz, és ahol a vá sár ló erô is adott.
Ha er re nincs le he tô ség, ak kor anya gi meg fon to lás ból és a könnyû ter jesz tés miatt Ve -
len cét, il let ve a cen zú ra ha té kony sá ga okán Ró mát ja va sol ta a nyom da szék he lyé nek.

A ne gye dik, ötö dik és ha to dik pont az egy há zi is ko láz ta tás meg szer ve zé sé vel foglal -
ko zott. Tomkó a dal má ciai kol du ló ren di ko los to ro kat, el sô sor ban a zá rai és ra gu zai
domon ko so kat és fe ren ce se ket, il let ve a se be ni cói kon ven tu á lis mi no ri tá kat ren di fô -
is ko lák nyi tá sá ra kö te lez te vol na, ame lyek bôl majd ala pos tu dás sal fel vér tez ve in dulhat -
nak a dal má ciai és bal ká ni fiata lok az itá liai stú diu mok ra, hi szen a je len le gi hely zet -
ben la tin tu dás és a szük sé ges alap is me re tek hiá nyá ban iga zá ból ha szon ta la nul idôz tek
a fél szi get ko los to rai ban. Az osz mán ura lom alatt élô fe ren ce sek szá má ra az egyik dal -
má ciai vá ros ban nyi tott vol na sze mi ná riu mot, ahol egy gaz da gabb apát ság jö ve del mé -
bôl 26 fô (12 bosz niai, 4 sze rém sé gi és po zse gai, 4 bol gár, 2 szer biai, 2 ma ce dó niai és
2 al bá niai fiatal) ta nul hat na. A vi lá gi pap ság kép zé sé re egy itá liai il lír sze mi ná rium
ala pí tá sát ja va sol ta, akár Lo re tó ban, ahol ko ráb ban egy ha son ló in téz mény már mûkö -
dött, akár Ró má ban, ahol a nem ze ti kol lé giu mok áll tak. Az in téz ményt 40 fôs re tervez -
te, a nö ven dé kek fe le az osz mán, fe le a ke resz tény te rü le tek rôl ér ke zett vol na. A szemi -
ná rium fenn tar tá sát a lo re tói San ta Ca sa mel lett a te he tô sebb dal má ciai és iszt riai
püs pö kök és be nefici u mok  biz to sí thatták. Garza do ro ke vés bé ta golt ok ta tá si struk tú -
rá ban gon dol ko dott: a vi zi tá tor egy ki zá ró lag dal má ciai kis pa pok szá má ra ala pí tan dó
tar to má nyi sze mi ná riu mot kí vánt felál lí ta ni, a 16 nö ven dék és a mes ter el tar tá sát a fô -
pa pi szé kek és az egy há zi ja va dal mak megadóz ta tá sa fe dez né. Sfor za Pon zo ni spa latói
ér sek ter vei vel el len tét ben ô nem tar tot ta meg fe le lô hely nek az ôsi dal má ciai met ro -
po li tai szék helyt: a vá ros ban nin csen a cél ra al kal mas hely, ráadá sul te le van zsi dók -
kal, a fa la kon kí vül re pe dig nem épít he tik a tö rök fe nye ge tés és a pes tis ve szély miatt.
Ez zel szem ben Zá ra a tar to mány po li ti kai centruma, köz pon ti hely ze te miatt nö ven -
dé ke ket is könnyeb ben lá to gat hat ják a ro ko naik.

A har ma dik és a he te dik pont a szer ve ze ti kér dé se ket tár gyal ja. A tar to má nyi zsi na -
tok hiá nya miatt legalább tízéven te apos to li vi zi tá tort kel le ne kül de ni Dal má ciá ba.
Tomkó ví zió já ban a hó dolt te rü le tek egy há zi hie rar chiá já nak köz pont ja is Dal má cia
len ne: en nek egyik je len tô sebb vá ro sá ban re zi de ált vol na az az apos to li nun cius vagy
vi ká rius, akit az egész Bal kán ka to li kus egy há zá nak élé re kép zelt. Ez már csak azért is
elô nyös nek tûnt, mert a tö rök te rü le tek fô pap jai nak szük ség ese tén csak Dal má ciá ba,
és nem Ró má ba kel lett vol na utaz niuk, ami ki sebb ve szélyt és költ sé get je len tett. Ez a
vi ká rius felügyel né a dal má ciai sze mi ná riu mot és a szer ze tes ren di stú diu mo kat, és tá -
jé koz tat ná a Pro pa gan da Fi de Kong re gá ciót, há roméven te pe dig sze mé lye sen szá mol -
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na be Ró má ban az osz mán ura lom alatt élô ka to li ku sok hely ze té rôl. Jog ha tó sá ga alá
Tomkó mindössze hat püs pö köt ren delt, ugyanis vé le mé nye sze rint a nagy szá mú hó -
dolt sá gi egy ház fô a tö rö kök kap zsi sá ga miatt arány ta la nul nagy ter het je len tett a hívek -
nek. Bosz nia és a hó dolt Dél-Ma gyaror szág (Po zse ga és a Sze rém ség) szá má ra a régi
szo kás sze rint ele gen dô nek gon dol ta a bosz niai püs pö köt. Dal má cia tö rök meg szállta
te rü le teit a ma kars kai vagy a scar do nai, Szer biát a belg rá di vagy a szend rôi, Bul gá riát
a sar di cai (azaz szó fiai), Ma ce dó niát a skop jei vagy a priz re ni, Al bá niát pe dig az ales -
si ói püs pök re bíz ta vol na. A ve len cei Dal má cia köz pont ba ál lí tá sa el le né re Tomkó ter -
vé bôl sem hiá nyoz hat tak a ra gu zai ke res ke dôk, vi szont az ô ke res ke dô te le peik káp -
lán jait is a dal má ciai apos to li vi ká rius disz po nál ná, a káp lá ni mi nô ség in kább csak
név le ges sze re pet ját sza na a va ló di, misszio ná riu si meg bí zá suk mel lett.

Tomkó ja vas la tá nak sa já tos sá gai legin kább a ve le egy idô ben ke let ke zett ha son ló
ter ve ze tek kel össze ha son lít va vál nak szem be tû nô vé. Ezek a bead vá nyok rész ben a hó -
dolt sá gi je zsui ta misszió (1612), rész ben pe dig a Pro pa gan da Fi de Kong re gá ció alapí -
tá sá hoz (1622) kö tôd nek, és a kü lön bö zô szár ma zá sú és ha tal mi kö tô dé sû egy há ziak -
nak a bal ká ni és hó dolt sá gi ka to li kus egy há zi in téz mény rend szer új já szer ve zé sé re és
mû köd te té sé re vo nat ko zó el kép ze lé seit tar tal maz zák.

A legala po sabb és legis mer tebb ter ve ze tet Bar tol Kasic je zsui ta misszio ná rius ál lí -
tot ta össze 1613–1614 for du ló ján. A pá ter kon cep ció ja a missziós hie rar chia és a pap -
kép zés új já szer ve zé sé re épült, a leg fon to sabb bá zist pe dig Ra gu za és An co na je lentette.
A hó dolt sá gi egy ház szer ve zet élé re a Belg rád szék he lyû sze ré mi ér se ket ál lí tot ta, ôalá
tar toz ná nak a po zse ga i- val po vói, a pé csi, a mo há csi és a te mes vá ri püs pö kök, il let ve a
kez det ben 10–12, majd egy re több misszio ná rius. A pa pi után pót lás ról a belg rá di,
njem ci és pé csi is ko lák, a ra gu zai sze mi ná rium és az an co nai kol lé gium gon dos kod -
tak vol na. A szer ve zés tech ni kai ke re teit a ra gu zai ke res ke dôk ol da nák meg. A si ker -
hez elen ged he tet len po li ti kai hát te ret a Szent szék és az Osz mán Bi ro da lom hosszú
tá vú bé ké je és egy isz tam bu li apos to li nun cius biz to sí ta ná, ami hosszú tá von az or to -
do xok és a musz li mok té rí té sét is le he tô vé ten né. Az egy há zi struk tú rák lét re ho zá sá -
ban és mû köd te té sé ben Kasic vé le mé nye sze rint a bos nyák fe ren ce sek nek és a ma -
gyaror szá gi egy há zi in téz mé nyek nek nem sza bad sze re pet osz ta ni, ugyanis az ô
al kal mat lan sá guk miatt zül lött le a tö rök te rü le tek ka to li ciz mu sa. Kasic gon do lat me -
ne té nek fôbb pont jait tar tal maz ták párt fo golt já nak, Don Si mo ne Mat ko vich nak és
Petar Ka tic priz re ni püs pök nek egy év ti zed del ké sôbb kelt és csak ki vo nat ban is mert
bead vá nyai: szá muk ra is a vi lá gi pa pok ra épü lô missziók, a jól ta golt hie rar chia és a hó -
dolt sá gi is ko lák je len tet ték a ka to li kus ügy si ke ré nek zá lo gát.14

Ugyanezt a vo na lat kép vi sel te, de több konk ré tum mal és reá li sabb el kép ze lé sek kel
Piet ro Mas sa rec chi al bán pap, bal ká ni apos to li vi zi tá tor, ké sôb bi an ti va ri ér sek. Sze -
rin te le kell szá mol ni a musz li mok vagy az or to do xok té rí té sé nek ideá já val, és a hang -
súlyt a ka to li kus szór vá nyok el lá tá sá ra kell he lyez ni. Négy missziós püs pök ség ben (Bosz -
nia–Scar do na, Szer bia–Priz ren, Ma gyaror szág–Belg rád és Bul gá ria–Cip ro vci)
gon dol ko dott, mindegyik fô pász tor négy-öt, a he lyi nyel vek ben és vi szo nyok ban jártas
pap pal ér kez zen a szék he lyé re. A bos nyák fe ren ce se ket ô is ki hagy ná a missziók ból,
a vi lá gi pa pok után pót lá sát a belg rá di és a cip ro vci is ko lák, il let ve a lo re tói vagy anconai
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sze mi ná rium biz to sí ta ná. A misszió szer ve zés tel jes lo gisz ti ká ját Ra gu zá ból kell irá nyí -
ta ni, a ma gyaror szá gi te rü le tek fe lôl sem mi lyen se gít ség nem vár ha tó.15 Ra guza je len -
tô sé gét a vá ros ál lam ér se ke, Vin cen zo Lan te ro is hang sú lyoz ta, ô rög tön a kong re gá -
ció ala pí tá sa után szá mos eset ben sie tett a fiatal ró mai in téz mény se gít sé gé re
a leg kü lön bö zôbb bal ká ni ügyek ben.16

A fen tebb is mer te tett, alap ve tôen je zsui ták ra és vi lá gi pa pok ra, új sze mi ná riu mokra
és az An co na–Ra gu za-ten gely re épí tô ja vas la tok kal szem ben tel je sen más kon cep ciót
kép vi sel tek a bos nyák fe ren ce sek és a ma gyaror szá gi egy há ziak. A ba rá tok – nem meg -
le pô mó don – egy Bosz nia-köz pon tú in téz mé nyi reor ga ni zá ció ban gon dol kod tak,
amely nek élén to vább ra is a bosz niai püs pök állt vol na, de a ko ráb bi nál sok kal ki ter -
jed tebb fel ha tal ma zá sok kal. Egy ko rai bead vány en nél is to vább ment, és a bos nyák
ba rá tok kö zül ti ni ni, pé csi és sze ré mi püs pö kök ki ne ve zé sét is ja va sol ta. A fe ren ce sek
a ké sôb biek ben is na gyon ha tá ro zot tan kép vi sel ték a ko los to raik ra épü lô lel ki pász tori
mo dell he ge mó niá ját az egész osz mán Bal ká non, nem ke vés konflik tust ge ne rál va
a missziós in téz mény rend szer töb bi sze rep lô jé vel.17

A ma gyar egy há zi in téz mény rend szer ré szé rôl ter mé sze te sen egé szen más el kép ze -
lé sek kör vo na la zód tak. Az osz mán ura lom alá ke rült püs pö ki szé kek bir to ko sai nem
me het tek a szék he lyük re, vi szont a jog ha tó sá guk ról nem mond tak le. A 16. szá zad vé -
gén a prá gai nun ci a tú ra kör nye ze té ben meg fo gal ma zott ja vas la tok egyi ke egy Kas sán
ala pí tan dó, 50 (!) hó dolt sá gi nö ven dé ket ne ve lô sze mi ná rium öt le tét ve tet te fel. A má -
sik ha son ló írás a ma gyar fe ren ce sek kö zül kí vánt missziós püs pö kö ket vagy legalább
püs pö ki hely nö kö ket ál lí ta ni, akik bosz niai rend tár saik hoz ha son ló szé les kö rû fel ha -
tal ma zást nyer né nek a pá pá tól.18 Ezt a ter vet me le gí tet te fel 1633-ban a Gyön gyö sön
és Sza kol cán te vé keny ke dô olasz fe ren ces, Ful gen zio da Je si, aki Gyön gyös vagy Szeged
köz pont tal ál lí tott vol na fel egy ma gyaror szá gi missziós püs pök sé get. A fe ren ces fôpász -
tor a ma gyar püs pö kök se géd püs pö ke ként mû köd het ne a hó dolt ság ban.19 A ma gyar
hie rar chia ré szé rôl Páz mány és két kol lé gá ja, Do mit ro vich Pé ter zág rá bi és Dal los
Miklós gyô ri püs pök fo gal maz ták meg el kép ze lé sei ket a ma gyaror szá gi, és azon be lül
a hó dolt sá gi egy ház re form já val kap cso lat ban. Mind hár man a je zsui ta is ko lá zás ki bô -
ví té sé ben, je zsui ta misszio ná riu sok kül dé sé ben, il let ve a hó dolt or szág rész szá má ra
tör té nô pap kép zés ben lát ták a megúju lás le he tô sé gét. A missziós hie rar chiá val szem -
ben a ma gyar fô pa pok kez det tôl fog va a püs pö ki hely nö kök meg bí zá sá val kí ván ták
a fô pász to ri je len lé tet és sa ját jog ha tó sá gu kat biz to sí ta ni.20

Ve len ce és Dal má cia mint a re ka to li zá ci ós köz pont?

A fen ti nagy szá mú öt let és el kép ze lés alap ve tôen há rom cso port ba ren dez he tô. Az elsô
Ró ma köz vet len irá nyí tá sá val mû kö dô vi lá gi pa pi misszio ná riu sok ra és el sô sor ban
Ragu zá ra épí tet te vol na tö rök te rü le tek egy há zi struk tú ráit; a má so dik Bosz nia köz -
pont tal a fe ren ces egy ház mo dell he ge mó niá já ban lát ta a megol dás kul csát; a har ma -
dik pe dig a ma gyar fô pa pok hely nö kei nek irá nyí tá sá val mû kö dô ma gyar egy há ziakkal,
vi lá gi pa pok kal, fe ren ce sek kel és je zsui ták kal gon dol ta a meg va ló sí tást. Vagyis a kultúr -
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föld raj zi orien tá ció te kin te té ben a Ró ma–An co na–Ra gu za-ten gellyel szem ben meg -
fo gal ma zó dott egy bosz niai mo dell, il let ve egy Ma gyaror szág ról, legin kább Nagy szom -
bat, Kas sa, Gyôr vagy Zág ráb fe lôl kiin du ló kon cep ció. Más képp fo gal maz va: a fen ti
stra té giák és az azok alap ján kiala ku ló in téz mé nyek men tén, legalábbis a ka to li kus
mû ve lô dés te kin te té ben, körvonalazódott egy ró mai–ra gu zai, egy bosz niai és egy ma -
gyar hó dolt ság. Az osz mán te rü le tek tör té ne ti sa já tos sá gai ból adó dóan mind há rom
ví zió – bár kü lön bö zô mér ték ben – va ló ság gá vált, vagyis ezek a mo del lek egy más mel -
lett, vagy in kább egy más el le né ben egy szer re mû köd tek.

És itt jön a tu laj don kép pe ni fô kér dés: va jon a Tomkó ál tal vá zolt ve len cei–dal má -
ciai kon cep ció nak volt-e rea li tá sa? Lé te zik te hát egy ne gye dik mo dell is? Ha a Schmitt
ál tal leír tak ból in du lunk ki, ak kor alig ha: sze rin te Ve len ce köz vet len kul túr ha tást csu -
pán a ha tal ma alatt ál ló te rü le te ken gya ko rolt, a bel sô vi dé ke ken ilyen be fo lyás ról csak
na gyon kor lá to zott ér te lem ben be szél he tünk. Annyit vi szont min den kép pen meg kell
je gyez nünk Tomkó és a ve len cei mo dellt kép vi se lô kisszá mú, fô leg dal má ciai egy házi
sze mély vé del mé ben, hogy a 16–17. szá zad for du ló ján ez a stra té gia nem is tûnt annyira
re mény te len nek.

A cip ru si há bo rú le zá rá sa (1573) után a több mint nyolc év ti ze des bé ke idô szak a
ko ráb biak hoz ké pest tel je sen meg vál toz tat ta Ve len ce és az Osz mán Bi ro da lom kap -
cso lat rend sze rét. En nek ta lán leg fon to sabb kö vet kez mé nye lett a ve len cei ke res ke -
dôk új bó li meg je le né se az osz mán te rü le te ken. A 16. szá zad vé gé re a la gú nák vá ro sa
(tör té ne te fo lya mán egyéb ként utol já ra) a le van tei ke res ke de lem leg fon to sabb eu ró -
pai té nye zô jé vé vált. Bár a 17. el sô fe lé ben Ve len ce ten ge ri po zí ciói meginog tak, min -
de nekelôtt az an gol és a hol land kon ku ren cia ha tá sá ra, de egé szen a kré tai há bo rúig
(1645–1669) na gyon fon tos sze re pet ját szott a ke let-nyu ga ti áru for ga lom ban. A vá ros -
ál lam ke res ke dôi el sô sor ban a Föld kö zi-ten ger ke le ti part vi dé kein te vé keny ked tek,
kon zu lá tu saik mû köd tek több egyip to mi, szí riai, ki sá zsi ai és gö rög vá ros ban és szi ge -
ten, két legerô sebb köz pont juk nak Alep po és Izmir szá mí tott.21

Eb bôl a ke res ke del mi ex pan zió ból ter mé sze te sen a kö ze li Bal kán-fél szi get sem ma -
rad ha tott ki, bár itt a szá mos jo gi és gaz da sá gi elônnyel ren del ke zô Ra gu zai Köz tár sa -
ság min dig meg tud ta ôriz ni el sô sé gét a nagy ri vá li sá val szem ben.22 A ha tár vi dé ken
kiala ku ló sok ré tû gaz da sá gi és tár sa dal mi kap cso lat rend szer mel lett a köz tár sa ság egyre
in ten zí vebb for gal mat bo nyo lí tott a fél szi get bel se jé vel, min de nekelôtt Bosz niá val.
Velen ce és a bosz niai (il let ve bal ká ni zsi dó) ke res ke dôk szö vet sé gé nek meg ko ro ná zá -
sát je len tet te 1592-ben a spa la tói ki kö tô meg nyi tá sa, amely el sô sor ban a ra gu zai hege -
mó nia meg tö ré sé re irá nyult. A Sza ra je vó–Spa la to–Ve len ce gaz da sá gi ten gely megerô -
sö dé se Ve len ce tény le ges bal ká ni be fo lyá sát is ma ga után von ta, vagyis a 17. szá zad
ele jén egyál ta lán nem tûnt il lu zó ri kus nak, hogy ezt a je len lé tet a bal ká ni egy ház szer -
ve zés ben (vagyis val lá si-kul tu rá lis té ren) is ki le het ak náz ni.23 Bár ve len cei üz le tem -
be rek ezután sem mû köd tek sze mé lye sen a Bal ká non, az ô fak to raik ként számos bos -
nyák ke res ke dô vel ta lál ko zunk, és je len tôs szá mú bos nyák ke res ke dô ko ló nia élt
a la gú nák vá ro sá ban. A kor vi szo nyok hoz ké pest ha tal mas va gyon nal és te kin téllyel
ren del ke zô bos nyák ke res ke dô di nasz tia, a Brnja ko vicok leg fon to sabb üz le ti ér de kelt -
ségei szin tén Ve len cé ben vol tak. Ve len cé ben az „il lí rek nek” ön ál ló val lá sos tár su la tuk
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mûkö dött Szent György és Szent Tri fón véd nök sé ge alatt, amely be na gyon sok bos -
nyák is be lé pett.24 A ve len cei pát riár ka egy 1625-ben kelt le ve lé ben ar ról szá molt be,
hogy a vá ros ban 3 hor vát nyel vû gyón ta tó mû kö dött, míg az al bá nok nak és a gö rö -
gök nek csak egy-egy pap ju tott.25

Nyil ván Ve len ce és Bosz nia na gyon szo ros gaz da sá gi és tár sa dal mi kap cso lat rend -
sze ré vel ma gya ráz ha tó, hogy a bos nyák fe ren ce sek szá má ra is Ve len ce je len tet te a leg -
fon to sabb nyu gat- eu ró pai köz pon tot, amely bi zo nyos idô sza kok ban és meg ha tá ro zott
szem pon tok ból még Ró mát is megelôz te. Min de nekelôtt Fran ciaor szág mel lett Ve -
len ce lát ta el az Osz mán Bi ro da lom ka to li ku sai nak vé del mét, a vá ros ál lam isz tam bu -
li kö ve tei, a ba i lók a 16–17. szá zad ban több ször lép tek fel a ka to li kus ügy ér de ké ben
a Por tán. Bár a ve len cei ke res ke dôk ha tó su ga rá nak meg fe le lôen legin kább a Ke let-
 Me di ter rá neum temp lo mai és kö zös sé gei, kü lö nö sen pe dig a szent föl di za rán dok he -
lyek él vez ték a tá mo ga tá su kat, de van ada tunk a bos nyák fe ren ce sek ér de ké ben tett
lé pé seik re is.26 Ve len ce föld raj zi fek vé sé nél fog va ki ke rül he tet len tran zi tál lo mást je -
len tett a me di ter rán tér ség ben és legin kább a Ró ma fe lé uta zó szer ze te sek nek, amint
ar ról szá mos le ve lük kel te zé si he lye ta nús ko dik. Ve len cé ben élô hon fi tár saik buz gón
tá mo gat ták az átuta zó ba rá to kat éppúgy, mint a bosz niai ko los to ro kat. Szin tén Ve len -
cén át ér kez tek Bosz niá ba a ró mai pénz- és kegy tárgy kül de mé nyek. A ba rá tok a Nyugat-
 Eu ró pá ban gyûj tött ado má nyo kat is Ve len cé ben költ het ték el a leg könnyeb ben, minde -
nekelôtt itt bo nyo lí tot ták a rend sze res ru ha vá sár lá sai kat. A ve len cei tá jé ko zó dá suk nak
ter mé sze te sen kul tu rá lis ve tü le tei is vol tak. Nagy szá mú fe ren ces vé gez te fel sô fo kú ta -
nul má nyait a köz tár sa ság te rü le tén mû kö dô ko los to rok ban. Ta lán még en nél is szem -
be tû nôbb, hogy a 17. szá zad ban a bos nyák fe ren ces írók na gyon ke vés ki vé tel lel mind
Ve len cé ben ad ták ki a köny vei ket. Az el mé lyült al ko tó mun ká hoz és a köny vek saj tó
alá ren de zé sé hez több ször kér tek en ge délyt a rend fô nök tôl, hogy egy nyu gal mas velen -
cei ko los tor ba vo nul has sa nak vissza. 

A szo ros és sok irá nyú kap cso la tok is me re té ben nem cso da, hogy kez det ben a Szent -
szék szá má ra is Ve len ce je len tet te az el sô szá mú kap cso ló dá si pon tot a Bal kán-fél szi -
get fe lé. A 16. szá zad utol só év ti ze dei ben ve len cei nun cius még kulcs sze re pet ját szott
a bal ká ni egy há ziak kal, min de nekelôtt a bos nyák fe ren ce sek kel va ló kap cso lat tar tás -
ban. Ô bo nyo lí tot ta a pénz se gé lyek ki fi ze té sét, in téz ke dett a re ve ren dá nak va ló szö -
ve tek meg vá sár lá sá ról, köz ben járt a ba rá tok ér de ké ben a pá pá nál, sôt a tö rök el le nes
moz gal mak össze han go lá sá ban és pén ze lé sé ben is részt vál lalt. A bal ká ni egy há ziak
és Ve len ce po li ti kai ér de kei egyéb ként köl csö nö sen fel té te lez ték egy mást: nem csak
az osz mán ura lom alatt élô pa pok re mél tek tá mo ga tást ter veik hez a la gú nák vá ro sá -
ban, ha nem a köz tár sa ság ve ze tôi is rend sze re sen kap tak a misszio ná riu sok tól je len -
té se ket az osz mán te rü le tek ka to nai és po li ti kai hely ze té rôl. Ugyan csak be szé des tény:
a 16. szá zad vé gén mind há rom bal ká ni apos to li vi zi tá tor dal má ciai egy há zi sze mély
volt (a no nai és a sta gnói püs pök és egy spa la tói ka no nok).27

Jo gos te hát a kér dés: mi vál to zott meg a 17. szá zad ele jén, ami miatt Ve len ce és Dal -
má cia fo ko za to san ki szo rult a bal ká ni missziók szer ve zé sé bôl? Min de nekelôtt alap -
vetô kü lönb ség a ko ráb bi idô szak hoz ké pest, hogy 1622 után Ró ma egy erô tel je sen
köz pon to sí tott missziós kon cep ciót va ló sí tott meg, amely ben az egyen ran gú fél ként
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fel lé pô ál lan dó ri vá lis és oly kor két sé ges or to do xiá jú Ve len cé nek nem fel tét le nül osz -
tot tak je len tôs sze re pet. En nél is lé nye ge sebb, hogy a Bal ká non sok kal köz vet le nebb
mó don ér de kelt Ra gu za ke res ke del mi há ló za ta és po zí ciói össze ha son lít ha tat la nul
ked ve zôbb tech ni kai hát te ret biz to sí tot tak a missziók meg szer ve zé sé hez és mû köd te -
té sé hez, mint Ve len ce sok kal át té te le sebb je len lé te. En nek min den nél be szé de sebb
je le, hogy a Pro pa gan da Fi de Kong re gá ció bal ká ni össze kö tô jé nek ki je lölt ve len cei
nun ciust alig né hány éven be lül hi va ta lo san is fel vál tot ta a ra gu zai ér sek. Bár a nuncius
bi zo nyos kér dé sek ben, és kü lö nö sen Isz tam bul lal, il let ve az al bán, gö rög és ter mé sze -
te sen dal má ciai te rü le tek kel kap cso lat ban to vább ra is se gí tet te a missziós kong re gá -
ció mun ká ját, a Bal kán bel sô vi dé kein a ra gu zai ér sek lett az il le té kes fô ha tó ság.28

A ve len cei egy há zi be fo lyást to vább gyen gí tet te, hogy az alap ve tôen a Tri den ti num
elôt ti egy ház mo dell alap ján mû kö dô dal má ciai egy há zi in téz mé nyek sem mi lyen szem -
pont ból sem vol tak ké pe sek ar ra, hogy az osz mán te rü le tek fe lé ter jesz ked je nek. Bár
a 17. szá zad de re kán a dal má ciai püs pö kök is küld tek el vét ve pa po kat a meg szállt te -
rü le tek re, és he ve sen til ta koz tak a bos nyák fe ren ce sek nyu ga ti irá nyú ex pan zió ja miatt,
ez azon ban – kü lö nö sen a ko rai idô szak ban – alig ha je len tett di na mi kus missziós te -
vé keny sé get. A Bal kán-fél szi ge ten a kö zel ség és a nyel vi-kul tu rá lis kö tô dé sek el le né re
vi szony lag ke vés dal má ciai misszio ná rius sal ta lál ko zunk.29 Jel ké pes ér té kû a ké sôbb
aposz ta tált spa la tói ér sek, Marc’An to nio de Do mi nis ku dar ca, aki a 17. szá zad ele jén
az osz mán te rü le tek re, je le sül a duv nói püs pök ség re is ki akar ta ter jesz te ni a jog ha tó -
sá gát – si ker te le nül.30 Ugyanígy be szé des tény, hogy 1622 után a bal ká ni apos to li vizi -
tá tor sem dal má ciai, ha nem egy al bán pap lett. Az osz má nok kal va ló el len sé ges ke dés
kiúju lá sa, majd a kré tai há bo rú ki tö ré se 1645-ben még az egyéb ként vé kony ka szá la -
kat is el sza kí tot ta.

A fen ti té nye zôk tük ré ben egyál ta lán nem cso dál koz ha tunk azon, hogy Tomkó
javas la tai nem va ló sul tak meg. A ké sôb bi bosz niai püs pök ter ve ze te iga zá ban vé ve
a korábbi, 16. szá zad vé gi vi szo nyok ból kiin du ló, el ké sett öt let volt. A nem ze ti püs -
pö  kök re vonat ko zó el kép ze lé sé nek Ve len ce ju ris dik ci o na liz mu sa miatt sem mi lyen
esélye sem volt a meg va ló su lás ra.31 Ugyanígy min den rea li tást nél kü lö zött az az ötlet,
hogy a ra gu zai ke res ke dô ko ló niák káp lán jait majd egy, a ve len cei Dal má ciá ban rezi -
de á ló missziós viká rius ne vez ze ki. A ra gu zai sze ná tus mind vé gig ra gasz ko dott a káp -
lá nok dis po zí ció  já hoz, ami 1622 után szá mos konflik tu shoz ve ze tett a missziós fô -
pász to rok kal.32

Na gyon iz gal mas a Tomkó ál tal fel ve tett kö vet ke zô té ma, vagyis a missziós iro dal mi
prog ram ala ku lá sa 1622 után. Ta lán ez volt az a pont, ahol Ve len ce a leg na gyobb
eséllyel sze rez he tett vol na ko moly be fo lyást a bal ká ni missziók éle té ben, hi szen a szláv
nyel vû köny vek kiadá sá nak év szá za dos tra dí ciói vol tak a vá ros ban. 1627-ben je lent ke -
zett is egy nyom dász, Mar co Gi nam mi, hogy el vál lal ná a hor vát nyel vû köny vek nyom -
ta tá sát és ter jesz té sét a missziók szá má ra. A Pro pa gan da Kong re gá ció il le té ke sei, a dal -
má ciai fô pa pok és teo ló gu sok, il let ve a bal ká ni misszio ná riu sok ne gyed szá za dos
kö tél hú zá sa után vé gül Gi nam mi min den pró bál ko zá sa ku dar cot val lott: nem si ke rült
meg sze rez nie a ko moly üz le ti hasz not ígérô „il lír” li tur gi kus köny vek kiadá sá nak jogát.
A Pro pa gan da Kong re gá ció ezt a stra té giai fon tos sá gú vál lal ko zást nem en ged te ki
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a ke zé bôl, ha nem – mi ként a missziós iro da lom egé szét – a sa ját nyom dá já ban ad ta ki
a hor vát nyel vû val lá sos köny vek leg na gyobb, stra té giai lag fon tos ré szét. Gi nam mi
kény te len volt beér ni a ma ra dék kal, il let ve a rossz nyel vi kon cep ció miatt vé gül elad -
ha tat lan nak bi zo nyult szer köny vek ter jesz té sé nek jo gá val.33

A pap kép zés re vo nat ko zó ja vas la tai kö zül egye dül a lo re tói kol lé gium vált va ló sággá,
sôt, a lo re tói mel lett a 17. szá zad ban még két má sik il lír kol lé gium (a ké rész éle tû Monte
Gar ga no -i és a fer mói) is szer ve zô dött Itá liá ban. Dal má ciá ban vi szont a fô pász to rok
az egy ház me gyék sze gény sé ge, a ja va dal ma kat ter he lô pen ziók és az ál lan dó su ló há -
bo rús vi szo nyok miatt a 17. szá zad ban egyet len sze mi ná riu mot sem tud tak ala pí ta ni.
A bal ká ni fiata lok szá má ra Lo re to és a kis ka pa ci tá sú ra gu zai Col le gi um Or tho do xum
mel lett to vább ra is a ró mai pap ne ve lôk je len tet ték az egyet len to vább ta nu lá si le he tô -
sé get, míg a Szá vá tól észak ra fek vô te rü le tek rôl az egy há zi pá lyá ra ké szü lô if jak a 17.
szá zad el sô har ma dá tól a nagy szom ba ti és bé csi pap ne ve lôk ben foly tat ták ta nul má -
nyai kat.34

A hie rar chiá ra vo nat ko zó ja vas la tai kö zül a fen tiek ér tel mé ben a dal má ciai apos toli
meg bí zott öt le te tel je sen il lu zó ri kus nak, min den va lós ala pot nél kü lö zô nek bi zo nyult.
Ez zel szem ben a misszi ós püs pök sé gek beosz tá sa már kö ze lebb járt a ké sôbb meg va -
ló su ló egy ház szer ve zet hez. Azt a vé le mé nyét, mi sze rint a hó dolt Ma gyaror szá got a
bosz niai püs pök egye dül gon doz za, sem a bal ká ni misszio ná riu sok, sem pe dig Ró ma
nem osz tot ta, nyil ván az ek kor még cse kély hely is me re te és a Dal má cia-köz pon tú szem -
lé le te miatt be csül te ennyi re alá a hó dolt Ma gyaror szág val lá si igé nyeit. A dé leb bi te -
rü le tek fô pász to rai te kin te té ben el kép ze lé sei kö zel áll tak a kor tár sa ké hoz. Tomkó –
egyéb ként igen böl csen – el le nez te a missziós fô pa pok szá má nak túl zott sza po rí tá sát,
in té sét azon ban a ké sôb biek ben a kong re gá ció nem vet te fi gye lem be, ami szá mos fe -
les le ges tor zsal ko dás hoz ve ze tett a bal ká ni missziók tör té ne té ben.

Mi a ta nul sá ga te hát Mar na vics Tomkó Já nos ja vas la tá nak, és tá gabb ér te lem ben
a Bal kán fe lé irá nyu ló missziók föld raj zi gra vi tá ció já nak? Min de nekelôtt ez a pél da
is bi zo nyít ja, hogy Ve len ce je len lé té rôl a 17. szá za di osz mán Bal ká non – és kü lö nö -
sen an nak észa ki ré szei ben – csak na gyon kor lá to zott ér te lem ben be szél he tünk. Nyil -
ván va lóan a kul tu rá lis be fo lyás, ép pen a bos nyák fe ren ce sek ré vén, erô sebb an nál,
mint azt Schmitt idé zett ta nul má nyá ban su gall ja, de ah hoz a kap cso lat már nem
eléggé szi lárd, hogy egy ház szer ve ze ti té ren is in téz mé nye sül jön. Más képp fo gal mazva:
az általam vizs gált min ta alap ján a „ve len cei Dél ke let-Eu ró pa” fo ga lom a Bal kán belse -
jé re vagy a hó dolt Ma gyaror szág ra alig ha ter jeszt he tô ki, még ha bi zo nyos gaz da sá gi
vagy éppen kul tu rá lis köl csön ha tá sok kal min den kép pen szá mol nunk is kell a vizs -
gált kor szak ban.

Vé let len egy beesés, de jel ké pes ér té kû: 1626-ban ma ga Tomkó is „mo dellt” vál tott.
Miu tán a se be ni cói püs pök ség re va ló ki ne ve zé sét a ve len cei ha tó sá gok megaka dá lyoz -
ták, Ma gyaror szág fe lé vet te az irányt, ahol a bé csi és a ró mai egy ház po li ti ka ál ta lá ban
el len té tes ér de kû út vesz tôi ben, az el lenér de kelt fe lek egy más el le ni ki ját szá sá ban vé -
gül job ban meg ta lál ta egyé ni szá mí tá sát; más for má ban ugyan, mint azt a bead vá nyá -
ban vá zol ta, de mégis csak foly tat va a dal má ciai és ez zel együtt ve len cei je len lét ha gyo -
má nyát a 17. szá zad ma gyar his tó riá ban.35
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Do ku men tum

Mar na vics Tomkó Já nos ja vas la ta
a dal má ciai és a bal ká ni ka to li kus egy ház új já szer ve zé sé re
[1625]
APF Vi si te e Col le gi vol. 3. fol. 290v–291v., 299v.

[Fran ces co In go li kéz írá sá val:] Re la ti o ne del lo sta to del la
Dal ma tia di Gio van ni Ton co.

Per ri me di a re all’est re me ne ces sità del la Chie sa Illy ri ca, qu a le qu an tun que in par te
nel go ver no tem po ra le et po li ti co sia so get ta ad al cu ni prin ci pi chri sti a ni, tut ta via la
mag gi or par te di qu el la so gi a ce al la du ra ti ran ni de tur ches ca, an gu sti a ta dal la perfidia
del scis ma et he re sia gre ca, bi so gni a reb be ge ne ral men te par lan do man dar ad ef fe to
le se gu en ti con si de ra ti o ni.

Pri ma eg li è co sa trop po nec ces sa ria per ogni ra gi o ne et leg ge che li ves co va ti si
con fe ris ca no a so get ti na ti o na li so la men te, ove ro al me no a per so ne ca pa ci et pe ri te
del la lin gua illy ri ca; at te so che olt re che il greg ge mol to più util men te s’app rofitarebbe
ment re scam bie vol men te s’in ten des se con il suo pa sto re, di più es sen do la maggior
par te del pa e se opp res so dal Tur co, co me s’è det to, e qu el li che vi ri ma ne per lo più
rist ret to in est re me an gu stie di confini, sì che li po po li so no ri dot ti in ul ti ma po vertà,
ment re le pre la tu re di qu el le chie se che an co ra non so no to tal men te oc cu pa te dal
ne mi co, fus se ro pos ses se dal li na ti o na li, sa reb bo no al me no li pa ren ti del li pre la ti
man te nu ti al li pub li ci stu dii dell’uni ver sità chri sti a ne, non es sen do vi pu re un so lo
studio pub li co in tut to l’Illy ri co, do ve hog gi gi or no l’ent ra te che con l’ar mi in ma no
ven go no di fe se et ri cu pe ra te dal li na ti o na li per ser vi tio et so sten ta men to del li prelati,
qu e sti co me fo ra stie ri e po co af fe ti o na ti a na ti o ne di ver sa dal la lo ro, in ve sto no li
ritratti di qu el le ent ra te nel le com mo dità e de li tie del le prop rie pat rie, sen za che ben
spes so an ci per lo più vi las ci no pu re un chi o do del le me de me ent ra te nel mig li o ra -
men to ove ro aug men to del le chie se illy ri che. Co sa che ge ne ra gran dis si mo scan dalo
in qu el li chri sti a ni tan to più che qu e sti pre la ti fo ra stie ri trat te nen do si ben spes so nelle
prop rie pat rie per spa tio d’an ni, ab ban do na no le sue chie se a gra vis si mo pre gi u di tio
et dan no del le cu re lo ro. E qu e sto in con ve nien te del li fo ra stie ri nel le chie se illy ri che,
par ti co lar men te nel le un di ci pre la tu re sot to po ste al la Re pub li ca Ve ne ta in Dal ma tia,
sen za dir ne alt ro di qu el le dell’Ist ria, è pas sa to tan to inan ti che dal tem po di san ta
me mo ria [di] Gre go rio XI II36 in qu a ran ta oc cor ren ze di vac can za non si so no ve duti
alt ro che cin que so le pro mo ti o ni di na ti o na li, e qu e sti an co per lo più nel le più povere
chie se, con tut to che in qu el la pro vin tia vi si a no sog get ti di mol ta qu a lità et at ti tu dine
per si mi li ca ri che, on de li pad ri et li pa ren ti, qu a li con ca var si il pa ne dal la boc ca
sosten ta va no al cun figli u o lo ove ro pa ren te nel li stu dii del le pub li che uni ver sità,
dispera ti di po ter ve der il suo pa ne et le di gnità del le pat rie lo ro nel li su oi figli u o li,
van no le van do le ma ni da si mi li spe se.
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2 Offici an do si la ma gi or par te del le pa ro chie ist ri a ne, cro a te et dal ma ti ne in lingua
et ca rat te ri illy ri ci, ries ce co sa di mol ta ne ces sità che non so la men te si ri stam pi no [fol.
290v.] li sa cri li bri se con do la ri for ma del Con ci lio di Tren to et es se cu ti o ne di Pio
Qu in to,37 ma che app res so si stam pi no alt ri li bri nec ces sa rii per inst ru ti o ne di qu elli
pa ro chi, per la bu o na cu ra di qu el le ani me, che non han no co gni ti o ne d’alt ra lit tera -
tu ra, olt ra che qu a si tut ti li Tur chi che si tro va no nel le pro vin tie del la Chie sa illy ri ca
usan do le lit te re et ca ra te ri illy ri ci più spes so che li tur ches chi, fa cil men te e con grande
frut to pot reb bo no af fe ti o nar si al la let tu ra di li bri dog ma ti ci et pii, an ci sa reb be es pe -
dien te a bel la pos ta spar ger vi li bri di qu e sta qu a lità tra lo ro. La san ta me mo ria di
Grego rio XI II per qu e ste ra gi o ni fe ce for ma re le doi sor ti di ca ra te ri illy ri ci nel la Stam -
pe ria Va ti ca na, et ha ven do con dot to con gran dis si ma li be ra lità sa cer do ti pe ri ti del la
lin gua illy ri ca in Ro ma, fe ce stam pa re al cu ni li bri in qu el la, ma qu e sti di già so no
man ca ti sen za che ve ne si a no ri stam pa ti d’alt ri, cu ran do po co li pre la ti fo ra stie ri
l’agi u to et il be nefitio del la lin gua, che non in ten do no. Né vi è du bio che uno del li
più po ten ti et effica ci mez zi di ti ra re il schis ma ti co illy ri co all’uni o ne del la Chie sa
Catho li ca è l’offici a tu ra illy ri ca, al la qu a le è co sa di me ra vig lia qu an to s’af fe ti o na, per
es se re li su oi sa cer do ti per lo più igna ri, al me no mal pra ti chi et es per ti del la let tu ra
del li prop rii li bri, on de qu an tun que most ra no di le ge re et offici a re in lin gua ma terna,
non ven go no in te si, e per con se gu en za po co sti ma ti dal li po po li. Li Tur chi stes si quando
al cu na volta si tro va no pre sen ti al le mes se illy ri che ca to li che, most ra no gran dis si mo
af fet to et pietà ver so qu el le con de si de rio d’udir le più vol te. Le san te me mo rie di papa
Cle men te38 et pa pa Pa o lo39 do po la vi si ta apo sto li ca fat ta fa re in Dal ma tia nel 1603
com mi se ro la ri for ma del li sa cri li bri illy ri ci ad un Bos ne se ca no ni co di Sibenico,40

co me ten do ne l’es se cu ti o ne al già si gnor car di nal Se ra41 te so rie re, ma perchè il negotio
non hab bia ha vu to ef fet to, n’è in for ma tis si mo il mon si gnor Ges si42 all’ho ra nun tio
apo sto li co in Ve ne ti a.

3 Già che non si ra gu na no più li si no di pro vin ti a li da pre la ti po co af fe ti o na ti al le
sue pe co rel le, vi è nec ces sa ria la vi si ta apo sto li ca ogni de cen nio da com met ter si a pre -
la to es semp la re e ze lan te del ser vi tio di Di o. Tan to più che mol ti pre la ti in Dal ma tia
si no al pre sen te gi or no non han no pub li ca to li de cre ti dell’ul ti ma vi si ta del 1603 per
non es se gu i re qu el lo che par ti co lar men te vie ne im po sto ad es si.

4 Per ri me di a re al la to ta le ca re stia del le scu o le pubb li che, bi so gni a ria met ter ordini
stret tis si mi che li fra ti do mi ni ca ni del con ven to di Za ra pro ve du ti per ciò dal la san ta
me mo ria di Pio Qu in to d’una bu o na ba dia, olt re alt re lo ro ent ra te driz zas se ro le scuole
di tut te le fa coltà al me no del le più nec ces sa rie per l’agi u to del pa e se, co min ci an do
dal la gram ma ti ca, sen za ces sar vi dal la con ti nu a ti o ne gi or na le del le scu o le per qu alsi -
vog lia oc ca si o ne, che di gi or ni fe sti vi ob li gan do al la fre qu en za di qu e ste tut ti li novizzi
del la pro vin tia, fa cen do fa re il me de mo al li pad ri do mi ni ca ni di Ra gu sa per li no vizzi
del la sua vi ca ria, co me qu el li che han no in qu el la cità un con ven to mol to bello et bene
[fol. 291r.] pro ve du to d’ent ra te. L’istes so ob li go si può met te re al li frati minori os ser -
van ti nel li con ven ti pu re del le me de me doi prin ci pal cità, li fra ti mi nori con ven tu ali
nel suo con ven to di Si be ni co, li fra ti del la ter za re go la di San Fran ces co, qu a li tut ti
offici a no in lin gua illy ri ca in sie me con li mo na ci del la ba dia di San ti Cosma e Damiano

hodol tördelt 1.8:Layout 1  2012.02.20.  10:28  Page 194



VE LEN CE ÉS A HÓ DOLT SÁ GI MISSZIÓK 195

pu re del la me de ma offici a tu ra, pot reb bo no ap rir una scu o la nel la medema ba dia con
le gros se ent ra te di qu el la, et cont ri bu ti o ne del li fra ti pre det ti, dal le qu a li scu o le li
gi o ve ni di ma gi or ri us cità et es pe ta ti o ne si pot reb bo no in vi a re a fine di perfe ti o narsi
al li stu dii for ma li in Ita lia, do ve hog gi gi or no si trat ten go no per lo più inutil men te,
co me qu el li che dal li lo ro con ven ti par to no sen za al cu na in tel li gen za di lingua la tina.

5 Per sov ve nir an co al li bi so gni del li fra ti che so no nel sta to tur ches co, e so no in
ma gi or nec ces sità del li re go la ri dal ma ti ni, bi so gnia in sti tu ir un se mi na rio in una cità
dal ma ti na, che me no ge lo sa fus se al li prin ci pi et più re mo ta da stre pi ti et fre qu en ze
fo ra stie re, nel qu a le s’edu cas se ro sot to bu o na dis cip li na di con ti nuo al me no 12 gioveni
bos ne si, 4 del li con ta di Po se ga et Sir mio, 4 dal la Bul ga ria, 2 di Ser via, 2 di Ma ce donia
et 2 d’Al ba nia, che in tut to sa reb bo no 26. Per vit to et so sten ta men to di quali si possono
as si gna re una ove ro doi ba die dal ma ti ne.

6 Un’alt ro se mi na rio vi si vu o le per il cle ro illy ri co, già che in tut to il pa e se non v’è
ne pu re uno, an cor che mol ti ves co vi hab bi a no mo do di man te nir li. E qu e sto bi so gni -
a reb be che fus se ove ro a Lo re to, do ve di già vi fu, ove ro a Ro ma, do ve si tro va no li
se mi na rii del le più bi so gno se na ti o ni. E qu e sto dov reb be es se re com mu ne tan to al li
su dit ti tur ches chi qu an to a qu el li del li prin ci pi chri sti a ni, e per ciò nu me ro so ris petto
all’am piez za et ne ces sità del la chie sa illy ri ca, sì che al me no 20 alum ni fus se ro di
continuo dal pa e se tur ches co, et alt re tan ti per le chie se del li po ten ta ti chri sti a ni con
as segnar vi a qu e sto qu el lo che di già a Lo re to ha ve va as si gna to la san ta me mo ria [di]
Gre go rio XI II, at te so che li 12 alum ni che al pre sen te so no in Ro ma nel Col le gio
Clemen ti no spe sa ti pu re dal la Ca sa San ta, olt ra l’inu til edu ca ti o ne, con la qu a le vengono
al le va ti a pre gi u di cio del la Se dia Apo sto li ca, e po co, per non dir ni u no agi u to del la
Chie sa illy ri ca, so no per lo più su dit ti di prin ci pi chri sti a ni sen za che li più bi so gniosi
vi po tes se ro ha ve re lu o co. E qu an do l’ent ra te del la Ca sa San ta di Lo re to non po tessero
supp li re a tut ta la spe sa, si pot reb be tro var vi ri me dio con aver una cont ri bu ti o ne delli
ves co vi più com mo di in Ist ria et Dal ma tia, po iché ni u no di qu el li tie ne se mi na rii nelle
sue chie se, ove ro con app li ca ti o ne di ba die [fol. 291v.] dal ma ti ne, del le qu a li ve ne
so no tan te, che agi u tan do un e l’alt ro se mi na rio, del li qu a li par la vo, an co ra ve ne
rima ne per be nefici ar alt ri, se be ne per ra gi o ne dov reb bo no tut te es se re im pie ga te
per ser vi tio spi ri tu a le di qu el li po po li, la pietà di qu a li le ha fon da te, la re li gi o ne con -
ser va te, et li con ti nui pe ri co li al pre sen te le man ten go no.

7 Benché la mol ti tu di ne de ves co vi nel pa e se tur ches co non è di tan ta ne ces sità,
qu an to vie ne rapp re sen ta to da al cu ni po co in tel li gen ti di qu el li pa e si, an ci perché
qu el la ge ne ra gran dis si ma ge lo sia nel li ani mi bar ba ri, e ca gi o na mol tis si mi stre pi ti
nel la men te lo ro per l’opi ni o ne che li Tur chi han no del le ri chez ze epis co pa li, on de
or di na ri a men te li fisca li lo ro vog li o no il spog lio se con do l’uso ot to ma no, però bi -
sogni a reb be mo difica re il nu me ro di qu el li, et da re ves co vi al li lu o chi, dal li qu a li senza
mol to stre pi to si po tes se so ve ni re al le nec ces sità spi ri tu a li del li po po li. Per ciò in tutta
la Bos na vi ba sta reb be un ves co vo so lo, qu a le sop ra in ten des se an co la chri sti a nità di
Po se ga et Sir mio, si co me s’ha co stu ma to per il pas sa to. Nel la Dal ma tia sot to po sta al
Tur co un alt ro con ti to lo Scar do nen se ove ro Ma ca ren se, uno in Ser via con ti to lo Bel -
gra den se ove ro Sa mand rien se, uno in Bul ga ria con il suo ti to lo Sar di cen se, uno in
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Ma ce do nia con ti to lo Us co pien se ove ro Pris ri nien se, et uno in Al ba nia con ti to lo Ales -
sien se; qu a li tut ti do ves se ro ha ve re per suo sop ra in ten den te un mi nist ro del la Se dia
Apo sto li ca con ti to lo di nun tio ove ro vi ca rio apo sto li co, al qu a le do ves se ro ri cor re re
tut ti nel li bi so gni et oc cor ren ze lo ro; per le var li l’oc ca si o ne di cor rer con ti nu a mente
a Ro ma con in ge lo sir li mi nist ri del Tur co e con ab ban do nar le cu re lo ro. Qu a le
minist ro do ves se ri se der per si curtà sua et com mo dità del li det ti ves co vi in una cità
di Dal ma tia, a fine che po tes se in vi gi lar pa ri men te al se mi na rio et al li stu dii del li rego -
la ri in Dal ma tia, do ven do qu e sto mi nist ro di con ti nuo ha ve re in tel li gen za per vie di
lit te re con la Sa cra Con gre ga ti o ne de Pro pa gan da Fi de, et ogni trien nio in olt re perso -
nal men te ve ni re a Ro ma per rap re sen tar con vi va vo ce le ne ces sità et alt re oc cor renze
di qu el la chie sa e ren der con to del suo ope ra to.

8 Pro cu rar che tut ti li mer can ti Ra gu sei per li ba za ri tur ches chi, al li qu a li ne gotiano,
ha ves se ro per ca pel la ni per so ne che li fus se ro pro po ste dal me de mo mi nist ro aposto -
li co, do ven do qu el li es se re ta li che po tes se ro più to sto ser vi re per mis si o na rii in quelle
par ti sot to no me di ca pel la ni, e con qu e sti si pot reb bo no ac com pa gna re di qu el li
rego la ri, qu a li ha ves se ro spi ri to d’agi u tar qu el la chri sti a nità.

[fol. 299v. Más kéz zel:] Re la ti o ne. Mo di di pro ve de re al li bi so gni spi ri tu a li di Dal matia.

Jegy ze tek

11 Az el múlt év ti zed ben na gyon je len tôs mér ték ben fel len dült ka to li kus misszió tör -
té ne ti ku ta tá sok ból csak az aláb biak ra uta lok, to váb bi bô sé ges szak iro da lom mal:
TÓTH Ist ván György: Re la ti o nes mis si o na ri o rum de Hun ga ria et Tran sil va nia
(1627–1707). Ro ma–Bp., 1994. (Bib li o the ca Aca de mi ae Hun ga ri ae in Ro ma.
Fontes 1); UÔ: Lit te rae mis si o na ri o rum de Hun ga ria et Tran sil va nia (1572–1717). I–V.
Ro ma–Bp., 2002–2008. (Bib li o the ca Aca de mi ae Hun ga ri ae – Ro ma. Fontes 4); UÔ:
Misszio ná riu sok a ko ra új ko ri Ma gyaror szá gon. Bp. 2007.; MOL NÁR An tal: Ka to li kus
missziók a hó dolt Ma gyaror szá gon. I. (1572–1647). Bp., 2002. (Huma niz mus és Re for -
má ció 26)

12 A szó ban for gó ter ve zet pon tos jel ze tét és szö ve gét lásd a ta nul mány füg ge lé ké ben.
13 Az el múlt évek ben Tom kó nak a bal ká ni egy há zi vi szo nyok kal kap cso la tos két írását

is ele mez tem: MOL NÁR An tal: A sza ra je vói ká di íté le te 1613-ban. A zim ma -elv egy ko rú
ér tel me zé sé hez. In: UÔ: El fe lej tett vég vi dék. Ta nul má nyok a hó dolt sá gi ka to li kus
mû ve lô dés tör té ne té bôl. Bp., 2008. (Ré gi Ma gyar Könyv tár. Ta nul má nyok 9)
195–198.; UÔ: Ün nep ron tók Po zse gán 1629-ben. Uo. 199–212.

14 KLANICZAY Ti bor: El nö ki meg nyi tó. Ke let ku ta tás 1987 ta vasz, 5–7.
15 Az elôadás szer kesz tett vál to za ta: Oli ver Jens SCHMITT: Ve ne zi a nis che Ho ri zon te der Ge -

schich te Sü do steu ro pas: Struk tu re le men te ei nes Ges chichts raums in Mit te lal ter und Frü her
Neu zeit. Sü dost- Fors chun gen, 65–66 (2006–2007), 87–116. Az aláb bi gon do lat menet
er re a ta nul mány ra épül, amely egyéb ként a tá jé ko zó dás hoz to váb bi bô sé ges szak -
iro dal mat tar tal maz.

16 Össze fog la lóan: JÁ SZAY Mag da: Ve len ce és Ma gyaror szág. Egy szom széd ság küz del mes
tör té ne te. Bp., 1990.
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17 BE NE Sán dor: Po li ti ka, pa ráz na ság és há zas ság tö rés a ma gyar iro dal mi ha gyo mány ban.
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299–324.

18 Az apos to li vi zi tá ció jegy zô köny ve és ira tai: Ar chi vio sto ri co del la Sa cra Con gre ga -
zi o ne per l’Evan ge liz za zi o ne dei Po po li o de „Pro pa gan da Fi de” (=APF) Vi si te e
Col le gi vol. 2–4.; APF Scrit tu re ri fe ri te nei Con gres si, Dal ma zia Mis cel la nea vol. 2.
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11 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 41–42.
12 Ezek re a kez de mé nye zé sek re lásd MOL NÁR: i. m. (1. j.) 372–376.
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14 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 177–179, 204–205.
15 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 216–219.
16 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 214.
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Szerk. G. ETÉ NYI Nó ra–HORN Il di kó. Bp., 2008. 73–92.

19 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 323–324.
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rov nik und Ve ne dig. In: Das Os ma nis che Reich und Eu ro pa, 1683 bis 1789: Konflikt,
Ents pan nung und Au stausch. Wien, 1983. (Wie ner Beit rä ge zur Ges chich te der
Neu zeit 10) 207–222. Új ra meg je lent: In: UÔ: Pe a sants, Der vi shes and Tra ders in
the Ot to man Em pi re. Lon don, 1986. (Va ri o rum Rep rints) IX. 207–222.

23 Er re a ke res ke del mi ex pan zió ra lásd MOL NÁR An tal: A belg rá di ká pol na-vi szály
(1612–1643). Ke res ke de lem és ka to li kus egy ház a hó dolt Ma gyaror szá gon. Sz 134
(2000) 373–429.

24 A hor vá tok és bos nyá kok ve len cei je len lé té rôl Lo vor ka Cora lic zág rá bi tör té nész
nagy szá mú ta nul mányt tett köz zé. Itt csak két össze fog la ló mun ká já ra utalok: Lovorka
CORA LIC: U gra du Sve to ga Mar ka. Po vi jest hrvats ke za jed ni ce u Mlecima. Za greb, 2001;
UÔ: Hrvats ki pri no si mle tackoj kul tu ri. Oda bra ne te me. Za greb, 2003.

25 APF Scrit tu re Ori gi na li ri fe ri te nel le Con gre ga zi o ni Ge ne ra li vol. 358. fol. 165rv.
26 FA ROQ HI: i. m. (21. j.) 326–327.
27 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 200–201, 374, 378–383, 424–425, 442, 447.; Ra fa el- Do ri an

CHELA RU: Ve ne zia e l’at ti vità mis si o na ria cat to li ca nell’Eu ro pa Cent ro -O rien ta le du ran te il
XVII se co lo. In: L’Eu ro pa Cent ro -O rien ta le e la Pe ni so la ita li a na: qu att ro se co li di
rap por ti e influs si in ter cor si tra Sta ti e ci viltà (1300–1700). A cu ra di Cri sti an LUCA

–Gi an lu ca MA SI. Bràila–Ve ne zia, 2007.
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28 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 443–446.
29 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 44–45.
30 Vi cko KA PI TA NO VIC: Mar ko An tun de Do mi nis kao met ro po lit. In: Mar ko An tun de Domi -

nis splits ki nad bis kup, te o log i fizicar. Ure di la Ves na Tud ji na GAMULIN. Split, 2006.
(Bib li o tek knji ga me di te ra na 42) 89–97.

31 Mi ros lav VA NI NO: Dal ma ci ja zah ti je va bis ku pe vjeste hrvats kom je zi ku 1604. Cro a tia Sacra
3 (1933) 5. 89–96.

32 Er re a je len ség re legújab ban: MOL NÁR An tal: A No vi Pa zar -i ká pol na vi szály
(1627–1630). A Ra gu zai Köz tár sa ság és a bal ká ni ka to li ciz mus a 17. szá zad el sô felé -
ben. Tör té nel mi Szem le 50 (2008) 39–54.

33 MOL NÁR: i. m. (1. j.) 390–392.
34 Rat ko PE RIC: Hrvats ki za vo di u Ita li ji. In: Crtaj te gra ni ce, ne precr taj te lju de. Zbornik

ra do va u po vo du ime no van ja vrho bo sans kog nad bis ku pa Vin ka Pul jica kar di na -
lom. Pri re dio Mar ko JO SI PO VIC–Ma to ZOV KIC. Sa ra je vo–Bol, 1995. 731–754. (Stu dia
Vrho bos nen sia 7)

35 Tomkó élet raj zá ra máig az egyet len ala pos fel dol go zás: GAL LA Fe renc: Mar na vics
Tomkó Já nos bosz niai püs pök ma gyar vo nat ko zá sai. Bp., 1940.

36 XI I I. Ger gely pá pa (1572–1585)
37 V. Pi us pá pa (1566–1572)
38 VI I I. Ke le men pá pa (1592–1605)
39 V. Pál pá pa (1605–1621)
40 Az em lí tett bos nyák nem ze ti sé gû se be ni cói ka no nok ma ga a bead vány szer zô je,

Mar na vics Tomkó Já nos.
41 Gi a co mo Ser ra bí bo ros, kincs tar tó (†1623)
42 Ber lin ge rio Ges si ve len cei nun cius (1607–1618)
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MI KÓ ÁR PÁD

A ké sô kö zép ko ri szé kes egy há zak 
li tur gi kus fel sze re lé sé nek sor sa
a ko ra új ko ri Ma gyaror szá gon

A mai Ma gyaror szág te rü le tén ta lál ha tó szé kes egy há zi kincs tá rak ban igen sok a fômû.1

Kö zép ko ri tárgy elég ke vés akad kö zöt tük, ba rokk (fô leg 18. szá za di) és his to ri zá ló
annál több, és a kö zép ko ri mû tár gyak zö me sem ke rült je len le gi he lyé re elôbb a 17–18.
szá zad nál. Per sze nem csak a mai Ma gyaror szág egy há zi gyûj te mé nyei nek össze té te le
ilyen, ha nem ha son ló a hely zet azo kon a te rü le te ken is, ame lyek a kö zép kor ban és a
ko rai új kor ban a Ma gyar Ki rály ság hoz tar toz tak, an nak egy há zi hie rar chiá já ba il lesz -
ked tek. A kö zép ko ri ma gyar ál lam a 16. szá zad ele jé re két vi lág ha ta lom üt kö zô zó ná -
já vá vált: püs pö ki szék he lyei kö zül – a gyu la fe hér vá ri és a zág rá bi ki vé te lé vel – va la -
mennyit el fog lal ták és rö vi debb-hosszabb idô re meg is száll ták az osz mán hó dí tók.2

1543-ban elesett Esz ter gom, a ma gyaror szá gi egy ház köz pont ja, és ugyaneb ben az
év ben Pécs is, 1544-ben vég leg a tö rö ké lett Vác, 1552-ben Veszp rém és Csa nád. Gyôrt
1594–1598 kö zött tar tot ták meg száll va, de a mo há csi csa ta után ha ma ro san ál lan dó -
sult a ha di ál la pot a Bécs fe lé ve ze tô úton fek vô vár kö rül. E gert csak 1596-ban tud ták
meg száll ni a hó dí tók, ám az már Bu da el fog la lá sa (1541) után vég vár rá lett, és a szé -
kes egy ház ká pol na ko szo rús szen té lyét már az 1540-es évek ben bás tyá vá épí tet ték át.
Még az észa kon fek vô Nyit rát is meg száll ták rö vid idô re (1663–1664). Az Er dély kapu -
já ban ál ló Vá ra dot csak 1660-ban si ke rült el fog lal niuk, ott vi szont a pro tes táns er délyi
ren dek már 1557-ben sze ku la ri zál ták a szé kes káp ta lant, a kincs tár ral e gyütt. Gyu la -
fehér vá rott ha son ló képp tör tént; a kincs tár ból a 16. szá zad vé gé re alig ma radt va lami.

Hi he tet len mér té kû a pusz tu lás, amit a – nem csak a mû vé szet tör té ne ti – köz vélekedés
el sô sor ban a tö rök ter jesz ke dés sel kap csol össze. Nem ok nél kül per sze: al ka lom szüli
a tol vajt. Az ezüst bôl ké szült li tur gi kus edé nye ket és fel sze re lé si tár gya kat ugyanis több -
nyi re nem a po gány tö rö kök ra bol ták el, ha nem az ex lex ál la po tot ki hasz nál va maguk
a ke resz té nyek. Leg gyak rab ban a ma gyar fô ne me sek és em be reik. A ki rá lyi ud var vagy
a hi va ta los ha di gé pe zet ele ve pénz for rás nak te kin tet te az egy há zak kincs tá rait. A kato -
li kus egy ház a 16. szá zad vé gé re az or szág ban el ve szí tet te po zí ciói nagy ré szét, a papság
szá ma a ko ráb bi ti ze dé re csök kent,3 és a ter je dô pro tes tan tiz mus sem tu dott sok szor
mit kez de ni a ké sô kö zép ko ri ars sa cra fény ûzé sé nek reá ma radt re lik viái val.
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Te kint sük át rö vi den a szé kes egy há zak fel sze re lé sei nek sor sát a 16–17. szá zad ban,
a kö zép ko ri ma gyar ál lam szétesé se utá ni idô szak ban, rész ben újab ban kiadott, ki sebb
rész ben kiadat lan for rá sok se gít sé gé vel. A fô egy ház, Esz ter gom tör té ne te a leg job ban
do ku men tált, és en nek ál lo má nyá ból – rit ka ki vé tel képp – sok meg van ma is.4

Ez a kincs tár a leg gaz da gabb volt az egész or szág ban. Vesz te sé gek ezt is ér ték már ko -
ráb ban, pél dául a 15. szá zad ban; a foly vást pénz za var ral küsz kö dô Ja gel ló-ud var pedig
nem csak a fô pa pi ha gya té kok ra (így Ba kócz Ta má sé ra) igye ke zett rá ten ni a ke zét, hanem
a kincs tár egé szé re is. A mo há csi ve re ség u tán – a csa ta té ren a prí más, Szal kai László is
elesett – még rosszabb lett a hely zet; I. (Sza po lyai) Já nos te te mes mennyi sé gû ezüstnemût
sa já tí tott ki há bo rús cél jai ra. Az ál ta lá nos fe jet len ség és a pol gár há bo rú kö ze pet te a para -
men tu mok egy ré szét, az öt vös mû ve ket és a le vél tá rat Vár day Pál, az új ér sek, Dré gely várá -
ba szál lít tat ta (1527). Ké sôbb ezek vissza ke rül tek Esz ter gom ba, de még a vá ros 1543-as
eles te elôtt va la mennyit si ke rült Po zsony ba vin ni. A káp ta lan és az ér sek ség új szék helye
Nagy szom bat lett, de a nagy  ér té kû fel sze re lést Vár day ma gá nál tar tot ta po zso nyi pa lo -
tá já ban. Ami kor 1549-ben meg halt, Sbar del la ti Ágos ton nagyp ré post és Bor ne misza Pál
óbu dai pré post azon nal át vi te tett min dent a Szent Már ton-temp lom sek res tyé jé be. Az
ek kor fel vett lel tár ban jól felis mer he tôen sze re pelt a Má tyás-kál vá ria, a Ko ro ná zá si eskü -
ke reszt, ta lán az Apos to li ke reszt is (mind há rom ma is meg van Esz ter gom ban). S ezeken
kí vül na gyon sok, azóta el tûnt tárgy: öt fe je rek lye tar tó, Szent Ist ván ki rály és Szent Imre
ka re rek lye tar tói, egy öt vös mû fe de les, ré gi Evan gé liu mos könyv, több gyön gyök kel, drága -
kö vek kel bo rí tott mit ra. Na gyon sok meg volt ek kor még a tex ti lek kö zül: ca su lák, dal -
ma ti cák, cap pák stb., kö zöt tük több is gyöngy hím zés sel. Egy zsá kocs ká nyi erek lye és kris -
tály lap ta nús ko dott ar ról a sok ezüst re li kvi á ri um ról, ame lyet 1527-ben még lel tá roz tak.
1553-ban, ami kor Oláh Mik lós lett az új ér sek, csu pán a legér té ke sebb tár gya kat hagy -
ták to vább ra is Po zsony ban (így pél dául a Má tyás-kál vá riát), a töb bit át szál lí tot ták Nagy -
szom bat ba.5 Eze ket a li tur gi kus tár gya kat, tex ti le ket nyil ván hasz nál ták.

A töb bi szé kes egy ház kö zép ko ri kincs tá rá ról oly kor igen csak ke vés is me ret tel ren del -
ke zünk. A sze ré nyebb je len tô sé gû csa ná di egy há zat 1514-ben a ke resz te sek (Dó zsa
György se re gei) fosz tot ták ki.6 A rend kí vül gaz dag pé csi püs pök ség kin csei rôl is csak
ada tok ma rad tak. 1526-ban a vá rat és a szé kes egy há zat nem tud ták a tö rö kök felégetni,
de a káp ta lan már elôbb, a vesz tett csa ta hí ré re el me ne kült a kincs tár ral együtt. Út köz -
ben azon ban ma ga a ná dor, Bá tho ry Ist ván fosz tot ta ki ôket. 1528-ban ad ta csak át a
tár gyak egy ré szét a vá ros ba köz ben vissza tért káp ta lan nak.7 Mo hács után Pécs be fogadó
hellyé vált: 1537-ben ide me ne kí tet ték a bosz niai káp ta lan Di a ko vá ron ôr zött kin cseit:
24 ca su la, 8 dal ma ti ca, 5 ol tár te rí tô, egy gyön gyök kel hím zett mit ra stb., va la mint tizen -
öt ke hely, öt ke reszt, négy pár am pol na, két pász tor bot, há rom szent ség tar tó stb. került
a pé csi püs pök ség ôri ze té be.8 A vá rost hat év vel ké sôbb, 1543-ban fog lal ta el a tö rök;
a kle nó diu mok ja vát a me ne kü lô püs pök, Vá ral jai Sza nisz ló vit te ma gá val. Hogy pon -
to san ho vá, saj nos nem tud juk; sze pe si pré post ként halt meg 1548-ban, és a szepes helyi
Szent Már ton-temp lom ban te met ték el.9 Amit Pé csett ha gyott, biz to san el pusztult.

A vá ci szé kes egy ház fel sze re lé sé rôl ennyi in for má ciónk sincs. A káp ta lan in gó sá gait
és a le vél tá rat Nóg rád vá rá ba szál lí tot ta 1541-ben, majd a vár eles té vel (1544) minden -
nek nyo ma ve szett.10
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Mo hács u tán a Bécs fe lé ve ze tô úton álló
Gyôr is ha ma ro san el pusz tult. 1539-ben
leégett a szé kes egy ház, kö zép ko ri kincs tá -
ra ta lán ek kor sem mi sült meg.11 Nin cse -
nek ada taink. A mai gyûj te mény kö zép ko -
ri li tur gi kus tár gyai nak so ka sá ga an nak
kö szön he tô, hogy a tö rö kök tôl vissza fog -
lalt vá ros a 16. szá zad vé gé tôl kezd ve ke -
resz tény ké zen ma radt, és így a 17. szá zad -
ban gyûj tô he lyé vé vált a kal ló dó egy há zi
fel sze re léseknek. A kincs tár mu ze a li zá lá -
sá val, a 19. szá zad vé ge fe lé, újabb egy ház -
me gye be li öt vös mû ve ket gyûj tött a püs -
pök vár fa lai kö zé a két – a múlt em lé kei
iránt erô sen ér dek lô dô, ki vá ló mû gyûj tô –
püs pök, Si mor Já nos, il let ve Zal ka Já nos.12

Veszp ré met il le tôen sok kal job ban va -
gyunk tá jé ko zot tak. Ezt a kincs tá rat még
idejé ben az or szág nyu ga ti ré szei re me ne -
kí tet ték, elôbb a sü me gi vár ba, majd Sop -
ron ba. Ke che ti Már ton püs pök 1539-tôl
kezd ve – mie lôtt aposz ta zált és meg nô sült
vol na – több da ra bot el zá lo go sí tott, de
még így is hi he tet len ér té kek ma rad tak
együtt a 16. szá zad vé géig. A tö rök elô re -
nyo mu lás miatt Veszp rém is gyûj tô hellyé
vált: itt ôriz ték az óbu dai pré post ság meg -
ma radt li tur gi kus fel sze re lé sét is. A pré post -
ság kin cseit a török kö ze led té nek hí ré re
Szan da vá rá ba me ne kí tet ték, on nét ra bol -
ta el azo kat Var kocs Tamás eg ri ka pi tány.
Egy ré szü ket Bor ne mi sza Pál pré post
vissza  vál tot ta,13 s ezek rajta (il let ve utódján,
Kö ves And rás pré pos ton) ke resz tül jut hat -
tak Veszp rém be. Ti pi kus nak mond ha tó
a me ne kí tett a nyag sor sa: az 1571-ben,
Sop ron ban fel vett lel tár ban még gon do -
san el kü lö nít ve sze re pel tek a veszp ré mi és
az óbu dai da ra bok, de az utolsó lá dá ban
lé vô pa ra men tu mo król már ek kor sem tud ta meg mon da ni sen ki, ho va tartoz tak ere -
de ti leg.14 A veszp ré mi kincs tár utol só is mert lel tá rát 1591-ben vet ték fel Pozsonyban;
ugyanott volt ek kor a káp ta la ni le vél tár is.15 A tár gyak ezután szét szó ród tak; az összes
biz to san nem pusz tult el, mert vé gül Gyôr be ke rült Bor ne mi sza Pál gyöngy hím zé ses
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mit rá ja (1550),16 és Ve té si Al bert püs pök há rom
olaj tar tó szarv ser le ge.17 Nyit rán ôr zô dött meg az
óbu dai pré post ság ja vai kö zül az egyet len, ma is
azo no sít ha tó mû: egy bar nás vö rös ac hát kô bôl fa -
ra gott gyer tya tar tó-pár.18 A ma Veszp rém ben ôr -
zött, ve len cei hím zé sû, vö rös bár sony ka zu la, rajta
Ve té si Al bert cí me ré vel, szin tén ezek kö zül szár -
maz hat, csak épp nem tud juk, mi kor és ho gyan
ke rült (vissza?) a vá ros ba.19

Az eg ri káp ta lan is igen ko rán me ne kü lés re
kény sze rült. A püs pö ki vár ból Bu da eles tét (1541)
kö ve tôen vég vár lett, amely nek vé dôi 1552-ben
hô sie sen vissza ver ték a tö rök ost ro mot. A kincs -
tár ek kor már jó ide je el ke rült a vá ros ból;20 egy
ré sze Oláh Mik lós nál volt (1562), má sik ré szét
Ve ran csics An tal (eg ri püs pök) 1559-ben Eper je -
sen he lyez te el. A püs pö ki szék ben utód ja, Radéczi
Ist ván ki rá lyi hely tar tó a po zso nyi káp ta lan ôri ze -
té re bíz ta a még meg lé vô li tur gi kus fel sze re lés fe -
lét (1574–1575), má sik fe lét vi szont – egye bün -
nen va ló da ra bok kal együtt – ma gá nál tar tot ta.
Ezek kö zött vol tak ezüst füs tö lôk, egy monst ran -

cia, kely hek – utób biak kö zül az egyiket a Bá tho ry-csa lád cí me re dí szí tet te. Ra dé czi
ha lá la után az eg ri káp ta lan csak igen nehe zen tud ta vissza sze rez ni Po zsony ból az ôt
il le tô ja va kat (1587-ben). A tör té net egyik fô sze rep lô je Szent Bar na bás apos tol ezüst -
bôl ké szült fe je rek lye tar tó ja volt, ame lyen a szent sza kál lát és ha ját beara nyoz ták. Mint -
egy húsz már ka sú lyú volt. Eper jes rôl ez is Po zsony ba ke rült, a dóm ba, ahol két má -
sik eg ri fe je rek lye tar tó, ezüst gyer tya tar tók, hím zett an te pen di u mok és egye bek
tár sa sá gá ban ôriz ték to vább, vé gül pe dig visszaad ták ôket. Az in ven tá ri u mok, át vé teli
elis mer vé nyek so rán vé gig te kint ve jól lát szik, hogy a kin csek mindegy re fo gyat koz tak,
bár oly kor vá rat la nul meg je len tek újabb, ko ráb ban em lí tet len tár gyak is. A 17. szá zad -
ban min de ne set re az eg ri öt vös mû vek nek is nyo muk ve szett.

A má sik ér se ki szék hely rôl, Ka lo csá ról szin te sem mit sem tud tunk egé szen a legutóbbi
idô kig. Egy újon nan kö zé tett lel tár ból azon ban ki de rült, hogy 1557-ben Vá ra don sok
ka lo csai pa ra men tu mot (mi se ru há kat, cap pá kat, dal ma ti cá kat), ezüst ne mû e ket – vala -
mint két kár pi tot – ôriz tek.21 A mi se ru hák kö zött vol tak igen nagy ér té kû, gyöngy hím -
zé ses da ra bok is, köz tük egy olyan, ame lyet Krisz tus pas sió já nak ké pei dí szí tet tek. Úgy
lát szik, Ka lo csá ról is ide jé ben (ta lán mind járt Mo hács u tán) el szál lí tot ták a fel sze relést,
s e zek nagy ré szé nek – a tex ti lek nek – még 1557-ben is szá mon tar tot ták a szár mazását.

Vá rad, az egyik leg gaz da gabb ma gyaror szá gi püs pök ség szin tén gyûj tô he lyé vé vált
te hát a me ne kü lés re kény sze rült egy há zi in téz mé nyek ja vai nak. 1557-ben már nemcsak
Ka lo csá ról vol tak itt mi se ru hák, ha nem a kö ze leb bi Eg res rôl és (az eg ri püs pök séghez
tar to zó) Pan ko tá ról is. Igen nagy mennyi sé gû volt a tex til ne mû: mintegy 140 ca su la
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(tar to zé kai val), 60 dal ma ti ca, 70 cap pa, 30 an te pen di um mel lett a sok e gyéb – szônyeg,
te rí tô, kár pit – jól mu tat ja az ará nyo kat. Az öt vös tár gyak szá ma nem volt ennyi re magas,
de min den tí pus ból több is akadt. Az in ven tá ri um fel vé te lé re 1557-ben az a dott okot,
hogy az er dé lyi ren dek sze ku la ri zál ták a vá ra di káp ta lant: a li tur gi kus fel sze re lés túl -
nyo mó ré szét Ecsed vá rá ba szál lí tot ták. A ne mes fém-tár gyak ha ma ro san el tûn tek; egy
ré szük Gyu la fe hér vár ra ju tott, köz tük a Szent Lász ló-her ma is, amely ma egye dül azono -
sít ha tó a vá ra di kin csek kö zül (most a gyô ri szé kes egy ház ban).22 Ecsed rôl egy lá dá nyi
hol mit átad tak a Po zsony ban vagy Nagy szom bat ban szé ke lô új vá ra di püs pök nek, más
ré szük 1588-ban Kas sán tûnt fel, vé gül az összes még meg ma radt pa ra men tum Kassára
ke rült 1615 után, s on nét osz tot ták szét a hasz nál ha tó da ra bo kat más egy há zak nak.

A KÉ SÔ KÖ ZÉP KO RI SZÉ KES EGY HÁ ZAK LI TUR GI KUS FEL SZE RE LÉ SÉ NEK SOR SA 205

3. kép. Szent Lász ló ki rály hermája, 1406 után

hodol tördelt 2.8:Layout 1  2012.02.20.  10:46  Page 205



A 17. szá zad má so dik év ti ze dé re a nagy vá ra di
püs pök ség kincs tá ra – ben ne a ka lo csai klenó -
diu mok kal – tel je sen szét szó ró dott.

Ma gyaror szág ké sô kö zép ko ri egy há zi kincs -
tá rai nak – a zág rá bi ki vé te lé vel23 – gros so modo
ez volt a sor sa. Lát ha tó, hogy min den me ne kít -
he tô mû az or szág vé dett szé lei fe lé – Sop ron -
ba, Po zsony ba, Kas sá ra, Eper jes re – ke rült, ahol
zö mük szét szó ró dott, il let ve el tûnt. Eb bôl szá -
munk ra az a tri viá lis ta nul ság kö vet ke zik, hogy
a tör té ne ti Ma gyaror szág (szé kes) egy há zi kincs -
tá rai ban ôr zött kö zép ko ri tár gyak egyál ta lán
nem csu pán az il le tô szû kebb te rü let re, ha nem
az egész or szág ra jel lem zôk le het nek, azok ra a
ré szek re is, ahol ta bu la rasát te rem tet tek a tö rö -
kök. Az írá sos for rá so kat az is mert anyag gal
össze vet ve jól lát sza nak az ará nyok. Az osz mán
hó dí tás mér le gét a ma gyar mû vé szet tör té net-í -
rás – és a ré gi ma gyar mû vé sze ti kul tú ra – óriá -
si passzí vum mal kell zár ja. Nem csak a szû keb -
ben vett hó dolt te rü le te ken, bár ott a leg ki vált.

Ezen a ké pen – jól le het meg fe lel an nak a to -
posz nak, amely re a be ve ze tô ben utal tam – so -
kat nem le het ja ví ta ni. Van azon ban még egy
lehe tô sé günk, hogy legalább a hó dolt sá got va -
la me lyest be né pe sít sük, pon to sab ban, hogy ész -

re ve gyük ott is a mû vé sze ti éle tet. Eh hez azon ban túl kell lép nünk a ha gyo má nyos
mû vé szet tör té ne ti meg kö ze lí té sen, amely ab ból in dul ki, hogy egy mû tárgy csak ké -
szü lé se ko rát il luszt rál hatja.

Pél da kép pen idéz zük Gyön gyöst. Nem köz is mert, de a mai Ma gyaror szág te rü le tén
a gyön gyö si Szent Ber ta lan-temp lom kincs tá ra a har ma dik leg gaz da gabb ka to li kus
gyûj te mény; mind járt az esz ter go mi és a gyô ri szé kes egy há za ké után kö vet ke zik. Hét
fili grá nos és egy zo mán co zott kely het, há rom pa cifi ká lét és egy úr mu ta tót ôriz nek ott
a kö zép kor vé gé rôl; ennyi ma radt a vá ros egy há zi in téz mé nyei után.24 Még a Szent
Er zsé bet-is po tály temp lom ból is szár ma zik egy: a kely het 1661-ben ja ví tot ták.25 (1685-
ben pe dig új monst ran ci át csi nál tat tak.26) Gyön gyös gaz dag me zô vá ros volt, ahol az
1544-es tö rök hó dí tás kon zer vál ta a ka to li ku sok po zí ció ját; nem csak a fe ren ces ko los -
tor, ha nem a plé bá nia is mû kö dött vé gig a tö rök fenn ha tó ság ide je alatt,27 1634-ben
pe dig a je zsui ták is ko lát nyi tot tak itt.28 Az 1618-ban, il let ve 1623-ban ké szült Gyön gyösi
Gra du á le is en nek a hit élet nek az em lé ke. A pa pír ké zi ra tot szí nes, or na men tá lis ini -
ciá lék dí szí tik. Nem ki ma gas ló kva li tá sú mun ka, de ar ról ta nús ko dik, hogy a tö rök hó -
dí tás kö ze pén a vá ros mi re volt ké pes.29 Nem kü lön bö zik lé nye ge sen a ko ra be li, il -
luszt rált pro tes táns ké zi ra tok tól, pél dául a – szin tén hó dolt sá gi – Béllyei Gra du ál tól.30
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Ha son ló szel lem ben de ko rál ták a fe ren ces temp lom fa lait és ta lán mennye ze tét is.31

Né mi iró niá val szól va: akár meg is al kot hat nánk a „me zô vá ro si ka to li kus vi rá gos re -
ne szánsz”-ot – az er dé lyi és pro tes táns „vi rá gos re ne szánsz” min tá já ra.

A gyön gyö si ka to li ku sok mind vé gig hasz nál ták kö zép ko ri kle nó diu mai kat. A je zsui -
ták ol tá ro kat ho zat tak Nagy szom bat ból, új (sze ré nyebb) öt vös mû ve ket is be sze rez tek,
de a temp lo mok egy ko ri gaz dag sá gá nak ma ra dé kai biz to san se gí tet tek megôriz ni a
me zô vá ros pol gár sá gá nak ka to li kus iden ti tá sát.32 A kö ze li Gyön gyös pa tán egy má sik
fili grá nos ke hely ma radt fenn,33 Pász tón pe dig egy szép, ké sô gó ti kus ci bó ri um.34

E dara bok ban a kö zép ko ri mû vé szet pro duk tu mait szok tuk lát ni, és nem fog lal koz -
tunk az zal, hogy a ko rai új kor ban, hó dolt te rü le ten ezek al kot ták to vább ra is a mû vé -
sze ti kul tú ra je len tôs ré szét. Bi zo nyos ér te lem ben megállt itt az idô.

Ez a prob lé ma – a kö zép ko ri mû al ko tá sok ko ra új ko ri to vább hasz ná la tá nak kér -
dése – nem csak a hó dolt ság ban je lent ke zik. Eve lin Wet ter fe dez te fel és pub li kál ta
nem ré gi ben a bras sói Fe ke te temp lom ru ha tá rát, ahol zöm mel ké sô kö zép ko ri, cson -
kí tat lan mi se ru hák, pa lás tok ôr zôd tek meg máig.35 Eze ket az evan gé li ku sok megörö -
köl ték a ka to li kus idôk bôl, és oly kor ma guk is hasz nál ták ôket. Nem csak a bras sóiakra
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volt ez jel lem zô, ha nem más pro tes táns fe le ke ze tek re is; és ha a kö zép ko ri li tur gi kus
tex ti lek ilyen hasz ná la ta rit ka volt is, az öt vös tár gya ké min den na pos. Hadd utal jak
csak pél dául az or szág má sik vé gé bôl va ló, a cell dö möl ki evan gé li ku sok ké sô gó ti kus
kely hé re.36 Nem volt rit ka, hogy a kö zös ség a ke hellyel együtt tért át, vagy más úton
ju tott ré gi egy há zi edé nyek hez. Ugyanez jel lem zô a re for má tu sok gyü le ke ze tei re is: a
bo gyisz lói fe de les ser leg (16. szá zad ele je) is így ma radt fenn.37 Per sze itt is fon tos vol -
na a pro ve nien cia pon tos fel de rí té se. A re for má tu sok egyéb ként a hó dolt ság kö ze pén
is meg te rem tet ték a ma guk új mû vé sze tét. A tas si gyü le ke zet pél dául 1625-ben kap ta
(és a mai na pig hasz nál ja) úr va cso ra po ha rát,38 1626-ban pe dig a kecs ke mé tiek rendel -
tek ha son lót ma guk nak, ké sôbb kan nát – va la mennyi Kecs ke mé ten ké szült.39 Az oszmán
fenn ha tó ság alatt élô vá ros öt vös sé ge a 17. szá zad ban él te vi rág ko rát.40 Ez azon ban
egy má sik, ha gyo má nyos fe je ze te a tör té net nek.

A 16–17. szá zad mû vé sze té rôl al ko tott ké pünk azon ban nem lesz so ha tel jes, ha nem
fi gye lünk az ele ven, hasz ná lat ban lé vô kö zép ko ri da ra bok ra (le gye nek azok szob rok,
ké pek vagy öt vös mû vek), és az utób biak tör té ne ti he lyét sem is mer jük pon to san, ha
fi gyel men kí vül hagy juk 16–17. szá za di – és per sze ké sôb bi – sor su kat. A tár gyak ban
meg ra gad ha tó kul tú ra, és ma guk a meg fog ha tó tár gyak legalább oly mér ték ben for -
rá sai egy kor nak, mint a szö ve gek: adó lajst ro mok, vég ren de le tek vagy tör té ne ti föl -
jegy zé sek. Csak va la mi vel ne he zebb ôket meg szó lal tat ni.
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KISS ERI KA

A hó dolt ság öt vös sé ge a 17. szá zad ban

A hó dolt ság öt vös sé gét Bobrovszky Ida 1980-as mo no gráfiája óta el sô sor ban a há rom
je len tôs me zô vá ros: Kecs ke mét, Nagy kô rös és – min de nek elôtt – Deb re cen kézmûvessé -
gé vel szo kás azo no sí ta ni.1 De már Bobrovszky is fi gyel mez te tett ar ra, hogy ide je lenne
kö ze lebb rôl is vizs gál ni a mai Tol na, Pest, Fe jér és rész ben Ko má rom-Esz ter gom megye
te rü le tét, il let ve a Szol nok tól észak ra hú zó dó te rü le tek em lé keit. Aho gyan nem le het
a 16–17. szá zad ban egyet len tér ké pen meg raj zol ni a hó dolt ság észa ki ha tá rát, úgy a
te rü let kéz mû ves sé gé nek ha tó su ga rát sem le het egyet len vo nal lal meg von ni.

A fenn ma radt em lék anyag meg le he tô sen egy ne mû ab ból a szem pont ból, hogy a
föld szí ne fö lött, te hát nem ré gé sze ti mód sze rek kel ku ta tott mû vek szin te ki zá ró lag
egy há zi tu laj don ban, több nyi re re for má tus, ma gyar aj kú gyü le ke ze tek hasz ná la tá ban
ôr zôd tek meg. Ez azért sze ren csés, mert sok eset ben a tár gyak ere de ti he lyü kön, egy -
ko ri ké szí té sük gyü le ke ze té ben vagy an nak kör nye ze té ben ma rad tak fenn, jó eset ben
nap jain kig.2 En nek a még szin te alig is mert anyag nak a máig utol só nagy, nyil vá nos
meg mu tat ko zá sa a ma gyaror szá gi re for má tus egy há zak mû tár gyait be mu ta tó kiál lí tás
volt az Ipar mû vé sze ti Mú zeum épü le té ben, 1934-ben.3

Rész ben Bobrovszky – egyéb ként na gyon ala pos, igen sok tár gyat, ada tot fel dol gozó, át -
fo gó mun ká ja – óta a köz vé le ke dés a hó dolt ság öt vös sé gé rôl mégis kis sé som más: elsôsor -
ban a vi szony lag szûk for mai pa let tát, tech ni ka bá zist szo kás em lí te ni, mely a szû kebb
„piac”, a me zô vá ro si pa raszt pol gár ság rep re zen tá ciós igé nyeit és te zau rá lá si szük ségleteit
elé gí tet te ki. A fenn ma radt em lék anyag ban el sô sor ban po ha ra kat és kenyér osz tó tányéro -
kat ta lá lunk, rit kák a na gyobb lép té kû al ko tá sok: kan nák, ke resz te lô edé nyek.4 Egyoldalú
azon ban e kép. Úgy tûn het, mint ha a szin te köz hely sze rûen gaz dag, „pom pá za tos kin -
cse ket” tö me gé vel al ko tó ma gyar ki rály sá gi és er dé lyi öt vös cé hek mel lett a hó dolt ság
va la mi „ha di”-mû ves ség len ne; ahol a szûk piac, a ki sebb mozgástér és a kor lá to zottabb
anya gi le he tô sé gek ha tá sá ra, a „nagy test vé rek” ár nyé ká ban alkottak vol na – dön tôen –
a 17. szá zad hú szas évei tôl na gyobb szám ban öt vös mes te rek, év tize de ken át is mé telve
for má kat, de ko rá ciós rend sze re ket. Cé lunk azt bi zo nyí ta ni, hogy a hó dolt ság öt vös sé -
gé nek kap cso la tait nem az in fú zió min tá já ra kell el kép zel ni; a há rom rész re sza kadt
or szág mû ves sé ge – öt vös sé ge bi zo nyo san – egy ke rin gés ré sze volt és ma radt is.
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A hó dolt sá gi öt vös ség kap cso la tai kö zül az egyik leg fon to sabb, mely sa ját elôz mé -
nyei hez fû zi. A ko ráb bi, a re for má ció elôtt, a 15–16. szá zad ban ké szült mû vek va ló -
szí nû leg nem min den eset ben he lyi ter mé kek, ha nem az or szág köz pon ti te rü le tén
mû kö dô öt vös köz pon tok ter mé kei vol tak. Ide kell so rol nunk azo kat a re for má ció
elôtt ké szült egy ko ri mi se kely he ket, me lyek nem csak a sze pes sé gi és er dé lyi lu the -
rá nus kö zös sé gek ben ma rad tak fenn, ha nem – és ez sok kal ke vés bé köz is mert – ame -
lyek a több nyi re ma gyar aj kú kál vi nis ta gyü le ke ze tek em lé kei kö zött is meg ta lál ha -
tók. Úgy, aho gyan fo lya ma to san hasz nál ták a pro tes táns sá vált kö zös sé gek az egy ko ri
plé bá nia temp lo mot – több nyi re egy ko ri nem zet sé gi mo nos to ro kat – az is ten tisz te -
let li tur gi kus te re ként. Ami azon ban a fô kü lönb ség a sze pes sé gi és dél- er dé lyi szász,
il let ve a hó dolt ság és an nak ha tár vi dé kén élô gyü le ke ze tek ben fenn ma radt kö zép -
ko ri ere de tû em lé kek kö zött, hogy utób biak ban mai is me re teink sze rint nem mu -
tat ha tó ki e tár gyak fo lya ma tos hasz ná la ta a 16. szá zad fo lya mán. Meg le het, csak a
for rá sok hiá nyos vol ta okoz za, de a ma is mert em lé kek több nyi re a 16. szá zad végén,
a 17. szá zad ele jén ke rül nek az ak kor már re for má tus gyü le ke ze tek be, ek kor kez dik
el ôket is mét li tur gi kus edény ként hasz nál ni.5 En nek el le né re e ké sô kö zép ko ri tár -
gyak min den bi zonnyal he lyi „ré gi sé gek” vol tak, nem a 16–17. szá zad for du ló ján ju -
tot tak mai ôr zé si he lyük re.6 Az osz má nok ál tal el fog lalt vi dé ke ken a sa já tos, el sô sor -
ban a re for má tus li tur gi kus fel sze re lé sek irán ti ke res le tet kielé gí tô mû ves sé get nem
a re ne szánsz for mák szí vós to vábbélé se, ha nem az azo kat megelôzô idôszak tí pusait
a 18. szá zad el sô har ma dáig kon zer vá ló vol ta jel lem zi. A legin kább „hó dolt sá gi nak”
elis mert tárgy tí pu sok ép pen a ké sô kö zép ko ri, a 15. szá zad kö ze péig vissza ve zet he -
tô for mák szer ves átala ku lá sa ként ke let kez tek. Ez a fo lya mat jól nyo mon kö vet he tô
az egész egy ko ri ki rály ság te rü le tén.

A re for má tus li tur gia egyik alap tí pu sa, egy ben a 16–17. szá za di ma gyaror szá gi öt -
vös ség nek is az egyik leg na gyobb em lék anya ga a ha zai szak iro da lom ban „tal pas po -
hár”-nak ne ve zett edé nyek cso port ja. A tárgy tí pus sal a Par tium, Er dély és a hó dolt ság
em lé kei kö zött is ta lál ko zunk.7 Az öt vös jeggyel is el lá tott, kel tez he tô em lé kek kö zött
kas sai és deb re ce ni ere de tûek is van nak.8 A tí pus Er dé lyen kí vül ké szült pél dái kö zött
rit kák a nem re for má tus gyü le ke zet nél fenn ma radt da ra bok. Ezek kö zé so rol ha tók
a Jan ko vich Mik lós gyûj te mé nyé vel a Nem ze ti Mú zeum ba ke rült po ha rak.9

A fel sô- ma gyaror szá gi em lé kek dön tôen az em lék anyag leg ko ráb bi ré te gé hez, a
16–17. szá zad for du ló ján ké szült mû vek kö zé tar toz nak. Er rôl a vi dék rôl a ké sôb biek -
ben nem is mer jük a tí pus pél dáit.10 Ér de kes eb ben az össze füg gés ben, hogy a Duna–
Tisza kö zöt ti te rü let észa ki ré szén és a Du nán túl ról vi szont nem is me rünk tal pas po -
ha ra kat. Nem ma radt fenn e for ma a ki rály ság nak a bá nya vá ro sok tól nyu gat ra, dél re
hú zó dó te rü le té rôl. Az egyes föld raj zi te rü le te ken el té rô volt a tal pas po ha rak funk -
ció ja is. A szá mos dél- er dé lyi em lék kö zött nin cse nek egy kor li tur gi kus ren del te té sû
pél dák: az er dé lyi szász vá ro sok öt vö sei ál tal ké szí tett tal pas po ha rak pol gá ri tes tü le -
tek – cé hek, vá ro si öt vös mû vek, szom széd sá gok – kö zös ét ke zé sein és rep re zen ta tív
ese mé nyein hasz nált vagy te zau rá lás ra szol gá ló ezüst jei vol tak, a lu the rá nus li tur giá -
ba nem épül tek be.11 En nek va ló szí nû oka az le het, hogy ép pen e te rü le tek gyü le ke -
ze ti nagy szám ban hasz nál tak ko ráb bi, re for má ció elôt ti mi se kely he ket az úr va cso ra
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ki szol gál ta tá sa kor, így a ké sôb bi, 16–17. szá za di em lé kek ké szí té se kor a „ke hely”, tehát
a tal pas-szá ras edény tí pus for mai ká non ja ma radt a meg ha tá ro zó.12

Fon tos megem lí te ni, hogy az er dé lyi szak nyelv ma is „ud va ri po hár”-ként is me ri ezt
a for mát. Ez azért ér de kes, mert ép pen Bobrovszky Ida azo no sí tot ta a ki fe je zés 17. századi
elô for du lá sait – jel lem zôen a me zô vá ro si for rá sok ban, de gya ko ri a fel sô- ma gyarországi
és er dé lyi em lí té se is – ev vel a kar csú, hen ge res po hár ral.13 A tal pas po ha rak edényrészé -
nek fe ne ke kö rül be lül a tárgy tel jes ma gas sá gá nak al só ne gye de-har ma da kö zött helyez -
ke dik el, tal puk pe dig a po hár szé les sé gé nek meg fe le lô, ala cso nyabb, kis sé ki szé lesedô
pe re mû hen ge res for ma. AHof be cher ere de te a 15. szá za di bur gundi öt vös sé gig vezethetô
vissza. A ké sô kö zép ko ri pél dák for má ja ma gas, kes keny ará nyú, hen ge res, a száj perem -
nél erô seb ben ki szé le se dik.14 A tí pus a 17. szá zad el sô fe lé ben is elô for dult még a ma -
gyaror szá gi öt vös ség ben. El sô sor ban a 16. szá za di úgy ne ve zett kincs le le tek ben ta lál -
koz ni ve le gyak ran, te hát nem ki fe je zet ten ud va ri em be rek bir to ká ban volt egykor.15

Eu ró pá ban több fe lé meg fi gyel he tô a ké sô kö zép ko ri po hár tí pus ha son ló átala kulása.
De nem csu pán for mai lag vál to zott, ha nem bir tok lá sá nak kö re is mó do sult: el sô sor -
ban pol gá ri kör nye zet ben mu tat ha tó ki hasz ná la tuk.16 A ma gyaror szá gi for ma ará -
nyai, de ko rá ciós rend sze re azon ban jól meg kü lön böz tet he tô a dél né met, sváj ci, il let -
ve észa ki, bal ti tí pu sok tól. Ez így van ak kor is, ha az elôbb em lí tett vi szony lag na gyobb
ha zai te rü le ten be lül el kü lö nít he tôk a tér be li és idô be li vál to za tok.

A tal pas po ha rak re for má tus gyü le ke ze tek ben va ló al kal ma zá sa nem egy sze rûen
abból adó dik, hogy a pa raszt pol gá rok sok szor vi lá gi hasz ná la ti edé nyei ket ado mányoz -
ták egy há zuk nak. Ép pen el len ke zô leg: a tal pas po hár – ere de té tôl fog va – ki fe je zet -
ten rep re zen ta tív tí pus volt. A hó dolt ság öt vös sé gé ben va ló meg je le né sé nek, el ter je -
dé sé nek ide je pe dig egy beesik a már re for má tus hasz ná lat ra, a re for má tus li tur gia
igé nyei sze rint ké szí tett tár gyak fel tû né sé vel. Ez a 16–17. szá zad for du ló já ra te he tô.
A 17. szá zad el sô har ma dá ból is mer tek a leg ko ráb bi olyan em lé kek, me lyek bi zo nyosan
egy re for má tus gyü le ke zet szá má ra ké szül tek egy kor, li tur gi kus hasz ná lat ra. Ezek közé
so rol ha tó Cseh György kecs ke mé ti öt vös több mû ve17 vagy a tas si re for má tu sok úr asz -
ta lai po ha ra 1625-bôl.18

Min den bi zonnyal ki zárt, hogy a kincs kép zést szol gá ló „po ha rak” – me lyek na gyobb
szám ban for dul nak elô a me zô vá ro si pol gá rok in ven tá ri u ma i ban, vég ren de le tei ben –
ilyen po hár for mák let tek vol na. Sok kal va ló szí nûbb, hogy egy má sik, szin tén kö zép kori
ere de tû, a szak iro da lom ál tal „töl csé res” po hár nak ne ve zett tí pus hoz tar toz hat tak ezek
a po ha rak. Ezek em lé kei is na gyobb szám ban is mer tek, jó részt kis bir to ko sok, pol gá rok
ne vét, cí me rét vi se lik. A hó dolt ság me zô vá ro si pol gá rai nak bir to ká ban a leg fon to sabb
tár gyak kö zé tar toz tak ezek a po ha rak, a szin tén ezüst bôl ké szült ru ha-kiegé szí tôk – övek,
gom bok, kap csok – mel lett.19 A ko ráb ban em lí tett tal pas po ha rak hoz ha son lóan ez eset -
ben is egy ké sô kö zép ko ri for ma hosszú utó éle té vel szá mol ha tunk, mely ha son lóan ala -
kult az egész kö zép- eu ró pai ré gió ban. A 16. szá zad utol só har ma dá tól a ma gyar re formá -
tus gyü le ke ze tek ben – rész ben a kö vet ke ze tes, a ka to li kus li tur giá tól va ló el ha tá ro ló dás
miatt – még szó hasz ná la tá ban is a po hár lett az ural ko dó név, és eh hez kap cso lód va az úr -
 asz ta li edény.20 A rit ka, de fon tos ki vé te lek kö zé tar to zik a rá kos csa bai gyü le ke zet ko rai
úr asz ta li po ha ra 1632-bôl. A raj ta ol vas ha tó felirat az edényt ca lix nak, ke hely nek nevezi.21
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A kor szak ma gyaror szá gi (be leért ve mind há rom or szág részt) „ezüst fo gyasz tá sa” nem
ír ha tó le a me ce ná lás ki fe je zés sel. A kor szak „öt vös mû-fo gyasz tói nak” csak igen szûk
kör ben volt esz té ti kai vi szo nya e tár gyak hoz. A tár sa da lom fi nom há ló za tá ban e tár -
gyak nak ugyanúgy meg volt az áruk, rang juk, nem ver bá lis in for má ció kat hor do zó
nyel vük, mint a vi se let nek. Nem vé let len, hogy a kö zép kor óta szer te a kon ti nen sen
hány tör vény, ren de let, dör ge de lem pró bál ta sza bá lyoz ni, ki mit, mi kor, mi lyen anyag -
ból vi sel het – több nyi re si ker te le nül. Az öt vös mû vek nek is meg volt a ma ga hie rar chiá -
juk. Eb ben a re for má ció so rán pro tes táns sá lett kö zös sé gek ah hoz a for rás hoz, elôz -
mény hez nyúl tak, ami az ô „köz nyel vi” tárgy tí pu suk volt.

A tal pas po hár ral el len tét ben egy má sik for ma vi szont fô úri kör nye zet bôl „ér ke zett”
a hó dolt sá gon ugyan kí vül esô, de az adott te rü le ten na gyon fon tos sze re pet ját szó
Deb re cen öt vös sé gé be. A vá ros kéz mû ves sé gé nek meg ren dí tôen szép, a ma ga nemében
mo nu men tá lis em lék együt te sét je len tik azok a kan nák – több mint fél tu cat –, me lyek
a 17. szá zad el sô har ma dá tól egé szen a kö vet ke zô szá zad vé géig ké szül tek a cívis vá ros -
ban. A tí pus – hen ge res, alul szé le sen te rü lô test, kü lön talp rész nél kül, ál talá ban lapos
fe dél – ko rai pél dái a 16. szá zad el sô fe lé bôl is mer tek.22 A 16. szá zad vé gén a forma
„mé re te sebb” lesz, a fenn ma radt em lé kek ma gas sá ga 35 cm kö rü li. A ha zai em lék -
anyag ból, a 16. szá zad utol só har ma dá ból több pél dá ja is is mert.23 Az em lékeken nem
min dig ta lál ha tó öt vös jel zés, de az – el sô sor ban né met – szak iro da lom e tí pust „magyar
kan na”-ként tart ja szá mon.24 A 17. szá zad ele jé tôl azon ban már sok kal kö vet ke ze te -
seb ben al kal maz ták az ezüst mû vek jel zé sét, így azo no sít hat juk e kan na for ma er dé lyi
pél dáit. Va ló szí nû leg a dél- er dé lyi szász öt vös ség ben érett meg e for ma, vált szé le sebb
kör ben el ter jedt té. A 17. szá zad kö ze pén I. Rá kó czi György nek kü lön bö zô re for mátus
gyü le ke ze tek szá má ra tett ke gyes aján dé kai kö zött is mer het jük fel e tí pust. Ide sorolha -
tók a kas sai és a nagy vá ra di gyü le ke ze tek úr va cso rai bo ros kan nái.25 A fe je de lem ismert
ado má nyai kö zött meg je le nik egy má sik, va ló szí nû leg „ko lozs vá ri” forma is. Ezek közé
tar toz nak a ko lozs vá ri Far kas ut cai, a má di és az óno di kan nák. A fe je de lem te hát az
er dé lyi és sa ját ma gyaror szá gi bir to kain fek vô gyü le ke ze tek szá má ra más fé le kan na -
típust ado má nyo zott, mint a fe je de lem sé gen kí vü li egy ház köz sé gek nek. Az „er dé lyi”
sor ba il lesz ked nek a deb re ce ni kan nák ôs pél dá nyai, me lyek a fe je de lem egyik fô kapi -
tá nyá nak ado má nya ként ke rül tek az Er dé lyen kí vü li vá ros re for má tus gyü le ke ze té hez.
Zó lyo mi Dá vid, I. Rá kó czi György fô ka pi tá nya az er dé lyi ha dak élén töl tött hosszabb
idôt Deb re cen ben. En nek em lé ké re ado má nyo zott a Ki stemp lom és a Nagy temp lom
gyü le ke ze té nek egy-egy úgy ne ve zett „osz lop dí szes” kan nát 1631-ben.26 A deb re ce ni
kan nák egy ma gas ran gú ka to na do ná ci ói csakúgy, mint a tö rök ve rô Zá kány Ba lázsnak
egy kor a szend rôi re for má tu sok nak aján dé ko zott kan nái, me lyek a nagy sze be ni mes -
ter, Sthin Ta más mû vei vol tak.27 Ugyanen nek a kan na tí pus nak to váb bi nagy sze be ni
em lé ke az a kis mé re tû kan nács ka, me lyen Bá tho ry Zsófia ne ve és cí me re lát ha tó.28

A Deb re cen–Kecs ke mét-vo nal ban te hát er dé lyi, fel sô- ma gyaror szá gi iga zo dást fedez -
he tünk fel. Ezt tá maszt ják alá az öt vö sök is mert ván dor lá si so rán fel buk ka nó „Szegedi”,
„Kecs ke mé ti”, „Mis kol ci” ne vek a fe je de lem ség cé hei ben, Ko lozs vá ron, Nagy vá ra don
és Nagy bá nyán. A szik szói re for má tu sok ke resz te lô kan ná já nak mes te re a Deb re cen -
ben mû kö dô Mis kol ci Bá lint volt.29 Kecs ke mé ti Öt vös Pé ter pe dig nem csak né hány
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igen je les mû vé rôl,30 ha nem az egyik leg fon to sabb ma gyaror szá gi öt vös könyv (szak mai
fel jegy zé sek, re cep tú rák, tech ni kai el já rá sok és a kö vek kel kap cso la tos hie del mek rôl
szó ló ké zi rat) szer zô je ként is is mert.31 A kap cso la tok in ten zi tá sát mu tat ja az is, hogy
a deb re ce ni öt vö sök már a 16. szá zad ele jén, ala ku lá suk ide jén szö vet sé get kö töt tek a
nagy vá ra di öt vö sök kel. 1598-ban megújí tott céh le ve lü ket pe dig Bá tho ry Zsig mond er -
dé lyi fe je de lem mel és Ru dolf ki rállyal is megerô sít tet ték. A deb re ce ni öt vö sök for mai
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re per toár ja is az em lí tett, Fel sô-Ma gyaror szág ról Dél-Er dé lyig íve lô öt vös ha gyo mányba
il lesz ke dik: Lô cse–Kas sa–Nagy vá rad–Ko lozs vár–Nagy sze ben–Bras só e „vo nal” fôbb
pont jai. Az ezen a te rü le ten gya ko ri, egy vi szony lag rö vid idô in ter val lum ban ké szült
kis mé re tû, fél göm bös kup pá jú ser le gek jó pél dái en nek a szak mai-gaz da sá gi-kul tu rá -
lis kap cso lat nak.32 Az er dé lyi mû ves ség – nem utol só sor ban a re for má tus fe je del mek
egy ház pár to ló te vé keny sé ge miatt – azon ban a hó dolt ság bel sô te rü le tei re is nagy ha -
tás sal volt. Eb ben fon tos köz ve tí tô sze re pet ját szott Deb re cen vá ro sa. En nek is me re -
té ben még fon to sabb kiemel ni, hogy Kecs ke mét öt vös mes te rei sa já tos he lyi mû ves sé -
get te rem tet tek. Eb ben a vé sett dí szí tés ural ko dó sze re pe, a tex til must rák kal,
hím zé sek kel kö ze li ro kon ság ban ál ló de ko rá ció ját szot ta a fô sze re pet. A deb re ce ninél
szû kebb for mai va riá ciók jel lem zik e vá ros öt vös mû veit. A kecs ke méti po ha rak, tá nyé -
rok és a ma is mert egyet len – ám gyö nyö rû – kan na ugyan csak a ké sô gó ti ká ból ismert,
ab ból le szár ma zó for mák hosszú utó éle té nek ta núi.
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Kecs ke mét ese té ben azon ban egy má sik kap cso la tot is meg kell em lí te nünk. Itt
ugyanis egy észak nyu ga ti iga zo dás is fel fe dez he tô. Ko má ro mi hi te le sí tô jegy lát ha tó
a kecs ke mé ti re for má tu sok egyik po ha rán, mely nek egy ko ri tu laj do no sa kecs ke mé ti
pol gár volt.33 A mû ké szí tô je ugyanaz a KB je gyû mes ter, aki nek mun kái ból több is is -
mert, így pél dául ô az al ko tó ja a da di re for má tu sok 1653-as felira tú ke nyér osz tó tá -
nyér já nak is.34 Ko má rom a 17. szá zad ban fon tos el lá tó he lye volt a du nán tú li gyü le -
ke ze tek nek. Itt ké szült a gyô riek tré belt vi rá gos, ba rokk ke resz te lô kész le te35 és úr asz ta li
kan ná ja,36 a rác ke vei, szô nyi, bics kei re for má tu sok úr asz ta li kely hei is.37 A Dél-Du nán -
túl pro tes táns vég vá ri ka to nái is in nen sze rez het ték be li tur gi kus tár gyai kat.38 Ko má -
rom öt vö sei nek for mai és de ko rá ciós kész le te azon ban Gyôr, Po zsony, Nagy szom bat
mes te rei nek min ta kész le té vel mu tat ro kon sá got, és nem a kö zép sô or szág ré szé vel.
A két vi dék mû ves sé gé ben egy Ko má rom–Kecs ke mét irá nyú össze kö tô csa tor na mû -
köd he tett a fenn ma radt em lé kek ta nú sá ga sze rint. Ko má ro mi mû ve ken is meg fi gyel -
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he tô a kecs ke mé ti öt vös ség re jel lem zô, 16. szá za di min ta raj zok ra vissza ve zet he tô finom,
in dás-le ve les, sti li zált vi rá gos vé sett dí szít mény. El kép zel he tô, hogy ezt a nyu gat- eu ró -
pai nyom ta tott min ta la pok alap ján el ter je dô, de az isz lám dí szí tô mû vé szet bôl ere dô
mo tí vum kin cset ép pen a ko má ro miak köz ve tí té sé vel is mer ték meg a Du na–Ti sza közén
mû kö dô öt vö sök.

A 17. szá zad utol só har ma dá ban, dön tôen az Apa fik ural ko dá sá nak ide jén átala kult
a fe je del mi ud var. Nem csu pán a szék hely vál to zott, de az ud var lu xus me cha niz musa,
a rep re zen tá ció jel le ge is. A fe je del mi ud var már nem tar tot ta töb bé úgy moz gás ban
a „ha zai”, er dé lyi kéz mû ves sé get, min de nekelôtt az öt vös sé get. Vá rad eles te után az
észak- er dé lyi mû ves ség köz pont jai ha nyat lás nak in dul tak. Bár a dél- er dé lyi szász ötvös -
cé hek to vább ra is vi rá goz tak, a ko moly meg ren de lé sek im már nem a fe je del mi
udvartól, ha nem a ha tá ron túl ról, a ro mán fe je de lem sé gek bôl ér kez tek.39 Ek kor tól,
te hát az er dé lyi öt vös ség gyen gél ke dé sé nek el sô sza ka szá tól a hó dolt ság és Deb re cen
öt vö sei nek ke zén új for ma, az augs bur gi ere de tû, hó lya gos ser leg for ma ho no so dott
meg. El sô pél dá nyai ke res ke del mi té tel ként ke rül tek Ma gyaror szág ra, he lyi vál to za -
tait a 18. század vé géig ké szí tet ték a re for má tus gyü le ke ze tek szá má ra, el sô sor ban
a deb re ce ni öt vösök.

A hó dolt ság és Deb re cen öt vös sé ge fon tos bi zo nyí ték a há rom or szág rész gaz da sági,
kul tu rá lis kap cso la tá ra. A hó dolt ság egy re ke vés bé fe hér folt a ha zai mû vé szet tör té -
net ben; sok kal in kább a nagy ko ra új ko ri ki ra kós egyik fon tos ré sze, mely nek kör vo -
na lai egy re erô tel je seb ben raj zol ha tók meg.
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temp lo mi Re for má tus Egy ház köz sé gek tu laj do na. Lásd Má tyás ki rály örök sé ge, i. m.
(2. j.) Kat. VI–11, VI–14. Cal vi nis mus.Die Re for mier ten in Deutsch land und Europa.
Aus stel lungs ka ta log, Deuts ches Hi sto ris ches Mu seum. Hrsg. Ans gar REISS–Sa bine
WITT. Dres den, 2009. Kat. IV. 38. Kál vin ha gyo má nya, i. m. (2. j.) Kat. 7.2.10.

27 KÔ SZEG HY Ele mér: Ma gyaror szá gi öt vös je gyek a kö zép kor tól 1867-ig. Bp., 1936. No. 1313.
A szend rôi kan na az 1884-es Tör té nel mi Öt vös mû ki ál lí tá son volt lát ha tó. A ma gyar
tör té ne ti öt vös mû ki ál lí tás lajst ro ma. Bp., 1884. IV. te rem, 119. 1. sz. Az öt vös mû vet
a gyü le ke zet az 1930-as évek ele jén elad ta, azóta lap pang. Gal va no plasz ti kai má so -
la ta is mert az MNM gyûj te mé nyé ben. Zá kány má so dik fe le sé ge a ko lozs vá ri Stenczel
An na volt, Gyu lai Éva ku ta tá sai alap ján va ló szí nû leg Lo ránt ffy Zsu zsan na kom men -
dál ta a há zas sá got. Bá tho ry Zsófia cí me res (va ló szí nû leg ha mis a cí mer) ki csi kanna,
nagyszebeni mû. Nôi kan na. Nagy sze be ni ez is.

28 MNM, ltsz.: 1932.55. AE je gyû nagy sze be ni mes ter mû ve. Lásd Egy gyûj tô és gyûj te -
mé nye. Ernst La jos és az Ernst Mú zeum. Szerk. RÓ KA Eni kô. Ernst Mú zeum, Bp.,
2002. Kat. 376.

29 Mis kol ci Bá lint, Deb re cen, 1635. MNM, ltsz.: 60.80. Kál vin ha gyo má nya, i. m. (2. j.)
Kat. 2.6.19. (ko ráb bi iro da lom mal)

30 A Kas sán mû kö dô mes ter kiemel ke dô je len tô sé gû mû ve az egy kor a kas sai re for -
má tu sok nak ké szí tet t ke nyér osz tó tá nyé ra 1667-bôl. MI HA LIK: i. m. (25. j.) 265–268.;
Kál vin ha gyo má nya, i. m. (2. j.) Kat. 7.2.3.

31 Köz li: BAL LA GI Ala dár: Kecs ke mé ti W. Pé ter öt vös köny ve. Ar cha e o lo gi ai Ér te sí tô Ú. F.
3 (1883) 201–392.

32 Er rôl bô veb ben: Má tyás ki rály örök sé ge, i. m. (2. j.) I. 302–303.
33 A po hár pár ja 1652-es év szám mal az MNM gyûj te mé nyé ben, ltsz.: 1947.25.
34 KÔ SZEG HY: i. m. (27. j.) No. 1039. c, d.
35 GS je gyû mes ter (Ge or gi us Szent jó bi), Ko má rom, 1680-as évek. Lásd Kál vin ha gyo -

má nya, i. m. (2. j.) Kat. 7.2.9.
36 IC je gyû mes ter, Ko má rom, 17. szá zad kö ze pe Gyôr, Re for má tus Egy ház köz ség.

Lásd Kál vin ha gyo má nya, i. m. (2. j.) Kat. 7.2.8.
37 SG je gyû mes ter(Ge or gi us Szent jó bi), Ko má rom, 17. szá zad utol só har ma da. Lásd

KÔ SZEG HY: i. m. (27. j.) 1042A. sz.
38 A kis ko má ro mi vég vá ri ka to nák lel ké sze, Rát kai György 1658. jú nius 17-én a Pá pán

tar tott re for má tus zsi nat al kal má val vá sá rolt a ko ráb bi lel kész, Be recz ki (Bric ci us)
Dá niel öz ve gyé tôl egy ara nyo zott ezüst úr asz ta li po ha rat. Du nán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let Le vél tá ra II I. 25. A kis ko má ro mi egy ház köz ség anya köny ve, fol.180.
Az ada tot Szvi tek Ró bert nek kö szö nöm.

39 KISS Erika: Ötvösmûvek a 16–17. századi Magyarországon. In: Mátyás király öröksége,
i.m., (2. j.). II. 98–113, 109–110.
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GE RE LYES IBO LYA

A tö rö kös-bal ká ni ék szer tí pu sok el ter je dé se 
a hó dolt ság ban*

A ma gyar ék szer anyag tól for mai lag és tech ni kai lag is el té rô 16–17. szá za di dél vi dé ki
le le tek re a fi li grán tech ni ka ha zai tör té ne tét ku tat va Ham pel Jó zsef hív ta fel elô ször
a fi gyel met, a to ma se vá ci (To ron tál me gye, To masevac, Szer bia), den tai (Te mes
megye, Ro má nia) és rács zent pé te ri (To ron tál me gye) le le te te ket köz readó ta nul má -
nyá ban.1 A cikk ben ez utób bi le le tet va ló já ban csak egy rö vid leírás ere jéig em lí tet te
Ham pel, to váb bá pár hu za mo kat ke res ve utalt az Ipar mû vé sze ti Mú zeum gyûj te mé -
nyé ben el he lye zett, Bánf fy hu nyad ról (Hu e din, Ro má nia) szár ma zó kincs re, és két ko -
ráb ban be ke rült, e cso port ba so rol ha tó tárgy ra; ne ve ze te sen egy ko rong ala kú fü lön -
füg gô re Du na föld vár ról,2 il let ve egy is me ret len le lô he lyû, ké sôbb fel té te le sen, az eladó
sze mé lye ré vén, Dom bó vár ra lo ka li zált mell tû re.3 A ta nul mány ban fel dol go zott együt -
te sek ko rá nak meg ha tá ro zá sát rész ben meg könnyí tet te, hogy ket tô kö zü lük érem -
anyag kí sé re té ben ke rült elô. A bánf fy hu nya di ék sze re ket 1622–25 kö zött vert ér mek
kel tez ték,4 a den tai le let zá ró ér mé nek év szá ma 1673 volt.5 A to ma se vá ci le le tet a hozzá
tar to zó cí me res pe csét gyû rû alap ján Ham pel a 16. szá zad má so dik fe lé re – a 17. század
ele jé re da tál ta,6 a le let egé szé re vo nat ko zóan azon ban ez a megál la pí tás meg kér dô -
je lez he tô, hi szen rész ben a ta nul mány ból, rész ben a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum Adat -
tá rá ban fenn ma radt le ve le zés bôl ki de rül, hogy To ma se vác ese té ben nem el rej tett
kincs le let rôl, ha nem egy te me tô rész le té rôl, sí rok ban ta lált ék sze rek rôl van szó.
Amennyi ben a te me tôt hosszabb idô in ter val lum ban hasz nál ták, a tár gyak egy ré sze
nem fel tét le nül volt egy ko rú az em lí tett gyû rû vel.

Ez az anyag cso port az el telt több mint száz év so rán né hány azóta elô ke rült, újabban
beazo no sí tott, vagy a Ham pel- cikk alap ján utóbb e cso port ba so rolt tárggyal to vább
gya ra po dott,7 je len tô sé gét azon ban nem a szám be li nö ve ke dés, ha nem az a – hó dolt -
ság ko ri ré gé sze ti ku ta tá sok ban az el múlt ne gyed szá zad ban vég be ment – szem lé le ti
vál to zás ha tá roz za meg, amely e le le te ket a ko ráb bi tól el té rô össze füg gé sek be he lyezi.
E ku ta tá sok egyik alap ve tô kér dé se a kor szak ban a bal ká ni te rü le tek rôl fel hú zó dó
népek, nép cso por tok tár gyi ha gya té ká nak mi nél pon to sabb meg ha tá ro zá sa. A kerámia -

* A ta nul mány az OT KA K 68345 sz. és K 49052 sz. pá lyá za tá nak tá mo ga tá sá val ké szült.
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 le le tek fel dol go zá sa ezen a te rü le ten már je len tôs ered mé nye ket ho zott,8 ke ve sebb
adat tal ren del ke zünk azon ban a fém mû ves ség te rü le té rôl. Az ék szer anyag kü lö nö sen
fon tos le het a ku ta tás ban újab ban ha tá ro zot tan elô tér be ke rü lô hó dolt ság ko ri te metôk
né pes sé gé nek meg ha tá ro zá sá ban. Je len is me re teink sze rint ezek a 16–17. szá zad ra
kel tez he tô, a te met ke zé si rí tus, il let ve a kí sé rô le let anyag alap ján biz to san nem a ma gyar
la kos ság hoz köt he tô te me tôk a Du nán tú lon a Ba la ton dé li part já nak vo na láig, az Alföl -
dön Ba ja ma gas sá gáig mu tat ha tóak ki. Et ni kai meg ha tá ro zá suk a köz readók sze rint
ha tá ro zot tan prob le ma ti kus nak tû nik, akik a fel tárt te me tôk né pes sé gét más-más nép -
cso por tok hoz kö tik. A ma gyar ku ta tás ban elô ször a 19. szá zad vé gén buk kant fel az elsô
ilyen te me tô, a zom bor- bács mo no stor sze gi Szi ga- szi ge ten, ahol, a le let köz lô je sze rint,
so kác ere de tû né pes ség te me tô jé nek rész le tét tár ták fel. A 20. szá zad kö ze pén újabb
te me tô ke rült elô, ugyan csak Zom bor kö ze lé ben; a le lô he lyet Zom bor-Bükk szál lás és
Zom bor- Bu ko vácz né ven is em lí tik. A fel tá ró, Ko rek Jó zsef szin tén so kác erede tû nek
tar tot ta a be mu ta tott te me tô né pes sé gét.9 A Zom bor kör nyé ki te me tô re már Ko rek
köz le mé nyé nek meg je le né se elôtt, a mú zeu mi adat tá ri ada tok fel hasz ná lá sá val Ga ál
At ti la hív ta fel a fi gyel met, az ál ta la fel tárt dom bó vár-bé ka tói te me tô anya gá nak közre -
adá sa so rán. Ga ál a ko ráb bi ku ta tás sal el len tét ben már iflák-v lah né pes ség rôl be szélt.10

A 21. szá zad ele jé nek ku ta tá sai újabb te me tô fel buk ka ná sát ered mé nyez ték. 2003-ban
tár ták fel a fo nyód- bé zse nyi te me tôt, ame lyet az ása tók szin tén egy bal ká ni ere de tû
né  cso port hoz köt nek, és az ide te met ke zô la kos sá got muszlim val lá sú nak gon dol ják.11

A Du nán túl vo nat ko zá sá ban, mindezek mel lett, új ra gon do lan dó né hány – ko ráb -
ban ma gyar nak tar tott – te me tô azo no sí tá sa is. Ilyen pél dául a ba bó csai vár (tö rök ké -
zen 1555–1556, il let ve 1566–1686) szom széd sá gá ban elô ke rült Lé ránt- ker ti, il let ve
bol hói úti te me tô rész let, me lye ket a sí rok ban fel tárt le let anyag: le me zes-csün gôs-gyön -
gyös nyak ék, üveg gyön gyök, jel leg ze tes tö rö kös-bal ká ni gyû rû, il let ve a te met ke zé si rí -
tus alap ján fel te he tôen a tér ség ben meg je le nô bal ká ni ere de tû né pes ség hez köt he -
tünk. A köz readó Ma gyar Kál mán ál tal em lí tett el pusz tult temp lom egyelô re csak
fel té te le zés, nyo má ra az ása tó minded dig nem buk kant, így a te me tô pil la nat nyi lag
nem so rol ha tó be a temp lom kö rü li te me tô ka te gó riá ba.12 Ha son ló prob lé má kat vet
fel a Bár dos Edit ál tal Ka pos vár (tö rök ké zen 1555–1686) ha tá rá ban fel tárt te me tô is.
A temp lom 1530 kö rü li el pusz tu lá sa után a te me tôt még több mint két száz évig hasz -
nál ták; a ké sôi sí rok ban egyér tel mûen ki mu tat ha tó egy, a ko por só hasz ná la tá ban, a
sír ba he lye zés mód já ban stb. meg nyil vá nu ló te met ke zé si rí tus be li vál tás. Et ni kai vál -
tás ra utal hat a le let anyag egy ré sze; a tö rök ak csék, le me zes-csün gôs („flit te res”) párták,
üveg gyön gyök, tö rö kös-bal ká ni gyû rû meg je le né se.13

A Dél-Al föld; ne ve ze te sen Észak- Bács ka hó dolt ság ko ri te me tôi nek le let anya gát
Wicker Eri ka pub li kál ta a kö zel múlt ban, fel hasz nál va a 20. szá zad má so dik fe lé ben
a tér ség ben zaj ló ása tá sok anya gát. Ez utób bi ku ta tó az et ni kum ra vo nat ko zóan a rác-
vlah, il let ve a bal ká ni meg je lö lést hasz nál ja.14 A megol dást nyil ván va lóan a ré gé sze ti
le let anyag, il let ve a tör té ne ti for rá sok össze kap cso lá sa ad ja majd.15

A konk rét le lô he lyek hez, il let ve adott ré gió hoz kap csol ha tó, jól kel tez he tô le le tek
vagy le let együt te sek se gít sé get nyújt hat nak az et ni kai kér dé sek megol dá sá hoz. A nagy -
szá mú le lô he lyes da rab kiemelt je len tô sé get kap an nak fé nyé ben, hogy a Ma gyar Nem -
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ze ti Mú zeum megala ku lá sá tól a 20 sz. ele jéig a tör té ne ti Ma gyaror szág te rü le té rôl gyûj -
töt te a tár gya kat. En nek kö vet kez té ben, el sô sor ban a dél vi dé ki ere de tû le le tek miatt,
a hó dolt ság ko ri ku ta tá so kat ko moly mér ték ben se gí tô össze ha son lí tó anyag gal ren -
del ke zünk, amely nek se gít sé gé vel na gyobb biz ton ság gal ha tá roz ha tó meg bi zo nyos
tárgy tí pu sok ko ra és ere de te.

Az aláb bi ta nul mány el sô sor ban a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum törzs anya gá ba tar to zó,
ha son ló ko rú kincs le le tek anya gá val össze vet ve pró bál ja nyo mon kö vet ni a tö rö kös-
bal ká ni ék szer tí pu sok el ter je dé sét a hó dolt ság ban, fel hasz nál va ter mé sze te sen az ismert
ása tá si ered mé nye ket, va la mint a fent em lí tett te me tôk anya gát is. A Ma gyar Nem zeti
Mú zeum gyûj te mé nyé ben je len pil la nat ban, a 16. szá zad ele jé tôl a 17. szá zad vé géig
ter je dô idô szak ra vo nat koz tat va mintegy har minc, je len tô sé gü ket, il let ve a ben nük
fog lalt tár gyak da rab szá mát te kint ve meg le he tô sen kü lön bö zô, úgy ne ve zett kincs lele -
tet ôr zünk.16 Ez a szám ter mé sze te sen te kint he tô re la tí ve ki csiny nek vagy vi szony lag
nagy nak, az e le le tek ben fog lalt tár gyi anyag azon ban fi gyel men kí vül sem mi kép pen
nem hagy ha tó, kiin du lá si pont ként szol gál hat egy ké sôb bi, or szá gos anyag gyûj tés hez.
Je len pil la nat ban te kint het jük rep re zen ta tív min ta vé tel nek.

Anél kül, hogy konk rét pár hu za mo kat kö zölt vol na, az idé zett ta nul mány ban Hampel
jó ér zék kel mu tat ta ki a to ma se vá ci, den tai és a rács zent pé te ri le le tek kap cso ló dá sát
a bal ká ni né pi ék sze rek hez.17 El mé le tét, ter mé sze te sen egyéb, alább idé zen dô pár hu -
za mok mel lett, fé nye sen iga zol ja az ál ta la kö zölt le le tek elô ke rü lé se után alig né hány
év vel ké sôbb, 1901-ben fel tárt, de csak 1961-ben pub li kált, du bo vá ci (Te mes me gye,
ma Szer bia) te me tô ék szer anya ga.18 Ez utób bi együt tes ben min den, a fent em lí tett
le le  tek ben elô ke rült ék szer tí pus ki mu tat ha tó volt. A pil la nat nyi lag ren del ke zé sünk re
ál ló tel jes anya got összes sé gé ben át te kint ve négy jel leg ze tes tárgy tí pust si ke rült ki vá -
lasz ta ni, ame lyek föld raj zi el ter je dé sét nyo mon kö vet ve ki raj zol ha tó a tö rö kös-bal káni
ék sze rek hó dolt sá gi el ter je dé se.

Ko rong ala kú fü lön füg gô

A szak iro da lom ban egy sé ge sen fü lön füg gô nek ne ve zett, azon ban nyil ván va lóan szala -
gon vagy zsi nó ron a ha lán ték mel lett fel füg gesz tett ket tôs fa lú ék szer bel se jé ben erede -
ti leg min den bi zonnyal il la to zó anyag gal átita tott szö vet da ra bot tart hat tak, ez in do -
kol ta sa já tos ki kép zé sét. A meg ta lá lá sa ide jén mindössze egy, Du na föld vá ron elô ke rült
pár hu zam mal bí ró19 to ma se vá ci füg gô tí pus az el múlt több mint száz év so rán to váb -
bi pél dá nyok kal gya ra po dott. Még a Ham pel- cikk meg je le né sé nek évé ben, 1897-ben
vá sá rolt a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum egy ugyan csak To ron tál me gyé bôl szár ma zó együt -
test, az úgy ne ve zett glo go ni (Glo gonj, ma: Szer bia) le le tet, amely egy fili grán dí szes
konty tû vel, il let ve egy pré selt öv tö re dék kel együtt, szin tén tar tal maz ta ugyanezt a fü -
lön füg gôt.20 A 20. szá zad el sô fe lé ben két újabb pél dánnyal nö ve ke dett a gyûj te mény;
mind ket tô szin tén föld bôl elô ke rült le let az Al föld dé li sáv já ból; Me zô he gyes rôl, illetve
Ma kó ról (1. kép).21 Ugyaneb be az ék szer tí pus ba so rol ha tó a katymári te me tô (Bács-
Kis kun me gye) – saj nos csak szór vány ként be ke rült – lu nu la ala kú fül be va ló pár ja is.22
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Ez az ék szer tí pus a hó dolt ság ban a Me zô he gyes–
Ma kó–Du na föld vár-vo nal nál észa kabb ra nem ke -
rült elô, tel jes ség gel is me ret len a Ma gyar Nem zeti
Mú zeum hó dolt ság ko ri kincs le le tei nek anya gá -
ban. A katy má ri te me tô fent em lí tett pél dá nya, fi -
gye lem be vé ve a te me tô nek a tör té ne ti ada tok ál -
tal be ha tá rolt ko rát, a 16. szá zad má so dik fe lé re,
eset le ge sen a 17. szá zad ele jé re kel tez he tô.23

E sa já tos fü lön füg gô ere de te a bi zán ci gyö ke -
re kig, il let ve az an tik vi tá sig nyú lik vissza. A kö zép-
 bi zán ci pe rió dus ban (843–1261) szé les kör ben
hasz ná la tos volt a Bi zán ci Bi ro da lom ha tá rain túl
is, az isz lám or szá gai ban és Ke let-Eu ró pá ban
egyaránt.24 Az isz lám mû vé sze té ben a Fá ti mi da
Egyip tom, il let ve Szí ria terü le tén mu tat ha tó ki,
meg je le né sét nyil ván va lóan a bi zán ci ha tá sok ins -
pi rál ták.25 A ren del ke zés re ál ló ada tok egyér tel -
mûen azt mu tat ják, hogy a tárgy tí pus a bal ká ni

terü le te ken és Ana tó liá ban év szá za dok kal to vább él.26 A je len leg bir to kunk ban lé vô
pél dá nyo kat stí lus kri ti kai ala pon, il let ve ép pen az érem mel kel tezett együt te sek bôl
elô ke rült dél vi dé ki és bal ká ni párhuza mok alap ján he lyez zük a hó dolt ság ko rá ra.
A for mai lag a mieink kel megegye zô, fili grán dí szes da ra bo kat – le me zes csün gôk kel,

il letve azok nél küli vál to zatban egyaránt – a szer -
biai ku ta tás a 16–17. szá zad ra kel tezi, te rü le ti leg
pe dig Ko szo vó hoz és Ma ce dó niá hoz köti.27 A du -
bo va ci te me tôt köz readó elemzé sé ben, az ott elô -
ke rült, ál ta la 17. szá za di nak meg ha tá ro zott ko -
rong ala kú fül be va ló pár pár hu za mait ke res ve,
Marija Bir ta se vic a Ma na szi ja- ko lo stor ban (Mana -
sija, Szer bia) ta lált, 17. szá zadi ér mek kel kel te -
zett, kö zö let len le let re, va la mint a to ma se vá ci da -
ra bok ra hi vat ko zik.28 Ugyan csak a 17. szá za di
kel te zést erô sí ti meg a ko szo vói Pec fa lu ban ta -
lált le let együt tes 1657-es zá ró érem mel kel te zett
két fül be va ló-pár ja.29

Fi li grán dí szes ru ha dísz – mell tû

Az ék szer alap ját át tört, il let ve egy sé ges, csil lag,
kör vagy sok szög ala kú le mez fe lü let egyaránt alkot -
hat ja, ame lyet egy, a tárgy hát ol da lá hoz erô sí tett
tû vel rög zí tet tek a ru há zat hoz. A kö zös jellemzô
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2. kép. Fi li grán dí szes ru ha dísz, 
16. sz. vége

1. kép. Ko rong ala kú fü lön füg gô, 
16. sz. vége
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a fili grán dí szí tés mel lett a gra nu lált göm bök, a ma ga san ülô fog la lat ba he lye zett üveg -
kô, il let ve a csepp vagy rom busz ala kú le me zes csün gôk hasz ná la ta (2. kép). A magyar -
or szá gi gyûj te mé nyek bôl pil la nat nyi lag mindössze há rom da ra bot is me rünk; a to ma -
se vá ci le let két pél dá nya mel lett egy fel te he tôen dom bó vá ri ere de tû ék szert.30

Vél he tôen e cso port ba tar toz nak az 1967-ben elô ke rült adai le let pél dá nyai is, va la -
mint a du bo vá ci te me tô két, 18. szá za di nak meg ha tá ro zott ék sze re.31

Le me zes-csün gôs fej dísz

E da ra bok kö zös jel leg ze tes sé ge a csepp vagy rom busz ala kú csün gôk kel dí szí tett vé -
kony ezüst lán cocs ka, va la mint a lánc egyes sza ka szait ta go ló göm bös fe jû haj tûk, vagy
a fili grán dí szes ko rong; pon to sab ban fél hold ala kú, su ga ras vagy há lós el ren de zé sû
fili grán szá lak kal dí szí tett le mez kék. Je len leg a ma gyaror szá gi ré gé sze ti le let anyag ban
há rom ilyen ék szer rôl van tu do má sunk. Az el sô da rab 1864-ben ke rült a gyûj te mény -
be. A lel tár könyv be jegy zé se sze rint Tol na me gyé ben, fel te he tôen Kaj da cson, az aján -
dé ko zó Sztan ko vánsz ky csa lád bir to kán, szán tás kor buk kant elô (4. kép).32 Az alig va -
la mi ben kü lön bö zô má sik két is mert da rab Bat to nyá ról szár ma zik (3. kép). Az utób bi
kincs le let hez az érem tá ri nap ló sze rint 165 da rab érem tar to zott, 1684-es zá ró érem -
mel.33 A tárgy tí pus 17. szá zad má so dik fe lé re-vé gé re va ló kel te zé sét megerô sí ti a köz -
readó ál tal ru ha dísz ként meg ha tá ro zott tö re dé kes peci ék szer, ahol a fili grán há ló bo -
rí tot ta, üveg kö vek kel dí szí tett, kör ala kú le mez rôl a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum
da rab jai hoz ha son ló mó don ki dol go zott le mez kék csüng nek.34

E kör be he lyez ném a Ma ri ja Bir ta se vic ál tal 18. szá za di ru ha dísz nek meg ha tá ro zott,
szer ke ze té ben tel je sen megegye zô, há rom, üvegkô-be ra ká sos, fili grán dí szes ko rong
al kot ta du bo vá ci ék szert is, amely nek ko rong jait ugyan csak le me zes csün gôs ezüst lán -
cok kö tik össze.35
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Ez az ék szer tí pus hosszan to vábbélt a né pi vi se let ben; jól is mer tek 20. szá za di ana -
tó liai nép raj zi pár hu za mai is.36

Fi li grán dí szes göm bös fe jû haj tûk

A szak iro dal mi leírá sok ban haj tû ként vagy konty tû -
ként meg ha tá ro zott ék szer tí pus da rab jai nak kö zös
jel lem zô je, hogy göm bös fe jét két fél gömb ala kú rész
összeil lesz té sé vel ala kít ják ki. A fili grán há ló, il let ve
gra nu lált göm böcs kék al kot ta dí szí tés az ese tek egy
ré szé ben csak a fel sô gömb sze le tet bo rít ja. Az ara nyo -
zott ezüst bôl ké szült pél dá nyo kon kar mos fog la lat -
ban ülô grá nát-, ru bin- vagy üveg kô, il let ve gyöngy is
meg fi gyel he tô, ezt egé szít he tik ki az ék kö ves vagy si -
ma le me zes csün gôk.

Az is mert dél vi dé ki le le tek kö zül a to ma se vá ci és a
du bo vá ci te me tôk anya ga tar tal ma zott ék kô dí szí tés
nél kü li, az egy sze rûbb tí pus ba tar to zó haj tû ket, va la -
mint a leírás alap ján ide kell so rol nunk a zom bor-
 bács mo no stor sze gi te me tô hét da rab bog lá ros haj tû -
jét is.37 Ugyan csak eb be a tí pus ba tar to zik egy 1678-as
zá ró érem mel kel te zett le let a szer biai Rito pek fa lu -
ból.38 El té rést mu tat a több ször em lí tett glogo ni le -
let tû je (5. kép), amely ara nyo zott ezüst bôl ké szült,
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és fe jét a fili grán dí szí tés mel lett kar mos fog la lat ba
fog lalt – má ra már el ve szett – ék kö vek dí szí tet ték.39

A fent tár gyalt ék szer tí pu sok kal el len tét ben a haj -
tûk a hó dolt sá gon be lül jó val szé le sebb el ter je dést
mu tat nak.40 A fen tiek kel szem ben alap ve tô kü lönb -
ség, hogy meg je len nek az eu ró pai, il let ve ma gyar öt -
vös tár gyak al kot ta kincs le le tek ben. A fili grá nos, ék -
kô nél kü li tí pus pil la nat nyi lag is mert leg ko ráb bi
elô for du lá sa az 1544-es érem mel zá ró dó II ozo rai
kincs le let ben mu tat ha tó ki, egyér tel mûen eu ró pai,
il let ve ma gyar mû hely ben ké szült öt vös tár gyak tár sa -
sá gá ban.41 Szin tén alap ve tôen eu ró pai ék szer anya got
rej tett a pécs-bá nya te le pi, 1580-as érem mel zárt együt -
tes, amely ben az ara nyo zott ezüst bôl ké szült, grá nát -
kô vel dí szí tett, a glo go ni val azo nos tí pus ba tar to zó
haj tû vel együtt (6. kép) egy, szin tén a bal ká ni kap cso -
la tok fe lé mu ta tó csi szo lat lan kar neol kö ves ezüst -
gyûrû is elô ke rült.42

A hó dolt te rü let rôl szár ma zó kincs le le tek ben
a göm bös fe jû haj tû a 16. szá zad végéig mu tat ha tó ki;
így az 1593-as zá ró dá sú esz ter gom-sza már he gyi, il letve
a köz readók által 1597-es el rej tést fel té te le zô tol nai
le let ben.43 A fent em lí tet te ken kí vül még két, érem -
mel nem kel te zett le let is tar tal ma zott glo go ni tí pu sú haj tû ket, még pe dig a dré gely -
pa lánki és a rá kos pa lo tai.44 17. szá zad ele ji hasz ná la tá ra utal nak a bánf fy hu nya di lelet
darabjai.45

Egy kü lön le ges pél dány; egy le me zes csün gôs fili grá nos haj tû, amely egy szer re kap -
csol ha tó a haj tûk, il let ve a le me zes csün gôs ezüst ék sze rek cso port já hoz, Pes ten, a Bástya
ut cá ban, ása tá son ke rült elô a 17. szá zad el sô fe lé re kel te zett ré teg ben.46

Összeg zés

A fent leírt együt te sek ben is mét lô dôen elô for du ló ék szer tí pu so kat az is mert le le tek -
kel, il let ve a Ma gyar Nem ze ti Mú zeum törzs anya gá ba tar to zó, ha son ló ko rú kincs le -
le tek anya gá val össze vet ve ki raj zol ha tó a tö rö kös-bal ká ni ék sze rek hó dolt sá gon be lü -
li el ter je dé si tér ké pe. Ez alap ján a dél vi dé ki ho ri zont egyes tárgy tí pu sai meg je len nek
az or szág kü lön bö zô vi dé kei rôl elô ke rült le le tek ben is, bi zo nyos tí pu sok azon ban egy
megadott vo nal nál észa kabb ra nem mu tat ha tóak ki. A le me zes-csün gôs fili grá nos
ezüst ék sze rek – ko rong ala kú fü lön füg gô, fili grán dí szes ru ha dísz, le me zes-csün gôs fej dísz –
elô for du lá sá nak tér kép re ve tí té sé vel a Dél-Al föl dön ha tá ro zot tan ki raj zo ló dik egy Bat -
to nya–Me zô he gyes–Ma kó–Bá csal más–Bát mo nos tor-vo nal, amely tôl észak ra pil la nat -
nyi is me re teink sze rint az Al föl dön ez az ék szer tí pus nem for dul elô.
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Ha son ló ered ményt ka punk, ha a je len ta nul mány ban most rész le tei ben nem
tárgyalt más tárgy cso por to kat is meg vizs gá lunk. A Ma gyar Nem ze ti Mú zeum gyûj te -
mé nyé be be ke rült da ra bok és az ása tá si ered mé nyek is me re té ben pél dául a tö rö kös-
bal ká ni gyû rû tí pus meg je le né se az Al föl dön ugyan csak a Katy már–Bá cs al más–Bát -
mo nos tor-vo na lig mu tat ha tó ki. A tö rök gyû rûk leegy sze rû sí tett, sze ré nyebb
vál to za tá nak kell te kin te nünk a katy má ri és a bá csal má si te me tôk ása tá sa so rán fel -
buk kant ék sze re ket, és ugyanez vo nat ko zik a Bát mo nos to ron elô ke rült bronz gyû rû -
re, mely nek csepp ala kú pe csé te lô lap ján arab írás je le ket imi tá ló geo met ri kus dí szít -
mény lát ha tó.47 Ezt a meg fi gye lést erô sí ti meg, hogy a konk rét le lô hellyel meg je lölt,
a haj da ni To ron tál, va la mint Kras só vár me gyé bôl szár ma zó tö rö kös-bal ká ni ivó csé -
szék elô for du lá sá nak észa ki ha tá ra az Al föl dön Ma kó; az 1596-os év szá mú zá ró érem -
mel el rej tett ma kói kincs.48

Ezen ék szer tí pu sok el ter je dé si vo na la meg fe lel a tör té ne ti for rá sok ból a te rü let et -
ni kai vál to zá sá ra vo nat ko zóan ki bon ta ko zó kép nek. E sze rint a Du na–Ti sza kö zén a
be köl tö zô bal ká ni nép cso por tok, il let ve a ma gyar et ni kum ha tá ra éle sen el vá lik. A sze -
ge di szan dzsák 1591-ben kelt dzsiz je def te re sze rint a „Ti sza men tén csak Sze ged kör -
nyé kén ma rad tak ma gya rok, Zen tá tól dél re min de nütt szlá vok lak tak”.49 A sza bad kai
ná hi je tel je sen, a ba jai na gyobb részt rác la kos sá gú volt. A ma gyar et ni kum a Ba ja kö -
rü li fal vak tól észak ra je lent meg új ra. Ez az et ni kai kép a 17. szá zad ban sem vál to zott
meg. A Sze ged–Ba ja-vo nal tól észak ra a la kos ság ma gyar volt, ezen a te rü le ten a szerb
né pes ség csak a tö rök tôl va ló vissza fog la lás után te le pe dett meg.50

Ha a du nán tú li le lô he lye ket ve tít jük tér kép re, nem ka punk ilyen egyér tel mû ké pet.
A le me zes-csün gôs fili grá nos ezüst ék sze rek ed di gi is me re teink sze rint gya kor la ti lag
csak Tol na me gyé bôl (Dom bó vár–Kaj dacs–Du na föld vár) ke rül tek elô. Ez igaz az ezüst
ivó csé szék re is, ez eset ben egyet len – és ez is fel té te les adat – Dom bó vár le lô hellyel.51

A tö rö kös-bal ká ni gyû rûk re vo nat ko zóan több ada tunk van. Négy pél dány So mogy
me gyé bôl is mert: a Fo nyód–Bé zseny- te me tô két, tö rök sti lá ris je gye ket mu ta tó, felirat
nél kü li gyû rû je, va la mint a ba bó csai-bol hói úti, il let ve a ka pos vá ri te me tôk egy-egy da -
rab ja.52 Az egyet len is mert ba ra nyai le let a pécs-bá nya te le pi le let em lí tett kar neol kö -
ves gyû rû je. E szór vá nyos és ke vés in for má ció ból ki bon ta ko zó kép nem mond el lent
a tör té ne ti for rá sok ada tai nak, mi sze rint a ma gyar, il let ve a be köl tö zô bal ká ni né pes -
ség ál tal la kott te rü le tek ha tá rát a Du nán tú lon nem le het éle sen meg húz ni. A te rü -
let re vo nat ko zó szan dzsák összeírá sok alap ján az 1580-as évek ele jé re nagy szá mú bal -
ká ni ere de tû la kos ság beáram lá sa mu tat ha tó ki a Ba la ton dé li part já tól a
Ka pos vár–Dom bó vár-vo na lig ter je dô sáv ban.53 Pon to san ez az a te rü let, ahol a fen -
tiek ben elem zett tö rö kös-bal ká ni fém-le let anyag meg je le nik. Ki vé telt a tö rö kös-bal ká -
ni gyû rû tí pu sok ké pez nek, me lyek e vo nal tól dél re is fel buk kan nak, pél dául a 17. szá -
zad kö ze péig ma gyar la kos sá gú Ba ra nyá ban, már a 16. szá zad ne gye dik ne gye dé ben.

A bal ká ni tö rö kös fém anyag – az ivó csé szék réz bôl ké szült vál to za ta és a le me zes-
csün gôs ék szer – a 17. szá zad ra Bu dán és Pes ten is je lent ke zik. A legújabb ku ta tá sok
bi zo nyos gyû rû tí pu sok ese té ben is ezt iga zol ják. Az el vég zett anyag vizs gá la tok alap ján
az egyér tel mûen bal ká ni mû hely hez köt he tô, 18–19. szá zad ra kel tez he tô ezüst tár gyak
ma ga sabb réz tar tal mú öt vö ze tek, és ugyanez vo nat ko zik a 17. szá zad ra kel tez he tô, ré -
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gé sze ti le let ként be ke rült tö rö kös-bal ká ni ék sze rek re. Az azo nos anyag össze té tel ar ra
fi gyel mez tet, hogy bal ká ni ere de tû nek kell te kin te nünk a felira tos pe csét gyû rûk egy
meg ha tá ro zott, Bu dán elô ke rült cso port ját is.54

A fen tiek tôl el té rô ké pet mu tat a fili grán dí szes göm bös fe jû haj tûk hasz ná la ta. Ezek
az ék sze rek – bár a pár hu za mok alap ján egyér tel mû bal ká ni kap cso ló dást mu tat nak
– nem köt he tôek ki zá ró lag a hó dolt ság dé li sáv já hoz; pil la nat nyi lag is mert, legésza -
kibb elô for du lá si he lyük a hó dolt te rü le ten elô ke rült le let anyag ban: Dré gely pa lánk.
Ugyanak kor nem ta gad ha tó az a tény, hogy je len leg is mert elô for du lá suk mégis ki -
raj zol egy dé li vo na lat; a Du nán tú lon Ba bó csa, Ka pos vár, Tol na, to váb bá az Al föl dön
fel té te le sen a ka sza pe ri te me tô.55

Je len is me re teink alap ján meg koc káz tat ha tó egy fel te vés, mi sze rint a tö rö kös-bal -
ká ni fém anyag fen tiek ben vá zolt el ter je dé se rész le ges át fe dést mu tat a ré gé sze ti anyag -
ban már ko ráb ban ki mu ta tott, ugyan csak bal ká ni ere de tû nek tar tott, ké zi ko ron gon
ké szült, dur va há zi ke rá mia el ter je dé sé vel. Ez a ke rá mia tí pus a Dél-Du nán tú lon dél -
rôl észak ra csök ke nô arány ban je lent ke zik a fel tárt le lô he lyek anya gá ban. Ozo ráig
egyér tel mûen, szi gnifi kán san je len van, ami gya kor la ti lag ez eset ben is a Ba la ton dé -
li part ját je len ti. Et tôl észak ra szór vá nyo sab bá vá lik, de Bu dán is elô ke rül, el sô sor ban
a 17. szá za di anyag ban. A Dél-Al föld re vo nat ko zóan a ko ráb bi iro da lom ban nincs ada -
tunk, ér de mes azon ban megem lí te nünk a legutóbb köz zé tett ba jai együt test, amely -
ben szin tén ma gas a ké zi ko ron gon ké szült ke rá mia ará nya.56 Et tôl észa kabb ra az Al -
föl dön, a ré gé sze ti le let anyag ban ez a ke rá mia tí pus nem ta lál ha tó meg.

Füg ge lék

A Ma gyar Nem ze ti Mú zeum ba a Ham pel -össze fog la lás óta be ke rült, il let ve an nak nyo mán, utó lag
azo no sí tott tö rö kös-bal ká ni ék sze rek

Ru ha dísz
Ezüst, pré selt, ön tött, fili grá nos
Át mé rô: 9 cm
Ltsz.: 1887.36.3.
Vé tel Grä ber Fe renc tôl. A tárgy két ezüst ivó csé szé vel és kü lön bö zô ko rú ér mek kel együtt
ke rült be. Az eladó fel té te lez he tôen azo nos Grab ner Fe renc dom bó vá ri la ka tos sal, aki
1886–1887 fo lya mán szá mos, a dom bó vá ri vár te rü le tén össze sze dett tár gyat ho zott be több
rész let ben.57

Az ék szer alap ját al ko tó le mez nyolc ágú csil la got for máz. Fe lü le tét fi nom sod ro nyok al -
kot ta, kör ala kú ele mek bôl össze tett há ló min ta bo rít ja. Kö zé pen ma ga san kiemel ke dô
négy szög le tes kô fog la lat lát ha tó, mely bôl a kô ma már hiány zik. A csil lag ala kú le mez hez
ere de ti leg há rom sor ban össze sen húsz csepp ala kú csün gô tar to zott, ezek bôl ma már csak
ti zen ket tô van meg. A csil lag szá rait ke reszt, il let ve át lós alak ban vé kony ezüst csö vek ke -
re te lik, me lyek nek vé gét ezüst göm böcs kék zár ják le. E ke ret rôl is ap ró, csepp ala kú csün -
gôk függ tek. Há tul nagy mé re tû, utó la go san fel for rasz tott tû lát ha tó.
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Konty tû
Ezüst, ara nyo zott, fili grá nos
Hossza: 6 cm; fej át mé rô: 1,2 cm
Ltsz.: 1897.1.1.
Le lô hely: Glo gon. Vé tel To ron tál vár me gye alis pán já tól.

A tû fe jét két fél gömb al kot ja; az al só si ma, a fel sôn fili grá nos dí szí tés, il let ve a ma már
hiány zó ék kö vek szá má ra kiala kí tott kar mos fog la la tok lát ha tóak.

Öv rész le te
Ezüst, fili grá nos, pré selt
Hossza: 11 cm; szé les sé ge: 4,2 cm
Ltsz.: 1897.1.2.
Le lô hely: Glo gon. Vé tel To ron tál vár me gye alis pán já tól.

A két, össze kap csolt, pré selt ezüst le mez elül sô ol da lá nak kö ze pét nyolc szir mú el na gyolt
ro zet ta dí szí ti, kö zép sô ré sze ki dom bo ro dik. Kö rü löt te ugyan csak ki dom bo ro dó pon tok,
pont so rok és pál ci kák al kot ta dí szí tés. A le me zek al só ré szén ere de ti leg négy-négy csepp
ala kú csün gô dísz volt. A csün gô dí sze ket hár mas ka ri ka, il let ve fél ko rong kap csol ta a le -
mez hez. A csepp ala kú csün gô kön több sor ban ap ró lyu kak lát ha tóak.

Fü lön füg gô
Ezüst, pré selt, ön tött, fili grá nos
Át mé rô: 4,4 cm
Ltsz.: 1897.1.3.
Le lô hely: Glo gon. Vé tel To ron tál vár me gye alis pán já tól.

Két le mez bôl összeál lí tott ék szer. Elül sô ol da lát öt da rab kúp ala kú, át tört, fili grán dí szes
rá tét éke sí ti, ame lye ket ap ró sod ro nyok al kot ta su ga ras dí szí tés fog kör be. A füg gô rôl kör -
ben, ere de ti leg két sor ban, hét-hét csepp ala kú le mez ke füg gött, ame lyek ma már csak
hiá nyo san van nak meg. A füg gô hát ol da lát fi li grán tech ni ká val ké szí tett, kis kö rök bôl álló
há ló min ta fe di.

Fü lön füg gô
Ezüst, üveg, pré selt
Át mé rô: 4,5 cm
Ltsz.:1932.86.
A tárgy föld bôl ke rült elô; Ma kó mel lett, a Ma ros part ol da lá ban ta lál ták.

Ko rong ala kú, ket tôs fa lú, be lül üres ék szer, mely rôl kör ben, vál ta koz va ki sebb és na gyobb
mé re tû, csepp alak ra em lé kez te tô, de sza bály ta lan for má jú, vé kony le me zek csüng nek.
Elül sô ol da lát utó la go san fel for rasz tott fi li grán dí szí tés bo rít ja. Kö zé pen kiemel ke dô, négy -
szög le tes, to kos fog la lat ban üveg la pocs ka lát ha tó. Hát ol da lát ap ró kö röcs kék al kot ta, háló -
sze rû, fili grá nos dí szí tés bo rít ja.

Fej dísz
Ezüst, ön tött, pré selt, fi li grán dí szes
Hossza: 27, il let ve 23 cm
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Ltsz.: 1943.31.1–2.
Le lô hely: Bat to nya (Bé kés me gye). A lel tár köny vi be jegy zés, il let ve az Érem tá ri nap ló sze -
rint a le let hez 165 da rab érem tar to zott, a leg ké sôb bi ve ret év szá ma 1684.

A két rész bôl ál ló le let egyik da rab ját há rom göm bös fe jû tû al kot ja, me lye ket vé kony ezüst -
lán cocs kák köt nek össze. A lán cocs kák ra sza bá lyos tá vol sá gok ban – az egyik olda lon hét,
a má sik ol da lon nyolc da rab – csepp ala kú csün gôt il lesz tet tek. Az egyes csün gô dí szek hez
to váb bi két-két, ki sebb mé re tû, csepp ala kú vé kony ezüst le mez tar to zik.

Az együt tes má so dik da rab ja az elôb bi hez ha son ló szer ke ze tû, tö re dé kes ál la pot ban meg -
ma radt ék szer. En nél a da rab nál a göm bös fe jû tû ket ko rong ala kú, fél hold for má ban ki -
vá gott, vé kony ezüst le me zek he lyet te sí tik, me lyek fe lü le tét utó la go san rá for rasz tott fi ligrán
dí szí tés fe di. Kö zé pen négy zet ala kú to kos fog la la tok, az egyik ben meg ma radt a zöl des-
szür ke szí nû üveg kô. A le me zek hez szin tén ezüst bôl ké szült, csepp ala kú csün gôk tar toztak,
a meg ma radt füg gesz tô fü lek ta nú sá ga sze rint mindegyik da rab hoz há rom-há rom. A korong
ala kú le me ze ket az el sô da rab hoz ha son ló vé kony ezüst lán cok kö tik össze, ame lyek rôl
a már jól is mert csepp ala kú, hár mas ta go lá sú csün gôk függ nek.

Fej dísz
Ezüst, ön tött, pré selt, fi li grán dí szes
Hossza: 20,5 és 22 cm
A Tol na me gyei Kaj da cson, szán tás kor ke rült elô.
Ltsz.: 1864.111. (új ra lel tá roz va: Ö/1.94.5)

A két rész bôl ál ló le let egyik da rab ját két, göm bös fe jû tû al kot ja, me lye ket vé kony ezüst -
lán cocs ka köt össze. A lánc ról rom busz ala kú, hár mas ta go lá sú csün gôk függ nek.
Ugyanilyen lánc kö ti össze az együt tes má sik ré szét al ko tó két, ko rong ala kú, fél hold for -
má ban ki vá gott, fi li grán dí szes le mezt is. A le me zek hez öt pon ton a lán co ké hoz ha son ló
csün gô ket kap csol tak.

Jegy ze tek

11 KÖ VÉR Bé la [HAM PEL Jó zsef]: Újabb ada tok az öt vös ség tör té ne té hez ha zánk ban. Ar chaeo -
lo gi ai Ér te sí tô 17 (1897) 245–249.

12 Ltsz.: MNM 1860.121.
13 Ltsz.: MNM1887.36.3. A tárgy leírá sát lásd e ta nul mány ban alább.
14 KÖ VÉR: i. m. (1. j.) 251.
15 GYÖN GYÖS SY Már ton: Al tin, ak cse, man gir… Osz mán pén zek for gal ma a ko ra új ko ri

Ma gyaror szá gon. Bp., 2004. 48–49.
16 KÖ VÉR: i. m. (1. j.) 246.
17 A „gya ra po dás” saj nos csak el mé let ben kö vet ke zett be. Több tárgy azóta el ve szett,

egyes együt te sek szét szó ród tak. Ma már ne he zen vagy egyál ta lán nem azo no sít ha -
tóak be azok a tár gyak, ame lyek „profiltisz tí tás” ke re té ben át ke rül tek a Nép raj zi
Mú zeum gyûj te mé nyé be. Ak ta szám: 863-10-3/60. Uo. Az azo no sít ha tat lan, il let ve
el ve szett tár gyak ese té ben ma már csak Ham pel Jó zsef köz le mé nyé re, il let ve a leltár -
köny vi leírá sok ra tá masz kod ha tunk.
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18 E ku ta tá sok ered mé nyeit legutóbb Ko vács Gyön gyi fog lal ta össze: KO VÁCS Gyön gyi:
A ma gyaror szá gi osz mán-tö rök ré gé szet új ered mé nyei. Át te kin tés a Drá va men ti ku ta tások
kap csán. In: A kö zép kor és a ko ra új kor ré gé sze te Ma gyaror szá gon. MTA Ré gé szeti
In té ze te. Bp., 2010. 766–769.

19 GU BI TZA Kál mán: A Bod rogh- szi ge ti pá los mo nos tor. Ar cha e o lo gi ai Ér te sí tô 22 (1902)
1–7; KO REK Jó zsef: A Zom bor-bükk szál lá si 17. szá za di te me tô sír le le tei. Mó ra Fe renc
Múzeum Év köny ve 1989/90. Sze ged, 1994. 181–202.

10 GA ÁL At ti la: A Dom bó vár-bé ka tói XVI–XVI I. szá za di te me tô. A szek szár di Bé ri Ba logh
Ádám Mú zeum Év köny ve 10–11 (1979–80). Szek szárd, 1982. 133–224.

11 GAL LI NA Zsolt: Fo nyód- Bé zseny- pusz ta (M7 S-33 le lô hely). In: A ter ve zett M7-es autópálya
So mogy me gyei sza ka szá nak megelô zô ré gé sze ti fel tá rá sai (2002–2003). Szerk. HONTI

Szil via et al. Elô ze tes je len tés 3. So mo gyi Mú zeu mok Köz le mé nyei 16 (2004) 34–40.
12 MA GYAR Kál mán: Is pán sá gi és nem zet sé gi köz pon tok ku ta tá sa So mogy ban. I. (Egy há zak

és te me tôk) So mogy me gyei Mú zeu mok Köz le mé nyei 4 (1981) 60, 62, II–II I. táblák.
13 BÁR DOS Edit: Kö zép ko ri temp lom és te me tô Ka pos vár ha tá rá ban. II. So mogy me gyei

Múzeu mok Köz le mé nyei 8 (1987) 5, 8–10, 15, 17–23, I–V, IX–X. táb lák.
14 WI CKER Eri ka: Rá cok és vla hok a hó dolt ság ko ri Észak- Bács ká ban. Kecs ke mét, 2008.

11–21. Fenn tar tá sok kal ugyan, de vél he tô leg ugyaneb be az et ni kai kör be so rol ható
a gyôr-ga bo na vá sár té ri, il let ve az esz ter gom-szent ki rá lyi te me tô is. Vö. MI THAY

Sándor: A Gyôr-ga bo na vá sár té ri 16–17. szá za di te me tô. Com mu ni ca ti o nes Ar cha e o lo -
gi cae Hun ga ri a e. Bp., 1985. 185–198; LÁ ZÁR Sa rol ta: Tö rök ko ri te me tô Esz ter gom-Szent -
ki rá lyon. Ko má rom-Esz ter gom me gyei Mú zeu mok Köz le mé nyei 6 (1999) 307–324.

15 E te kin tet ben óva tos ság ra int ben nün ket He gyi Klá ra, aki sze rint a szer bek, bos nyá -
kok, vla hok szét vá lasz tá sa le he tet len, ezért ô a 16. szá zad ban be köl tö zô nép elemekre
vo nat ko zóan a „bal ká ni” ki fe je zést hasz nál ja. Vö. HE GYI Klá ra: A tö rök hó dolt ság várai
és vár ka to na sá ga. I. Osz mán vé del mi rend szer Ma gyaror szá gon. (His tó ria Könyv tár
Kro no ló giák, Adat tá rak 9) Bp., 2007. 301.

16 Az MNM 16–17. szá za di kincs le le teit, an nak el le né re, hogy a 20. szá zad má so dik
fe lé ben szü le tett né hány alap ve tô ta nul mány e té ma kör ben, máig is csak rész legesen
dol goz ták fel. A té má ról bô veb ben, to váb bi szak iro dal mi ap pa rá tus sal: GE RE LYES

Ibo lya: Kincs le le tek. In: A 200 éves Ma gyar Nem ze ti Mú zeum gyûj te mé nyei. Szerk.
PIN TÉR Já nos. Bp., 2002. 195–198.

17 KÖ VÉR: i. m. (1. j.) 252–253. Ab ban is iga zat kell ad nunk Ham pel nak, hogy bi zonyos
tárgy tí pu so kat vég sô so ron a bi zán ci, il let ve a per zsa [értsd: isz lám] öt vös ség hez
kap csolt.

18 Ma ri ja BIR TASEVIC: Zbir ka Cred ne ve kov nog i kas nog na rod nog na ki ta iz Du bov ca. Ei ne
Mit te lal ter li che and spä te volk li che Schmuck samm lung aus Do bu bac (Volks -
museum in Vrsac) 1961. Rad Voj vo dans kih Mu ze ja, No vi Sad 10 (1961) 25–48.

19 Ltsz.: MNM 1860.121.
20 Ltsz.: MNM 1897.1.1–3.
21 Ltsz.: MNM 1915.43 (Me zô he gyes); MNM 1932.86 (Ma kó).
22 WI CKER: i. m. (14. j.) 109. VI. táb la 1–2.
23 WI CKER: i. m. (14. j.) 22–34.
24 A té má ról bô veb ben, to váb bi pár hu za mok kal: The Glo ry of By zan ti um.Art and Culture

of the Midd le By zan ti ne Era A. D. 843–1261. Ed. He len C. EVANS and Wil liam
D. WIXOM. The Met ro po li tan Mu seum of Art, New York, 1997. 247. A tárgy tí pus
ere de tét ku tat va Ham pel ugyaner re a megál la pí tás ra ju tott. Vö. KÖ VÉR: i. m. (1. j.) 250.
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25 Schä tze der Ka li fen. Is la mis che Kunst zur Fa ti mi den zeit. Hrsg. Wilf ried SEI PEL. Wien,
1998. 12, 127.

26 A bal ká ni pár hu za mok ra vo nat ko zóan: BIR TASEVIC: i. m. (18. j.) 29., va la mint legújab -
ban WI CKER: i. m. (14. j.) 110–112. A 19. szá za dai tö rök öt vös ség ben va ló to vábbélését
szá mos pél da il luszt rál ja. Vö. Tür kis che Kunst und Kul tur aus os ma nis cher Zeit. Reckling -
hau sen, 1985. II. 315–316.

27 Bo ja na RA DOJ KO VIC: Na kit kod Srba od XII do kra ja XVI II ve ka. Be o grad, 1969. 337,
179–182. ké pek; va la mint Uô: Ma ster pie ces of Ser bi an Golds mith Work 13th–18th century.
Lon don, 1981. 35–36.

28 BIR TASEVIC: i. m. (18. j.) I. táb la 9–10, 29, 42.
29 Bo ja na RA DOJ KO VIC: Osta va iz Peci – ko le ci ja sli ka ra Mi len ka Ser ba na.Mu zej Pri menjene

Umet no sti Zbor nik 12. Be o grad, 1968. 97–98.
30 Vö. 3. j.
31 WI CKER: i. m.(14. j.) 110, 116. Wi cker Eri ka hi vat ko zá sa sze rint a zen tai vá ro si

múzeum ba ke rült le let ben „öt át tört, négy ze tes üveg be ra ká sos mell tût” ta lál tak.
BIR TASEVIC: i. m. (18. j.) IX. táb la.

32 Ltsz.: 1864.111. A tár gyat új ra lel tá roz ták, csak ké sôbb si ke rült beazo no sí ta ni. El sô
köz lé se kor az új szá mon sze re pelt: Ö/1. 1994.5.; GE RE LYES Ibo lya: Tö rök ék sze rek. Bp.,
1994. (Év ez re dek, év szá za dok kin csei 7) 45. 23/b. kép.

33 Ltsz.: 1943.31.1–2; GE RE LYES: i. m. (32. j.) 44–45, 22a–b. kép, 23a. kép. GYÖN GYÖSSY:
i. m. (5. j.) 38–39.

34 RA DOJ KO VIC: i. m. (29. j.) Fig. 11.
35 BIR TASEVIC: i. m. (18. j.) V. táb la, 33.
36 Sa bi ha TAN SUG: Türk men gi y i mi Türk men Co stu mes.Ak ya y in la ri Türk Süs le me Sanatlari

Se ri si: 9, 1985. 26–27.
37 KÖ VÉR: i. m. (1. j.) 247; BIR TASEVIC: i. m. (18. j.) 35–36.; GU BI TZA: i. m. (9. j.) 1–7.
38 Ma ri ja BIR TASEVIC: Sreb na osta va na ki ta i nov ca iz ce la Ri to pe ka. Go disnjak Mu ze ja

Grada Be o gra da 4 (1957) 54.
39 Ltsz.: MNM 1897.1.
40 A tárgy tí pus nak a tör té ne ti Ma gyaror szág egész te rü le té re vo nat ko zó el ter je dé sével

Mé rai Dó ra fog lal ko zott. Vö. MÉ RAI, Dó ra: „The True and Exact Dres ses and Fa shi on”
Ar cha e o lo gi cal Clo thing Re ma ins and their So ci al Con texts in Six te enth- and Seven -
te enth- cen tu ry Hun ga ry. BAR International Se ries 2078. 2010. 59–65.

41 A kö zö let len, fel dol go zás alatt ál ló le let rôl csak egy rö vid is mer te tés áll ren delkezésre.
Vö. DÁ VID Gé za–GE RE LYES Ibo lya: A hó dolt ság gaz da sá ga és tár sa dal ma ré gész és tör té -
nész szem mel. In: Ke let ku ta tás. Bp., 1996. ôsz – 2002. ta vasz, 90.; va la mint V. SZÉKELY

György: El kü lö nü lés vagy egy sé ge sü lés? A hó dolt sá gi érem le le tek össze té te lé nek struk -
tu rá lis vál to zá sai a 16. szá za di Ma gyaror szá gon. In: A hó dolt ság ré gé sze ti ku ta tá sa.
Szerk. GE RE LYES Ibo lya–KO VÁCS Gyön gyi. Bp., 2002. (Opus cu la Hun ga ri ca 3) 330.
A zá ró érem év szá ma az eu ró pai pén zek re vo nat ko zik, a tö rök pénz anyag fel dol go -
zat lan. Itt ké sôb bi zá ró dás vár ha tó, mi vel Ozo ra 1545-ben ke rült tö rök kéz re. A hajtû,
il let ve egy ugyan csak fili grán dí szes fü les gomb lel tá ri szá ma: Oz. 2005.7.1.;
Oz. 2005.8.1. Wo sinsz ky Mór Mú zeum, Szek szárd.

42 GE RE LYES Ibo lya: A Pécs-Bá nya te le pi XVI. szá za di kincs le let.Com mu ni ca ti o nes Ar chaeo -
lo gi cae Hun ga ri a e. Bp., 2005. 587–594.

43 GYÖN GYÖS SY: i. m. (5. j.) 52; S. LO VAG Zsu zsa–T. NÉ METH An na má ria: A tol nai XVI.
szá za di kincs le let. Fo lia Ar cha e o lo gi ca 25 (1974) 226.

A TÖ RÖ KÖS-BAL KÁ NI ÉK SZER TÍ PU SOK EL TER JE DÉ SE A HÓ DOLT SÁG BAN 233

hodol tördelt 2.8:Layout 1  2012.02.20.  10:46  Page 233



44 Dré gely pa lánk, ltsz.: MNM 1891.57.14. és 1891. 51.4. és Rá kos pa lo ta, ltsz.: MNM
1880.164.1–4.

45 MÉ RAI: i. m. (40. j.) 59. Fig. 40–41.
46 ZÁ DOR Ju dit: Ré gé sze ti ada tok a tö rök ko ri Pest rôl. Bu da pest Ré gi sé gei 38 (2004) 229.
47 WI CKER: i. m. (14. j.) XI. táb la, 5–10. Ha son ló gyû rûk Vu ko vár (Szerém me gye,

ma: Vu ko var, Hor vátor szág) és Pan cso va (Te mes me gye) le lô hellyel ke rül tek az
MNM-be. Ltsz.: MNM 1909.145.21–22; 116/1888.8. A bát mo nos to ri gyû rû: ltsz.:
MNM 1883.38.4. E for ma ezüst bôl ké szült, tö rök felira tos, év szám nél kü li vál to zatát
Mo hács le lô hely meg ne ve zés sel ôr zi az MNM gyûj te mé nye. Ltsz.: MNM 19/1877.
II.c.256.p.1. A gyû rû tí pus bronz vagy ezüst anya gú, felirat nél kü li vagy felira tot után -
zó vál to zat ban, a gyûj te mény ben több le lô hely rôl is mert: Kis je nô (Arad me gye, ma:
Chisineu- Cris, Ro má nia), Pan cso va (Te mes me gye, ma: Pancevo, Szer bia), Krcedin
(Szerém me gye, ma: Krcedin, Szer bia). Ltsz.: MNM 1883.110; 1880.16.11; 1908.2.9.
E kör be so rol ha tó a Jan ko vich- gyûj te mény le lô hely nél kü li, App. Jank. 129. szá mú
da rab ja is.

48 FE HÉR Gé za: A Ma gyar Nem ze ti Mú zeum le lô hellyel je lölt hó dolt ság ko ri ezüst csé széi. Fo lia
Ar cha e o lo gi ca 15 (1963) 87–105, X–XIX. táb la. A ma kói kincs csé szé jé nek lel tá ri
szá ma: MNM 1910.22.3.

49 HE GYI Klá ra: Tö rök be ren dez ke dés Ma gyaror szá gon.Bp., 1995. (His tó ria Könyv tár Mono -
gráfiák 7) 194.

50 HE GYI: i. m. (49. j.) 194.
51 Ltsz.: 1887.36.1–2.
52 GAL LI NA: i. m. (11. j.) 38, 40, 6. kép.
53 HE GYI: i. m. (15. j.) 327.
54 Ann. Jank. 183–184. ltsz. gyû rûk. Az anyag vizs gá la tot Kis-Var ga Mik lós vé gez te el,

a deb re ce ni Atom mag ku ta tó In té zet ben.
55 BÁ LINT Ala jos: A ka sza pe ri kö zép ko ri temp lom és te me tô. Dol go za tok 14 (1938) XVI I.

táb la. A köz le mény alap ján a tárgy kel te zé se meg le he tô sen bi zony ta lan.
56 KO VÁCS Gyön gyi: Hó dolt ság ko ri le let együt tes Ba ja bel vá ro sá ból. Com mu ni ca ti o nes

Archae o lo gi cae Hun ga ri a e. Bp., 2006, 275–295.
57 A csé szék 1887.36.1–2. szá mo kon let tek be lel tá roz va, az utób bit 55.443. C szá mon

ké sôbb új ra lel tá roz ták.
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PÁSZ TOR EME SE

Caf rang, csótár, jan csi ka
A ma gyar nyel vû for rá sok sze re pe 

a hó dolt ság ko ri tö rök ipar mû vé szet tör té ne té nek ku ta tá sá ban

Elôadá som ban sze ret ném rö vi den is mer tet ni, és az idô be li kor lá tok miatt csu pán
néhány ki ra ga dott pél dá val il luszt rál ni a hó dolt ság ko ri ipar mû vé szet, azon be lül is a
tex til tör té net ku ta tá sá nak egyik le het sé ges út ját: az írott for rá sok és a tár gyak össze -
ha son lí tó elem zé sén ala pu ló mód szert.

Köz tu do má sú, hogy a ma gyar nyel vû írott for rá sok ta nú sá ga sze rint a hó dolt ság ko -
ri Er dély ben és a Ma gyar Ki rály ság te rü le tén szá mos osz mán-tö rök ere de tû tex til fé le
volt hasz ná la tos. Az ér té kes tö rök por té kák faj táit és mennyi sé gét hûen tük rö zik a ma -
gyar ne me si vég ren de le tek, ho zo mány jegy zé kek és a fô úri kincs tá rak in ven tá ri u ma i.
Az in gó sá gok jegy zé kén kí vül az ud var tar tá si és szám adás köny vek ben, li mi tá ciók ban,
le ve le zé sek ben, nap lók ban, út leírá sok ban vagy önélet írá sok ban ta lál ha tunk ada tot a
tö rök tár gyak árá ra, be szer zé sük mód já ra vagy ké szí té si tech ni ká juk ra. A for rá sok ol -
va sá sa kor a tö rök, vagy aho gyan egy kor ne vez ték: a „por tai” tex tí liák gaz dag vá lasz té -
ka tá rul elénk, de egyút tal szá mos olyan ki fe je zés sel is ta lál ko zunk, ame lye ket ma már
nem tu dunk azo no sí ta ni, vagy an nak okán, hogy a hó dolt ság ko ri ma gyar nyelv ben
még ál ta lá no san hasz nált osz mán-tö rök jö ve vény sza vak idô vel ki kop tak nyel vünk bôl,
vagy je len tés mó do su lás sal él tek to vább, ér tel mük rôl csak hoz zá ve tô le ges el kép ze lé -
seink van nak. Te gyünk egy pró bát! Kép zel jük ma gunk elé, mi lye nek le het tek a kö vet -
ke zô idé ze tek ben sze rep lô tö rök tex til faj ták a va ló ság ban:

1. idé zet: Zrí nyi Mik lós Szi ge ti ve sze de lem cí mû epo szá ban (1651) így ír Nagy Szü lej mán
szul tán ról (1520–1566): „Ül va la me re vén nagy csá szár nye reg ben, / Fe jér vé kony pa -
tyo lat va gyon fe jé ben”.1

2. idé zet: Har minc há rom év vel ké sôbb, 1684-ben Mun ká cson, a Thö kö ly-ja vak kö zött
egy „hin tó ban va ló por tai vi rá gos se lyem-ván kos haj”-at je gyez tek fel, ami nek „ezüst tel s
arannyal szût tek a vi rá gi”; majd egy év vel ké sôbb a re gé ci Thö kö ly-in gó sá gok kö zött
egy vö rös bár sony „hin tó ban va ló tö rök pár na haj”-at em lí te nek.2
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3. idé zet: Beth len Gá bor er dé lyi fe je de lem (1580–1629) 1631-ben össze írt in gó sá gai
kö zött „Két ve res bár sony tö rök czap rag, gaz da gon skofium mal var rot tak”3 té tel ol vas -
ha tó; aho gyan több mint fél száz év vel ké sôbb, 1688-ban a Rá kó czi csa lád lel tá rá ban is
egy „me rôn tü dzett skófium -a rany nyal por tai czaf rag”-ot vet tek jegy zék be.4

4. idé zet: Beth len Gá bor ha gya té ká ban a dísz-ló fel sze re lé sek fel so ro lá sa kor a caf ra go -
kat egy „ve res bár sony skófiumos nye reg re va ló csótár” kö vet te.5

5. idé zet: Kô szeg hy Pál Ber csé nyi Mik lós gróf la ko dal mát megörö kí tô köl te mé nyé ben
(1695) Ber csé nyi gróf Bar na ne vû ve ze ték lo vát a kö vet ke zô kép pen ír ja le: „Egy szép
vö rös jan csík há tul ját fö döz te, / El nyúlt két ágá val szü gyét bé kö töz te, / Arany nyal az
var ró bô ven ezüs töz te, / Szé leit el- ve gyest gomb kö tô für töz te.”6

Az ilyen és eh hez ha son ló for rás ada tok ol va sá sa kor mind nyá junk ban fel ve tô dik a kérdés,
va jon ho gyan néz tek ki va ló já ban a „por tai” vagy „tö rök” szö ve tek, vi se le tek, drá ga ló felsze -
re lé sek és más tex til em lé kek. Amint a fen ti idé ze tek is mu tat ják, a for rá sok egy ma gukban
nem ele gen dôek a pa tyo lat, por tai ván kos, cafrag, csótár, jancsik és más, ma már is me ret len je -
len té sû ki fe je zé sek meg ha tá ro zá sá hoz; felol dá suk hoz a tár gyak is me re te nél kü löz hetetlen.

Vizs gál juk meg a kér dést a tár gyak ol da lá ról is. A mu zeo ló gus a tárgy ból in dul ki, s
leg hôbb vá gya, hogy a rá bí zott gyûj te mény da rab jai ról a le he tô leg több in for má ciót
megis mer je: mi kor, hol, mi lyen cél lal ké szül tek, mi ként ne vez ték egy kor ôket, mi lyen
úton ke rül tek ha zánk ba, mi lyen ér té ket kép vi sel tek, hol és mi lyen mó don hasz nál ták
a ma gyar ott ho nok ban, il let ve mi lyen ha tást gya ko rol tak a ha zai kéz mû ves ség re és a
di vat ra. A köz gyûj te mé nyek ben ôr zött tár gyak ról – kü lö nö sen a tex tí liák ról jegy és
felirat hiá nyá ban – a leg rit kább eset ben tu dunk meg ennyit. A mû tár gyak nyil ván tar -
tá sá ban tí pus, hely és kor meg ha tá ro zás, rö vid tárgy leírás, mé ret, lel tá ri szám és jó eset -
ben pro ve nien ci a- meg je lö lés sze re pel, va la ho gyan így:

1. pél da: Fi nom len vá szon ra se lyem mel hím zett Úr asz ta li te rí tô (ere de ti leg tur bán ta -
ka ró), a szend rôi re for má tus egy ház aján dé ka 1939-ben, osz mán-tö rök, 17. szá zad vé -
ge, 133 × 129 cm, Ipar mû vé sze ti Mú zeum, ltsz.: 19462 (1. kép).

2. pél da: Se lyem bár sony pár na lap, vé tel a ga ram sze gi (ma Hron sek, Szlo vá kia) ágos tai
evan gé li kus hit köz ség tôl 1890 kö rül, mint „per zsa bár sony”, osz mán-tö rök, 112 × 65 cm,
Ipar mû vé sze ti Mú zeum, ltsz.: 7362 (2. kép).

3. pél da: Nye reg ta ka ró a frak nói (ma Forch ten stein, Auszt ria) Es ter há zy-kincs tár anya -
gá ból, vö rös bár sony ala pon ara nyo zott ezüst- és ezüst drót tal (skófium) hím zett, osz -
mán-tö rök, 17. szá zad, 57 × 166 cm, Ipar mû vé sze ti Mú zeum, ltsz.: 52.2790 (3. kép).

4. pél da: Nye reg bo rí tó az egy ko ri Jan ko vich- gyûj te mény bôl, skófium mal hím zett vö rös
se lyem bár sony, se lyem bé lés, osz mán-tö rök, 17. szá zad, 111 × 142 cm, Ipar mû vé sze ti
Mú zeum, ltsz.: 13651 (6. kép).
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5. pél da: Ló ta ka ró a frak nói Es ter há zy-kincs tár anya gá ból, osz mán-tö rök, 17. szá zad,
ezüst tel át szôtt se lyem szö vet ala pon grá ná tok kal és nef ri tek kel ki ra kott ezüst le mez rá -
té tek kel dí szí tett és ara nyo zott ezüsts kófium mal hím zett, 216 × 153 cm, Ipar mû vé szeti
Mú zeum, ltsz.: 52.2779 (9. kép).

A pél da ként fel so rolt mû tár gyak ról ennyit bár hol a vi lá gon meg le het ál la pí ta ni. Ha
ab ból in du lunk ki azon ban, hogy ezek a tö rök tex til em lé kek nem a 19. szá za di mû -
gyûj tés so rán, ha nem még a 16–17. fo lya mán ke rül tek ha zánk ba, s ér té kes por té ka -
ként hasz nál ták ôket, ak kor a ko ra be li ma gyar nyel vû for rá sok nak is min den bi zonnyal
em lí te niük kel lett. Te kin tet tel ar ra, hogy a for rá sok ban sem len vá szon, sem pár na lap,
sem pe dig nye reg- vagy ló ta ka ró nem sze re pel, ha nem he lyet tük pa tyo lat, ván kos haj,
cafrag, csótár, jancsik stb., ki fe je zé se ket ta lá lunk, ar ra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy a
ma már több nyi re is me ret len ne vû tár gyak ból a mú zeu mi gyûj te mé nyek ben is fenn
kel lett ma rad nia né hány nak, s mi vel mi már nem is mer jük egy ko ri el ne ve zé sü ket,
nyil ván tar tá sunk ban a mai szó hasz ná lat sze rint ka te go ri zál juk ôket.

A vá laszt ar ra a kér dés re, hogy a for rá sok ban elô for du ló tö rök tex til fé lék azo no sít -
ha tóak-e a ma is mert tex til faj ták kal, csak a ma gyar nyel vû for rás anyag és a fenn maradt
mû tár gyak össze ve té sé vel kap hat juk meg. A kor szak fe je del mi, fô ne me si és ne me si
ud var tar tá sai ban, tár há zai ban elô for du ló por tai ere de tû tex til fé lék re vo nat ko zó forrás -
ada tok össze gyûj té sé vel és rend sze re zé sé vel meg ha tá roz ha tók a je len tô sebb tex til cso -
por tok és al cso por tok; majd ezt kö ve tôen a for rá sok ból már is mert, tex til lel kap csola -
tos el ne ve zé se ket össze vet ve a fenn ma radt tex til anyag gal, le he tô ség nyí lik szá mos, ma
már is me ret len ki fe je zés azo no sí tá sá ra vagy pon to sabb meg ha tá ro zá sá ra.

A ku ta tás és adat gyûj tés so rán a kö vet ke zô kér dé sek re ke res tünk vá laszt: Milyen
török tex til fé lé ket hasz nál tak a ma gyar fô úri csa lá dok a Ki rá lyi Ma gyaror szá gon és
Er  dély  ben? Mi lyen mó don ju tot tak a tö rök tex tí liák a ma gyar ne me si csa lá dok tu laj -
do ná ba? Mi lyen erôs a tö rök vi se le tek és a tö rök szo ká sok ha tá sa a ma gyar fô úri élet -
ben? Funk ció ju kat te kint ve van-e kü lönb ség a tö rö kök és a ma gya rok ál tal hasz nált
ke le ti textíliák kö zött, il let ve a ma gya rok mi lyen for má ban hasz no sí tot ták a tö rök
tex til fé lé ket? A ma gyaror szá gi és er dé lyi fô úri ház tar tá sok ban hasz nált tö rök ere detû
tex til fé lé ket a kö vet ke zô fô cso por tok ba so rol hat juk: szö ve tek (len, pa mut, gyap jú,
se lyem, fél se lyem); vi se le tek (fel sô ru há zat, al só ru há zat, fe hér ne mûk, vi se let-kiegé -
szí tôk); ágy ne mûk; asz tal ne mûk; szô nye gek; va la mint tex til alap anya gú tö rök ló fel -
sze re lé sek és ha di esz kö zök (ló- és nye reg ta ka rók, nyer gek, íj- és nyíl te ge zek, sá tor,
zász ló stb.). A cso por tok kö zül most mindössze a fent em lí tett öt tárgy tí pu son vizs -
gál juk meg, mi kép pen egé szül het nek ki a mú zeu mi kar to nok szûk sza vú meg ha tá ro -
zá sai a for rá sok is me re té ben.

1. pél da: A tö rök szö ve tek kö zül a len- és pa mut vász nak for dul nak elô a leg na gyobb
mennyi ség ben és vál to za tos ság ban. A fe hér ne mûk, asz tal- és ágy ne mûk, kesz ke nôk és
fáty lak alap anya gát adó, több sé gük ben Kons tan ti ná poly ból be ho zott vá szon fé lék
áráról, faj tái ról ol vas ha tunk a ma gyaror szá gi és er dé lyi li mi tá ciós jegy zé kek ben,7 és
össze vet het jük az egy ko rú isz tam bu li ár sza bá sok kal (narh def ter).8
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A tö rök vász nak legfi no mabb és egy ben leg drá gább faj tá ja volt a fá tyol ként át tet szô
pa tyo lat (tö rö kül: dül bent) – vagy aho gyan a li mi tá ciók em lí tik: a „Szép Jó Jánt sár pa -
tyo lat”. Pa tyo lat ra hí mez ték a le he letfi nom tö rök tur bán ta ka ró kat (ka vuk ör tü szü)
(1. kép), és cso ma go ló ken dô ket (boh csa); itt hon a ne mes lá nyok, asszo nyok kö té -
nyeit, ing vál lait, kesz ke nôit és fáty lait szab ták be lô le, vagy a se lyem mel, ezüst tel-a -
rannyal hím zett te rí tôk alap anya gául szol gált. A drá ga vá szon hasz ná la tát a nem ne -
me si ren dek asszo nyai és leá nyai szá má ra ru ha ren de le tek sza bá lyoz ták, 1666-ban Ung
vár me gye pél dául ren de let ben til tot ta meg pa raszt asszony szá má ra a „hoz zá juk nem
il len dô hosszú pa tyo lat” vi se lé sét, s akit raj ta kap tak, an nak ru ha da rab ját el ko boz ták,
vagy „fél ben el met szet ték”.9

Van azon ban a pa tyo lat szó nak egy má sik je len té se is. A tö rö kök jel leg ze tes fej fe dô -
jét, a bár sony vagy se lyem bo rí tá sú, ese ten ként arannyal hím zett „sap ká ra”, azaz kavukra
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te kert vé kony pa mut vász nat (tö rö kül: dül bent vagy desz tár) csak ké sôbb ne vez ték
a ma gya rok tur bán nak, a 17. szá zad vé gi for rá sok ban még csal ma vagy pa tyo lat ki fe je -
zé sek kel ta lál ko zunk. Így vál nak ért he tô vé Zrí nyi Mik lós so rai (1. idé zet), mi sze rint a
lo ván ülô szul tán „fe jér vé kony pa tyo lat” tur bánt vi selt.

2. pél da: A por tai szö ve tek kö zül a drá gább tö rök kel mék kö zé tar toz tak a bár sony vagy
se lyem szö vet pár na la pok (2. kép). Ezek a tég la lap ala kú, jel leg ze tes min tá za tú, gyak -
ran arannyal-e züst tel át szôtt vagy hím zett tex tí liák szép szám ban ma rad tak fenn a kül -
föl di és a ha zai gyûj te mé nyek ben. A tö rök szo ká sok sze rint e pár na la pok a szé ket vagy
ke re ve tet he lyet te sí tô, föld re tett ván ko sok dí szes hu za tai vol tak, és mint könnyen szál -
lít ha tó „bú tor zat”, a sát rak be ren de zé sé hez tar toz tak. Mo dern vál to za taik kal nap jaink -
ban is ta lál ko zunk Tö rökor szág ban. A ma gyar nyel vû for rá sok ban e pár ná kat „sze kér -
ben”, „hin tó ban”,10 il let ve „szán kó ban va ló ván ko sok”-nak ne vez ték. Apor Pé ter így
tu dó sít hasz ná la tuk ról: „Mi nekelôt te te hát [a fô ren dek] megin dul tak, az hin tót így
rak ták meg: […] a pár na zsák ból há tul ülést csi nál tak […], az pár na zsák ra szô nye get
te rí tet tek, aki nek egy ré sze kül ál lott az hin tó nak há tul ján; az há tok me gé az ma ga szép
por tai tar ka cif ra ván ko sát tet ték; amely erô sön meg volt tölt ve; […] elöl, ha leá nya volt
az fô em ber nek, az ült, s an nak az pár na zsák ját tet ték, ar ra is szô nye get, aki nek egy ré -
sze az hin tó elein ki füg gött, úgy szin tén por tai ván kost is tet te nek”.11 Hasz ná la tuk még
a 18. szá zad ban is di va tos volt. Ezt pél dáz za Fo ga ras sy Ist ván, II. Rá kó czi Fe renc fe je -
de lem (1676–1735) fô ka ma rá sa 1709. ja nuár 28-án kelt le ve le, mely ben Kö rös sy György
kincs tar tó tól „azon tö rök ván ko so kat ké ri, a ki ken ô Fel sé ge szo kott né ha-né ha a tûz
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elôtt tö rö kö sen ül ni”, majd így foly tat ja „kí ván tat nak a szán ká ba, mi vel va dász ni ô Fel -
sé ge szán kán mé gyen Be reg-Új fa lu ba”.12 Apor Pé ter tôl tud juk azt is, hogy ma gyar fô -
úr te me té se kor a ko por só ba az el hunyt „fe je alá tet tek vagy bár sony ván ko so kot, vagy
amint az hin tó ban le í rám, por tai drá ga ván ko so kot”.13

A Thö kö ly-in gó sá gok ban jegy zék be vett „hin tó ba va ló tö rök ván kos haj” te hát a ga -
ram sze gi hit köz ség tôl ka pott bár sony-pár na lap hoz le he tett ha son ló (2. kép).

A dí szes ló fel sze re lé sek, azaz a ló öl tö ze tek kü lön fe je ze tet kap tak a ma gyar fô úri és
ne me si in ven tá ri u mok ban. A for rá sok meg kü lön böz tet nek hét köz nap hasz nált „kin -
já ró”, „köz” vagy „vi se lô” da ra bo kat, va la mint ün ne pek al kal má val vi selt, „pom pá ra
va ló” kész le te ket. Az ér té kes kel mék kel éke sí tett „úri pa ri pák” nem csu pán az ün -
nep fé nyét emel ték, ha nem tu laj do no suk gaz dag sá gát, sôt ha tal má nak mér té két is
ki fe jezték.

A for rá sok vol tak se gít sé günk re az Ipar mû vé sze ti Mú zeum 16–17. szá za di osz mán-
tö rök ló fel sze re lé sei nek fel dol go zá sá ban is. A mú zeum gyûj te mé nyé ben ôr zött fraknói
Es ter há zy-kincs tár 17. szá za di tö rök ló- és nye reg ta ka rók ból, nyer gek bôl, íj- és nyíl -
vesszô tar tó te ge zek bôl ál ló dísz fel sze re lé sei nek da rab jait a rá juk vo nat ko zó, 17. századi
lel tá rak kal és más egy ko rú for rá sok kal össze vet ve si ke rült meg ha tá roz ni. Ez al ka lommal
a ló- és nye reg ta ka rók há rom tí pu sá ra: a caf ra gra, csó tár ra és a jan csi kra ho zunk példát.

3. pél da: A for rá sok ban a tö rök nye reg ta ka rók kö zül az osz mán-tö rök ere de tû csap rak
szó ból szár ma zó cap rag, cafrag, caf rang el ne ve zés for dul elô a leg gyak rab ban. A tö rök
cafrag egy hosszú kás tég la lap ala kú, há rom ol da lán roj tok kal dí szí tett ta ka ró, mely a ló
fa rá nak nye reg mö göt ti ré szét dí szí tet te. A tö rök caf ra gok ál ta lá ban két fé lék: egyik
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részük vö rös bár sony ala pon arany- és ezüst drót tal, azaz skófium mal hím zett, ko ra beli
szó hasz ná lat tal „skófium mal tû zött” volt (3. kép). Ilyen nye reg ta ka ró le he tett egy kor
a Rá kó czi-ja vak közt jegy zék be vett (1688) „ve res bár sony, nagy öreg vi rá gok kal tüdzett
por tai czaf rag”,14 va la mint a re gé ci vár ban lé vô Thö kö ly-ja vak közt fel so rolt (1684) „két
ve res-bár sony, tö rök ló ra va ló czaf rag, az egyi ke skófium vi rá gos, az má sik aranyfona -
los”15 is. A má sik tí pus ba, a „skófium mal me rôn tû zött,” azaz „egész fe lületén arany-
e züst drót hím zés sel bo rí tott” caf ra gok tar toz tak (4. kép). A for rá sok a 17. század közepé -
tôl em lí tik gyak rab ban, aho gyan Bó nis Fe renc in gói kö zött 1665-ben: „ugyan me  re jün
ezüst tel arannyal tü czött por tai szép czaf rag”,16 vagy a Rá kó czi-ja vak ban 1688-ban:
„me rôn tü dzett skófium -a rannyal por tai czaf rag”.17

4. pél da: A nye reg ta ka rók tól kü lön bö zô, az egész nyer get be bo rí tó, s így kü lö nö sen
a ve ze ték lo vak nál hasz nált tö rök ló ta ka rók egyik faj tá ja volt a csul tár, mely a ma gyar
in ven tá ri u mok ban csótár, csuj tár, csol tár, csaj tár vál to zat ban sze re pel, s rend sze rint a
caf ra gok után, a ta ka rók és pok ró cok kö zött ke rül fel so ro lás ra. Az egy sze rûbb csó tá rok
a nyer get le ta ka ró, esô tôl, por tól vé dô szô nye gek vagy pok ró cok vol tak, a drá gáb bak
bár sony ból ké szül tek. Ak kor kap nánk pon tos ké pet a csó tá ro król, ha a for rás ada to kon
kí vül tu do má sunk len ne olyan fenn ma radt pél dány ról is, ame lyet a ró la szó ló for rá -
sok is an nak ne vez nek. A Bor sod me gyei Szend rô vá ros re for má tus temp lo má ban,
1759-ben fel vett jegy zô könyv egyik ada ta sze rint a temp lom tu laj do ná ban „Va gyon
egy ve res se lyem Tsuj tár […], a mely a jó em lé ke ze tû Eleink ál tal a belg rá di tsa tá ban
nye ret te tett”,18 azaz ôriz tek egy fel te he tôen 1688-ban zsák má nyolt csó tárt, ame lyet ké -
sôbb az egy ház szá má ra aján lot tak fel. Az fel vi dé ki em lék he lye ket is mer te tô Mys kovszky
Vik tor is em lít a szend rôi re for má tus temp lom tö rök kin csei kö zött egy 17. szá za di
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török nye reg ta ka rót, mely a ha gyo mány sze rint az utol só szend rô vá ri bé gé volt. A béget
a Bod va part ján Zá kány Ist ván öl te meg, aki az el len fe lé tôl el nyert zsák má nyát – egy
ló ta ka rót és egy se lyem tur bánt – a szend rôi re for má tus egy ház nak aján dé koz ta.19 Hogy
va ló ban a szend rô vá ri bég csó tár ja volt-e, nem tud juk, annyi azon ban bi zo nyos, hogy
a szend rôi re for má tus egy ház 1939-ben az Ipar mû vé sze ti Mú zeum nak több tö rök tex -
tí liát aján dé ko zott, köz tük egy vö rös se lyem mel és arannyal „ele gye sen szôtt”, há rom
ol da lán roj to zott, ta ka rót (5. kép). Tu do má sunk sze rint ez az egyet len olyan Ma gyaror -
szá gon fenn ma radt, 17. szá za di tö rök csótár,me lyet egy kö zel egy korú be jegy zés igazol,
s nem csak az utó kor ne vez te el an nak.

A csó tá rok kö zött is akad tak kü lön le ge sen szép és ér té kes da ra bok, ame lyek kel rend -
sze rint az aján dék ba szánt lo va kat te rí tet ték le. Az egy ko ri Jan ko vich- gyûj te mény bôl
ke rült az Ipar mû vé sze ti Mú zeum ba egy 17. szá zad vé gén ké szült, tra péz ala kú, skófium -
mal hím zett vö rös bár sony tö rök ló ta ka ró (6. kép), s ta lán ilyen le he tett a Beth len
Gábor ló fel sze re lé sei közt em lí tett „Egy ve res bár sony, skófiumos nye reg re va ló csótár”20

(4. idézet) is.
5. pél da: Az in ven tá ri u mok ban a ló öl tö ze tek fel so ro lá sai kö zött a 17. szá zad kö zepén

egy új ki fe je zés je le nik meg, a jancsik (jan csi ka, jan csen ka) és alig száz év múl tán nyom -
ta la nul el is tû nik nyel vünk bôl.21 A for rá sok amel lett szól nak, hogy a jancsik ál ta lá ban
há rom da rab ból ál ló, egy más hoz csa tos vé gû sza la gok kal kap cso ló dó, a ló szü gyét is
be bo rí tó, így a lo vat vé dô, ill. dí szí tô ta ka rók egyik faj tá ja volt. Ki vi te le zé sük alap ján a
for rá sok meg kü lön böz tet tek egy sze rûbb, úgy ne ve zett „kö zön sé ges”, „hím zett” dí szû,
„bog lá rok kal ra kott”, pán cé lo zott, úgy ne ve zett „ku ra cel”, s vé gül drá ga kö vek kel ékített,
kü lön le ge sen drá ga „kö ves” jan csi kot.

Az Ipar mû vé sze ti Mú zeum há rom jan csik kal is büsz kél ked het, ame lyek re a fen ti
leírá sok ráil le nek: egy „kö zön sé ges”, egy „bog lá ros” és egy „kö ves” jan csik kal. A „közön -
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sé ges” el ne ve zés kis sé meg té vesz tô, mert csak a töb bi hez ké pest egy sze rû da rab, felüle -
tét ugyanis arany- és ezüst fo nal lal át szôtt vö rös bár sony (csat ma) bo rít ja (7. kép).
A Janko vich- gyûj te mény bôl szár ma zó ló ta ka ró a ha gyo mány sze rint egy kor Beth len
Gábor fe je de le mé volt. Gyûj te mé nyünk má sik ta ka ró ja a frak nói Es ter há zy-kincs tárból
való és a „bog lá ros” jan csi ko kat kép vi se li (8. kép). A kincs tár in ven tá ri u mai sze rint –
1693-ban még csak öt da rab, 1696-ban ki lenc, vé gül 1725-ben össze sen hu szon két da -
rab – bog lá ros jancsik volt a csa lád kincs tá rá ban. A fent em lí tett Kô szeg hy -i dé zet bôl
(5. idé zet) Ber csé nyi Mik lós gróf Bar na ne vû ve ze ték lo vá ról meg tud juk, hogy:„Egy
szép vö rös jan csík há tul ját fö döz te, / El nyúlt két ágá val szü gyét bé kö töz te, / Arannyal az
var ró bô ven ezüs töz te, / Szé leit el- ve gyest gomb kö tô für töz te.”22 Jan csi kot em lít „két
el nyúlt ággal”. Ilyen két ágú, egy da ra bos tö rök ló ta ka ró ból csak né hány pél dány is -
mert a vi lá gon. Egyi kük, egy ezüst tel át szôtt szö vet ala pon ék kö vek kel dí szí tett, a
17. század ele jén ké szült jancsik az Ipar mû vé sze ti Mú zeum Es ter há zy-a nya gá ban ta lál -
ha tó (9. kép). Ez a pom pás dísz ló ta ka ró már a 17. szá zad ban is rit ka kincs nek szá mít -
ha tott, ugyanis herceg Es ter há zy Pál ná dor 1685-ben kelt vég ren de le té ben a kincs tár
ja vá nak fel so ro lá sa kor, mint egy 3500 Ft-ért vá sá rolt, „több mint 4000 ru bin nal dí szí -
tett” ló ta ka ró ként említi.23

A por tai tex tí liák ha zánk ba ke rü lé sé nek mód ja: A for rá sok sze rint a vász nak, az ol -
csó kon fek ciók, az egy sze rûbb szô nye gek stb. vá sár lás sal; a fegy ve rek és ló fel sze re lé -
sek a Ki rá lyi Ma gyaror szág te rü le té re el sô sor ban ha di zsák mány ként, il let ve más ér té -
kes por té ká val együtt ha di sarc ré sze ként ke rül tek. A drá ga ék kö ves tö rök nyer ge ket,
te ge ze ket, sát ra kat, szô nye ge ket stb. – el sô sor ban az er dé lyi fe je del mek ré szé re – a
Por tán vá sá rol ták vagy ké szít tet ték, de a dip lo má ciai aján dé kok kö zött is sze re pel nek
kaf tá nok, dísz fegy ve rek, dísz-ló fel sze re lé sek, szô nye gek és drá ga se lyem szö ve tek. A há -
zas ság kö té sek és az örök sé gek azon ban az er dé lyi és a ma gyaror szá gi kincs tá rak anya -

8. kép. Ló ta ka ró (jancsik), 17. sz.
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gá nak ke ve re dé sét ered mé nyez ték, amint azt a frak nói Es ter há zy-kincs tár gyûj te mé -
nye is pél dáz za. A kincs tár ban szá mos Beth len Gá bor er dé lyi fe je de lem hez köt he tô
mû tárgy ma radt fenn, ame lye ket Nyá ry Krisz ti na (1604–1641) – a Beth len-pár ti ma -
gyar fô úr, gróf Thur zó Im re (1589–1621) öz ve gye – vitt 1624-ben ho zo má nyul a ké -
sôb bi ná dor ral, gróf Es ter há zy Mik lós sal (1583 – 1645) kö tött há zas sá gá ba.

Mi lyen erôs a tö rök di vat ha tá sa Ma gyaror szá gon és Er dély ben? Funk ció ját te kint -
ve van-e kü lönb ség a tö rö kök és a ma gya rok ál tal hasz nált ke le ti tex tí liák kö zött?
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A ku ta tá sok azt iga zol ták, hogy a hó dolt te rü le ten ál ta lá no san ki mu tat ha tó, köz vet -
len tö rök ha tás sal szem ben Er dély ben és Ma gyaror szá gon nem iga zod tak a ma gyar
szo ká sok olyan mér ték ben a tö rök höz, mint aho gyan azt ko ráb ban gon dol ták. A való -
ság en nek épp a for dí tott ja, a tö rök tex tí liá kat iga zí tot ták a ma gyar di vat hoz, és füg -
get le nül azok ere de ti ren del te té sé tôl, a ha zai szo ká sok sze rint hasz no sí tot ták ôket: az
ima szô nyeg gel asz talt te rí tet tek; a tur bán ta ka ró val az Úr asz ta lát dí szí tet ték (1. kép)
a pro tes táns temp lo mok ban; a bár sony ülô ván kos ból, pad ló ta ka ró ból mi se ru hát
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(10. kép) szab tak, de ugyan csak mi se ru ha, gyer mek ru ha vagy ru ha bé lés ké szült a kaftá -
nok drá ga szö ve té bôl is. Az er dé lyi kö ve tek már a por tai vá sár lás kor tu da to san keresték
a ván kos hu zat nak szánt pa tyo lat kesz ke nôt, a pap lan bo rí tás nak va ló fu ta- ken dôt, s nem
tö rôd tek az zal, hogy pél dául a fu ta ere de ti leg a für dô ben hasz nált se lyem le pel volt.
Egyet len for rás adat sem iga zol ta, hogy er dé lyi vagy ma gyar fô úr – a kaf tá no zá si ce re -
mó nián kí vül – tö rök kaf tán ban járt vol na. Öve ken, bôr kap cá kon vagy pa pu cso kon
kí vül tö rök vi se le ti da ra bok (pél dául step pelt zub bo nyok, tö rök köpönyeg) csak igen kis
szám ban mu tat ha tók ki a fô ne me si in gó sá gok kö zött.

Amíg a tö rök vi se let nem tu dott meg ho no sod ni Ma gyaror szá gon és Er dély ben, addig
a drá ga, bár sonnyal bo rí tott, ék kö vek kel dí szí tett tö rök ló fel sze re lé sek és ha di esz kö zök
általá no san ked vel tek vol tak. Ma gyaror szá gon – pél dául Es ter há zy Mik lós és fia, Pál
(1635–1713) (mind ket ten ná do rok) – ha di zsák mány vagy ho zo mány ré sze ként ju tot -
tak ilyen ér té kes da ra bok hoz, er dé lyi fe je del meink vi szont – kü lö nö sen Beth len Gábor
és I. Rá kó czi György (1593–1648) – szép szám mal vá sá rol tat tak, il let ve ké szít tet tek
Isztam bul ban dí szes ló fel sze re lé se ket és más hasz ná la ti tár gya kat sa ját ré szük re, il letve
aján dé ko zás cél já ból. Ki vá ló pél da er re az a tel jes tö rök dísz-ló fel sze re lés, ame lyet
Beth len Gá bor fe je de lem kül dött só go rá nak, II. Gusz táv Adolf svéd ki rály nak 1626-ban
(a legutób bi ku ta tá sok sze rint va ló szí nûbb, hogy csak ha gyo má nyoz ta só go rá ra, így
csak 1629 után ér ke zett Stock holm ba), s ma a stock hol mi Liv rust kam ma ren ôr zi.24

Vé ge ze tül min den ki el dönt he ti, adott-e több le tet a for rá sok és a tár gyak össze ve tése
a pél da ként fel so rolt idé ze tek ol va sá sa kor kiala kult el kép ze lé sünk höz ké pest. Ha most
ma gunk elôtt lát juk a pa tyo lat-tur bánt, a por tai bár sony ván kost, a skófium mal var rott tö rök
caf ra got és an nak me rôn tû zött vál to za tát, a ve res bár sony csó tárt és a két szár nyú jan csi kot,
ak kor ma gunk is meg gyô zôd het tünk a ma gyar nyel vû for rá sok fel be csül he tet len je -
len tô sé gé rôl a hó dolt ság ko ri ipar mû vé szet ku ta tá sá ban.
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GU LYÁS BOR BÁ LA

A tö rök el le ni harc meg je le ní té se  
a Habs bur gok ud va ri ün nep sé gein 

a 16. szá zad ban

Az el kö vet ke zen dôk ben a Habs bur gok nak a 16. szá zad ban ren de zett ud va ri ün nep -
sé gei rôl és az eze ken meg je le nô kü lön fé le tö rö ká brá zo lá so król lesz szó. Az ese mé nye -
ket a 16. szá zad kez de té tôl egé szen a ti zen öt éves há bo rú ki tö ré séig (1591/1593) – egy -
 ben egy sok kal erô tel je sebb, Ru dolf csá szár sze mé lyé hez köt he tô tö rök el le nes
pro pa gan da meg je le né séig – te kint jük át. Mint lát ni fog juk, kü lö nös kép pen a szá zad
má so dik fe lé ben, a Ma gyar Ki rály ság há rom rész re sza ka dá sá val és a tö rök fe nye ge tés
ál lan dó su lá sá val vált egy re fon to sab bá az im már a ma gyar ko ro nát is bir tok ló, oszt rák
ági Habs burg-u ral ko dók és csa lád ta gok (gon do lunk itt el sô sor ban Ti ro li Fer di nánd
fô her ceg re) szá má ra, hogy az ud va ri ün nep sé gek lát vá nyos esz kö zei vel mi nél erô tel -
je sebb tö rök el le nes pro pa gan dát tud jon ki fej te ni.

A 16–18. szá za di Habs burg-ud var ün nep sé gei rôl (lo va gi tor nák, ko ro ná zá sok, dia -
dal me ne tek, ke resz te lôk, es kü vôk, te me té sek stb.) nem ré gi ben je lent meg egy át fogó
jel le gû ta nul mány, amely az összes ese mény mel lett a ko ra be li leírá so kat és ezek le lô -
hely jegy zé két is tar tal maz za.1 Emel lett per sze szá mos pub li ká ció fog lal ko zott rész le -
te seb ben a 16. szá zad egy-egy kiemel ke dôbb Habs burg-ud va ri ese mé nyé vel, ame lyek -
bôl itt csak vá lo ga tás szint jén van mód né há nyat megem lí te ni, il let ve ne fe led kez zünk
el ar ról sem, hogy nagy sza bá sú kiál lí tá sok szin tén hoz zá já rul tak a té ma ár nyal tabb fel -
dol go zá sá hoz.

I. Mik sa csá szár ide jén az ud va ri lát vá nyos sá gok kö zött kiemelt je len tô ség gel bírt
a lo va gi tor na, és az azt kö ve tô, több nyi re ál ar cos bál lal („Mum me rei”) egy be kö tött
ban kett. Az ural ko dó gyak ran ren de zett ud va rá ban bur gun diai min ták alap ján meg -
ho no sí tott lo va gi já té ko kat, sôt sa ját ma ga is igye ke zett újabb és újabb vál to za to kat ki -
ta lál ni.2 A Mik sa éle tét fel dol go zó, há rom önélet raj zi jel le gû mun ka (Weiß ku nig, Theuer -
dank, Fre y dal)3 ezek rôl bô sé ges anya got ôr zött meg szá munk ra. Legin kább a – vé gül
be fe je zet le nül ma radt – Fre y dal alap ján kö vet kez tet he tünk az I. Mik sa ide jén ren de -
zett tor nák le fo lyá sá ra. A fiktív lo vag re gény ben a fô hôs Fre y dal nak – azaz Mik sá nak –
64 ud var ban kell lo va gi já té ko kon bi zo nyí ta nia rá ter mett sé gét, hogy el nyer je a vá gyott
hölgy (azaz Bur gun diai Má ria) ke zét. A mû höz ké szült il luszt rá ció kat egy szí ne zett
toll raj zo kat tar tal ma zó, egy kor Ti ro li Fer di nánd fô her ceg am bra si gyûj te mé nyé ben
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ôr zött ké zi rat ból is mer jük.4 Eb ben nagy részt a kü lön fé le lo vas-, il let ve gya lo gos küz -
del mek áb rá zo lá sai ta lál ha tók, ám a tö rö kök eze ken még szim bo li kus ér te lem ben sem
jut nak sze rep hez.

An nál in kább meg je len tek ke le ties öl tö ze tû fi gu rák az úgy ne ve zett „Mum me rei”-ek
al kal má val. Ezek a szó ra koz ta tó ele me ket fel vo nul ta tó ál ar cos bá lok meg ha tá ro zott
rend sze rint, gyak ran szin tén I. Mik sa sa ját öt le tei alap ján zaj lot tak. Az ál ta lá ban a tor -
nák le zá rá sa ként meg ren de zett ban ket tek so rán a te rem be a leg vál to za to sabb jel me -
zek be öl tö zött me net vo nult be, hogy az asz tal nál he lyet fog la ló részt ve vô ket tánc ra
kér je, vagy ki sebb je le ne te ket ad jon elô.5 A Fre y dalmeg fe le lô il luszt rá cióin ezek között
szá mos orien ta li zá ló, il let ve tö rö kös ru há ba öl töz te tett alak ta lál ha tó,6 nem el kü lö -
nült cso port ként azon ban, ha nem a kü lön fé le nem ze te ket meg je le ní tô sze rep lôk (pél -
dául ola szok, vagy ép pen a sa já tos fel fo gás ban áb rá zolt „ma gya rok”)7 so rá ban. A képe -
ken ke le ties öl tö ze tet vi se lô höl gyek (fol. 64.), az – ázsiai fi zi o gnó mi át ki fi gu rá zó –
hosszú csôr rel el lá tott ma dár masz kot vi se lô, ja ni csár nak öl tö zött fér fiak (fol. 203) vagy
tur bá nos, ál sza kál las „tö rö kök” (fol. 172) vo nul nak fel. Ezen összeál lí tá sok nál ter mé -
sze te sen nem a jel me zek tör té ne ti hû sé ge szá mí tott: a mi nél fel tû nôbb, meg hök ken -
tôbb öl tö ze tek cél ja a sok szor elô ke lô ven dé gek bôl, ural ko dók ból, dip lo ma ták ból álló
né zô se reg le nyû gö zé se volt. Mint lát tuk, a tö rö kök a fel vo nul ta tott nem ze ti jel me zek
so rá ban itt még nem ju tot tak kiemelt sze rep hez, bár a ke le ties kosz tü mök eg zo ti kus -
sá ga, a kü lön le ges kiegé szí tôk és a gaz dag szín vi lág bi zo nyá ra hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy a fan tá zia dús nem ze ti jel me zek kö zött he lyet kap tak.

Mindössze egyet len eset ben, a há rom I. Mik sa-fé le önélet raj zi mû kö zül legis mer -
tebb Weiß ku nig ban8 for dul az elô, hogy a tö rö kök nem csu pán jel leg ze tes nép cso port -
ként je len nek meg, ha nem egyút tal az el le nük foly ta tan dó harc és a csá szár tö rök elle -
nes po li ti ká ja is te ma ti zá ló dik. Id. Hans Burgk ma ir fa met sze tén (Nr. 30.) szin tén egy
„Mum me rei” so rán vo nul nak be tur bá nos, ma dár masz kot vi se lô fi gu rák. A me ne tet
a Weiß ku nig, azaz ma ga I. Mik sa fo gad ja: a csá szár tu laj don kép pen egye dül „száll
szem be” a fel fegy ver zett tö rök jel me ze sek cso port já val. Az áb rá zo lás ér de kes sé ge, hogy
Mik sa alak ja meg ket tô zô dik, mert a be vo nu ló kat ve ze tô fák lyás if jú ban a Fre y dal ko -
ráb bi hô sé re is mer he tünk. Amíg azon ban a ko ráb bi je le ne te ken Fre y dal/Mik sa min -
dig egye dül, a csak rá jel lem zô dí szes öl tö zet ben je lent meg, ad dig ezen a ké pen más,
hoz zá ha son ló öl tö ze tû, még hoz zá fegy vert vi se lô fi gu rák is sze re pel nek, mintegy el -
len sú lyoz va a tö rök csa pat túl ere jét.9

Ugyaneb ben az idô ben Ma gyaror szá gon sem volt is me ret len a tö rö kök el le ni harc
ün nep sé ge ken be lü li te ma ti zá lá sa. Az I. Mik sa ud va rá ban lá tott, in kább me sé be il lô
tö rö kök kel szem ben II. Ulász ló bu dai ud va rá ban, egy egy ko rú ese mé nyen már ki feje -
zet ten a ke resz tény ség ôs el len sé gé nek tar tott Osz mán Bi ro da lom le gyô zé sé nek a vágya
je lent meg. 1501. jú nius 10-én, az úr na pi kör me net10 ré sze ként két igen lát vá nyos jele -
net utalt szim bo li ku san Ma gyaror szág, Ve len ce és a pá pai ál lam nem ré gi ben meg kö -
tött, tö rök el le ni hár mas szö vet sé gé re és a ké szü lô ke resz tes há bo rú ra.11

A bu dai kör me net le fo lyá sát két for rás ból is mer jük.12 Egy né met nyel vû, há rom külön -
bö zô vá ros ban is meg je len te tett nyom tat vány (Die or de nu[n]g zu Ofen wi der den Thürcken…,
Stras burg, Augs burg, Mün chen, 1501), il let ve a je len lé vô mo de nai kö vet je len té se
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(To ma so Da i ne ro, La Fe sta del Cor pus Do mi ni a Bu da, 1501)13 tu dó sít ben nün ket az
ese mé nyek rôl. Ezek sze rint az el sô je le net a kör me net egyik ál lo má sa ként, a bu dai
Nagy bol dogasszony-temp lom mel let ti te me tô nél ját szó dott le. Alap öt le tét az a ko ra -
be li hie de lem szol gál tat ta, hogy Mo ha med pró fé ta ko por só já nak meg sem mi sü lé se
egy ben az Osz mán Bi ro da lom vé gét fog ja je len te ni. En nek meg fe le lôen egy me cse -
tet min tá zó, ideig le nes épít mény ben fel ló gat ták – pus ka por ral meg tölt ve – „Mo ha -
med ko por só ját”, kö rü löt te pe dig tö rök nek öl töz te tett bá bu kat he lyez tek el. Idéz zük
most Da i ne ro kö vet je len té sét: „Mi dôn ô fel sé ge és a kör me net a me cset elé ért, óriási
tûz su gár súj tott le a ko por só ra és ezt, va la mint a kö rülál ló tö rö kök nagy ré szét lángba
bo rí tot ta. A mi pe dig el nem égett, azt a ma gya rok óriá si tö me ge meg ro han ta, botokkal,
kö vek kel íz zé-por rá zúz ta, sôt fo gai val is szag gat ta.”14 Ezután egy Sy bil lá nak öl tö zött
alak a már em lí tett jós la tot hir det te, ez zel is lel ke sít ve a né zô ket a ter ve zett, tö rök elleni
ke resz tes há bo rú ra.

Da i ne ro je len té sé bôl az is ki de rül, hogy a fel rob ban tott ko por só kö rül el he lye zett
bá buk kö zött „a szul tán és szá mos pa sa” volt lát ha tó. Amennyi ben a mo de nai kö vet
meg fi gye lé se helyt ál ló volt, ak kor itt nem csu pán egy igen lát vá nyos és meg hök ken tô
je le net tel, ha nem egyút tal az el len ség bá buit meg sem mi sí tô tû zi já ték tí pus el sô eu ró -
pai elô for du lá sá val van dol gunk. Ar thur Lotz alap ve tô mo no gráfiája jó val ké sôbb re
te szi en nek a meg je le né sét: sze rin te ugyanis az el sô ilyen tû zi já ték ra 1535-ben, Nürn -
berg ben ke rült sor.15 Ek kor szin tén a tö rök fe let ti küz de lem össze füg gé sé ben –
V. Károly csá szár tu ni szi gyô zel mé nek tisz te le té re – ren dez tek ha son ló lát vá nyos sá got.
A vá ros egy nagy fa vá rat („Feu er werkssch loß”) épít te tett, ame lyet tö rök nek öl töz te -
tett bá buk kal – köz tük a tö rök erôk ve zé ré nek, Ha i red din Bar ba ros sá nak a fi gu rá já -
val – tet tek még élet hûb bé. A vá rat tû zi já ték-ra ké ták kal töm ték meg, és egy lát vá nyos
ost rom során a le ve gô be rö pí tet ték. Az ese mény rôl fa met sze tes il luszt rá ciót és rész le -
tes ver ses be szá mo lót tar tal ma zó röp lap ké szült, ame lyen a nagy sza kállt vi se lô, tur bá -
nos alak a vár leg ma ga sabb pont ján tisz tán ki ve he tô.16 A szó ban for gó tû zi já ték kas -
tély, az úgy nevezett „Feu er werkssch loß” a 16. szá zad ban fô ként né met te rü le te ken az
egyik leg gyak rabban al kal ma zott ef fé le lát vá nyos ság volt, ha son ló val II. Mik sa csá szár
(ma gyar király ként I. Mik sa) po zso nyi ko ro ná zá sán fo gunk is mét ta lál koz ni. Most
azon ban tér jünk még vissza rö vi den a bu dai kör me net ese mé nyei hez, amely nek zá rá -
sa kép pen egy máso dik, a ké szü lô tö rök el le ni ke resz tes há bo rút felidé zô ese mény re
is sor ke rült. Dél után ugyan is a je len lé vô ve len ceiek két, ke re kek re sze relt gá lyát von -
tat tak fel a vár dombra. A ki rály és a kö ve tek je len lé té ben, a „tö rö kök nek” és „ke resz -
té nyek nek” öl tö zött kato nák kal meg ra kott ha di ha jók kö zött ágyú dör gés kö ze pet te
ten ge ri üt kö zet ele ve ne dett meg.17

A Habs bur gok nál el sô ként ed di gi is me re teink sze rint legalábbis Ti ro li Fer di nánd
fô her ceg ne vé hez fû zô dik a ke resz tény ség fô el len sé gé nek tar tott osz má nok el le ni
küz de lem nek a lo va gi tor nák cse lek mé nyé be va ló be kap cso lá sa. Fer di nánd két szer
veze tett Ma gyaror szág ra had já ra tot a tö rök el len (1556, 1566), a si ke re sebb el sôért
1557-ben meg kap ta az Arany gyap jas-ren det. Bár a had mû ve le tek – kü lö nö sen 1566-ban
– cse kély ered ménnyel jár tak, ô mégis – a kö zép ko ri lo vag esz mény bôl táp lál ko zó hôs -
kul tusz je gyé ben – mind vé gig éle te leg fôbb ese mé nye ként tar tot ta szá mon eze ket.18
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A rész ben ma gyar had szín té ren gyûj tött tö rök fegy ve rek és hasz ná la ti tár gyak ala pozták
meg Fer di nánd am bra si kas té lyá nak ne ve ze tes Tur ci ca- gyûj te mé nyét, a „Tür ken kam -
mer”-t, amely a 16. szá za di fô úri gyûj te mé nyek közt rit ka mó don a fegy ver gyûj te mé -
nyen be lül kü lön cso port ba ren dez ve mu tat ta be a ha di zsák mány ként, vagy be szer zé -
sek út ján Am bras ba ke rült, eg zo ti kus da ra bo kat. A fegy ve rek tró fea ként, hal mok ba
rak va áll tak itt, míg ma gát a fô her ce get töb bek kö zött egy komp lett, egy kor Ma gyaror -
szá gon vi selt pán cél ja („Sil ber ne Hu sa ris che Rü stung”) kép vi sel te.19

A tö rök ve rô hôs imá zsa a kü lön Tur ci ca- gyûj te mény be ren de zé sén túl szin tén fontos
sze rep hez ju tott az ud var ün nep sé gein, fô ként a lo va gi já té ko kon. Fer di nánd fô herceg
cseh hely tar tó ként 1547–1567 kö zött Prá gá ban szé kelt. Eb bôl az idô bôl legalább húsz,
ál ta la szer ve zett, Prá gá ban, Pil sen ben il let ve Bécs ben meg tar tott tor nát is me rünk.20

Az idô pon tok nak, a tor na tí pu sok nak és részt ve vôk nek az el sôd le ges for rá sa II. Fer di -
nánd tor na köny ve (Tur nier buch), amely a meg je len tek je len tôs ré szé rôl név vel el lá tott,
egész la pos szí nes il luszt rá ciót is tar tal maz.21 A ké zi rat a ko ráb ban már idé zett, ek kor
a fô her ceg tu laj do ná ban lé vô Fre y dalmin tá já ra ké szült. Ki de rül be lô le, hogy a tornákon
fô ként cseh, mor va, né met és oszt rák ne me sek mér kôz tek meg egy más sal – köz tük
olya nok is, akik Fer di nán dot az 1556. évi had já rat ra el kí sér ték –, el vét ve akadt csak
né hány más eu ró pai (pél dául olasz, fran cia), sôt né hány ma gyar részt ve vô rôl is tudni,
akik ez idô ben a bé csi csá szá ri ud var ban vagy a fô her ceg sa ját ud var tar tá sá ban fi ze tett
ud var nok ként szol gál tak.22 Az em lí tett kb. húsz tor na na gyon vál to za tos ké pet mu tat,
ren dez tek pél dául pá ros, il let ve csa pa tos lo vas küz del met („Roß tur nier”, „Frei tur nier”,
„Schar mü tzel”, „Plan ken ge stech”, „Schran ken ge stech”), va la mint csa pa tok köz ti gya -
lo gos küz del met („Fuß tur nier”).

Ezen be lül 1548 és 1557 kö zött legalább öt eset ben úgy ne ve zett „Hu sa ris ches Tur -
nier”-re, azaz hu szár nak és tö rök nek beöl töz te tett sze rep lôk köz ti lo vas küz de lem re
ke rült sor.23 A „hu szár tor na” Fer di nánd sa ját in ven ció ja le he tett, min de ne set re
ugyanek kor két ha son ló te ma ti ká jú lo va gi já té kot ren dez tek a ma gyaror szá gi tö rök -
el le nes had mû ve le tek ben an nak ide jén szin tén részt ve vô Szász Mó ric vá lasz tó fe je de -
lem ud va rá ban is (1548, 1553).24 A „hu szá rok” pi ros-zöld súj tá sos men tét és dol mányt,
toll for gós csá kót, vagy orien ta li zá ló mo tí vu mok kal dí szí tett si sa kot, bu zo gányt vagy
szab lyát és lán dzsát, va la mint hosszú ál ba jusszal el lá tott masz kot vi sel tek. A II. Fer di -
nánd-fé le Tur nier buch legis mer tebb áb rá zo lá sán (fol. 167.) hu szár ként ma ga a fô herceg
je le nik meg, a kép felira ta sze rint 1557. má jus 2-án, a prá gai vár na gyob bik ud va rán
meg ren de zett „hu szár tor na” al kal má val. A harc tér rôl nem ré gi ben vissza tért tö rök -
verô hôs vö rös hu szár öl tö ze té hez és nagy „hu szár ba ju szá hoz” bi zony tö rö kös, orien -
ta li zá ló mo tí vu mok kal dí szí tett ló szer szám tar to zik (ezt ma Bécs ben ôr zik).25 Ugyanez
mond ha tó el a fô her ceg nek egy, az am bra si Tür ken kam mer rel kap cso lat ban már
emlí tett má sik hu szár jel me zé rôl („Sil ber ne Hu sa ris che Rü stung”),26 ame lyet ke le ties
orna men ti ká val lát tak el. Ha son ló je len ség ér he tô itt tet ten, mint ami vel az I. Mik sa
ál tal ren de zett ál ar cos bá lok nál már ta lál koz tunk: a jel me zek orien ta li zá ló kiegé szí tôi -
vel a mi nél de ko ra tí vabb össz ha tás ra tö re ked tek. A tö rö kök jel me zé rôl áb rá zo lás nem
ma radt fenn, a Tur nier buch – cél za tos jel leg gel – ki zá ró lag a ke resz tény hô sök, vagyis
a kü lön bö zô lo va gok és „hu szá rok” egyé ni port réit tar tal maz za. Vi szont szá mos tár gyi
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em lék ta nús ko dik az am bra si gyûj te mény ben a „hu szár tor nák” fel sze re lé sé rôl.27

A külön  fé le paj zsok és fegy ve rek mel lett meg ma radt pél dául több tu cat nyi vas ból dom -
bo rí tott, „hu szá ro kat”, il let ve „tö rö kö ket” és „mó ro kat” áb rá zo ló maszk.28 A sö tét re
fes tett, ke le ties arc be ren de zé sû tö rök és mór ál ar cok hosszú ló szôr bôl ké szült ba jusszal
egé szül tek ki, te te jük re egy kor va ló szí nû leg tur bánt le he tett erô sí te ni.

A Fer di nánd-fé le Tur nier buch ban az egyes lo va gok pom pás jel me zei nek a megörö -
kí té sén van a hang súly, a küz de lem konk rét le fo lyá sá ról azon ban áb rá zo lá sok nem ta -
lál ha tók ben ne. Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy a jel mez ben meg ví vott lo va gi já té ko kon
a gyôz te sek mel lett a legöt le te sebb jel me ze ket szin tén dí jaz ták.29 A „Hus sa ris ches
Turnier” me ne té rôl azon ban tá jé koz tat még né hány ko ra be li írá sos do ku men tum.
Az 1557 már ciu sá ban, Prá gá ban ren de zett tor na részt ve vôi nek lis tá ja a Besch re y bung
des Fre y en Hus sä ris chen Thur niers cí met vi se li,30 eb bôl ki de rül, hogy itt „Frei tur nier”-ra,
azaz csa pa tos lo vas küz de lem re ke rült sor. Ma ga a szö veg, a Tu nier buch hoz ha son lóan
saj nos szin tén az öl tö zé kek rész le tes leírá sát ad ja, a tör té né sek rôl vi szont nem
számol be.

Fer di nánd fô her ceg ma gyaror szá gi had já ra tai után több év ti zed del, az An na Katha -
ri na Gon za gá val kö tött má so dik há zas sá gát kí sé rô innsb ruc ki fel vo nu lá so kon (1582)
sem fe led ke zett meg a „hu szár tor ná ról”. Ek ko ri ban már, itá liai min tá ra, nem a közép -
ko ri lo va gi já ték, ha nem a mi nél bo nyo lul tabb al le go ri kus-mi to lo gi kus cse lek mény
volt az ud va ri ün nep sé gek dra ma tur giá já nak az alap ja. Mégis az ese mé nye ket megörö -
kí tô ké zi rat31 ta nú sá ga sze rint Fer di nánd fô her ceg fon tos nak tar tot ta, hogy sa ját eskü -
vô jén ne csu pán dí szes all’an ti ca pán cél ban (44r), ha nem egy „Hus sa ris ches Turnier”
ke re té ben tö rök ve rô hôs ként, fe hér lo von, pi ros-zöld súj tá sos egyen ru há ba öl tö zött
hu szár ként is meg je len jen (20v). A via dal ter ve ze té bôl ki de rül, hogy ma gyar mód ra
kop ja tö rést ren dez tek („Spieß bre chen auf un ge risch”),32 te hát egy pa lánk két ol -
dalán vág tat tak egy más sal szem be a beöl tö zött „hu szá rok” és „tö rö kök”, így igye kezve
a kopja se gít sé gé vel a má si kat a nye reg bôl ki bil len te ni. A fô her ceg cseh ud var tar tá -
sá hoz tar to zó – és ké sôb bi tor na részt ve vô – Jo hann Za jic von Has sen burg nap ló já -
nak33 egyik il luszt rá ció ja szin tén tám pon tot nyújt hat ah hoz, ho gyan kép zel jük el ezt
a küz del met (fol. 19r). Za jic von Has sen burg 1552. de cem ber 27-én sa ját szék he lyén,
Bu dyné nad Ohríban nagy sza bá sú tor nát szer ve zett Mum me rei und Sar ma tie, Ko mö die
und Tur nier cím mel, amely so rán „szláv lo vag nak”, il let ve „tö rök nek” beöl tö zött sze -
rep lôk küzdöttek meg egy más sal.34 Az il luszt rá ció alap ján ezen lo vas és gya lo gos küz -
de lem egyaránt zajlott.

1558 for du ló pon tot je lent a 16. szá za di Habs burg-ün nep sé gek szem pont já ból, eb -
ben az év ben ke rült sor ugyanis az el sô, tu laj don kép pen re ne szánsz jel le gû nek mond -
ha tó ud va ri ese mény re, I. Fer di nánd csá szár prá gai dia dal me ne té re, ahol már az egész
cse lek mény al le go ri kus-mi to lo gi kus jel le get öl tött.35 Az I. Fer di nánd frank fur ti né -
met-ró mai bi ro da lom be li ha ta lom át vé te lét kö ve tô, 1558 áp ri li sá ban tar tott bé csi dia -
dal me ne ten még túl nyo mó részt a kö zép ko ri lo va gi já té kok vi lá ga ele ve ne dett meg:
egy faj ta erô de monst rá ció ként az új csá szár fegy ve res csa pa tok vé ge lát ha tat lan so rát
ve zet ve vo nult be a vá ros ba, ahol a Ste phans dom ban ün ne pé lyes Te Deu mot tar tot tak.
Ezt kö ve tôen pe dig a Hof burg ban – az új csá szár ál tal nem ré gi ben emelt, an tik diadal -
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ívet min tá zó Schwei zer tor elôt ti tér sé gen – kü lön fé le lo va gi já té ko kat ren dez tek.36

A no vem ber ben tar tott prá gai be vo nu lás azon ban már több szem pont ból all’an ti ca
jel le gû volt. A ró mai tri um phu sok min tá já ra meg tar tott me net út vo na lán a csá szár
tisz te le té re több dia dal ka put emel tek. Fia, a már több ször em lí tett Fer di nánd fô herceg
pél dául egy ha tal mas épít ményt csi nál ta tott, a dia dal íven Sám son és Ge deon óriá si
szob ra állt, a csá szár elô dei (I. Ru dolf, II I. Fri gyes, I. Mik sa, V. Ká roly) és eré nye ket
meg sze mé lye sí tô nô ala kok tár sa sá gá ban. A mi szem pon tunk ból ér de ke sebb, hogy egy
má sik ha son ló ka put ki zá ró lag tö rök ha dit ró fe ák, ló szer szá mok és zász lók dí szí tet -
tek.37 Az ezt kö ve tô lo va gi tor na pe dig – ak tu ál po li ti kai uta lá sok tól sem men te sen –
an tik is ten sé gek mi ti kus har cát je le ní tet te meg.38

Két év vel ké sôbb, 1560-ban a ké sôb bi II. Mik sa szin tén ap ja, I. Fer di nánd csá szár és
só go ra, V. Al bert ba jor vá lasz tó fe je de lem tisz te le té re ren dez te meg Bécs ben és kör -
nyé kén a ne ve ze tes „Wie ner Tur nier”-t. A tor na egy hó na pon át (má jus 24.–jú nius
24.) zaj lott, ezalatt a leg kü lön fé lébb gya lo gos és lo vas küz del me ket ren dez tek (jún.
12., 19. „Fuß tur nier”, jún. 13., 23. „Roß tur nier”, jún. 17. „Ren nen über die Plan ke”),
sôt még egy ten ge ri erôd – ne ve ze te sen a Du na mel lett felépí tett fa vár („Feu er werks -
schloß”) – ost ro mát is le bo nyo lí tot ták (jún. 24.). A „Wie ner Tur nier” nem csu pán
a rész ve vô elô ke lô sé gek, ha nem a baj ví vók szá ma, és a meg ren de zett tor na tí pu sok sok -
fé le sé ge miatt vál ha tott a kor szak egyik legis mer tebb Habs burg ud va ri ese mé nyé vé.39

Az egész hó nap ban zaj ló tör té né sek rôl né met, il let ve la tin nyel ven rész le tes be számoló
lá tott nap vi lá got Hans Fran co lin tol lá ból, amely ráadá sul min den fon to sabb via dalról
ki hajt ha tó, nagy mé re tû réz met sze tet tar tal ma zott.40 A részt ve vôk közt is mét sze re pel
né hány ma gyar név, ne ve ze te sen ezút tal is el sô sor ban a Habs burg-ud var tar tá sok
(I. Ferdi nánd, ill. Mik sa, Ká roly és Fer di nánd fô her ce gek) egy ko ri és ak ko ri ma gyar
tag jai kö zül (pél dául Ba las sa Já nos, And rás és Far kas, Pe thô Já nos, Thur zó II. Elek),
bár szá muk el tör pül az összes töb bi meg je lent hez ké pest.41

Ti ro li Fer di nánd szin tén ki vet te a ré szét a küz del mek bôl, Fran co lin be szá mo ló já -
ban kü lön tár gyal ja a fô her ceg jú nius ele ji megér ke zé sét. A „hu szár tor nák” ren de zô -
je ként már nagy ta pasz ta la tot szer zett Fer di nánd vé gig je len volt a via da lo kon. Jú nius
23-án, a Bécs ha tá rá ban meg ren de zett legutol só tor na al kal má val pe dig ép pen az ô
sze mé lyén ke resz tül vált egyér tel mû vé, hogy a meg ren de zett küz del mek nem csu pán
a mi to lo gi kus-al le go ri kus uta lá sok szint jén értelmezendô – ko ráb ban zaj lott pél dául
Cu pi do ki sza ba dí tá sa, ezen az utol só na pon pe dig Mars és Vé nusz har ca –, ha nem
aktuá li san a tö rök el le ni ke resz tény fel lé pés re utal nak. A Mars és Vé nusz me ze jé nek
ne ve zett, Bécs ha tá rá ban felépí tett küz dô té ren zaj ló utol só via dal ról a né met nyel vû
be szá mo ló ban nagy mé re tû réz met szet ta lál ha tó (1. kép).42 Bár ezen még nem ta láljuk
az egész nap zá rá sa ként meg ren de zett „Fo lia”, azaz lo vas fel vo nu lás áb rá zo lá sát, Fran -
co lin be szá mo ló ja an nál rész le te sebb.43 Esze rint a „Fo lia” be fe je zé se ként a két fô her -
ceg (azaz Fer di nánd és Ká roly)44 más lo va gok kal együtt kard su hin tás sal hív ta fel a né -
zôk fi gyel mét, hogy a küz de lem nem csu pán a dí jért zaj lott, ha nem azt mu tat ta meg,
mi lyen ret tent he tet len mó don kell szem be száll ni a gyen ge ke resz té nyek re le sel ke dô
ve széllyel: a véreb bel („blu ed thund”) – vagyis a szul tán nal, és a ke resz tény ség ôs el len -
sé gé vel („Erb feindt der Chri sten ha it”) – vagyis a tö rö kök kel. A szö veg ben fel buk kanó
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utób bi két meg ne ve zés a 16–18. szá zad ban az Osz mán Bi ro da lom ra és an nak ural ko -
dó já ra leg gyak rab ban al kal ma zott, szál ló igé vé vált ki fe je zé sek kö zé tar to zott, egy faj ta
di cho to mi kus rend szer ben idéz te fel a ke resz tény ség és a po gány ság, Is ten és a Sá tán
kö zöt ti el len té tet.45 Így a kö zön ség – köz tük a tri bü nön he lyet fog la ló csá szár, a ba jor
vá lasz tó fe je de lem és más elô ke lô sé gek – szá má ra nem le he tett két sé ges: az egy hó na -
pos, akár had gya kor lat nak is beil lô küz de lem zá ró ak kord ja ként a tö rök el le ni harc és
a ke resz tény ség vé del mé nek a ki nyil vá ní tá sa az egész „Wie ner Tur nier” tu laj don kép -
pe ni cél ja ként az tö rö kök kel szem be ni ha té kony fel lé pést je löl te meg.

Az egész ün nep ség so ro zat egy nap pal ké sôbb a már em lí tett „ten ge ri erôd”, vagyis
a Du na egyik kis szi ge tén e cél ra felépí tett fa vár („Feu er werkssch loß”) lát vá nyos ost -
ro má val fe je zô dött be. Há rom száz gya lo gos és öt ven lo vas véd te a vá rat a kö zel azo -
nos szá mú, szin tén „ke resz tény” tá ma dó val szem ben. Ugyan sem Fran co lin be szá mo -
ló já ban, sem az ost ro mot megörö kí tô met sze ten (2. kép)46 tö rö kök nem tûn nek fel,
mégis el gon dol kod ta tó a szö veg nek az a rész le te, hogy a harc so rán az ágyúk ból el -
len ség nek beöl töz te tett, masz kos szal ma bá bu kat lôt tek ki és so kat vé gül a Du ná ba ha -
jí tot tak.47 Ha son ló tû zi já ték kal egy be kö tött ost rom ra 1535-ben Nürn berg ben már lát -
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tunk pél dát, akár az is le het sé ges, hogy a bé csi tor nán a bá buk ál ar ca – ko ra be li el ne -
ve zés sel „Schem bart”-ja – eset leg szin tén tö rö kö ket je le ní tett meg.

Mint lát tuk, a Habs bur gok oszt rák ágá nak ud va ri ün nep sé gein a tö rö kök te matizálása
el sô sor ban az el le nük foly ta tan dó lét fon tos sá gú harc szim bo li kus meg je le ní té sét szol -
gál ta. Az el kö vet ke zen dôk ben azt mu tat juk be, hogy va jon mi lyen mó don je lent meg
mindez a Habs burg Mo nar chia Osz mán Bi ro da lom el le ni „meg ha tá ro zó vé dô bás tyájá -
nak”,48 a Ma gyar Ki rály ság nak a leg rep re zen ta tí vabb ál la mi ese mé nyén, a ko ro názáson.

Há rom év vel a „Wie ner Tur nier” után, 1563 szep tem be ré ben ke rült sor Mik sa fô -
her ceg, a ké sôb bi II. Mik sa csá szár ma gyar ki rállyá ko ro ná zá sá ra Po zsony ban. Mi vel
I. Fer di nánd 1527. no vem be ri szé kes fe hér vá ri ko ro ná zá sa óta ez volt az el sô nagy sza -
bá sú, az egész or szá got meg moz ga tó „ud va ri” ese mény a Ma gyar Ki rály ság ban, így az
elô ké szü le tek re mind ural ko dói, mind ma gyar ol dal ról kü lö nö sen nagy gon dot for -
dí tot tak.49 Ér de mes itt megem lí te ni, hogy a ko ro ná zá si ce re mó niá ra va ló ké szü lô dés
miatt a tö rö kök va ló di ka to nai fel lé pés tôl tar tot tak. Azt hit ték, a Po zsony nál épít te tett
ideig le nes ha jó híd ar ra szol gál, hogy Mik sa ezen át tud jon kí sé re té vel egé szen Fe hér -
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vá rig, a ma gyar ko ro ná zó vá ro sig vo nul ni, hogy azt be vé ve ott ko ro náz tas sa meg
magát.50 En nek szán dé ka ter mé sze te sen nem me rült fel, az azon ban egyér tel mû, hogy
a ko ro ná zás ra ér ke zett Po zsony kör nyé kén tá bo ro zó, va ló ban im po záns mennyi sé gû
ma gyar és ide gen ka to na ság a „Wie ner Tur nier”-hez ha son lóan a Habs burg erô fö lény
szim bo li kus ki nyil vá ní tá sát szol gál ta.

Csak ma gyar lo vas ból több mint 2300 vett részt a ko ro ná zást megelô zô dísz szem lén,
ez an nak el le né re je len tôs szám, hogy I. Fer di nánd pa ran csa sze rint a vég vá rak ból
csak a zsol dot nem ka pó ka to ná kat volt sza bad kí sé ret ként el hoz ni. Po zsony elôtt ez
a ma gyar kül dött ség fo gad ta au gusz tus vé gén a Bécs fe lôl szin tén több ezer lo vas ból51

ál ló kí sé ret tel ér ke zô Mik sát. A pom pás hu szár öl tö zet ben és ara nyos-e züs tös, csil lo gó
dísz fegy ver zet ben meg je le nô ma gya ro kat – fô ka pi tá nyi mi nô ség ben – Zrí nyi Mik lós
ve zet te.52 Köp csény mel lett a meg je lent ma gyar ka to na ság nak a gyû rû jé ben mond ta
el Oláh Mik lós esz ter go mi ér sek a jö vô be li ma gyar ki rályt és kí sé re tét kö szön tô be szé -
dét. En nek kez de tén ügyes szó no ki for du lat tal rög tön utalt rá, hogy a leen dô ki rály
ta lán cso dál ko zik, miért jöt tek ilyen ke ve sen a ma gyar ne mes ség bôl az ô fo ga dá sá ra.
Ma gya rá zat kép pen a kö vet ke zôt mond ta: „az oly sok és annyi ra sú lyos és tar tós há bo -
rúk ban még meg ma radt ma gyar lo va gi rend és ma gyar ka to na ság na gyob bik ré sze az
or szág vé del mé re és a vég vá rak ôr zô je ként a vég vi dé ke ken ma radt, a mi szent hi tünk
ke gyet len el len sé gei, a tö rö kök el len, és csak na gyon kis ré sze jött el ide ve lünk”.53

1572. szep tem ber 21-én, a leen dô ki rály, Ru dolf fo ga dá sa kor Ve ran csics An tal esz ter -
go mi ér sek be szé de szin tén hang sú lyo san ki tért a tö rök ve szély re.54

Az 1563. szep tem be ri ese mé nyek efe mer épít mé nyei kö zül, ame lye ket a ko ro ná zás -
ra emel tek, csak an nak a két dia dal ív nek a leírá sát is mer jük, ame lyek az újon nan emelt
ha jó hí don áll tak, bár nagy va ló szí nû ség gel a ko ro ná zást kö ve tô há rom na pos lo va gi
tor nán is épí tet tek ha son ló kat. Mik sa az ün ne pé lyes fo ga dó be széd el hang zá sa után
ezen a két ka pun ke resz tül vo nult be kí sé re té vel Po zsony ba. A nö ven dék fák kal sze -
gé lye zett pon ton híd két dia dal ka pu ját Piet ro Fer ra bos co ter vez te: mind ket tôt a csá -
szár, va la mint a leen dô ki rály és ki rály né cí me rei dí szí tet ték.55

A ko ro ná zá si ce re mó niá ra, az or szág gyû lé si megegye zést kö ve tôen,56 Kis asszony
nap ján, szep tem ber 8-án ke rült sor. A Szent Már ton-templomban le zaj lott ko ro ná zás
egy há zi ré szét kö ve tôen az új ki rály az ek kor szo ká sos vi lá gi rész ce re mo niá lis ele meit
haj tot ta vég re a vá ros több pont ján (ítél ke zés és lo vag gá ütés a fe ren ces temp lom ban,
es kü té tel a Szent Mi hály-ka pu nál).57 A sor ban kö vet ke zô négy kard vá gás ra, vagyis az
or szág meg vé del me zé sé nek szim bo li kus ki nyil vá ní tá sá ra a vá ro son kí vül ke rült sor.
Mik sa fel lo va golt a ko ro ná zó domb ra, és a négy ég táj fe lé su hin tott kard já val. En nek
a je le net nek a né zôk ér tel me zé se alap ján a tö rö kök kel szem be ni harc szem pont já ból
kü lö nös je len tô sé ge volt. A kör möc bá nyai kö vet je len té se sze rint ugyanis „ész re vet ték
a je len lé vôk, hogy Észak, Nyu gat és Dél fe lé ej tett vá gás alig ész lel he tô volt, míg ellen -
ben a Ke let fe lé szó ló erô tel je sen és ki hí vó mó don ej te tett. E je len ség bôl a ren dek követ -
 kez tet ték, mi sze rint ô fel sé gé nek el ha tá ro zott szán dé ka le gis le gin kább a fô el len ség,
t. i. a ke let fe lôl la kó tö rök el len har col ni. E vá gás te hát ál ta lá nos lel ke se dést idé zett
elô, s a ren dek is mé tel ten öröm uj jon gás sal üd vö zöl ték a ki rályt, s több ma gyar hang
kiál tot ta: »Csak mie lébb Bu da fe lé!«”.58
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Ha son ló kép pen Ru dolf ma gyar ki rállyá ko ro ná zá sán, 1572 szep tem be ré ben a je len -
lé vôk a leen dô ki rályt „harc ra kész, má so dik Cor vin Má tyás ként” ün ne pel ték.59 Hogy
Ru dolf szá má ra mennyi re em lé ke ze tes ese mény ma radt az or szág meg vé del me zé sét
szim bo li zá ló négy kard vá gás itt Po zsony ban, azt 1602-ben ké szít te tett há zi ko ro ná já -
nak (a ké sôb bi oszt rák csá szá ri ko ro ná nak) ál ta la összeál lí tott iko no gráfiai prog ram -
ja mu tat ja, amely a ti zen öt éves há bo rú tö rö kök el le ni di csô sé ges csá szá ri gyô zel mét
ál lít ja a kö zép pont ba. Ru dolf ugyanis a ma gyar ko ro ná zás ra vo nat ko zó re lief re ép pen
ezt a je le ne tet vá lasz tot ta ki.60

Mind két po zso nyi ko ro ná zást há rom na pos lo va gi já ték zár ta le.61 Mint ko ráb ban
Ti ro li Fer di nánd fô her ceg „hu szá ri tor nái”, vagy a „Wie ner Tur nier” ese té ben lát tuk,
ezek a be mu ta tók kü lö nö sen al kal ma sak vol tak az ott meg je len tek ha di eré nyei nek,
kü lö nö sen pe dig a tö rök el len ha té kony mó don fel lép ni ké pes ke resz tény lo vag ság
ere jé nek a ki nyil vá ní tá sá ra. Eb bôl a szem pont ból szim bo li kus ér té kû, hogy a meg je -
lent ma gyar részt ve vôk – a leen dô ki rály ün ne pé lyes fo ga dá sá tól kezd ve, a ce re moniális
ele me ken ke resz tül egé szen a há rom na pos lo va gi tor náig – min dig igen dí szes huszár -
öl tö zet ben je len tek meg.62 A Ru dolf 1572. évi ko ro ná zá sát zá ró tor na har ma dik napján,
a ma gya rok tisz te le té re száz hu szár kí sé re té ben ma ga az új ki rály, to váb bá Ernô fô her -
ceg is ilyen vi se let ben, „auff gu et Un ge risch” vo nult fel.63 Ez zel a jel mezzel („ar matura
pan no ni ca”) egy má sik be szá mo ló sze rint At ti lát és a hu no kat kí ván ták áb rá zol ni.64

Mind két ko ro ná zá son a tor nák kö zül a ha gyo má nyos nak mond ha tó fa vá rost rom
volt az az ese mény, ahol konk rét uta lás tör tént a tö rö kök re. 1563. szep tem ber 12-én
a vá ro son kí vül kiala kí tott küz dô té ren kop ja tö rés re, majd ezt kö ve tôen a ter vek szerint
egy e cél ra felépí tett fa vár be vé te lé re ke rült vol na sor. A kop ja tö rést még le bo nyo lí -
tot ták, ám a tû zi já té kok kal meg ra kott „Feu er werkssch loß” az egyik olasz tû zi já ték mes -
ter hi bá já ból ha ma rabb meg gyul ladt. A láng ba bo rult fa vár ból Zrí nyi Mik lós em be rei
men tet ték ki a já ték részt ve vôit, so kan meg sé rül tek.65 A ku darc ba ful ladt lát vá nyosság
leírá sa kor a szem ta núk ért he tô mó don a tûz vészt emel ték ki – For gách Ferenc pél -
dául egye ne sen Tró ja égé se ként in terp re tál ta a tör tén te ket66 –, de nem ír ták le magát
a vá rat. Egy szemtanú korabeli beszámolójából egyér tel mûen ki de rül, hogy a vár meg -
ost rom lá sá val és fel rob ban tá sá val tu laj don kép pen az 1501. évi bu dai, il let ve az 1535.
évi nürn ber gi ese mé nyek hez ha son lóan a tö rök el len ség bá bu já nak szim bo li kus meg -
sem mi sí té sé re ke rült vol na sor. Idéz zük most az egy ko rú ma gyar kró ni kát: „Ma xi mili
Já nos egy fa vá rat csi nál ta ta az po zso nyi me zôn szép me stör ség gel, egy tö rek kép va la
egy sar kán, kik mind ra kvák vó tak ap ró pus kák kal, kit já ték hoz ké szí tet tek. Mi ko ron
az já ték men tül jobb ko rá ba vó na, az vár föl gyú la da, az pus ka por erô sen kez de ég ni,
ki ben sok nép ége meg, je les pat tan tyús mes te rek, sok ola szok, kin az Fer di nan dus
csá szár igen meg ha ra gu vék.”67 Ugyanezt tá maszt ja alá a po zso nyi koro ná zás al kal má -
ból Zsám bo ky Já nos ver sé vel meg je lent röp lap: az ün ne pi ese mé nye ket egy áb rá zo lá -
son összeg zô, hoz zá mel lé kelt fa met szet68 bal fel sô sar ká ban ott a tûzi já té ko kat lö vellô
fa vár, kö zép sô or mán egy nagy mé re tû, tur bánt vi se lô fi gu rá val.

A fel te he tô leg Gi u sep pe Ar cim bol do ter ve zé sé ben meg va ló su ló, 1572. évi po zso nyi
lo va gi já té kok cse lek mé nyé ben már sok kal hang sú lyo sab ban je len tek meg az all’antica
ele mek.69 Így pél dául az el sô na pon, szep tem ber 27-én kü lön fé le an tik sze rep lôk bôré -
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be búj va (Mi ner va, Mer cur, Flo ra, Ca stor és Pol lux, Ju li us Cae sar stb.) küz döt tek meg
egy más sal a rész ve vôk egy gyû rû via dal („Rin gren nen”) ke re té ben.70 Ezen je lent meg
a már em lí tett ma gya ros öl tö zet ben Ru dolf, az új ma gyar ki rály, Er nô fô her ceg tár sa -
sá gá ban. Az utol só na pon, szep tem ber 30-án is mét vár ost rom ra ke rült sor. Ezt megelô -
zôen gya lo gos küz de lem ben cseh és né met csa pa tok küz döt tek meg a ma gyar tá bor -
ral,71 ezt pe dig az ost rom kö vet te,72 ame lyet já ték fegy ve rek kel – fa kard dal és fá ból
ké szült go lyó kat ki lö vô ágyúk kal – bo nyo lí tot tak le. A vá rat gya lo go sok, majd az ost -
rom vé gén mar ko tá nyos lá nyok véd ték, tö rök fi gu rá król nem hal lunk. Ez utób bi for -
rás ban, a For gách Fe renc szö ve gé hez ké szült For gách Si mon-fé le jegy ze tek kö zött
azon ban azt ol vas hat juk, hogy a si ke res ost rom után a vá rat „hogy már az vi a dal tul,
meg ve vék, ha mis fe je ket ra ká nak fel, és csi nált em be re ket akasz ta ná nak fel az fo ko -
kon”.73 Itt ha son ló tö rök bá buk ra gon dol ha tunk, mint 1535-ben Nürn berg ben, il letve
az 1563. évi ko ro ná zás tû zi já ték kas té lya ese té ben.

Mint lát tuk, a 16. szá zad fo lya mán a tö rö kök ál lan dó sze rep lôi vol tak a Habs burg-
ház ud va ri ese mé nyei nek. Kez det ben mint egy kü lön le ges, eg zo ti kus nem zet kép vi -
se lôi, ezt kö ve tôen pe dig egy re in kább mint a ke resz tény vi lág „ôs el len sé gei” („Erb -
feind der Chris ten heit”). A Ma gyar Ki rály ság há rom rész re sza ka dá sát (1541), il let ve
a né met-ró mai csá szá ri cím meg szer zé sét (1556/58) kö ve tôen pro pa gan dá já ban az
oszt rák ág egy re erô tel je seb ben a ke resz tény vi lág – és Ma gyaror szág – leg fôbb vé del -
me zô je ként lé pett fel az osz má nok kal szem ben. En nek ér de ké ben a tö rö kö ket az ud -
va ri ün nep sé ge ken már egyér tel mûen ne ga tív mó don je le ní tet ték meg. Er re ki fe je -
zet ten al kal mas volt a 15. szá zad tól bur gun diai min tá ra meg ho no so dó, jel me zes lo va gi
tor na, mely nek kere té ben igen ha té ko nyan le he tett mindezt be mu tat ni. A szá zad vé -
gén, a ti zen öt éves hábo rú ide jén ezek a meg je le ní té si for mák Ru dolf csá szár tö rök -
el le nes pro pa gan dá já nak még min dig meg ha tá ro zó ele mei ma rad tak, ami kor is az
ak tuá li san ara tott gyôzel me ket dia dal me ne tek kel, il let ve szin tén jel ké pes vár ost ro -
mok kal nép sze rû sí tet ték.74

Jegy ze tek

11 And re as GUG LER: Fei ern und fei ern las sen. Fest kul tur am Wie ner Hof in der zwei ten
Hälf te des 16. und der er sten Hälf te des 17. Jahr hun derts. Früh neu zeit -In fo
11 (2000), 68–176.
Kö szö nöm az Oszt rák-Ma gyar Ak ció Ala pít vány nak, va la mint a lip csei Gei stes wis -
sens chaft li ches Zent rum Ges chich te und Kul tur Ost mit te leu ro pas- nak (GWZO)
a ta nul mány el ké szí té sé hez vég zett kül föl di ku ta tá saim tá mo ga tá sát.

12 Chri sti ne NIE DER KORN: Der Hof Ma xi mi li ans I. und das höfische Le ben. Ein Beit rag zur
höfischen Kul tur ges chich te. Disszer tá ció. Graz, 1985. 168–182.

13 Ma xi mi li an I., 1459–1519. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Hrsg. E. M. AU ER, Be arb. F. UN TER -
KIR CHER. Wien, Öster rei chis che Na ti o nal bib li o thek [ké sôb biek ben: ÖNB], 1959.
21–27.

14 Tur nier buch Ma xi mi li ans I. „Fre y dal”. 1512–1515 (Wien, Kunst hi sto ris ches Mu seum
[ké sôb biek ben: KHM] Kunst kam mer, Inv.-Nr. KK 5073.).
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15 NIE DER KORN: i. m. (2. j.) 183–187.
16 Im Lich te des Halb monds, Das Abend land und der tür kis che Orient. Kiál lí tá si ka ta ló gus.

Hrsg. Clau dia SCHNI TZER, Hol ger SCHU CKELT, Sta at li che Kunst samm lun gen Dresden,
Leip zig, 1995. Nr. 287.; Ve ro ni ka SAND BICH LER: Tür kis che Kost bar kei ten aus dem Kunst -
hi sto ris chen Mu seum. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Innsb ruck, KHM Schloß Am bras, 1997.
Nr. 29.

17 fol. 92. Az úgy ne ve zett „Un ga ris che Mum me rei” áb rá zo lá sán ki lenc „ma gyar” férfi
lát ha tó a há rom ma gyar színt ma gán vi se lô, arany ru hás Fre y dal tár sa sá gá ban. Ketten
kö zü lük ze nél nek to váb bi hét, ma dár masz kos, sar kan tyús, szab lyás fi gu rá nak, akik
kör tán cot jár nak. Mind annyian bo káig érô, men te sze rû, fe hér prém mel sze gett
vörös ru hát és csú csos sap kát vi sel nek.

18 Ma xi mi li an I., i. m. (5. j.) Nr. 76–89.
19 Im Lich te des Halb monds, i. m. (6. j.) Nr. 288.
10 A Habs burg-u ral ko dók szá má ra szin tén kiemelt fon tos sá gú volt ez az ese mény, vö.:

Karl VO CEL KA: Habs burg Fe sti vals in the Early Mo dern Pe ri od. In: Fe sti ve Cul tu re in Ger -
many and Eu ro pe from the Six te enth to the Twen tieth Cen tu ry. Ed. Ka rin FRIED -
RICH. Le wi ston, Qu e en ston, Lam pe ter, 2000. 133–135.

11 GA LA VICS Gé za: Kös sünk kar dot az po gány el len. Tö rök há bo rúk és kép zô mû vé szet.
Bp., 1986. 13.

12 BOR SA Ge deon: A tö rö kök el len Ma gyaror szá gon hir de tett 1500. évi bú csú és az az zal kap -
cso la tos nyom tat vá nyok. Az OSzK Év köny ve. Bp., 1960. 241–279.
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és XVI. szá zad ban. Bp., 1881. 5–25.

14 Ré gi uta zá sok Ma gyaror szá gon és a Bal kán-fél szi ge ten, 1054–1717. Vál., jegyz. SZA MO TA

Ist ván. Bp., 1891. 497–498.
15 Ar thur LOTZ: Das Feu er werk, Sei ne Ges chich te und Bib li o gra phie. Leip zig, [1941]. 98.
16 Er hard Schön fa met sze te Hans Sachs ver ses leírá sá val (Max GEIS BERG: The Ger man

Sing le- Le af Wood cut, 1500–1550. Ed. Wal ter R. STRAUSS. New York, 1974. IV,
G1266–G1267.). A nürn ber gi ese mé nyek rôl rész le te seb ben lásd GU LYÁS Bor bá la:
Hu szár–tö rök via da lok a szász vá lasz tó fe je del mi ud var ban (1548, 1553). In: „Ez vi lág,
mint egy kert…”, Ta nul má nyok Ga la vics Gé za tisz te le té re. Szerk. BU BRY ÁK Or so lya.
Bp., 2010. 98–100., 2–3. kép.

17 BOR SA: i. m. (12. j.) 252.
18 Ve ro ni ka SAND BICH LER: Fest kul tur am Hof Erz her zog Fer di nands II. In: Der Inns brucker

Hof, Re si denz und höfische Ge sells chaft in Ti rol vom 15. bis 19. Jahr hun dert. Hrsg.
Heinz NOF LATS CHER, Jan Paul NIE DER KORN. Wien, 2005. (Ar chiv für öster rei chis che
Ges chich te, 138) 164.

19 SAND BICH LER: i. m. (6. j.) 11–26.; GU LYÁS Bor bá la, Hu szá rok Prá gá ban és Innsb ruckban,
tö rö kök Drez dá ban – hu szár tor nák a 16. szá za di Eu ró pá ban. In: Szín le lés és rej tôz kö dés.
A ko ra új ko ri ma gyar po li ti ka sze rep já té kai. szerk. G. ETÉ NYI Nó ra, HORN Il di kó,
Bp., 2010. 279–281.

20 Ja ros lav PÁ NEK: Der Adel im Tur nier buch Erz her zog Fer di nands II. von Ti rol. Ein Beit rag
zur Ges chich te des Hoflebens und der Hof kul tur in der Zeit sei ner Stat thal terschaft
in Böh men. Fo lia Hi sto ri ca Bo he mi ca 16 (1993) 79–80., 86–91.; Vác lav BÚZEK: Ferdi -
nand von Ti rol zwis chen Prag und Innsb ruck.Der Adel aus den böh mis chen Ländern
auf dem Weg zu den Hö fen der er sten Habs bur ger. Wien, Köln, Wei mar, 2009.
207–219.
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21 Tur nier buch Erz her zog Ferd nands II. 1557 után. (Wien, KHM, Kunst kam mer, Inv.-Nr.
KK 5134.)

22 PÁ NEK: i. m. (20. j.) 83., 92–96. A ma gyar részt ve vôk: Ma ce dó niai Pé ter, Ba las sa
János, Enyin gi Tö rök Já nos – V. ö.: PÁLF FY Gé za: A ma gyar ne mes ség I. Fer di nánd bécsi
ud va rá ban. Tör té nel mi Szem le 45 (2003) 58.

23 1548. máj. 23., 1549. máj. 30., 1557. márc. 1., máj. 2. (Prá ga); 1553. feb. 12. (Pilsen).
Öt to váb bi eset ben nin csen meg ne vez ve a tor na tí pu sa, ezért el kép zel he tô, hogy
ezek kö zött is akadt „Hus sa ris ches Tur nier”: 1548. feb. 14., 1552. nov. 22., 1562.
feb. 1–8., szept. 22. (Prá ga); 1563. feb. 15. (hely szín megadá sa nél kül): PÁ NEK: i. m.
(20. j.) 79–81. A hu szár tor nák hoz lásd Vác lav BÚZEK: Fer di nand Tyrolsky me zi Pra hou
a Inns bru ckem. Slech ta z ceskych ze mí na cesté ke dvorúm prvních Habs burkú. Ces ké
Budéjovi ce, 2006. (Mo no gra phia hi sto ri ca, 7) 179–183.; BÚZEK: i. m. (20. j.),
216–218.; GU LYÁS: i. m. (19. j.), 282–286.

24 Clau dia SCHNI TZER: Zwis chen Kampf und Spiel, Orient re zep ti on im höfischen Fest. In:
Im Lich te des Halb monds, i. m. (6. j.) 230–231.; GU LYÁS: i. m. (16. j.)

25 Wien, KHM, Hof jagd- und Rüst kam mer, Inv.-Nr. C 147.
26 Wien, KHM, Hof jagd- und Rüst kam mer, Inv.-Nr. A 878.
27 SAND BICH LER: i. m. (6. j.) Nr. 32.–Nr. 38.; SAND BICH LER: i. m. (18. j.) 163–164.
28 1557 k., Innsb ruck, KHM Schloß Am bras, Inv.-Nr. 185 ff.
29 II. Ká roly fô her ceg és Ba joror szá gi Má ria 1571. évi bé csi es kü vô jén pél dául a gyôz -

te sek mel lett a leg si ke rül tebb in ven ció (vagyis jel mez terv) és a leg pom pá sabb menet
is dí jat ka pott: Wir sind Hel den. Habs bur gis che Fe ste in der Re na is san ce. Hrsg.
Wilfried SEI PEL. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Wien, KHM, 2005. Nr. 3.25. A „hu szár tor nák”
jel me zeit va ló szí nû leg szin tén dí jaz ták, ezért sze re pel nek szin te ki zá ró lag az öl tö -
ze tek leírá sai, il let ve áb rá zo lá sai a for rá sok ban.

30 Innsb ruck, Ti ro ler Lan de sar chiv [ké sôb biek ben: TLA], Fer di nan dea, Kart. 181.
31 Hoch zeits ko dex Erz her zog Fer di nands II., 1582 után (Wien, KHM, Kunst kam mer, Inv.-

Nr. KK 5270.). Er rôl rész le te seb ben: Ve ro ni ka SAND BICH LER: Der Hoch zeits ko dex Erz -
her zog Fer di nands II. Disszer tá ció. Innsb ruck, Le o pold-F ran zens -U ni ver si tät, 2003.

32 II. Fer di nánd sa ját ke zû ter ve ze te (1582. ápr. 14.), Innsb ruck, TLA, Fer di nan dea,
Pos. 41(1). Wir sind Hel den, i. m. (29. j.) Nr. 3.31.

33 Me mo i ren von Jo hann Za jic von Has sen burg, 1553, ÖNB, Cod. 8091.: Öster reich und die
Os ma nen.Kiál lí tá si ka ta ló gus. Wien, ÖNB, Öster rei chis ches Sta at sar chiv [ké sôb biek -
ben: ÖStA], 1983. Nr. 12. Tel jes szö ve gét lásd: Ja ros lav PÁ NEK: Paméti ces ké ho slech tice
z po loz viny 16. sto le ti. „Sar ma cie” Ja na Za jí ce z Házm bur ka. Fo lia Hi sto ri ca Bo he mica,
14 (1990) 17–98., ame lyet a szer zô nem rég kü lön kö tet ben is kiadott: Jan Za jíc z
Házm bur ka: Sar ma cia aneb zpovéd ces ké ho ari sto kra ta. Vyd. Ja ros lav PÁ NEK. Pra ha, 2007.

34 Vác lav BÚZEK: The a ter zwis chen Un ter hal tung und Pro pa gan da. Ein ade li ges Tur nier
in Böh men in der Mit te des 16. Jahr hun derts. In: The a ter am Hof und für das Volk,
Beit ra ge zur verg lei chen den The a ter- und Kul tur ges chich te. Festsch rift für Ot to
G. Schind ler zum 60. Ge burt stag. Hrsg. Bri git te MARS CHALL. Wien, Köln, Wei mar,
2002. (Mas ke und Ko thurn, 48.) 64–66.; Vác lav BÚZEK: Tür kis che Mo ti ve in der Selbst -
dar stel lung von Ade li gen in den böh mis chen Län dern zu Be ginn der Neu zeit. In: Rep rä -
sen ta ti o nen der is la mis chen Welt im Eu ro pa der Frü hen Neu zeit. Hrsg. Ga brie le
HAUG- MO RITZ, Lu dolf PE LI ZA EUS. Mün ster, 2010. 99–100.

35 Mat thi as PFAF FEN BICH LER: Das Tur nier als Inst ru ment der Habs bur gis chen Po li tik.Waffen-
und Ko stüm kun de, 1992. 24.
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36 Jo seph FEIL: Ka i ser Fer di nand’s I. Ein zug in Wien, 14. Ap ril 1558. Wien, 1853. 3–5.;
Karl VO CEL KA: Die Wie ner Fe ste der frü hen Neu zeit in waf fen kund li cher Sicht. Jahr buch
des Ve reins für Ges chich te der Stadt Wien 34 (1978), 135–138.

37 „Hat te man ei ne zwe y te sehr schö ne Tri umphp for te er rich tet […] war mit pur pur
far be nen Ve ne zi a nis chen Sei den stoff und mit Tür kis chen Tro phä en, so wie mit
vers chie de nem Stirnsch muck der Pfer de aus ge ziert; von dem Gip fel weh ten drey
Fah nen von vers chie de nem Far ben.” – Mat tha eus COL LI NUS: Besch rei bung des fe y er -
li chen Ein zugs Ka i ser Fer di nands I. in die Haupt stadt Prag den 8ten No vem ber 1558.Übers.
Ignaz COR NO VA. Prag, 1802. 87–88.

38 Az 1548-as mühl ber gi csa ta al le go ri kus át fo gal ma zá sa ként Ju pi ter és a gi gá szok har -
ca zaj lott, felépí tet ték ki csi nyí tett for má ban a Ve zú vot, en nek el fog la lá sáért folyt
a tû zi já ték kal szí ne sí tett küz de lem. A tor nák részt ve vôi szin tén en nek je gyé ben öl -
töt ték ma guk ra jel me zei ket, az ese mé nye ket pe dig „mór lo vas ba lett” zár ta. PFAF -
FEN BICH LER: i. m. (35. j.) 24.

39 Eli sa beth SCHEI CHER: Höfische Fe ste. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Innsb ruck, KHM Schloß
Am bras, 1984. 6–8.; PFAF FEN BICH LER: i. m. (35. j.) 23–28.;; BÚZEK: i. m. (20. j.),
219–223.

40 Hans FRAN CO LIN: Thur nier Bu ech…, il let ve Re rum pra ec la re ge sta rum… Wien, 1560.
OSzK, Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra, App. H. 363., 2548 (2), ill. 2548 (1). A könyv rôl
rész le te seb ben lásd Ge org WINK LER: Das Tur nier buch Hans Fran co lins.Wis sens chaft -
li che Mit tei lun gen aus dem Nie der -ö ster rei chis chen Lan des mu seum, 1 (1980),
105–120.

41 KISS Far kas Gá bor: A Ra gyo gó Má gus, avagy a Ba las sák az ud va ri ün ne pé lye ken. In: Balassi
Bá lint és a re ne szánsz kul tú ra. Szerk. UÔ. Bp., 2004. (Tra di tio Re no va ta, 1) 91–92.

42 41,6×52 cm, nincs szig nál va, felira ta: „PRA E LI UM EX HI BI TUM IN APER TO
CAMPO MAR TI ET VE NE RI SA CRO” – FRAN CO LIN: i. m. (40. j.) szá mo zás nél kül.

43 „Wie sie nun ir Ren nen tap fer unnd herz lich vol bracht, ha ben sie an ge fan gen in
gros ser me nig dur chei nan der zu ren nen in die Fo lia, wie manß ge ma ing lich nen -
net, in wel cher auch die Hoch ge nen ten zwei Für sten Erz her zo gen zu Oster reich
u. sambt et li chen Rit tern im Spieß bre chen und an de ren Whe ren, als Schwert schleg
sich der mas sen er za igt, das sie von ei nem gan zen umb standt an hel li ge lich ein lob
er langt, unnd mit dem sel ben der swa chen Chri sten ha it an ge za igt, unnd ein beyspill
ge ben, wie sy ire Fürst: Durch: mit sambt iren Rit tern mit ler zeit, so es die Not erfor -
dern wurd, ge gen den blu ed thun den und Erb feindt der Chri sten ha it Fürst lich
unnd un ver zagt hal ten wur den.” – FRAN CO LIN: i. m. (40. j.) LXXI I I Iv.

44 Egy má sik, olasz nyel vû for rás né ven ne ve zi a két fô her ce get, azon ban a tö rö kök
em lí té se el ma rad: Pros pe ro BRUT TÓ: Le gi ost re, i tri onfi et gli ap pa ra ti mi ra bi li fat ti in
Vie na al la cor te de […] Fer di nan do im pe ra to re. Bo lo gna, 1560. 6v. OSzK, Ré gi Nyom -
tat vá nyok Tá ra, App. H. 355.

45 Ma xi mi li an GRO THAUS: Der „Erb feindt christ li chen Na mens”. Stu dien zum Tür ken-
 Feind bild in der Kul tur der Habs bur ger mo nar chie zwis chen 16. und 18. Jahr hun -
dert. Disszer tá ció. Graz, Karl-F ran zens -U ni ver si tät, 1986. 86–88., ill. a ma gyar szak -
iro da lom ból fô ként a ké sôb bi fej lô dés re kon cent rál va lásd: BAR BA RICS Zsu zsa: „Türck
in mein Nahm in al len Lan den…”Mû vé szet, pro pa gan da és a vál to zó tö rök kép a Né -
met-ró mai Bi ro da lom ban a XVI I. szá zad vé gén. HK 113 (2000), 329–378.

46 41,8 × 51,9 cm, Jo hann Twen ger, felira ta: „PIC TU RA OP PI DU LI, NA VA LI ET
PEDEST RI PRE LIO EX PU GNA TI” – FRAN CO LIN: i. m. (40. j.) szá mo zás nél kül.
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47 WINK LER: i. m. (40. j.) 119.
48 PÁLF FY Gé za: Szét da ra bo lód va a kö zép- eu ró pai kul túr kör ben. In: Má tyás ki rály örök sé ge.

Ké sô re ne szánsz mû vé szet Ma gyaror szá gon (16–17. szá zad). Kiál lí tá si ka ta ló gus.
Szerk. MI KÓ Ár pád. Bp., Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, 2008. 15.

49 A ko ro ná zá si ce re mó niá ról össze fog la lóan: PÁLF FY Gé za: Ko ro ná zá si la ko mák a 15–17.
szá za di Ma gyaror szá gon. Az ön ál ló ma gyar ki rá lyi ud var asz ta li ce re mó nia rend jé nek
ko ra új ko ri to vábbélé sé rôl és a po li ti kai elit ha tal mi rep re zen tá ció já ról. Sz 138 (2004)
1005–1101. és újab ban az 1563. évi ko ro ná zás ról rész le te sen lásd: Gé za PÁLFFY: Staré
tra dí cie a no vé zvy ky v no vom hlav nom me ste Uhors ké ho král’ovst va: ko ru no vá cia Maxi -
miliá na Habs burs ké ho v Bra tis la ve 1563. In: Ivan RU SI NA a ko lek tív: De jiny slo venského
vytvar né ho ume ni a. Re ne san ci a. Ume nie me dzi nes ko rou go ti ku a ba ro kom. Bratis -
la va, 2009. 151–161., 932–933.

50 „Az tö re kek az ko ro ná zat ko ron oly igen me giet te nek hogy Po zson elôtt az he dat
csi nál ták, hogy az ba sa nyil ván azt vél te, hogy az ki rály Fe jér vár ra me gyen nagy erô -
vel, és Fe jér vá rat meg ve szi, és ma gát ott akar ja meg ko ro náz tat ni, az tö rök ezt vélte.”
1504–1566 Me mo ria Re rum. A Ma gyaror szá gon legutób bi Lász ló ki rály fiának leg -
utóbbi La jos ki rály nak szü le té se óta esett dol gok em lé ke ze te (Ve ran csics -év könyv).
S.a.r., utó szó, jegyz. BES SE NYEI Jó zsef. H. n., 1981. (Bib li o the ca Hi sto ri ca) 112. Lásd
még: ORT VAY Ti va dar: Po zsony vá ros tör té ne te. A vá ros po li ti kai sze rep lé se a XVI -ik
szá zad el sô fe lé ben, a mo há csi vész tôl I. Fer di nánd ki rály ha lá láig, 1527–1564. IV/1.
Po zsony, 1912. 402–403.

51 Pél dául a bé csi pol gár ság kül dött sé ge kb. 4000 fô: Ti lesch Lé nárd kör möc bá nyai
kö vet be szá mo ló ja, köz li: KRZKO Pál: Az 1563. évi ko ro ná zá si ün ne pély. Szá za dok, 1877.
29. A cseh kül dött ség kb. 3000 fô volt: LISZ THY Já nos: II. Mik sa beik ta tá sá nak rö vid
leírá sa. Ford. KE NÉZ Gyô zô. In: A ko ro na ki lenc év szá za da, Tör té nel mi for rá sok
a ma gyar ko ro ná ról. Szerk. KA TO NA Ta más. Bp., 1979. 181.

52 KRZKO: i. m. (51. j.) 31–32.
53 LISZ THY: i. m. (51. j.) 180–183. Ugyanitt rész le tes jegy zék ta lál ha tó a részt ve vô magyar

fô urak ról és a ve lük ér ke zô lo va sok szá má ról, azaz az ál ta luk kiál lí tott ban dé riu -
mok ról: 179–180.

54 Bécs, ÖStA, All ge mei nes Ver wal tung sar chiv, Fi nanz- und Hof kam me rar chiv,
Hofkam me rar chiv, Reich sak ten, Fasc. 203. (Krö nun gen), 34v. Itt köszönöm meg
Fazekas Istvánnak, hogy erre a forrásra felhívta a figyelmemet.

55 Mat theo FRAN CKEN: Kur tze und War haff te besch re y bung… Augs burg, 1563. 36. OSzK,
Ré gi Nyom tat vá nyok Tá ra, App. H. 376.; GA LA VICS Gé za: A ma gyar ki rá lyi ud var és a
ké sô re ne szánsz kép zô mû vé szet. In: Ma gyar re ne szánsz ud va ri kul tú ra. Szerk. R. VÁRKONYI

Ág nes, SZÉ KELY Jú lia. Bp., 1987. 229–230.; MI KÓ Ár pád: Piet ro Fer ra bos co szám adá sai
a Mik sa ki rály ko ro ná zá sá ra épí tett po zso nyi dia dal ívek mun ká la tai ról. In: Jan ko vich
Miklós (1772–1846) gyûj te mé nyei. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Szerk. UÔ. Bp., Ma gyar Nem -
ze ti Ga lé ria, 2002. No. 280.

56 Ma gyar or szág gyû lé si em lé kek tör té ne ti be ve ze té sek kel, 1557–1563. Szerk. FRAK NÓI Vil mos.
IV. Bp., 1876. (Ma gyar Tör té nel mi Em lé kek, Har ma dik osz tály Or szág gyû lé si emlé -
kek, IV) 412–415.

57 Rész le tes össze fog la lás a nap ese mé nyei rôl: ORT VAY: i. m. (50. j.) 417–425.
58 KRZKO: i. m. (51. j.) 42–43.
59 Hil da LIETZ MANN: Qu el len zur un ga ris chen Krö nung Ru dolfs II. im Jah re 1572.Mitteilungen

des Öster rei chis chen Sta at sar chivs 42 (1992) 78., 86. j.
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60 GA LA VICS: i. m. (11. j.) 42.
61 Rész le te sebb tu dó sí tá sok: (1563) Die Krö nun gen Ma xi mi li ans II. zum Kö nig von

Böhmen, Rö mis chen Kö nig und Kö nig von Un garn (1562/63) nach der Besch rei bung des
Hans HA BER SACK. Hrsg. Fried rich EDEL MA Y ER, Le o pold KAM MER HO FER, Mar tin C.
MANDL MA YR, Wal ter PREN NER, Karl G. VO CEL KA. Wien, 1990. (Fon tes Re rum Austria -
 ca rum Scrip to res 13) 202–204.; KRZKO: i. m. (51. j.) 46–48.; (1572) TAR DY La jos:
Ko ro ná zá si ri port út leírás sal (1572) In: UÔ: His tó riai ínyenc fa la tok. Bp., 1989. 60–63.;
LIETZ MANN: i. m. (59. j.) 79–82.; KISS: i. m. (41. j.) 98–100.

62 KRZKO: i. m. (51. j.) 32., 48. 1572-ben, a szi get vá ri ost rom ra utal va, a ma gyar résztve -
vôk fe ke te gyász öl tö ze tet vi sel tek: LIETZ MANN: i. m. (59. j.) 75., 78. j. A hu szár öl tözet
rep re zen tá ciós sze re pé re újab ban l. PÁLF FY Gé za: A Ma gyar Ki rály ság és a Habs burg
Mo nar chia a 16. szá zad ban.Bp., 2010. (His tó ria Könyv tár, Mo no gráfiák, 27.) 341–344.

63 LIETZ MANN: i. m. (59. j.) 80.
64 Wi nan dus PHI GI US: Her cu les pro di ci us. Ant wer pen, 1587.; Ro bert LIN DELL: Her cu les

pro di ci us and the Co ro na ti on of Ru dolf II as King of Hun ga ry. In: Mi to e re al tá del potere
nel te at ro, Dall’ An ti chi tá clas si ca al Ri nas ci men to. Ed. M. CHI A BÓ, F. DOG LI O. Roma,
1988. 346.; TAR DY: i. m. (61. j.) 61.

65 HA BER SACK: i. m. (61. j.) 203.; KRZKO: i. m. (51. j.) 46–47.
66 FOR GÁCH Fe renc: Ma gyar his tó riá ja, 1540–1572. Kiad. MA JER Fi dél. Pest, 1866.

(Magyar Tör té nel mi Em lé kek, Má so dik osz tály Írók, XVI) 257–258.
67 Me mo ria Re rum, i. m. (50. j.) 111.; GA LA VICS: i. m. (11. j.) 61.
68 Po zsony, Ga lé ria me sta Bra tis la vy, C7196; Bécs, Öster rei chis che Aka de mie der Wis -

sens chaf ten, Samm lung Wol dan, Inv.-Nr. A-V(Bi): OE/Hun 8. (Fer di nand I.
1503–1564, Das Wer den der Habs bur ger mo nar chie. Kiál lí tá si ka ta ló gus. Hrsg. Wilf ried
SEI PEL, Wien, KHM, 2003. Nr. VI I.27.; Re ne san cia, De jiny slo vens ké ho vytvar né ho umenia.
Kiál lí tá si ka ta ló gus. Ed. Zu za na LU DI KO VÁ, Bra tis la va, Slo vens ká Ná rod ná Ga lé ria v
Bra tis la ve, 2009, No. II.1.11–12.) Er rôl rész le te seb ben l. Zu za na LU DI KO VÁ: Zsámboky
Já nos röp lap ja Mik sa ma gyar ki rállyá ko ro ná zá sá ról. Sz 143 (2009) 975–980.

69 Karl VO CEL KA: Die po li tis che Pro pa gan da Ka i ser Ru dolfs II. (1576–1612). Wien, 1981.
(Ve röf fent li chun gen der Kom mis si on für die Ges chich te Öster reichs 9) 128.

70 Gi o van bat ti sta LE O NI: Le so len nis si me fe ste… 1572.; LIN DELL: i. m. (64. j.) 351–352.;
KISS: i. m. (41. j.) 276–279.

71 LE O NI: i. m. (70. j.); LIN DELL: i. m. (64. j.) 353–354.; KISS: i. m. (41. j.) 279.; PFAF -
FEN BICH LER: i. m. (35. j.) 31.

72 Tho mas DA CO STA KAUF MANN: Va ri a ti ons on the Im pe ri al The me. Stu dies in Ce re mo -
ni al, Art, and Col lec ting in the Age of Ma xi mi li an II and Ru dolf II. Disszer tá ció.
New York, Lon don, 1978. 42–43.; LIETZ MANN: i. m. (59. j.) 81.

73 FOR GÁCH: i. m. (66. j.) 512.
74 VO CEL KA: i. m. (69. j.) 275–279.; GA LA VICS: i. m. (11. j.) 40–41.
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ÁCS PÁL

Sár kány ölô a cso da ka bi net ben
Ku rio zi tás és hôs kul tusz 

Es ter há zy Pál Egy csu dá la tos ének cí mû ver sé ben

Fi de li ta tis in dust ri a e que exemp lum – ez a felirat ol vas ha tó a frak nói Es ter há zy-vár fa lán.1

A 17. szá zad ele jén köz ren di sor ból felemel ke dô Es ter há zy csa lád va ló ban a hû ség és
a szor ga lom pél dá ja volt: a „ba rokk ko ri” Ma gyaror szág legelô ke lôbb és leg gaz da gabb
fô ne me si fa mí liái kö zé küz döt te fel ma gát. Fo lya ma to san nö vek vô be fo lyá su kat a Habs -
burg ural ko dó és a ka to li kus val lás irán ti hû sé gük nek, az osz mán hó dí tók el le ni har -
cok ban szer zett ér de meik nek, va la mint ki tû nô há za so dá si stra té giá juk nak kö szön het -
ték – or szág rész nyi föld bir to ko kat, fe je del mi kin cse ket mond hat tak ma gu ké nak.
Becs vá gyu kat azon ban so ha sem elé gí tet te ki a há bo rú és a po li ti ka. Min den más arisz -
tok ra ta csa lá dot fe lül múl tak a kul tú ra – fô ként a mû vé sze tek – tá mo ga tá sá ban. A mû -
vé szet pár to ló Es ter há zyak kö zül is kiemel ke dett a hosszú éle tû Es ter há zy Pál
(1635–1713),2 a csa lád ha tal mát megala po zó Es ter há zy Mik lós3 fia, aki hû ség ben és
szor ga lom ban nem ma radt el a vár felira tát meg fo gal ma zó ap ja mö gött. Ren dít he tet -
len sé ge – az atyai pél dán túl – sze mé lyes okok ból eredt. A tö rö kök el len 1652-ben ví -
vott nagy ve ze ké nyi csa tá ban4 a csa lád négy fér fi tag ja esett el, köz tük Pál test vér báty -
ja, az Es ter há zy-csa lád fe je, Lász ló is. A ko ráb ban egy há zi pá lyá ra ké szü lô, mû vé szi
ter ve ket szö vö ge tô 17 éves Es ter há zy Pál ra ek kor sza kadt rá hir te len a ne héz (no ha
ek kor még csak név le ges) csa lád fôi tiszt ség.5 Et tôl kezd ve egész éle te a leg na gyobb
po li ti kai nyil vá nos ság elôtt telt. Pri vát am bí cióit azon ban nem ad ta fel.

Az or szág leg bô ke zûbb me cé ná sa ként fo lya ma to san bô ví tet te, iga zi, tu da to san fej -
lesz tett gyûj te ménnyé ala kí tot ta az ap já tól örö költ, ak kor még csak for má ló dó, csí rá -
já ban lé te zô csa lá di mû gyûj te ményt és kincs tá rat,6 szám ta lan kép zô mû vé sze ti al ko tás
lét re jöt tét se gí tet te elô,7 to váb bá ma ga is jár tas volt a ze né ben8 és a köl té szet ben.9 Es -
ter há zy a szó ré gi, egy szer s mind ne mes ér tel mé ben vett „mû ked ve lô” volt. (A mû ked -
ve lô, ama tôr, di let táns sza vak, ame lyek ere de ti leg az öröm szer zés és a szó ra ko zás, a ’delec -
ta re’, ’di let ta re’ fo ga lom kö ré hez tar toz tak, idô vel ép pen úgy pe jo ra tív ér tel mû vé vál tak,
ami ként las san ide jét múlt tá, ódi va tú vá let tek az Es ter há zy Pál hoz ha son ló mû gyûj -
tôk.)10 Több mû vé sze ti ág ra ki ter je dô ér dek lô dé se, fo gé kony sá ga és ak ti vi tá sa el sô -
sor ban nagy fo kú vál to za tos sá gá val von ta ma gá ra a fi gyel met. Ar ra azon ban rit kán szo -
kás gon dol ni, hogy élet mû vé nek ba rokk tar ka sá ga egy sé ges al ko tói el gon do lás ból
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fa kad. A mû gyûj tôi és a köl tôi szán dé kok a fel szí nen kü lön böz het nek, mégis össze -
han golt bel sô cél ki tû zé sek bôl ered nek. Az Es ter há zy-me ce na tú ra mû vé sze ti prog ramja
te hát az iro dal mi mû ve ket is se gít het ér tel mez ni, és meg for dít va: a ver sek szo ros olva -
sá sá val a mû gyûj te mény kon cep ció já hoz is kö ze lebb jut ha tunk.

Es ter há zy Pál if jú ko ri vers ké zi ra tai kö zött ma radt fenn egy hosszú, kü lö nös, ne he -
zen ért he tô köl te mény, amely az Egy csu dá la tos ének cí met vi se li.11 Ke let ke zé sé nek pon -
tos idô pont ját nem is mer jük, csak annyi bi zo nyos, hogy Es ter há zy 1656-ban össze írt
el sô vers gyûj te mé nyé ben már ben ne volt. Van, aki két ség be von ja a mû szer zô sé gét.
Er re az szol gál ala pul, hogy ké sôbb, 1670-ben Es ter há zy is mét egy be má sol ta ver seit,
ám eb bôl az újabb ké zi rat ból ezt a köl te ményt va la mely ok ból el hagy ta.12 Még sincs
ok el vi tat ni tô le, hi szen a szö veg tar tal mi, for mai, és fô ként mû fa ji is mér vei ro ko nít -
ha tók a töb bi köl te mé nyé vel.

A szer zô ked venc mû fa ja volt a ter mé szet és az élet kü lön fé le je len sé geit fel so ro ló,
rend sze re zô ka ta ló gus vers. Vers be szed te a drá ga kö ve ket, a vi rá go kat, a ha la kat, a mada -
ra kat, a föl di ál la to kat, az év sza ko kat, a va dá szat és a ma da rá szat mu lat sá gait.13 A száz -

ti zen két vers szak ból ál ló Egy csu dá la tos ének
is a ka ta ló gus ver sek kö zé tar to zik, csak hogy
a té ma ezút tal nem ter mé sze ti, ha nem ter -
mé szet fe let ti. A köl te mény kü lön le ges, szin -
te fél is te ni ké pes sé gek kel megál dott mi ti kus
har co sok fel so ro lá sa. Ezek a me sé be il lô hô -
sök va la mennyien em ber fe let ti lé nyek, akik
azon ban a va ló vi lág ban, a szin te tér ké pé sze -
ti pon tos ság gal meg je le ní tett föld go lyó kü -
lön bö zô tá jain él nek, és örök küz del met vív -
nak a ter mé szet nyers erôi vel és go nosz
el len fe leik kel. A vers fiktív elemei te hát a
földi va ló sá got ér tel me zik; af fé le The at rum
mundi  ként a föld raj zi ér te lem ben megis mer -
he tô vi lág egé szét igye kez nek át fog ni, áb rá -
zol ni és mintegy mo del lez ni.

Mint ha egy gló buszt pör get ne ide-o da a
kéz, a te kin tet pe dig kép ze let ben be jár ná az
egész föld te két: Ma gyaror szág ról in dul va hir -
te len Scy thi á ban, a ma gya rok le gendás ôs ha -
zá já ban te rem, majd vá rat lan és va ló sze rût -
len ug rá sok kal a négy vi lág rész is mert és alig
is mert or szá gait ke re si fel. Több mint negy -
ven or szág közt el jut Moszk vá ba, Izland ra,
Grön land ra, a Bal ti kum ba, Per zsiá ba, In diá -
ba és Kí ná ba, Észak- és Dél-Ame ri ká ba, sôt
még a csen des-ó ceá ni Mo luk ka- szi ge te kre is.
Utol só ál lo má sa Ada ea „szép or szá ga”, a le -
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gen dás Ha di y ya, vagyis Etió pia, me lyet a föl di pa ra di -
csom mal azo no sít.

Es ter há zy Pál ver sé rôl több mint húsz év vel ezelôtt ké -
szült az ed di gi egyet len ta nul mány, amely a ve ze ké nyi
csa ta hô sei nek már tí ri u má ból és a 17. szá za di ma gyar
epi kus köl té szet ha gyo má nyai ból kiin dul va ma gya ráz ta
azt.14 Ko vács Sán dor Iván elem zé se meg gyô zô szö veg -
pár hu za mok kal de rí tet te fel az Egy csu dá la tos ének iro -
dal mi for rá sait, hosszú vers ré sze ken át kö vet ke ze te sen
ér vé nye sü lô Zrí nyi-i mi tá ciók egész so ro za tát mu tat va ki
a mû ben. An nál is in kább vi tat ha tat la nok ezek a felis -
me ré sek, mert Es ter há zy Pál gyer mek ko rá tól fog va bál -
vá nyoz ta a köl tô Zrí nyi Mik lóst.15 Az is nyil ván va ló, hogy
Es ter há zy egész hosszú éle tén át, min den le het sé ges
mó don igye ke zett em ber fe let ti vé nö vel ni a tö rök el le -
ni küz de lem ben hô si ha lált halt Es ter há zyak hír ne vét –
ezál tal is öreg bít ve a csa lád ha tal mát és di csô sé gét.
A veze ké nyi hô sök már tí ri u má ból al ko tott új iden ti tást
a fel tö rek vô fa mí liá nak és ön ma gá nak.16 Mégis ke vés -
bé sike rül tek azok a ta lál ga tá sai Ko vács Sán dor Iván nak,
ame lyek a vers egyes hôs sze rep lôi ben a kor ma gyar hí -
res sé geit, Zrí nyi Mik lóst, Zrí nyi Pé tert, Es ter há zy Lász -
lót, il let ve ma gát a vers szer zôt vél ték felis mer ni. A köl -
te mény szö ve ge per sze megen ge di eze ket az al lú zió kat,
ah hoz azon ban még sem elég sé ge sek, hogy megal kos -
sák egy al le go ri kus eposz nar ra tív ke re teit. A vers hôs -
köl té sze ti ka rak te re amúgy is ké zen fek vô, hi szen a vi lág
min den ré szén har co ló mi ti kus vi té ze ket gyak ran is mét -
lô dô, ál lan dó jel zôk jel lem zik, és me sés el len fe leik ere -
jé nek fel na gyí tá sa ré vén ma guk a hô sök is óriá sok ká nö vek sze nek: „az eget ezek mé -
rik” (4. vsz.). Vé gül, de nem utol só sor ban epo szi ter mé sze tû a köl te mény mû fa ja, a
ka ta ló gus. Csak hogy a szok vá nyos enu me ra ti ók kal szem ben ez a mû egye te mes, a világ
egé szét felöle lô ka ta ló gus. Be szé des mûfaji sa já tos ság ez, alig ha nem eb bôl kiin dul va
jut ha tunk el a vers va lós esz mei for rá sai hoz, és csak ezek bir to ká ban ér tel mez het jük
a mû tör té net mon dá sá nak ért he tet len nek tûnô fur csa sá gait. Es ter há zy Pál nak ugyanis
a ke resz tény ség, a nem zet és a csa lád iránti el kö te le zett sé gén kí vül volt még egy életre
szó ló szen ve dé lye: mû gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sa. Es ter há zy ka ta ló gus ver sei – köztük
az Egy csu dá la tos ének – ez utób bi né zô pont ból, a mû gyûj tô lá tó szö gé bôl is szem lél hetô.

Jog gal me rül föl a kér dés: va jon mi lyen for rá so kat hasz nált Es ter há zy Pál a köl temény
megírá sa kor? Bi zo nyos, hogy a vers nem pusz tán a me ré szen csa pon gó fan tá zia szü -
löt te, ám az is két ség te len, hogy ma gyar vo nat ko zá sok ban gaz dag, egyé nien meg for -
mált kom po zí ció. Saj nos a mû köz vet len szö veg elôz mé nyét egyelô re nem is mer jük.
If jú ko ri al ko tás ról lé vén szó, fel tét le nül szó ba jö het nek a nagy szom ba ti és gra zi jezsuita
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tan in té ze tek ben hasz nált föld rajz köny vek, tér ké pek, Map pa Mun dik.17 Köz vet le nül
még sem me rít he tett ezek bôl, mi vel az egy ko rú je zsui ta föld rajz tu do mány ma gas szín -
vo na lú is me re te ket kö zölt, és igye ke zett le vet kez ni a kö zép ko rias szem lé let bék lyóit,18

már pe dig Es ter há zy ver se en nek az el len ke zô jé rôl ta nús ko dik: rend szer te len össze -
vissza ság ban so rol ja fel a vi lág ré szeit, és a föld raj zi mí to szok tól nemigen tar tóz kodik.19

No ha a kor tér ké pé sze te gyor san fej lô dött, még sem sza kí tott min de nes tül a mi ti kus
ge o gráfia ré gi ha gyo má nyai val. Ezek a tra dí ciók to vábbél tek, sôt felerô söd tek az egyre
mû vé szibb ki vi te lû at la szok de ko ra tív ele mein. Mer ca tor és Or te li us új kiadá sú, il luszt -
rált map pái rend kí vül nép sze rûek vol tak.20 Ezek ben elô sze re tet tel áb rá zol ták a meg -
sze mé lye sí tett sze le ket, az ele me ket, a vi lág cso dá kat, a per szo nifi kált boly gó kat, az év -
sza ko kat, va la mint va ló sá gos és kép ze let be li ál la to kat.21 Más tér ké pe ken fel tûn tek a
tá vo li vi lág ré szek jel leg ze tes öl tö ze tû la ko sai, ural ko dói, a tör té ne lem nagy jai, pél dául
a ró mai csá szá rok, va la mint a négy vi lág táj meg sze mé lye sí té sei. Ez utób bia kat több -
nyi re a táj egy ség ti pi kus ál la tain, te vén vagy kro ko di lon ül ve áb rá zol ták. Cla es Janszoon
Viss cher No va To ti us Ter ra rum Or bis Ge o gra phi ca cí mû, 1652-ben kiadott vi lág tér ké pén
az Ame ri kát meg tes te sí tô in diánfigu ra egy igen kü lön le ges nek szá mí tó ál la ton, ta tun
(ar ma dil lón) lo va gol. Ezt a ké pet Es ter há zy Pál is is mer te, mi vel bir to ká ban volt a tér -
kép-il luszt rá ció elôz mé nyéül szol gá ló réz met szet (Mar ten de Vos ant wer pe ni fes tô raj -
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zá nak rep ro duk ció ja), amely ma is a frak nói Es ter há zy-gyûj te mény ben van.22 Ha sonló
al le go ri kus áb rá zo lá so kat a bé csi Hof burg gyûj te mé nyei ben min den képp lát nia kellett
az if jú Es ter há zy Pál nak.23 Tá vo li föld ré szek tár gyi em lé keit és eg zo ti kus tár gyú mû -
alko tá so kat cso dál ha tott meg ak kor is, ami kor né metor szá gi uta zá sa so rán 1653-ban
– só go rá val, Ná das dy Fe renc cel, a hí res mû gyûj tô vel együtt – a ba jor vá lasz tó fe je de -
lem nél ven dé ges ke dett Mün chen ben.24

Köz tu do má sú, hogy az Es ter há zy ál tal meg lá to ga tott nagy oszt rák és ba jor mû gyûjte -
mé nyek je len tô sen kü lön böz tek a mai mú zeu mok tól.25 Nem csak mû tár gya kat ôriztek
ben nük, ha nem az élet te len és élô ter mé szet múlt ját és je le nét tel jes sé gé ben reprezen -
tá ló tár gya kat, ás vá nyo kat, fosszí li á kat, ré gé sze ti le le te ket, va la mint az em be ri kéz és
szel lem leg kü lön fé lébb ré gi és új al ko tá sait, an tik szob ro kat, pén ze ket, ké pe ket, arany -
ból, ezüst bôl, drá ga kö vek bôl, ele fánt csont ból és más ér té kes anya gok ból ké szült kincse -
ket, köny ve ket, va la mint fegy ve re ket, mû sze re ket, órá kat és más au to ma ta gépe zeteket.
A gyûj te mény szer ves ré szét ké pez te a fló rát és fau nát be mu ta tó kert és az ál lat se reglet
is. A koz mosz egé szét mik ro koz mosz ként ma gá ba sû rí tô gyûj te mé nye ket a 16. szá zad
kö ze pé tôl fog va Kunst kam mer ként em le get ték.26 Ér te lem sze rûen a ter mészet és a
mû vé szet egé szét szem lél te tô en cik lo pé di kus vi lág at la szok, „the at rum”-ok és a cso da -
ka bi net ként is em le ge tett ko ra új ko ri mú zeu mok vi lág szem lé le te kö zös tô rôl fa kadt.27
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Ilyen, a kor íz lé se és mér té ke sze rint is fe je del mi igé nyû cso da ka bi ne tet ren de zett be
Es ter há zy Pál a frak nói vár ban.28 Egyik vég ren de le té ben ar ra uta sí tot ta örö kö seit, hogy
a vár ban (értsd: Frak nón) lé vô in gó sá gok, szô nye gek, bú to rok, ké pek, tük rök stb. ma -
rad ja nak a he lyü kön és gyûjt sék ôket to vább ra is.29 A rész ben még ma is in situ lé tezô
mû tárgy együt tes min den vo nat ko zás ban ma gán vi se li a Kunst kam mer jel leg ze tes ségeit,
ele gen dô most a fi no man meg mun kált kô ze tek bôl, va la mint a ter mé sze ti rit ka sá gok -
ból ál ló kol lek ció ra vagy az iga zi kü lön le ges ség nek szá mí tó ön já ró Bac chus-au to ma -
tá ra gon dol ni.30 Va la mi re va ló Kunst kam mer el kép zel he tet len volt ef fé le gépe ze tek
nél kül. Tud juk, hogy 1696-ban egy mû ke res ke dô egy be szé lô fe jet aján lott fel meg vé -
tel re Es ter há zy Pál nak, és hi vat ko zott ar ra is, hogy egy év vel ko ráb ban a her ceg pontok -
ból össze rótt kép má sát és egy kü lö nö sen szub ti lis nap tárt adott el ne ki.31 A Buda pestre
ke rült Es ter há zy-kincs tár vi lág hí rû da rab jai egy kor szin tén a frak nói Kunst kam mer -
ben vol tak. Szá mos jel leg ze tes tárgy kö zött ér de mes fel fi gyel ni a gyöngy ház kagy ló ból
ké szült ser leg re,32 a strucc to jás fel hasz ná lá sá val kiala kí tott asz tal dísz re,33 és kü lö nösen
a bá nyász je le ne te ket áb rá zo ló dísz ser leg re, amely a fel szín re ho zott érc meg tisz tí tá sá -
nak, vagyis a ter mé sze ti kin csek meg ne me sí té sé nek, na tu ra lia és ar tificalia össze kap -
cso ló dá sá nak fo lya ma tát, a Kunst kam mer szel le mi sé gé nek lé nye gét ér zé kelteti.34

Már 1664-ben kiadott vég ren de le té ben „Kunszt kam mer”-nek ne vez te gyûj te mé nyét
Es ter há zy Pál, éle te vé gén, 1695-ben pe dig azt ír ta: „Ha beo eti am ali qu as ra ri ta tes, uti
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di ci tur Ca bi ne tum, seu Kunst kam mer…”35 Ám az eu ró pai mû gyûj te mé nyek di va tos
ren de zô el vét, a Kunst kam mer ideo ló giá ját nyil ván va lóan már if jú ko rá ban ma gáé vá
tet te. Az Egy csu dá la tos ének szá mos vo nat ko zá sa ta nús ko dik er rôl. A ka ta ló gus vers fen -
tebb már em lí tett mû fa ja nem csak epi kus kon tex tus ba il lesz ke dik, ha nem – ma gá tól
ér te tô dôen – a Kunst kam mer fo ga lom kö ré be is. No ha a vers his tó ria ként ha tá roz za
meg ön ma gát, össze füg gô tör té net ként még sem ér tel mez he tô. A ben ne meg nyil vá -
nu ló hi sto ri kum nem egye di ese mé nyek so ra, ha nem koz mi kus fej lô dés tör té net: tér -
ben és idô ben lép csô rôl lép csô re ha lad va, fo ko za to san re giszt rál ja a ter mé szet ben le -
zaj ló vál to zá so kat. Eb ben az ér te lem ben egy egye te mes Kunst kam mer ka ta ló gu sa.36

Tud juk, di vat volt ek ko ri ban a vi lá got Is ten Kunst kam me ré nek ne vez ni.37

Szo ro san ide kap cso ló dik a köl te mény cí me is. A „csu dá la tos” szó annyit tesz: ’szép’,
’gyö nyö rû’, ’cso dá lat ra mél tó’, de ezút tal nyil ván va lóan azt is je len ti, hogy ’cso dák -
ban gaz dag”, ’cso dák kal te li’ ’cso dák ról szó ló’ (és per sze azt is, hogy cso dák tör tén -
nek ben ne: a ka to nák rend kí vü li ere je le gyô zi a leg fé lel me te sebb el len sé get is). To -
váb bá a ré gi ma gyar nyelv ben volt a „cso dá”-nak „szörny” je len té se is (ten ge ri csu dák =
ten ge ri ször nyek).38 Már pe dig az ideá lis Kunst kam mer leg szem be tû nôbb vo ná sa a
ter mé sze ti cso dák bô sé ges kész le te: eg zo ti kus nö vé nyek ma rad vá nyai, ki halt ál la tok
fosszí li ái, so sem lá tott tá vo li lé nyek, pél dául ta tuk, pre pa rá tu mai, az uni kor nis szar vá -
nak vélt nar vá la gyar, gyûj tô ne vü kön ne vez ve mindeze ket: mi ra bi li a.39
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Ha son ló ter mé sze ti cso dá kat vo nul tat fel a vers a mi ti kus hô sök el len fe lei ként.40

Az egyik har cos rend kí vü li ere jét az jel lem zi, hogy a már ványt is ké pes elemész te ni.
A másik vi téz zel ne mes drá ga kin csek, drá ga kö vek tár há zá ban ta lál ko zunk. A hô sök ma -
da ra kat, ször nyû va dál la to kat, med vét, orosz lánt, ele fán tot, tig rist, vad bi kát ver nek
agyon. Csu dák nak ne ve zett „un dok kro ko di lu sok”-kal, ás pis kí gyók kal, vi pe rák kal, bál -
nák kal bo csát koz nak küz de lem be. Egyi kük rôl meg tud hat juk, hogy „volt már kö zi sok
va dak kal, / Sôt ret ten tô ál la tok kal, / Ví vott ten ge ri ha lak kal, / Ret te ne tes cet ha lakkal”
(28. vsz.). Má si kuk pe dig „Egy orosz lánt el szag ga tott, / Kro ko di lust meg fog ga tott, /
Sôt miat ta el lan ka dott / Egy ele fánt, s el bá gya dott” (39. vsz.). Olyan hôs is akad, aki
Scy thi á ban egy olyan „föl di csu dát […], csu da ál lat”-ot pusz tít el, amely nek „Hossza
száz arasz ni va la, / Szé li ki lenc réf ni va la” (57–59. vsz.). Mér ges sár ká nyok kal is szem -
be ke rül né me lyi kük, sôt, oly kor dé mo nok kal, li dér cek kel is: „Mon dom, bi zony Fúriák -
kal, / Avagy in kább Hár piák kal, / Ke gyet len ke dett Pár kák kal, / Egy szer s mind száz
bo szor kánnyal” (53. vsz.). A sár kány ölô har co sok vé ge ze tül a monst ru mok kal egy
sorban em lí tett, ve lük azo no sí tott „po gá nyok kal” (értsd: a tö rök kel) is vé res har co kat
vív nak (23. vsz.).

Mint ha a négy vi lág táj cso dás fau ná ját, kü lö nös lé nyeit áb rá zo ló nép sze rû ka bi net -
ké pe ket szem lél nénk, egy Kunst kam mersch rank dí szít mé nyeit, azt a mû fajt, amely nek
ta lán legin kább kva li tá sos rep re zen tán sa Jan van Kes sel – Es ter há zy ver sé vel kö zel egy -
ko rú – fest mény cik lu sa a mün che ni Al te Pi na ko thek ben.41 A Kunst kam mer hez kap -
cso ló dó spe ku lá ciók nak meg fe le lôen Es ter há zy nál is min den fel buk ka nó lény va ló sá -
gos cso da, ter mé sze ti kü lön le ges ség, avagy el tor zu lás. Horst Bre de kamp megál la pí tá sa
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sze rint „e rend ha gyó ese tek ben egy faj ta fej lô dés utá ni vágy ölt tes tet […], s még ha
az ered mény torz szü lött is, az idô és a vé let len össz já té ká ban meg mu tat ko zik az evo -
lú ció le he tô sé ge”.42

Az „Is ten la bo ra tó riu má ból” elô ke rü lô ször nyek, ku rió zu mok és csu dák ku sza ka -
val kád ját sa já tos pers pek tí vá ból áb rá zol ja a köl te mény. Ér de mes eb bôl a szem pontból
kü lö nös fi gye lem mel ol vas ni a vers ele jét és vé gét. Kezd jük a leg vé gén. A kép ze let beli
vi lág uta zás vég pont ja Ada ea, „Vi lág nak leg szebb or szá ga, / Az föld nek pa ra di cso ma”
(73. vsz.). A Föld egyik vé gén fek vô or szág pon tos hol lé te úgy mond fel fed he tet len titok,
mégis nyil ván va ló, hogy Etió piá ról van szó, me lyet a 16. szá zad ban Já nos pap ki rály
titok za tos bi ro dal má val és a föl di pa ra di csom mal hoz tak össze füg gés be.43 Fran cis co
Ál va res (1465 kö rül – 1541 kö rül) etió piai por tu gál kö vet 1540-ben meg je lent úti beszá -
mo ló já ból44 is mer te meg a vi lág Zar’a Ya’qob (1399–1468) etióp csá szár45 és a po gány
dél- etió piai her ceg nô, Elèni há zas sá gá nak épü le tes tör té ne tét. Az 1522-ben el hunyt
ki rály né, akit Es ter há zy ver se Ada ea ki rály né ként em le get, az etióp tör té ne lem ki ma -
gas ló alak ja volt. Ural ko dá sa egye sí tet te Ha di y y át és Etió piát. A bé ke és vi rág zás ko ra
volt ez az af ri kai bi ro da lom ban, ami kor a po gá nyok és a ke resz té nyek nyu ga lom ban
él tek együtt.46 Es ter há zy Pál sze rint ezen a he lyen min den ki eré nyes és ke gyes, ám az
Is tent „sok fé le kép pen hi szik”. Er re a tör té net re ve tí ti rá a Já nos pap or szá gát, a nap -
ke le ti ke resz tény pap ki rály ko ro ná ját, ud var tar tá sát, osz lo pos pa lo tá ját be mu ta tó Euró -
pa-szer te is mert kö zép ko ri le gen dát,47 amely nek egyéb ként 16. szá za di ma gyar ver ses
fel dol go zá sa is is me re tes.48

A vers vi lá gá ban ez az or szág a pa ra di csom kert, a ma ga tö ké le tes sé gé ben és har mó -
niá já ban kép vi se li az is te ni al ko tó erôt. A te rem tés leg rej tet tebb tit kai, a re pü lés, a magne -
tiz mus, a sze lek és a vul ká nok me cha niz mu sa, a hal maz ál la pot-vál to zá sok mind-mind
a vi lág ere de ti tö ké le tes sé gét jel lem zô tit kok és cso dák. A föld te kén szét szó ró dott vala -
mennyi hôs nek – po gány nak és ke resz tény nek egyaránt – ez a „kin cses, gaz dag ország”
az iga zi ha zá ja: „Mi dôn ez or szág ban van nak, / Ke vés ideig mu lat nak, / Egy más sal
szé pen vi gad nak, / Ked ve sen is ba rát koz nak. // De mi helt on nét ki jut nak, / Csu da
do log, mint vál toz nak, / Min dent ôk ösz ve ron ta nak, / Egy más sal is meg har col nak”
(79–80. vsz.). Ez annyit tesz, hogy a mû vé gén fel tá ru ló pa ra di csom kert bôl vissza te -
kint ve ma ga a lé te zô vi lág monst ru mok és rút fe ne va dak bi ro dal má nak lát szik. A hôs
felada ta meg küz de ni ezek kel.

A köl te mény ele jé rôl néz ve a föld ke rek ség egé szén he roi kus küz de lem fo lyik. Ebben
az ér te lem ben az Egy csu dá la tos ének va ló ban epi kus ih le té sû szö veg. Egy szer s mind pon -
to san kö ve ti a Kunst kam mer el mé le té nek az em be ri al ko tó erô re és an nak pro duk tu -
mai ra, az ars ra és az ar tifica li á ra vo nat ko zó el gon do lá sait.49 Sa já tos as pek tu sa en nek
a teó riá nak, hogy di na mi ku san össze kap csol ja a mû vé sze tet és a ter mé sze tet. Ezt az
evo lú ciót után zó krea tív fo lya ma tot a ter mé sze ti tár gya kat meg mun ká ló és kiegé szí tô
ar tefac tu mo kon – pél dául az Es ter há zy-kincs tár leg szebb da rab jain – a gya kor lat ban is
meg cso dál hat juk. Es ter há zy Pál ver sé ben csu pán egyet len olyan hôs sze re pel, aki em -
ber fe let ti ere jén túl mû vé szi eré nyek kel is fel van ru ház va, Mars is ten mel lett a Múzsák
is ked ve lik ôt. Ez a fi gu ra ma gyar, és köl té szet tel is fog lal ko zik. Iga za van Kovács Sándor
Iván nak ab ban, hogy ezt a mi ti kus hôst bi zo nyo san va lós sze mély ih let te, és ez nem
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le het más, mint a köl tô Zrí nyi Mik lós.50 En nél lé nye ge sebb do log az, hogy mûvé szi
alka ta sa já to san ér tel me zi azt a küz del met, amely rôl a vers töb bi ré szé ben is ol vas ha -
tunk. Ez a hôs a ter mé szet ne ga tív tor zu lá sai nak in ver zió ja: ma ga is csu da, és ren delke -
zik a ter mé sze ti cso dák, az orosz lán, a vad kecs ke, a dü hös med ve tu laj don sá gai val.
Ugyan ez a töb biek rôl is el mond ha tó: szar vas hoz, sas ke se lyû höz, vad far kas hoz ha son -
la to sak, akik nek lát tán „az ter mé szet iszo nyo dik” (35. vsz.).

Ez a he roi kus szem lé let két ség kí vül ma gyar sa já tos ság. A hô sök leg gyak rab ban orosz -
lá nok kal és sár ká nyok kal vias kod nak itt, mi ként a hô sök leg na gyob bi ka, Her ku les.
Talán nem me rész ség fel té te lez ni, hogy a tö rök el le ni küz del met nem ze ti és csa lá di
el hi va tott ság nak te kin tô Es ter há zy Pál eb ben a mû vé ben a Her ku les-to poszt hasz nálja
fel, ame lyet már a 15. szá zad tól fog va gyak ran rá szab tak az osz má nok el len har co ló
ma gya rok ra.51 Az iro da lom- és mû vé szet ku ta tás ki mu tat ta, hogy „aHer cu les Hun garicus-
 to posz ki su gár zá sa olyan erôs le he tett, hogy gyô zel me után Szo li mán sem nyu go dott,
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amíg Kons tan ti ná poly ba nem szál lít tat ta a bu dai vár há rom Her ku les-szob rát, és le -
lán col va [!] fel nem ál lít tat ta ôket The o do si us csá szár sír já nál”.52

Idôs ko rá ban Es ter há zy Pál is ál lít ta tott egy szob rot, még pe dig sa ját ma gá nak. Ez a
kü lön le ges lo vas szo bor tö rök ve rô hôs ként áb rá zol ja a meg ren de lôt. Ga la vics Gé za
már fi gyel mez te tett a kü lö nös szo bor ál lí tás el lent mon dá sai ra: a XIV. La jost ágas ko dó
lo von áb rá zo ló szob rok tí pu sá ba tar to zó al ko tás meg ren de lô je nyil ván va lóan a ná dori
tiszt ség meg té pá zott je len tô sé gét kí ván ta hely tar tói, al ki rá lyi jog kör ré szé le sí te ni – egy
olyan kor szak ban, ami kor Es ter há zy Pál „po li ti kai sú lya már oly ala csony ra süllyedt,
mint ke vés szer e tiszt ség tör té ne té ben”.53 Iz gal mas kér dés, hogy a fe je del mi rep re zen -
tá ció ba il lô al ko tást miért a frak nói vár ud va rán, zárt tér ben ál lít tat ta fel Es ter há zy.
A vá laszt rész ben a most tár gyalt if jú ko ri köl te mény, rész ben pe dig a vár ka pu fur csa
de kó ru ma, egy kro ko dil pre pa rá tu ma ad ja meg.

Es ter há zy Pál frak nói gyûj te mé nye szá má ra meg vá sá rolt egy ki tö mött kro ko di lust, és
kö rül te kin tôen in téz ke dett an nak el he lye zé sé rôl a vár óra tor nya alat ti ka pu bol to zat
alatt, ahol ma is lát ha tó:

Es ter há zy Pál le ve le Be ze ré di Ádám frak nói vár ka pi tány nak – 1706. jú nius 30.54

Ge ne ro se Do mi ne No bis ob ser.
Sa lu tem, & be ne vo len ti am. Ezen al kal ma tos ság gal mi az kro ko dil hust le kül döt tük. Azért Kgld
akaß tas sa föl az Orás–To rony alatt lé vô ka pu-köz ból thaj tá sá hoz, ugy mind azon ál tal, hogy az feji
a ka pu fe lé ki szól gállyon, az far ko val pe digh az Ud var és nagy To rony fe lé le gyen In re li quo él tesse
Is ten kgldet jó egész séghl.
Da tum Vie na Die 30 Juny 1706.
Be ne vo len tes
Paul Est ha zy

A szo bor alak és a kro ko dil sár kány55 – a le gyô zött apo ka lip ti kus ször nye teg, az An ti -
krisz tus, vagyis a tö rök je le – fe nye ge tôen for dul nak ki fe lé, szem be a fel té te le zett
oszmán tá ma dók kal. Egy má sik né zô pont ból ez a lát vány még sem riasz tó, in kább
bizarr. Egy kro ko dil lát ha tó, amely legin kább kí ván csi sá got kelt, az tán egy lo vát ugrató
hôs, aki vas kos fa lak kö zé van zár va. Tud juk, hogy Frak nó vá ra Es ter há zy Pál Kunst -
kam me re volt. A kro ko dil – min den cso da ka bi net nél kü löz he tet len kiál lí tá si tár gya –,
egy ér tel mûen ezt jel zi. A fe ne vad ról a te kin tet azon nal a cso da ka bi net hô si póz ban
ábrá zolt tu laj do no sá ra sik lik. Ké pi me ta fo ra ez. Annyit je lent, hogy a vár ura olyan
mû   gyûj tô, aki hô si eré nyek kel büsz kél ked het. Es ter há zy szá má ra az or szág fel sza ba -
dí tá sá nak ügye nem sok ban kü lön bö zött a vi lág szer ke ze té nek krea tív ta nul má nyo zá -
sá tól egy Kunst kam mer la bo ra tó riu má ban.

A tö rök el le ni küz de lem per sze a 17. szá za di em ber szá má ra en nél köz na pibb és
hús ba vá góbb volt: élet for ma és sors kér dés, va lós eg zisz ten ciá lis – or szá gos és egyé ni –
ve szé lyek kel. Bár ami kor Es ter há zy 1691-ben el ké szít tet te a lo vas szob rot, és 1706-ban,
ami kor he lyé re akasz tat ta a kro ko dilt, a tö rök már nem je len tett va lós fe nye ge tést. Pál
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her ceg – az idôs em be rek nosz tal giá já val –, sa ját tö rök ve rô rep re zen tá ció ja ré sze ként
ál lít tat ta fel azt, mi köz ben ma ga tud ta leg job ban: a tö rök ki ve ré sé ben nem sok dicsôség
ju tott ne ki. De mégis úgy érez te, hogy egész éle tét a tö rök el le ni küz de lem fontos sá -
gá ban él te le. A rep re zen tá ció nak ez az egyé ni for má ja ily mó don na gyon is a helyén
volt Es ter há zy Pál ese té ben – a töb bi kö zött ez is ben ne van a lo vas szo bor és a krokodil -
 pre pa rá tum je len té sé ben.

Az if jú ko rá ban al ko tott köl te mény hô sei szin tén egy ideá lis/vir tuá lis Kunst kam mer
te ré ben mo zog nak. Her ku le si mun kát vé gez nek azál tal, hogy fo ko za tos és ál lan dó
küz de lem ben áll nak a ter mé szet tor zu lá sai val.56 A re ne szánsz fes té szet egyik is mert
kép tí pu sa Her ku les ként mu tat ja be a mû gyûj tôt, olyan hôs ként, aki az erény és a mû -
vé szet pár to lá sá val a vir tus és vo lup tas vá lasz út ján ál ló an tik hé rószt utá noz za.57 A vers
legele jén meg je le nô ma gyar hôs te hát olyan köl tô és mû vész, aki hely reál lít ja a ter -
mé szet és az or szág ere de ti, pa ra di cso mi ál la po tát.
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Pál: In ven tá ri um The sau ri Cels(is si mi) S(acri) R(oma ni) I(mpe rii) Princ(io is) Pau li Esteras…
in Ar ce sua Frak no exi sten tis, An no 1696.MOL, Bp. Az Es ter há zy-csa lád her ce gi ágának
Le vél tá ra. Sign: P. 108. Rep. 8. Fasc. C. Nr. 37/NB.
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36 A Kunst kam mer mint mik ro koz mosz: POL LE ROß: i. m. (22. j.); Ma cro cos mos in mi cro -
cos mo, i. m. (26. j.); Wel ten har mo nie.Die Kunst kam mer und die Ord nung des Wissens.
Ka tha log. Hrsg. Su san ne KÖ NIG- LEIN, Gerd BIE GEL. Braunsch weig, 2000.

37 Eber hard Wer ner HAP PEL: The sau rus Exo ti co rum.Oder ei ne mit Auß län dis cher Rari -
tä ten und Ges chich ten Wohl ver se he ne Schatz- Kam mer: Für stel lend Die Asi a tische,
Af ri ca nis che und Ame ri ca nis che Na ti o nes Der Per ser, In di a ner, Si ne sen, Tar tarn
[…]. Nach ih ren Kö ni grei chen, Po li ce y en, Kle y dun gen, Sit ten und Got tes dienst.
Da rauf fol get ei ne um ständ li che Besch rei bung. Wei te rer In halt: Über Un garn, von
4 Mo nar chien, Asy rer, Per ser, Grie chen und Rö mer, Besch rei bung von Herrs chern
bis Le o pold, I. Da rauff fol get ei ne Um ständ li che Besch rei bung von Tür ckey
[…]. Der Tür ken An kunfft […]. Wie auch ih res Pro phe ten Ma ho mets Le bens-
 Beschreibung und sein Verfluch tes Ge setz- Buch oder Al ko ran. Ham burg, 1688;
BRE DE KAMP: i. m. (27. j.) 73.

38 Vö. BA LAS SI Bá lint Óh, nagy ke rek kék ég kez de tû ver sé vel: „Csu dá kat ne ve lô, gá lyá kat
vi se lô nagy ten ger mo rot vá ja!” In: Ba las si Bá lint ver sei. Kiad. KÔ SZEG HY Pé ter, SZENT -
MÁR TO NI SZA BÓ Gé za. Bp., 1993. 118.

39 BRE DE KAMP: i. m. (27. j.) 65–67.
40 Jac qu es LE GOFF: Hé ros et Mer veil les de Mo y en Âge. Pa ris, 2005. 130–143.
41 Jan van KES SEL: A négy kon ti nens (1664 /1665). Mün chen, Al te Pi na ko thek.
42 BRE DE KAMP: i. m. (27. j.) 65.
43 A. H. M. JO NES–Eli za beth MON ROE: A Hi sto ry of Ethi o pi a. Ox ford, 1974. 59–107.
44 Andr zej BART NI CKI–Jo an na MAN TEL- NIECKO: Ges chich te Äthi o piens. Von den An fangen

bis zur Ge gen wart. I–II. Hrsg. Re na te RICH TER. Ber lin, 1978. 90–96; Fran cis co
ÁLVARES: The Pre ster John of the In dies. A true re la ti on of the lands of the Pre ster John,
being the nar ra ti ve of the Por tu gu e se em bas sy to Ethi o pia in 1520. Ed. C. F.
BECKINGHAM, G. W. B. HUN TING FORD. Camb ridge, 1961; Fran cis co ÁL VA RES: La historia
d’Ethi o pia di Fran ces co Al va rez.A cu ra di Os val do RA I NE RI, ri dot ta in ita li a no da Ludovico
BEC CA DEL LI. Città del Va ti ca no, 2007. Ál va res út leírá sa elô ször 1540-ben je lent Lissza -
bon ban: Ho Pre sto Jo am das In di as. Ver da de ra in for maçam das ter ras do Pre ste Joam
das In di as.

45 Zar’a Ya’qob császár 1434-tôl kezd ve ural ko dott. BART NI CKI–MAN TEL- NIECKO: i. m.
(44. j.) 58–60.

46 Ernst HAM MERSCH MIDT: Äthi o pien.Christ li ches Reich zwis chen Ge stern und Morgen.
Wies ba den, 1967. 58–59; BART NI CKI–MAN TEL- NIECKO: i. m. (44. j.) 88–90.

47 DE LU ME AU: i. m. (19. j.) A 16. szá zad el sô év ti ze dei ben – ka to li kus és pro tes táns ér -
tel mi sé gi kö rök ben egyaránt – fo ko zott ér dek lô dés mu tat ko zott az etióp kul tú ra,
val lás és tör té ne lem iránt. Da mião de Go is por tu gál hu ma nis ta, Eras mus kö ve tô je,
1540-ben al kot ta meg hí res ér te ke zé sét: Fi des, re li gio mo res que Ethi o po rum (1540). Ez
a ki mon dot tan to le ráns szem lé le tû könyv nagy nép sze rû ség re tett szert a pro tes -
tán sok kö zött. Eli sa beth FEIST HIRSCH: Da mião de Go is. The Li fe and Tho ught of
a Por tu gu e se Hu ma nist, 1502–1574. The Ha gue, 1967. 146–159. Ez zel egy idô ben
Lo y o lai Szent Ig nác sze mé lyes ja vas la ta alap ján a je zsui ták is hosszú tá vú etió piai
misszió lét re ho zá sán mun kál kod tak: JO NES–MON ROE: i. m. (43. j.) 88–101. A 17. szá -
zad kö ze pén a tu do má nyos Etió pia-ku ta tás el vá laszt ha tat lan volt a nagy Kunst kam -
me rek vi lá gá tól. A szász-go thai her ceg 1652-tôl kezd ve ki fe je zet ten azért tá mo gatta
Hi ob Lu dol fot, az etióp tu do má nyos ság ki vá ló sá gát, hogy Etió piá ból szár ma zó tár -
gyak kal bô vít se hí res Kunst kam me rét. Do mi nik COL LET: Jo hann Mi chael Wans le ben
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(1635–1679). Von Go tha nach Äthi o pien. In: UÔ: Die Welt in der Stu be. Be ge gnun -
gen mit Au ße reu ro pa in Kunst kam mern der Frü hen Neu zeit. Göt tin gen, 2007.
(Ve röf fent li chun gen des Max-P lanck -In sti tuts für Ges chich te 232) 132–165.

48 VAL KAI And rás: Já nos pap-csá szár bi ro dal ma, 1573. RMKT XVI/9. 187–203. Val kai köl -
te mé nyé nek fô for rá sa Pau lus Jo vi us Hi sto ria sui tem po ri sá nak 18. kö te te volt. Vö.
TU RÓ CZI-T ROST LER Jó zsef: Já nos pap or szá ga. In: UÔ: Ma gyar iro da lom – vi lág iro da -
lom. 1. Bp., 1961. 217–264.

49 BRE DE KAMP: i. m. (27. j.) 11–19.
50 KO VÁCS Sán dor Iván: i. m. (14. j.)
51 TÉG LÁ SY Im re: Her cu les Hun ga ri cus. Egy Sam bu cus -emb lé ma elô tör té ne te és utó -

élete. In: A re ne szánsz szim bo liz mus. Iko no gráfia, emb le ma ti ka, Shakes peare. Szerk.
FA BINY Ti bor, PÁL Jó zsef, SZÔ NYI György End re. Sze ged, 1987. (Iko no ló gia és mû -
ér tel me zés 2) 193–201, MI KÓ Ár pád: Di vi nus Her cu les és At ti la Se cun dus.Má tyás király
mû pár to lá sá nak hu ma nis ta as pek tu sai. Ars Hun ga ri ca 19 (1991) 149–156.

52 BE NE Sán dor: Az „Erény mú zeu ma”. Az iro dal mi és po li ti kai nyil vá nos ság hu ma nis ta modellje.
Be szé lô 4 (1999) 7–8. 166–180. Vö. MI KÓ Ár pád: Ima go hi sto ri a e. In: Tör té ne lem –
kép. Sze mel vé nyek múlt és mû vé szet kap cso la tá ból Ma gyaror szá gon. Szerk. UÔ.,
SIN KÓ Ka ta lin. Bp., 2000. 42–43.

53 A lo vas szob rot Mar tin Fil ser ké szí tet te. GA LA VICS: i. m. (7. j.) 149, 151, 21. kép
54 EPA [Ester há zys che Pri va tar chiv Forch ten stein] Für sten brie fe am Be ze ré dy

1680–1728 o. Nr. – A le vél DÁ VID Fe renc fo lya mat ban lé vô frak nói ku ta tó mun ká ja
so rán ke rült elô. Kö szö nöm ne ki, hogy átad ta köz lés re.

55 A sár kány hoz ha son la tos kro ko dil már a kö zép kor ban az apo ka lip ti kus sár kány, a
dra co ru fus (Jel 20, 1–3) jel ké pe volt. Át vitt ér te lem ben a ke resz tény ség el len sé geivel,
az eret ne kek kel és a tö rö kök kel azo no sí tot ták. Li sa JAR DI NE–Jer ry BROT TON: Global
In te rests. Re na is san ce Art Bet we en East and West. Lon don, 2000. 13–22. A szim bó -
lum meg for dí tá sá val a go nosz fe lett ara tott gyô ze lem ju tott ki fe je zés hez. A kro kodil -
sár kány egy szer s mind a leg ré geb bi idôk tôl fog va a Kunst kam mer elen ged he tet len
tar to zé ka volt. Jo han nes TRIPPS: „Re li qu ien” vom Hal ber städ ter Dra chen und sei nen Art -
ge nos sen. In: „Ich ar mer sun di ger mensch”. Hei li gen- und Re li qu ien kult am Über -
gang zum kon fes si o nel len Zei tal ter. Hrsg. And re as TA CKE. Göt tin gen, 2004. (Vor -
träge der II. Mo ritz burg- Ta gung Hal le/Sa a le vom 8. bis 10. Ok to ber 2004) 74–99.
Ju li us von SCHLOS SER: Die Kunst- und Wun der kam mern der Spät re na is san ce. Ein Beitrag
zur Ges chich te des Sam mel we sens. Leip zig, 1908. 17, 19; Fe dersch muck und Ka i ser -
kro ne, i. m. (22. j.) 233–234, VIS KOLCZ Noé mi: Ter mé szet tu do má nyi gyûj te mé nyek Eu ró -
pá ban és Ma gyaror szá gon a 16–18. szá zad ban. In: Tu dás ka pu. Az In terak tív Ter mészet -
is me re ti Tu dás tár kin csei. Szerk. UÔ. Sze ged, 2010. 8–15.

56 Vö. Gio van ni Bat ti sta NI CO LO SI: Her cu les Si cu lus si ve Stu di um ge o gra phi cum. 1–2. Roma
1670–1671. Bü cher aus der Samm lung der Für sten Es ter há zy in Mos kau er Bib li o the ken,
i. m. (20. j.), Inv. 625996.

57 Er win PA NOFS KY: Her cu les am Schei de we ge und an de re an ti ke Bild stof fe in der neu e ren
Kunst. Leip zig, 1930. Lo ren zo LOT TO And rea Odo ni port ré ja cí mû fest mé nyét (1527;
Ro y al Col lec ti on, Hamp ton Co urt) eb ben a szel lem ben ér tel mez te MEL LER Pé ter
(1923–2008) az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men 2000-ben tar tott nyil vá nos
elôadá sá ban.
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SZI LÁ GYI EMÔ KE RI TA

Teu cri si ve Tur ci
Egy ideo lo gi kus el ne ve zés tör té ne te a 15. szá za di 

la tin nyel vû mû vek ben

Be ve ze tés

A tö rök hó dolt ság ko rát ha gyo má nyo san 1526-tól szá mít juk, ám a tö rök hó dolt ság
kora be li iden ti tás kép zô dé sé nek kez de tét nem fel tét le nül kell a mo há csi vész hez köt -
nünk. A tö rök meg je le né se a ke resz tény vi lág ban ugyanis már év szá za dok kal ko ráb -
ban meg tör tént, iro dal mi mû vek ben el sô nyo mait pe dig már a 6–7. szá za di úti leírá -
sok ban, majd a ke resz tes had já ra to kat fel dol go zó mû vek ben a 11. szá zad ban is
meg  ta lál ni. Ma gyaror szág elô ször a 14. szá zad vé gén, az el sô ri gó me zei (1389), majd
ni ká po lyi (1396) csa tá ban ta lál ko zott a tö rök se reg gel.1 Ek kor tól kezd ve a tö rök veszély
kér dé se az el sô hely re ke rült a ha dá szat ban és a dip lo má ciá ban is, amint ez a le velezés -
 iro da lom ból is ki de rül. A 15. szá zad ban nyo mon kö vet he tô ez a tö rök irán ti, il let ve
tö rök el le nes ér dek lô dés, mely a tö rök nép név hasz ná la tá ban egy ér de kes je len sé get
mu tat. A tö rök la tin el ne ve zé se Tur cus, ám a 15. szá za di la tin nyel vû for rá sok egy része
rend re Teu cer vagy Teu crus név vel il le ti a tö rö kö ket, te hát tró jai nak ne ve zi ôket. Az el -
len ség ne ga tív név vel va ló meg bé lyeg zé se nem szo rul ma gya rá zat ra, jól be vált szo kás
volt a tö rö kö ket bar bár nak, ta tár nak vagy po gány nak ne vez ni.2 A tró jai azon ban nem
fel tét le nül gúny név vagy ne ga tív jel zô.

Tö rö kök és/vagy tró jaiak – egy di va tos el ne ve zés tör té ne te 
a 15. szá zad ban Eu ró pá ban és Ma gyaror szá gon

A tö rö kök tró jai nak ne ve zé se és a tö rö kök tró jai ere de tét fel té te le zô el mé let nem hu -
ma nis ta ta lál mány.3 A ké sô kö zép kor tól di va tos volt a tró jaiak tól le ve zet ni egyes elô -
ke lô csa lád vagy akár nép ere de tét, a fran ciák és itá liaiak tró jai ere de té rôl szó ló mondák
köz is mer tek,4 de az már ke vés bé köz tu do má sú, hogy az an go lok is tró jai ere det tel
büsz kél ked tek a 7. szá zad ban,5 sôt az iz lan diak,6 kasz tí liaiak7 és a né me tek is. A franciák
tró jai ere det mon dá ja, me lyet a Fre de gár ne ve alatt fenn ma radt Ge sta re gum Fran co rum
tar tal maz, a 8. szá zad tól min den kö zép ko ri kom pi lá tor for rá sa lett.8
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A tur ko-f ran ko el mé let. A fran ciák tró jai ere det mon dá ja még a gall idôk be nyú lik vissza:
tró jai ere det tel büsz kél ked tek ugyanis a ró mai pro vin cia be li gal lok, ne ve ze te sen Alverni
(a mai Au ver gne) la ko sai.9 Ezt a ha gyo mányt foly tat va a fran kok is tró jai ere det tel ren -
del kez tek, en nek ele mei meg ta lál ha tóak a már em lí tett Fre de gár- fé le Ge sta re gum Fran -
co rum ban. E sze rint a tró jaiak Tró ja égé se után nyu gat ra me ne kül tek, majd két részre
sza kad tak. Az egyik cso port ból let tek a ma ce dó nok, a má sik fríg cso port Fran cio ki rály
ve ze té sé vel még nyu ga tabb ra vo nult, tô lük szár maz nak a fran kok. „Ter cia ex ea dem
ori gi ne gen tem Tor co rum fu is se fa ma confirmat.”10 A fran ciák tró jai ere det mon dája
te hát – el té rôen a töb bi tró jai sar ja dék nép ere det mon dá já tól – megem lít test vér né -
pe ket is. A tö rö kök tró jai szár ma zá sá nak tör té ne te is mert volt a 12. szá za di Fran cia -
ország ban is, szá mos iro dal mi mû ké szült e for rás nyo mán. A 14. szá zad ban Je an de
Pa ris is elis mét li a tö rök–fran cia ro kon ság ere de tét, majd hi vat ko zik Bald ri cus Hi storia
Hie ro soly mi ta na cí mû mû vé re, mely bôl ki de rül, hogy a tö rö kök tró jai ere de té rôl a ke -
resz tes had já ra tok so rán tu do mást sze rez tek a tö rö kök is, s in nen tôl kezd ve ma guk is
hi vat koz tak rá.11 S bár ez a né zet szá mos el lent mon dást hor do zott ma gá ban, az er rôl
megem lé ke zô for rá sok szá ma nem cse kély. Az el mé let be jár ta Eu ró pát és fo lya ma to -
san bô vült újabb né pek ro kon sá gá val, en nek ha tá sá ra csak egy ké sôb bi és igen jellemzô
pél dát hoz nék: Je an Le ma i re de Bel ges Il lust ra ti ons de Gau le et An ti qu i tez de Tro y es (1512)
cí mû mû vé ben már ar ról ír, hogy a tö rök, a ma gyar, a fran cia és an gol nép ro ko nok,
az zal a kü lönb ség gel, hogy a tö rö kök po gá nyok, il let ve az an gol és fran cia ne me sebb
szár ma zá sú a töb bi nél.12

A tö rö kök tró jai ere de té nek egyik el mé le te on nan ered, hogy a me ne kü lô tró jaiak
két ág ra sza kad tak, az egyik Fran ci o-F ran cus ne vû ki rály ve ze té sé vel nyu gat ra vo nult,
tô lük szár maz nak a fran ciák, míg a má sik Tor qu o tus vagy Tor coth ki rály ve ze té sé vel a
Du ná tól ke let re ma radt, tô lük szár maz nak a tö rö kök.13 A se vil lai Isi do rus óta di va tos
eti mo lo gi zá lás nak meg fe le lôen meg je len tek a Tur cus nép név eti mo ló giái, így pél dául
a tru cu len tus (’dur va, vad’) szé les kör ben el ter jedt, nyil ván ez is hoz zá já rult a tö rö kök -
rôl kiala kult szte reo tí piá hoz, mely sze rint ôk a „ke gyet len ség meg tes te sí tôi”.14

A tö rök-fran cia test vér ség re lé te zik azon ban egy má sik el mé let is, mely a 10. századra
da tál ha tó s nagy va ló szí nû ség gel a Da res Phry gi us ne vén fenn ma radt mû höz köt hetô.15

Ezen el mé let a tö rö kö ket a tró jai Tro li us fiától, Tur cu stól szár maz tat ja, míg a fran kok
Fran ci ó tól, Hek tór fiától szár maz ná nak.16

A tö rö kök a tró jaiak jo gos meg bosszu lói. A tur ko-f ran ko el mé let nél is di va to sabb volt ta -
lán – ezen el mé let tel össz hang ban vagy tô le füg get le nül is – a tö rö kök ben a tró jaiak
jo gos meg bosszu lóit lát ni. A kö zép ko ri és re ne szánsz Eu ró pá ban a gö rög el le nes né -
ze tet val lók nak kü lö nö sen ked ve zett ez az el mé let, mint hogy a tró jai há bo rú ban a
pusz tí tók a gö rö gök vol tak, s ezt a sé rel met bosszul nák meg a tö rö kök több mint két
és fél ezer év vel ké sôbb.17 A gö rö gök megíté lé se nyu ga ton a fi ren zei unió ku dar ca
miatt a 15. szá zad kö ze pén nem volt épp ked ve zô, s bár felis mer ték a tö rök ve szélyt,
so kan úgy vél ték, hogy a kor társ gö rö gök a ré gi hô sök nek el kor cso sult le szár ma zott -
jai, így nem ér de mel nek se gít sé get.18 A tö rö kök tró jaiak tól va ló ere dez te té se el ke rül -
he tet len volt, egy részt mert a tö rö kök is – akár csak egy kor a tró jaiak – Kis-Á zsiá ban
él tek, más részt a ne vek ha son la tos sá ga (Tur ci- Teu cri) szó já ték ra és alap ta lan eti mo -
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lo gi zá lás ra adott okot.19 Szó já ték ról és tu da tos szó hasz ná lat ról van te hát szó, nem pe -
dig elírás ról vagy szó té vesz tés rôl. Jól le het, eb bôl to váb bi el lent mon dá sok szár maz tak,
a 15. szá zad fo lya mán ez a to po gráfiai -e ti mo ló gi ai ala pok kal ren del ke zô el ne ve zés tel -
je sen ál ta lá nos sá, di va tos sá, mond hat ni köz hellyé vált.

„Tró jai tö rö kök” a 15. szá za di kö zép- és ke let- eu ró pai vo nat ko zá sú 
la tin nyel vû mû vek ben

A „tró jai tö rö kök”, te hát az a szo kás, hogy a tö rö köt (Tur cus) tró jai nak (Teu cer/
Teucrus) ír ják, a for rá so kat te kint ve két tí pus ban lel he tô fel. Az egyik a ko ra be li hír -
adás és tá jé koz ta tás legel ter jed tebb és stí lu sát, tí pu sait te kint ve igen szé les pa let tá val
ren del ke zô le ve le zés-cso port ja: „a mai új ság ôse”.20 Meg fi gyel he tô egy faj ta ten den cia,
mely sze rint egyes szer zôk egyes cím zet tek hez írt le ve leik ben rend re kö vet ke ze te sen
Teu cert ír nak, ál ta lá ban egy más hoz írt le ve leik ben köl csö nö sen, míg más szer zôk vagy
más nak cím zett le ve lek ese tén nem fel tét le nül él nek ez zel a szó hasz ná lat tal. A ten -
den cia tér ben és idô ben is va la me lyest nyo mon kö vet he tô, ám ez zel óva to san kell
bánni. A 15. szá za dot két fon to sabb ese mény – a vár nai csa ta (1444) és Kons tan ti ná -
poly eles te (1453) – há rom idô szak ra bont ja. Míg az el sô adat tól (1420) a vár nai csatáig
el vét ve je len nek meg a tró jai tö rö kök, ad dig Vár ná tól az ada tok szá ma meg sok szo ro -
zó dik, s az a szo kás, hogy a tö rö kö ket tró jai nak ne vez zék, köz hellyé vá lik. Kons tan ti -
ná poly bu ká sa azon ban ki jó za ní tó lag hat, ek kor tól kezd ve még ta lá lunk szá mos for -
rást, ám egy re ke ve seb bet, míg az 1470-es évek re a kan cel lá ria le ve le zé sé bôl tel je sen
el tû nik, el len ben ugyanek kor meg je le nik más, po pu lá ri sabb mû fa jok ban (kró ni ka,
pré di ká ció, epi ta phi um vagy him nusz). Az itt be mu ta tan dó 15. szá za di for rá sok szerzôi
mind vagy ma gyar ural ko dók, po li ti ku sok, egy há zi ve ze tôk, had ve zé rek, ne me sek, vagy
a ma gyar és kö zép-ke let-eu ró pai tö rök ve szély és tá ma dás okán és ide jén tol lat ra gadó
kül föl di szer zôk legin kább Kö zép- Ke let -Eu ró pá ból.21

Le ve le zés (1420–1470).Az el sô for rá sok Zsig mond ide jé bôl szár maz nak. E kor szak szerzôi
közt ta lál juk II. Ulász ló len gyel ki rályt, Zsig mon dot és nem utol só sor ban Ae neas Silvius
Pic co lo mi nit, a ké sôb bi II. Pi us pá pát. II. Ulász ló Zsig mond hoz írt le ve lé ben, il let ve
Zsig mond Ca stig li o ne da Bran da és Hen ry Beau fort bí bo ros hoz in té zett le ve lei ben a
tö rök ve szély kér dé se az eret ne kek el le ni küz de lem mel pár hu za mo san je le nik meg.
Jel lem zô pél da ezek kö zül Zsig mond le ve le Ca stig li o ne da Bran dá hoz:22 „qu am gloriam
re por ta re pos se mus, si, uni o ne ecc le sie Chi sti a no rum fac ta Teu cris que (ini mi cis Christi -
fide li um, int ran ti bus cre bro Chri sti a no rum par tes) re pul sis se pis si me, Wik le phi sta -
rum et Hus si ta rum pes si mum om ni um he re ti co rum ge nus nol le mus dest ru e re?”23

Zsig mond és Ulász ló le ve lei sok ha son ló sá got mu tat nak, Pic co lo mi ni e kor szak ból
szár ma zó le ve le azon ban új té má val for dul Sie na vá ro sá hoz: ar ra ké ri ôket, hogy küld -
je nek fegy ve res se gít sé get Kons tan ti ná poly ba, ha eset leg a tö rök kel össze csap ná nak.
Nagy elô re lá tó ké pes ség rôl tesz ta nú sá got ez a le vél 1436-ban a ké sôb bi ese mé nyek is -
me re té ben.
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Az 1443–1444-es év Ma gyaror szág szá má ra a hosszú had já rat éveit je len ti, ám fontos
dá tum ez a kan cel lá riai le ve le zés tör té ne té ben is, hi szen Pic co lo mi ni 1442-tôl II I. Frigyes
né met ki rály ma gán tit ká ra, így 1443 és 1445 közt Fri gyes ki rály és Kas par Schlick kan -
cel lár ne vé ben is szá mos le ve let fo gal ma zott dip lo má ciai kér dé sek ben. Mindemel lett
sa ját ne vé ben is foly ta tott le ve le zést, így igen ki ter jedt a le ve le zô part ne rei nek a kö re.
Köz tük ta lál juk Gi u li a no Ce sa ri nit, a Szent An gyal bí bo ro sát, aki ké sôbb a vár nai csatá -
ban hunyt el; Hé der vá ri Lô rin cet, Ma gyaror szág ná do rát; IV. Je nô pá pát; Szé csi Dénes
esz ter go mi ér se ket; Gio van ni Cam pi si ót, Pic co lo mi ni leg jobb ba rát ját; Kas par Schlicket;
és nem utol só sor ban Mi lá nó her ce gét, Fi lip po Ma ria Vis con tit, hogy csak a leg fon to -
sab ba kat em lít sem. Az em lí tett cím zet tek hez írt le ve lei ben Pic co lo mi ni rend re tró jai -
nak ne ve zi a tö rö kö ket, s mi vel élénk fi gye lem mel kö ve ti a ma gyaror szá gi ha di ese -
mé nye ket, igen sok le ve le szol gál for rá sul ezek bôl az évek bôl. Le ve lei re azon ban az
is jel lem zô, hogy a hír adás és a tá jé koz ta tás szin te hát tér be szo rul a sze mé lyes monda -
ni va lók és meg jegy zé sek mö gött. A hosszú had já rat ide jén te hát kiol vas ha tó ugyan a
le ve lek bôl a tö rök tá ma dás tól va ló fé le lem, ám pá nik han gu lat ról még szó sincs.

1444. de cem ber 10-én a vár nai csa tá val azon ban for du lat állt be a köz han gu la tot te -
kint ve.24 A csa tát szá mos szer zô megörö kí tet te mû vé ben, az 1444 és 1445 köz ti kor -
szak ból há rom le vél, be szá mo ló is for rá sul szol gál, ezek kö zül az el sô – írá sá nak ide -
jét te kint ve is – Pic co lo mi ni é.25 Pic co lo mi ni Mi lá nó her ce gé hez, Fi lip po Ma ria
Vis con ti hoz írt le ve lé ben meg le he tô sen hig gadt hang nem ben és le he tô ség sze rint
pár tat la nul ad ja to vább ér te sü lé seit. A le vél nek ta lán legér de ke sebb rész le té ben ar ról
szá mol be, hogy nyu ga ton a hosszú had já rat, te hát I. Ulász ló és Hu nya di Já nos ka tonai
si ke rei fé lel met szül tek, ne hogy a si ker tôl meg ré sze gül ve nyu gat fe lé for dít sák se regü -
ket. Pic co lo mi ni le ve lé ben nem ke res bûn ba kot, nem hi báz tat egyet len sze mélyt sem,
a vesz te sé get legin kább a tö rö kök túl ere jé nek tu laj do nít ja: „do nec re sump tis vi ri bus
ac spi ri ti bus re deun ti bus in stau ra tam est pre li um, in quo vi cit ad ext re mum Teu crorum,
si ve vir tus fu it si ve fa tum, si ve qu od nu me ro plu res erant.”26

A vár nai csa tá ról szó ló le ve lek közt a kö vet ke zô And re as de Pa la tio a Szent Lô rinc
Da ma sus ban ti tu lu sát vi se lô La jos bí bo ros hoz írt be szá mo ló ja, mely 1445 má ju sá ban
ké szült el.27 And re as de Pa la tio, mint hogy részt vett a csa tá ban, szem ta nú ként szá mol -
ha tott be az ese mé nyek rôl, olyan rész le te ket is elárult, mint pél dául Ulász ló ki rály be -
teg sé ge (bal lá bát fe kély tá mad ta meg), mely a harc ban hát rál tat ta vol na, ha nem küz -
dött vol na em ber fe let ti bá tor ság gal, és megem lí ti Pic co lo mi ni vel és Vi téz zel el len tét ben
a tö rö kök te véit is, ame lyek meg ré misz tet ték a ke resz tes se reg lo vait. Szin te ne vet sé -
ges sé és szá nal mas sá te szi el be szé lé sé ben a vá ra di püs pö köt, aki a tö rö kök elôl a kö -
ze li tó ba me ne kül ve ful ladt, vagy az eg ri püs pö köt, aki a csa tá ból el akart me ne kül ni,
de mi vel Vár na ka pu ján nem en ged ték be, vissza for dult és hô sie sen har colt ha lá lig.
A szenv te len hang nem mel lett fel tû nô a len gye lek irán ti el fo gult sá ga, és hogy Hunyadi
Já nost nem ép pen po zi tív sze rep lô ként tün te ti fel. A le vél több pont ján is em le ge ti
a ta tá ro kat, nem té ve egyen lô ség je let a tö rök és ta tár nép név kö zé, de szin te szi no ni -
ma ként hasz nál ja.28 An nak el le né re, hogy Pa la tio be szá mo ló já nak hi te les sé ge több
pon ton is két ség be von ha tó, így pél dául a csa ta rend leírá sa kor,29 ma ga a le vél ap ró -
lé kos rész le tei vel, meg for mált sá gá val igen szó ra koz ta tó ol vas mány.
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Vi téz le vél gyûj te mé nyé hez írt jegy ze tei ben Iva nich meg jegy zi, hogy bár Vi téz hi vat -
ko zik egy ko ráb bi le ve lé re, ô azt nem ta lál ja, ez pe dig csak 1445 má ju sá ban ke let ke -
zett.30 Hu nya di Já nos ne vé ben írt le ve lé ben IV. Je nô pá pá hoz cím zett le ve lé ben31

koránt sem olyan bô be szé dû, mint Pa la tio, sôt, a csa ta rész le tek he lyett sok kal in kább
a pá pa meg szó lí tá sa és se gít ség nyúj tás ra va ló ké ré se áll a kö zép pont ban, jól le het Vitéz
el sô kéz bôl is mer te a rész le te ket. To váb bi moz za na tok ra fô ként Iva nich nak e le vélhez
fû zött jegy ze tei bôl de rül fény. Vi téz Hu nya di ne vé ben a ve re sé get a ke resz té nyek vét -
kei nek, is te ni aka rat nak tu laj do nít ja, így op ti mis tán te kint a jö vô fe lé, ha a bû nök bôl
ta nul va si ke rül össze fog ni és új ra megüt köz ni a tö rök kel: „qu am qu am et id, qu od
nunc ac ci dit, ne que mol li cia nost ra, ne que Teu cro rum vir tus ef fe ce rit, dum pe ne vacue -
fac to vi ris et ar mis cam po non ho sti lis mi li cie, sed iu di cii di vi ni pla gam re tu li mus,
nost ris que pec ca tis bar ba ri tunc man se re for ci o res.”32

Ezt a le ve let még kö vet te fél év vel ké sôbb egy má sik is, mely ben ké ré seit elis mételte.33

A vár nai csa tá ról va ló megem lé ke zé sek szá ma igen nagy, és nyo mai még egy év ti zed
múl va is fel lel he tôk.

A vár nai csa tá ban el hunyt vá ra di püs pök megüre se dett he lyét Vi téz Já nos fog lal ta
el, aki 1441 és 1452 közt Hu nya di Já nos ma gán tit ká ra ként mû kö dött. Le vél gyûj te mé -
nye, me lyet Iva nich Pál jegy ze tek kel és ma gya rá za tok kal el lát va adott ki, az 1445 és
1451 köz ti le ve le zé sét tar tal maz za, me lyet Hu nya di Já nos kor mány zó és sa ját ne vé ben
foly ta tott. A ma gyar for rá sok kö zül min den bi zonnyal ez a legér té ke sebb gyûj te mény.
Vi téz Hu nya di Já nos ne vé ben írt le ve le ket V. Mik lós pá pá nak, me lyek ben gra tu lál a
pá pá vá vá lasz tá sá hoz, s ez al kal mat meg ra gad va biz to sít ja Hu nya di tá mo ga tá sá ról, cse -
ré be a tö rök el len se gít sé get kér.34 Ugyanezt te szi már a sa ját ne vé ben 1449-ben, csak,
mint ír ja, ek kor már a kor mány zó – Hu nya di – meg bí zá sá ból, nem pe dig ne vé ben.
E le vél ben be szá mol az or szág és a kor mány zó ál la po tá ról, a kül sô (tö rök és hu szi ta)
és bel sô (pol gár há bo rús vi szály kez de mé nyei nek) fe nye ge tett sé gei rôl.35 Tró jai nak
neve zi a tö rö kö ket Vi téz a Pál hoz, a ki rá lyi kan cel lá ri jegy zô jé hez írt le ve lé ben is.36

A Bo ron ka i- fé le Vi téz-kiadás tar tal maz a le vél gyûj te mé nyen túl bi zony ta lan szer zô ségû
le ve le ket is. Így szá mol ha tunk még egy Vi téz-le vél lel, me lyet V. Lász ló ne vé ben írt
volna Konsz tan ti nosz Pa la i o lo gosz bi zán ci csá szár nak,37 va la mint egy be széd del, melyet
1452-ben tar tott a ma gyar ren dek ne vé ben V. Lász ló tisz te le té re.38

V. Lász ló Hu nya di Já nos ér de meit több le ve lé ben is mél tat ta, en nek da rab jait Teleki
Jó zsef mo nu men tá lis mun ká já ban, a Hu nya diak ko ra Ma gyaror szá gon 10. kö te té ben
talál juk.39 De eb ben a kö tet ben ta lál ha tó pél dául az az ok le vél is, mely ben V. Lász ló
Ra gu sa (ma: Dub rov nik) vá ro sá nak arany fo rint-ve ré si jo got ado má nyoz, vagy az a levél,
mely ben V. Lász ló megerô sí ti ro ko ná nak, Ga rai Lász ló ná dor nak és Mik lós bán és
nádor fiának Zsig mond 1398-ban kelt ado mány le ve lét – mindegyik le vél nek kö zös
pont ja, hogy a tö rö kö ket tró jai nak ne ve zi, és a hosszú, bo nyo lult kör mon da tok is Vitéz
ke ze nyo mát sej te tik.

Eb bôl a kor szak ból a leg több ada tot Vi téz le ve lei szol gál tat ják, raj ta kí vül szá mos
for rást szol gál tat Pic co lo mi ni, Pog gio Brac ci o li ni,40 to váb bá megem lí ten dô Ni colò
Bar ba ro nap ló ja és a ve len cei sze ná tus hoz írt le ve lei is, ám ezek a for rá sok nem fel -
tét le nül meg bíz ha tóak.41 Az vi szont az ada tok mennyi sé ge alap ján megál la pít ha tó,
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hogy a vár nai csa ta okoz ta nagy sokk után egy pár évig sû rûb ben je lent kez tek a „trójai
tö rö kök” mind a dip lo má ciai ira tok ban, mind a le vél iro da lom ban.

1453. má jus 29-én a tö rö kök el fog lal ták Kons tan ti ná polyt, s ez zel meg dön töt ték a
Bi zán ci Csá szár ság ha tal mát. A ve szély rôl és an nak mé re té rôl is jól tud tak mind ke le -
ten, mind nyu ga ton, en nek el le né re a döb be net és ré mü let ha tár ta lan volt. Kons tanti -
ná poly bu ká sá ról szám ta lan le vél és szem ta nú ér ke zett nyu gat ra hírt ad ni.42 Az el sô
szem ta nú, egy bá ze li za rán dok jú nius 12-én ér ke zett Ve len cé be, majd a nyár fo lya mán
még so kan kö vet ték, sôt a me ne kül tek nyu gat ra ér ke zé se el tar tott no vem be rig is.
Ekkor ér ke zett Ve len cé be a ki je vi Isi do rus bí bo ros is, aki 1452-ben mint pá pai kö vet
vett részt az unió ki hir de té sé ben. El kí sér te ôt ba rát ja, Le o nar dus my ti lé néi ér sek is,
aki vel nagy va ló szí nû ség sze rint a fi ren zei unió meg kö té se kor is mer ked tek össze.43

A Kons tan ti ná poly eles té rôl szó ló mû vek kö zül nyil ván va lóan azok az ér té ke seb bek,
me lye ket szem ta núk je gyez tek le, így hi te le sebb nek szá mí ta nak. Ilyen pél dául An gelo
Gio van ni Lo mel li no fel jegy zé se, Ja co bo Te dal di be szá mo ló ja, Ni co la Sa gun di no követi
be szá mo ló ja vagy a chi o si Le o nar dus, My ti lé né ér se ké nek és a ki je vi Isi do rus bí bo ros -
nak a be szá mo ló ja, me lye ket itt rö vi den be mu ta tok.44

Isi do rus bí bo ros hí res Au di te, om nes gen tes… kez de tû be szá mo ló ját Kré tán ír ta 1453.
jú lius 8-án.45 Ez a leg ko ráb bi be szá mo lók kö zé tar to zik, ter je del mét te kint ve elég rövid,
nem tar tal maz rész le tes leírá so kat, sôt, ahol le het sé ges, az el hall ga tás alak za tá val élve
lát szó lag fe szült ség ben hagy ja, na tu rá lis leírá sai val pe dig sok kol ni akar ja az ol va sót.
Bár a Mi gne- fé le Pat ro lo gia Gra e ca- ki a dás ban és az újabb Per tu si- fé le kiadás ban is Turcus
sze re pel vé gig, a Bzo vi us- fé le egy há zi mû vek gyûj te mé nyé ben pél dául Teu cer sze repel.46

Wal ter Röll bi zo nyí tot ta, hogy a hí res jú lius 8-án kelt le vél elôtt is írt Isi do rus egy beszá -
mo lót Bo lo gná ba egy nap pal ko ráb bi, te hát jú lius 7-i kel te zés sel.47 Eb ben a le vél ben
már vé gig Theu cer, te hát tró jai meg ne ve zés sze re pel a tö rö kök re; s bár hang ne me nyu -
god tabb, mint a más na pi le ve léé, nem em lít itt sem több rész le tet a vá ros vesz té re vo -
nat ko zóan: „Sed nunc proch do lor urbs il la di gnis si ma sic co gen ti bus pec ca tis ab il lo
ini qu is si mo pre cur so re an tich ri sti Theu croMach met de bel la ta non hu ma na po ten cia
sed sic per mit ten te deo iam tan dem sub po te sta te sua re duc ta est.”48 A Per tu si- ki a dás
kö zöl szá mos más Isi do rus nak tu laj do ní tott le ve let nem csak 1453-ból, ha nem késôbbrôl
is, me lyek ben a tö rö köt tró jai nak ne ve zi, ezek alap ján fel té te lez he tô, hogy Isi do rus
mind vé gig Teu cert hasz nált, csak a ké sôb bi kiadók „he lyes bí tet ték” szó hasz ná la tát.49

Le o nar dus my ti lé néi ér sek 1453. au gusz tus 16-án kelt le ve le vég re bô vebb rész letek -
kel is szol gált az ost rom ról, le ve le már csak ter je del mét te kint ve is fe lül múl ja Isido rus
le ve lét. A Fle re mi hi ma gis pla cet… kez de tû, Hi sto ria Con stan ti no po li ta nae ur bis a Ma humete
II cap tae cí men is mert le vél rész le tes leírást ad az ost rom elôz mé nyei rôl, így pél dául
az unió ról és az ost rom ról is. A le ve let V. Mik lós pá pá nak cí mez te, hogy el sô kéz bôl
ér te sít se a szo mo rú ese mény rész le tei rôl. A le vél ben mind vé gig Teu cer nek ír ja a tö rö -
kö ket, jól le het hasz nál olyan pél dá za tot, mely ben Tró ja sze re pel, még sem ta lál ja ellent -
mon dá sos nak a szó hasz ná la tot, hogy ugyanazon nép ne vé vel il le ti az ak tuá lis el len sé -
get és egy mí tosz sze rep lôit. A hírt szám ta lan mû kö vet te, for rás ként szol gál Uber ti no
Pus cu lo 1455–1456 kö rül ke let ke zett, de di ká ció já ban is el lent mon dá sos mûve, a Cons -
tan  ti no po lis.50
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Kons tan ti ná poly eles te után fel me rült az igény a hu ma nis ta szer zôk ben, hogy a tö -
rö kök ere de tét tisz táz zák. Ek kor tól kezd ve még ta lál ni szá mos for rást, mely ben a trójai
szár ma zá suk mel lett ér vel nek – er re igen szó ra koz ta tó pél da Gio van ni Ma rio Fi lel fo
Amy ris cí mû epo sza51 –, sôt a tö rö kö ket vé dik – mely re jó pél da a II. Meh med ne vében
II. Pi u shoz írt le vél52 –, vagy egy sze rûen csak Teu cer nek ne ve zik ôket, ám sor ra je len -
nek meg olyan írá sok, me lyek ben elíté lik ezt a „fél reér tést”. Az elad dig leg szor go sab -
ban Teu cert író Pic co lo mi nit 1446-ban pap pá szen tel ték, s Pic co lo mi ni a vi lá gi éle tét
új ra gon dol va rá döb bent, hogy mennyit ár tott ez a di vat a ke resz tes had já rat szer ve zé -
sé nek. Felis me ré se saj nos túl ké sôn, Kons tan ti ná poly bu ká sa után kö vet ke zett csak
be.53 Egy 1447 és 1450 közt kelt le ve lé ben – mely ben egy faj ta visszaem lé ke zést nyújt
az el hunyt pá pá ról, s összeg zi IV. Je nô mun kás sá gát –, még tró jai nak ne ve zi ugyan a
tö rö kö ket.54 Et tôl kezd ve Pic co lo mi ni nem hogy tar tóz ko dik et tôl a szó já ték tól, de
egye ne sen fel há bo rí tó nak tart ja, és ma gya rá za tok ba bo csát ko zik, ha szó ba jön. Sie nai
püs pök sé ge ide jén tör tént Kons tan ti ná poly eles te, mely kap csán meg jegy zi Ni co laus
Cu sa nu shoz írt le ve lé ben:55 „non enim, ut qu i dam ren tur, Teu cri sunt ne que Per se,
qui nunc Tur chi di cun tur. Sci tha rum ex me dia bar ba rie ge nus pro fec tum est, qu od
ult ra Eu xi num Pir ri che os que mon tes ad oce a num sep tent ri o na lem se des pri us
habuisse tra di tur, ut ethi co phi lo so pho pla cet”.56

De ugyanezt ír ja Cos mo gra phia cí mû mû vé ben is, me lyet már pá pai mû kö dé se so rán
írt.57 1453-tól te hát kö vet ke ze te sen Tur cust ír, jól le het le ve le zô part ne rei és kor tár sai
még egy ideig Teu cer nek ne ve zik a tö rö kö ket. Igaz ez a ve ro nai Gu a ri no is ko lá já ban
ta nu ló diá kok ra is, így pél dául a ma gyar szár ma zá sú Si mon ra és a Ge or gi us Au gu sti -
nus Za ga brien sis re. Mind ket tô jük rôl csak annyit tu dunk, amennyit le ve lük ben elárul -
nak ma guk ról, így Si mon ról le ve lé bôl ki de rül, hogy ve ro nai Gu a ri no ba rát ja, ta nítvá -
nya, ná la idôz vén ír ta le ve lét Vi téz Já nos hoz 1453 szep tem be ré ben Fer ra rá ból,
mint  hogy Si mon egyi ke volt azon fiata lok nak, aki ket Vi téz kül föl dön ta nít ta tott.58

A levél Iva nich Pál lal va ló ta lál ko zá sát örö kí ti meg, sok szor átad va a szót Iva nich nak,
aki el be szé li, mi tör tént ve le azóta, hogy Vi téz ud va rát el hagy ta, és Ró má ban pró bált
sze ren csét. Iva nich sza vait idé zi te hát, mi kor a tö rö kök szó ba jön nek:59 „Cum que ibi
di u ti us ste tis sem et me in ter Teu cros sa tis lon go tem po ris in ter val lo ver sa tum profiterer,
no ti ti am qu o que lit te ra rum il li us gen tis me pe rop ti me te ne re, su bi to, in qu it, res est
ad sum mum pon tificem de la ta, ob cu i us qu i dem rei stu di um mi rifico me amo re est
comp le xus et eum non so lum ex ani mo be ne vel le mi hi in tel le go, sed eti am ali cu i us
be neficii opem bre vi pra e sti tu rum.”60

Ge or gi us Au gu sti nus Za ga brien sis ne ve egye dül a kiadott le ve lé bôl is me re tes, ebbôl
tud juk meg, hogy Gu a ri no is ko lá já ban ta nult Fer ra rá ban, in nen írt le ve let Bo lo gnába
tá mo ga tó já hoz, Ostf fy Mik lós hoz, az esz ter go mi nagyp ré post hoz, mely le vél ben a törö -
kö ket tró jai nak ne ve zi.61

V. Mik lóst II I. Cal lix tus kö vet te a pá pai tró non, aki nek si ke rült a nán dor fe hér vá ri
csa tá hoz egy kö zös eu ró pai se re get lét re hoz nia, tu da tos fel lé pé sét te hát si ker koro -
názta, jól le het írá sai ban nem min dig ilyen kö vet ke ze tes, így né mely le ve lé ben ô még
a Teu cer el ne ve zést hasz nál ja.62 A Nán dor fe hér vár nál ara tott gyô ze lem után Eu rópában
egy idô re lát szó lag el múlt a ve szély. A pá pai tró non II I. Cal lix tust II. Pi us (1458–1464)
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kö vet te, a haj da ni Ae neas Sil vi us Pic co lo mi ni, aki mind vé gig a tö rök el le ni ke resz tes
had já rat szer ve zé sén fá ra do zott – hiá ba, 1464-ben megelé gel ve a vá ra ko zást ma ga kelt
útra, hogy a pá pai ha jó had élé re áll va a tö rök el len in dul jon, út köz ben azon ban
elhunyt. Ma gyaror szá gon 1458-tól Má tyás lé pett a trón ra, aki nek a dip lo má ciai és hadi
cél ki tû zé sei közt egész ural ko dá sa so rán – hol ki sebb, hol na gyobb hang súllyal – az elsô
he lyek közt sze re pelt a tö rök kér dés. Dip lo má ciai és ma gán le ve le zé sét te kint ve kö vet -
ke ze te sen fo gal ma zott a tö rö kök kel kap cso lat ban – legalábbis ami az el ne ve zésüket
il le ti: ugyanis egyet len al ka lom mal sem írt Teu cert, mind vé gig Tur cus nak ne vez te ôket.

Má tyás le ve lei közt ta lál juk azon ban II. Pál (1464–1471) 1470-ben hoz zá írt so rait,
mely ben a pá pa – sza kít va elôd je kez de mé nye zé sé vel – is mét hó dol a már ke vés sé diva -
tos szó hasz ná lat nak, s bi zony a tö rö köt tró jai nak ne ve zi.63 A Má tyás-ko ra be li diplomáciai
ira tok is tar tal maz nak még olyan le ve le ket, me lyek ben a tö rö köt tró jai nak ne ve zik.64

Ez zel a le vél lel zá rul a kor szak for rás anya ga a le ve le zést il le tôen. Eb ben ta lán sze re -
pet játsz ha tott az is, hogy Vi téz, aki a ma gyar for rá sok kö zül a leg töb bet szol gál tat ta,
1472-ben el hunyt. II. Pi us tö rök el le nes po li ti ká já val el len tét ben „tró jai–tö rök el le nes”
har ca si ker rel zá rult, Eu ró pá ban ez a ha gyo mány ugyanis ki ment a di vat ból – legalábbis
ami a kan cel lá riai le ve le zé sek szó hasz ná la tát il le ti. Ami pe dig az eu ró pai hasz ná la tot
il le ti, Han kins sze rint az 1480-as évek tôl kezd ve azon szer zô ket, akik még min dig
ragasz kod tak a Teu cri el ne ve zés hasz ná la tá hoz, az „ódi va tú és rosszul tá jé ko zott” cím -
mel bé lye gez ték meg.65

A di vat más mû fa jo kat is meg hó dít (1470–1499). Akad azon ban eb bôl a kor szak ból egy
is me ret len szer zô ál tal írt mû, me lyet nagy já ból az 1470 kö rü li évek re szo kás da tál ni.
Ez a mû a Szent Lász ló-é nek, mely a Gyön gyö si- és a Pe er- kó dex lap jain ma radt fent rész le -
tek ben, s a két szö veg re konst ruk ció ja e két szö veg rész let egy be ve té se és fi lo ló gi ai ja -
ví tá sok után az RMKT el sô kö te té ben, Szi lá dy Áron gon do zá sá ban lá tott nap vi lá got
1877-ben.66 Ezt a kiadást több pont ján he lyes bí tet te Hor váth Cy rill az RMKT el sô
kiadá sá nak ja ví tá sa kor 1921-ben, majd töb bek közt Ge réz di Ra bán fû zött a szö veg hez
fon tos meg jegy zé se ket.67 A vers kü lön le ges és egye dül ál ló a ma ga ne mé ben, s szá mos
vi tát ger jesz tett a for dí tás vagy ere de ti ség kér dé sé ben.68 A vers Lász ló ki rályt mint a
ke resz tény ség baj no kát hir de ti, en nek „bi zo nyí tá sa”, azaz il luszt rá ció ja Ge réz di sze -
rint, a 16. vers szak, me lyet csak a Gyön gyö si-kó dex tar tal maz:

Tu tar ta ro rum ter ror eo rum,
cre bro de bel lans in al pi bus eos,
tu bas sa rum pa vor eo rum,
tu me tus or bis Theu cris vo ca ba ris.69

Lász ló te hát – szó sze rint – a ta tá rok, a ba sák és a tró jaiak el len sé ge volt. A ’ta tá rok’
je len tés ben hasz nált tar ta rus alatt ku no kat kell ér te nünk, aho gyan azt Szi lá dy he lye -
sen ki mu tat ta, a bas sa nus elírá sa a be se nyôk nek, így nem a ba sák ra utal, nincs szó te -
hát anak ro niz mus ról – egyelô re.70 A Theu crisszal azon ban már prob lé mák adód tak,
ugyanis már Szi lá dy a tö rö kö ket ér ti alat ta és egy Te mes vá ri Pel bárt- rész le tet is idéz,
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hogy iga zol ja, a 15. szá zad ban szo kás volt a tö rö kö ket tró jai nak ne vez ni.71 Hor váth
Cy rill ezt idé zi is, ám té ved, mi kor azt fel té te le zi, hogy ez a név hasz ná lat a hu ma nis -
ták ta lál má nya. Meg jegy zi azon ban, hogy ez a sor min den bi zonnyal anak ro niz mus,
hi szen Szent Lász ló ide jén Ma gyaror szág még mit sem tud ha tott a tö rö kök rôl.72

Gerézdi ezt az anak ro niz must két mó don pró bál ja felol da ni: egy részt le het sé ges nek
tart ja, hogy a Theu cris a ter re elírá sá ból szár ma zik – mely fel te vés vé le mé nyem sze rint
tel je sen alap ta lan –, más részt pe dig a sza ra cé no kat ér ti alat ta, hi vat koz va egy 15. századi
né met for rást, mely ben a tö rö kö ket sza ra cé nok nak ne vez ték. Ez pe dig nem dön tô
érv, hi szen itt az el ne ve zés ép pen for dít va mû kö dik, s bár a tö rö kök re va ló ban több -
fé le el ne ve zést hasz nál tak – töb bek közt a tró jait, a bar bárt, a po gányt, a ta tárt, így
akár a sza ra cént is, ez még nem bi zo nyít ja, hogy a Theu cris, ami el sô sor ban tró jait, má -
sod sor ban pe dig tö rö köt je lent, al kal maz ha tó len ne a sza ra cé nok ra is – a név át vi telre
ugyanis elég sé ges len ne, ha a sza ra cé nok he lyett tö rö köt ír nak. Azt vi szont he lye sen
fû zi a fej te ge té sei vé gé hez Ge réz di, hogy a Teu cer el ne ve zés hasz ná la ta eb ben a mûben
ak tua li zá ló jel leg gel bír.73 Az is me ret len szer zô te hát úgy írt Szent Lász ló di csô sé gérôl
kö zel 400 év táv la tá ból egy pa ne gi ri kus köl te ményt, hogy köz ben az el len sé gek felsoro -
lá sát sa ját ko rá nak el len ség ké pé hez kö ze lí tet te.

1479-ben je lent meg az is me ret len szer zô jû Dub ni ci Kró ni ka.74 A kró ni ka a ma gya -
rok tör té ne tét a kez de tek tôl 1479-ig me sé li el több el be szé lô for rást ala pul vé ve.75

I. La jos ki rá lyig az 1473-as Bu dai Kró ni ka és a Ké pes Kró ni ka egy rö vi debb vál to za ta ol -
vas ha tó, La jos ki rály tör té ne tét pe dig Kü kül lei Já nos alap ján me sé li el, majd in nen tôl
kezd ve Má tyás ko ráig is mét a Bu dai Kró ni ka a for rá sa.76 Ezen felül hoz zá te szi az azóta
tör té ne te ket, nem min dig kro no lo gi kus sor rend ben,77 így a vá ra di la kos ság le mé szár -
lá sát és a vá ros fel gyúj tá sát (1474), va la mint a ke nyér me zei csa tát (1479). A Dub ni ci
Kró ni ka szer zô je Do ma novsz ky sze rint csu pa olyan ese ményt je gyez le, ami vel Má tyást
rossz szín ben tün tet he ti fel, így a Bu dai Kró ni ká val el len tét ben – mely Má tyást jó szín -
ben tün tet te fel – a Dub ni ci Kró ni kameg mu tat ja az érem má sik ol da lát, ez zel mintegy
pamflet sze rû jel le get ölt ve.78 A vá ra di szo mo rú ese mé nye ket a 228. ca put ban ol vas -
hat juk, ezt kö ve ti egy epi ta phi um, azaz sír felirat he xa me ter ben:

Dor fe bru sanc tis suc cum bit plebs pia teu cris
Pec ca tum po pu li plan git cla des Va ra di ni.79

Je len eset ben idô mér té kes vers rôl lé vén szó, az elôb bi pél dá nál pe dig ütem hang súlyos -
ról, fel ve tô dik a kér dés, hogy a szó tag szám vagy a hosszú ság be fo lyá sol hat ta-e a szóválasz -
tást?80 El te kint ve at tól, hogy el fo ga dom-e a met ri cau sa lé te zé sét, e két pél da azt mutatja,
tel je sen mindegy, hogy Teu crist vagy Tur cist írt-e a köl tô, met ri kai lag tehát nincs különb -
ség. Az epi ta phi um ban le het ne még ér te lem-meg kü lön böz te tô je len tô sé ge e két szó közti
vá lasz tás nak, ha pél dául kro no gram len ne, ám je len eset ben errôl sincs szó. A Dubnici
Kró ni ka szer zô je egész mû vé ben egye dül ezen az egy he lyen ír ja a tö rö kö ket tró jai nak –
miért? A kér dés meg vá la szo lá sát ta lán Vá ra don kell ke res nünk. Ma gyaror szá gon az elsôd -
le ges Teu cer- hasz ná ló ugyanis a vá ra di püs pök Vi téz Já nos volt, aki részt vett 1471-ben
a Má tyás -el le ni összees kü vés ben, és kegy vesz tet ten halt meg 1472-ben. Ha a Dub ni ci
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Kró ni ka szer zô je va ló ban olyan Má tyás-el le nes volt, ahogy azt Do ma novsz ky ál lít ja, úgy
a vá ra di sze ren csét len sé get megörö kí tô ese mény ben a ko ráb ban vá ra di püs pök, majd
Má tyás-el len összees kü vô Vi téz szó hasz ná la tát al kal maz ni hi he tet le nül szel le mes és
bra vú ros ki fe je zés mód sa ját po li ti kai né ze tei nek tol má cso lá sá ra.81

Ma gyi Já nos for mu lá ri um gyûj te mé nyé ben, mely ben Nyír kál lai Ta más tól is van nak
be jegy zé sek, ezért Ma gyi- vagy Nyír kál la i- kó dex nek ne ve zik, ta lál ha tó két Hu nya di
János -e pi ta phi um is.82 Az egyi ket 1476-ra szo kás kel tez ni, és ez egy pró zai epi ta phi um,
me lyet egy ra gu sai fe ren ces írt, míg a má sik ver ses, az 1480–1490 kö rül re da tál ha tó,
szer zô jé rôl azon ban még ke ve seb bet tu dunk, mint az elô zô rôl.83

Kö rül be lül a ké sôb bi Hu nya di -e pi ta phi um mal egy idô ben, 1488-ban ke let ke zett Thuró -
czy Já nos mû ve, a Chro ni ca Hun ga ro rum is, azaz A ma gya rok kró ni kái. Mint em lí tet tem,
Kons tan ti ná poly bu ká sa óta mind gyak rab ban me rült fel az igény a tö rö kök ere de té -
nek fel tá rá sá ra és be mu ta tá sá ra. Thu ró czy ezen igény nek igye ke zett ele get ten ni, mi -
kor a tö rö kök ere de té rôl is írt, ám már nem a tró jai me sé vel állt elô, ha nem a tö rökök
szkí ta ere det tör té ne té vel. Épp Szkí thia la ko sai ról van szó, mi kor megem lí ti, hogy a
legutóbb a tö rö kök szár maz tak el in nen:84 „Mul tas pre ter has Sci tia gen tes suo in
gremio enut ri tas fu dit, qu a rum no vis si mi Thur ci es se per hi ben tur, qu am vis non nulli
il los Tro y a no de ge ne re pro pa gi nem du ce re et no men a Thew cro re ge, qui Tro y a ni
bel li in fer vo re ru i tu re ur bi au xi li a tu rus ve ne rat, no men non Thur ci, sed Thew cri
recepis se pu tent.”85

Az tán a tö rö kök szkí ta ere de tét Ae neas Syl vi us nyo mán Ae thi cust idéz ve ír ja le.86

Eck hardt sze rint Thu ró czy egye sí tet te az Ae thi cus- fé le és a Fre de gár- fé le el mé le tet, te -
hát a föld raj zi el he lyez ke dés sel kap cso la tos is me re tek és a Teu cer ki rály ról szó ló monda
itt össze ta lál koz nak. Thu ró czy te hát már a tö rö kök szkí ta szár ma zá sa mel lett tet te le
a vok sát, így bár ez a szö veg a je len ta nul mány szem pont já ból for rás ér té kû, mégis afelé
mu tat, hogy al ko tá sa ide jén már egy re ke vés bé ne vez ték a tö rö kö ket tró jai nak.

A leg ké sôb bi for rá som azt mu tat ja, hogy is mét egy új mû faj ban, a pré di ká ció ban je -
lent ke zik ez a szó hasz ná lat. Te mes vá ri Pel bárt az au gusz tus 6-i, az Úr szí ne vál to zá sá -
nak ün ne pén tar tan dó mi sé re ír ta azt a pré di ká ciót, mely ben a tö rö kö ket tró jai nak
ne ve zi:87 „Sed po stea an no do mi ni MCCCCLVI., cum fe ti dis si mus theu crus ob se dis set
exer ci tu va li dis si mo cast rum nan dor al ba dic tum, ut exin de to tam de mo li re tur
vngariam ac con se qu en ter chri sti a ni ta tem to tam, cru ci fe ris ex ad ver so re si sten ti bus,
deus de dit vic to ri am chri sti a nis theu cro tur pi ter ef fu ga to isto die transfigu ra ti o nis.”88

Pel bárt té ved, mi kor au gusz tus 6-ára te szi a tö rö kök meg fu ta mí tá sá nak ide jét, mivel
az már ko ráb ban meg tör tént, a dia dal nap já nak ugyanis jú lius 21-ét szo kás meg je löl -
ni. Au gusz tus 6. pe dig azért lett ne ve ze tes dá tum, mert a dia dal hí re ek kor ju tott el
Ró má ba, és II I. Cal lix tus 1456-ban ezen a na pon ren del te el a dé li ha rang szót a keresz -
tény csa pa tok di csô sé gé re, és csak egy év vel ké sôbb, 1457-ben tet te ezt a na pot az Úr
szí ne vál to zá sá nak ün ne pé vé. Pel bárt Ser mo nes po me rii de sanc tis cí mû pré di ká ció gyûj -
te mé nye 1499-ben lá tott nap vi lá got Ha ge nau ban, har ma dik és ne gye dik kiadá sa pedig
1501-ben ugyanott.89 Ezek a kiadá sok Teu cert hoz nak az idé zett szö veg rész let ben, ám
a ha to dik, 1504-es kiadás ban már Thur cust ta lá lunk – ez zel is mu tat va, hogy a tró jai
tö rö kök ide je vé get ért.
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Be fe je zés

Az igen ter je del mes for rás gyûj te mény is me re té ben el mond ha tó, hogy Ae neas Silvius
Pic co lo mi ni sze re pe a szó hasz ná lat el ter jesz té sé ben, majd ti lal ma zá sá ban kiemel ke -
dô, az 1450-es éve kig ugyanis ná la ta lál juk a leg több ada tot, Kons tan ti ná poly bu ká sa
után azon ban nem csak a tö rök, ha nem e szó hasz ná lat legádá zabb el len sé gé vé is vált.
A til tás el le né re e szó hasz ná lat a szá zad utol só har ma dá ban di va tos sá vált a po pu lá ri -
sabb mû fa jok ban, s mi vel e for rá sok szer zôi nem tag jai a kan cel lá riai le ve le zés nek,
visel ke dé sü ket vagy a til tás el le ni lá za dás ként, vagy a til tás is me re té nek hiá nyá val ma -
gya ráz hat juk. Min de ne set re úgy tû nik fel, e szó já ték meg ma radt a 15. szá zad egy érde -
kes je len sé gé nek. A 16. szá zad ugyanis az anya nyel vû iro da lom meg je le né sé nek száza -
da, s mi vel a leg több nyelv, be leért ve a la tin hoz leg kö ze lebb ál ló olaszt is, a tró jait nem
a Teu cer -a lak ból, ha nem a Tro i a nus ból ké pez te, a tö rök-tró jai szó já ték egy nyel ven sem
volt ké pes to vábbél ni.
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Bp., 1937. 3–4.
21 Ezúton mon dok kö szö ne tet Szo vák Kor nél nak a for rá sok gyûj té se so rán nyúj tott

szí ves se gít sé géért.
22 Deuts che Reich stag sak ten un ter Ka i ser Sig mund, 2. 1421–26. Ed. Diet rich KER LER. Gotha,

1883. 77. (63. ep.)
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23 „Mi fé le di csô sé get nyer het nénk el, ha, miu tán a ke resz tény Egy ház unió ban egye -
sült és a tró jaia kat is gyak ran vissza ver jük (akik a ke resz tény ség el len sé gei és sû rûn
be tör nek a ke resz té nyek te rü le tei re), Wyc lef fe és Husz kö ve tôit, az összes eret nek
kö zül a leg rosszabb faj tá ját nem akar juk meg sem mi sí te ni?”

24 A vár nai csa tá ról bô veb ben lásd PÁ LOS FAL VI Ta más: Ni ká poly tól Mo há csig. 1396–1526.
Bp., 2005. 84–96.

25 Pic co lo mi ni le ve le zé sét lásd Der Brief wech sel des Ene as Sil vi us Pic co lo mi ni. Ed. Ru dolf
WOL KAN. Fon tes re rum Aust ri a ca rum 61, 62, 67, 68. Bécs, 1907–1918. Idé zett rész:
61, 487–490. (167. ep.) A tel jes le vél ma gyar for dí tá sát lásd A vár nai üt kö zet. In:
Ae neas Sil vi us PIC CO LO MI NI: Pá pa vagy zsi nat. Vá lo ga tott le ve lek. Ford. BO RON KAI

Iván. Bp., 1980. 109–112.
26 „Majd új erô re kap tak, lel ke se dé sük vissza tért, és foly tat ták az üt kö ze tet, amely ben

vé gül is gyô zött a tró jaiak vi téz sé ge vagy jó sor sa, vagy az a tény, hogy szám be li fö -
lény ben vol tak.” – PIC CO LO MI NI: i. m. (25. j.) 111.

27 A le ve let lásd And re as de PA LA TIO: Lit te rae de cla de Var nen si ad Lu do vi cum car di nalem
da ta e. Ed. An to ni PRO CHAS KA. Lwów, 1882. Ma gya rul lásd And rea Pa la cio be szá mo lója
a vár nai csa tá ról. (1445. má jus 16.) Ford. KUL CSÁR Pé ter: Kró ni káink ma gya rul. Bp.,
2008. II I. 22–33.

28 PA LA TIO: i. m. (27. j.) 32–33. KUL CSÁR: i. m. (27. j.) 30–31.
29 Lásd PÁ LOS FAL VI: i. m. (24. j.) 92.
30 Io han nes VI TÉZ de Zred na: Ope ra qu ae su per sunt. Ed. Iván BO RON KAI. Bp., 1980. 43.
31 A tel jes le ve let lásd Ep. 3. VI TÉZ: i. m. (30. j.) 43–46. Ma gyar nyel vû for dí tá sát lásd

Vi téz Já nos le ve lei és po li ti kai be szé dei. Ford. BO RON KAI Iván. Bp., 1987. 60–67.
32 „Jól le het a mos ta ni ese mé nye ket sem a mi el pu hult sá gunk, nem is a tró jaiak vi téz -

sé ge idéz te elô, mi köz ben az em be rek tôl és fegy ve rek tôl csak nem üre sen ha gyott
csa ta té ren nem az el len sé ges ka to na ság, ha nem az is te ni íté let mért ránk csa pást,
és csak a mi bû neink miatt ma rad tak erô seb bek a bar bá rok.” – BO RON KAI: i. m.
(31. j.) 64.

33 Ep. 4, tit. VI TÉZ: i. m. (30. j.) 47.
34 Ep. 36, 10. VI TÉZ: i. m. (30. j.) 88.; Ep. 37, 5. 37, 24., VI TÉZ: i. m. (30. j.) 90. és 92.
35 Ep. 51, 5., VI TÉZ: i. m. (30. j.) 112.
36 Ep. 2, 38., VI TÉZ: i. m. (30. j.) 39.
37 Ep. var. 6, 1. VI TÉZ: i. m. (30. j.) 177.
38 A Bo ron ka i- fé le gyûj te mény 1451-nél ké sôb bi le ve lei ké tes ere de tûek. Két ség te len

azon ban, hogy 1451 után Vi téz át pár tolt V. Lász ló hoz, így nem jog ta lan a fel ve tés, hogy
a kö vet ke zô le ve lek va ló diak. 1452-ben, mi kor Vi téz a sza ba don en ge dett if jú ki rály
mel lé állt, Hu nya di meg fe nye get te, ám fe nye ge tô zé se mit sem ért. Vi téz V. Lász ló
mel lett ma radt. Vö. DRAS KÓ CZY Ist ván: A ti zen ötö dik szá zad tör té ne te. Bp., 2000. 198.

39 TE LE KI Jó zsef: Hu nya diak ko ra Ma gyaror szá gon. X., Pest, 1853, 349–350, 352–353,
358–362, 404, 466, 468 és 520.

40 Pél dául Pog gio BRAC CI O LI NI: Epi sto la e. Ed. coll et emend. Tho mas de TO NEL LIS. Opera
om nia I–II I. To ri no, 1963. II., 310. és 353–354. Kö szö nöm Pa jo rin Klá rá nak, hogy
fel hív ta a fi gyel mem er re a for rás ra.

41 Ni colò BAR BA RO: Gi or na le dell’as se dio di Co stan ti no po li 1453, cor re da to di no te e documenti.
Bécs, 1856. Ed. En ri co COR NE. MHH XXI I. 1re. h. n., é. n. 855–859. Teu cer: 855,
857–859. XV. Do cu men ti, 8. A Per tu si- fé le kiadás ban Ni colò Bar ba ro Gi or na lé ja
kizá ró lag olasz nyel ven sze re pel. Lásd PER TU SI: i. m. (18. j.) I. 8–38.
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42 Kons tan ti ná poly eles té rôl és az ar ról szó ló mû vek rôl lásd Ma ri os PHI LIP PI DES: The
Fall of Con stan ti nop le 1453. Bi shop Leo nar do Gi u sti ni a ni and his Ita li an Fol lo wers.
Vi a tor 29 (1998) 192.

43 Uo. 199.
44 Kons tan ti ná poly eles té rôl szó ló mû ve ket lásd PER TU SI: i. m. (18. j.) Egy má sik gyûj -

te mény ugyaner rôl a té má ról: J. MEL VIL LE JO NES: The Sie ge of Con stan ti nop le 1453.
Se ven Con tem po ra ry Ac co unts. Ams ter dam, 1972.

45 LE O NAR DI CHIEN SIS:Hi sto ria Cpo li ti nae ur bis a Ma hu me te II cap te.; PER TU SI: i. m. (18. j.)
I. 124–171. ISI DO RUS: Uni ver sis Chri stifide li bus. In: PER TU SI: i. m. (18. j.) 80–90. ill.
Pat ro lo gia Gre ca CLIX. 923–44. 953–6. Per tu si és Mi gne kiadá sa szá mos pon ton
el tér, ezért szük sé ges mind két szö veg va ri ánst fel hasz nál ni.

46 Abra ham BZOWS KI (BZO VI US): An na li um ecc le si a sti co rum post il lust ris so mum et re ve ren -
dis si mum do mi num D. Ca e sa rem Ba ro ni um S. R. E. Car di na lem Bib li o the ca ri um To mus
XVI I. Re rum in or be Chri sti a no ab an no Do mi ni 1447. us que ad an num 1471. ge sta rum
nar ra ti o nem comp lec tens. Köln, 1625.

47 A szö ve get be tû hû átirat ban köz li: Wal ter RÖLL: Ein zwei ter Brief Isi dors von Kiew über
die Ero be rung Kon stan ti no pels. By zan ti nis che Zeitsch rift 69 (1976) 13–16.

48 „De most, ó fáj da lom, ez az igen fen sé gest vá ros ilyen bû nök árán gyôz te le a tró jai
Meh med, az An ti krisz tus legalá va lóbb szol gá ja nem em be ri ha ta lom se gít sé gé vel,
ha nem így is ten en ge dé lyé vel le het sé ges az, hogy az ô ha tal má ba ke rült.”

49 PER TU SI: i. m. (18. j.) I. 100., 106. és 108.
50 PER TU SI: i. m. (18. j.) I. 202., 204., 210. és 212.
51 Gio van ni Ma rio Fi lel fo: Amy ris cí mû bra vú ros epo szá ban (1476) II. Meh med életét

örö kí tet te meg a kez de tek tôl (ab in fan tia) Oth man Lil lo Fer duc ci ké ré sé re. Bravú -
ros in ter tex tu á lis uta lá sai mel lett ab ban a te kin tet ben is, hogy elô ször II. Mehmed -
nek de di kál ták, majd Ga leot to Ma rio Sfor zá nak, a mi lá nói her ceg nek a ke resz tes
had já rat ra va ló buz dí tás cí mén! Vö. SCHWO E BEL: i. m. (3. j.) 148–149. és HAN KINS:
i. m. (7. j.) 141. Az eposz 1. éne ké ben szá mos olyan uta lás ta lál ha tó, mely sze rint
II. Meh med a tró jai ural ko dók le szár ma zott ja, igaz, itt a tró jaia kat a szó já ték mellô -
zé sé vel nem Teu cer nek, ha nem Tro ja nus nak ír ja, lásd J. Mar. PHI LEL FI: Amy ris. Ed.
C. HOP FIO és Ph. A. DÈTHIER. Mo nu men ta Hun ga ri ae hi sto ri ca. Vol. XXII/1. h. n.,
é. n.

52 Epi sto la Mor bi sa ni ma gni Tur cae ad Pi um pa pam II, in Pio II (Enea Sil vio PIC CO LOMINI),
Let te ra a Ma o met to II (Epi sto la ad Ma hu me tem). Tra du zi o ne, int ro du zi o nee te sto a cura
di G. TOF FA NIN. Na po li, 1953.

53 Vi lá gi mû vei nek té vely gé seit az 1463. áp ri lis 26-án kelt, In mi no ri bus agen tes cí mû
pá pai bul lá já ban is mer te el hi va ta lo san is. A té vely gé sei alatt ál ta lá ban a Eu ry a lus és
Lu cre tia cí mû mû vét szok ták ér te ni, ám jog gal fel té te lez he tô, hogy akár a Teu cer-
 hasz ná lat ra is ért het te, mi kor így ír: „Ira taink nin cse nek ha tal munk ban, so kak ke -
zé be ju tot tak, s min de nek tôl ol vas tat nak. Vaj ha a ho mály ban rejt ve ma rad tak volna,
mi ket ki a dánk.” – lásd ke zé be ju tot tak, s min de nek tôl ol vas tat nak. Vaj ha a ho mály -
ban rejt ve ma rad tak vol na, mi ket ki a dánk.” – lásd Sze mel vé nyek Ae neas Syl vi us Pic colo -
mi ni „Eu ró pa” cí mû mû vé bôl. Ford. NÓ TÁ RI Ta más. Sze ged, JA TE Tör té nész Diák kör.
(Do cu men ta Hi sto ri ca 42) 1999. 11. A bul lát lásd Ae ne ae Sil vii PIC CO LO MI NEI: Opera
qu ae ex tant om ni a. Ba sel, 1571. 2r.

54 Der Brief wech sel des Ene as Sil vi us Pic co lo mi ni, i. m. (25. j.) 67, 253.
55 Der Brief wech sel des Ene as Sil vi us Pic co lo mi ni, i. m. (25. j.) 68, 209.
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56 „Ugyanis nem tró jaiak és nem is per zsák azok – ahogy egye sek vé lik –, aki ket ma tö -
rö kök nek hí vunk. A szkí ták kö zül va ló ez a bar bár nép, mely rôl úgy tart ják, hogy
az Eu xi nu son és a Pir ri cheus- he gye ken túl a ke le ti ten ger nél volt a lak he lye, amint
azt a bölcs Ae thi cus vé li.”

57 PIC CO LO MI NEI: i. m. (53. j.) 383. (Cos mo gra phia, Eu ro pa, cap. 100.) ill. 383. és
384–385. (Asia, cap. 4.)

58 Si mon ról bô veb ben lásd HUSZ TI Jó zsef: Ma gyar hu ma nis ta mint tö rök tu dós V. Mik lós
pá pa ud va rá ban. Sz 61 (1927), 344–350. Vö. FRAK NÓI Vil mos: Má tyás ki rály ma gyar
dip lo ma tái. Sz 32 (1898), 1–14.

59 Ni co laus Ba ri us, Ge or gi us Poly car pus de Ko sto lan, Si mon Hun ga rus, Ge or gi us Au gu sti nus
Za ga brien sis Re li qu i a e. Ed. JU HÁSZ Lász ló. Lip cse, 1932. 14.

60 „Mi vel itt so káig idôz tem és már el mond hat tam ma gam ról, hogy a tró jaiak dol gaiban
já ra tos let tem, és még e nép írás je gyeit is igen jól el sa já tí tot tam, tüs tént – mondta –
el ju tott en nek a hí re a pá pá hoz, aki en gem ezért a tu dá so mért egy faj ta cso dá lat tal
ha tá ros sze re tet tel fel ka rolt és megér tet tem, hogy nem csak lel ké ben jó in du la tú
irán tam, ha nem va la mi fé le ja va dal mat is ki lá tás ba he lye zett szá mom ra.”

61 JU HÁSZ: i. m. (59. j.) 20.
62 Phi lip Jo shua JACKS–Wil liam CA FER RO: The Spi nel li of Flo ren ce: For tu nes of a Re na issance

Mer chant Fa mily. Penn sylva nia, 2001. 298.
63 Mat thi ae Cor vi ni Hun ga ri ae re gis epi sto lae ad Ro ma nos pon tifices da tae et ab eis ac cep ta e.

Má tyás ki rály le ve le zé se a ró mai pá pák kal 1458–1490. 61. ep., Mo nu men ta Va ticana
Hun ga ri ae, Va ti ká ni Ma gyar Okirat tár. Ed. FRAK NÓI Vil mos. Bp., 1891. 81.

64 Ma gyar dip lo má czi ai em lé kek Má tyás ki rály ko rá ból 1458–1490. 1. Szerk. NAGY Iván,
B. NYÁ RY Al bert. Bp., 1875. 213.

65 HAN KINS: i. m. (7. j.) 139.
66 Szent Lász ló-é nek. RMKT XVI/I. Szerk. SZI LÁ DY Áron. Bp., 1877. 277–279.
67 De sanc to La dis la o. RMKT XVI/I.2 Szerk. HOR VÁTH Cy rill. Bp., 1921. 220–234., illetve

GE RÉZ DI Ra bán: A ma gyar vi lá gi lí ra kez de tei. Bp., 1962. 140–192.
68 A mû faj ról és vers for má ról lásd VE KER DI Jó zsef: Szent Lász ló-é nek. In: A ré gi ma gyar

vers. Szerk. KOM LOVSZ KI Ti bor. Bp., 1979. 11–21. Az el sôd le ges ség kér dé sé nek össze -
fog la lá sát lásd Gyön gyö si-kó dex az 1500-as évek ele jé rôl, a nyel vem lék ha son má sa és
be tû hû átira ta be ve ze tés sel és jegy ze tek kel. Kiad. DÖ MÖ TÖR Ad rien ne. Bp., 2001. 24.

69 A vers ko ra be li ma gyar for dí tá sa a Gyön gyö si-kó dex bôl, be tû hû átira tát lásd Uo. 45.:
Te tha ta rok nak wag meg te reÿe
Ma go kath za ga tad az ha was[on]
the po ga nok nak wag re the netÿk
the re kek mon do tak feld fe lel men[ek].

70 Vö. SZI LÁ DY: i. m. (66. j.) 279.; RMKT, i. m. (67. j.) 233.; GE RÉZ DI: i. m. (67. j.)
156–158.

71 SZI LÁ DY: i. m. (66. j.) 279.
72 RMKT, i. m. (67. j.) 233–234.
73 GE RÉZ DI: i. m. (67. j.) 159.
74 Chro ni ca Dub ni cen se cum co di ci bus Sam bu ci, Ace pha lo et Va ti ca no Cro ni cis que Vin do bi -

nen si Pic to et Bu den si ac cu ra te col la tum. Ed. MÁ TYÁS Fló rián. Bp., 1884.
75 Vö. a kró ni ka legújabb leírá sá val: KER TÉSZ Ba lázs: Dub ni ci Kró ni ka. In: Csil lag a holló

ár nyé ká ban. Vi téz Já nos és a hu ma niz mus kez de tei Ma gyaror szá gon. Bp.,
2008. 78–79.
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76 Jól le het, a Bu dai Kró ni kát kö ve ti, azon ban az 1468 és 1474 köz ti évek rôl hall gat. Vö.
DO MA NOVSZ KY Sán dor: A Dub ni czi kró ni ka. For rás ta nul mány. Klny. a Sz 1899-ik évi
fo lya má ból. Bp., 1899. 75.

77 A pél dá kat lásd Uo. 76.
78 Uo. 74–75., vö. KER TÉSZ: i. m. (75. j.) 78. Ker tész sze rint a ma gyar tör té net írás ban

ez az el sô olyan mû, mely ben még élô ural ko dót bí rál nak.
79 „Feb ruár ha to di kán, szent Do rottya nap ján esett el a tró jaiak ke zé tôl a ke gyes nép,

/ a vá ra di nép vét két nyö gi e vész.” Vagy vers ben: „Szû zi Do rottya után hí vôt ölt a
po gány; / A kor bû ne miatt sír nak a vá ra diak.” Ford. TÓTH Ist ván. Er dé lyi Mú zeum
57 (1995) 1.

80 A szó tag szám és a szó rend kér dé se már csak azért is ér de kes le het, mi vel egy csíziós
vers rôl van szó, ugyanis feb ruár ha to di kát Do rottya nap já val jel zi az is me ret len
szerzô. Igaz, Hein rich Gusz táv de fi ní ci ó ja sze rint ez a vers nem tar to zik a csí ziós
ver sek kö zé, mi vel sze rin te a csí zió nak nem a he xa me ter a leg fon to sabb is mer te tô -
je gye, ha nem a „sil la ba qu a e que diem” el vé nek be tar tá sa, te hát a szó tag és nap meg -
fe lel te té sé nek el ve. Ez a fel té tel itt nyil ván va lóan nem tel je sül, hi szen a Dor szó tag -
nak a ha to dik szó tag nak ké ne len nie. Vö. HEIN RICH Gusz táv: A Ci si o- Ja nus tör té ne té hez.
EPhK 3 (1879) 546–547.

81 Ezt a fel té te le zést tá maszt hat ja alá az is, hogy a Vá rad kör nyé ki ese mé nyek miatt
a mû ke let ke zé si he lyéül Vá ra dot szo kás meg je löl ni, vö. KER TÉSZ: i. m. (75. j.) 78.

82 KO VA CHICH, M. G.: Scrip to res re rum Hun ga ri ca rum mi no res ine di ti. Bu da, 1798. II. 1, 7.
83 A két epi ta phi um ról lásd GE RÉZ DI: i. m. (67. j.) 169–170. A ver ses epi ta phi um szoros

kap cso la tot mu tat a Szent Lász ló-é nek kel, bi zo nyá ra an nak is me re té ben író dott.
84 Jo han nes de THU ROCZ: Chro ni ca Hun ga ro rum. I. Tex tus, ed. GA LÁN TAI Er zsé bet és

KRI STÓ Gyu la. Bp., 1985. 10. cap. De lau de Sci ta rum et de gen ti bus de Sci tia or tis,
89. sent., 31.

85 „Eze ken kí vül Szkí tia sok más né pet is ne velt és adott a vi lág nak, legutóbb ál lí tó lag
a tö rö kö ket. Bár so kan hi szik, hogy ôk tró jai szár ma zá súak, és ne vü ket Teu krosz
király tól kap ták – aki a tró jai há bo rú dú lá sa kor ment a rom lás ra szánt vá ros se gítsé -
gé re –, nem is türk, ha nem teu kri (’tró jai’) alak ban.” – THU RÓ CZY Já nos: A ma gya rok
kró ni ká ja. Ford. BEL LUS Ibo lya. Bp., 2001. 29.

86 Az Ae thi cus ra vo nat ko zó is me re teit Pic co lo mi ni tôl sze rez het te, aki so kat idéz
Aethicu s tól, vö. a szö veg hez írt kom men tár ral: Jo han nes de THU ROCZ: i. m. (84. j.)
79–81. Ae thi cus szö ve gét lásd PRINZ 119–120.

87 Pel bar tus de THE MES WAR: De transfigu ra ti o ne Do mi ni IV. ser mo. In: Ser mo nes po merii
de sanc tis, pars. aest. s. XLV. Ed. Jo han nes RYN MANN. Ha ge nau, 1499. RMK III 49/2
megegye zik 1501. RMK III 93/2 megegye zik III 92/2. Az 1504-es kiadás már Thurcus -
nak hoz za az em lí tett szö veg rész le tet.

88 „Ám az ezt kö ve tô év ben, az Úr 1456. évé ben, mi kor az igen utá la tos tró jai megost -
ro mol ta ha tal mas se re gé vel Nán dor fe hér vá rat, hogy majd on nan pusz tít sa el egész
Ma gyaror szá got és ezt kö ve tôen az egész ke resz tény vi lá got, a ke resz tes se reg el lene
si ke re sen vé de ke zett, is ten a gyô zel met a ke resz té nyek nek ad ta a tró jaiak nak ezen
a na pon, az Úr szí ne vál to zá sá nak nap ján va ló meg fu ta mí tá sá val.”

89 Te mes vá ri Pel bárt mû vei nek kiadá sai hoz lásd BOR SA Ge deon: Las kai Os vát és Te mes -
vá ri Pel bárt mû vei nek meg je len te tôi. MKSz 121 (2005) 1–24.
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LO VAS BOR BÁ LA

Er kölcs és iden ti tás
Po gány ság és ki vá lasz tott ság Enyedi György pré di ká ciói ban

A zsi dó–ma gyar sors pár hu zam ha gyo má nya

A 16. szá zad má so dik fe lé ben a re for má ció kü lön bö zô irány za tai nak ma gyar te -
rületeken va ló meg je le né se együtt járt a ma gyar nyel vû pré di ká ciós iro da lom fel vi rág -
zá sá val. Ez mind val lá si, mind po li ti kai okok ból lét fon tos sá gú volt, hi szen egy részt
ezen szö ve gek ál tal meg va ló sul ha tott a hí vek kö ré ben is a hi tel vek vé del me zé se, vallási
ta nok hir de té se, tu da to sí tá sa és ma gya rá za ta, más részt a be szé dek igen nagy ré szé nek
té má ja a kül sô és bel sô ve sze de lem, és az ez el le ni harc, így a tö rök ál tal fel dúlt or szág
la ko sai nak vi gasz ta lá sa, fed dé se és bûn bá nat ra, va la mint a vé de ke zés re va ló fel szó lí -
tás volt.

Ezen cé lok eléré sé re szám ta lan ana ló gia kí nált jó anya got, a leg ked vel tebb azon ban
ta lán mégis a zsi dó–ma gyar sors pár hu zam volt. Ezen pár hu zam hasz ná la ta a Mo hács
utá ni idô ben meg sza po ro dik, bár je len lé te a köz tu dat ban már jó val ko ráb ban is, így
a ta tár já rás ko ra óta ki mu tat ha tó.1 E té ma kö ré pré di ká ciók szá zait kap csol hat juk a
kor szak ban. Gyô ri L. Já nos sze rint: „A 16. szá zad fo lya mán iro dal mi köz hellyé kris tá -
lyo so dó ana ló giá nak, me lyet az an tit ri ni tá ri u so kon kí vül mindegyik fe le ke zet iro dal -
má ban meg ta lá lunk, há rom alap ve tô pil lé re van: 1. a nép is ten aka ra tá ból te le pe dik
meg Ká naán ban, il let ve Pan nó niá ban; 2. a né pet is ten ki vá laszt ja a ma ga cél jai ra; 3.
a nép en ge det len sé ge és bû nei miatt rab ság ra jut, s csak a meg té rés ré vén sza ba dul -
hat meg.”2

Ezek a pil lé rek va ló ban jól meg fi gyel he tô te ma ti kus blok ko kat al kot nak a be szé dek -
ben, be széd so ro za tok ban. Ám Gyô ri té ved, mi kor az antitrinitárius pré di ká ció iro dal -
mat ki zár ja ku ta tá sa kö ré bôl. Ki je len té sé nek el lent mond töb bek kö zött Enyedi György
uni tá rius püs pök fenn ma radt pré di ká ció gyûj te mé nye,3 mely nek nem csak több darabja
kö ve ti, pro du kál ja a más fe le ke ze tek pré di ká to rai ál tal szin tén hasz nált te ma ti kát, ha -
nem a gyûj te mény jel lem zô té ma cso port ját ké pe zik azok a be szé dek, me lyek ben Enyedi
a ma gyar–zsi dó sors pár hu zam ki fej té sé vel ma gya ráz za a hí vek nek a ko ra be li hely zetet,
a tö rö kök el le ni há bo rús ko dást. A kö vet ke zôk ben a Gyô ri ál tal fel vá zolt pil lé rek mentén
ho zok pél dá kat Enyedi szö ve gei bôl en nek bi zo nyí tá sá ra.
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A nép is ten aka ra tá ból le te le pe dik, a né pet is ten ki vá laszt ja
a ma ga cél jai ra

Enyedi György nek a hé ber nyelv ben és zsi dó iro da lom ban va ló jár tas sá ga az iro dalom -
tu dó sok elôtt régóta jól is mert tény. Már a 17. szá zad ban tá mad ták Enyedi mun káit
amiatt, hogy né hol túl szo ros nak érez ték a szö ve gei ben lé vô pár hu za mo kat a zsidó
iro dal mi, fi lo zófiai és teo ló giai ha gyo mánnyal. „Ja co bus Mar ti nus elôbb cso dál kozva,
majd egy re in ge rül teb ben ál la pí tot ta meg Enyedi »zsi dó zá sát«. Ge le ji Ka to na Ist ván
pe dig egye ne sen zsi dó nak ti tu lál ta az er dé lyi uni tá rius püs pö köt.”4 Enyedi azon ban
mun kás sá ga so rán az antitrinitárius val lás megerô sí té sén fá ra do zott, teo ló giai lag
megala poz ta egy há za té zi seit és az iga zi bib liai val lás ként az egyet len kö vet he tô út -
nak tar tot ta a ke resz té nyek szá má ra. Emel lett nem csak a val lá si, de egy faj ta te rü le ti,
mond hat juk úgy, nem ze ti össze tar tás ra is kész tet te hí veit. Ezen össze tar to zás lé nye -
gét pe dig a ki vá lasz tott ság fo gal mán ke resz tül vi lá gí tot ta meg. A ki vá lasz tott ság gon -
do la ta a kor sok pré di ká to ra, és Enyedi ese té ben is, nem csu pán egy szimp la ana ló -
gia, ha nem jól ki dol go zott be he lyet te sí té si fo lya mat volt. Mert nem ha son la tos sá vált
a ma gyar ság, vagy Er dély la kos sá ga a ki vá lasz tott zsi dó ság hoz, ha nem a he lyük re is
lé pett. Ezál tal a ke resz té nyek és ezen be lül is a ma gya rok nyer ték el azo kat a pri vi lé -
giu mo kat, me lyek a ki vá lasz tott né pet il le tik, s ter mé sze te sen ha son ló bün te tést érde -
mel tek az Is ten tôl va ló el tá vo lo dá sért, mint a zsi dók. „Meg hal lad, ho gi az Iz rael nepe,
Is ten nek plan ta la sa, es azt Ae gip tom bol az Rab sag bol ki hoz ta. Ez pe nig mi re ank
ket ke pen il lik. Elö zör ke o zön se ges ke pen. Mert no ha mi test ze rint nem Abra ham
ma ra de ki va gi unk, Ha nem in kab po gan nem be ol va lok va gi unk. De azert az Ur J. C.
va lo hwt al tal, azon pri vi le gi o munk, azon szo vet segwnk va gyon, azon Atyaink vadnak.
Azert mi ne künk is Atyank Abra ham, Isac, Ja kob, Es mi Abra ham mag vai va gi unk.
Az mit mon da C. U. az Si dok nak, ho gi az Is ten ta maz that Abra ham nak fiakat az ke -
o vekbeolis, az az, Az Po ga nok bol. Ta hat er ted Z. I.k., ho gi az E. M. F. Ur Is ten nek
mi is Zô lei, Plan tai va gi unk, min ke tis ki ho zot Ae gip tom bol. Se ot Nem ho gi az E. M.
F. Ur Istennek ne pei nem vol nank: De se ot azok az kik most az zal dwczie ked nek, hogi
eok Abra ham nak ma ra de ki, Nem azok, Ha nem mi va gi unk eo he lyet tek az mint C. U.
mon da, Hogi az or za gnak fiai ki vit tet nek es nap ke let rôl nap ni u gat ra iw nek kik
Abra ham mal le te le ped nek az Is ten or za ga ban. Az Isten me ge o le az ha mis Zô lô kapa -
so kat, es mas nak ada az zô lô iet. Azt mon gia sz. Pal, Hogi az ola i fa nak ter me zet zerint
va lo agai, az az, Az Si dok le to ret te nek, Es az Poganok ol tat tak be he lyet tek az io
olaifaban.

Im mar azert az ola i fa nak agai Nem azok az kik le te o ret te nek, meg osz ta nak es az
twzre vet tet te nek, ha nem mi, kik be ol tat tunk. De ugi an es ke o zön se ges okon keouwllis
feo ke pen az ma gyar nem zet ha son lo az Si dok hoz. Miert mert nem kwle on ben Scitia -
ból ki ho za ma gi ar or zag ban Er de li ben, mint zin te az Si do kat Ae gip tom bol.”5

A zsi dó ság és ke resz tény ség kö zött lé vô ef faj ta ir re ver zi bi lis vi szony a kor szem lé leté -
ben meg szo kott volt. Ugyanígy vissza for dít ha tat lan és egyirá nyú volt az út a po gá nyok
és ke resz té nyek kö zött is meg té rés kér dé sé ben. E ki vá lasz tott sze rep hang sú lyo zá sá -
nál azon ban Enyedi ese té ben ket tôs ki vá lasz tott ság ról be szél he tünk. Hi szen nem csu -
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pán két nép kap csán erô sí ti meg a fent em lí tett pár hu za mot, de az antitrinitárius vallás
vé del mé ben is több ször hasz nál ja az ana ló giát. A CLXXVI I I. be széd ben Enyedi szintén
az er dé lyi ma gyar ság ki vá lasz tott sze re pét mu tat ja be, a cím sze rint a 79. zsol tár se gít -
sé gé vel, ám ér de kes sé ge, hogy va ló já ban itt is a 80. zsol tár hí res olaj fa-ha son la tát hasz -
nál ja, ahogy a fen tebb idé zett be széd ben is tet te. E cse re azért is ér de kes, mert a 79.
zsol tár a kor szak ban a re for má tus és pro tes táns gyü le ke ze tek ben a tö rök el le nes kö -
nyör gô imád sá gok egyik leg fon to sab bi ka volt.6 Bár ha zánk ban nem volt olyan el ter -
jedt, mint a né met te rü le te ken, mégis sok he lyen fel buk kan pré di ká ciók ban, imád sá -
gos köny vek ben. Ma ga Enyedi is fel hasz nál ja több he lyen, így a XCV.,7 XCVI.8 és a
CLXXIX.9 be szé dé ben is.

De hogy a ma gyar né pen be lül is ér té ke sebb és ki vá lasz tot tabb ma ga az antitrinitárius
gyü le ke zet, jól pél dáz za a CXIV. be széd, mely nek ele jén a ka to li kus hit el len szól, majd
az an tit ri ni tá ri u sok vé del mé ben ezt ír ja: „De az mi val lá sunk elébb volt Chri stus urunk
szü le té sé nél két annyi val is, mennyi ide je, hogy ô ez vi lág ra szü le tett. Mi cso da ar czával
me rik hát új tu do mán nak mon da ni, az mely ez vi lág gal kez de tett? Uj az övék, csak
teg  na pi ehez ké pest, mert az ró mai pá pák fa rag ták agyok ból nem ré gen. Noh, az mi -
némü igaz és erôs ez, szin tén ollyan az is, hogy igen ke ve sen va gyunk ezen a val láson.”10

Ka nya ró Fe renc ezt a be szé det 1596–97-re da tál ja, vé le mé nye sze rint a be széd mot -
tó ját és a mi nô ség-mennyi ség el len té tet ar ra hasz nál ta fel Enyedi, hogy a zsi na ton a
há bo rús hí rek miatt csak kis lét szám ban meg je lent pa pok ba re ményt önt sön. Ké sôbb
lát ni fog juk, hogy a CXIV. be szé det kö ve tô pré di ká ció kat vi szont elôbb re da tál ja. Vagyis
ezek alap ján ez a be széd Enyedi éle té nek utol só évei ben ke let ke zett, egy ben az egyik
legér de ke sebb mun ká nak te kint he tô. Azt is meg kell em lí te nünk, hogy ma ga az
antitrinitárius kö zös ség sem volt egy sé ges Er dély ben. S Enyedi sza vai el le né re, fiatal
irány zat ként, ki dol go zat lan dog ma rend szer rel igen jó tá ma dá si fe lü let ként szol gált.
Hogy csak egy pél dát em lít sünk a ko ráb ban már idé zett zsi dó-vád mel lett, Mé li usz
Juhász Pé ter hi pok ri ták nak, áru lók nak ne ve zi az an tit ri ni tá ri u so kat, akik elárul ják
a ke resz tény sé get, és utat épí te nek a mo ha me da niz mus hoz.11 Eb ben a for má ban azon -
ban még ér de ke sebb lesz az Enyedi ál tal fel vá zolt ket tôs ki vá lasz tott ság gon do la ta.

A nép en ge det len sé ge és bû nei miatt rab ság ra jut: 
a ko ra be li tö rök kép egy s más ol da la

A CLXXVI I I. be széd re vissza tér ve, a szö veg har ma dik ré szé ben ezt ol vas hat juk: „De
ami ke pen az Si dok nak bol dog al la pa ti a ban mi is re sze sek vol tunk. Bi zony zint azon -
ke pen az ni o mo ru sag ban nis. El ha gi ank az mi Istenwn ket, eo fel. bi zo ni el vo na az
giepwt az se o vint mel lôllwnk, be lenk kap nak az uton ia rok, Re ank Ie o ve nek az Er dei
vad ka nok.”12

A zsi dó–ma gyar pár hu zam egyik fon tos alap kö ve a nép ál tal el kö ve tett bû nök miatt
va ló rab ság ra ju tás. Ám a rab ság szce ni ká ja a ma gya rok ese té ben nem fel tét le nül fedte
a pél da tör té ne te ket. Míg a zsi dók nál lé nye gé ben az egész né pet fe nye ge ti vagy bünteti
e rab ság gal az Is ten, ad dig a há rom rész re sza kadt Ma gyaror szá gon kü lön bö zô to po -
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szok ke ve red tek ez zel pár hu za mo san, mi vel nem be szél he tünk tel jes el nyo más ról,
csupán fe nye ge tett ség rôl, s egyes te rü le te ken erôs tö rök do mi nan ciá ról. Így a bû nei
miatt rab sors ra ju tott ma gyar ság ké pe mel lett Krisz tus ka to nái, a ke resz tény ség vé dô -
bás tyá ja, a küz dô ma gyar ság ké pe is meg je le nik. A fon tos mo men tum e to posz kép zés -
ben a nem zet po zi tív önér té ke lé se. Ez zel pár hu za mo san az eu ró pai megíté lés is nagyot
nyo mott a lat ban, bár a ko ra be li for rá sok össze ve té se so rán lát ha tó az is, hogy míg a
ma gyar fél pró bált tel jes ener giá já val sa ját kulcs sze re pé re kon cent rál ni, ad dig a nyu -
ga ti te rü le te ken (és most fô leg a né met és itá liai te rü le tek rôl kell be szél nünk) egy -
részt a ka to li kus–pro tes táns el len tét, más részt a tö rö kök el len va ló han go lás volt a fô
cél, utób bi a szel le mi és anya gi tá mo ga tás, va la mint az eu ró pai össze tar tás cél já ból.
A 16. szá zad ban, fô leg a re for má ció szem lé le ti for du la ta ha tá sá ra meg sza po rod tak
azon ké pek és leírá sok, me lyek jól pél dáz zák a fo lya ma tot, ahogy a tö rö kök go nosz sá -
gá ról szárny ra ka pott rém hí rek  ter jed tek és ál lan dó sul tak. A ko ra be li met sze te ken13

gya ko riak a fel kon colt, ke rí tés re hú zott gyer me kek és a meg gyil kolt fe le sé gek, szü zek.
Nem rit ka az sem, hogy a nô ket és fér fiakat rab ként lo va mel lett ve ze tô tö rök har cos
zász ló ja, dár dá ja he gyén egy cse cse môt, gyer me ket lá tunk. Ezen áb rá zo lá sok meg jele -
né sé hez nagy ban hoz zá já rult a né met re for má to rok, nem utol só sor ban Me lanch thon
re to ri ká já nak14 a tö rö kök re vo nat ko zó passzu sai. Me lanch thon sze rint olyan ér zel mi
ha tást kell ki vá lasz ta ni a szó no kok nak, lel ké szek nek be szé dük ben, hogy fel gyújt sák a
hall ga tók lel két a tö rök el len va ló küz de lem re. En nek fon tos ele me volt a le gyô zöttek
mér he tet len szen ve dé sei nek be mu ta tá sa is, „ahol anyák és cse cse môk, ag gas tyá nok és
ár tat lan szü zek gyöt rôd nek a fegy ve rek tôl, al jas kéj vágy tól”.15 A tö rök ve sze de lem mel
és pusz tí tás sal kap cso la tos hí rek legin kább a né met te rü le te ken ör vend tek nagy nép -
sze rû ség nek. A pol gár ság nak és a fe je del mi ud va rok la kói nak in for má ció éh sé ge az
évek so rán egy re több hír köz kinccsé té te lét tet te le he tô vé, me lyek ál ta lá ban röp iratok
és röp la pok se gít sé gé vel ju tot tak el a cél kö zön ség hez. Majd nem min den nyomda -
termék il luszt rált volt, mely il luszt rá ciók igen csak ha tot tak a ké sôb bi írá sos mû vek re,
ábrá zo lá sok ra. Az in for ma tív szán dé kú, vé de ke zô és vi tá zó szö ve gek mel lett igen nagy
te ret kap tak a pro pa gan da-funk ció val bí ró kiad vá nyok, így míg e szö ve gek egy ré sze
„az ural ko dó és ke resz tény se re gek ér de meit, si ke reit el tú loz zák, túl hang sú lyoz zák”,16

más cso port juk ban épp a meg döb ben tés, el ret ten tés a fô cél an nak ér de ké ben, hogy
az ol va sók cse lek vés re szán ják el ma gu kat, vagy legalább tá mo gas sák az ügyet. Az is el -
gon dol kod ta tó, hogy míg Né metor szág ban a köz vet len fe nye ge tett ség és ve szély ér zet
a mo há csi vész, majd az 1529-es bé csi ost rom után erô sö dik fel, ad dig Ma gyaror szágon
a né me tek hez ha son ló pro pa gan disz ti kus cé lú iro da lom in kább a szá zad má sodik
felére, an nak is vé gé re lesz jel lem zô. Ám a mo tí vu mok ha son lók mind a két eset ben.
Így a fen tebb em lí tett il luszt rá ciók kal igen megegye zô szö ve get ta lá lunk nem egy
német röp irat ban, ma gyar pro tes táns, re for má tus lel ké szeink szó nok la tai ban, írá sai -
ban, például Ba ra nyai De csi Já nos a tö rök el le ni há bo rú ra buz dí tó be szé dé ben, vagy
Bor ne mi sza Pé ter pré di ká ciói nak17 szö ve gé ben. Ezen rész le tek az el bor zasz tó leírások
mel lett azért is ér de ke sek, mert pél dául Bor ne mi sza igen szé pen mos sa egy be a tö rök
és ta tár népek rôl ke rin gô tör té ne te ket. A ta tá rok ínyenc sé gei, így a nyers ló hús, a ló -
vér, a kan ca tej evé se-i vá sa nem csak a ma gyar, de a tö rök ol da lon is vissza tet szést kel -
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tett, a ra bok nak ilyen élel mek kel va ló ete té sét pe dig a ke gyet len ség egyik leg nyil ván -
va lóbb je le ként ér tel mez ték.18 Hogy a fiatal lá nyok kal és nôk kel is ke gyet le nül bántak
a ta tá rok, jól illuszt rál ják a kor társ szö ve gek, ma gyar, s ha son ló kép pen tö rök megem -
lé ke zé sek is. Emel lett azon ban mégis él ezen ha gyo mány a tö rö kök kap csán is, sôt,
mond hat juk, hogy a 15 éves há bo rú alatt és után meg sza po rod tak a ha son ló hang -
véte lû írá sok.

Nem egy eset ben egy kép lé keny el len ség fo ga lom mal dol goz nak az írók, mely nem
csu pán a tö rök re, de az el nyo mó né me tek re, a fô urak ra, a ka to li ku sok ra, a pro tes tán -
sok ra stb. vo nat koz tat ha tók. En nek egyik esz kö ze az a szö veg be li megol dás, hogy az
el len ség va ló já ban nincs meg ne vez ve, csu pán ide gen nem zet rôl, el len ség rôl, gyer me -
kek el hur co lá sá ról, ke gyet len ke dés rôl be szél az író, mely je lö lés tel jes mér ték ben leírja
a tö rö kö ket, ám emel lett te ret en ged a kép ze let nek bár mely el len sé ges nek te kin tett
cso port be he lyet te sí té sé re.

An nak a fel fo gás nak, hogy az el len ség ka to nái min dig bru tá li sabb tet tek re hi va tot -
tak, mint a vé de ke zô se re gek, lát szik el lent mon da ni az a tény, hogy az er dé lyi vi té zek
s az Er dély be ér ke zô ma gyar és nyu ga ti fel men tô se re gek sok szor több kárt okoz tak a
pol gár ság és pa raszt ság kö zött, mint a tö rö kök. Hogy ezt Enyedi György is nem egy
eset ben hang sú lyoz ta, lát ni fog juk a len teb bi pél dák ban. Itt íze lí tô ként egy rö vid rész -
le tet idéz nék az LVI I I. be széd bôl, mely ben nép ja vai nak meg pré dá lá sa el len kel ki a
pré di ká tor: „De ez mos ta ni Da liak ke van ni ak az ha dat, bi zony sok Nem av ve gre hogy
az el len seg gel vi on, har czol li on, ha nem ho gi bat rab ban ko bo rol has son, dul has son,
foz thas son, es az sze gi nie ket ni o mor ga thas sa.”19

Az is megesett, hogy épp ezen erô sza kos tet tek be mu ta tá sa ál tal pró bál ták a prédiká -
to rok a há bo rú el len han gol ni a né pet. Így tesz pél dául Enyedi kor tár sa, Ma gya ri
István, aki olyan ma gyar ka to nák pusz tí tá sá ról me sél, akik feléget ték az út juk ban lévô
há za kat, el vet ték az ott la kók pén zét, ru há ját, asszo nyai kat meg szep lô sí tet ték, majd
a fér fiakat le mé szá rol ták. Ér de kes sé ge, hogy ki hasz nál va ezen szi tuá ciót, hoz zá fû zi,
hogy még a tö rök sem csi nál ilyet, s hogy csak sa ját vét künk az, hogy a sok kó bor ló
vi téz miatt nem sza ba dít hat juk meg Ma gyaror szá got.20 Enyedi pré di ká ciói nak alap -
hang ja nem tar tal maz ilyen erôs uta lá so kat erô sza kos cse lek mé nyek re, fô leg nem ak -
tuá lis jel leg gel. S hogy ma ga a pré di ká tor is ódz ko dik min den ke gyet len ség tôl, jól
pél dáz za az, ahogy a há bo rúk ról, a te me tet len tes tek rôl és a ke gyet len ke dés rôl ír.21

Né ha azon ban mégis megered a tol la, így pél dául több ször, rész le te sen ki fejt ve beszél
Se dé ki ás ki rály el fo gá sá ról, meg va kí tá sá ról, gyer me kei megölé sé rôl, szol gá lói fel kon -
co lá sá ról.22

Se dé ki ás alak ja azért is fon tos szá munk ra a té má val kap cso lat ban, mert leg több eset -
ben ve le együtt meg je le nik a tör té ne tek ben Na bu ko do no zor is, az el len ség fe je, ural -
ko dó ja, aki a tö rök szul tán sze mé lyé hez ana ló gia ként szol gá ló ala kok kö zül az egyik
legis mer tebb és leg ked vel tebb fi gu ra volt: „mert mi kép pen Je re mi ás mond ja, hogy az
Na bu ko do no zor Is ten szol gá ja az zsi dók nak bün te té sek re, azon kép pen bi zony az török
csá szár Is ten szol gá ja az ma gyar nem zet ség nek bün te té sé re.”23

Enye di nél Na bu ko do no zor szin te min dig po zi tív fi gu ra ként je le nik meg, így a XVI.
be széd ben At ti lá hoz ha son la tos alak ként ír ja le, akit Is ten je lölt ki ar ra, hogy meg bün -
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tes se tô le el for du ló né pét,24 a XXI I I. pré di ká ció ban,25 az igaz sá gos bün te tô sze re pé -
ben lát hat juk Sal ma nas sár pár ja ként. Se dé ki ás mel lett több eset ben sze re pel, a fen -
tebb már em lí tett LI I I. be széd ben, ahol Enyedi Se dé ki ás tör té ne té hez kap csol ja hoz -
zá a ma gyar va ló sá got, va la mint a CLXXXI I. be széd ben26 is, mely ben szin tén
Na bu ko do no zor lesz a po zi tív fi gu ra. Együtt sze re pel nek ezen kí vül a XCV. (és
LVXXVI I I.) szá mú be széd ben is, több pél da kö zött, ese tük mintegy ma gya rá zat kép -
pen szol gál az az na pi alap igé hez: „Úr Is ten Po ga nok iöt tek az te örök se ged ben”.27

Ezen a he lyen Enyedi tô le nem meg szo kott mó don a po gány el len ség, ez eset ben Na -
bu ko do no zor pusz tí tá sát le is ír ja, per sze csak a bib lia idé zé se ál tal.28

Ér de kes ér tel me zést ad LI I I. be szé dé ben Enyedi a ko ra be li ha gyo mánnyal össze -
ha son lít va Na bu ko do no zor sze re pé rôl. Míg más be szé dei ben a kor ban lé nye gé ben
meg szo kott vé le ke dés hez csat la ko zik a ki rállyal kap cso lat ban, itt a kö vet ke zô ket
mondja: „No, Po gan va la Na bo go do no zor, po gan az to ro kis, de va la mint amaz telhes -
se gel occu pal ha tia el fog lal ha tia va la Si do or za got ke tzer, De nem czy e le ke de, Ha -
nem me gis io aka ra ti a bol ki ralt ha gia az Si do nem zet seg bol. Bi zony Zin ten Azon ke -
pen Ma gyar orzagh es Er de li ta lam ke czer nel te ob zo ris ke ze ben volt az te o rok nek,
De me gis pogan le ven ki ralt fe je del met ha gi ot az mi nem zet siegwnk be ol or za gunk -
ban.29 De va la me niez zer el za ka dank te ol le, mind an niez zor ver tok a por tot. Be kes -
seg ben var ta Nab. Se de chiast. Ugy tec cik, hogy az mi or za gunk be li Urak ha iok volna -
nak, az te o rok miat mind valla sunk ban S mind Eo rok ségwnk ben za ba don meg
ni ug hat nank. Se de chiastol czi ak hwse get, Adot ke van va la Nab. Mit ke van egye bet
va la ha mi te ollwnk teo rok cziazar.”30

Más he lyen a po gány nak va ló adó zás ról ír: „Nem ho zom Jr. Pro fe ta ta na czi at, ki
mind el tig azt ki al ta, ho gi be kel lie nek meg ad gi a nak adot az Po gan Na bo go do zor nak
az Ju da ki ra li es ne pei, es ugi ma rad hat nak be kes seg ben, mert ezt az ke rez tye nek
giakor ta hal lot tak. Mind ezek be ol azert Z. I. k. ez az ta nu sag, Hogy akar po gan s akarki
le gien, az ki nek az E. M. F. uri sten az pal czat ke ze ben ad ta, De min den ter det, fei et
ha i czi on an nak, zol gal li on ne ki adot ad gi on, Ha be ke vel akar ma rad ni.”31 Vagyis
Enyedi úgy gon dol ja, legalábbis ezen szö ve gek tük ré ben, hogy az osz mán bi ro da lom
fe lé va ló lo ja li tás a bé ke kul csa. S a po gány nak va ló fi ze tés nem a hi tet le nek elôtt való
megaláz ko dás, ha nem épp az is ten iránt va ló alá zat je le.

„Har mad czor ke tel ked het nek va la ki az fe le ol, ho gi no ha ez szo kas, Es no ha eszesen
czie le ke dik, ez illyen fe y e de lem, de ne ta lam az Isten fe leo es ke rez tyen hez nem il lik,
ho gi az po gan fei e de lem nek supp li cal li on, es adot ad gi on. Ha ez el len hoz na eleo,
ez Je len va lo iras pel da i at, Ne ta lam azt mon da na va la ki, ho gi ez hwtet len es go noz
feie de lem volt, azert en nek be ket ha gi ak. Sen ki azt nem ta gad ha tia, ho gi Eze chi as,
Jam bor es Is ten fe lo ki ra li nem löt vol na.”32

Ar ra is lát ha tunk azon ban pél dát, hogy bár me lyik pár ton állt is, az or szág gal kap -
cso lat ban fo lyó bel sô el len té te ket és a nagy ha tal mak osz toz ko dó po li ti ká ját tar tot ta a
leg rosszabb nak, me lyet ter mé sze te sen a zsi dó nép tör té ne té vel pél dá zott. Eh hez ta -
nul ság ként a kö vet ke zô ket fûz te: „Ugi an viz za vo nas ra ad tal min ket az mi zom ze daink -
nak ezen, az az, Uri sten oli ni o mo rult al la pat ra iut tat tal, Ho gi im mar ugi an vi nak rai -
tunk az zom zed nem zet sie gek, Ne mellyk nek zol gal li unk, es mellyk nek ad gi unk adot,
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Imi deis huz nak, amo da is vonz nak, ugi an oz toz nak fe lettwnk. Es im mar ugi an pel da
be zed ben, Pro ver bi um ban, Pa ra bo la ban ke oltwnk, min denwt czi ak min ket czi u folnak
es ne vet nek. Me li igen ke ser ves do log le gien pe nig ez, mi kor va la mi li hy res Ne ves
beoczwl le tes or za gnak, Nem zet se gnek vagy em ber nek ki nem zok ta volt, ar ra iut dolga,
ho gi emi deis huz zak, amo da is von zak, Es meg czi u fol li ak Ne ve tik boz zan ti ak, Nem
zwkseg sok zo val meg mon da nom, ki ki czi ak ma ga ban zal li on, es gon dol kod giek rolla,
meg is me ri, ha nem si ral mas do log.”33

Biz tos ra ve het jük emel lett, hogy Enyedi az er dé lyi kör nye zet ben ki tar tóan kép vi -
sel te a tö rök kel va ló ba rát ság gon do la tát, legalábbis egy ideig. Va ló szí nû leg nagy ha -
tás sal vol tak vé le ke dé sé nek vál to zá sá ra az 1593–94-es évek ese mé nyei. Er re az idô re
da tál ják töb bek kö zött a ne gye dik tri a cas el sô be szé deit, me lye ket az 1594-ben tör -
tént ese mé nyek al kal má val mon dott el. Ezek kö zül szá munk ra a CI I I. szá mú be széd34

az egyik legiz gal ma sabb, mely ben Enyedi az or szág po gány kéz re ju tá sá ról be szél.
Sza vai sze rint elég nya va lyás do log fegy ver ál tal meg hal ni, de an nál is rosszabb az, ha
va la kit a po gá nyok rab ság ra vet nek. Ezt a fel so ro lást pré di ká ciói so rán igen sok szor
meg ta lál juk. S az aláb biak ban lá tott pél dák azt is meg mu tat ják szá munk ra, hogy a
rab ság ra ve tett har co sok nem egy al ka lom mal gyá va sá guk miatt es tek rab ság ba. Ez
ér de kes mik ro pár hu zam ként ke zel he tô a zsi dó sors tör té net tel össze vet ve. Enyedi
igen csak ne hez tel a ma gyar és nyu ga ti ka to nák ra, mert ahe lyett, hogy a hô si ha lált
vá lasz tot ták vol na, megad ták ma gu kat. E dol gok mel lett van, ami még ke ser ve sebb
egy ha zá ját sze re tô em ber szá má ra, még pe dig az, ha or szá gát „ide gen po gány nem -
zet ség bír ja, lak ja”. Eh hez a té má hoz kap cso lód nak a kö vet ke zô be szé dek is, me lyek
kö zül a CV.-et fel té te lez he tôen 1594. au gusz tus 30-án, a 12 er dé lyi fô úr el fo gá sa után
ír ta, mint ez a Sá ros pa ta ki Kó dex egy el mo só dott ol dal jegy ze té bôl ki tet szik.35 Ez al ka -
lom mal is a zsi dók ré gi dol gai val fog lal ko zik Enyedi, na gyon óva to san meg kö ze lít ve
a tár gyalt té mát, a he lyes út ról va ló le té rés miat ti bün te tés rôl be szél ve. Har cia sabb
han got üt meg ez zel szem ben a kö vet ke zô be széd ben, mely ben had ról, há bo rú ról
esik szó, s nem utol só sor ban ar ról, hogy a vi té zek a nép ja vait pré dál ják. En nek kap -
csán igen ke mé nyen ki is kel a pré di ká tor e vi té zi vi sel ke dés el len: „Bi zony nem mond -
ják azt, mint az Is ra el fiai: Az Úr ôriz ze meg be jö vé se det és ki me né se det! Ha nem azt
kiált ják sír va: Az Is ten oda ve szes sen! so ha egy se for dul jon ha za ben ne tek! meg sza -
kad jon nya kad lo vad há tá ról!”36

Más hol sem be szél ép pen ked ve sen a vi té zek rôl. A CXCV. be széd utá ni egyik is me -
ret len szá mú mun ká já ban így szól ugyaner rôl, és a fen tebb már em le ge tett rab ság ról:
„De mint ja rank, tu do de ker lek mint ja rank? Ugi az mit az Pro fe ta mon gia, Hol vadnak
az mi io vi te zink, Had na gyink, uraink. Azt hal li uk ho gi nem vez tek el, Nem va gat tak
le fe gi ver mia? De miert nem vez tek el? Mert czi ak ak kor vol tak io vi te zek, mi kor ithon
la koz tak, eot tek es it tak, ot ahol vi ni kel let vol na meg zep pen tek, mert nem mer tek
elô al la ni, Lap pan got tak, Azert ze gien val la so kra na gi so kan ben nek meg kö töz tettek,
ho gi ha tiz tes se ge kre meg nem akar tak hal ni, Im mar gi a la zat tal ebel kel meg hal niok.
Mi Pe nig fus sunk bar es ha gi unk a haz he a ra, ho gi vagy el za lad has sunk ma gun kat
otal maz has suk, va gi ke serw segwn ket ki al thas suk, Mert bi zo ni eliwtt az eol dok les nek
es le ta po das nak es az si ra lom nak idei e.”37
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A tö rö kök kel kap cso lat ban Enyedi vé le mé nye 1593 után egy re ra di ká li sab bá vá lik,
a ró luk szó ló po zi tív ki je len té sei el tûn nek, s ez zel pár hu za mo san a há bo rú ról is egyre
ke se rûb ben ír, mely vál to zást jól mu tat ják idé zett be szé dei.

Ér de kes e be szé dek ben az, hogy a mu zul má nok, vagy po gá nyok kap csán hit kér dé -
sé ben nem ta lál ha tunk éles bí rá la tot. Fel té te lez het jük, hogy mind ma ga az uni tá rius
egy ház, mind az Enyedi kör nye ze té ben lé vô kü lön bö zô eret nek nek ti tu lált gon dol ko -
dók po zi tív ha tás sal vol tak a val lá si to le ran cia kér dé sé ben a pré di ká tor ra, emel lett jel -
lem zô az is mun kás sá gá ra, ezen be lül pré di ká ciói ra is, hogy mi vel igen erô sen tá mad -
ták a ko ra be li hit vi ták ban az an tit ri ni tá ri u so kat, sok szor a mu zul mán hit hez va ló
ve ze tôk nek, más szor rab bi nus nak ne vez ve ôket, más ke resz tény irány za to kat, legéle -
seb ben a „pá pá so kat” mégis erô sen bí rál ja, amel lett, hogy a ke resz té nyek össze fo gá -
sát, val lá si irány za tok egyez sé gét tart ja az egyik leg fon to sabb do log nak a hit élet ben.
Ezen a té ren nyer je len tô sé get az uni tá rius egy ház va ló di ki vá lasz tott sá ga. S ezt mi mu -
tat ná job ban, mint egy ön ként vál lalt már tí rom ság, egy kis ki vá lasz tott kö zös ség (itt
az antitrinitárius kö zös ség re kell gon dol nunk) har ca az igaz val lá sért az el té ve lye dett
ke resz tény Eu ró pá ban. „Nincs nagy sze rûbb do log, mint szen ved nünk, csú fol ta tást el -
vi sel ni az igaz val lá sért és be csü le tért” – mond ja Enyedi.38

Fon tos azon ban Enyedi be szé dei ben az a meg kü lön böz te tés, me lyet a tör té nel mi
ha son ló sá gok el le né re a zsi dók és ke resz té nyek kö zött tesz. S e meg kü lön böz te tés egy -
ben a nyit ja is Enyedi po gány-fo gal má nak. Vé le ke dé se sze rint az iga zi ki vá lasz tott nép
a zsi dó ság volt, a po gány né pek csak a Krisz tus ban va ló hit ál tal le het tek az zá, mint
ezt a fen ti pél dák ban is lát tuk, és azok, akik Krisz tus ta ní tá sát nem kö vet ték, ma rad -
tak po gá nyok. En nek hang sú lyo zá sá val kon ti nui tást, s emel lett egy faj ta cik li kus sá got
te remt meg Enyedi a ki vá lasz tott nép és a po gá nyok kap cso la tát il le tôen: „Ez pe nigh
nyil van na gyon hogy az Gö rögh nem zet segh megh az Apos to lok idei ei ben ve ve az
Evan ge li u mot. An nak utan na nyil van va gyon hogy az Ma gya ro kis ke resz tye nek ke löt -
tek. Azert mind az Gö rö gök s mind az Ma gya rok s egyeb nem zet se ge kis az kik az Evan -
ge li u mot vet ték, Is ten nek ne pei es Is ten orok seg he nek hi vat tat nak. Az Tö rö kök pe -
nigh mint hogy az Evan ge li u munk nem hi szik ugyan az eleb bi po gan sag ban ma rat tak,
es mo stis ôket mel tan po ga nok nak mond hattyuk.”39

A zsi dó tör té ne lem mel va ló ana ló gia itt lesz tel jes, hi szen a ma gya rok ra is ér vé nyes lesz
az, amit a 79. zsol tár nyi tó só ha já ban ol vas ha tunk, vagyis ahogy Jú deá ba, úgy jönnek
most tö rö kök és ta tá rok ha zánk ba és a kör nye zô or szá gok ba. S a ma gyar vá ro sok és
fal vak mind Je ru zsá lem sor sá ra jut nak: „Az Temp lom mal ed gyût az Je ru sa lem nek is
bö czûl le ti el ve szet, de az hellyet mind Isten fe lô Va ros Fa lu mel tan Je ru sa lem nek nevez -
tet he tik. Mennyi ke resz tyen va ro so kat töt pe nigh az Tö rök kô ra ka sok ka? Ne mely nek
megh az hellyeis aligh te czik megh. (…) Es igy az mint az sy dok azon pa na szol kodnak,
ke se reg nek va la, hogy min den szent Is ten tisz te le te re ren delt dol go kat at Cal deu sok
megh fer tez tet tek, Azon kep pen mi is mel tan azo kat mond hattyuk az Tö rö kök felöl.”40

A be szé dei ezen ké sôbb idé zett41 cso port já ban Enyedi már nem azt a po zi tív, megen -
ge dô ál lás pon tot kép vi se li a tö rök-kér dés ben, mint pél dául a fen tebb már em lí tett
LII I. be széd ben. Ezek ben a be szé dek ben ké ri Is tent, hogy bo csás son meg né pé nek és
sza ba dít sa ki az or szá got „a ke gyet len po gány nép nek nyû gi bôl és ín sé gébôl”.42
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A nép csak a meg té rés ré vén sza ba dul hat meg

Enye di nél a zsi dó–ma gyar sors pár hu zam ezen pil lé re a kor társ pré di ká to rok hoz ha -
son lóan a be szé dek na gyon hang sú lyo zott ré sze. Cél ja, hogy rá ve gye a hí ve ket ar ra,
hogy a bû nös, is ten te len éle tet hát ra hagy ják, az is te ni pa ran cso la to kat tart sák be, gya -
ko rol ja nak bûn bá na tot és kö nyö rög je nek Is ten nek a ke gye le mért. Fon tos e gon do -
lat vi te lé ben az, hogy Enyedi vé le ke dé se sze rint a ma gyar ság ke ve sebb idôt kap hat a
meg té rés re, mint az ere de ti leg ki vá lasz tott zsi dó nép. A Ró mai le vél (11, 17–24) pél -
dá za tá val szól va Enyedi úgy íté li, hogy míg a ter mé szet sze rint va ló olaj fák nak (vagyis
a zsi dó ság nak) 40 esz ten dôt adott az úr a meg té rés re, ad dig a le sze gett ágak he lyett
beol tott vad fák nak (azaz a ke resz tény ma gyar ság nak) csak fe let hagy.43 A fé lé ves „tü -
rel mi” idô ezút tal alig ha nem a ti zen öt éves há bo rú ra vo nat ko zó apo ka lip ti kus jós lat -
ként ér tel mez he tô. Enyedi ál ta lá ban tá vol ság tar tóan szem lél te a ra di ká lis an tit ri ni ta -
riz mus chi li az mu sát, nyílt po lé miá ba e kér dés ben még sem bo csát ko zott. Az 1593–94-es
évek er dé lyi vál to zá sai az ô szel le mi fej lô dé sét is erô sen be fo lyá sol ták, nyil ván va ló,
hogy uni tá rius ként bo rú lá tóan szem lél te az ese mé nye ket, és ez az ag go da lom pré di -
ká ciói nak „jós la tai ban” is tet ten ér he tô.44 Itt szin tén egy zsi dó tör té ne ti pár hu za mot
hasz nál fel Enyedi. Hi szen ahogy Is ten ha rag já ban el tud ta ven ni a zsi dó se reg kard -
jai nak élét, úgy te he ti harc kép te len né és vesz tes sé a meg nem té rô ma gya ro kat is, bár -
mennyi re sze ret né nek küz de ni és helyt áll ni a har cok ban. Ám egy kis cso port hi té ben
erôs em ber is tö me ge ket gyôz het le.

Enyedi bûn bá nat ról szó ló be széd ré szei nek esszen ciá ja: „Ki al czi unk az ur hoz, Em le -
kez tesswk az eo io vol ta ra, Jut tas suk eze ben, ho gi mi eo fel. Plan tai, ze o lei, es eo rok -
seg hi va gi unk. Fo gad gi uk fel De me gis al li uk, hogy töb be eo fel. el nem za ka dunk,
sem Ide gen Is te nek, sem az mi go noz ke van sa gunk utan nem Ja runk. Ige riwk meg
hogy ez utol so Em be ri se git seg ben ha zon ta lan dol gok ban re min segwn ket nem vet -
tiwk, Nem bû vö les ba i o las utan, Nem fa Is te nek ben, Meg holt em be rek ben, Ha nem
czi ak eo fel se ge ben bi zunk, es czi ak eo tet Ima di uk tisz tel liwk, hí juk se git se gre. Ha ezt
miel liwk, Ne ta lam az ur meg ke gyel mez, Ne ta lam meg te kinth, meg te rit min ket, Az
eo or cza i at fe nies seg ben meg mu ta tia es meg tar ta tunk. Fiat vo lun tas eris. Amen.”45

Az Is ten hez va ló kö nyör gés, a ke gye lem ké ré sé nek fo lya ma ta, az utol só ve sze de lem
el jö ve te lé nek el ke rü lé sé rôl, a böjt rôl, bûn bá nat ról szó ló ta ní tá sok felépí té sük ben és
hang vé te lük ben na gyon jól il lesz ked nek a ko ra be li ha son ló té má jú pré di ká ciók sorába.
Enyedi szo kás sze rint min den bûn tôl óv ja hí veit, s at tól a vé le ke dés tôl is el akar ja ôket
tán to rí ta ni, hogy majd a na gyobb bû nö sö ket elôbb el ra gad ja Is ten ha rag ja, vagy a
tiszta éle tûek ál tal a töb biek is meg me ne kül nek. Mert, amint mond ja, nyu lat bok rostól,
azaz kis bû nöst a nagy bû nös sel együtt el vi szi az Is ten ha rag ja. Ezen ér ve lés azért is ér -
de kes, mert Enyedi ko rá ban már jó ide je ma gyar te rü le te ket fe nye get tek és fog lal tak
el a tö rö kök. E kép le tes be széd jól mu tat ja azt is, hogy a ma gya rok szá má ra fogy az
idô, vagyis ha nem ta nú sí ta nak bûn bá na tot, el vesz nek.
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17 Bor ne mi sza pél dá ja azért is ér de kes, mert öt kö te tes pré di ká ció gyûj te mé nyé ben a
má sod úr na pi be széd ben egész más han gon ír a tö rö kök rôl. Itt a há zas ság ban egy -
más hoz nem il lô fe lek fel so ro lá sa kap csán po gá nyok és ke resz té nyek ve gyes há zas -
sá gá val kap cso lat ban azt mond ja, hogy le he tô leg ne le gyen po gány a há zas társ, ám
ha át tér az igaz val lás ra, meg köt tet het a frigy. Ha pe dig va la ki nek hi tet len a fe le sé -
ge vagy fér je, ne hagy ja el, mert egy más tól meg szen tel tet nek a fe lek. (Hel tai Gás pár
és Bor ne mi sza Pé ter mû vei. Vál. és jegyz. NE MES KÜRTY Ist ván. Bp., 1980. 689–718.)
Ahhoz ké pest te hát, hogy a ke resz tény ség leg na gyobb el len sé gei rôl be szél, igen
megen ge dô e té ren, mely azt lát sza na iga zol ni, hogy nem volt szo kat lan mu zul má -
nok és ke resz té nyek kö zöt ti há zas ság, ha nem is volt gya ko ri. Ám tíz év vel ké sôbb
meg je lent egy kö te tes pré di ká ció gyûj te mé nyé ben a ká nai me nyeg zôn tör tént krisz -
tu si cso dá nak és a há zas ság mi ben lé té nek leírá sa kor már csak egy he lyen utal Bor -
ne mi sza a po gá nyok ra, tö rö kök re, mi kor az ör dög ál tal a há za sok ra bo csá tott bû -
nök rôl be szél: „Más ál nok sá ga az ör dög nek, ki vel meg gya láz ta a az há zas sá got, hogy
sok fe le sé ge ket vé te tett né me lyek kel, mint az Zsi dók kal, Tö rö kök kel.”(BOR NE MI SZA

Pé ter: Pre di ka ti oc, egesz esz ten dö al tal min den va sar nap ra ren del te tet eu an ge li om bol. Szerk.
KÔ SZEG HY Pé ter, köz rem. OLÁH Sza bolcs. Bp., 2000. XCV.)

18 Bô veb ben lásd B. SZA BÓ Já nos: Váz lat egy el len ség kép tör té ne té rôl I. A ta tá rok em lé ke -
ze te Er dély ben, 1241–1621. Ae tas 1995. 1–2. 5–22.

19 LVI I I. be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) 226.
20 MA GYA RI Ist ván: Az or szá gok ban va ló sok rom lá sok nak okai ról.Kiad. KA TO NA Ta más, utó -

szó MAK KAI Lász ló. Bp., 1978.164.
21 Pél dául „Ke se reg azért itt a pró fé ta azon, hogy az em be rek nek és szol gáik nak testek

te me tet len he ver tek, és a va dak, ma da rak ét kei löt te nek. Pa na szol ko dik azon is,
hogy oly nagy vér on tás volt, hogy mint a víz, úgy folyt. Ez meg szo kott len ni a har -
cok ban, a ha dak ban és vá ro sok nak meg vé te lé ben, ki tôl csen des szí vû em ber ir tózik
és megiszo nyo dik, nem csak mi kor hall ja vagy lát ja, de mi kor csak meg gon dol ja is.”
XCV. be széd. Sá ros pa ta ki Kó dex, i. m. (6. j.) Idé zi: Enyedi György vá lo ga tott mû vei. Vál.
BA LÁZS Mi hály, KÁL DOS Já nos; elô szó BA LÁZS Mi hály. Bu ka rest-Ko lozs vár, 1997. 191.
Lásd még: 2. Ko lozs vá ri Kó dex, i. m. (7. j.) 298.

22 Lásd pél dául LI I I. be széd, XCV. be széd.
23 KÁ RO LYI Gás pár: Két könyv min den or szá gok nak és ki rá lyok nak jó és go nosz sze ren csé jek nek

oka i rul, mely bôl megért het ni, mi az oka az Ma gyaror szág nak is rom lá sá nak és fe je del mek nek
sze ren csét len sé gek nek, És mi cso da je len sé gek bôl es mer het jük meg, hogy az Is ten nek íté le ti közel
va gyon. Deb re cen, 1563. Idé zi: IM RE: i. m. (6. j.) 36.

24 XVI. be széd (Jer. 27,4). 2. Ko lozs vá ri Kó dex, i. m. (7. j.) 147–157.
25 XXI I I. be széd (2Reg 17,3) Uo. 224–236.
26 CLXXXI I. be széd (2Reg 7, 3), Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) 426–440.
27 LXXVI I I. be széd. 2. Ko lozs vá ri Kó dex, i. m. (7. j.) 145.
28 2Pa ral. 36,17.
29 Eh hez a pár hu zam hoz még egy pél da ugyaneb bôl a be széd bôl: „So li man azon keoz -

ben meg ve re az Mo hacz me zeien az ma gya ro kat, Az fe old ne pet rab sa gra vi ve az
ki ket le nem va ga ta. De me gis Czi a za ri ke gies se ge bôl ki ralt ha gia ma gi ar or zag ban.
S Er de li ben.” Majd: „Mi kor Ja nos ki raly meg ha la is met ki je o ve Con stan ti na polibol
te o rök czi a zar ereie, Es ma gi ar or za got Bu dat el fog la la tö rök Ba lin tot rab sa gra
vive. De azert is met ki ralt ha gia ke o ze ottwnk, ki vel fri giet ke te mint Nab. Se deciassal
ewt ki nek erôs sen meg ha gia, hogy az eo el len se ge vel ne ba rat koz zek. Ed dig azert
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bi zo ni mind egi arant va gi unk az Si dok kal.” LI I I. be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m.
(5. j.) 232.

30 LI I I. be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) 233. Mo dern kiadás ban szö veg vál to -
za tát lásd Enyedi György vá lo ga tott mû vei, i. m. (21. j.)

31 CLXXX. be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) 405–406.
32 CLXXX. be széd. Uo. 405.
33 CLXXVI I I. be széd. Uo. 391.
34 CI I I. be széd. Uo. 220–235.
35 Ér de kes vo ná sa a sá ros pa ta ki szö veg nek a ma ros vá sár he lyi vel el len tét ben az, hogy

a má so ló több he lyen ki ha gyan dó ként je löl te meg Enyedi po gány böl csek re va ló
hi vat ko zá sát. Az ol dal jegy ze tet töb bek kö zött jel zi: KA NYA RÓ: i. m. (10. j.)

36 CVI. pré di ká ció. Sá ros pa ta ki Kó dex, i. m. (7. j.) Idé zi: KA NYA RÓ: i. m. (10. j.) 81.
37 CXCV. utá ni be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) 382.
38 Idé zi: GEL LÉRD Im re: Négy száz év antitrinitárius pré di ká ció iro dal ma. Ko lozs vár, 2002.

59.
39 XXVI I I. be széd. 2. Ko lozs vá ri Kó dex, i. m. (7. j.) 300.
40 Uo. 301.
41 Azt, hogy va ló já ban me lyik be széd elôb bi, és me lyik ké sôb bi, a pon tos da tá lás hiá -

nyá ban egyelô re ne héz meg mon da ni. Ám el gon dol koz ta tó már az a tény is ez zel
kap cso lat ban, hogy vi szony lag kis szá mo zá sú be szé dek ben is ha son lóan ne ga tív han -
got üt meg Enyedi a tö rö kök kel kap cso lat ban, mint a be széd gyûj te mény szá mo zá -
sá nak vé gén lé vô da ra bok ban. Kér dé ses sé vá lik ezál tal, hogy a be szé dek sor rend jé -
nek ke ve re dé sé rôl van szó, vagy csu pán az ak tu ál po li ti ka, a na pi tör té né sek és a
pré di ká ciós gya kor lat be fo lyá sol ta vé le mény in ga do zás ról kell be szél nünk.

42 XCV. pré di ká ció. Sá ros pa ta ki Kó dex, i. m. (7. j.) Az idé zet he lye: Enyedi György vá lo -
ga tott mû vei, i. m. (21. j.) 196.

43 LX. be széd. Székelykeresztúri Kó dex, i. m. (5. j.) Idé zi: Enyedi György vá lo ga tott mû vei,
i. m. (21. j.) 173. – Uta lás ar ra az apo ka lip ti kus ha gyo mány ra, mely sze rint Krisz tus
fel lé pé sé tôl Je ru zsá lem pusz tu lá sáig negy ven esz ten dô telt el. A negy ven éves „türel -
mi idô” mo tí vu ma mind a qum rá ni szek ta apo ka lip ti kus ira tai ban, mind az evangé -
liu mok ban, mind a rab bi ni kus ha gyo mány ban sze re pel. Vö. HAHN Ist ván: Jo sep hus
és a Bel lum Ju da i cum es cha to lo gi ai hát te re, An tik Ta nul má nyok 8 (1961) 216.

44 Enyedi ál ta lá ban tá vol ság tar tóan szem lél te a ra di ká lis an tit ri ni ta riz mus chi li az musát,
nyílt po lé miá ba e kér dés ben még sem bo csát ko zott. Az 1593–94-es évek er dé lyi válto -
zá sai az ô szel le mi fej lô dé sét is erô sen be fo lyá sol ták, nyil ván va ló, hogy uni tá riusként
bo rú lá tóan szem lél te az ese mé nye ket, és ez az ag go da lom pré di ká ciói nak „jós la tai -
ban” is tet ten ér he tô. Vö. Mi hály BA LÁZS: György Enyedi zwis chen Pa la e o lo gus und
Faustus So ci nus. An mer kun gen zum un be kann ten György Enyedi. In: György Enyedi
and Cent ral Eu ro pe an Uni ta rism. i. m. (3. j.), 19–21.

45 CLXXVI I I. be széd. Uo. 398.

310 LO VAS BOR BÁ LA

hodol tördelt 2.8:Layout 1  2012.02.20.  10:46  Page 310



DROSZT MÉR ÁG NES

Szi lá gyi Mi hály fog sá ga és a her ceg nô sze rel me
Egy ma gyar és egy osz mán-tö rök szép his tó ria pár hu za mai

A Szi lá gyi és Haj má si szép his tó ria ere de té rôl régóta fo lyik ku ta tói vi ta.1 Az, hogy a
histó ria for dí tás, nem kér dé ses: er rôl ma ga a szö veg is be szá mol.2 A szö veg ere de tije
azonban is me ret len. Ta nul má nyom a Szi lá gyi és Haj má si szép his tó ria és egy tö rök
epikus köl te mény pár hu za mai ra hív ja fel a fi gyel met, majd ezek ma gya rá za tá ra is kí -
sér le tet tesz.

A ku ta tás ban szó esett már a té ma és a mo tí vu mok le het sé ges szlo vák, dél szláv és
latin for rá sai ról és pár hu za mos vál to za tai ról. Sze ge dy Re zsô3 a hor vát va rián sok kal
fog lal ko zott (ilyen pél dául Mar ko kral je vic és a Zrí nyi bán és a csá szár leány his tó riá ja),
Herr mann An tal4 er dé lyi szász, ci gány és szerb éne ke ket mu ta tott be; Hon ti Já nos5

la tin min tát fel té te le zett – amit Var jas Bé la6 is va ló szí nû sí tett, va la mint szó ba ke rültek
a tör té net szlo vák vál to za tai is.7

Ka to na Im re8 és Ko rom pay Ber ta lan szin tén a té ma dél szláv át vé te lé nek le he tô ségét
tar tot ta el kép zel he tô nek. Ko rom pay9 a mon da szlo vén vál to za tait mu tat ta be (Má tyás
ki rály tö rök bör tön ben – cse lek mény be li pár hu zam a Szi lá gyi-his tó riá val, hogy eb ben
a szö veg ben Mar ge ti ca, a tö rök ki rály lá nya sza ba dít ja ki Má tyást), és Hon ti Já nos krité -
riu má ra hi vat koz va meg ha tá roz ta két szö veg vál to zat ro kon sá gá nak fel té te lét: a bi zo -
nyí ték a szü zsé ele mei nek ha son ló sá gá ban rej lik (pél dául két jó ba rát egy leány fö lött
össze kü lön bö zik). Ko rom pay a szü zsé alap tí pu sát is megál la pí tot ta, a ger mán epi ka
Wal ther- mon da tí pu sá val azo no sí tot ta.

A té ma és a szü zsé eset le ges ke le ti ere de té nek fel ve té se és a pár hu za mos vál to za tok
irán ti ér dek lô dés a legutób bi évek ben élén kült meg. Ko vács Elôd a szép his tó riá hoz
kap cso ló dó egyik leg fris sebb ta nul mány ban10 a his tó ria tö rök meg fe le lô jét ke res te.
A tör té net tí pu sa sze rin te is a ger mán Wal tha ri us ma nu for tis ra ve zet he tô vissza, a monda
for rá sa pe dig egy 10. szá za di bi zán ci eposz, a Di ge nes Akri tas le het. Az eposz mint a
Szilá gyi-szép his tó ria le het sé ges for rá sá nak fel dol go zá sa még vá rat ma gá ra, annyi azon -
ban megál la pít ha tó, hogy ez a szö veg igen nép sze rû volt a ter jesz ke dô Osz mán Bi ro -
da lom ha tá rai men tén,11 a bi zán ci te rü le tek re irá nyu ló ter jesz ke dés ide jén er re biztos
ada tok van nak. A ma gyar Szi lá gyi-his tó ria szü zsé je Ko vács Elôd sze rint két ki sebb törté -
net öt vö ze te: az egyik Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ból, a má sik Ke let-Ana tó liá ból és Iránból
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is mert. Le het sé ges pár hu zam ként egy 6. szá zad ból fenn ma radt per zsa tör té net, a ké -
sôbb bi zán ci és arab for rá sok ban is fel buk ka nó Ar dak sír- mon da el ter je dé sét is is mer -
te ti.12 El mé le te sze rint egy 10. szá zad elôt ti, ke le ti szü zsé ke rült át Nyu gat- Eu ró pá ba,
a ger mán kul tú rá ba, ahol egy he lyi szü zsé vel öt vö zô dött – így szü let he tett a Wal ther-
 mon da. En nek a mon dá nak van nak hor vát, szlo vén, va la mint ro mán, ci gány, kurd,
per zsa és grúz vál to za tai (kö zös szü zsé ele mük, hogy a fô hôs nô ki sza ba dít ja a ra bot),
eze ken kí vül pe dig a Ge sta Ro ma no rum ban is ta lál ha tó ha son ló tör té net.

Ko vács Elôd azt tart ja a Szi lá gyi és Haj má si kiala ku lá sá ról,13 hogy an nak for rá sa ként
há rom le het sé ges kul tú ra, a ger mán, a dél szláv és a szlo vák ke rül het szó ba. A ma gyar
vál to zat ke let ke zett elô ször, és ez ke rült át ké sôbb a szlo vák és a dél szláv ha gyo mányba.
A his tó ria szer zô je egy ma gya rul és szlo vá kul is tu dó, la tin mû velt sé gû sze mély volt,
aki 1560 elôtt ol vas ta a Wal tha ri ust (il let ve an nak len gyel vál to za tát) és a szerb Smede -
re vó ban al ko tott köl te ményt, majd mi kor ha za tért szlo vák nyelv te rü le ten ta lál ha tó ott -
ho ná ba, azt ma gá val vit te. Var gyas La jos ja vas la tá ra Ko vács megem lí ti, hogy ke re si a
bal la da osz mán-tö rök va rián sait is, de ed dig nem ju tott ered mény re. Var gyas a szép -
his tó ria egy epi kus köz he lyé nek ku ta tá sá val ko ráb ban már fel ve tet te a bel sô- ázsiai kap -
cso lat le he tô sé gét,14 ez az epi kus for mu la azon ban csak a nép bal la dák ban ta lál ha tó
meg, ezért az 1560-as szö veg ke let ke zé sé nek szem pont já ból ir re le váns, te hát a ta nul -
mány nem fog lal ko zik ve le.

Szi lá gyi Mi hály alak ja fel buk kan egy 16. szá zad ele ji osz mán-tö rök epi kus köl te -
ményben, Szuzi Cselebi Ga za vat na mé já ban, mely re Ez gi Di ki ci ta nul má nya15 hív ta fel
a fi gyel me met. A mû egyik meg ha tá ro zó sze rep lô je te hát Szi lá gyi Mi hály, ezen kí vül
pe dig egy sze rel mi szál is ta lál ha tó a tör té net ben, amely a muszlim fô hôs, Mi ha log lu
Ali bég és egy ke resz tény her ceg nô, pon to sab ban a ha vasal föl di vaj da lá nya ro mán cát
és há zas sá gát be szé li el. A két szö veg ben te hát nem csak Szi lá gyi Mi hály fi gu rá já nak
köz pon ti sá ga kö zös, ha nem a sze rel mi tör té net alap hely ze te is: ér de mes nek lát szott
a két szö ve get és pár hu za mai kat ala po sab ban is meg vizs gál ni.

A ti zen öt ezer stró fá nyi ra ter ve zett mû bôl 1795 bejt nyit is me rünk, amely négy tö re -
dék ben ma radt fenn, ezek kö zül a leg ko ráb bi a 16. szá zad má so dik fe lé bôl szár ma zik.
A Gazavatname név a szö veg mû fa ját je lö li: a ga za- nar ra tí va az élet rajz hoz kö ze li, törté -
ne ti mû faj, mely a kö zel múlt ese mé nyei rôl szá mol be, ese ten ként fikci ós ele me ket is
tar tal maz hat.16 A mû for má ja pá ros és bel sô rí mes, 6–5 felosz tá sú két so ros stró fa, azaz
bejt.17 Pon tos ke let ke zé si he lye nem is mert, de meg ren de lé se és megírá sa a Mi haloglu
csa lád bir to kai hoz köt he tô, így le het sé ges hely szín ként Plev na (Ple ven), Sme de re vo
(Szend rô) vagy Vi din jö het szó ba. A mû meg ren de lô je min den va ló szí nû ség sze rint
Ali fia, Mi ha log lu Meh med bég le he tett, aki több más mû vész tá mo ga tá sa mel lett Szuzi
Cselebi pat ró nu sa is volt.

A szö veg a 16. szá zad ele jén, a mû fô hô sé nek, Ali bég nek 1507-es ha lá la után ke let -
ke zett. Eb ben az idô szak ban az Osz mán Bi ro da lom cent ra li zá ló po li ti ká já nak kö vet -
kez té ben sok arisz tok ra ta vesz tet te el po zí cióit,18 a köl te mény te hát po li ti kai cél za tú,
amennyi ben fô hô sét erôs ke zû, a ke resz té nye ket fegy ver rel és szel le mé vel is le gyôz ni
tu dó alak ként mu tat ja be. Ali bég, az igen nagy ha ta lom mal ren del ke zô Mi ha log lu
csa lád le szár ma zott ja, az Osz mán Bi ro da lom 15. szá za di bal ká ni ter jesz ke dé sé nek idô -
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sza ká ban, a ha tár men ti ha di mû ve le tek ben je les ke dett akin dzsi ként, könnyû lo vas-
vezér ként,19 így emel ke dett ma gas ra a ka to nai rang lét rán.

A fenn ma radt tö re dé kek alap ján a mû két fô ese mény kö ré szer ve zô dik. Az egyik
Mi ha log lu Ali bég 1460-as had já ra tát20 és Szi lá gyi Mi hály el fo gá sát, a má sik pe dig Ali
és Me ry em (Er del bég ha vasal föl di vaj da lá nya) sze rel mét be szé li el. A Gazavatname
tör té ne ti for rá sai osz mán kró ni kák,21 ezek mel lett pe dig osz mán-tö rök és per zsa, vala -
mint ke resz tény ha gyo má nyok ra épül. Ez utób biak kö zé tar to zik pél dául az ikon tisz -
te let és Me ry em, a ha vasal föl di her ceg nô ne vé nek le het sé ges ke resz tény asszo ciá ciói.22

A Gazavatname és a Szi lá gyi és Haj má si pa ra lel liz mu sa i nak vizs gá la ta so rán alap ve tô
a két szö veg sze rel mi szá lá nak tár gya lá sa. AGa za vat na mé ban a ro mánc a he roi kus poémá -
ba epi zód ként ékel ve ta lál ha tó.23 A ro mánc tör té ne ti hát te rét az ad hat ja, hogy Mihaloglu
Ali bég nek va ló ban két fe le sé ge volt, mind ket ten ke resz tény szár ma zá súak.24 Egyi kük
Szuzi pat ró nu sá nak, Meh med nek az édes any ja volt, aki nek ma gasz ta lá sa ként ér telmez -
he tô a her ceg nô ne ve, hi szen az utal hat vi se lô je ke resz tény szár ma zá sá ra, de Szûz
Máriá ra mint az isz lám val lás ban is nép sze rû anya fi gu rá ra is. A ke resz tény her ceg nô
és Ali ro mán cá nak tör té ne te egé szen a 19. szá za dig fenn ma radt a Mi ha log lu- di nasztia
csa lá di folk lór já ban, és megôriz te az „ide gen” her ceg nôvel va ló há zas ság mo tí vu mát.
Meh med Nüz het, a Mi ha log lu- di nasz tia le szár ma zott ja és kró ni ká sa25 úgy tud ja, hogy
Ali Szi lá gyi val együtt Má tyás ki rály lá nyát is fog ság ba ejtette, és utó lag fele sé gül is vette.

A sze rel mi epi zód szer ke ze té ben el kü lö nül a mû egé szé tôl, amit az is ta nú sít, hogy
kü lön cí met vi sel.26 Je len tô sé ge el sô sor ban a szufi szel le mi ség ki fe je zé sé ben áll, mi -
vel a szö veg Ali bé get a hit be li el len fe leit is le gyôz ni ké pes hôs ként, gá zi -i de ál ként
mutat ja be. Ali el fo gad ja a her ceg nô sze rel mét, és ez zel a Gazavatname ki vé te les eset -
nek szá mít a mû faj hoz tar to zó szö ve gek kö zött, más hol ugyanis rit kán for dul elô, hogy
a har cos, azaz a gá zi ne uta sí ta ná vissza a ne ki felaján lott sze rel met, ez zel is bi zo nyítva,
hogy ér zel meit ural ni tud ja. Ilyen szö veg pél dául a Dü stür na me, ahol Ay di nog lu Umur
bég eluta sít ja Des pi na, azaz Kan ta ku ze nos Já nos bi zán ci csá szár lá nyá nak sze rel mét27

(ész re ve het jük, hogy itt is ide gen her ceg nô sze rel mé rôl van szó!).
A Gazavatname sze rel mi epi zód já nak két ré te ge ha tá roz ha tó meg Ez gi Di ki ci szerint:28

az evi lá gi és a misz ti kus sze re le mé. Az epi zód misz ti kus ré te ge Ali gá zi -a lak já nak, hô -
sies sé gé nek áb rá zo lá sát szol gál ja, és az elit osz mán iro da lom ha gyo má nyait kö ve ti –
Me ry em egyene sen kö nyö rög Ali nak, hogy hó dít sa meg ap ja or szá gát. Az evi lá gi
szerelmet el be szé lô ré teg azon ban va ló szí nû leg szó be li ere de tû: az Osz mán Bi ro da -
lom ha tá ra men ti te rü le te ken igen nép sze rûek vol tak az ilyen tí pu sú tör té ne tek, ame -
lyek nek elsôd le ges cél ja a har co sok mo ti vá lá sa volt. Ilyen pél dául a fent em lí tett Düstür -
na me, il letve az Ay dos vá rá nak be vé te lét el be szé lô szö veg,29 amely ben az osz má nok
egy bi zán ci erôs sé get fog lal nak el – a vár úr lá nyá nak se gít sé gé vel, aki az tán az egyik
ost rom ló fe le sége lesz. Szuzi Cselebi a Ga za vat na mé ban fel dol goz ta to váb bá Hüs rev és
Si rin klasszi kus muszlim sze rel mi tör té ne tét, akik (Me ry emhez hasonlóan) szin tén
egy más kép má sá ba sze ret nek be le.30

A ma gyar Szi lá gyi-his tó riá ban ha son ló, nem zet kö zi leg is is mert szü zsé tí pus van jelen,
amely kü lön fé le va rián sok ban élt to vább. A po gány her ceg nô sze rel me a „mieink”
közül va ló fô hôs sel a sa ját–ide gen op po zí ciót dol goz za fel.31 A sze rel mi szál alap hely -
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ze te te hát kö zös a két szö veg ben, csakúgy, mint a ro mánc hoz kap cso ló dó álom je lenet,
amely a Ga za vat na mé ban és a Szi lá gyi és Haj má si egy vál to za tá ban is meg ta lál ha tó. A Dávid
And rás ál tal kö zölt Svi lo je vic -é nek ben32 egy leány fag gat ja a hol dat sze rel mé rôl, a rab
Szi lá gyi ról. Ko vács Elôd33 szin tén tud egy ne mes if jú, Sze ku la bánfi sze re csen rab ságát
el be szé lô tör té net rôl, amely ben a cár nô egy szür ke só lyom hol lók ál tal va ló el fo ga tá -
sát ál mod ja meg a priz re ni pa lo tá ban. A Ga za vat na mé ban Me ry em ál má ban egy gyö -
nyö rû ró zsát lát egy kert kö ze pé ben, mely nek ar ca Mo ha med fé nyét ra gyog ja, il la ta
pe dig Jé zus le he le té hez ha son la tos. A vi rág ter mé sze te sen Ali bé get jel ké pe zi. Az álmok
mo tí vu mai nak rész le tes vizs gá la tá tól most el kell te kin te nünk, megál la pít hat juk azon -
ban, hogy az álom je le net, ha nem is szük ség sze rûen, de gyak ran kap cso ló dik az idegen
her ceg nôt sze re pel te tô, sze rel mes té mát fel dol go zó szö ve gek hez.

A kö vet ke zô pont Szi lá gyi Mi hály alak ja a szö ve gek ben. Ami a tör té ne ti ala po kat illeti,
Má tyás nagy báty ja utol já ra 1460-ban ke rült fog ság ba, miu tán össze csa pott Ali bég gel.
A Gazavatname eze ket az ese mé nye ket örö kí ti meg. A Szi lá gyi és Haj má si-his tó ria azon -
ban 1448-as el fo gá sá ról szól, hi szen ab ból biz to san ki sza ba dult.34 A tör té net nép sze -
rû vé vá lá sa és folk lo ri zá ló dá sa so rán a két ra bos ko dás tör té ne te könnyen össze ke vered -
he tett, ez a lát szó la gos el lent mon dás te hát nem ki zá ró oka a két szö veg kap cso la tá nak.

A Gazavatname Szi lá gyi ja evi lá gi ér de kek ál tal ve zé relt ne ga tív fi gu ra, Ali bég el len -
pó lu sa és leg na gyobb el len fe le, aki nek el fo gá sa Ali bég egyik leg na gyobb gyô zel mét
je len ti. A mû ben meg je len nek más el len sé ges fi gu rák is, akik nek funk ció ja an nak be -
mu ta tá sa, hogy a ke resz té nyek alá ren de lik ma gu kat Ali bég ha tal má nak. A Ga za vat -
na mé ban te hát Szi lá gyi az egyet len, ki fe je zet ten ne ga tív alak. A ma gyar szép his tó ria
Szi lá gyi ja ez zel szem ben sti li zált fi gu ra, ke vés bé ren del ke zik egye di vo ná sok kal. Fontos
megem lí te ni még egy, Szi lá gyi Mi hály mel lék ne vé hez kap cso ló dó pár hu za mot: a
Gazavatname, hang sú lyo zan dó Szi lá gyi vo ná sait, Fe ke te bán né ven is ne ve zi ôt, Thury
Jó zsef35 pe dig szin tén leír ja ezt az el ne ve zést.

A ma gyar szép his tó ria két fô hô sé nek kér dé se ugyan volt már vi ta tár gya a ku ta tók
kö zött – Hon ti Já nos és Ko rom pay Ber ta lan ugyanis a szü zsé tí pus kö te le zô ele mé nek
tar tot ta a két sze rep lôt, míg a his tó ria egyes vál to za tai ban kö zü lük csak egy, Szi lá gyi
van je len. A fô hôs-ket tôs sze re pel te té se te hát nem elen ged he tet len, de a leg több vál -
to zat ban mégis ta lál ko zunk Haj má si val vagy má sik társ sze rep lô vel. Férfiket tôs a Ga za -
vat na mé  ban is ta lál ha tó: két szer ze tes vá laszt ja Alit spi ri tuá lis ve ze tô jé vé. Ezen felül
jelen van egy má sik sze rep lô pá ros is, amely még kö ze leb bi pár hu za mot je lent a két
szö veg kö zött, ez pe dig Me ry e mé és ba rát nô jéé, Ba nué, aki nek stá tu sza a fô alak mellett
meg je le nô ba rát ként Haj má sié hoz ha son ló. Ali bég vé gül mind ket tô jü ket nôül ve szi,
te hát mind ket ten részt vesz nek a sze rel mi szál ala kí tá sá ban.

A fô hô sök kez de ti alap hely ze te szin tén pár hu zam ba ál lít ha tó. A ma gyar his tó riá ban
a rab Szi lá gyi ki néz a töm löc ab la kán; a tö rök ben Me ry em, ap ja til tá sá ra, nem me het
ki, hogy a ta vasz szép sé geit él vez ze. A tör té né sek idô pont ja is mu tat egye zé se ket, mivel
a sze rel mi epi zód kez de te mind két szö veg ben a ta vasz egy nevezetes nap já hoz köthetô.
A Gazavatname szó sze rint a ta vasz el sô nap ját ne ve zi meg, a szép his tó ria cse lek mé nye
pe dig pün kösd kor kez dô dik.36 Az ének lés és a ze ne mo tí vu ma szin tén meg ta lál ha tó
mind két szö veg ben: a szul tán lá nya Szi lá gyi ko boz já té ká ra fi gyel fel a ma gyar his tó riá -
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ban, Me ry em pe dig, mi kor mégis meg kap ja ap ja en ge dé lyét, hogy ki men jen, ba rát -
nô jé vel a kert ben él ve zi a mu zsi ku sok já té kát.

A szö ve gek ke let ke zé si he lyé nek vizs gá la ta elen ged he tet len egymáshoz való vi szo -
nyuk tisz tá zá sá hoz. A Szi lá gyi és Haj má si ese té ben a bor so di és a Belg rád kö ze li Szendrô
mel lett is hang zot tak már el ér vek. A szend rôi he ge dô sé nek uta lá sai miatt elô ször
a Bor sod me gyei Szend rô me rült fel a szak iro da lom ban,37 a leg fris sebb ku ta tá sok alap -
ján va ló szí nûbb, hogy az utób bi ról van szó. Ka to na Im re ugyanis em lé kez tet rá,38 hogy
a me ne kü lô vité zek egy du nai szi ge ten vív nak meg az ül dö zôk kel, ezután pe dig Nagy -
szom bat ba ér kez nek (ami Ka to na sze rint nem azo nos a bol gár Tir na vá val, mint aho -
gyan azt ko ráb ban fel té te lez ték, ha nem egy sze rém sé gi, a tö rök hó dí tás után el nép -
te le ne dett kis vá ros). AGazavatname le het sé ges ke let ke zé si he lyei kö zött szin tén sze re pel
a dél vi déki Szend rô, hi szen Mi ha log lu Ali bég volt a vá ros el sô szan dzsák bég je, akinek
ha lá la után, ami kor a mû író dott, Szuzi Cselebi nagy eséllyel itt tar tóz ko dott. A szöveg
sze rint Szilágyi Mi hály is itt ra bos ko dott Ali val va ló össze csa pá sa után. Ha te hát el fo -
gad juk a két szö veg kap cso la tát, ak kor megerô sít jük a szer biai Szend rô mint a szép -
his tó ria ke let ke zé si hely szí né nek va ló szí nû sé gét.

A Gazavatname szer zô jé nek sze mé lye mit te het hoz zá az ed di giek hez? Szuzi Cselebi
szü lô he lye, a ko szo vói Priz ren 1455-ben ke rült az osz má nok fenn ha tó sá ga alá, és vált
szan dzsák köz pont tá. Szuzi ap ja va ló szí nû leg ezután tért át az isz lám val lás ra, hi szen
Szuzi epi táfiumá nak ta nú sá ga sze rint nagy ap ja ke resz tény szár ma zá sú le he tett, mi vel
az apa ne ve Meh med ben Ab dul lah volt, ezt a ne vet pe dig az osz mán ad mi niszt rá ció
gyak ran ab ban az eset ben hasz nál ta, ha nem muszlim név le jegy zé sé re volt szük ség.39

Eb bôl kö vet ke zôen Szuzi Cselebi anya nyel ve nem fel tét le nül az osz mán-tö rök volt, így
a szer zô az el sô, osz má nul író, de nem tö rök anya nyel vû bal ká ni ér tel mi sé gi ge ne rá -
ció tag jai kö zé tar to zott. Med re szé ben ta nult, te hát az isz lám alap mû velt sé gé vel biz -
to san ren del ke zett, azon be lül pe dig a szufi irány zat szel le mi sé gét kép vi sel te: a tez -
kirék (élet rajz gyûj te mé nyek) ta nú sá ga sze rint va la me lyik szufi der vis rend, a Nak si ban di
vagy a Mev le vi40 tag ja volt.

Szuzi Cselebi 1513, azaz a Gazavatnamemegírá sa után ott hagy ta a Mi ha log lu családot,
és Priz ren ben te le pe dett le, 931-ben (1524–25) be kö vet ke zett ha lá láig.41 Itt imámként
te vé keny ke dett, me cse tet és is ko lát tá mo ga tott ke gyes ala pít vá nyá val. Priz ren azonban
az osz mán hó dí tás el le né re is nagy részt ke resz tény vá ros ma radt: a vá ros 1530-ban 270
muszlim és 396 ke resz tény por tát szá molt,42 Szuzi csa lád ja pe dig a fris sen át tér tek közé
tar to zott – így nem meg le pô a ke resz tény ele mek, pél dául az ikon tisz te let vagy a ke -
resz tény szer ze te sek sze re pel te té se a Ga za vat na mé ban. Ugyanígy az is könnyen el képzel -
he tô, hogy Szuzi is mer te a Wal tha ri us- szü zsé tí pus dél szláv vál to za tait, és eze ket fel -
hasz nál ta mû vé hez – amel lett ter mé sze te sen, hogy a szü zsé egyes ele mei ko ráb bi, a
bi zán ci hó dí tá sok so rán nép sze rû vé vált osz mán szö ve gek ben (mint az em lí tett Düstür -
na me és az Ay dos- hi stó ria) is meg ta lál ha tók, ame lyek rôl szin tén le he tett tu do má sa.

Mi lyen kö vet kez te té se ket von ha tunk le a fel so rolt pa ra lel liz mu sok alap ján? Há rom
le he tô sé günk adó dik: az el sô ket tô sze rint a két szö veg kö zül va la me lyik a má sik nak
for rá sa, azaz kap cso la tuk hie rar chi kus; a har ma dik sze rint a szö ve gek for rá sa vagy for -
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rás  kin cse kö zös, vagyis mel lé ren de lô vi szony ban áll nak egy más sal. Néz zük vé gig ezen
le he tô sé gek for ga tó köny veit és azok kon zek ven ciáit!

Az elôb bi for ga tó könyv ese tén, azaz ha a szö ve gek kö zött alá ren de lô vi szonyt feltéte -
le zünk, két le he tô ség van a két szö veg pár hu za mos ele mei nek ma gya rá za tá ra. Elô ször:
a Gazavatname hasz nál ja fel a Szi lá gyi-szép his tó ria egy ko ráb bi vál to za tát. Ez a ver zió
sok szem pont ból tû nik na gyon va ló szí nût len nek, hi szen a Gazavatname szü zsé je, nyelve,
Szi lá gyi sar ko san ne ga tív áb rá zo lá sa mind el lent mon da nak en nek a le he tô ség nek.

A két mû pár hu za mai nak má so dik ma gya rá za ta az le het, hogy a ma gyar his tó ria vett
át ele me ket az osz mán szö veg bôl. E le he tô ség kap csán szá mol nunk kell az zal, hogy a
his tó ria ele mei nem köz vet le nül, ha nem dél szláv köz ve tí tés sel ke rül tek a ma gyar ba.
Ez ter mé sze te sen ed dig is a szö veg re vo nat ko zó ku ta tás leg va ló szí nûbb for ga tó könyve
volt, osz mán-tö rök ere de tû szö veg azon ban ed dig nem sze re pelt a fel té te lez he tô forrá -
sok kö zött. Ez az al ter na tí va te hát le nyû gö zô fel fe de zés le het ne, ha a két adott mû kö -
zöt ti át jár ha tó ság nem vet ne fel ko moly prob lé má kat. An nak esé lye ugyanis, hogy egy
elit osz mán szö veg be ke rül he tett a dél szláv és ma gyar po pu lá ris köl té szet be, igen
csekély. Eh hez az el mé le ti prob lé má hoz csat la ko zik egy má sik, az adott szö ve gek hez
kap cso ló dó el lent mon dás: a Szi lá gyi és Haj má si szép his tó ria tö rök el le nes sé ge, ami
szinte ki zá ró oka an nak, hogy a szer zô a Ga za vat na mé bôl dol go zott vol na. Ezt a le hetô -
sé get te hát, az elô zô höz ha son lóan, fenn tar tá sok kal kell ke zel nünk.

A két szö veg hie rar chi kus vi szo nyát fel té te le zô el mé le tek te hát szá mos prob lé mát
vet nek fel, lé te zik azon ban egy har ma dik le het sé ges ma gya rá zat pár hu za maik ra: ha
azt fel té te lez zük, hogy a két szö veg azo nos for rá so kat, pon to sab ban orá lis for rás kin -
cset hasz nál. A szö ve gek kö zött te hát nem köz vet len kap cso la tot fel té te le zünk, ha nem
azt, hogy azok kö zös szó be li ha gyo mány ból me rí te nek. Ed di gi is me re teink és a fel so -
rolt ha son ló sá gok alap ján megál la pít ha tó, hogy 16. szá zad ban, a Belg rád kö ze li Szend -
rô kör nyé kén több olyan nép sze rû szö veg lé te zett, amely egy részt Szi lá gyi fog sá gát be -
szé li el, más részt egy sa já tos, a fô hôs val lá sá tól el té rô hi tû, arisz tok ra ta szár ma zá sú nôi
fô hôst sze re pel te tô sze rel mi szá lat tar tal maz. A kö zös szó be li ha gyo mány te hát te rüle -
ti leg és szü zsé ele mek te kin te té ben is le ha tá rol ha tó. A hi po té zis a kö vet ke zô: a Szilágyi-
his tó ria és a Gazavatname azo nos szó be li ha gyo mány kin cset, pon to sab ban az eb ben
lé te zô orá lis szü zsé ma go kat hasz nál ja for rás ként. Ez a fel té te le zés azon ban csak bi zo -
nyos meg kö té sek meg fon to lá sá val lesz el fo gad ha tó. Elô ször: mind két szö veg csak rész -
ben, il let ve el té rô mér ték ben hasz nál ja fel ezt a ha gyo mányt, azaz más for rá sok ra is
tá masz ko dik. Má sod szor: a kö zös szó be li ha gyo mányt mint for rást nem sza bad semmi -
lyen te kin tet ben ho mo gén nek sej te nünk, ha nem sok, pár hu za mo san lé te zô szü zsé -
elem lé te zé sét kell fel té te lez nünk, ame lyek kö zül csak né hány eme lô dik át a vizs gált
szö ve gek be. Plasz ti ku sabb meg fo gal ma zás ban a kiin du lá si ol da lon az orá lis ha gyo -
mány ban lé te zô sok szü zsé ele met kell el kép zel nünk, a ki me ne ti ol da lon pe dig szintén
nagy szá mú írott szö ve get, ame lyek eze ket az ele me ket fel hasz nál ják. Ez utób biak ra
pél da a vizs gált két his tó ria, de más rea li zá ciót is em lít he tünk, pél dául a Szi lá gyi-histó -
ria folk lo ri zá ló dott vál to za tait.

A hi po té zis kö vet ke zô ele me, hogy a kö zös orá lis ha gyo mány ból át vett szü zsé elemeket
mindegyik szö veg a ma ga cél jai ra hasz nál ja fel. AGazavatname nagy po li ti kai mû, mely -
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nek ren del te té se a Mi ha log luk öniga zo lá sa és a csa lád fel ma gasz ta lá sa az Osz mán-ház
ôket pe ri fé riá ra kény sze rí tô po li ti ká ja el le né ben.43 A mû ezért áb rá zol ja a Mi ha loglu -
kat erôs ke zû, szel le mi és fegy ve res harc ban is helyt ál ló ve ze tôk ként: ke resz tény szerze -
te sek vá laszt ják Alit spi ri tuá lis ve zé rük ké. Szuzi Cselebi Ali bé get Ali nak,44 Rüsz temnek
és Mars nak ne ve zi, és felele ve ní ti a csa lád le gen dát, mely sze rint a Mi ha log luk Kö se
Mi hály tól, az osz má nok 14. szá za di szö vet sé ge sé tôl szár maz nak. Az osz mán szö veg
tehát fô ként po li ti kai kon tex tus ban hasz nál ja fel a szü zsé ele me ket, míg a Szi lá gyi és
Haj má si his tó ria el sôd le ges cél ja a szó ra koz ta tás. Az orá lis bá zis te hát mind két szö veg -
ben tük rö zô dik, de azt mind ket tô a sa ját cél jai ra hasz nál ja.45

A va ló szí nû leg szláv nyel vû szó be li ha gyo mány fel hasz ná lá sá nak le he tô sé gét az is
megerô sít he ti, hogy Szuzi Cselebi anya nyel ve va ló szí nû leg szerb volt.46 Az osz mán mû
fel jebb fel so rolt ke resz tény ele mei, mo tí vu mai szin tén bi zo nyít hat ják a kö zös orá lis
bá zis lé te zé sét, il let ve ma gyar szép his tó ria ere de té nek da tá lá sá ban is se gít het nek, mivel
lé te zé sük iga zol ja, hogy a szü zsé ele mei már a Gazavatname megírá sa ide jén, te hát a
16. szá zad ele jén je len vol tak az orá lis epi ká ban.

A szö ve gek köz ti kap cso lat lé te zé se va ló szí nû sít he tô: megol dás ra vár vi szont a viszony
jel le gé nek tisz tá zá sa. Hogy áb rá zol ha tó ez a kap cso lat? Ha a Szi lá gyi és Haj má si mondát
a po pu lá ris re gisz ter, azaz a köz köl té szet da rab já nak te kint jük, ak kor ér vé nye sít he tô
rá Kül lôs Imo la sé má ja,47 mely sze rint a köz köl té szet mind két irány ban nyi tott az elit
kul tú ra és a nép köl té szet fe lé. A kép let alap ján van esé lye an nak, hogy a his tó ria az
orá lis epi ká ból me rí tett, az osz mán szö veg és a szó be li kul tú ra kap cso la tá nak le he tô -
sé gé re azon ban nem ka punk ma gya rá za tot. Hogy a prob lé mát ne hagy juk megol dat -
la nul, ér de mes át te kin te ni el sô sor ban a szó be li ség és írás be li ség, más részt a mû fa jok,
a for mák és a nyel vek köz ti át jár ha tó ság me cha niz mu sát. Ha ezen a nyo mon in du lunk
to vább, kér dé sünk már nem az, hogy „fel szi vá rog ha tott-e” a szó be li epi ka az osz mán
elit kul tú rá ba és a ma gyar nyel vû köz köl té szet be, ha nem hogy mi lyen eséllyel van jelen
ugyanaz a szó be li ha gyo mány az írott szö ve gek ben.

A me di a li tás prob lé ma kö ré nek tár gya lá sá nál te hát a kö vet ke zô kér dé sek hez érke -
zünk: Mi lyen fel té te lek mel lett le het sé ges egyál ta lán az írott és a szó be li ha gyo má -
nyok ra épí tô szö ve gek ke ve re dé se? Me lyek az írás- és szó be li ség re jel lem zô je gyek a
vizs gált szö ve gek ben? A ma gyar szép his tó riá hoz pár hu zam gya nánt felidéz ném a Cantio
de mi li ti bus pulch ra48 kap csán szü le tett megál la pí tá sok egy ré szét, hi szen ez a szö veg
sok szem pont ból ro ko na a Szi lá gyi-Haj má si his tó riá nak.49 Hor váth Iván és Or lovsz ky
Gé za is megál la pí tot ta, hogy a di dak ti kus uta lá sok és a deá kos mû velt ség anyag hiá nya
nem szok vá nyos jegy a his tó riák ban – ám ez a hiány a Szi lá gyi ra és a Can ti ó ra is jellem -
zô.50 Szin tén rit ka ság szám ba megy, hogy mind két szö veg ké zi rat ként ma radt fenn, hi -
szen a his tó riás éne kek nagy ré sze nyom tat vány ként ôr zô dött meg.51 Ami a Can tio
alko tás mód ját il le ti, az az írás be li és szó be li kul tú rá ra jel lem zô je gyek kel egyaránt ren -
del ke zik. Var jas Bé la52 azért te kin tet te át me ne ti nek a Can ti ót és az írás ban al ko tott,
de elôadott (és az elôadás so rán eset leg va riált) his tó riás ének mû fa já nak egé szét is,
mert a szö veg(ek)nek ugyan írá sos for rá sai van nak, azon ban azt írás tu dat la nok is meg -
ta nul ták és ter jesz tet ték – a Can tio fenn ma radt vál to za tát is ezek kö zé so rol ta. Egy
másik le het sé ges és igen va ló szí nû nek tû nô fel té te le zés sze rint azon ban az ének szó -
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be li ala pú, és toll ba mon dás sal ke let ke zett,53 csakúgy, mint a Szi lá gyi és Haj má si his tó -
ria.54 A szó be li ség és írás be li ség ha tá rán lé vô kul tú rá ban te hát mind két irá nyú szö -
veg moz gás le het sé ges: „nem csak az zal szá mol ha tunk, hogy a Can tio a his tó riás ének -
bôl ala kul át ha son ló vá a szó be li ének köl té szet al ko tá sai hoz, ha nem el kép zel he tô más,
akár el len té tes irá nyú kiala ku lá sa is, a szó be li for má ból az írás be li vál to zat fe lé”.55

Az ezek hez ha son ló át me ne ti ka te gó riák lé te zé se ugyan vi ta tott volt a me di a li tás ko -
rai ku ta tói nak kö ré ben,56 a ké sôb biek azon ban nem te kin tik ki zá ró la gos nak eze ket
az al ko tás mó do kat. Wal ter J. Ong ilyen át me ne ti for má nak te kin ti azt az ese tet,57 ha
bi zo nyos írott szö ve gek ben a szö veg al ko tás a szó be li al ko tás el vén mû kö dik, azaz is -
mét lé se ket és for mu lá kat hasz nál. Hogy rá mu tas son az ora li tás és írás be li ség ha tá rán
lé vô kul tú rá ban szü le tett szö veg sa já tos je gyei re, Var jas össze gyûj töt te a Can tio kö tött
ki fe je zé seit, for mu láit és azok egyéb szö ve gek ben va ló elô for du lá sait.58 Ezek kö zül a
Szi lá gyi és Haj má si töb bet is hasz nál, je len lé tük te hát a szö veg szó be li jel le gét erô sí ti.
A for mu lák vizs gá la tá nak mód sze re újab ban is fel me rült a his tó ria kap csán, hi szen
Ko vács Elôd59 szin tén ha son ló el já rást al kal ma zott, mi kor a tör té ne tek szó sze rin ti
egye zé seit vizs gál ta a his tó ria szü zsé jé nek a ger mán kul tú rá ba ke rü lé sét fel tá ró el mé -
le té nek ki dol go zá sá hoz. A for mu lák hasz ná la ta te hát nyil ván va ló nak tû nik a Szi lá gyi
és Haj má si ban, ége tô prob lé mát vet fel azon ban a his tó ria tör té ne ti hát te rét il le tôen:
ha bi zo nyí tot tan for mu lák ról van szó, ak kor va jon hasz nál ha tók-e ezek a szö veg ré szek
a tör té ne ti alap meg ha tá ro zá sá hoz, mint ahogy ezt Ka to na Im re60 is tet te? Ezt a kér -
dést most nem áll mó dunk ban el dön te ni, nem árt vi szont le szö gez nünk, hogy eze ket
a szö veg ré sze ket a tör té ne ti hi te les ség szem pont já ból fenn tar tás sal kell ke zel ni.

A ma gyar szép his tó ria szó be li ere de tét egyéb je gyek is alá tá maszt ják. Ilyen a név -
 variá ciók je len lé te a his tó ria va rián sai ban. A his tó ria egyes vál to za tai ban Szi lá gyi Mihály
Mik lós ként for dul elô.61 Nem két sé ges, hogy a szó be li új ra mon dá sok so rán ezek az
ele mek könnyen átala kul hat tak, és jól le het ezek a va rián sok az írott vál to zat folk lo ri -
zá ló dá sa so rán is ke let kez het tek, a név va ri án sok azon ban nem csak a ma gyar, ha nem
a dél szláv vál to za tok ban is elô for dul nak. A his tó ria ver se lé se, a tö ké let len rí mel te tés –
mely nek oka Var jas62 sze rint az le het, hogy a rí mek má sod la go sak a dal lam mal szem -
ben – és a bel sô sor ta go lás sza bá lyos sá ga is szó be li ere det re utal hat. A ké zi ra tos forma
is in do kol hat ja a gyen gébb for mát, hi szen a dal lam mel lett a tárgy is prio ri tást él vez
a ver se lés el le né ben. A his tó ria szá mos folk lo ri zá ló dott vál to za ta és for má já nak (5–5–7)
nép köl té sze ti63 és Ba las si nál is meg lé vô meg fe le lô je szin tén bi zo nyít hat ja a szó be li
jelle get, csakúgy, mint az ak rosz ti chon hiá nya, a pár be szé des ség és a szin tak ti kai pár -
huza mok meg ha tá ro zó szer ke ze ti elem ként va ló hasz ná la ta. A ké zi ra tos for má ban ter -
je dés is a szö veg szó be li jel le gét erô sí ti. Ezek a tu laj don sá gok te hát alá tá maszt ják Varjas
Bé la megál la pí tá sát, amely sze rint a hó dolt sá gi te rü le te ken amúgy is erôs az orá lis epi -
kus ha gyo mány.64

A Gazavatname ese té ben, mi vel elit osz mán köl té szet rôl van szó, sok kal ne he zebb
olyan jel leg ze tes sé ge ket fel tár ni, ame lyek az orá lis köl té szet re jel lem zôek. A ga za-
 hagyo mány, amely re a szö veg épül, át me ne ti mû faj, de el sô sor ban szó be li ala pú.65

For mu lá kat itt is ta lál ha tunk: a sze rel mi epi zód nar rá ci ó ja a me sék tör té net szö vé sét
idé zi, és a szö veg me se for mu lá kat hasz nál.66 Egyes be mu ta tott szü zsé pár hu za mok
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– pél dául a ta vasz mint a sze rel mi tör té net kez de te – szin tén for mu lá nak te kint he tôk.
A Gazavatname szü zsé ele mei szin tén folk lo ri zá lód tak: a csa lá di kró ni kák ban egé szen
a 19. szá za dig megôr zôd tek a tör té net va rián sai. Nem két sé ges ter mé sze te sen, hogy a
szö veg sok kal több írás be li ha gyo mány ból adó dó jeggyel ren del ke zik, ám a szü zsé bi -
zo nyos ele mei nek szó be li ere de te könnyen el kép zel he tô.

Az írás be li jel le get megerô sí tô je gyek a Szi lá gyi és Haj má si ban is ta lál ha tók. Ezek közé
tar toz nak azok a szer zôi ön tu dat ról árul ko dó meg szó la lá sok, ame lyek az el sô stró fá -
ban és a ko lo fon ban ol vas ha tók. To vább ra is biz tos ma rad, hogy az 1561-es his tó ria
írott szö veg bôl for dí tott, hisz azt „egy if jú ször zé […] egy poé tá nak az û ver sei bôl”.
A szö veg írá sos jel le gét kieme lô szer zôi meg szó la lá sok ke re tes jel le ge utal hat akár ké -
sôb bi hoz zá tol dás ra is. Az ora li tás és írás be li ség ha tá rán lé vô kul tú rá ban a szö ve gek
írá sos for má ba szer ve zô dé se ugyanis ab ban is tük rö zô dik, hogy a szö veg ben meg ma -
rad nak a szó be li ség re jel lem zô je gyek, de ana li ti kus-szin te ti kus át te kin tést igény lô szer -
ke ze tek is lét re jön nek.67 A szö ve gek írás ban va ló rög zí té sé vel az üze net át struk tu rá -
ló dik: meg je len nek a szer ke ze ti és cse lek mény be li elô re- és hát rauta lá sok, meg vál to zik
a szü zsé dra ma tur giá ja. A szö veg nem csak li neá ri san, ha nem szin te ti ku san is ír ha tó á
és ol vas ha tó vá vá lik. A szép his tó ria ke re tes sé ge en nek a je len ség nek ti pi kus meg nyil -
vá nu lá sa, mi vel ke res he tô, átír ha tó és új raol vas ha tó szer ke zet jön lét re.

A Szi lá gyi és Haj má si his tó ria te hát szó be li for rá so kon ala pu ló tör té net írás be li fel -
dol go zá sa. Hogy vi szo nyul va jon szer zô je a szó be li ség hez? Var jas68 megál la pí tá sa sze -
rint ugyanis a his tó ria szer zô poé ta tu da to san el vá laszt ja ma gát a szó be li ha gyo mány -
tól, mert azt meg bíz ha tat lan nak tart ja. Ha ez így van, elô for dul hat-e, hogy a Szi lá gyi
és Haj má si író ja, aki szer zôi ön tu da tá ról ta nú bi zony sá got tesz, te hát ma gát az írás alapú
ha gyo mány hoz tar to zók kö zé so rol ja, mégis csak ilyen so kat me rít az orá lis ha gyo mány -
ból? A fen tiek alap ján azt lát juk, hogy ugyan hi vat ko zik ar ra, hogy írá sos for rás ból dol -
go zik, és poé tá nak is vall ja ma gát, de még sem za var ják a nyil ván va lóan szó be li ele mek.
Mindeb bôl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy olyan sa já tos mû velt ség gel ren del ke zik, ami -
be be le fér az erôs szer zôi ön tu dat, és az írá sos szö veg kul tú ra ha gyo má nyai nak foly ta -
tá sa, de a szó be li ele mek fel hasz ná lá sa is. Ez a faj ta mû velt ség elég rit ká nak tû nik, ha -
son ló pél da ként megint csak a Can tio de mi li ti bus pulch rát em lít het jük, amely bôl szin tén
hiány zik „a tör té net írói hi te les ség szán dé ka”.69 A his tó ria té ma vá lasz tá sa is be szé des:
az zal, hogy Szi lá gyi ról be szél, vagyis a szö veg ke let ke zé sé nek idô pont já ban már nem
tel je sen ak tuá lis ala kot vá laszt, ezért a szó ra koz ta tó szép his tó ria ka te gó riá ja fe lé to ló -
dik a mû faj. Ez a vá lasz tás egyút tal meg ha tá roz za a di da xis ala csony mér té két is a szö -
veg ben. A szó be li ele mek te hát azt bi zo nyít ják, hogy a szend rei név te len nem tu dós
poé ta, ugyanak kor mû velt sé gé rôl töb bet tu dunk, ha el fo gad juk, hogy is mer het te a
Ga za vat na mé ban is meg lé vô orá lis szü zsé ele me ket.70

A Szi lá gyi és Haj má si ban és a Ga za vat na mé ban te hát szó be li ség re és írás be li ség re jel -
lem zô je gye ket egyaránt ta lál tunk. A ta nul mány vég sô kö vet kez te té se te hát, hogy a
Szi lá gyi és Haj má si his tó ria szó be li ere de tû, ám a szö veg nek köz vet le nül írott for rása van,
mely nek ere de ti ver zió ja egy olyan szó be li epi kai ha gyo mány ból szár ma zik, amelybôl
az osz mán-tö rök Gazavatname is hasz nál orá lis szü zsé ma go kat. E kö zös orá lis ha gyo -
mány nyel vi leg, for mai lag és al ko tás mód já ban is kép lé keny, a be lô le táp lál ko zó két
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vizs gált szö veg pe dig nyel vé ben, kö zön sé gé ben és funk ció já ban is kü lön bö zik. A két
szö veg kap cso la tá nak alap ja te hát a kö zös orá lis bá zis – ez a faj ta vi szony azon ban nem
ér tel mez he tô könnyen, ha de fi ní ció sze rint ere de ten azt ért jük, hogy az adott mû vagy
an nak egyes mo tí vu mai mely kul tú rá ból szár maz nak köz vet le nül. A be mu ta tott eset -
ben, mint lát tuk, en nél össze tet tebb a hely zet, hi szen köz ve tett és fel té te le zett szár ma -
zá si el mé le teink van nak csu pán. Hogy mi te kint he tô va riáns nak és mi nem, a fi lo ló -
gi á nak és a folk lór nak is alap ve tô kér dé se: az egye zô je lek mennyi sé gi leg és mi nô sé gi leg
is ér té ke len dôk. Egy osz mán-tö rök és egy ma gyar his tó ria kö zös orá lis bá zi sá nak létezé -
sét azon ban fel té te lez het jük, ami bi zo nyít ja a nyel vek és mû fa jok át jár ha tó sá gát, va la -
mint a szó be li és írá sos ha gyo má nyok együtt élé sét a hó dolt ság iro dal má ban.
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a ga za-mû vek ben (1165. bejt), és azok nak ha tá sát a Mev le vi der vi se ket tánc ra han -
go ló síp hoz ha son lít ja. DI KI CI: Pa in ting…, i. m. (15. j.) 17.

41 OLESZ NYI CKIJ: Su zi Cele bi iz Priz re na, turs ki pes nik -i sto rik XV–XVI ve ka. In: Glas nik Skops -
kog naucnog drustva 13. Skop je, 1934. 69–82.

42 Lásd M. KIEL Priz ren szó cik két i. m. (11. j.).
43 DI KI CI: Chri sti an Ima ge ry…, i. m. (15. j.) 11. A köl te mény a ga za vat na me- mû faj mód -

sze rei vel, val lá sos ele mek hasz ná la tá val mu tat ja be Mi ha log lu Ali bé get ki tû nô gázi -
ként és akin dzsi ve zér ként.

44 Ali ibn Abí Tá lib, Mo ham med uno ka öccse.
45 Ha to vább visszük a gon do la tot, ugyanez a szce ná rió ér vé nye sít he tô a mon da már

em lí tett ko ráb bi pár hu za mai ra, pél dául a ger mán Wal tha ri us ma nu for tis ra vagy
a Düstür na mé ra is: azok más kor és más cé lok ra hasz nál ták fel egy ko ráb bi szó be li
ha gyo mány szü zsé mag jait.

46 DI KI CI: Chri sti an Ima ge ry…, i. m. (15. j.) 10.
47 RMKT XVI II/4. 25.
48 Can tio de mi li ti bus pulch ra. RMKT XVI/7. 175–180.
49 Lásd a legutób bi össze fog la ló ta nul mányt a szö veg rôl: JAN KO VITS Lász ló: A szó be li

kul tú ra és a Can tio de mi li ti bus pulch ra. In: Ha zu gok, fe cse gôk, ál mo do zók. Ta nul má -
nyok a ré gi ma gyar köl té szet rôl. Bp., 2006. 32–54.

50 HOR VÁTH Iván: Eöt vös-fü ze tek. Re cen zió, ItK 44 (1984) 125. OR LOVSZ KY Gé za: A his -
tó riás ének 1574: Meg je le nik a Can ci o na le. In: A ma gyar iro da lom tör té ne tei I. Szerk.
SZE GE DY- MA SZÁK Mi hály, JAN KO VITS Lász ló, OR LOVSZ KY Gé za. Bp., 2007. 310–323.

51 HOR VÁTH Iván: i. m. (50. j.) 125.
52 VAR JAS Bé la: Szép ének a gyu lai vi té zek rôl. In: i. m. (6. j.) 185–221.
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53 HOR VÁTH Iván: i. m. (50. j.) 125.
54 OR LOVSZ KY: i. m. (50. j.) 319.
55 JAN KO VITS: i. m. (49. j.) 34: idé zi Ara tó György ta nul má nyát: ARA TÓ György: Can tio

de mi li ti bus pulch ra (1565). A his tó riás ének sti lisz ti kai szem pon tú elem zé se. (A XVI.
szá za di tör té ne ti epi ka sti lisz ti kai és mû fa ji prob lé mái. In: Ré gi ma gyar iro dal munk
és eu ró pai hát te re. Szerk. BAR TÓK Ist ván, MO NOK Ist ván. Sze ged, 1980. 73–126.),
ahol Ara tó az is mét lé sek kü lön fé le szint jeit, gon do lat rit mu sok rend sze rét idé zi bizo -
nyí ték ként a Can tio el sôd le ge sen szó be li jel le gé re.

56 Wal ter J. ONG: Ora lity and Li te ra cy. The Tech no lo gi zing of the World. New York,
1982. 59: Al bert Lord és Mil man Par ry még el vá lasz tot ta az orá lis és az írott al kotás -
mó do kat (az elôb bi rög tön zé sen ala pul, a má sik ala pos, reflek tált al ko tás). Lásd
még ONG: Oral Me mo ry, the Sto ry Li ne and Cha rac te ri za ti on. In: uo. 139–155.

57 ONG: i. m. (56. j.) 25. A szó be li for mu lák el mé le té nek tör té ne té rôl lásd John Mi les
FO LEY: The The o ry of Oral Com po si ti on.Hi sto ry and Me tho do logy. Bloo ming ton, 1988.

58 A for mu la egye zé se ket lásd VAR JAS: i. m. (6. j.) Füg ge lék: 349–353. Té te le sen az idé -
zett for mu la-a zo nos sá gok (mo dern he lye sí rá sú átirat tal): „egy szép do log”; „gyorsan
nyer ge lé nek sok fô lo va kat”; „ez szót mond ja va la”; „azt mind nyá jan tud já tok”; „har -
min ca do kon ál tal me né nek”; „mi helt ezt hal lá”; „És nagy via dalt vé lök tar tá nak”.

59 A mód szert ki dol goz ta: Mil man PAR RY: The Ma king of Ho me ric Ver se. The Col lec ted
Pa pers. Ox ford, 1971. KO VÁCS Elôd: i. m. (10. j.) 265. -ben ugyan nem hi vat ko zik
Par ry re, de az al kal ma zott mód szer vi tat ha tat la nul köt he tô az ora li tás ku ta tás Parry
ál tal be ve ze tett ha gyo má nyai hoz.

60 KA TO NA: Szi lá gyi és Haj má si, i. m. (8. j.) 30., a „har min ca do kon ál tal me né nek” szöveg -
rész re is épí tett, ami kor a szer biai Szend rô mel lett ér velt. Bár ér ve lé se töb bi ré sze
meg  gyô zô, és je len ta nul mány is oszt ja Ka to na vé le mé nyét, az idé zett sor bi zo nyító
jel le ge meg kér dô je le zôd het.

61 A Szi lá gyi és Haj má si egy csík szé ki, Sza bó Ká roly ál tal, és egy szé kely föl di, Sza bó Samu
ál tal gyûj tött vál to za tá nak Szi lá gyi Mik lós a hô se. A nép bal la dá kat köz li KO VÁCS

Elôd: i. m. (12. j.) 105–107., ill. 107–109.
62 JAN KO VITS: i. m. (49. j.) 45., idé zi Var jas ma gya rá za tát: VAR JAS: Szép ének a gyu lai vité -

zek rôl. In: i. m. (6. j.)
63 KA TO NA: i. m. (8. j.) 44., a for ma pár hu za mát az Érik a szô lô… kez de tû dal ban vé li

meg ta lál ni, sôt, a sor ta go lás a dél szláv bu gart si cá kra is em lé kez te ti. 44. A for ma
Balas si nál is fel tû nik a Be te ges lel kem… kez de tû vers ben.

64 VAR JAS Bé la: A his tó riás ének faj ták. In: i. m. (6. j.) 141.
65 Ce mal, KA FA DAR: Bet we en Two Worlds. The Const ruc ti on of the Ot to man Sta te.

Berkeley–Los An ge les–Lon don, 1995. 62.
66 DI KI CI: Pa in ting…, i. m. (15. j.) 18.
67 ONG: i. m. (56. j.) 148.
68 VAR JAS: i. m. (6. j.) 129.
69 Var jas meg lá tá sát (A ma gyar iro da lom tör té ne te 1600-ig. Szerk. KLANICZAY Ti bor. Bp.,

1964. I. 394–395.) idé zi JAN KO VITS: i. m. (49. j.) 33.
70 Ed dig a szer zô la tin mû velt sé gét ál lí tot ták kö zép pont ba – pél dául KA TO NA: i. m.

(8. j.) 50. – ez most kiegé szül het, és más meg vi lá gí tás ba ke rül het.
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CSOR BA DÁ VID

Orá lis tö rök nép ha gyo mány 
egy ma gyar kró ni ká ban

A Mo hács kö rü li év ti ze dek Kár pát-me den cei vi lág lá tá sá nak egy jel lem zô sze le tét vonul -
tat ja fel a sze rém sé gi tör té net író, Szerémi György mun ká ja, mely né pies és erô tel -
jesen et no cent ri sta el fo gult sá gai val, sö tét és ki nyo moz ha tat lan gyil kos sá gai val, kí sér -
te tie sen össze füg gô bûn lán co la tai val va ló sá gos ké sô kö zép ko ri rém re gé nyünk.1 Bar lay
Ö. Szabolcs több pél dá val ér zé kel tet te, „mennyi kí sér tés nek van ki té ve a tör té nész
a Szeré mi nél ta lál ha tó anek do ták fel hasz ná lá sá nál”.2 Ért he tô, ha az el be szé lés-gyûj -
te ményt kor do ku men tum ként fél ve al kal maz za po zi ti vis ta tör té net tu do má nyunk,3

vi szont az egy má sik elem zô je sze rint „mû ve lô dé stör té nel mi leg pe dig fel ve szi a ver -
senyt akárhány ná lá nál for má sabb, na gyobb kri ti ká val megírt XVI. szá zad be li tör té -
nel mi mû vel”.4

Je len leg Szerémi György mû vé nek egyet len rész le tét vesszük szemügy re, mely az
1523. évi szá va szent de me te ri csa tá hoz nyújt ér tel me zést. Eb ben az elem zés ben egy le -
het sé ges tö rök je len tés ré te get bon tunk ki Szerémi tör té ne té bôl, amely hez vizs gál tuk
a ko ra be li tör té ne ti for rá sok nép ka rak te ro ló giai sé máit és a né pi szó lá sok és szim bó -
lu mok jel ké pi sé gét. Fel te vé sünk sze rint Szerémi szö ve ge ol vas ha tó olyan mó don,
mintha egy tö rök el be szé lés áll na en nek hát te ré ben: szim bó lu mai, fa bu la jel le ge,
tanul sá ga mind egy ke le ti me sé hez ha son lí ta nak. Ezt bi zo nyí tan dó a nar rá ci ó hoz
beidéz tük a ko ra be li tö rök kró ni kák ha son ló nyel vi for du la tait, megidéz ve ezál tal a vir -
tuá lis alap szö ve get, amely Sze ré mi nél már el ve szett.

*

Az Epi sto la 23. fe je ze té ben a mo há csi csa ta elôz mé nye ként ol va sunk egy több rész bôl
ál ló tö rök–ma gyar küz de lem rôl, mely nek egyik ol dalt To mo ri Pál, a má si kon pe dig
Ferhád ba sa, Szü lej mán szul tán só go ra a ve zé re. Szerémi fel fo gá sá ban To mo ri a fe le -
lôs a mo há csi ka taszt ró fáért, és ez már négy év vel ko ráb ban is éke sen meg mu tat kozott
a szá va szent de me te ri üt kö ze tek kap csán. El te kint ve né mely sze ré mis pon tat lan ság -
tól;5 és tud va azt, hogy a Ma gyaror szág rom lá sá ról írott mun ka té nyeit nem csak a vissza -
emlé ke zés 15 éves táv la ta for mál ta, ha nem a szer zô elôíté le tei is erô sen raj ta hagy ták
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bé lye gü ket, ki je lent het jük: egy-egy tör té net nem a tény sze rû sé ge, ha nem ép pen
a fikció já nak a meg konst ruált sá ga, in ter tex tu á lis uta lá sai ré vén ér de mel het fi gyel met.
A 23. fe je zet egyik tör té ne té nek felüté se olyan nép me sei jel le get vi sel ma gán, ami
távo lab bi kö vet kez te té sek re en ge di az ol va só fan tá ziá ját. Az itt be mu ta tan dó tör té net
sze rint a tö rök Ferhád fi gyel mez te tést ka pott beosz tott já tól, mi kor a Sze rém ség be
érke zett meg vív ni a ma gya rok kal, hogy nagy üt kö zet re ké szül jön a far ka sok el len, mert
azok fel fal ják a tö rö kö ket.6

Ferhád, Vad Sze lim szul tán ve je, Szü lej mán szul tán só go ra, az Al Gha za li- fel ke lés
vér be foj tó ja, Rho dosz ost ro ma alól in dult a dél vi dé ki ré szek meg lec kéz te té sé re.7

Magyar szem mel néz ve a Nán dor fe hér vár be vé te le (1521) utá ni por tyá zá sok tör té ne -
té nek egyik leg je len tô sebb epi zód já ról, ar ról az igen je len tôs vesz te sé ge ket ho zó csa -
tá ról van szó, ami kor Szá va szent de me ter nél 1523. au gusz tus 6–7-én elôbb Bá li bég
gyô ze del mes ke dett, majd vé gül a To mo ri Pál ve zény le te alatt ál ló ma gyar ha dak mér -
tek ve re sé get Ferhád ba sa csa pa tai ra. Szá munk ra je len leg a leg fon to sabb az a je len -
ség, hogy az elbe szé lés nar rá ci ó ja és szim bo li ká ja mi lyen fi nom esz kö zök kel po zí ci o -
nál ta Ferhád ve resé gét lel ki jel le gû ku darc ként. A tör té net ol va sá sa so rán szem beöt lô,
hogy itt egy me ta fo ri kus csa ta leírást lá tunk: ezek nek az uta lá sok nak pe dig fel fed he tô
a jel ké pi rend sze re, és ol vas ha tó a Sze ré mi- fé le szá va szent de me te ri csa ta egy tö rök
me se hi per text je ként.
A szend rôi szan dzsák bég, Jáh já pa sa- zá de Bá li bég far kast kiál tott Fer hád ra („Va ló -

ban, uram, fél ni kell oda men ni, mert go nosz far ka sok van nak ott, s fel fal ják a tö rö -
kö ket”). A far kas a fé lel me tes el len fél szim bó lu ma, a vad, har cias, fal ká ban tá ma dó
ál lat: a há bo rú és a zsák mány szer zés jel ké pe.8 Ferhád fel is ké szül lel ki is me re te sen az
el sô csa tá já ra (hi szen „far kast em le get tek a kert alatt”), gyô zel met is arat, ám de a máso -
dik csa tá ban ve re sé get szen ved, és a szô lô al ján ke res me ne dé ket. Eb bôl kö vet ke zôen
nyer ér tel met az – de már csak az ol va só sze mé ben –, hogy miért vesz tet te el a má so -
dik csa tát. Mert már „far kast fo gott” (azaz a ve sze del mes el len fe let egy szer már le gyôz -
te), így nem je len tett már szá má ra ve szélyt a kö vet ke zô csa ta, ahol már ve szély ér ze tét
el veszt ve ve szí tett.9 A va ló di csa tán kí vül fo lyik egy má sik, men tá lis szin ten zaj ló küz -
de lem, ame lyet a szim bó lu mok kon no tá ci ó i ból az ol va só fel fejt het. Szerémi fi nom
rajzát ad ta a fo lya ma to san be fe lé for du ló Ferhád ba sá nak: dia ló gu sok kal mu tat ta be
a ve zér és beosz tott ja vi szo nyát, és eb ben kulcs mo tí vum ként hasz nál ta a far kas sal rio -
ga tást. Ha a far kas hoz kap cso ló dó szim bo li kus je len té sek há ló za tát szemügy re vesszük,
azt lát juk, hogy bár me lyik pél da (kö zép ko ri ke resz tény, tö rö kös per zsa stb.) kö zös
eleme: a far kas a fék te len har cias va dál lat.10 Éj sza kai va dász, a Nap el len fe le, a sö tét
erôk kép vi se lô je: ere jé ben az ör dög, erô vesz tés ben a bu ta ság jel ké pe. A ré gi ma gya -
rá zat sze rint „ha pe dig a pász tor vagy a ku tyák nem ve szik ész re idô ben, mindad dig
nem szû nik meg pré dál ni, míg az egész nyá jat el nem emész tet te, mert foly ton úgy
ér zi, hogy nem lesz elég zsák má nya”.11 Kap zsi a gyô ze lem re, ha rag tar tó, ön zô, ke gyet -
len: ezek az ér té kek ugyanak kor mind-mind ráil le nek a le fo ko zott ve zír, Ferhád szerep -
tu da tá ra is, és a to tem sze rû el len fél ként kiáb rá zol ják az ô fé lel meit, me lyet el len felével
szem ben táp lált. Ferhád szá má ra a far kas fe let ti gyô ze lem ki tel je sít het te vol na gyôzelmi
szom ját sze rém sé gi új felada tá ban.
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Fer hád ról, a nagy va dász ról a ma gyar ol dal is ugyaneb ben a ké pi szim bo li ká ban nyilat -
ko zott, a Bu dá ra kül dött je len tés a kö vet ke zô kép pen szólt ró la: „dux bel li est Pherhath,
ve nit ad ca pien dum ho mi nes, non le po res”.12 Szerémi az el be szé lés ben nem je löl te,
de tud juk, hogy ép pen a To mo ri-csa lád nak volt a cí mer ál la ta a far kas, és ép pen ôt
hívta ki via dal ra Bá li bég.13 A túl fo ko zott vá ra ko zás után az el sô üt kö ze tet meg is nyerte
Bá li, mintegy Ferhád elô csa pa ta ként ône ki. Ugyanott akart Ferhád is fé nyes gyô zelmet
arat ni, ahol ve ze tô je, az elô fu tó, a szak nyel vi zsar gon nal él ve, a nyúl tet te. A szôlô bo -
kor ban azon ban fennakadt, mint ol vas suk: a ma gya ro kat sem men tet te meg, akik ott
vesz tet tek Bá li el len, és Fer há dot is on nan ke rí tet ték elô a má so dik üt kö ze tet köve -
tôen. Ott ke re sett me ne dé ket a szô lô ár nyé ká ban, és elô se mert jön ni, ahogy a magyar
mon dás tart ja, „ki nem ve het ni, mint fias far kast a cser jé bôl”.14 Mint azt tö rök for rás -
ból tud juk, Ferhád ba sát a szul tán 1524. no vem ber 1-jén – a ma gyar ka len dá rium ban
Far kas nap ját (ok tó ber 31.) kö ve tô na pon – Kons tan ti ná poly ban ki vé gez tet te.15 A min -
dig gyôz tes Ferhád, a né hai Sze lim szul tán ve je, az egy ko ri ru mé li ai beg ler bég, majd
a ma gyaror szá gi 1522-es had já rat „ve zér ka ri fô nö ke”, Szerémi in ten ció ja sze rint a tel -
je sít mény kény szer nyo má sa alatt om lott össze a szá má ra ide gen kö zeg ben.
Frak nói Vil mos som más íté le tet fo gal ma zott meg a fen ti el be szé lés kap csán. „Szerémi

négy la pot tölt meg az üt kö zet leírá sá val, de csak je len ték te len és me se sze rû rész le te -
ket hoz fel”.16 A pe jo ra tív meg jegy zés nem is volt rossz ta lá lat: va ló ban egy me se eleve -
ne dik itt meg elôt tünk, még pe dig az Ezer egy éj sza ka tör té ne tei bôl. Ép pen is mer het te
Frak nói ma gya rul is a tör té ne tet Vö rös mar ty és tár sai for dí tá sá ból, de eb bôl a meg -
jegy zé sé bôl nem tud juk meg, hogy aver zió ja ma gá nak a tör té net nek szól vagy csu pán
an nak fa bu la jel le gé nek.17 Szerémi tör té ne te azért is ol vas ha tó más ként, mert a ko ra
új ko ri tö rök vi lág né zet tôl a ha son ló me ta fo ri kus já ték ab szo lút nem állt tá vol. Fel te -
vé sünk alap ján a né pi kul tú rát mé lyen át ha tó je len ség ként ér té kel he tô, hogy egy
szerém sé gi ha tár hely zet ben, mul ti kul tu rá lis ré gió ban élô és al ko tó több nyel vû szerzô
szö ve gé nek szö ve té ben fel lel ni vé lünk egy, a Tö rök Bi ro da lom ban jól is mert arab
mesét. A tör té net, Se he re zá de 149–150. éj sza ká já nak me sé je a far kas ról és a ró ká ról
meg le pô pár hu zam ba ál lít ha tó Ferhát ve sze del mé vel.
„A ró ka, akit már vég képp ki me rí tett urá nak, a far kas nak foly to nos ha rag ja, min de -

nek fö lött va ló ke gyet len sé ge és szün te len beavat ko zá sa a jo gok ba, ame lyek ôt, a rókát
il let ték meg”, a sza ba du lá sá ról kez dett gon dol kod ni, ol vas hat juk az 149. tör té ne té -
ben.18 „A gôg, a fenn hé já zás, az or cát lan ság és az ok ta lan pöf fesz ke dés elôbb-u tóbb
meg bosszul ja ma gát.” Miu tán a ró ka fel kí nál ta a far kas nak az együtt mun kál ko dást
Ibn Ádam (az em ber) el len, a ke vély ál lat ha rag já ban leütöt te a ró kát, majd meg bízta
az elôôrs sze re pé vel, „ha va la mi va dat pil lan tasz meg, jöjj, és je lentsd ne kem!”. A róka
egy szer re egy szô lô vel beül te tett vi dék re ér ke zett, és ész re vett egy csap dát, nagy varga -
be tût csi nált, hogy ki ke rül je, majd ér te sí tet te ve ze tô jét. „Na gyon szép ma a szô lô, s
örül az egész kör nyék, mert a szô lôk gaz dá ja meg halt”, szólt, s el ve zet te a far kast a szôlô
kö ze pé be, a far kas pe dig rög tön a ve rem be pottyant.19 Ek kor al ku do zás kez dô dik, és
a ró ka há rom tör té ne tet me sél el köz ben a há lát lan ság ról és a bu ta ság ról, majd három
ma xi mát mond az élet tit kai ról.20 Vé gül ott hagy ja a far kast a szô lô ár nyé ká ban, és
„nagy hév vel csa hol ni kez dett, hogy oda csô dít se a szô lô gaz dáit és ôreit”.21
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E tör té net alap ján meg kép zôd het az ol va só fe jé ben nem csak Ferhád me se sze rû,
ha nem va ló sá gos, sôt vir tuá lis el tû né sé nek ok sá gi so ra is. Ami kor Fer há dot rossz
szel le me, Bá li bég fi gyel mez te ti, hogy meg jöt tek a far ka sok, ak kor az alig gyô zi ki -
vár ni az üt kö ze tet: szid ja, kor hol ja beosz tott ját két íz ben is. Mi re Bá li hír vi vôt küld
ki, s a To mo ri zász la ja alatt fel tûnt elô ha da kat lát va, akik Pál vaj da ve ze té sé vel a szôlô
ár nyé ká ban rej tôz tek el, har mad szor hang zik el Szerémi el be szé lé sé ben az ál lat -
meta  fo ra: „Uram, meg jöt tek a far ka sok”. Az el sô üt kö zet ben még ve re sé get szen -
ved tek a ma gya rok – mint ha az ôsi ma gyar ha di tech ni ka, a „lu pum proc la ma re”
alkal ma zá sá val tet ték vol na Bá li el len –,22 mert a má so dik éj je li össze csa pás már for -
dí tott vég ered ményt ho zott. Az el sô küz del met név leg nye rô, de hely is me ret tel nem
ren del ke zô Ferhát ba sa az éj je li vissza vá gó után tûnt el ugyanott, ahon nan a ve re -
sé get szen ve dô ma gyar se reg bújt elô. Bá li ról, a szend rôi szan dzsák bég rôl tud juk,
hogy Sza po lyai nak ré gi is me rô se volt, az ál ta la szer zett fü lek, hír vi vôk in for má ciói
alap ján al kal ma sabb volt a hely zet va lós fel mé ré sé re, mint a szan dzsák já ba ren delt
ka to nai fe let te se, Ferhát, aki nek a ve sze del me Szerémi mi ti kus elôadás mód já ban
ép pen a te rep is me ret hiá nyá ból fa kadt. Már Ku bi nyi And rás is szá molt a csa tá ról írt
ta nul má nyá ban ez zel az es he tô ség gel.23 Bá li a hir te len jött fe let te sét, akit „le fo koz -
tak” a szan dzsák já ba, olyan ki me ne te lû harc ba vit te be le „mé zes szók kal” (د١لي,
azaz bá li, tör. ’mé zes’), amely re az nem volt felké szül ve, sem lel ki leg, sem tes ti leg.
A gô gös, zsar no kos ko dá sai ról hír hedt új fô nö köt a ra vasz Bá li va ló ság gal be le ker -
get te a jól szer ve zett küz de lem be. Miu tán a szul tán a Sze rém ség be küld te, en nek
a har ci hely szín nek a ne héz sé gét csak fo koz ták fo ga dó gaz dá já nak szim bo li kus cél -
zá sai a per zsa mi to ló gia nagy fe ne vad ja, a far kas el le ni küz de lem re. A kér ke dô basa
szá já ba ad ta az el be szé lô a szót: „Hol van nak azok a far ka sok, aki ket ne kem em lí tettél,
te elasszo nyo so dott la tor?”24 Hi szen „Mi kor az orosz lán va dá szat ra in dul, / Elfut elôle
a far kas, bár mi lyen bá tor lé gyen is”, in do kol ja Fer di, tö rök tör té net író az 1529-es
bé csi had já rat ta rikh já ban, ho gyan me ne kült el I. Fer di nánd a ha tal mas osz mán
had erô tôl.25 És Ferhát, az orosz lán ere jû ve zír va ló ban nem nyúl ra jött va dász ni,
ahogy ezt a ma gyar had ve ze tés kém jei ész lel ték a csa ta elôtt, „megin dult a ti gris -
dühös sé gû, orosz lán ere jû ru mi lii vi té zek kel, kik az egye dül igaz vallás épü le té nek
osz lo pai, a pró fé ta szent tör vé nye vé dôi nek szol gái, a csa ta tér sóly mai, a harcz és
a küz de lem orosz lán jai”.26

Szerémi egy íz ben, mi kor Já nos-pár ti kém ként Kas sán te vé keny ke dik, ve szé lyes
csap dá ba ke rül, mert felis me rik és rá pi rí ta nak. Ezt a ne héz sé get az zal a böl cses ség -
gel zár ja le, „hogy ha együtt kell él ned a far kas sal, ve le or díts”,27 és ez az ön reflexív
meg jegy zé se egé szen más utat su gall, mint amit a szend rôi szan dzsák bég tett a külsô
erô szak el len. Bá li bég ugyanis a me se be li ró ká hoz ha son lóan csel hez fo lya mo dott,
ve szé lyes já té kot ûzött mind fe let te sé vel, mind az el len fél lel szem ben. An nak erô -
sza kos sá gáért bosszút állt, en nek a se gít sé gé vel, érett ésszel, amint ar ról a böl cses -
ség iro da lom ban ol vas hat juk, „a bölcs is így ta nít ben nün ket: Az el sô bün te tés íze,
me lyet ne ve lô mes te red mért rád, kis sé ke ser nyés za ma tú, de az utó íze kel le me sebb,
mint a kris tá lyos, csur ga tott méz édes sé ge”.28 „Lo vat nyer gel te tett a mé za ja kú”,29

a Szá ván át kel ve tá bort ütött, majd egy nyel vet eresz tett a ma gyar tá bor ba, hogy
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To mo ri Pál tól, a far kas cí me rû had ve zér tôl ki pro vo kál jon egy csa tát. Evlia Cselebi
sze rint a mo há csi sí kon szin tén Bá li volt az, aki el sô ként szer zett hírt az el len ség
hely ze té rôl, az zal, hogy az ô „ré szé rôl jött elô ször fej és nyelv” a tá bor ba.30 Itt ki várta
az al kal mas idôt, to vább her gel te, bô szí tet te Fer há dot, a szul tán ve jét, a csa ta vé gén
lel ki leg össze zu ha nó, fe ry a tot (tör. ’jaj szó’) kiál tó ve zért.31 Ha az elô vi gyá za to sabb,
ak kor nem fo gad ja el a szend rôi bég nagy mi to ló giai küz del met sej te tô sza vait,
hanem ész re ve szi a csap dát, és a per zsa mi to ló gia sze re pei he lyett az arab me sék
me ta fo ri kus szín pa di uta sí tá sait kö ve ti. A ró ka kár ör ven dô utol só vers idé ze te, mielôtt
a far kast ki szol gál tat ja a bün te tés nek. „Ha ked ves volt hoz zád egy jó fiú, s te megbán -
tot tad dur ván, mit cso dá lod, hogy má ja mé lyén bosszút rej te get, s rád csap, ha karja
iz mos fér fi kar lesz?”32

A szend rôi szan dzsák fe jé rôl, Jáh já pa sa- zá de Bá li bég rôl Bur gio kö ve ti je len té sé bôl
tud juk, hogy To mo ri val test vér ba rát sá gi szer zô dés kö té sét fon tol gat ta, il let ve Szerémi
leírá sá ból, hogy a nán dor fe hér vá ri vé dôk kel, majd Sza po lyai val meg is kö töt te azt,
a szul tán kö ve te ként több íz ben is tár gyalt a ma gyar ural ko dó val.33 Az 1529-es had -
járat elô ké szí té se kor a Ti sza-par ton a hi va ta los ta lál ko zón túl sze mé lye sen per te be -
szél tek egy más sal, Sza po lyai és Bá li. „A két sá tor kö zé két pa dot tet tek, s csak ket ten
be szél tek egy más sal több mint négy órát” – ad ja tud tunk ra Szerémi, meg le pe té sét sem
lep lez ve.34 Bá li bég mel les leg bos nyák szár ma zá sú volt, és a vé ge ken a hely- és nyelv -
is me ret tel ren del ke zô ka to nai arisz tok rá ciá hoz tar to zott.35 Így ért he tô, ho gyan beszélt
köz vet le nül egy más sal a két szláv szár ma zá sú po li ti kus, mi köz ben mind ket ten egy
másik ál lam ve ze tô ré te gé hez tar toz tak.
Ferhád vi szont al bán szár ma zá sú, fel te he tô leg ja ni csár gye rek volt. Már az 1521-es

belg rá di szul tá ni feth ná mé ra adott vá la szá ban Ferhád pa sa új küz del me ket, új te re -
pet kért ma gá nak: „legalá za to sabb ké ré sem […], hogy e nagy sze rû hó dí tá so kat még
több gyô ze lem kö ves se”. Ezt a vi téz sé get hang sú lyoz za az ugyanek kor ke let ke zett
török vers, mely az isz lám hô si ha lál esz mé nyét je le ní tet te meg: „S azon nal út ra
keltek, ej, sze ren csés [ol va só]. / Mindegyi kük gyor san vér ta nú akart len ni. / Oh,
Al lah, nyújts ne kik al kal mat, / Hogy a hi tet le nek fe lett si ke re sek le gye nek”.36

A Ferhád dal szem ben ál ló el sô ve ze tôt, a ma gyar ol dal ve zé rét, a jel ké pes far kast,
To mo ri Pált vi szont Ke mal pa sa zá de a mi ti kus Fer hád ra vo nat koz ta tott szim bó lu -
mok kal ír ta le. A tö rö kök ál ta lá ban a Pap né ven em le get ték, és fél ték bá tor sá gát,37

hír ne vé rôl ek ként em lé ke zett meg a tö rök tör té net író: „A go nosz ki rály nak To mor
Pau li ne ve ze tû beg ler bég je – a ki e hí res vár nak [Pé ter vá rad] bán ja és a rom lott ság
há zá nak épí tô je volt s a ki pa pasz cí met vi selt és ret tent he tet len bá tor sá gá ról volt is -
me re tes” – és 1523 au gusz tu sá ban szem be ke rült egy más sal a ke le ti me sék épí tô mes -
te ré nek ne vét vi se lô és az az zal jel lem zett tö rök és ma gyar Ferhád.38 A ne vek je len -
té se, jel ké pi sé ge ér té ke lô, vi szo nyí tá si szem pont ként élt a kor ban. El be szé lé sünk
fô sze rep lô jé nek, Fer hád nak a név adó ja a mon da be li épí tô mes ter, aki nek Ali sir Nevái
ál tal megéne kelt tör té ne te (Ham sza cím mel) az osz mán tö rök iro da lom legis mer -
tebb mû vei kö zé tar to zik, az ô el vesz tét ek ként si rat ta a vers: „Ki, ha bor ra gon dol,
máris it ta sul, / Az, ha bor ba kós tol, men ten föld re hull. / Ferhád is így járt […] /
[…] föld re ros ka dott. // Ho vá lett ki rá lyi fé nyed, nagy erôd, / Mely ra gyo gott tízszer
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száz ez rek elôtt? […] / Ha lá lod dal gyász ba mily or szág me rült? / Ha lá lod nak gyásza
mily nép re te rült?”39

A szá va szent de me te ri sí kon éj jel egy más sal szem be nál ló fe lek: az egyik ol da lon a ke -
resz té nyek Is te ne ál tal tá mo ga tott, an gya lai ál tal ve zé relt ma gya rok az aga ré nu sok el -
len, vagy a tö rök ol dal né zô pont já ból: Ah ri man szörny ál la ta, a far kas el len ha da ko zó
igaz hi tû iz mae li ták.40 A hé ro szok koz mi kus küz del me kiegyen lí tett csa tát ho zott: a kor -
társ itá liai kö vet je len tés nem em be ri tel je sít mény ként, ha nem va ló sá gos is te ni cso da -
ként te kin tett a ma gyar gyô ze lem re. A tra gi ku san fél re tá jé koz ta tott, re me gô Fer hádra
vé gül Bá li bég em be rei ta lál tak rá „a szô lô ár nyé ka alatt”, és ahogy a ke le ti me sé bôl
tud juk, a ró ka rög tön küld te a rossz hírt vi vôt Ibn Ádam hoz, itt a szul tán hoz. A tör té -
net vé ge gyors le fu tá sú: Vad Sze lim fia, Nagy Szu li mán, éles dön tést ho zott. Bá li bé get
megerô sí tet te po zí ció já ban, a má sod szor is hi bá zó só go rá ra nem bí zott új felada tot:
Ferhád fe je le hullt a por ba.

*

Mi lyen ered ményt ho zott az elem zé sünk? A Szerémi György el be szé lé sé ben fel lelt
inter tex tu á lis uta lá sok ré vén fel té te lez zük a 16. szá za di al ko tó nál az Ezer egy éj sza ka egyik
tör té ne té nek, legalábbis száj ha gyo mány ala pú, köz ve tett is me re tét.41 Az orá lis tö rök
iro da lom nép ka rak te ro ló giai je gyei fel te vé sünk sze rint a Sze rém ség mul ti kul tu rá lis
ré gió já nak kö szön he tôen ke rül het tek be a la tin nyel vû kor tör té net be. Azt nem ál lít -
hat juk, hogy Szerémi konst ruál ta ezt a szim bo li kus küz del met Ferhád bu ká sá nak ma -
gya rá za ta ként, az azon ban el fo gad ha tó, hogy em lé ke zé sei be be leépít het te a me sét is -
me rô és en nek meg fe le lô tak ti kát vá lasz tó Bá li bég rôl szó ló száj ha gyo mány alap ele meit.
Kü lö nö sen a far kas me ta fo ra sze re pel te té se eb ben a fe je zet ben olyan egy sé ges mo tí -
vum sort al kot, hogy ér de mes nek tar tot tuk össze mér ni a 16. szá za di tö rök és ma gyar
vi lág gon dol ko dá si sé mái val. Ha hi he tô nek ta lál juk egyik vagy má sik jel kép rôl, tör té -
net rôl, hogy a jel zett kon tex tus ban meg le li az ér vé nyes sé gét (pél dául far kas-ró ka mese
ol va sa ta Ferhát és Bá li kap cso la tá ra), ak kor rá döb ben he tünk, hogy Szerémi György
em lék ira ta 16. szá za di mû ve lô dés tör té ne tünk ed dig mél tány ta la nul ke zelt kin cses bá -
nyá ja, a he lyi ha gyo mány ele mei nek fur csa tár há za.
Az szem mel lát ha tó, hogy a sze rém sé gi plety kák és tév hi tek nagy is me rô je sem a

liviu si, ta ci tu si el vek, sem a ke le ti no vel lisz ti ka írás mû vé sze té nek és re to ri kai tech ni -
ká já nak fog sá gá ban nem állt. György pap pró fé ciái, tör té nel mi tra gé diát meg je le nítô
lá tá sai felidéz he tik az ol va só ban a György-nap ör dög ûzô, baj há rí tó prak ti káit. Szent
Györ gyöt a nép hit far kas pász tor nak tar tot ta, és ne ve nap ján vál to za tos egyé ni és
közösségi ce re mó niát vé gez tek.42 Ta lán nem vé let len, hogy ép pen egy far kas tör té net
kap csán idéz het tük meg a sze rém sé gi tör té net író nak a ma gya rok rom lá sát jel zô jósla -
tai nak a kö ze gét. A György- nap- sze rû em lék irat fé lév ez red múl tán a mai 21. szá za di
ér tel mezô szá má ra eg zo ti kus nak tû nô ol va sat. El be szé lés-gyûj te mé nyé nek kon tex tuali -
zá lá sá hoz ezért nem a tör té net kri ti kai, ha nem a szé le sebb ér te lem ben vett mû ve lôdés -
tör té ne ti és kul túrant ro po ló giai mód szer aján lan dó, hogy fel vér tez zük ma gun kat ezáltal
szel le mi „szent györgy fû”-vel az ör dö gi prak ti kák és tév hi tek meg kö tô ere jé vel szemben.43
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Mel lék let

SZERÉMI GYÖRGY: Ma gyaror szág rom lá sá ról
23. fe je zet (rész let, az 1979-es szö veg kiadás alap ján a mai he lye sí rás ra átír va és dia ló gus ba
szer keszt ve)

Miu tán [1523] ta va szán elér ke zett Szent György vér ta nú ün ne pe, meg je len tek a tö rö kök,
fô em be rek, négy száz ló val, nagy gaz dag fel sze re lés sel, csak úgy vé let le nül, sé ta kép pen,
mert kém jük rosszul je len tett. […] Mind nyá jan fog lyul es tek […], s ez a tö rö kök csá szá -
rá nak is tu do má sá ra ju tott.
Ezalatt a csá szár nál volt Ferhát ba sa; bír ta a csá szár leá nyát há zas ság kö te lék ben, vagyis

a csá szár ve je volt. Ez a tö rök na gyon pa nasz ko dott, hogy a ma gya rok oly nagy nye re ség -
gel gyôz tek a tö rö kö kön, s a csá szár tól kért 500 lo vast, ügyes vi té ze ket és jó kat.
– Én bi zony vissza szer zem és vissza ve szem azt a zsák mányt a ma gya rok tól. Ha ve szí tek,

so ha se le gyen em ber sé gem vagy be csü le tem csá szá ri fel sé ged elôtt.
A csá szár megörült Ferhát sza vai nak, úgyannyi ra, hogy há rom na pos ál dást tar tot tak, s

csá szá ri fel ha tal ma zá sát ad ta Ferhát szá má ra, hogy pa rancs no kol jon, s hogy ké szül jön fel
a ma gya rok el le ni há bo rú ra a le he tô leg job ban. Jól fel ké szült, s ami kor meg je lent a vé ge -
ken, kez dett pa ran csol gat ni a vé ge ken, mint a csá szár sze mé lye. […] Hogy azt a Fer há tot
gô gös pom pá val meg je len ni lát ták, sem mit sem ad tak rá a tö rö kök ha tá rain.
– Ké szülj fel, s jöjj ve lem Szerém me ze jé re, ahol volt a tö rö kök csa tá ja a ma gya rok kal –

mond ta Bá li bég nek.
– Va ló ban, uram, fél ni kell oda men ni, mert go nosz far ka sok van nak ott, s fel fal ják a törö -

kö ket – mond ta Bá li bég. Ferhát ezt hall va szid ni kezd te a ne ve zett ba sát:
– Jöjj ve lem, és mu tasd meg azo kat a far ka so kat, hadd lás sam!
Nyom ban ha rag ra lob bant Bá li bég is, és ma ga is fé nye sen fel ké szült a csa tá ra a vé ge ken

lé vô 500 lo va sá val. Megér kez tek a Szá vá hoz, s ami kor a Szá ván túl evez tek, és Szá va szent -
de me ter me zô vá ros mel lé ér kez tek, ott a sí kon tá bort ütöt tek. Azután Bá li bég mind járt
kül dött egy rá cot To mo ri Pál hoz, hogy „azon nal ké szül jön fel vi té zei vel, mert a min den -
ha tó Is ten megint nagy nye re sé get jut tat ne kik, mert ôk iga zak. Új, ten ge ren tú li tö rö kök
jöt tek csa tá ra. Van nak a lo va sok ból szám sze rint 1500-an; nagy gaz dag fel sze re lés sel küld -
ték ôket ide.”
És ami dôn To mo ri Pál ezt hal lot ta, a rá cot megaján dé koz ta és vissza küld te. Mind járt

5 le ve let írt […], és ami kor megin dult a ke resz té nyek ha da, olya nok vol tak, mint az angya -
lok; és szí vük ben bá tor fér fiak vol tak, s már gyak ran vol tak had me ne tek ben az iz mae li ták
el len. Hogy már egy hét el múlt, szólt Ferhát ba sa Bá li nak:
– Hol van nak azok a far ka sok, aki ket ne kem em lí tet tél, te elasszo nyo so dott la tor? Régen

meg ré mí tet tek té ged, most azon ban ne félj!
Hogy meg hal lot ta Bá li az ôt szi dal ma zót, mond ta Ferhád úr nak:
– Ha nagy sá god nak ez az aka ra ta, én fel ke re sem ôket, s igaz hírt ho zok nagy sá god nak.
– Hogy tet szik-e ne kem? Ha nem tet szett vol na, nem is jöt tem vol na ide, mert csa ta nélkül

szé gyell nék a csá szár te kin te te elé men ni.
Bá li bég azon nal ló ra ült, s összes tár sai dí sze sen és gaz da gon, fe jü kön mit rá val, éke sen.

És ami kor Ferhát el jött a tá bor ból öt mér föld nyi re, nyom ban meg lát ta a ke resz té nyek csapa -
tát. Fel sza ladt egy nagy hegy re, s amint szét te kin tett, mind járt gyor san is mét vissza lo va golt
se re gé hez. Azután, hogy a ma gya rok meg tud ták, hogy ô az, el küld ték a leg ki vá lóbb vi tézt,
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Bo dó Fe ren cet csa pa tá val. Utá nuk fu tott lo ván, s ket tôt kö zü lük el fo gott […], ezek min -
dent el mond tak. […] És ami kor már szem tôl szem ben feláll tak, szólt Bá li bég Fer hátnak:
– Már, uram, meg jöt tek a far ka sok, lásd már, mit te szel!
Egy vaj da, Pál alatt 300 gya lo gos volt. Pál egy szô lô ár nyé ká ban rej tô zött el az em lí tett

gya lo go sok kal. Hogy ezt ész re vet te Bá li bég, oda ro hant; és nagy üt kö ze tet ví vott Pál vaj da
az aga ré nu sok kal. Vé gül a tö rök le gyôz te ôket […]. Ezek a ma gya rok egy éj jel vissza hú -
zód tak Ma gyaror szág fe lé. Mind két rész rôl tá mad tak, s nagy lett a pusz tu lás kö zöt tük. […]
És e ket tôs küz de lem ben sen ki nek sem lett hír ne ve. […] Bá li bég ide je ko rán be fu tott
Nándor fe hér vár ba, […] Fer há tot rá szed ték a ma gya rok; a töb biek vagy el ve szek, vagy meg -
jöt tek, de Ferhát nem je lent meg. […] Egy tö rök a bég eléállt, s mond ja:
– Uram, nem tu dom, hol van: sen ki sem tud ja, mer re jár s hon nan jön elô, mert egy

szôlô ár nyé ka alatt hall ga tó zik és fek szik. […]
Bá li bég mind járt Ferhát után in dult a tö rö kök kel, s meg ta lál ták négy nap múl va. Szom -

jaz va és éhez ve el ve zet ték; és így ment há zá ba, Nán dor fe hér vár ba. A far ka sok tól va ló félel -
mé ben meg be te ge dett, s nyol cad nap ra ki múlt a vi lág ból.
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BAR TA Gá bor: A Sztam bul ba ve ze tô út (1526–1528). Bp., 1983; UÔ: Az er dé lyi fe je de lemség
szü le té se. Bp., 1984. Jól le het egye di ese tek ben szük ség sze rûen hasz nál ja a szak ma –
pél dául Kö zép ko ri le ve leink 1541-ig. Szerk. HE GE DÛS At ti la, PAPP La jos. Bp., 1991. (Régi
Ma gyar Le vél tár 1), lásd a Szerémi ne vé nél lé vô láb jegy ze te ket –, de ezen túl meg -
kér dô je lez ni szo kás alap ve tô for rás ér té két: lásd Kul csár Pé ter írá sait: Hu ma nis ta
törté net írók. Vál., szö veg gond., jegyz. KUL CSÁR Pé ter. Bp., 1977. (Ma gyar Re mek írók)
1104.; Új Ma gyar Iro dal mi Le xi kon. Fô szerk. PÉ TER Lász ló. Bp., 19982. II I. 2132.

14 VID V. Je ro mos: Szerémi György em lék ira tá nak mû ve lô dés tör té nel mi ada tai. Bp., 1910.
(Mû ve lô dés tör té ne ti Ér te ke zé sek 43) 42.

15 Pél dául sem a csa ták da tá lá sa (év, hó nap, nap) nem meg fe le lô, sem a fô sze rep lôk
(To mo ri, Bá li, Ferhát) sze re pei, élet for du la tai nem helyt ál lóak. Bá li bég, a nán dor -
fe hér vá ri gyô zô, Szerémi em lé kei sze rint ek kor már ha lott, ezért he lyet te Meh med
bé get sze re pel tet te az em lék irat ban, aki va la mi vel ké sôbb élt, és ha son ló köz ve tí -
tést el lá tó tö rök tiszt vi se lô volt. Itt kö vet ke ze te sen visszaiga zí tot tuk Meh med ne vét
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Bá lié ra: Ma gyar Nagy le xi kon. Fô szerk. ÉLESZ TÔS Lász ló. 1–19. skk. Bp., 1993–2004.
XVI I. 563.; KU BI NYI: i. m. (3. j.) 220.

16 SZERÉMI: i. m. (1. j.) XXI II/110–114.
17 Nem té vesz ten dô össze egy má sik, kor társ Fer hát tal, aki bosz niai ba sa volt (KÁL DY-

NAGY Gyu la: Szü lej mán. Bp., 1974. 35., 43., 60–61., 86.; KU BI NYI: i. m. [3. j.] 213.);
sem egy har ma dik kal, aki pe dig va la mi vel ké sôbb bu dai beg ler bég volt (Pe cse vi Ibrá -
him ta rikh já ból. In: Tö rök tör té net írók. 1566–1659. Kiad. SZEKFÛ Gyu la. Ford. KA RÁ -
CSON Im re. Bp., 1916. [Tö rök–ma gyar ko ri tör té nel mi em lé kek II/5] 67.).

18 Ce sa re RI PA: Ico no lo gia, azaz kü lön bö zô- fé le ké pek leírá sa. Ford. SA JÓ Ta más. Bp., 1997.
53, 55, 81. Mars ko csi hú zói far ka sok. „Far ka so kat azért ad nak mel lé je, mert ezek is
Mars szent ál la tai. Jól mu tat ják egy szer s mind azok csil la pít ha tat lan éh sé gét, akik
so ha sem tud nak be tel ni a há bo rú val, ha son lóak a far ka sok hoz, ame lyek kielé gít -
he tet len ál la tok.” (Uo. 81.)

19 O. NAGY Gá bor: Ma gyar szó lá sok és köz mon dá sok. Bp., 1966. f256, f258.
10 A far kas a ke resz tyén szim bo li ká ban a sze xua li tás (lu pa, Lu per ca lia), va la mint a kap -

zsi ság és ke gyet len ség (DAN TE ALI GHIE RI: Di vi na Com me di a. In fer no I, 97; O. NAGY:
i. m. [9. j.] 1966, f243.), a ger mán mi to ló giá ban a fa lánk ság (Odin att ri bú tu ma)
meg tes te sí tô je, több nép nél, így egyes tö rök né pek nél is to tem ál lat: Jel kép tár. Szerk.
HOP PÁL Mi hály, JAN KO VICS Mar cell, NAGY And rás. SZE MA DÁM György. Bp., 1990. 63.
Az ön cé lú zsák má nyo lás, sôt meg ron tás sze re pét vi szi to vább a far kas sá vál to zó em -
ber (ju hász, bo szor kány stb.) a ma gyar nép hit ben: BI HA RI An na: Ma gyar hie de lem -
mon da ka ta ló gus. Bp., 1980. H/I. 1–6.; L/II I. 1. O.; szám ta lan 20. szá za di haj dú sá gi
pél dá ra lásd BAR NA Gá bor: Nép hit és nép szo ká sok a Hor to bágy vi dé kén. Bp., 1979.

11 RI PA: i. m. (8. j.) 53.
12 KU BI NYI: i. m. (3. j.) 210. A dá tum 1523. 08. 09. Ez az üze net ter mé sze te sen az udvar -

nak adott je len tés volt, mi re ez elér ke zett Bu dá ra, ad dig ra már vé get is ért a hármas
csa ta.

13 Ap ró fél reér tés re ad hat okot, hogy a csu csi To mo riak cí me ré ben ta lál ha tó a far kas
há rom dom bon, míg a to mo ri To mo ri-á gé ban, ame lyik hez a csa lád fent em lí tett
hír ne ves alak ja tar to zott, egy ko ro na és egy egy szar vú állt: FRAK NÓI Vil mos: To mo ri
Pál éle te. Sz 15 (1881) 290. A fél re csú szás ott rej tôz het Szerémi fél re hal lá sá ban vagy
Bá li ba sa té vin fo má ci ó já ban, avagy bár me lyi kük di rekt fél reér té sé ben, az amúgy is
össze tett far kas-szim bó lum egyik ré te gé nek me to ni mi kus el to lá sá ban.

14 O. NAGY: i. m. (9. j.) f259.
15 KÁL DY-NAGY: i. m. (7. j.) 86.
16 FRAK NÓI: i. m. (13. j.) 381.
17 Ezer Egy Éj sza ka. Arab re gék. Ford. V[ÖRÖS MARTY]M[ihály]. 1–18. fü zet. Pest, 1829–36.;

ill. sze mel vé nyes kiad. 1–2. Bp., 18662.

18 Ezer egy éj sza ka. Ford. KÁL LAY Mik lós. 1–2. Bp., 1992. II. 314.
19 Uo. 315., 316., 317.
20 A há rom tör té net: a só lyom csel lel el kap ja a naiv fog lyot (uo. 318.); a be teg or vos,

aki gyó gyí ta ni akar (uo. 321.); ill. a kí gyót me len get a keb lén mon dás exemp lu ma
(uo. 322–323.).

21 Uo. 323. Itt lát szik, hogy az arab me se vi lág tör té ne tei nek per zsa ékít mé nyei, a bölcs -
mon dá sok, fô tör té net hez kap cso ló dó szí nes és ana lóg epi zó dok és a fi nom ele gan -
ciá jú tör té net fû zés nem app li kál ha tó Szerémi el be szé lé sé hez. Ha is mer te is a törté -
ne tet száj ha gyo mány út ján, az nem adek vát az Epi sto la stí lu sá hoz.
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22 A ki fe je zés nem vé let le nül vált szó lás sá (majd egy szint tel lej jebb gyer mek mon dó -
ká vá), hi szen az Zol nay Lász ló ku ta tá sa sze rint már Köny ves Kál mán ki rály óta a
szín lelt fu tás ka to nai pa ran csa volt: ZOL NAY Lász ló: Az elát ko zott Bu da – Bu da arany -
ko ra. Bp., 1982. 121. Szerémi itt vagy erô tel je sen szét bon tot ta a tör té ne tet két részre,
egy ve re ség re és egy gyô ze lem re, majd kü lön-kü lön mo ra li zált: SZERÉMI: i. m. (1. j.),
XXI II/113., vagy tény leg két nap alatt zaj lott le a csa ta, ahogy ezt Ku bi nyi And rás
fel té te lez te: KU BI NYI: i. m. (3. j.) 219.

23 KU BI NYI: i. m. (3. j.) 219.
24 SZERÉMI: i. m. (1. j.) XXI II/112.
25 FER DI: A tör vény ho zó Szü lej mán szul tán tör té ne te. In: Tö rök tör té net írók. Ford. THÚ RY

Jó zsef. Bp., 1896. (Tö rök–ma gyar ko ri tör té nel mi em lé kek II/2) VI. 83.
26 KU BI NYI: i. m. (3. j.) 210. (1523. 08. 09.) Az ál lat szim bó lu mok kal je lölt idé ze tet

Szülej mán leírá sá ra al kal maz ta az egyik tö rök tör té net író: DZSE LÁL ZÁ DE Musz ta fa:
Az or szá gok osz tá lyai és az utak fel so ro lá sa. In: Tö rök tör té net írók, i. m. (25. j. II/2),
III, 152., de szám ta lan más he lyet is ci tál hat tunk vol na, a tö rök el be szé lô nyelv perzsa
mi to ló giát idé zô dí szí tô ele mei kö zül.

27 SZERÉMI: i. m. (1. j.) XXXVI II/185.
28 Ezer egy éj sza ka, i. m. (18. j.) 315.
29 Örök kô be vés ve. A ré gi tö rök né pek iro dal má nak ki stü kre a VII-tôl a XV. szá za dig.

Vál., bev., jegyz., bib li ogr. KA KUK Zsu zsa. Bp., 1985. 287. Ez a sza kasz az ere de ti
szöveg ben a hölgy, Si rin leírá sá ra szol gált, ezt me to ni mi ku san Bá li ra ér tet tük, mint -
hogy az eu ró pai iro da lom ban is elô for dult, hogy mel lifluus nak ne vez tek el jól be -
szé lô pré di ká tort (Cla ir vaux -i Szent Ber nát).

30 Evlia Cselebi tö rök vi lág uta zó ma gyaror szá gi uta zá sai, 1660–1664. In: Tö rök tör té net -
írók, i. m. (7. j.) V. 192. A szö veg ere de ti je: „Bá li bég két nyel vet, s egy szer s mind
azt a hírt küld te…” I. Szü lej mán nap lói. In: Tö rök tör té net írók. Ford. THÚ RY Jó zsef.
Bp., 1893. (Tö rök–ma gyar ko ri tör té nel mi em lé kek II/1) 306. Ez egy ben ar ra is vá -
laszt ad, hogy mért jel zi Szerémi több he lyütt, hogy a tö rök rá co kat kül dött nyelv -
ként Sza po lyai tá bo rá ba. Egy má sik érv a ’ki pro vo kál’ ki fe je zés mel lett: a rá cok –
Szerémi el be szé lé se sze rint – több ször buz dí tot ták Sza po lyait, hogy men jen a he lyi
tö rök ve zér, Bá li el len a Sze rém ség be. SZERÉMI: i. m. (1. j.) XXII/101., de ô nem -
hogy nem tet te, ha nem ami kor egy íz ben meg kö ze lí tet te, „hal lot ta, hogy Bá li ba sa
van ve le szem ben a kör nyé ken, ha mar vissza fu tott”, bú sul ni kez dett, s ek ként szólt:
„Át ko zott az az em ber, aki bí zik a tö rök ben” (Uo. 107.).

31 A tö rök iro da lom ked vel te a ha son ló szó já té ko kat, ezért koc káz tat tunk meg egy
ilyen ér tel me zést. A nyel vi hu mor ra két pél da: a ke resz tyén ural ko dók gúny ne veit
a rím sza bá lyoz za: Tö rök tör té net írók, i. m. (30. j. II/1.), 76; il let ve: „A vi tat ko zás ban
Er dil fö lé pon tot nem tet tek, ezért a csa ta té ren lett be lô lük er zil.” (’Er dély – alá -
való’): Tö rök tör té net írók, i. m. (7. j.) 403.

32 Ezer egy éj sza ka, i. m. (18. j.) 323.
33 FRAK NÓI: i. m. (13. j.) 388.; SZERÉMI: i. m. (1. j.) XXII/96–97; Uo. XLII/213; Uo.

XLIV/222–223.
34 SZERÉMI: i. m. (1. j.) XLIV/223.
35 A tö rök ti la lom el le né re ugyanis a Bal ká non a la kos ság min de nütt ra gasz ko dott

a sa ját elöl já rói hoz, még az zal a fel té tel lel is, hogy azok fel ve szik az isz lám hi tet.
Az isz la mi zált szan dzsák bé gek a ma gyaror szá gi tö rök te rü le tek ka to nai és pol gá ri
ve ze tôi ként ket tôs tu da túak vol tak: ér tet ték a tö rök ad mi niszt rá ciós nyel vet (ta lán
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ke ve sen még a szent ara bot is), de egy más közt a he lyi dél szláv nyel ve ken érint kez -
tek. Lásd HE GYI Klá ra–ZI MÁ NYI Ve ra: Az osz mán bi ro da lom Eu ró pá ban. Bp., 1986. 85,
113. – Eb bôl a né zô pont ból ért he tô Szerémi ide gen ke dé se a bi/tri lin gu is dé li török
alatt va lók kal, pa pok kal, ott szol gá ló em be rek kel szem ben.

36 Tö rök tör té net írók, i. m. (30. j. II/1.), Ok mány tár IX. 378. – Ez a ka to nai mo rál egy
ja ni csár-nö ven dék tôl el vár ha tó volt. Lásd az egyik 1526-os, Belg rád 1521-es el fogla -
lá sa utá ni tö rök ver set: Nagy Szü lej mán ud va ri em be ré nek ma gyar kró ni ká ja. A Ta rih -i
Un gu rus és kri ti ká ja. Ford., bev. HA ZAI György. Bp., 1996. 176. De a Sze ré mi- szöveg -
bôl úgy tû nik, az el be szé lô nem volt en nek tu da tá ban, vagy in kább di rekt mó don
hang sú lyoz ta a ha tal mi gôg sze re pét.

37 A سَپَپ szó nép eti mo ló giás ki fe je zés: pa pi sze mély vol tát ér tik funk ció nak, személy -
név nek stb. Lásd „To mo ri Pau li ne vû fé lénk pap”. Tö rök tör té net írók, i. m. (26. j.
II/2.), Ok le ve lek, 392–393.; „bá tor sá gá ról és vi téz sé gé rôl is me re tes Pa pasz ne vû hí -
res gyaur” – FER DI: i. m. (25. j.), 62. –, sôt a mo há csi mo csa rat vagy az egyik környéki
fo lyót ne vez te az egyik tö rök tör té net író a pap fo lyó já nak – LUF TI: Az Osz mán-ház
tör té ne te. In: Tö rök tör té net írók, i. m. (26. j. II/2.) II. 14.

38 KE MAL PA SA ZÁ DE: Mo hács ná me. In: Tö rök tör té net írók, i. m. (30. j. II/1.), XI II, 217.;
CSELEBI: i. m. (30. j.), VI, 235.; Örök kô be vés ve, i. m. (29. j.) 275–276., 284–297.

39 Ali sir Ne vái (1441–1501) 5780 ga zel bôl ál ló mû ve a Ferhád és Si rin,mely egy sze rel -
mes tör té net. A szö veg gyûj te mény a 31. ének bôl kö zölt egy rész le tet, ezt hasz náltuk,
lásd Örök kô be vés ve, i. m. (29. j.) 295–296.

40 John R. HIN NELS: Per zsa mi to ló gia. Bp., 1992. (A mí to szok vi lá ga) 56.
41 Ha son ló mó don raj zol ha tó meg Szerémi el be szé lé sé bôl a ma gyaror szá gi el sô szöveg

sze rin ti Dan te-hi vat ko zás: az itá liai köl tô fe je de lem 16. szá za di ma gyar ol va só ját
(Tomo ri Pált) is me rô, és an nak szö ve gét felidé zô sze rém sé gi tör té net író Dan te-
remi nisz cen ciá já ról lásd CSOR BA Dá vid: Ed dig is me ret len Dan te-al lú zió a ré gi ma gyar
iro da lom ból. Ita li a ni sti ca De bre ce nien sis 14 (2007) 81–98.

42 UJ VÁ RI Zol tán: Má gi kus ál lat ki haj tás Szent György nap ján. In: UÔ: Mis cel la ne a. 1–2.
Deb re cen, 1995 (Folk lór és Et no gráfia, 89.) I. 150.

43 GU LYÁS Éva: Szent György na pi szo ká sok, hie del mek. In: Né pi val lá sos ság Kár pát-me den -
cé ben. 1–2. Szerk. S. LA CKO VITS Emô ke. Veszp rém–Deb re cen, 1997. II. 230.
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CSÖRSZ RU MEN IST VÁN

A tö rö kök síp já tól a ma gyar tö rök sí pig*

Sí po sok kal men nek már a trom bi tá sok,
Do bo sok ezután, és a csin zi á sok,
Kik ha meg szó lal nak, fü let tölt hang zá sok,
A szom széd Echó val va gyon mu la tá sok.1

Gyön gyö si Ist ván so rai ér zék le te sen fes tik le, mi ként néz far kas sze met a ma gyar „kö -
zön ség” a tö rök ha di ze ne kar ral, a meh ter há né val. Egy szul tá ni fel vo nu lás több száz zené -
sze min den bi zonnyal le nyû gö zô, exp resszív lát vá nyos ság volt, de az is igen ha tá so san
rep re zen tál ta az Osz mán Bi ro da lom ere jét, ha csu pán egy hó dolt sá gi vég vár né hány
fôs ze ne ka ra szólt. A zász ló tar tók kal kö zös ala ku lat élén a mír -i álem (’a zász ló emírje’)
állt, a ze né szek pe dig hang sze ren ként ön ál ló cso por to kat, bö lü kö ket al kot tak. A ze ne -
kar ve ze tô je, a meh ter ba si, egy ben a zur na já té ko sok (sí po sok) fô nö ke volt, te hát azo ké,
akik dal la mot ját szot tak. To váb bi alap ve tô hang sze rek: har so nák (ne fír, bo ru), pá ros
kis üst do bok (nák ká re), nagy üst do bok (kösz), két fe ne kû nagy dob (da vul) és cin tá nyérok
(zil).2 Hi va ta los al kal mak kor és a harc té ren tu do má sunk sze rint min dig klasszi kus
zenét, pes re ve ket, sze má i kat ját szot tak; bé ke idô ben a mu zsi ku sok né ha la ko dal ma kat
is el vál lal tak. A hó dolt sá gi vá rak ból már az 1540-es évek tôl van nak ada tok (zsold lis -
ták, út leírá sok) tö rök ha di ze né sze krôl, te hát az ilyen mu zsi ka je len lé te fo lya ma tos nak
tû nik a kö vet ke zô 150 év ben.3

* Ta nul má nyom bô egy év ti ze de könyv fe je zet ként is meg je lent: SU DÁR Ba lázs–CSÖRSZ
Rumen Ist ván: „Trom bi ta, réz dob, tá ro ga tó…” A tö rök ha di ze ne és Ma gyaror szág. Enying,
1996. Mi vel a kiad vány ne he zen hoz zá fér he tô, jó nak lát tam új ra köz lé sét. A kér dés iránt
mé lyeb ben ér dek lô dôk szá má ra ezért min den képp aján lom a könyv elol va sá sát. Né -
hány tör té ne ti for rás és szak iro da lom együt tes köz lé se: A tá ro ga tó: tör té net, akusz ti kai tulaj -
don sá gok, re per toár, hang szer ké szí tôk / Das Tá ro ga tó: Ges chich te, aku stis che Merk ma le, Re pertoire
und Inst ru men ten bau er. Kiad. / Hg. von Zol tán FAL VY, Bern hard HAB LA, Bp.–Ober -
 schutzen, 1998. BAUER BENKE József: A tárogató története. Békés Megyei Múzeumnak
Közleményei 34 (2011) 281–310. Ku ta tá sai mat az OT KA F 48440. sz. pá lyá za ta és az
MTA Bolyai János Ösz tön dí ja tá mo gat ta.
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A meh ter há ne ze né je Eu ró pá ban ide gen sze rûen és ijesz tôen ha tott. A 16–17. szá -
zad ban egy mást érik a becs mér lô sza vak mind a nyu ga ti uta zók, mind a ma gya rok
tol lá ból: far kas üvöl tés hez ha son lít ják, a ze né szek já té kát si ral mas nak, pri mi tív nek
ál lít ják be.4 Úgy tû nik fel vi szont, hogy a 17. szá zad kö ze pén egy kis sé átala kul a
meh te rek megíté lé se. Az ilyes faj ta mu zsi ka to vább ra is az el len ség hez tar to zott, ám
Er dély ben olyan po li ti kai gesz tu sok ra ke rült sor, ame lyek se gít sé gé vel e hang sze rek
las sú, spon tán be szü rem ke dé sét megelôz te a hi va ta los be fo ga dás. Thö kö ly pél dául
– va zal lus mi vol tá nak ki nyil vá ní tá sa képp – sa ját meh ter há nét tar tott fenn.5 Az iden -
ti tás té nye zô meg for dul: sa ját jól fel fo gott ér de ké ben kel lett tö rök mód ra rep re zen -
tál jon, sa ját ként fo gad va el ezt a mu zsi kát (mi köz ben fran cia ba rokk ze né sze ket is
tar tott…).
A tö rök ze ne iden ti tás kép zô ere jé rôl más tör té ne tek is ke ring tek. Egy ké sôb bi mon -

da sze rint a ti zen öt éves há bo rú ban Ri ma szom bat kör nyé kén buj do sott a Sza bad ka-
pusz tá ról elûzött tö rök bég. Két szom ba ti pol gár (Lo po csy és Zar kó czi) meg men tet -
te, majd Isz tam bul ba kí sér te, a bég pe dig szol gá la tai kért egy sí pot adott ne kik, mely nek
hang ját hall ván a tö rök nem há bor gat ta a vá rost. Ezért ne gyed órán ként meg fúj ták a
sí pot a temp lom tor nyá ból. Va ló ban van két (ta lán tö rök ere de tû) hang szer Ri ma -
szom bat ban, ám a tör té net hi te le ké tes.6

So kak szá má ra szo kat lan és vissza tet szô volt ez a tö rö kös di vat. Wes se lé nyi Ist ván
nap ló ja sze rint a ku ruc idôk ben ma guk a tö rö kök is cso dál koz tak a „ku tya lel kûek”
szo kat la nul sok do bo lá sán.7 Hal má gyi Ist ván nap ló ja tu dó sít ar ról, hogy „Ogel li re ge -
ment jé nek sta ab ja be jö vén, tö rök do bot és zsin zsi át ho zott, azt mond ják, sok re ge -
ment nek va gyon már ef fé le; né me lyek eb bôl sem mi jót nem akar nak ki hoz ni, hogy
az el len ség szo ká sát ok nél kül ve szik fel”.8

Szin tén Wes se lé nyi jegy zi fel az aláb bi ese tet az Er dély ben já ró né met ka to nák ról:
„ugyanazok a sí po sok, tud niil lik a re gi ment szo kott sí po si, akik asz tal fe lett mu zsi kál -
ta nak, elô ál lá nak, és a csin gi ás nagy öreg hat tö rök do bok kal és hét pár ap rók kal a tö -
rök nó tá kat az urak nak el kez dék fú ni és ver ni, kit az urak nagy figyel me te sen hall gat -
ván”. Meg tud juk, hogy ré geb ben a ma gya rok ren del tek tö rök mu zsi kát a né me tek
bosszan tá sá ra, „mos tan pe nig ôk min ket a mi hû sé gün kért az zal csú fol nak, hogy tö -
rök mu zsi kát ho zat nak elô”. A ma gya rok ezt a csú fos ze nét ked vük sze rint va ló nak
érez ték, „bi zony el ke se red tem, és meg köny vez tem, kit a né me tek, lát ván, hogy az urak
oly figyel me te sen hall gat ják, ma gok is ne vet te nek”.9

Hang sze rek és ne veik

Bár a hang szer-ter mi no ló gia sem a 16–17. szá zad ban, sem ké sôbb nem egy sé ges, mégis
nyel vi ala pú ada to kat adok köz re. A síp szó so ha sem egyet len hang szer faj tát je lölt, bár
több nyi re dup la ná da so kat. Ezek az ada tok jog gal tar toz ná nak cik kem hez va la -
mennyien, cé lom azon ban a hang sú lyo zot tan tö rök síp nak, il let ve (egy 18. szá za di met -
szet kép aláírá sát és a 19. szá zad nyelv hasz ná la tát ala pul vé ve) a tá ro ga tó nak ne ve zett
hang szer ada tai nak cso por to sí tá sa.
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A tö rök síp az egyet len ma gyar hang szer,
mely nek ne ve tö rök ere det re utal. Elég
való  szí nû azon ban, hogy a ma is mert mú -
zeu mi pél dá nyok, s azok, ame lyek rôl csak
írá sos fel jegy zé sek ma rad tak ránk, nem
egy sé ges tí pust je löl tek, ha nem egy más sal
ro kon ná das hang sze rek cso port ját. A török -
 bú za és a tö rök méz ana ló giá ja pe dig ar ra
figyel mez tet, hogy nem min den tö rök ere -
de tû, amit an nak ne ve zünk, de két ség kí -
vül a tá vol ról ér ke zô kul túr ja va kat je lö li.
Nincs könnyû dol gunk, ha az írott for -

rá sok ra tá masz ko dunk. A hang szer tí pus
két ne ve, a tö rök síp és a tá ro ga tó hol egy más
mel lett sze re pel (ilyen kor nem azo no sak),
más kor szi no ni ma ként. A 19. szá za di új -
ság  cik kek pe dig több nyi re nem a je len bôl
táp lál koz tak, ha nem a cikk írók em lé kei -
bôl; s a nem ze ti ügy buz ga lom gyak ran fö -
lé be ke re ke dett a pon tos ság nak. 1859
táján min den ki tá ro ga tó-szak ér tô vé lé pett
elô, és dé li bá bos esz me fut ta tá so kat ír tak
a hang szer rôl, hi szen nem ze ti erek lyé nek
tar tot ták, s (Du go nics nyo mán) még Lehel
kürt jé vel is kap cso lat ba hoz ták. Ha vi szont

iro dal mi mo tí vum ként vizs gál juk a tá rogatót, ez múlt szem lé le tünk ala ku lá sá ra is rá -
vi lá gít hat. Az aláb biak ban sze ret nék ké pet ad ni a hang szer tí pus ma gyaror szá gi pá lya -
fu tá sá ról, ez utób bi szem pon to kat sem mel lôz ve.
Ázsiá ban és tér sé günk több or szá gá ban ta lál ko zunk né pi oboa fé lék kel. Ezek két

alap tí pus ra oszt ha tók: a kó ni kus schal me y- ro kon sá gra és a tö rö kök ál tal be ho zott hen -
ge res(ebb) fu ra tú, rö vid, szé les töl csé rû zur na- tí pus ra. Sem cá fol ni, sem megerô sí te -
ni nem tud juk vi szont Laj tha Lász ló hi po té zi sét, mely sze rint a hon fog la ló ma gya rok
a dup la ná das hang szert hasz ná ló tö rök né pek tôl vet ték át.10 Fel te he tô, hogy a kö zép -
kor ban is mert volt ha zánk ban a schal me y. A fa fú vós ze né sze ket (a la tin fistu la tor min -
tá já ra) ek kor ál ta lá nos ság ban sí pos nak hív ták, mi ként a 16–17. szá zad ban is. A 17. szá -
zad tól van nak em lí té sek a né met és len gyel sí pok ról, ame lyek a schal mey vagy a pom mer
ro ko nai le het tek. Eze ket gon do san meg kü lön böz tet ték a tö rök sí pok tól, s job bá ra német
és len gyel ze né szek ját szot tak raj tuk. Thö kö ly 1685-ös ze ne ka rá ban pél dául 1 német
és 4 tö rök sí pos sze re pel.11 Nem ki zárt te hát, hogy a 17. szá za di Ma gyaror szá gon egy -
más mel lett élt egy schal me y -ág és a fris sen ér ke zett zur na- csa lád.
A ma gyar for rá sok ban 1643-ig nem ta lál ko zunk a tö rök síp ne vé vel. Ké zen fek vô,

hogy kez det ben a zur nát hív ták így, egyelô re jel zôs szer ke zet ként. Bo ér Már ton egy
1687-es kö vet já rás so rán em lít egy bol gár la ko dal mat Dra go e vó ban, ahol „tö rök sí pos

1. kép. Lo vas ez red sí pos, 18. sz.
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és dobos volt ven dég sé gek be”.12 Al má dy Ist ván 1692-ben a bu dai pa sa Thö kö lyt fogadó
ze neka rá ban em le ge ti ôket.13 Thö kö ly Hor vát Fe ren cet 1691-ben „ka pu csi- bas sa Ahmet
agá hoz” me nesz tet te, hogy hat tö rök sí pot és négy ma gyar trom bi tát sze rez zen be.14

A fe je de lem nek va ló di tö rök ze né szei is vol tak, így le het, hogy szá muk ra ke re sett
hangszert.
A tá ro ga tó szó ere de te ugyan csak ho má lyos. A lau si tzi szor bok ta ra ka wá já nak ne ve15

han gu tán zó ere det re utal; meg le het, hogy tô lük vet tük át, majd nép eti mo ló giás eszkö -
zök kel tet tük ér tel mez he tô vé. A szó alak nyo mon kö vet he tô a 16–18. szá za di szótá -
rakban, de ezek a köz lé sek sem egyér tel mûek. Mur me li us nál (1533) a du dát je lö li.16

1572-ben Hor vát Már kó ze né szé rôl ál lít ják, hogy tá ro ga tó sí pos, és „az töm lô síp hoz is
tud”.17 1597-ben és a Wag ner-szó tár ban (1750) fistu la (‘síp’) ér te lem ben sze re pel.18

A Calepinus- szó  tár (1585) és Szen ci Mol nár Al bert szó tá ra (1604, 1611) sze rint a tá -
ro ga tó vagy billegetô síp la tin meg fe le lô je a ti bia, te hát dup la ná das.19 Co me nius nál hadi
hang szer: „a trombi tá sok a tá ro ga tó sí pok nak meg ket tôz te tett har so gá sá val se rény -
ségre gerjeszte nek”,20 má sutt: schal me y.21 Za vart okoz azon ban, hogy, mint ír ja: „az
or go na lyu kas szá rú bor dók ból és bil le ge tô, tá ro ga tó sí pok ból áll”.22 Pá pai Pá riz Ferenc -
nél egyér tel mûen dupla ná das hang szer rôl, tö rök síp ról van szó: „Tá ro ga tó síp: ti bia,
ei ne Schyalmey, Pfei fe. Tür kis che Flö te.”23 Ezt ve szi át Ba ró ti Sza bó Dá vid: „török-
vagy haj da ni magyar síp”.24

2. kép. Ti szai sí pos, 1750 3. kép. Tö rök sí pos té ves hang szer tar tás sal, 1750
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A hang szer re vo nat ko zó iro dal mi uta lá sok megelô zik a tö rök síp ról szó ló kat. Már
1606-ban „a tá ro ga tó sí pot öröm mel fúj ják va la”.25 Egy 1636-ban ke let ke zett vers sze -
rint a té koz ló fiú mu lat sá gán, egy fan tasz ti kus mé re tû ze ne kar ban:

Ki lenc lé gyen he ge dûs, vir gi nás ti zen négy,
Je les hár fás tíz lé gyen, tá ro ga tó is négy…26

A tö rök síp ze ne al kal mai a 17. szá zad ban

A tö rök síp egyik leg fon to sabb sze rep lé si he lye a ha di ze ne. Ke mény Já nos tö rök sí po -
sá nak, Bos só Já nos nak 1644-ben harc té ren lôt ték át a kar ját, ek kor do bos tár sa is meg -
sé rült.27 Li sti us Lász ló Mo hács-e po szá ban (mely sa ját ko ra, a 17. szá zad ál la po tait tük -
rö zi), mind a ma gyar, mind a tö rök se reg ben em lít tö rök sí pot. II. La jos ról így ír:

Trom bi tát fúj ta ta, sá to rát bon tat ta, s zász lóit emel tet te,
Jó tö rök sí po sit és tá ro ga tó sit s dob jait per get tet te.28

A tö rö kök nél pe dig:

Min de nütt az el sô, mint pe dig len fel sô se reg ben jel adat ék,
Trom bi ta har so gás s kö zöt tök szo ron gás, tö rök síp jok fú ta ték…29

Az er dé lyi fe je de lem ud va rá ban a ze ne ka rok összeírá sai sze rint egy-két tö rök sí pos szol -
gált (trom bi tá so kat na gyobb lét szám ban al kal maz tak). I. Rá kó czi György 1655-ös szám -
adás köny ve nem ad pon tos szá mot, csak ál ta lá nos ság ban „tö rök sí po so kat” em lít. Apa -
fi Mi hály nak 1666-ban 1, 1672-ben 2 tö rök sí po sa volt. I. Rá kó czi Fe renc szol gá la tá ban
1 tö rök sí pos ról, 1 len gyel sí pos ról és 4 sí po si nas ról tu dunk (1668).30

A fô urak szin tén csak egy-két tö rök sí post tar tot tak. Rá kó czi Lász ló nál egy tö rök sí -
pos szol gált (1654. au gusz tus 29-én el kö ve tett vét sé ge miatt fog dá ba zá rat ta).31 Mun -
kács vá rá ban két te rek sí pos volt (1686).32 I. Li pót meny asszo nyá nak 1666-os bé csi fo ga -
dá sán is pá ro san sze re pel nek,33 csakúgy, mint egy Wes se lé nyi Ist ván ál tal ren de zett
nagy sze be ni te me té sen. Es ter há zy Pál se re gé nek 1684-es lajst ro má ban szin tén két tá -
ro ga tó sí pos sal ta lál ko zunk; egyi kü ket sí po si nas kí sé ri.34

A hang szer ál lan dó részt ve vô je az er dé lyi fe je del mi és fô úri ud va rok fel vo nu lá sai -
nak, ün ne pi me ne tei nek.

Be vo nu lá sok, tisz te let adá sok. 1659-ben Bar csai Ákos besz ter cei be vo nu lá sán do bok kal
és trom bi ták kal együtt szólt.35 Ugyaneb ben az év ben II. Rá kó czi György ma ros vá sár -
he lyi be vo nu lá sán egy tö rök sí pos az „oláh fá ta nó tá ját” fúj ta.36 1684-ben II. Apa fi
Mihály tö rök sí pok, trom bi ták, do bok sza vá ra vo nult a tö rök kö vet hez, majd az öreg
fe je de lem hez ebéd re.37 Apor Pé ter sze rint ha az úr fi „megug rat ta szép mo de ra ti ó val
ma gát az lo von, fút ták az tö rök sí pot, trom bi tát”.38 1707-ben a se be sült Gyu lai Fe rencet
fog lyul ej tett sa ját sí po sa és egy né met ze nész kö zö sen kí sér ték.39 II. Rá kó czi Fe rencet
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1708-ban trom bi tá sai és sí po sai több ször haj na li mu zsi ká val kö szön töt ték: tö rök- és
sa lez mai, azaz schal me y- sí po sok egyaránt.40

Asz ta li ze ne. Apor Pé ter több ször megem lí ti, hogy az er dé lyi fô urak nak „igen ked ves
mu zsi ká jok volt az tö rök síp, egy szers mint az dob, ak kor szép ma gyar nó ták vol ta nak,
s azo kat fút ták, s an nál it tak az nagy ja az em be rek nek. Amely nó tá kat pe nig az síp pal
fút ta nak, ugyan in dí tot ta mind az em be re ket mind az ital ra, mind a vi gas ság ra; most
ta lám azo kat az szép ma gyar nó tá kot sen ki Er dély ben el sem tud ná fú ni.” Min den ki -
nek vol tak asz ta li ze né szei: „trom bi tá si, tö rök sí po si, he ge dû si, du dá si, fu ru lyá si, cim -
bal mo si, éne ke si, asz ta li mu la tó mar kalfi, vagy, az mint hít ták, bo lond jai”.41

Es kü vôi fel vo nu lás. A leg ko ráb bi adat 1643-ból va ló. II. Rá kó czi György és Bá tho ry
Zsófia es kü vô jén, a meny asszony fo ga dá sán a szem ta núk kieme lik a tö rök és len gyel
sí po sok ze né jét.42 Apor tu dó sí tá sa sze rint a la ko dal mas me net ben „legelöl ment a
nász né pe, azok elôtt vol ta nak az tö rök sí po sok, trom bi tá sok, dob bal”.43

Tánc kí sé ret. Gyu lai Fe renc 1703-as nap ló já ban ol vas hat juk, hogy ma gyar és né met
tisz tek egy vi ha ros éj sza kán 6 (!) tá ro ga tó sí pos mu zsi ká já ra tán col tak. „Men tül job ban
csat to gott és vil lám lott, […] an nál in kább fú vat ták az né met tisz tek az sí po kat.” Novem -
ber ben több es tén át mu lat tak a ku ru cok tö rök síp és tá ro ga tó síp sza vá ra; itt te hát nem
azo nos a két hang szer.44

Te me tés. Thö kö ly Im re Bor bély Ist vánt „dob-, trom bi ta- s tö rök síp szó nál” kí sér te sír -
já hoz.45 Wes se lé nyi Ist ván 1708-ban két sí post fo ga dott fel egy te me tés re, akik há rom
trom bi tás sal fel vált va ját szot tak.46 Ôk egy hin tó után ha lad tak, bár Apor Pé ter sze rint
a te me té si me net ben több nyi re „az tö rök sí po sok és trom bi tá sok után men te nek az
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urak hin tai, azután ment az köz ség. […] Egy ver set az deá kok éne kel te nek, más verset
az trom bi tá sok és tö rök sí po sok fút ta nak, de azok nak te me tés re olyan ke ser ves nó tájok
volt, hogy még az férfiakot is sí rás ra in dí tot ták, az asszo nyo kot pe nig ép pen zo ko gásra.
És mind az deá kok éne kel te nek, mind ezek fút tak ép pen az te me tô he lyig…”47

A tö rök síp iro dal mi, me ta fo ri kus sze rep lé se Er dély tö rök ba rát po li ti ká já ra utal.
A 17. szá zad vé gé nek köl té sze té ben egy re gya ko ribb a „mi ként fúj ják, né ked csak úgy
kell tán col nod”48 kép. Ilyen ér te lem ben sze re pel egy 18. szá za di ere de tû nek lát szó,
Bar ta lus Ist ván ál tal az 1870-es évek ben fel jegy zett vers ben is: „az tö rök síp sze rint fog
Er dély tán col ni”.49

Az 1660 kö rü li, ta tár har cok ról szó ló ének ben buk kan fel a ta tá rok ha di- és tánc -
kísé rô síp ja ilyen kon tex tus ban – egyér tel mû uta lás a ke gyet le nül „meg tán col ta tott”
ma gyar se re gek re:

Nem fe lej tem ama sán cot,
Hol fút ták a ta tár sí pot,
Ott a ta tár tán cot osz tott,
A ma gyar járt ne héz tán cot.50

1711–1835

Azt a mon dát, mely sze rint Hei ster ge ne rá lis a Rá kó czi-sza bad ság harc után össze gyûjtette
és eléget tet te a tá ro ga tó kat, mi vel a füg get len ség jel ké pét lát ta ben nük, ed dig nem sike -
rült ada tok kal alá tá masz ta ni. Fé lô, hogy a 19. szá zad ku ruc ro man ti ká já nak ter méke.51

A hang szer nép sze rû sé ge ezután sem csök kent. Egy 1734-es le vél ben ol vas hat juk,
hogy Ká ro lyi Sán dor „tö rök síp ját Irá nyi Im re ka pi tány uram az ver bun gra ki vit te volt”.52
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Kemény Sá muelt 1737. áp ri lis 11-én, Bi la kon tar tott fô is pá ni ins tal lá ció ján „a ne mes
vár me gye dob bal, tö rök síp pal, trom bi tá val” kí sér te.53 Egy kép aláírás sze rint a ma gyar
hu szá rok tá ro ga tó szó ra ül tek ló ra.54 1740-ben Er dôd vá rá ban az új esz ten dôt kö szön -
töt te dob, trom bi ta és tö rök síp hang ja.55 Tóth Ist ván 1742-bôl szár ma zó ver sé ben a
sza bol csi ne me sek56

Mint könnyû ma da rak, fickán dó lo vak kal,
Jár tak vi ga doz ván tár ga tó sí pok kal.

1784-ben, a ko ro na vissza jö ve te lé nek ün ne pén több fe lé ta lál ko zunk tá ro ga tó val.
Budán, a dísz me net ben elöl ha lad tak a ko ro na ôrök, „az tán a ku nok, já szok és kecske -
mé tiek tö rök síp pal”.57 Nagy vá ra don a ne me sek „tá ro ga tó sí pok és trom bi ták harsogásai
közt” gyûl tek össze.58 Bu dán, 1790-ben Tol na, Za la és Sza bolcs vár me gye lo vas ban dé -
ri u mai elôtt tá ro ga tót fúj tak az or szág  gyû lés al -
kal má ból.59 Szin tén tá ro ga tó szólt Pozsony ban,
II. Li pót ko ro ná zá sán, ami kor a hí don vit ték át
a ko ro nát. Gva dá nyi József ver ses be szá mo ló já -
ban több ször ta lál ko zunk a „tö rök mu zsi kát” ját -
szó, tá ro ga tó sí pot fú jó ma gyar ka to nák kal.60 Ez
egyút tal az al la tur ca nyugati vál to za tá nak di vat -
ját is jelzi, amely nek hatását Gluck, Mo zart és
Haydn mû vei ta nú sít ják.61

Szé kely Lász ló és Bán ffy Ka ta la ko dal mán
(1742. au gusz tus 7.) az ün ne pi me net ben két tö -
rök sí pos és egy réz do bos mu zsi kált; mö göt tük
vo nós ban da, majd két trom bi tás kö vet ke zett.62

Ret te gi György 1760-as leírá sá ban szin tén es kü -
vôi fel vo nu lá son ját szik a tö rök sí pos: „nagy se reg gel megin dul tak tö rök sí pos sal, aki -
nek volt, s egyéb mu zsi ká sok kal, úgy mint he ge dûs-, gar do nos- és cim bal mo sok kal oda,
az  hol a meny asszony szü lei vagy ma ga la ká sa volt”.63

A har sány hang szer a 18. szá zad ban is szol gál ha tott tánc kí sé ret re. Lacz ko vics János és
Mar ti no vics Ig nác írá sa, mely a ne me sek bár do lat lan sá gát pel len gé re zi ki (1790), szintén
tán cot idéz: „ezek nek a tá ro gató  síp jok mel lé a do romb, du da és fu ru lya is jó, me lyek -
nek fü le ket ha so ga tó dör mö gés- és or dí tá sá nál a bo ká to kat ele gen dô kép pen ösz ve ver -
he ti tek”.64 A táro ga tó Fa ze kas Mi hály és Eté di Sós Már ton ver sei ben is szerepel.65

Fáy And rás visszaem lé ke zé sei ben ol vas ha tunk az 1796-os pa ta ki in szur rekc i ó ról,
ahol ô elô ször hal lot ta ezt a hang szert. A tá ro ga tó nak „rop pant át ha tó, vi sí tó hang ja
volt, annyi ra, hogy mi a kato li kus temp lom nál áll ván, a jó ko ra tá vol ság ra fek vô kol lé -
gium mel lôl oly tisz tán hal lot tuk hang jait, mint ha mel let tünk fút ták vol na”.66

A 19. szá zad el sô fe lé ben több tu dósítás szól a hang szer to vábbélé sé rôl. A tö rök síp
el ne ve zés ap rán ként el tû nik, de a tá ro ga tó név meg ma rad. Si mai Kris tóf (1792, 1809)
„tá ri ga tó- és tá ro ga tó sí pos”-ról be szél, Szal kay An tal pe dig „tá ra ga tó”-ról.67 Sán dor
István és Gyar ma thi Sá muel a ta rot (fran cia ôs-fa gott) szi no ni má ja ként em lí ti.68
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A Tha ly-fé le tör té net, mely sze rint 1802-ben Kecs ke mé ten
a tá ro ga tó sza vá ra fel dü hö dött ma gya rok negy ven va sas né -
me tet öl tek meg, va ló szí nû leg a kép ze let szü le mé nye.69 Fusz
Já nos 1809-es Pes ti le ve lé ben szá mol be a hang szer rôl: a ma -
gya rok nak „leg ré gibb hang sze rük a Há bo rú síp [sic], egy nyi -
kor gó, erô sen át ha tó, két ség kí vül fül sér tô, messzi re hal lat -
szó ro ko na a schal me y nek, mely az oboá ra ha son lít, de
va la mi vel rö vi debb. […] Ma gyaror szág egyik vi dé kén a nép
a la ko da lom után még ma is en nek hang já ra tán col, de ki -
mon dot tan dur va, bar bár hang ja van.”70

Ek kor kez dô dik a tá ro ga tó iro dal mi kul tu sza. A ko ra be li
szer zôk fô ként ha di hang szer ként em lí tik, utal va – sze rin tük
– hon fog la lás ko ri ere de té re. Du go nics Etel ká já ban (1788)

Le hel kürt jé vel azo nos.71 Szir may An tal 1807-ben ugyan csak tá bo ri hang szer ként ír -
ja le, amely a dob bal együtt a gya log ság nál hasz ná la tos – ám az óko ri et rusz kok és ró -
maiak li tu us ne vû trom bi tá já val azo no sít ja.72 1800-ban Már ton nál ‘Schal mey’, ’Felds -
chal mey’ je len tés ben sze re pel.73 Mát ray Gá bor lár más han gú, a kla ri nét hoz ha son ló
hang szer ként mu tat ja be, ame lyet csa ta elôtt fúj tak.74 A na pó leo ni há bo rúk ban is hasz -
nál ták: 1810-ben, a Sti pits- hu szá rok zsom bo lyai ün ne pén el hang zott be széd ben sze -
re pel.75 Jak kó Lász ló fô had nagy 1812-ben (me ta fo ri ku san) „me zei könnyû sí pok”-ról
ír.76 1813-ban, Pá ló czi Hor váth Ádám Ötöd fél száz éne kek cí mû gyûj te mé nyé ben több
cím ben és (sa ját köl té sû) ének szö veg ben ta lál ko zunk a hang szer ne vé vel.77 Kieme li:
„a ma gyar a tá ro ga tó szó ra nem tán col ni ment, ha nem harc ra”.78 Pi rin ger Mi hály sze -
rint a ne me sek fú vat ták ma guk elôtt, ha a me zô re vo nul tak.79

Kü lö nö sen gyak ran ta lál ko zunk a hang szer rel a ha gyo mány tisz te lô Jász kun ság ban.
A hét éves há bo rú ban lo vas ban dé ri u muk nak sa ját tá ro ga tó sai vol tak.80 Esz ter házy Károly
(1790), Fuchs Fe renc (1804) és Fi scher Ist ván (1807) eg ri ér se kek beik ta tá sán szintén
já szok és ku nok fúj ták a tá ro ga tót.81 Egy ko ra be li ano nim vers leírá sa sze rint ilyen kor

Meg töl tek az ut cák ne mes lo vas ság gal,
Kecs ke mé ti nép pel, kun ság gal, jász ság gal,
Tá ro ga tó síp jok víg har so gá sá val,
Ha rang szó val s ágyúk nagy dur ro gá sá val.82

1814–15 kö rül a kun szent mik ló si Se lyem Ist ván ját szott So mo gyi An tal jász kun fô ka -
pi tány beik ta tá sán.83 Ek ko ri ban ta lál ko zott Fáy Ist ván, a hang szer ké sôb bi „szó szó ló -
ja” Ka zin czy Fe renc cel, aki fel hív ta fi gyel mét egy 80 éves tá ro ga tós te hén pász tor ra
Fony ban (Abaúj m.). Saj nos, Fáy ér ke zé se kor a ze nész már ha lott volt, s hang sze rét –
mi vel fia nem kö vet te a mes ter ség ben – ha lá la elôtt eléget te.84

1822-ben „fe dez te fel” Szi lágy La jos a 74 esz ten dôs hegy köz pá lyi (Bi har me gye) tá -
ro ga tóst, Sós And rást. Az idôs ze nészt át hív ták Nagy vá rad ra ját sza ni; éj sza kai mu zsi -
ká lá sa ál lí tó lag ezer em bert oda csô dí tett Si mo nyi óbes ter ab la ka alá.85 Hang sze rét le
akar ták má sol tat ni Deb re cen ben, ám ez meg hiú sult.86

7. kép. Lo vas tö rök sí pos,
18. sz.
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1825-ben Wenck heim Jó zsef ara di fô is pán beik ta tá sán ját szott egy Nóg rád me gyé -
bôl ho zott, fe ke te in ges-ga tyás tá ro ga tós, „de rosszul fúj ta a tá ro ga tót, mely kü lön ben
is meg volt ha sad va”.87 Ba las sa gyar ma ton, Keg le vich Gá bor beik ta tá sán (1827. no vem -
ber 6.) a lo vas ban dé ri um be vo nu lá sa kor két tá ro ga tós mu zsi kált.88 Ká ro lyi La jos abaúji
fô is pán beik ta tá sán is tá ro ga tó kat fúj tak (1830).89 Ra dics (Ra ditt) Már ton ri ma szom -
ba ti ze nész sze rint 1830 tá ján Eger ben, Recs ky And rás lo vas kor te sei kö zött egy Bo ka
ne vû deb re ce ni tá ro ga tós szol gált.90 Szat már ban 1832-ben halt meg az utol só tá ro ga -
tós, ad dig apá ról fiúra örö köl ték a mes ter sé get.91

A ri ma szom ba ti vá ros há zán ôr zött két, tö rök ere de tû nek mon dott tá ro ga tót 1835-ig
hasz nál ták to rony ze né re (óra ütés kor), és ját szot tak raj tuk Ko há ry her ceg be vo nu lásain,
il let ve Zi chy fô is pán beik ta tá sán.92 Pa lu gyai Im re nyit rai püs pök szék fog la lá sán (1839)
egy Li gats ne vû ta rittyús ját szott, aki csa lá di ha gyo mány ként vit te to vább a mu zsi ká lást.93

A re form kor, majd a dua liz mus évei bô vel ked tek a ré gi tö rök síp tu da tos élet ben tar -
tá sá ra tett kí sér le tek ben.94 1839. feb ruár 23-án a Nem ze ti Szín ház ban Ga ál Jó zsef
Svatop luk cí mû drá má já hoz írt kí sé rô ze né jé ben Thern Ká roly ze ne ka ri kí sé ret tel lép -
tet te fel. 1842. má jus 16–17-én Gyu lán, Ká ro lyi György fô is pá ni szék fog la lá sán Haj dú
Lász ló túr ke vei ügy vé det kér ték fel a tá ro ga tó fú já sá ra, aki a hang szer hí res szó szó ló -
ja lett a ko ra be li saj tó ban. Tu dó sí tá sai ból több, azóta el ve szett hang szer rôl tu dunk.95

Nyit rán, Ká ro lyi La jos gróf ins tal lá ció ján sze re pelt Li gacs Já nos (ap já tól örö költ) hang -
sze ré nek felújí tott má sa.96

Czu czor Ger gely 1843-ban pász tor hang szer ként em lí ti.97 Egy Mis kolc kör nyé ki lako -
da lom 1844-es leírá sá ból meg tud juk: „a zász ló mel lett megy a tö rök sí pos, melly tö rök -
síp al kal ma sint egy a Rá kó czy el ve szett s most egé szen is me ret len tá ro ga tó já val. A török -
síp ban egy réz síp van; hang ja ke ser ves és messze hal lat szó. Én gyer mek ko rom ban
hal lot tam ily tö rök sí pot, és mi dôn leg kö ze lebb gr. Re vicz ky Bor sod ban járt, az ô tiszte -
le té re felült k…i kék in ges le gé nyek nek szin te meg fu vat ták a tö rök sí pot. A sze gény
öreg sí pos Rá kó czy va la me lyik ré gi da lát fút ta vol na, de mel le már nem bír ta meg az
erôs fú vást. Most sen ki sem tud ja a tö rök sí pot fú ni.”98

1848-ban is mét fel buk kan a nem ze ti ér zést táp lá ló tá ro ga tó. Bo ka Ká roly prí más
(†1853)99 ek ko ri ban szer zett egy hang szert. Dom bi Mar ci gö mör har ká csi prí más nak
(1801/8–1869), aki ti zen hat ta gú ban dá val állt be nem zet ôr nek, szin tén volt tá ro ga -
tója.100 A sza bad ság harc egyik hí res deb re ce ni pony va nyom tat vá nyá nak cí me ugyan -
csak Tárogató.101

Az 1850-es évek ben in dult meg a hang szer tu da tos gyûj té se. 1853-ban Fáy Ist ván in -
dít vá nyoz ta a tá ro ga tó mint „ôs ere de ti ma gyar hang szer” ku ta tá sát, megis mer te té -
sét.102 Vi rág La jos még eb ben az év ben le má sol ta tott egy kun szent mik ló si hang szert,
s be küld te a Nem ze ti Mú zeum nak,103 majd 1864-ben az ere de ti, az úgy ne ve zett Be li -
cza y- tá ro ga tó is oda ke rült.104 1854-ben egy pu ri tá nabb ki vi te lû hang szert kül dött.105

1857-ben Beth len Fe renc aján dé ko zott egy tá ro ga tót a mú zeum nak, bôr rel be vont
tok ban – ta lán ez volt Sós And rás hang sze re.
1859-ben a Va sár na pi Uj ság fel hí vá sai ra több tu dó sí tás ér ke zett. Fáy Ist ván fel szó lí -

tot ta a ci gány ze né sze ket, ta nul ja nak meg tá ro ga tóz ni, s ve gyék be a hang szert ze ne -
ka raik ba.106 A kez de mé nye zés más kör ben is ha tott. Suck And rás, a Nem ze ti Szín ház
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obo i stá ja 1859. de cem ber 8-án, a Nem ze ti Mú zeum dísz ter mé ben mu tat ta be az an -
gol kürt nád dal fel sze relt Be li cza y- tá ro ga tót. A kri ti kák sze rint „a tá ro ga tó hang já ban
van va la mi pa na szos meg ha tó. Kü lö nö sen kö zép hang jai szé pek. A ma gas ré giók ban
hagy né mi kí ván ni va lót.”107 „Hang ja so kat ha son lít a kla ri nét hang já hoz, de an nál át -
ha tóbb és kel le me sebb, ta lán min den fú vó hang szer kö zött leg job ban kö ze lí ti meg az
ének hang ját.”108 A Rá kóc zi -in du lót vi szont Suck még nem mer te el fúj ni…
Suck ké sôb bi, oboa- és kla ri nét-tu laj don sá go kat öt vö zô hang szer re form ja sem

mentet te meg a ré gi, dup la ná das tá ro ga tót. Kál dy Gyu la meg ke res te Schun da Ven cel
Józsefet, a cim ba lom tö ké le te sí té sé vel nem zet kö zi ran got szer zett hang szer ké szí tôt,
és rá vet te a ma is mert tá ro ga tó megal ko tá sá ra (1894–1896). Ez zel a ha gyo má nyos
török síp tör té ne te le zá rult. A dup la ná das hang szer rôl szimp la ná das ra – kla ri nét ra
vagy sza xo fon ra – va ló átál lást egyéb ként a bal ká ni né pek (gö rö gök, szer bek, tö rö kök,
dob ru dzsai ta tá rok) kö ré ben min de nütt meg fi gyel het jük.109

1860-ban Szé kely föld vá sá rai ban még ta lál ko zunk egy tá ro ga tós kol dus sal.110 1863-
ban Fáy Ist ván ar ról szá mol be, hogy már csak Jász be rény ben van tá ro ga tó, ahol kará -
csony kor, az éj fé li mi sén szok ták fúj ni a temp lom ban.111 Egy bal mazúj vá ro si bak ter
az 1870-es évek ben órán ként fúj ta hang sze rét a to rony ból, s az a ta nyá kig el hal lat szott.
Ha lá la után azon ban nem foly tat ták mes ter sé gét.112

Re per toár

Ar ról, hogy mit ját szot tak tö rök sí pon, szin te sem mi lyen ada tunk nin csen. A ko ra be li
ma gyaror szá gi dal lam le jegy zé sek nem fú vó sok ra íród tak, ha nem bil len tyûs hang sze -
rek re, a 18. szá zad ele jén pe dig fô ként he ge dû re. Egyet len cí met is me rünk, mely fa -
fú vós hang szer re va ló dal la mot je löl: a Vie to risz- ké zi rat Sí pos cí mû da rab ját.113

1659-ben Ma ros vá sár he lyen a tö rök sí pos „a me net ben azt az oláh nó tát is mét li foly -
to no san, ame lyet ma gya rul így mon da nak: az oláh fá ta nó tá ja, mi kor kap rait [kecskéit]
az ha va son el vesz tet te vol na, és ma gát si rat ván, buj dos ván ke res né, s si rat ná el ve szett
kap rait”.114

Idéz zük új ra Apor Pé tert: „most ta lán azo kot a szép nó tá kot sen ki Er dély ben el sem
tud ná fú ni”. Ez ar ra utal, hogy az arc hai kus dal lam kincs már a 18. szá zad kö ze pe táján
bom lás nak in dult, le szû kült. A te me té si ze né rôl Apor nál115 és Cse rei Mi hály nál csak -
nem ugyanazt ol vas hat juk: „Ha lot ti al kal ma tos sá gok ra tö rök sí pok nak, trom bi tá soknak
kü lön nó tá juk volt, me lyet fút ta nak, olyan szo mo rúan s ke ser ve sen, még a te me té sen
lé vô ide gen fér fiakat s ki vált az asszo nyo kat mind járt sír ni in dí tot ták”.116

A 18. szá zad vé gi ne me si ha zafias ság je gyé ben egy re több ször hal lunk a Haj, Rá kóczi, Ber -
 csé nyi kez de tû dal lam ról. Mint Mar ti no vics és Lacz ko vics ír ja: a ne mes em ber „Bercsényi,
Rá kó czi, Be ze ré di nó táit fü le ket bosszon tó tá ro ga tó sí pon […] fúj ja, danol ja”.117 Az em -
lí tett 1784-es nagy vá ra di ün nep reg ge lén is ezt a dal la mot fúj ták, továb bá az Ôszi harmat
után kez de tû, 17. szá zad ra vissza ve zet he tô vi lá gi buj do só é ne ket. El sô dallamle jegy    zé -
se cson ka, egyet len sor ból áll, bár el kép zel he tô, hogy így is ját szot ták.118 Épp az a tény
utal ere de ti (sze rel mi-bú csú zó) kon tex tu sá nak ki tá gu lá sá ra, hogy tö rök sí pon fúj ták.119
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A Rá kó czi-nó ta szö ve ge 1750 kö rül buk kan fel ké zi ra tos éne kes köny veink ben; dal -
la má nak leg ko ráb bi vál to za ta a Vie to risz- ké zi rat ban (1670-es évek) és Szir ma y né Keczer
An na tánc köny vé ben (18. szá zad el sô fe le) ta lál ha tó.120 1816-ban, a lip csei All ge mei ne
Mu sik zei tung ban Fusz Já nos köz li (tá ro ga tó ra vagy Rá kó czi-síp ra).121 Pá ló czi Hor váth
Ádám Tá ro ga tó cím mel je gyez te le, utal va a ha gyo má nyos meg szó lal ta tás ra (1813).122

A hegy köz pá lyi Sós And rás is „csak Rá kó czi és Ber csé nyi szo mo rú da lát, és azt, hogy
Fe le me lé Ká dár sze meit az ég re tud ta raj ta fúj ni.”123 Az utób bi egy 17. szá za di ere de tû, de
a 19. szá za dig pony ván is több ször kiadott, né pi vál to za tok ban is ter je dô his tó ria Kádár
Ist ván ha lá lá ról (Ször nyû nagy rom lás ra ké szült Pan nó nia).
A hang szer rôl a 19. szá zad ban töb ben meg jegy zik, hogy „por ta men to és an dal gó

ked ve zô”. A víg da lok ra sze rin tük nem al kal mas, ezért szo rult vissza ke ser gô hang szer -
nek.124 Ezt a sze rep kört a Schun da- tá ro ga tó ma ra dék ta la nul megörö köl te…

Tö rök sí po sok – sze mély sze rint

Az aláb biak ban rö vid név sort adok köz re azok ról a tö rök sí po sok ról, aki ket sze mély
sze rint is me rünk. Bár na gyon sok gya nús sí pos ról tu dunk (fô ként a 17. szá zad ból), itt
fô ként azok sze re pel nek, akik rôl a for rá sok azt ál lít ják: tö rök- vagy tá ro ga tó sí pon ját -
szot tak; nem vol tak te hát né met sí po sok, schal me y e sek.
Már em lí tet tük a Ke mény Já nos 1644. évi fel vi dé ki har cai ban fel buk ka nó, se bet szer -

zô tö rök sí post, Bos só Já nost. Es ter há zy Pál se re gé ben szol gált 1684-ben Tá ro ga tó Sí pos
Már ton ina sos tul, il let ve Tá ro ga tó Sí pos Pé ter.125 Thö kö ly ud va ri ze né szei kö zött szin tén
ta lá lunk egy Sí pos Már tont és And rást, to váb bá Pri bík Fe ren cet és Hor vát Já nost;126 ôk a
nem né met sí po sok. Esze Ta más sze rint a ku ruc se reg tö rök sí po sai pa rasz ti szár ma -
zá súak le het tek, míg a né met sí po sok és trom bi tá sok a né met vá ro sok to rony ze né szei
kö zül ke rül tek ki, s fi ze té sük jó val ma ga sabb volt, mint ma gyar kol lé gái ké.127

II. Rá kó czi Fe renc szám adá sai ban több sí pos sze re pel: elô ször Sí pos And rás és Sí pos
Mi hály (el té rô jut ta tá sok kal),128 ké sôbb Kún Já nos fô sí pos és Tol nai Sá muel vi ce sí pos.129

A fe je de lem kör nye ze té ben 1711-ben két sí pos szol gált: Bai Lász ló fia (va ló szí nû leg
azo nos a „sa lo maj sí pos”-sal), és egy név sze rint nem is mert tö rök sí pos. Elôb bi 42,
utób bi 17 fo rin tot kap.130 Gyu lai Fe renc pa rasz ti szár ma zá sú (Mé hész, Tor na vm.) sí -
po sa, Sí pos Ist ván 1704-ben halt meg Vil la no vá ban; ár vái ról gaz dá ja gon dos ko dott.131

Hor váth Já nos, a rá cok ka pi tá nya Nagy sze ben ben 1705-ben egy Pé ter ne vû lo vászt tar -
tott ma gá nál, „mint hogy egy ke ve set tu dott sí pol ni tö rök sí pon, szük sé gek lé vén rá”.132

19. szá za di tu dó sí tás sze rint Bó ne And rás vá ra di ka pi tány nak volt egy Da ra bont Já nos
ne vû tá ro ga tó sa, aki nek hang sze rét Sós And rás ôriz te meg.133 1720-ban egy Bi har me -
gyei ok le vél ben va ló ban ta lál ko zunk Jo han nes Dra bant ne vé vel.134

Se lyem Ist ván kun szent mik ló si ze nész az 1810-es évek ben egy Ber csé nyi ne vû ka pitány -
nak mu zsi kált, azt vél vén, hogy a ku ruc ge ne rá lis le szár ma zott ja.135 1814-ben, Somogyi
An tal jász kun fô ka pi tány beik ta tá sán egy da ba si la kos sal fel vált va fúj ták a tá ro ga tót.136

A ban dé rium utol só is mert tá ro ga tó sa Ko váts György, akit a vi té zek – ér de mei elis me -
ré se ként – Si pos nak ke resz tel tek. Jász be rény ben 1859-ben még meg volt hang sze re.137
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1827-ben Ba las sa gyar ma ton két tá ro ga tóst em lí te nek: Pén zes Já nost és egy Illés ne vû
haj dút. Utób bi ról Mát ray Gá bor tud ni vé li, hogy ké sôbb Hu gya gon lett csôsz, majd
Gyar ma ton éj je li ôr, s ko le rá ban halt meg.138 A ri ma szom ba ti vá ros há za utol só tá roga -
tó sa (1835 kö rül) egy Bu dai ne vû ze nész volt.139 Egy hegy köz pá lyi mu zsi kus, Sós András
1822-ben 74 éves volt, így fel te he tô, hogy 1748-ban szü le tett. Anyai ágon az em lí tett
Da ra bont Já nos ku ruc sí pos le szár ma zott já nak val lot ta ma gát. Ha lá la után hang szerét
Beth len Fe renc a Nem ze ti Mú zeum nak aján dé koz ta.140 1830-ban Eger ben buk kan fel
egy Bo ka ne vû tá ro ga tós; ta lán azo nos Bo ka Ká roly nagy báty já val, aki 1809-ben a szabol -
csi lo vas ság trom bi tá sa volt.141 Az 1830-as évek vé gén ô ta nít hat ta fú vó so kon ját sza ni
Haj dú Lász lót Deb re cen ben. Nyit rán 1839-ben a Li gats ne vû tá ro ga tós di nasz tia ál tal
ôr zött ré gi, sé rült hang szert Ifj. Li gats Já nos le má sol tat ta, és hasz nál ta. A pia ris ták utcá -
já ban, a Lind va i- fé le ház ban la kott.142 Suck And rás ide jé ben egy Arany ne vû szat mári
kla ri né tos ci gány is ját szott tá ro ga tón – kocs mák ban és pó diu mon egyaránt.143

Haj dú Lász ló túr ke vei ügy véd több új ság cik ket írt a tá ro ga tó ról, s szin tén ját szott a
hang sze ren. 1817–18 kö rül szü le tett. Deb re cen ben Bo ka Mis ka és Bo ka Ká roly ci gány -
ze né szek ta ní tot ták több fé le fú vós hang sze ren. 1842-ben már hi va ta lo san föl kér ték beik -
ta tá son mu zsi kál ni.144Haj dú em lí ti Né meth Ben já min kun he gye si or vost, aki nek 1842-ben
sa ját hang sze re volt. Árok szál lá son az utol só tá ro ga tós egy Sós ki ne vû hely bé li em ber
volt. A Nóg rád vár me gyei Tá bon élt 1859-ben Uram György tá ro ga tós.145 Mo so nyi Mihály
sze rint 1860-ban Fé legy há zán la kott va la ki, aki sí pot tu dott ké szí te ni a hang szer hez.146

Ez utób bi azért ér de kes, mi vel 1999-ben e so rok író já nak (a hang szer akusz ti ka ku -
ta tó ja, Pap Já nos mé ré sén se géd kez ve) mód ja volt több fé le nád dal meg szó lal tat ni a
Nem ze ti Mú zeum hang sze reit. A Be li cza y- tá ro ga tó a haj dan ve le áb rá zolt, hosszú stiftre
sze relt oboa sze rû, kes keny és ke mény nád dal foj tott han gon szólt, nem pon tos ská lá -
val. Egy kö zön sé ges tö rök zur na nád dal vi szont, amely szé les nyí lá sú, rö vid és vi szony -
lag kép lé keny volt, va ló szí nût le nül nagy hang erô vel szó lalt meg a hang szer, kris tály -
tisz ta hang sor ral. Ez va ló szí nû sít he ti, hogy a sza bad té ri al kal mak ra a 18–19. szá zad ban
is ilyet volt ér de mes hasz nál ni.

Tö rök síp-áb rá zo lá sok (17–18. szá zad)147

A hang szer áb rá zo lá sai éppúgy több fé le tí pus ra utal nak, mint a mú zeu mi hang sze -
rek. Nem le het cé lom va la mennyi áb rá zo lás be mu ta tá sa, a ké pek rôl megál la pít ha tó
ará nyo kat azon ban min den képp egy más mel lé kell ál lí ta nom.
Egy 1652-es ka to na ze ne kar ban trom bi tá sok és do bo sok közt két, lo von ülô tö rök sí -

post lát ha tunk. A hang szer vi szony lag hosszú, hang lyu kai nyit va van nak, így jól meg -
fi gyel he tôk.148 Egy Kap ron ca vá rát s az elôt te tán co ló ka to ná kat áb rá zo ló met szet
(1686) egé szen ha son ló hang szert mu tat, mely ön ál lóan (dob nél kül!) szol gál tánc -
kí sé ret re.149 Min den bi zonnyal ezt vet te ala pul Bél Má tyás No ti ti á já nak il luszt rá to ra,
aki Nóg rád vár me gye fe je zet kez dô cím ké pé ben sze re pel te ti, de a met szet tech ni ka
miatt tü kör for dí tás ban. Ez ar ra utal, hogy két em ber öl tô vel ké sôbb, az or szág má sik
vé gé be he lyez ve még min dig jel lem zô hang szer nek szá mít a tö rök síp.
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Egy 18. szá zad kö ze pi raj zon hosszú, vé kony csö vû, rö vid töl csér ben vég zô dô hang -
szert lát ha tunk, me lyet két fe ne kû dob bal kí sér nek.150 Ha son ló egy lo vas ze nész hang -
sze re. Mar tin En gel brecht met szet so ro za tán több fé le tö rök síp sze rû hang szert meg fi -
gyel he tünk. Az egyik tí pust egy ti szai sí pos hang sze re, va la mint egy te ke rô lan tos
mat ró nát kí sé rô gyer mek ke zé ben lát ha tó síp kép vi se li: rö vid csö vû, zö mök, kis töl -
csé rû hang sze rek, utób bi ta lán hen ge res fu ra tú. A má sik tí pus a kap ron cai hang szer -
hez áll kö zel: hosszú csö ve jól lát ha tóan szé le se dik, s nagy, kes keny töl csé re van, me -
lyet esz ter gált gyû rûk dí szí te nek. En gel brecht saj nos fu vo la tar tás ban áb rá zol ja a
hang szert, ami nyil ván va ló kép te len ség. Egy má sik 18. szá za di raj zon (Oet lin ger) rö -
vid, vas kos hang szer lát ha tó.151 Ta lán En gel brecht met sze té nek is me re té ben ké szült
(az arc és a hang szer tí pus ha son ló). Egy ku ruc ko ri nak mon dott fest mé nyen mu la tó
asz tal tár sa ság ban lá tunk egy sí post. Hang sze re vé kony csö vû, töl csé re is kes keny.152

*

A fen ti, szük ség sze rûen váz la tos át te kin tés meg mu tat ja, hogy egy tá bo ri síp mi ként tá -
vo lo dott el ter mé sze tes kö ze gé tôl, s vált elô ször ün ne pi, al kal mi hang szer ré, majd egy
nem ze ti ro man ti kus hul lám so rán erek lyé vé. Más részt a tö rök rep re zen tá ciót után zó

8. kép. Haj dú tánc Fü lek (?) vá rá nak tö vé ben, 1742
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ma gyar dísz ze ne ka rok so káig élô ha gyo -
má nya (egyút tal a fa mi liá ri sabb tö rök sí -
po lás al kal mai) jel zik, hogy fo ko za to san
el tá vo lo dott az el len ség ret ten tô imá zsá -
tól, s a ke le ti gyö ke rei vel egy re több ször
büsz kél ke dô 18. szá za di ma gyar ne me si
ön tu dat ki fe je zô je lett – el len pó lust al kot -
va a né met ze né vel és a Habs burg-bi ro -
dalmi iden ti tás sal.
Mindez pár hu zam ba (ill. el len tét be) ál -

lít ha tó a 18. szá zad vé gén felerô sö dô „alla
tur ca” di vat tal, amely a nyu ga ti mû ze né -
ben is el ter jesz tet te a ke le ties eg zo tiz mus

hang zás vi lá gát, de pat rió ta fel han gok nél kül. Fô ként akusz ti kai té nye zôk re épült: újra
elô tér be ke rült a nagy dob, a cin tá nyér és a tri an gu lum (ez utób bi egyál ta lán nem ke -
le ties elem, de a kö zép kor óta mel lôz ték Eu ró pá ban). Az ok táv pár hu za mok kal és
egyéb ha tás kel tô ele mek kel fel dú sí tott hang zás ban va ló já ban nem ke le ties dal la mok
csen dül tek fel, ha nem a bé csi klasszi ka be já ra tott dal lam sé mái, köz tük né hány kö zép-
 eu ró pai tánc dal lam, ame lyek a Habs burg Bi ro da lom ban több fe lé is mert vol tak (cseh,
len gyel és ma gyar gyûj te mé nyek ben is ta lál ko zunk ve lük; Cso ko nai pe dig ilyen me ló -
diá ra ír hat ta Fel vi dú lás cí mû ver sét). El sô sor ban Mo zart és Gluck, va la mint né hány
kisebb kor tár suk ne vé hez fû zô dik a di vat el mé lyí té se, s en nek nyo mán ha zai for rá sok -
ban is gyak ran ol vas ha tunk ek kor „török mu zsi kát” ját szó ze ne ka rok ról – ilyen kor nehéz
el dön te ni, va jon ha gyo má nyos ma gyar tö rök sí po sok ról vagy „al la tur ca” meg szó la ló
nyu ga ti fú vó sze né rôl van-e szó.153

A tö rök síp re form ko ri fel fe de zé sé vel, majd 1848 utá ni re konst ruk ciós kí sér le tek
volta  képp ezt az egész kul tu rá lis kong lo me rá tu mot igye kez tek tu da to sí ta ni és meg -
men te ni. A hang szer ak tív hasz ná la tá ra azon ban újabb 120 évet kel lett vár ni Ma gyaror -
szá gon: a tánc ház moz ga lom, el sô sor ban a folk ze nei fel dol go zá sok (Ko lin da, Víz ön tô,
Mu zsi kás stb.), il let ve a ré gi ze nei együt te sek hoz ták meg szá má ra a nyil vá nos sá got.154

A 19. szá za di esz mé nye ket a mo dern, Schun da- tá ro ga tó szol gál ta ki tel je seb ben. Hatal -
mas si ke rét vi szont (be hí zel gô hang ján túl) pa ti nás, de – lás suk be – jog ta la nul használt
ne vé nek kö szön het te, mely egy sa ját ko rá ban is har sány nak tar tott, de jel kép pé emel -
ke dett hang sze ré volt: a tö rök sí pé.

Jegy ze tek

11 GYÖN GYÖ SI Ist ván: Po rá búl me gé le dett Fô nix avagy Ke mény Já nos em lé ke ze te. Szöv. gond.
és jegy zet JAN KO VICS Jó zsef, NYER GES Ju dit, utó szó JAN KO VICS Jó zsef. Bp., 1999. (RMK,
For rá sok, 10) III/III/65. vers szak, 146.

12 SU DÁR–CSÖRSZ: i. m. (* j.) 33–38.
13 Uo. 64–68, 117–122.

9. kép. Haj dú tánc Kap ron ca vá rá nak tö vé ben, 1686

352 CSÖRSZ RU MEN IST VÁN

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:34  Page 352



14 Uo. 7, 65 skk.
15 Uo. 72.
16 FIN DU RA Im re: Ri ma-Szom bat sza ba dal mas vá ros tör té ne te. Bp., 1894. 145–147.
17 1707. már cius 28. WES SE LÉ NYI Ist ván: Sa nya rú vi lág: Nap ló (1703–1708). Köz zé te szi

MA GYA RI And rás–DE MÉNY La jos. Bu ka rest, 1983–1985. II. 126.
18 Idé zi: RÉ THEI-P RIK KEL Ma ri án: A tá ro ga tó sip er de ti sé ge. Nyelv ôr (47) 1918. 4.
19 1704. szep tem ber 22. WES SE LÉ NYI: i. m. (7. j.) I. 230. GÁ BRY György: A tá ro ga tó.Magyar

Ze ne 1978. 375–376.
10 LAJ THA Lász ló: A tá ro ga tó ról. In: L. L. össze gyûj tött írá sai. Kiad. BER LÁSZ Me lin da.

Bp., 1992. 201.
11 SZA BOL CSI Ben ce: A XVI I. szá zad ma gyar fô úri ze né je. In: UÔ: A ma gyar ze ne év századai.

Bp., 1959. 248.
12 BO ÉR Már ton: Hi sto ria… RMKT XVII/14. 17. sz. 960. sor.
13 Al má dy Ist ván nap ló ja (Pa lán ka, 1692. jú lius 1.). SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 239.
14 SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 248.
15 A ma gyar nyelv tör té ne ti–eti mo ló giai szó tá ra. I–IV. Fô szerk. BEN KÔ Lo ránd. Bp.,

1967–1976. tá ro ga tó cím szó. Lásd még: Volks lie der der Sor ben in der Ober- und Nie der-
 Lau sitz.Hg. von Le o pold HAUPT, Jo hann Ernst SCHMA LER (Grim ma, 1841). Ber lin,
1953. 4. kép (bil len tyû nél kü li oboa fú vó kás hang szer, 218.); Adolf CERNY: Na rod ne
hlosy luzis ko serbs kich pésni. Bu dysin, 1888. 5. A mo dern, kla ri nét sze rû ta ra ka wa 9+1
hang lyu kú, 4 bil len tyû vel fel sze relt hang szer.

16 „As cau la. Sackp fe yff. Ta ro ga to syp.” Mur me li us (1533) 2490. A ma gyar nyelv történeti–
eti mo ló giai szó tá ra, i. m. (15. j.), tá ro ga tó cím szó. A hang sze rek azo no sí tá sa tévedés lehet.

17 HA RASZ TI Emil: II. Rá kó czi Fe renc a ze né ben. In: Rá kó czi-em lék könyv. Bp., 1934. II.
246. GÁ BRY: i. m. (9. j.) 373.

18 Za la vm. 1597. VI. 11. jegy zô könyv: „unum fistu la to rem cum fistu la, qu ae vul go
taroga to sip nun cu pa tur”. RÉ THEI PRIK KEL: i. m. (8. j.) 3.

19 Ca le pi nus- szó tár (1585) 1068. SZEN CI MOL NÁR Al bert: Dic ti o na ri um La ti no un ga ri cum.
Nürn berg, 1604. Rep rint kiadás: Bp., 1990. (BHA XXV) Ti bia, Ti bi cen, Bil le ge tö sip,
Tá ro ga to sip, Ta ro ga to si pos cím sza vak. Lásd még: A ma gyar nyelv tör té ne ti–eti mo ló giai
szó tá ra, i. m. (15. j.), tá ro ga tó cím szó.

20 Jo han nes Amos CO ME NIUS: Ja nu a. 149. RÉ THEI PRIK KEL: i. m. (8. j.) 3.
21 Jo han nes Amos CO ME NIUS: Or bis sen su a li um pic tus. BI RÓ Iza bel la: Tá ro ga tó. Ma gyar

Nyelv 65(1965) 208; PÁ VAI Ist ván: Az er dé lyi és a mold vai ma gyar ság né pi tánc ze né je.
Bp., 1993. 26.

22 CO ME NIUS: i. m. (20. j.) 169. GÁ BRY: i. m. (9. j.) 373.
23 PÁ PAI PÁ RIZ Fe renc: Dic ti o na ri um. RÉ THEI PRIK KEL: i. m. (8. j.) 3.
24 Uo.
25 Er dé lyi Tör té nel mi Ada tok. II I. Szerk., kiad. MI KÓ Im re. Ko lozs vár, 1858. 84.
26 SZENT MÁR TO NI BO DÓ Já nos: A té koz ló fiú his tó riá ja (1636), idé zi SZA BOL CSI: i. m.

(11. j.) 233.
27 1644. jú lius-au gusz tus; Nyit ra men te. KE MÉNY Já nos Önélet írá sa (1664). In: Ke mény

Já nos és Beth len Mik lós mû vei. Kiad. V. WIN DISCH Éva. Bp., 1983. (Ma gyar Re mek -
írók) 238.

28 LI STI US Lász ló: Ma gyar Mars (1653). RMKT XVII/12. 111. sz. V. ének 52. vers szak.
To váb bi tö rök síp-u ta lás: IV. ének 5. vsz. (ál ta lá nos ság ban).

29 Uo. XI. ének 33. vsz.

A TÖ RÖ KÖK SÍP JÁ TÓL A MA GYAR TÖ RÖK SÍ PIG 353

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:34  Page 353



30 SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 247, 277; Ma gyaror szág ze ne tör té ne te. II. 1541–1686. Szerk.
BÁR DOS Kor nél. Bp., 1990. 114.

31 1654. au gusz tus 29. In: Rá kó czi Lász ló nap ló ja. Kiad. HORN Il di kó. Bp., 1990. (Magyar
Hír mon dó) 62.

32 1686. jú nius 4. SZI LÁ GYI Sán dor: Zri nyi Ilo na le ve lei. TT 1880. 422; GÁ BRY: i. m.
(9. j.) 374.

33 SZÁ DECZ KY La jos: I. Li pót mát ká já nak be vo nú lá sa Bécs be (1666. de cem ber 5-én). Sz 1884.
143–145.

34 Cor na ro Fri gyes ve len cei kö vet je len té se. Szerk. BU BICS Fri gyes. Bp., 1891. 376.
35 1659. már cius 2. A la tin szö veg a fistu la Tur ci ca ter mi nust hasz nál ja, ami a ma gyar

ki fe je zés is mert sé gé re utal. SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 276.
36 And re as Franck be szá mo ló ja (1659. szep tem ber 29.). PE SO VÁR Fe renc: Az el ve szett

ju hait si ra tó pász tor tör té ne te. Újabb ada lék egy tánc pan to mim el ter je dé sé hez. Tánc -
mû vé sze ti Ér te sí tô 1969. 2. 87; PE SO VÁR Er nô: A ma gyar tánc tör té net év szá za dai. Bp.,
1972. 37.

37 1684. szep tem ber 18. Gyu la fe hér vár; a II. Apa fi Mi hály fe je de lem sé gét elis me rô
szul tá ni jel vé nyek át vé te le. SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 223; Ma gyaror szág ze ne tör té ne te,
i. m. (30. j.) II. 115.

38 APOR Pé ter: Me ta mor pho sis Tran syl va ni ae (1736). Elô szó, jegyz. KÓ CZI ÁNY Lász ló, szöv.
gond. LÔ RIN CZY Ré ka. Bu ka rest, 1978. SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 241.

39 1707. au gusz tus 23. WES SE LÉ NYI: i. m. (7. j.) II. 275.
40 1708. ja nuár 1-jén az új évet kö szön tik (Kö rös sy György ja nuár 2-i szám adá sá ban:

„Tö rök sí po sok nak can tá lás ba 1 arany; […] sa lez mai sí po sok nak 2”). 1708. má jus
1-jén Sze ren csen a ha di év kez de tén mu zsi kál nak, 1709. ja nuár 1-jén Mun ká cson
szin tén új év re fúj nak. ESZE Ta más: Ze ne tör té ne ti ada taink II. Rá kó czi Fe renc sza bad ság -
har cá nak ide jé bôl (1703–1712). In: Ze ne tu do má nyi ta nul má nyok. IV. A ma gyar zene
tör té ne té bôl. Szerk. SZA BOL CSI Ben ce, BAR THA Dé nes. Bp., 1955. 73–75, 77.

41 APOR: i. m. (38. j.) 42–43, 78.
42 1643. feb ruár 2. Ma gyaror szág ze ne tör té ne te, i. m. (30. j.) II. 114. „16 trom bi tás, két török -

 sí pos, két len gyel sí pos”. Kö vet je len tés Es ter há zy Mik lós ná dor hoz. In: II. Rá kó czy György
es kü vô je. Kiad. VÁR KO NYI Gá bor. Bp., 1990. (Ré gi ma gyar tör té nel mi for rá sok II) 66.

43 APOR: i. m. (38. j.) 98.
44 1703. jú nius 28. Szat már; 1703. no vem ber 10, 11, 12. Gróf Gyu lai Fe renc nap ló ja

(1703–4). Kiad. MÁR KI Sán dor. [Bp.], 1928. 11–12. 114. ESZE: i. m. (40. j.) 53–54.
45 Thö kö ly Im re nap ló ja (1693. már cius 23.). SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 234.
46 Nagy sze ben, 1708. áp ri lis 14. A ze né szek a hin tók után ha lad tak. WES SE LÉ NYI: i. m.

(7. j.) II. 491, 494. Fi zet sé gül a két sí pos és a do bos 6 fo rin tot, a há rom trom bi tás
10-et kap. Uo. 496.

47 APOR: i. m. (38. j.) 133, 132.
48 RMKT XVII/14. 87. sz. 82. sor.
49 Va ló szí nû leg 18. szá za di vers. BAR TA LUS Ist ván: Ma gyar Nép da lok Egye te mes Gyûj teménye

(1873–1896) (Me zô kö vesd).
50 [Miért sírsz a he gyen, Se bes?] RMKT XVII/10. 48. sz. 122. és 124. vsz. Ha son ló érte -

lem ben: 52. vsz.
51 A lip csei All ge mei ne Mu si ka lis che Zei tung 1814-os év fo lya má ban je lent meg elôször.

Tha ly Kál mán a Ma gyar Vi té zi Éne kek jegy ze té ben hi vat ko zás nél kül ad ta köz re. MAJOR
Er vin: A Rá kó czi-kor ze né je. Ada tok a XVI II–XIX. szá zad ma gyar ze ne tör té ne té hez.

354 CSÖRSZ RU MEN IST VÁN

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:34  Page 354



In: Fe je ze tek a ma gyar ze ne tör té ne té bôl. Bp., 1967. 113; PÁ VAI: i. m. (21. j.) 26;
TÓTH Bé la: A tá ro ga tó. In: UÔ: Ma gyar rit ka sá gok. Bp., 1899. 294.

52 Le vél Ká ro lyi Sán dor hoz (1734. má jus 12; OL). Hun ga ri an dan ces (1784–1810). Ed.
Gé za PAPP. Bp., 1986. (Mu si ca lia Da nu bi a na 7) 13.

53 SZA BOL CSI: i. m. (11. j.) 241; UÔ: A XVI I I. szá zad ma gyar kol lé giu mi ze né je. In: UÔ:
A ma gyar ze ne év szá za dai. II. Bp., 1961. 91.

54 Ma gyar ez red sí pos (18. szá zad el sô fe le) The at re de la Mi li ce ent ran ge re… „Ich pfeiff
da zu den Marsch, wann all’ zu Pfer de si tzen”. Ma gyar mû ve lô dés tör té net. Szerk. DOMA -
NOVSZ KY Sán dor et al. II I. 26. 613.

55 Gróf Ká ro lyi Sán dor önélet írá sa és nap ló jegy ze tei II. SZA BOL CSI: i. m. (53. j.) 91.
56 TOTH Ist ván köl tôi mû vei. RMKT XVI II/IV. [= V.] 1. sz. 8. rész, 43. vsz. Lásd még:

BIRÓ: i. m. (21. j.) 208.
57 1784. feb ruár. 21. Kró ni ka Ma gyaror szág pol gá ri és egy há zi közéle té bôl a 18-dik szá zad végén.

Ke resz te si Jó zsef ere de ti nap ló ja. Kiad. S. HOF FER Ede. Pest, 1868. 201; SZABOLCSI:
i. m. (53. j.) 94.

58 1784. már cius 15. Kró ni ka…, i. m. (57. j.) 212; RMKT XVII/3. 707; SZA BOL CSI: i. m.
(53. j.) 94.

59 Kró ni ka…, i. m. (57. j.) 249. MÁT RAY Gá bor: A Mu zsi ká nak Kö zön sé ges Tör té ne te és egyéb
írá sok. Vál. GÁ BRY György. Bp., 1984. (Ma gyar Hír mon dó) 131.

60 GVA DÁ NYI Jó zsef: A’ mos tan fo lyó or szág gyû lé si nek saty ri co cri ti cé va ló leírá sa. Lip sia,
1791. 64, 205, 207, 265. Lásd még: Dé li báb 1853. 126–127.

61 Lásd SU DÁR–CSÖRSZ: i. m. (* j.) 72–81. és az ott hi vat ko zott szak iro da lom.
62 SZA BOL CSI: i. m. (53. j.) 91.
63 Uo. 92.
64 MAR TI NO VICS Ig nác–LACZ KO VICS Já nos: A Ma gyaror szág gyû lé si ben egy ben gyûlt… (1790)

178. HA RASZ TI: i. m. (17. j.) 180–181. SZA BOL CSI: i. m. (53. j.) 280.
65 BI RÓ: i. m. (21. j.) 208.
66 FÁY And rás: Sá ros-Pa tak 1794 táj ban. Ne fe lejcs 1859. 5. SZA BOL CSI: i. m. (53. j.) 95.
67 SI MAI Kris tóf: Ma gyar Já ték szín (1792) I. 135. UÔ: Vég ta gok ra sze de tett Szó-Tár… (1809).

I. 178. SZAL KAY An tal: Vir gi li us Éne ás sa… Bécs, 1792. 71. BI RÓ: i. m. (21. j.) 208.
68 GYAR MA THI Sá muel: Vo ca bu la ri um… (1816) 77. „Tar ro ga to- sip”. SÁN DOR Ist ván: Sokféle

XI I. 139. „Tá ro ga tó síp”. BI RÓ: i. m. (21. j.) 209.
69 B. Gy.: A buj do só tá ro ga tó.Ma gyar Va sár nap 1951. 5.
70 FUSZ Já nos: Pes ti le vél (Lip cse, All ge mei ne Mu sik zei tung 1809). HA RASZ TI: i. m.

(17. j.) 182.
71 DU GO NICS And rás: Etel ka (1788) I. 266. BI RÓ: i. m. (21. j.) 208.
72 „Mu si ca Hun ga ro rum: Li tu us Tá ro ga tó síp, et tympa na pe di tum, tu ba equ i tum bellica

mu si ca fu it.” SZIR MAY An tal: Hun ga ria in pa ra bo lis… Bu da, 1807. 101. §.
73 BI RÓ: i. m. (21. j.) 211.
74 MÁT RAY: i. m. (59. j.) 59, 142.
75 Ha zai és Kül föl di Tu dó sí tá sok 1810. 22. sz. HA RASZ TI: i. m. (17. j.) 249.
76 Sza lár dy Jak kó Lász ló le ve le Dö bren tei Gá bor hoz (1812. már cius 6. Új pécs).

GUPCSÓ Ág nes: Jak kó Lász ló tá bo ri dal gyûj te mé nye. Egy is me ret len ké zi rat nyo má ban.
In: Ze ne tu do má nyi Dol go za tok. Bp., 1982. 123.

77 11. sz. Tá ro ga tó [Haj, Rá kó czi, Ber csé nyi]; 46. sz. Ti sza mellyé ki mars, ek hós tá ro ga tó;
47. sz.: Túl -a- ti szai mars [22. sor: …Fújd meg a tá ro ga tót!]; 81. sz. A ki sza ba dúlt
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466–467.
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147 A mú zeu mi hang sze rek rész le tes leírá sát ter je del mi okok ból mel lô zöm. A fe jezetet
lásd SU DÁR–CSÖRSZ: i. m. (* j.) 104–111.

148 A négy Es ter há zy te me té se Nagy szom bat ban ze ne kí sé ret tel (1652), met szet: Magyar -
or szág ze ne tör té ne te, i. m. (30. j.) II. 11–14. táb la.

149 Uo. 25. táb la
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151 GÁ BRY: i. m. (9. j.) 117. áb ra
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es évek ma gyar vi lág ze nei együt te sei ben már csak ku rió zum ként hasz nál ják.
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KÜL LÔS IMO LA

Tö rö kök a ma gyar nép bal la dák ban

Elôadá som egy faj ta át te kin tést kí ván nyúj ta ni a cím ben jel zett té má ról, s azt re mé lem,
hogy ez a szem le egy újabb lé pés sel kö ze lebb visz ben nün ket a bal la da so kat vi ta tott
mû fa já hoz. A kö zel múlt ban egy nem zet kö zi bal la da-kon fe ren cián1 ha son ló te ma tikus
át te kin tést ad tam a bal la dák ban megéne kelt nôi sze re pek rôl, az zal az elô fel te vés sel
ope rál va, hogy a konflik tust ki rob ban tó okok és a konflik tus ban sze rep lô sze mé lyek
tár sa da lom tör té ne ti meg ha tá ro zott ság gal bír nak. Úgy vé lem, az ilyen és eh hez hasonló
meg kö ze lí té sek kel hi te le seb ben tud juk meg ha tá roz ni a ma gyar nép bal la dák ko rát,
nem ze ti sa já tos sá gait és eu ró pai kap cso lat rend sze rét.
Köz tu do má sú, hogy a bal la da olyan éne kelt, ver ses epi kai mû faj, amely a ki sem be -

rek kö zöt ti lé lek ta ni, er köl csi és eti kai konflik tu so kat áb rá zol, igen tö mö ren, pél dá -
zat sze rûen. Gre guss Ágost klasszi kus meg fo gal ma zá sa sze rint a bal la da: „tra gé dia dal -
ban el be szél ve”. Rend sze rint csak az egy más sal konflik tus ban ál ló sze mé lyek
pár be szé dé bôl és ho má lyos uta lá sok ból áll össze az a tör té net, ame lyet egyéb ként kora -
be li hall ga tó sá ga min den bi zonnyal jól is mert. Kö vet ke zés kép pen et tôl a köl tôi mû -
for má tól nem sza bad reá lis ese mény tör té ne tet vár nunk. Hi te les sé ge azon ban két ség -
be von ha tat lan a szem lé let mód, a kö zös sé gi men ta li tás te kin te té ben.
A ma gyar és ro mán nép köl té szet egyik szak ér tô je, az er dé lyi Fa ra gó Jó zsef im má ron

fél év szá za da leír ta, hogy: „Szá mos adat iga zol ja, hogy a tö rök ura lom hosszú év szá za -
dai ban a tö rök-ta tár uta lá sok va ló ság gal át- meg át szôt ték a ke let- eu ró pai nép köl té -
sze tet, még az olyan al ko tá so kat is, ame lyek kü lön ben sem mi fé le tör té ne ti vo nat ko -
zást nem tar tal maz nak.”2

Pél da ként a Mi o rita (A megölt ha va si pász tor) 1843-ban Pet rás In ce ál tal gyûj tött klézsei
vál to za tát idéz te:

[…] Há úgy jô, há úgy jô
Há rom go nosz ta tár,
Ôk oda é ré nek, 
Ôk esz kö szö né nek: […]
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– Jó na pot, jó na pot,
Szép fe hér juh ász ka.
– Ho zott Isz ten, ho zott,
Há rom go nosz ta tár […]

– Jól lá tom, jól lá tom,
Há rom go nosz ta tár,
Hogy fe jem ve szi tek,
Ha meg te he ti tek.3

Ugyanen nek a bal la dá nak egy má sik mold vai, trun ki vál to za tá ban a ju hász le gény nem
akar ja tu dat ni édes any já val gyil kos ha lá lát, ehe lyett egy rab ság ra uta ló for mu lá ba fog -
lal ja sor sát:

[…] Tudd rea fe lel ni: hogy va gyok, mint va gyok,
Kar csú de re ka mon rab szí jút hor do zok.

Mind két szö veg tör té ne ti ma gya rá za tául az szol gál, hogy „a ta tá rok – a tö rö kök szövet -
sé ge sei ként – még a 18. sz. el sô fe lé ben is be-be csap tak Er dély be, gyil kol va, pusz tít va,
majd a fog lyok meg a rab lott ja vak ha tal mas tö me geit hur col va ma guk kal”.4

Folk lo risz ti kai köz hely, hogy a tör té nel mi, ese mény tör té ne ti hi te les ség nek csak egyik
és nem is per dön tô bi zo nyí té ka a bal la da hô sök nem ze ti sé ge vagy csa lá di ne ve. A száj -
ha gyo má nyo zás so rán ugyanis épp a ne vek tor zul nak el a leg gyor sab ban és az ese mé -
nyek – a konflik tust ki rob ban tó okok és a ne ga tív sze re pek ben meg je le nô sze mé lyek,
azok nem ze ti sé ge, beazo no sít ha tó sá ga – vál to zik a leg gyor sab ban, ak tua li zá ló dik
legelébb, amint azt a már idé zett Mi o ritában vagy A tö rök ra bol ta leány egyik vál to za tá -
ban lát hat juk:

Anyám, édes anyám rejt sen el in ge met!
Jön nek a tö rö kök s ra bol nak el in gem […]

– ének lik egy lész pe di vál to zat ban,5 de ugyanen nek a tí pus nak a rá csi lai vál to zatában6

az anya nem a tö rö kök, ha nem „csak” dú ló-fosz tó ka to nák elôl rej ti el a leányát.
A bal la dák tör té ne ti hi te les sé ge te hát csak fenn tar tá sok kal fo gad ha tó el. En nek el -

le né re mégis azt mond hat juk, hogy a kb. 100–120 szö veg tí pust szám lá ló ré gi stí lu sú,
úgy ne ve zett klasszi kus ma gyar bal la da re per toár nak egy ti ze de, te hát 13–14 szö veg tí -
pus, il let ve azok nak fon tos ele mei, mo tí vu mai kap csol ha tóak a hó dolt ság ko ri tö rö -
kök höz, mint fé lel me tes, ke gyet len ide ge nek hez, akik fér fiakat, nô ket, gye re ke ket ra -
bol nak, gyil kol nak. E két fon tos tí pus al ko tó té ma mel lett a tö rök-ta tár rab ság ból va ló
szö kés rôl s an nak kö vet kez mé nyei rôl és a tö rö kök nek eladott leá nyok, asszo nyok sor sá ról is
megem lé kez nek nép bal la dáink.
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Rab ság és szö kés: (7 tí pus ban)
Csá szár töm lö cé bôl sza ba dult/A tö rök tôl ha za szö kött úr fiak (2 bal la dai és 1 pró zai
változat)

A két rab test vér
Tö rök ra bol ta nô vé rek (Bí ró An na, Bí ró Éva)*
A tö rök ra bol ta leány
Tö rök tôl ha za szö kött leány (Pi ros szép Er zsé bet)
Fia ra bol ta anya
A szív te len anya
Tö rök nek eladott leány/el csalt asszony: (4 tí pus ban)
A tö rök nek eladott leány
Tö rök tôl ha za vá gyó fe le ség (Hor vát szép Ilo na)*
A gyer me két el ha gyó el csalt me nyecs ke (Gyö nyö rû Bán Ka ta)*
Az el csalt me nyecs ke (Mol nár An na)*– csak 1 er dé lyi vál to zat
Gaz dag asszony any ja*
Gyil kos ság, ha lál: (2 tí pus ban)
A vá ra di ba sa ven dég sé ge (Rá kó czi Sá muel) – csak ké zi ra tos vál to za tok (4 db)7

Mi o rita (A megölt ha va si pász tor)* – csak 1 mold vai vál to zat

Ez a fel so ro lás is tük rö zi, hogy a tö rök idôk höz és sze rep lôk höz kap csol ha tó 14 szöveg
(tí pus) négy, min den te kin tet ben ne ga tív kon no tá ci ó jú to poszt dol goz fel. Hozzáteszem,
ki vé te le sen még ab ban a bal la dá ban is, amely ben a tö rök nek eladott és önát ká tól
megha ló meny asszonyt tö rök anyó sa/apó sa el si rat ja, mert tu laj don kép pen szívesen,
szere tet tel fo gad ta vol na. A *-gal jel zett bal la da tí pu sok ban Tö rökor szág a gaz dag sággal
csá bító ide gen ség, il let ve a messze ség, a tö rök nek/ta tár nak ne ve zett sze mély pedig a
ke gyet len rab ló gyil kos („tö rök be tyár”), a po gány („hit len”) és csúf el len ség me taforája.
Hadd idéz zek er re vo nat ko zóan né hány sza kaszt a Tö rök ra bol ta nô vé rek szö ve gé bôl:

Bí ró An nát s Bí ró Évát
A tö rö kök el ra bol ták.
Ke zei ket össze köt ték,
S a fa lunk ból el kí sér ték […]

Verd meg, Is ten, azt a po gányt,
Mért vi szi el a szé kely lányt,
A szü lôk nek bá na tá ra,
S a tö rök mu lat sá gá ra.

(Csík rá kos)

To váb bá egy tel je sen szo kat lan kez de tû Mol nár An na-bal la da vál to za tot is idéz nék
Vi kár Bé la er dé lyi gyûj té sé bôl:
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Tö rök be tyár elin du la,
Egyik or szág ból a más ba,
Hét szép leányt le fe jez ni,
Tö rökor szág ba át vin ni.

De Is ten nem se gí tet te,
A he te dik ôt fe jez te.
Ha tot már ô le fe je zett,
He te di ket meg ta lál ta.

Hoz zá szó lott s csa lo gat ta:
Hal lod-e te Mó nár An na,
Gye re ve lem vi zi tá ba!
Gye re ve lem vi zi tá ba!
(Len gyel fal va, 1902.)8

Ter mé sze te sen nem csak köl té szet tör té ne ti em lé kek kel, mû fa jok kal (his tó riás ének,
bal la da), ha nem tör té ne ti fel jegy zé sek kel is iga zol ha tó a ke resz tény lá nyok, asszo nyok
adás vé te le a hó dolt sá gi te rü le te ken, il let ve a tö rök rab ság/há zas ság elôl me ne kü lô
nôk tra gi kus vé gû sor sa.
Ta káts Sán dor azt ír ja: „A hó dolt ság hoz kö zel esô vá ro sok jegy zô köny vei bôl tud juk,

hogy a 16. és a 17. szá zad ban ná lunk a leány ke res ke dés nem is me ret len do log. Ko má -
rom vá ros jegy zô köny vei a ta núink, hogy bi zony akad tak fér fiak, akik a fe le sé gü ket a
ja ni csá rok nak elad ták, s azután ha ma ro san má si kat ve zet tek az ol tár hoz, hogy kedvezô
al ka lom mal ezt is elad has sák a tö rök nek. Ilyen ese tet a kecs ke mé ti és deb re ce ni városi
jegy zô köny vek is töb bet em lí te nek.”9

Az orosz ver ses epi ka ki vá ló is me rô je, Bo risz Nyi ko la je vics Pu tyi lov ku ta tá sai ból tudjuk,
hogy a Fia ra bol ta anya szü zsé je ál ta lá no san is mert volt a szláv folk lór ban, ám a ma gyar
nép köl té szet ben csak tö re dé ke sen, dal be té tes mon da ként ma radt fenn. A szláv balla -
dák ere de ti té má ja a test vér há zas ság, az in cesz tus volt, er re ra kó dott rá, mintegy ma -
gya rá zat kép pen az, hogy a tö rö kök még gyer mek ként el ra bol tak egy test vér párt, akik
ere de tük rôl, csa lád juk ról mit sem tud va nôt tek fel, majd össze há za sod tak és gyermekük
is szü le tett. Az idô köz ben iga zi tö rök ké vált fiú vé let le nül épp sa ját any ját ra bol ja el,
s te szi gyer me kei nek daj ká já vá. Az asszony felis me ri ja ni csár ként fel nôtt fiát, s egy böl -
csô dal ban ad ja tud tá ra szár ma zá sát.

[…] Csi csis el, aludj el, te kis tö rök gye rek!
Ne kem is volt ilyen, szép kis ma gyar gye rek,

De mi kor a tö rök a vá rost be vet te,
Kis ma gyar fiamat böl csôs tül el vit te.

Most is megis mer ném, ha elôt tem len ne,
Most is megis mer ném, ha elé bem jön ne,
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Jobb vál lán, jobb comb ján szil va mag volt a jegy,
Bal vál lán, bal comb ján ba rack mag volt a jegy.

(Tor nya)10

A 150 éves tö rök hó dolt ság egyik leg ko ráb bi köl tôi em lé ke a Szi lá gyi és Haj má si címû
16. szá za di szép his tó riánk. Ka to na Im re mik rofi lo ló gi ai ku ta tá sai11 sze rint a bi zo -
nyít ha tóan 1560 elôtt ké szült, tu da to san meg szer kesz tett köl te mény el sô ké zi ra tos
fel jegy zé sei a 17. szá zad ból va lók. Leg tel je sebb, 100 so ros, bár né hol már rom lott
szö ve gû va rián sát Tö rök csá szár nak szép leá nyá ról cím mel az 1820-as évek ben, ka to nás -
ko dá sa ide jén je gyez te fel egy pa raszt le gény az úgy ne ve zett Ko pá csi éne kes könyv be.12

A his tó riás ének két bal la da vál to za ta a Csá szár töm lö cé bôl sza ba dult úr fiak tí pus el ne -
ve zés sel is mert. Bár a bal la da ver zió lé nye ge sen rö vi debb a szép his tó riá nál, s bennük
a hô sök ne ve is meg vál to zott, Szi lá gyi Mi hály ból (aki Má tyás ki rá lyunk nagy báty ja!)
Szi lá gyi Mik lós, Haj má si Lász ló ból (egy ko ri te me si és csa ná di fô is pán, Szi lá gyi val
szom szé dos bir to kos ne mes) Hagy má si Lász ló lett, de a bal la da szö veg az epi kus
szüzsé min den lé nye ges szer ke ze ti ele mét meg tar tot ta. (Szö kés a tö rök csá szár lánya
se gít sé gé vel, az ôket ül dö zô tö rö kök kel va ló si ke res pár via dal, majd küz de lem a leány
ke zéért). Var gyas La jos bal la da mo no gráfiája13 a Má tyás ko ri epi ka „vé let le nül fenn -
ma radt”14 da rab já nak vé li a bal la dát, amely egyéb ként az ese mé nyek ko rá nál, te hát
a 15. szá zad nál ré geb bi hôs epi kai to po szo kat (pél dául a fe le ség szer zést) és mo tí vu -
mo kat (pél dául az arány ta la nul nagy lét szá mú el len ség gel ví vott har cot és gyô zelmet)
is to vábbél te tett.15

A leg több ku ta tó dél szláv ere de tû nek tart ja 16. szá za di szép his tó riánk és bal la dai
meg fe le lô jé nek té má ját, mi vel a dél szláv né pek epi kus köl té sze té ben va ló ban gyakran
elô for dul a tö rök fog ság ból va ló sza ba du lás, nem egy szer ma gyar hôs höz, pél dául
Mátyás ki rály hoz kap cso lód va, de a Szi lá gyi és Haj má si-szü zsé nek köz vet len dél szláv
párhu za ma még se hon nan nem ke rült elô.16

De mény Ist ván Pál epi ka ku ta tó így fog lal ta össze vé le mé nyét az al ko tás ról: „Még ha
el is fo gad nánk, hogy a szép his tó riát 1561-ben for dí tot ták ma gyar ra mond juk hor vát
nyelv bôl, a bal la dai stí lu sú vál to zat meg lé te ak kor is azt je len te né, hogy át ke rült a szó -
be li ha gyo mány ba – te hát az éne kelt hô si epi ká hoz tar to zik, leg fel jebb an nak egy na -
gyon ké sei da rab ja.”17

Itt kell meg je gyez nünk, hogy A két rab test vér tí pu sú bal la dáink ban a tö rök fog ságból
meg szö kött fiú ugyanúgy meg küzd ül dö zôi vel, mint a Csá szár töm lö cé bôl sza ba dult úrfiak.
De mény ezt a mo tí vu mot is hôs epi kai jel le gû nek tart ja.18 E bal la da tra gi kus konflik -
tu sát egyéb ként nem is a szö kés vagy a fiú meg se be sü lé se ad ja, ha nem az, hogy a rabság -
ból meg me ne kült test vér párt szü leik nem is me rik fel, s ezért nem ad nak ne kik meg -
fe le lô szál lást, ápo lást. A húg si ra tó éne ké bôl de rül ki, hogy a szü lôk ri deg sé gük kel,
sze re tet len sé gük kel sa ját gyer me kük ha lá lát okoz ták.
Egyéb ként egé szen ha son ló a Gaz dag asszony any ja bal la dá ban az anya sor sa is, aki

ál ru há ban lá to gat ja meg Tö rökor szág ba férj hez adott leá nyát, de az nem is me ri fel ôt
kol dus ru há ban, és gô gö sen ki do bat ja. Itt is az anya ön si ra tó ja ál tal lep le zô dik le a gaz -
dag, rá tar ti leány ke resz té nyiet len ma ga tar tá sa.
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Te hát a tö rök mo tí vu mot tar tal ma zó bal la dák ban jól ér zé kel he tô a po gány (eluta -
sí tó)/ke resz tény (be fo ga dó) ma ga tar tás op po zí ció ja.
Egy a ma ga ide jé ben nép sze rû epi kus mû faj ra a vi téz si ra tó ra ve zet he tô vissza a Rá -

kó czi Sá muel rôl szó ló tör té ne ti bal la dánk, amely ere de ti leg Rá kó czi Lász ló 1665 kö rü -
li tö rök fog ság ba esé sé rôl tu dó sí tott. En nek az ének nek 5 ké zi ra tos vál to za ta van,19

de a száj ha gyo mány ból már nem si ke rült fel gyûj te ni. An nak el le né re, hogy Pá ló czi
Hor váth Ádám még két vál to za tát is mer te, s je gyez te fel az Ötöd fél száz éne kek ben.
Az egyik vál to zat hoz meg jegy zés képp oda is ír ta, hogy „más ha gyo mány sze rént”.20

Fel tûn het még a fen ti te ma ti kus lis tá ból az is, hogy a szö ve gek dön tô több sé gé ben
(10 tí pus ban) nôk a bal la da fô sze rep lôi, egy szer s mind ál do za tai. Ki vé telt ké pez a Csá -
szár töm lö cé bôl sza ba dult úr fiak, A két rab test vér, A vá ra di ba sa ven dég sé ge (Rá kó czi Sá muel)
és a Mi o rita (A megölt ha va si pász tor).
Ez a tény újó lag megerô sí ti ab be li fel fo gá so mat, hogy a bal la da hô seit, prob le ma ti -

ká ját és lá tás mód ját te kint ve par exel lan ce ko ra új ko ri (és nem kö zép ko ri!) nôi mûfaj,
je len tôs szá mú 17–18. szá za di köz köl té sze ti mo tí vum mal és szü zsé vel,21 szem ben a
kiala ku lá sát megelô zô epi kus mû fa jok (a hôs köl té szet, tör té ne ti és his tó riás ének, vitéz
si ra tó) fér fi köz pon tú sá gá val és vi té zi/hô si te ma ti ká já val.

Jegy ze tek

11 „Fe ma le Ro les in Hun ga ri an Bal lad Tra di ti on”. 38th International Bal lad Con fe ren ce
Car diff. Wales, 2008. jú lius 28 – au gusz tus 2. Mind két tu do má nyos elôadás és balla -
da ta nul mány lét re jöt tét, va la mint a car diffi kon fe ren cián va ló rész vé telt az OT KA
F 48440-es pá lyá za ta tá mo gat ta.
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FARAGÓ: i. m. (2. j.) 1977. 435.
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10 FA RA GÓ: i. m. (5. j.) 296. (117. sz.)
11 KA TO NA Im re–LÁ BA DI Ká roly–OLS VAI Im re: Er dôk, me zôk, vad li ge tek…Drá va szö gi ma -

gyar nép bal la dák. Új vi dék-Sza bad ka, 1980. 51–65., to váb bá össze fog la lóan KA TO NA
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364 KÜL LÔS IMO LA

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:34  Page 364



12 A ma gyar ké zi ra tos éne kes köny vek és vers gyûj te mé nyek bib li o gráfiája 1542–1840.Összeáll.
STOLL Bé la. 2., jav. bôv. kiad., Bp., 2002. 1240. Köz read ta: KA TO NA Im re–LÁ BA DI Ká -
roly: Egy szép do lo grul én em lé ke zem… Csöb rös Ist ván ko pá csi éne kes köny ve. Új vi dék,
1993. 62–67.

13 A tí pus ról bô veb ben lásd VAR GYAS La jos: A ma gyar nép bal la da és Eu ró pa. I–II. Bp.,
1976. II. 328–337., to váb bi szak iro da lom mal KÜL LÔS: i. m. (7. j.) 269.

14 VAR GYAS: i. m. (13. j.) II. 334.
15 Az egyik Eu ró pa-szer te is mert hôs epi kai mo tí vum – a szö kés a rab tar tó leá nya (ese -

tünk ben a tö rök csá szár leá nya) se gít sé gé vel – nem csak a tö rök né pek hí res Al pamys
epo szá nak má so dik ré szé ben, de a Di ge nisz Akri tasz cí mû 10. szá za di bi zán ci eposzban
is elô for dul.

16 A tö rök té má ról bô veb ben lásd DE MÉNY Ist ván Pál: Hô si epi ka. Bp., 2002. 199–204.
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VO IGT VIL MOS

Sok év szá za dos el len sé günk ro kon dal la mai 
(és né hány más do log)

Van-e nyo ma az osz mán-tö rök folk lór nak a ma gyar ban?

Köz tu do má sú, hogy a hun ga ro ló gia min den szakágá ban a kiala ku lás el sô pil la na tá tól
fog va (ez gya kor la ti lag ma már ne gyed-év ez re det is je lent het) meg je lent kul tú ránk -
ban a „ke le ti ere de tû” moz za na tok ki mu ta tá sá nak igé nye. Idô rôl idô re vál to zott a leg -
ked vel tebb „ke le ti pár hu zam” stá tu sa. Hol a zsi dók, hol a per zsák, hol a pár tu sok, hol
a hu nok, hol a szittyák, hol ál ta lá ban az al tá ji (oly kor „tu rá ni”) né pek, hol a szi bé riai
né pek, hol az ava rok, hol az „el sô hon fog la lók” kö ré ben ke res ték a ma gyar folk lór
ere de tét is. El sô te kin tet re meg le pô vi szont, mi lyen rit kán em lí tet tek ép pen osz mán-
tö rök folk lór össze füg gé se ket a ma gyar tur ko ló gu sok, nép rajz ku ta tók vagy folk lo ris -
ták. No ha a bel sô- ázsiai tö rök (és más nyel vû) né pek nek a kö zel múl tig igen ré gies
(pél dául no mád) élet mód ja, akár az i. sz. 680 utá ni „ótö rök” felira tok, il let ve a Vol ga
nagy ka nya ru la tá nak men tén élô tö rök és finnu gor né pek folk lór ja gyak ran szó ba ke -
rült a ma gyar né pi kul tú ra ere de tét re konst ruál ni kí vá nó ta nul má nyok ban – vi szont
ép pen az or szá gunk ba csakugyan és hu za mo san el ju tó „ja ni csá rok né pe”, vagyis az
osz mán-tö rö kök vo nat ko zás ban szin te alig tör tént ilyen ja vas lat. Pe dig már a 15. szá -
zad tól kezd ve, és egé szen a 19. szá zad ele jéig ná lunk igen sok nem ze dék köz vet le nül
is kap cso lat ba ke rült az zal a kul tú rá val, amit „tö rök” né ven szok tak össze gez ni. Tudjuk
ugyan, hogy mond juk a vár nai csa tá tól II. Jó zsef tö rök el le nes há bo rúiig a „tö rök”-nek
ne ve zett el len fél et ni kai lag is, kul tu rá li san is mi lyen össze tett és idô rôl idô re vál to zó
volt – ám ezt a tényt vol ta kép pen nem vet te fi gye lem be a ma gyar folk lo risz ti ka. Pe dig
ez idô tájt krí mi és egyéb ta tá rok, ara bok, ber be rek, ci gá nyok, al bá nok, a Bal kán ról
er re fe lé me ne kü lô szer bek, bol gá rok és gö rö gök, sôt akár per zsák, ör mé nyek, sze fárd
és egyéb zsi dók je len lé té rôl egyér tel mûen tu dó sí ta nak a for rá sok. (E té mát érin tet te
az esz ter go mi ta nács ko zás több elôadó ja is.) Iga zá ban még Hun fal vy Pál Ma gyaror szág
eth no gra phi á ja1 sem eze ket, ha nem csak a ré geb bi „tö rök” né pe ket tár gyal ja, ami kor
egyen ként be mu tat ja az ak ko ri Ma gyaror szág te rü le tén élt vagy élô né pe ket. A bu da -
pes ti egye tem két nép rajz-pro fesszo ra, Györ ffy Ist ván, majd Tá la si Ist ván, akik pe dig
ren del kez tek tur ko ló giai is me re tek kel, és al kal man ként utal tak a hó dolt ság ko ri tö -
rök–ma gyar kap cso la tok ra – vé gül nem ad tak át te kin tést azt eset le ges nép raj zi-folk -
lór be li kap cso la tok ról.
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Sok elôz mény után a kö zel múlt ban Ka kuk Zsu zsa volt az, aki be mu tat ta a ma gyar
nyelv osz mán-tö rök bôl szár ma zó (fô ként hó dolt ság ko ri) jö ve vény sza vai nak fôbb cso -
port jait, sok eset ben igen jó tárgy tör té ne ti ma gya rá za tot is ad va. Dol go za tait a ma gyar
nép rajz ku ta tók hasz nál ják – egy-egy szó val vagy tárggyal kap cso lat ban – ám a tö rök és
a ma gyar né pek ha gyo má nyos kul tú rái nak kap cso la tai ról össze ge zést ôk sem ad tak.2

Vol ta kép pen csak Pa lo tay Gert rúd (1901–1951) volt az a nép rajz ku ta tó, aki legalább
egy te rü le ten át te kin tet te a vél he tô kap cso la to kat. Osz mán-tö rök ele mek a ma gyar hím zés -
ben3 mun ká já nak igen pon tos a cí me: a könyv ugyanis nem a „né pi hím zés rôl” szól,
ha nem en nél ál ta lá no sabb ér te lem ben az egy há zak és a fel sôbb tár sa dal mi ré te gek
által ké szít te tett vagy megôr zött tex tí liák ra utal. A ki vá ló mú zeu mi szak ér te lem mel
készí tett mun ka az zal sem fog lal ko zik, hogy a be mu ta tott tech ni kák, kom po zí ciós
minták és mo tí vu mok a tö rök és ma gyar da ra bo kon kí vül hol ta lál ha tók még meg.
Pedig tud juk, hogy a gö rö gök tôl egé szen a mor vá kig is me rünk ha son ló (gyak ran
im0port ból szár ma zó) ré gi tex ti le ket a Bal ká non, sôt Kö zép-Eu ró pá ban is.
A nép mon dák ku ta tói ugyan fog lal koz tak a tö rök kor ma gyar mon dái val – ám éppen

ar ra nem vol tak kí ván csiak, is mer tek-e ha son ló szö ve gek a tö rök folk lór ban? (Jó kai
több ilyen el be szé lés-mo tí vu mot fel hasz nált, ám ô nem a ma gyar vagy tö rök folk lór -
ból, ha nem ko ra be li ma gyar tör té ne ti for rá sok ból, fran cia új sá gok ból és a 19. szá zadi
„osz ma no gráfia” ké zi köny vei bôl sze rez te be is me re teit. Mik száth és Gár do nyi is szak -
tu dó sok nál tá jé ko zó dott, ha a hó dolt ság ko rá ról írt.) Bal la da ku ta tóink nak vi szont
még az sem tûnt fel, hogy a ma gyar bal la da kincs ben – az idôn ként mégis csak meg kü -
lön böz te tett – „a tö rök kor bal la dái”-nak cso port ja miért sze gé nye sebb (!) ná lunk,
mint a kör nye zô né pek nél – és itt sem csu pán a tô lünk dél re vagy ke let re la kók ra kell
gon dol nunk. Fel me rült az a kér dés is, miért nincs meg a ma gyar ban a Nasz red din
hodzsa alak já hoz kap cso ló dó tré fás el be szé lés-kör (amely a Bal ká non meg ta lál ha tó).
Ám er rôl sem a ko lozs vá ri folk lór-ku ta tó Fa ra gó Jó zsef (aki ezt ígér te), sem más nem
ké szí tett ön ál ló ta nul mányt. A tur ko ló giá val is kap cso lat ba ke rült pé csi nép raj zos-
muzeo ló gus, Mán do ki Lász ló ugyan be je len tet te, hogy a ma gyar ta lá lós kér dé sek török
pár hu za mai val is fog lal ko zik – és a Mó ra (gyer mek könyv ki a dó) szá má ra ké szí tett
három kö te tes kis an to ló giái egyi ké ben4 majd fél ezer ha gyo má nyos szó be li rejt vény
ma gyar for dí tá sát ad ja, 11 tö rök nép tôl (a ga gau zok tól a ja ku to kig) – csak ép pen osz -
mán-tö rök ta lá lós nincs köz tük. An nál fel tû nôbb e kö rül mény, mi vel a folk lo ris ták
tud ják, hogy Il han Bas göz és And re as Tie tze tö rök ta lá lós kér dés-an to ló giá ja5 a vi lág
egyik leg na gyobb és leg pon to sab ban rend sze re zett szak köny ve. Köz mon dá saink sem
akad tak ed dig tur ko ló gus szak em ber re. A szó lás ku ta tó Pa czo lay Gyu la6 – amint ta nul -
má nyá nak cí me is mu tat ja, igen óva to san so rol ja fel a tö rök meg fe le lôk kel (is!) rendel -
ke zô ma gyar köz mon dá so kat. Össze sen 21 pél dát idéz. Hét eset ben „nyu ga ti” nyelvek -
ben már ko ráb ban is meg van a szó lás, 14 eset ben a „nyu ga ti nyel vek ben ál ta lá ban nem
ta lál ha tó” a ma gyar ban is mert szó lás, de a tö rök és „ke le ti” nyel vek ben igen. „Ke le ti”
pél dáit Pa czo lay tá gan ér tel me zi: aze ri, bal kár, ka ra csaj, csu vas, osz mán-tö rök, ga gauz,
ka raim, türk mén, ka zah, kir giz, no gáj, öz bég, ta tár, kri mi ta tár, uj gur, te leut, arab,
per zsa, len gyel, lit ván, lett, orosz, be lo rusz, uk rán, bol gár, ro mán, al bán, (új)gö rög,
szerb, hor vát, szlo vén, szlo vák, cseh, sôt cse re misz, zür jén, finn és ta ga log vál to za tokat
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em lít. Egy szó val egyen ként kell meg néz ni, hol vet he tô össze ma ga (csak) az alap gon -
do lat, hol pe dig a szó lás ban sze rep lô kép és meg fo gal ma zás. Ma gam azt hi szem, a fel -
ho zott pél dák kö zül pon to sabb tö rök és ma gyar meg fe le lé se ket (vagyis nem csu pán
a sok „ke le ti” nép nél meg le vô pár hu za mok kö zött van mind ma gyar, mind osz mán-
tö rök adat is) a kö vet ke zô ese tek ben ta lá lunk: Esô után (ké sô a) kö pö nyeg = a tö rök ben:
ke pe neg; Nem zö rög a ha raszt (nád), ha nem fúj a szél = vál to za tos for má ban, nem min den
bal ká ni nép nél; Lá nyom nak mon dom, me nyem ért sen be lô le – Ezer var jú /el riasz tá sá ra/ elég
egy kô. Ér de kes, hogy a ma gyar-len gyel-tö rök (stb.) pár hu za mok kal ren del ke zô „aki
meg dob kô vel, dobd vissza ke nyér rel” ere de tét és pon tos el ter je dé sé nek út ját7 ed dig
nem si ke rült fel de rí te ni.8

Uwe Blä sing ha tal mas anya got fel vo nul ta tó kö te tét9 a ma gyar folk lo risz ti ka ed dig
még nem te kin tet te át.
Öt let szint jén me rült fel, hogy bi zo nyos szó lá sok (pél dául „ad jon is ten há rom /bé/-t

– bort, bú zát, bé kes sé get”), il let ve a „fo no rejt vény nek” vagy „ki ta lál ta tó hang leírásnak”
ne ve zett rejt vény-szö ve gek, ame lyek ben a „meg fej tés” kez dô hang ja a kér dés ben már
fo ne ti kai lag meg van ad va (ld. egy Kri za ál tal kö zölt pél dát: er Dôn ál taL Hó gO mO lyákOt
Hön gör get nek = ’Hold’) fel tû nô gya ko ri ság gal csak más sal hang zók ra épí te nek (Fe ke te,
fényes, fer tel mes – /vas/fa zék) – ami pe dig a sé mi írá sok jel lem zô je. Újabb át te kin té sek -
bôl – el sô sor ban Her mann Zol tán el me moz dí tó ta nul má nyá ból10 úgy lát juk, e fo ne -
ti kai össze kap cso lás gya ko ribb a ma gyar rö vid mû fa jok ban, mint ko ráb ban gon doltuk
vol na. Sôt, van olyan pél dánk is, amely rôl fel te he tô, hogy a Ke let re utal: „Mi az, ami
a meny asszony nak elôl, a vô le gény nek há tul, a ma jom nak elôl is, há tul is meg van –
az m be tû”. Itt még az is az arab-tö rök vi lág ra mu tat, hogy a ma gyar „ma jom” szó roko -
nai meg van nak a Bal kán nyel vei ben, igen ha son ló for má ban, mint a tö rök ma y mun
(amely nek elôz mé nye az arab maimún, amely nek elôz mé nye a per zsa maimún). Viszont
ép pen az a tény, hogy a ma gyar ban a „ma jom” szó már a 14. szá zad óta ada tolt, köz -
is mert le he tett, sôt még hely ne vek ben is elô for dul – ne he zen ma gya ráz ha tó úgy, hogy
itt mi az ak kor még csak kö ze lí tô tö rö kök tôl vet tük vol na át a mind a maj mot, mind
a rá vo nat ko zó „fo no rejt vényt”. (Amely ben az m/n/ny fel cse rél he tô sé ge ter mé sze tes
je len ség, és nem csak a ma gyar fo ne ti ká ban). Nyel vé szeink fel ve tet ték azt az öt le tet
is, hogy a kö zép kor ban ná lunk élô iz mae li ták ter jesz tet ték vol na el a ma jom szót, ám
ezt ed dig sen ki sem bi zo nyí tot ta – és még ez eset ben is a Kö zel-Ke let rôl ug rán do zott
hoz zánk a kis ál lat. Egyéb ként a sop ro ni fe ren ces ko los tor káp ta lan ter mé nek konzolján
(1340 kö rül), va la mint a ve le mé ri (1378 kö rül) és pop rá di (14–15. szá zad) temp lo -
mok ban a há rom ki rá lyok vo nu lá sát áb rá zo ló fres kó kon is lát ha tó kis ma jom. Az utóbbi
eset ben az eg zo ti kus kör nye ze tet il luszt rál hat ta. A ma gyar re ne szánsz már az eu ró pai
ma jom -i ko no gráfia kö vet ke zô sza ka szát kép vi se li. (Egyéb ként az ókor tól kezd ve szinte
fo lya ma tos a ma jom ér tel me zés és -i ko no gráfia. Az Ószö vet ség ben a Sa la mon ki rály hoz
vitt lu xus im port áruk kö zött is fel so rol ják. A ke resz tény kö zép kor ban a ma jom az ör -
dög, a bû nös em ber és a fô bûn nek te kin tett lu xu ria kiáb rá zo ló ja. Minden nek csak
annyi kö ze le het az m be tûs szó be li rejt vény hez, hogy a ná lunk is jel leg ze te sen ki csiny -
nek áb rá zolt maj mot már ré ges-ré gen so kan felis mer het ték ma gá ból az iko no gráfiából,
anél kül, hogy va la ha lát tak vol na ilyen ele ven ál la tot.)
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Egy szó val, no ha itt to váb bi „fo no tak ti kus” ta lá lós kér dé seink vél he tô „ke le ti” pár -
huza mai val ér de mes len ne to vább fog lal koz ni – egyelô re csak öt let nek ne vez het jük
az ilyen kap cso la tok fel té te le zé sét.
Az ed di gi ku ta tá sok ilyen ösz tö vér ké pén nem so kat mó do sít az, hogy oly kor frap -

páns megol dá sok szü let tek – mint pél dául ami kor Ró heim Gé za11 a gó lyá ról szó ló ma -
gyar gyer mek dalt (amely ben a „tö rök gye rek meg vág ta/ma gyar gye rek gyó gyít ja” for -
du lat hall ha tó) sze ren csé re nem csak freu dis ta mó don ma gya ráz za –, ame lyek
a nagy kö zön ség kö ré ben köz is mert nek te kint he tôk.
Nem kí vá nom foly tat ni an nak fel so ro lá sát, mi lyen to váb bi „tö rök–ma gyar” folk lór

té mák kal nem fog lal koz tak ku ta tóink. És mint hogy tud tom mal tö rök kol lé gáink még
en nél is rit káb ban me rész ked tek a mi folk ló runk kö ze lé be – a túlol dal lé nye gi szem -
lé jét is ezen nel be fe jez he tem.
Sze ren csé re az utób bi év ti ze dek ben tö rök nép tánc- és nép ze nei együt te sek ha zánkba

is el ju tot tak, di na mi kus és fül si ke tí tô elôadá saik is fel kel tet ték az ér dek lô dést a tö rök
hang sze rek, tán cok, ze ne irá nyá ban. A hi va ta los (és egy re több ször nem-hi va ta los)
kuta tó utak is megin dul tak. No ha az így gyûj tött tö rök folk lór anyag nem fér he tô hozzá
egyet len he lyen (még a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze té ben
sem), azért az iga zán ér dek lô dôk tud nak ar ról, a kö zel múlt ban mely nép raj zos kol lé -
gák gyûj töt tek Tö rökor szág ban (sôt, az utób bi év ti ze dei ben már a Kau ká zus, Bel sô-
Ázsia, az Al táj ne he zen meg kö ze lít he tô vi dé kein is). Ugyanezen idô tôl kezd ve egy re
gya ko ribb, hogy his to ri zá ló ze nei együt te sek ré gi ma gyar, ré gi tö rök és ré gi nek te kint -
he tô bal ká ni ze nét egyaránt elôad nak, be nyo má saim sze rint meg le he tô sen hi te les mó -
don. Oly kor az elôadá sok írott vagy szó be li kom men tár jai is utal nak tö rök-ma gyar mû -
ve lô dés tör té ne ti kap cso la tok ra is.
Most még sem az ilyen folk lo riz mus- je len sé grôl sze ret nék szól ni, ha nem egy nagy

ívû nek szánt át te kin tést mu tat nék be.
Mint is me re tes, Bar tók Bé la 1936-ban kez dett hoz zá ana tó liai tö rök nép ze nei gyûj -

té sé hez. Ön ma gá ban is ér de kel te az itt na gyon egy sze rû és ha gyo má nyos élet mó dot
élô em be rek va ló di folk lór ja – ám azt is meg je gyez te, hogy a gyûj tött dal la mok meg -
le pô mó don ha son lí ta nak ah hoz a nép ze né hez, ame lyet ko ráb bi Kár pát-me den cei
nép ze nei gyûj tô út jain is mert meg. (Sze ren csé re Bar tók tö rökor szá gi gyûj té sét az utó -
kor is szá mon tart ja, és a gyûj töt te nép ze ne igen ki vá ló kiad vá nyok ban fér he tô hozzá.
Sôt, mo no gráfia is ké szült e gyûj tés rôl.)12

Ép pen eb bôl a felis me rés bôl in dult ki a gya kor ló nép ze nész Sipos Já nos, aki 1988-tól
kezd ve hat éven át gyûj tött nép ze nét a mai Tö rökor szág kü lön bö zô te rü le tein, majd
ké sôbb más tö rök né pek kö ré ben is. Sipos elôbb „Bar tók nyo má ban” járt, majd te rep -
mun ka-ta pasz ta la tait ki bô vít ve ma ga is „et no mu zi ko ló gi ai” és „szo ciálant ro po ló giai”
szem pon tú ku ta tá so kat vég zett, ké sôbb ezek hez a ma gyar ra is ér vé nyes nek te kin tett
ze ne tör té ne ti és össze ha son lí tó ze ne tu do má nyi kö vet kez te té se ket kap csolt. Már Török
nép ze ne cí mû te rep mun ka-gyûj té sé ben13 fel tûn nek ilyen meg jegy zé sek. 2000-ben a
buda  pes ti Eu ró pai Folk lór In té zet je len tet te meg In the Wa ke of Bar tók in Ana to lia címû
kö te tét,14 amely a ko ráb bi kö te tek meg fe le lô ré szei nek an gol ra for dí tá sa, és nem csu -
pán Bar tók ana tó liai gyûj té seit mu tat ja be, ha nem ál ta lá ban is fog lal ko zik tö rök és
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ma gyar nép da lok egyez te té sé vel is. Ugyanez zel a cím mel 2001-ben egy CD-le mez is
nap vi lá got lá tott,15 amely a ko ráb ban szö ve ge sen vagy kot ták kal be mu ta tott pár hu za -
mo kat (össze sen negy ven öt dal lam pél dát) im már hall ha tó vá is tet te.
Mint hogy Sipos vol ta kép pen ugyanazt ál lít ja mind há rom mun ká já ban, le het sé ges

együtt tár gyal nunk idô köz ben nem so kat mó do su ló né ze teit. Tud tom mal eze ket az
össze ha son lí tó folk lo risz ti ka szem pont já ból nem vi tat ták meg, elô ször fû zöm hoz zá -
juk meg jegy zé sei met.
1. Sipos a nép ze ne for mai és tör té ne ti osz tá lyo zá sát te kint ve a mai ma gyar ze ne folk -

lo risz ti ka gya kor la tá ból in dul ki. Ez azt je len ti, hogy már nem Bar tók, nem is Kodály
ma gyar nép ze nei dal lam rend sze re zé sét ve szi át, ha nem en nek az 1980-as évek ben
Dob szay Lász ló, Szend rei Jan ka, majd Var gyas La jos (Pak sa Ka ta lin) ál tal kiala kí tott
to vább fej lesz té sét, il let ve ko difi ká lá sát. Így ke rül kiemelt hely zet be a (ma gyar) „pszalmo -
di zá ló”, il let ve a „si ra tó” – ame lye ket Sipos16 nem dal lam nak vagy jel leg ze tes ség nek
te kint, mint ami lyen pél dául a pen ta ton, amely bôl – sze rin te – nem le het ze ne tör téneti
vagy össze ha son lí tó kö vet kez te té se ket le von ni, ha nem olyan dal lam cso por tok, amelyek
sze rin te „össze füg gô ho mo gén dal lam tí pu sok, dal lam osz tá lyok, sôt ze nei stí lu sok”.
Bi zo nyos fo kig bi zo nyá ra iga za van. Ám ha a ma gyar nép ze ne ku ta tás rend sze ré be

tesszük be le a tö rök ada to kat, nyil ván olyan „ha son ló sá gok” tûn nek fel, ame lyek egé -
szen má sok len né nek, ha mond juk az arab/tö rök ma kám rend szer be il lesz te nénk a
ma gyar nép ze nét! Ak kor a mi ze nénk len ne „ara bos/tö rö kös”, hang sze reink pe dig a
tö rök hang sze rek tor zult le szár ma zot tai. Ép pen Bar tók és Ko dály han goz tat ták, hogy
a 19. szá zad be li ma gyar nép ze nei fel jegy zé sek vagy a ci gány ze ne ka rok ma gyar nép ze -
ne-e lôadá sai azért pon tat la nok és fél re ve ze tôk, mi vel egy olyan „dúr-moll hang vi lág”
rend sze rét kö vet ték, amely nem fe lelt meg a ma gyar nép ze ne sa já tos sá gá nak. Hogy
itt nem kép zet len vagy bot fü lû em be rek té ve dé sé rôl van szó, nyil ván va ló, hi szen
ugyanezért ma rasz tal ták el Liszt, Brahms, Dvorák „ma gyar nép ze nei” fel dol go zá sait
is. A hang sze re ket il le tôen ily mó don pél dául egy „ma gyar rend szer ben” a tö rök síp a
du da meg fe le lô je len ne, és en nek re cip rok ja ként egy „tö rök rend szer ben” a sza xofont
le het ne a tö rök síp hoz beosz ta ni!
2. Sipos köny vei ben és a hang le me zen több pél dát is hoz elô, kü lön bö zô cso por to -

sí tás ban és tel jes ség gel. Hogy a szer zô mit mi vel ha son lít össze, sôt te kint össze füg gés -
nek, legalább száz eset ben ada tol ja. Mindezt hang ról hang ra itt nem tu dom meg vi -
tat ni. Ám a mód szer ér zé kel te té sé re elég, ha most a hang le me zen sze rep lô pél dá kat
so ro lom fel.
Elôbb négy ma gyar gyer mek dal és en nek tö rök meg fe le lô je hall ha tó:17 Csip- csip csóka

– és Bar tók tól egy An ka rá ban gyûj tött esô hí vó gyer mek dal, Tek ne de ha mur;18 Tü zet
viszek, ne lás sá tok – eh hez jön Si po stól egy ana tó liai gyer mek dal, Fis, fis, ka y ik ci „Csitt,
csitt, csó na kos”; Mély kút ba te kin tek – ugyan csak Sipos ana tó liai gyer mek da lá val, Su siziyor,
si zi y or „Szi vá rog a víz, szi vá rog”;19 Fecs két lá tok – ezt is Sipos ana tó liai gyer mek da la követi,
Kar si da Kurd ev le ri „Szem ben van nak a kur dok há zai”.20

Ez után ki lenc si ra tó kö vet ke zik, há rom ma gyart egy-egy tö rök kö vet, majd há rom
to váb bi tö rök dal hall ha tó. A ma gyar si ra tó kat Mold vá ban és Be reg ben gyûj töt ték, a
kö zép sô pe dig egy Szol nok-Dob oka me gyei si ra tó pa ró di a. A tö rök pár hu za mok között
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van egy ana tó liai si ra tó, egy gyer mek-al ta tó dal, két uzun ha va (ál ta lá ban ez a meg jelö -
lés sze rel mi dal ra utal) és két la ko dal mi dal.
A „más dal la mok” fe je zet ben két-két tö rök és ma gyar pél dát ta lá lunk. A ma gya rokat

egy re gö sé nek és egy du dán elôadott tánc dal kép vi se li. A két tö rök pél da hang szer rel
elôadott tánc dal.
A „pszal mo di zá ló”, il let ve az eresz ke dô dal la mo kat be mu ta tó rész a leg gaz da gabb,

a kö tet fe lé nél töb bet tesz ki: 24 pél dát, ame lyek kö zül 13 tö rök. A ma gya rok zö me
ke ser ves vagy ah hoz ha son ló bú csú zó ének (és nem a szo ros ér te lem ben vett iga zi
sirató). A tö rök mû fa jok is vál to za to sak, hang sze res tánc da lok, uzun ha va, ne fes, si rató
vagy ép pen val lá sos dal. A Bu ko vi na, édes ha zám pár hu za ma21 ma gyar for dí tás ban így
kez dô dik: „Tá vo li utak ról vissza tér tem, nem bír tam ki / édes sza vai val ma gá hoz kötött,
itt ma rad tam.”
Ter mé sze te sen az len ne a hi he tet len, ha a tö rök és ma gyar szö veg és dal lam, vagy

dal lam és mû faj szo ro sab ban egyez ne. Ilyen eset ben jó zan ésszel ép pen hogy nem
gon dol hat nánk ré gi, sok év szá za dos kap cso la tok ra, leg fel jebb az jut hat na eszünk be,
hogy „di va tos” ze nék, hang sze rek, hang ne mek, elôadás mó dok máig vi har se be sen ter -
jed nek óriá si tá vol ság ra, hogy az tán az új hely szí nen vagy meg ma rad ja nak, vagy sem…
Sal ja pin, Mar le ne Diet rich, Edith Pi af, a Beatles és ezer nyi más pél da, köz tük Se bestyén
Már ta ma gyar folk lór éne ke Az an gol be teg cí mû filmben je lez he ti, mi re gon do lok. És
ha so ha egyet len konk rét ada tot sem ta lá lunk ar ra, hogy mond juk a 16. szá zad ban a
vá rat la nul, mégis „oly jól hall ha tóan” megis mert tö rök ka to na ze nét ná lunk bár ki utá -
noz ta vol na, mégis bíz vást ál lít hat juk, eb ben az idô ben is a fül be má szó ze nei új don -
sá gok ro ha mo san ter jed tek, sok fe lé utá noz ták vagy akár át is vet ték a dal la mo kat, és
még Mo zart jó val ké sôb bi al la tur ca ze né je is ilyen mó don szár maz tat ha tó.
Sipos pél dái per sze nem te kint he tôk ilyen mo dern, slá ger sze rû egye zé sek nek. En -

nél ré gibb ze nei stí lu so kat kép vi sel nek. Vagyis lett vol na elég idô ah hoz, hogy jócs kán
meg vál toz zon az egy kor (mond juk Mo hács után) di vat ból a ma gyar föl dön át vett új -
don ság. Ám mégis meg gon dol koz ta tó, ha egy ana tó liai sze rel mi dal („A sár ga se lyem,
amit Sze nem felöl tött / Bár lát nám az ar cod, né ném, mie lôtt meg ha lok / Rossz ma -
lom tö rött vi tor lá ja / Meg jött a vi ze cso bog ni kez dett”)22 ma gyar pár hu za ma ként a
„Fel men tem a hegy re / le néz tem a völgy be / Lá tom a ga lam bom tal pig fe ke té ben”
egy Ko lozs me gyei hang sze res vál to za ta sze re pel. Ugyanígy ál mél kod ha tunk, ha egy
sztoi kus val lá si ének23 („Ej, vi lág ra szü le tett em ber / Lá tod-e a hol ta kat? / Ka cag va
ne ve tô em ber / Nem ke rülsz-e te is te me tô be?”) mel lé a ma gyar „Üröm, üröm, fe hér
üröm” dal la ma ke rül. Az 55. pél dá hoz („Fat má nak is bá na ta van, ma gas he gye ken
ejha, ajaj he gye ken / A he gyen el nyílt a kék já cint, a fe ke te föl dön”) Sipos sok magyar
pár hu za mot em lít. Csak né hány ma gyar szö veg kez de tet idé zek: „Ki az urát nem szereti
/ Sár ga ré pát fôz zön ne ki” – „Mi kor Szûz Már ja föl dön járt” – „Bort iszok én, nem
pálin kát / Me nyecs két sze re tek, nem lányt” – „And rás, And rás, ne alud jál / Ne ved
nap já ra vir rad tál” – és még tu cat nyi to váb bi dal is sze re pel a kö tet ben. Ter mé sze tesen
e pél dák azt mu tat ják, hogy ked velt dal la mok sok fé le szö veg gel lép het nek kap csolatba.
Ám mégis el gon dol koz ta tó, hogy ez a bur ján zó ma gyar dal lam szö ve vény csakugyan
egyet len di dak ti kus tö rök dal le szár ma zott ja len ne.
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Mint hogy Sipos a le me zen úgy 20, an gol nyel vû köny vé ben legalább 60 (gyak ran
több vál to zat tal is be mu ta tott) össze ve tést hoz a mai ana tó liai és a ha gyo má nyos ma -
gyar nép da lok kö zött, és két kö te tes kiad vá nyá ból tud juk, hogy fél ezer dal la mot gyûj -
tött – fel me rül het az a kér dés: mi vel ma gya ráz zuk azt, hogy az ál ta la gyûj tött dal la mok
kö zül min den ki len ce dik-ti ze dik (a ku ta tó sze rint) össze vet he tô a ma gyar nép ze ne
sok ezer nyi dal la ma va la me lyi ké vel, sôt, ezek a mû fa jo kat, vers for má kat, szö ve ge ket
te kint ve iga zán ka lei dosz ko pi ku san vál to za to sak? Itt ép pen a ma gyar ada tok ára da ta
gon dol kod tat ja meg az ér dek lô dôt? Miért len ne és ho gyan le het ne nép ze nénk majd
egy ti ze de a mai ana tó liai tö rök nép ze ne test vé re?
An nak ide jén, ami kor 1934-ben Ko dály Zol tán fel fe dez te a cse re misz (ma ri) és

a ma gyar öt fo kú nép ze ne ha son ló sá gát, tu cat nyi nál alig több dal lam pár hu za mot
muta tott ki – igaz, min dig több ma gyar dal lam ban ta lált ilyen vo ná sok ra. A ma gyar
nép zene címû át te kin té sé hez ké sôbb sem sok kal több cse re misz pár hu za mot em lít,
és a még ké sôbb már Var gyas La jos összeál lí tot ta pél da tár ban a ma gyar dal la mok
kö zöt ti össze füg gé se ket nem fej tik ki. Ami kor a kö vet ke zô ge ne rá ció kép vi se lô je,
Var gyas La jos a ma ga ma gyar nép ze nei an to ló giá ját ál lí tot ta össze,24 eb bôl már hiány -
zik a cse re misz– ma gyar dal lam egye zé sek nyil vá nos be mu ta tá sa, és a pél da tár majd
400 ma gyar dallama kö zül 145 rep re zen tál ja az öt fo kú ré gi stí lust, és ezek kö zül 49
a kvint vál tó. Lát tuk, hogy a Var gya shoz ké pest mond juk két ge ne rá ció val fiata labb
Sipos egy újabb ne gyed év szá zad el tel té vel egyál ta lán nem hisz a pen ta tó nia ze ne -
tör té ne ti bi zo nyí tó ere jé ben.
3. Mint hogy e tö rök és ma gyar dal la mo kat Sipos egy más mel lé tet te, az elôb bi kér -

dést úgy is meg fo gal maz hat juk: mi ko riak le het né nek ezek a ha son ló sá gok? A ma gyar
ze ne kiala ku lá sá nak ôs ré te gét kép vi se lik? A ma gyar hon fog la lás elôtt let tek va la hon -
nan át vé ve? Avagy csak az osz mán-tö rö kök Eu ró pá ba ára dá sa utá ni kor szak ból szár -
maz tat ha tók? És ak kor mi kor és ho gyan?
Sipos Já nos nak is ta lál koz nia kel lett ez zel a prob lé má val. Az ô megol dá si ja vas la ta a

kö vet ke zô. „Két nép nép ze né je kö zött csak ak kor fel té te lez he tô ge ne ti kai kap cso lat,
ha e né pek tör té nel mük fo lya mán kap cso lat ban, köl csön ha tás ban áll tak egy más sal.
Ez a ma gya rok és a tö rö kök ese té ben így is volt.”25 A gyer mek da lok a „leg ki sebb for -
mák”, ezért össze ve té sük bi zony ta lan. „A ma gyar nép ze né ben a két legarc hai ku sabb
ré teg a pszal mo di zá ló és a si ra tó stí lus. Ezen ma gyar dal lam stí lu sok nak meg ta lál ha tó a
pár ja a tö rök nép ze né ben.”26 A „pszal mo di zá ló stí lus” egye zé seit 10 pont ban fog lal ja
össze. Legelô ször azt hang sú lyoz za, hogy a ma gyar ban ez „va ló szí nû leg a szé ke lyek és
kör nye ze tük sa ját ja. A stí lus ere de te nem le het hon fog la lás utá ni.”27 Ta lán itt kell
megem lí te nem, hogy Sipos ilyen ál ta lá no sí tó megál la pí tá sai nem elég ha tá ro zot tak,
pon to sak. Nem de rül ki pél dául, mi jel lem zi a si ra tó stí lu sát, és er re is ér vé nyes-e mind -
az, amit a „pszal mo di zá ló”-ról írt. (Pél dául a szé ke lyek hez kö tést és a hon fog la lás elôtt -
re da tá lást il le tôen.) Pe dig e té má ról Dob szay Lász ló kü lön mo no gráfiát írt.28 A szerzô
eb ben a ma gyar né pi si ra tók dal la mai val fog lal ko zik, hi vat ko zik a ze ne tör té ne ti ada -
tok ra, tár gyal ja az össze ha son lí tó mu zi ko ló gia és a nép ze ne-ti po ló gia prob lé máit is.
Kü lö nö sen két tör té ne ti ré teg meg lé tét té te le zi fel. Var gyas nyo mán az „ugor ré te get”,
va la mint az eu ró pai gre go rián ból szár ma zó ré te get. Köny ve vé gén igen óva tos „tör té -
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ne ti össze fog la lást” ad, amely nek lé nye ge a tör té ne ti vál to zá sok és a so kol da lú ha tá -
sok, meg a bel sô fej lô dés hang sú lyo zá sa.
Sipos csak lát szó lag kö ve ti „újabb” nép ze ne ku ta tá sunk ilyen ered mé nyeit, ná la min -

den egy sze rû, ho mo gén, és hogy ô mit is ért a „stí lus” fo gal mán – kü lön bö zô he lye -
ken más ként és más ként kö ze lí ti meg. A tör té ne ti sé get is elég som má san ke ze li. Amikor
a fen ti idé zet ben „a stí lus ere de te” ki fe je zést hasz nál ja, eszé be sem jut, hogy utal jon
ar ra, mi ben vál to zik e „stí lus” az „ere det” után? Azt, hogy mi lyen fur csa mû faj tör téneti
el gon do lá sai le het nek a szer zô nek, a ma gyar „szö veg mû fa jok”-ról írott meg jegy zé sé -
bôl lát hat juk. „A fô szö veg mû fa jok: bal la da, ke ser ves, búj do só -é nek, kol dus ének, kato -
na si ra tó, eset leg pa ro disz ti kus pa nasz da lok.”29 Itt a fel so ro lás ter je del me, tel jes sé ge,
sor rend je egyaránt he ve nyé szett, és kü lön ben nem is egye zik a ma ga tö rök vagy magyar
pél da tá rá val sem. Saj nos, nem ju tott eszé be a szer zô nek, hogy a mû fa jok ma guk is tör -
té ne ti kép zôd mé nyek. Olyannyi ra pri mi tív és tö re dé kes ez a ma gyar mû fa ji váz lat,
hogy cá fol ni sem ér de mes.
Mindezek után nem cso da, hogy a tö rök–ma gyar egye zé sek tör té ne ti sé gét sem jelzi

pon to san a szer zô. Ama gyar hon fog la lás elôtt pél dául nem is lé tez tek osz mán-törökök.
Sipos fel sem ve ti azt a kér dést, ez eset ben mi lyen (tö rök) né pek tôl és mi kor is ve het -
tük át a da lo kat? És va jon ho gyan ôriz ték meg eze ket nap jain kig a mai Ana tó lia egyes
tö rök kö zös sé gei? Mint hogy azt az öt le tet fel sem ve ti a szer zô, hogy a mai tö rö kök
a ma gya rok tól (vagy legalábbis szé ke lyek tôl) vet ték vol na át e da lo kat – csak ar ra gon -
dol ha tunk, hogy a szé ke lye ket va la mi lyen hon fog la lás elôt ti tö rök kap cso la tok kal ren -
del ke zô sa já tos nép nek gon dol ja a szer zô. (És ez ma gya ráz ná az egye zé se ket.) Ezt a fel -
te vést azon ban ma ga nem ír ja le. (No ha nem len ne ne héz ki ta lál ni, mi lyen,
nap jaink ban is di va tos ma gyar ôs tör té ne ti kon cep ciók kal függ ne ez össze.)
Az iga zi prob lé ma az, hogy Sipos nem kü lön böz te ti meg a ge ne ti kus és ti po lo gi kus

egye zé se ket. Nem lát ja, hogy a ze nei for mák nak az egy sze rû tôl a bo nyo lul tab big
va ló fej lô dé se ugyan nyil ván va lóan fon tos do log, ám ön ma gá ban nem ma gya ráz za
meg az egyes mû fa jok, dal la mok, hang ne mek, stí lu sok stb. lé te zé sét. Sze ren csé re
Sipos nem kreál va la mi lyen bo nyo lult ze nei for ma tant, és nem raj zol ön ké nyes fej -
lô dé si sé má kat. (A fen tebb em lí tett „10 pont” ál ta lá nos sá gai, il let ve az egyes da lok -
hoz fû zött ma gya rá za tok pe dig mint ha már ad ná nak eh hez né mi mu ní ciót.) Sze -
ren csé re ezt az evo lú ciót Sipos nem rész le te zi, hi szen mond juk Fa bó Ber ta lan tól30

saj nos nap jain kig is töb ben (le gyen sza bad itt ne ve ket nem em lí te ni!) meg raj zol -
ták a ma gyar nép ze ne fej lô dés vo na lait – gya kor la ti lag tisz tán spe ku la tív ala pon.
Örül he tünk an nak, hogy Sipos ed dig nem állt elô ilyen to tá lis ma gyar nép ze ne-fej -
lô dé si rend szer rel.
Sie tek hoz zá ten ni, hogy az el mé le ti vagy evo lu cio nis ta mor fo ló giá nak a ze ne tu do -

mány ban igenis van he lye. He gel vagy Lu kács György esz té ti ká ja, Ma ró thy Já nos nak
Az eu ró pai nép dal szü le té se cí mû mo no gráfiája31 egyaránt spe ku la tív mun kák – ame lyek -
bôl azon ban ren ge te get le het ta nul ni, még az egyes be mu ta tott pél dák egy más után -
ját, bel sô fej lô dé sét il le tôen is.
A leg ki vá lóbb ha zai és kül föl di ze ne tu dó sok (pél dául a ma gyar pen ta tó nia ese tében

Sza bol csi Ben ce vagy Wal ter Wi o ra) hol no mád, hol kí nai, hol óeu ró pai pár hu za -
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mokról be szél tek. Ép pen Dob szay Lász ló és kö re vi szont sok kal in kább a ma gyar zene
bel sô, szin te im ma nens fej lô dé sét mu tat ták be.32

És ter mé sze te sen a ze ne tu do mány ban és folk lo risz ti ká ban egyaránt tág te re van az
akár vi lág mé re tû össze ha son lí tá sok nak. Azt, hogy a vi lág mé re tû kul tú ra mor fo ló gia
igen is ha tott a ze ne tu do mány ilyen cél ki tû zé sei re, akár Curt Sachs kor sza kos mun -
kás sá gá ból is jól do ku men tál hat juk.33 Még azt is hoz zá te het jük, el té rô kul tú rák, nagy
te rü le tek ze néi fej lô dé sé nek át te kin té se még ak kor is „zûr za va ros nak” hat, ha a szer -
zô csakugyan nagy ze nei anya got ki vo na tolt, mint Alan Lo max can to met rics né ven,34

vagy a gyak ran túl so kat tu dó Ma ri us Schnei der a ze nék ze né ken tú li össze füg gé sei -
rôl szól ván.35 Aki ket per sze ép pen ezért is ér de mes ol vas ni.
Vi szont két ta nul sá got mégis le von ha tunk.
Ál ta lá ban azt, hogy a nagy mér té kû (kom pa ra tív vagy teo re ti kus) rend sze re zé sek

csak ad dig és annyi ban jók, amed dig ké szí tôik ma guk vi lá go san lát ják, mi vel fog lal -
koz nak, és tisz tá ban van nak kö vet kez te té seik ha tá rai val.
Más részt Sipos Já nos meg le pô dal lam egyez te té sei ar ra biz to san jók, hogy ér zé kel -

tes sék, mi lyen bo nyo lult kér dés is a tö rök–ma gyar nép ze nei ha son ló sá gok vizs gá la ta.
És no ha ma sem mi vel sem tu dunk töb bet az ál ta la össze ve tett tö rök vagy ma gyar dal -
la mok va ló di tör té ne té rôl, mint Sipos elôtt, ám ma gát a kér dést ta lán most si ke rült
reflek tor fény be ál lí ta ni.
És ter mé sze te sen to vább ra is vár juk a tö rök és ma gyar folk lór egye zé sei nek el mélyült

fel tá rá sát. Mind szo ro sab ban vé ve az osz mán-tö rö kö ket, mind ál ta lá ban a tö rök népeket
ide ért ve. Azt is hoz zá te het jük eh hez, hogy a „sok nem ze ti sé gû” ot to mán bi ro da lomban
iga zán ke ve red tek a né pek és ha gyo má nyaik. Oly kor fan tasz ti kus nak tû nô át telepítések/
át te le pü lé sek zaj lot tak le. Az Egyip tom ba ke rült „ma ga ra bok” tör té ne te éven ként bukkan
fel a saj tónk ban. Dal má cia dé li pe re mén az Ul cinj kör nyé ki né ge rek pon tos tör té nete
ugyanennyi re tisz tá zott. Az vi szont tény, hogy a legutób bi há bo rú elôtt Szara je vó ban
még él tek olyan sze fárd spa nyolt be szé lô em be rek, akik a re con qu i sta ke re té ben le zaj ló
16. szá za di zsi dó ül dö zés elôl me ne kül ve, a nagy isz lám bi ro dal mon ke resz tül, igen
hosszú út vé gén ju tot tak ide. Az „ot to mán ko ri” ma gyar folk lórt iga zán sok ré tû köl -
csön ha tá sok ér ték, és ez a te rü let va ló sá gos el do rá dó ja le het ne egy kom pa ra tív folklór
ku ta tás nak. Saj nos ezt még ilyen ál ta lá nos mon dat ban is rit kán szok ták leír ni. Azt
pedig csak a tur ko ló gus szak em be rek szok ták tud ni, hogy a nagy tö rök vissza vonu lás
után is Bosz niá ban, Ko szo vó ban, Al bá niá ban, Bul gá riá ban tö rök fal vak ma rad tak fenn.
Az arany em ber cso dá la tos szi ge te, a Vas ka pu-sza bá lyo zá sa kor víz alá ke rült Ada- Ka le
vagy Vi din tö rök folk lór ját sze ren csé re ma gyar ku ta tók (Ku nos Ig nác, ké sôbb Né meth
Gyu la) szor gal ma san gyûj töt ték. Ám még eze ket a szö ve ge ket sem néz ték át tü ze te -
seb ben a mai ma gyar folk lo ris ták – eset le ges köl csön ha tá so kat ke res ve…
Ter mé sze te sen még to váb bi, még ál ta lá no sabb össze ha son lí tó folk lo risz ti kai ta nul -

sá go kat is le von ha tunk.
Köz tu dott nak kel le ne len nie, hogy igen so kol da lú elem zést igé nyel az össze ha son -

lí tó folk lo risz ti ká ban, ha strófikus nép da lo kat ha son lí tunk össze. Itt ugyanis a szö veg
tar tal ma, a szö veg vers for má ja, a dal lam for má ja il let ve hang ne me kü lön-kü lön is fej -
lô dik és vál to zik, mégis min dig új meg új egy sé get for mál ki. Ma gyar vo nat ko zás ban
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a négy so ros–strófikus da lo kat már több mint egy év szá za da a bas kir és vol gai ta tár folk -
lór ral, ké sôbb a ma ri/cse re misz da lok kal egyez tet ték. Eh hez Ko dály a kvint vál tó és
pen ta ton dal lam vi lá got tár sí tot ta. Ké sôbb (mond juk Vi kár Lász ló gyûj té sei bôl is) ki -
de rült, hogy a vol gai folk ló rok ban ez nem a ma gyar ôs ha za ko rá ra jel lem zô, ha nem
ké sôb bi fej le mény. Az utób bi év ti ze dek ben ma gyar népzenekutatóink már nem is ezt
a megol dást nép sze rû sí tik. Pe dig, Ko dály nál meg Var gyas nál több dal lam pél da volt,
mint most Si pos nál, és az egyez te té sek is tar tal ma sab bak vol tak.
Ám a tö rök né pek kö ré ben igen nép sze rû strófikus dal fej lô dés tör té ne te ko ránt sem

tisz tá zott, to váb bi ku ta tá so kat igé nyel.
Sipos is sok he lyen fog lal ko zik az zal, hogy a „négy so ros” tö rök dal la mok ban vol ta -

kép pen két so ros dal la mok kap cso lód nak össze. He lyen ként ar ra is utal, hogy a magyar
dal la mok ban is meg fi gyel he tô ha son ló je len ség. Ez ön ma gá ban is jel zi, hogy a mai
for má kat nem le het min den to váb bi ér ve lés nél kül sok év szá za do san ré gi nek te kin -
te ni. És ter mé sze te sen sem mi okunk sincs ar ra, hogy a mai for má kat „hon fog la lás
elôtti” ko rú nak ne vez zük.
Hogy ana ló giát em lít sek: a ké zi ôr lô kö vek olyan ré giek, hogy nincs is okunk oszmán-

tö rök–ma gyar át vé tel re gon dol ni. A szél mal mok pe dig újak, és annyi ra ha son lí ta nak
egy más ra, hogy eze ket sem egy más tól vet tük át. A ré gies és a tel jes dal la mok ra is
ugyanilyen mó don cél sze rû gon dol nunk!
Ami kor (év ti ze dek kel ezelôtt és fô ként a szö ve gek rôl szól ván) a strófikus ma gyar

lírai dal ki fej lô dé sé vel fog lal koz tam, már utal tam ilyen ne héz sé gek re.36 Sipos iga zá -
ban nem fog lal ko zik a tö rök és ma gyar szö ve gek össze ve té sé vel. Annyit azon ban tü -
ze te sebb vizs gá lat nél kül is megál la pít ha tunk, hogy az ô gyûj té sé bôl be mu ta tott szö -
ve gek mind tar tal mi, mind for mai vo nat ko zás ban igen sok ré tû vi lá got kép vi sel nek:
van nak va ló di stró fák, poé ti kus ké pek kel éke sí tett szö veg so rok – ám sok fé le más szö -
veg szer ke zet is. Úgy lát szik, még ha el is fo gad nánk a tö rök és ma gyar dal la mok bi zo -
nyos egye zé seit – ez nem tár sít ha tó a szö ve gek ha son ló sá gá val. Szin te a várt nál ke ve -
sebb Sipos anya gá ban a strófikus ma gyar nép da lo ké val össze vet he tô felépí té sû szö veg.
Ilyen tö rök-ma gyar kap cso lat ról elv ben vi szont be szél het nénk, hi szen iro da lom tör té -
né szeink ki mu tat ták, hogy a ma gyar föl dön a 16. szá zad ban is mert volt a tö rök köl té -
szet. És ha ez nem is folk lór a 19–20. szá za di fel fo gás sze rint, azért min den kép pen
a tö rök köl té szet fej lô dés tör té ne té nek fon tos adat anya ga.
Egy szó val: nincs va ló di egye zés a Sipos ál tal be mu ta tott tö rök és ma gyar da lok szövege

kö zött sem. Így azon sem kell a fe jün ket tör ni, mi lyen volt e tö rök da lok fej lô dé se, és
ho gyan len ne mindez va ló ban össze hoz ha tó a ma gyar nép da lok kal?
Kü lön is ér de mes len ne meg vizs gál ni a bal ká ni és tö rök és ma gyar ha gyo má nyos

hang sze rek tör té ne tét. Er re azon ban most nincs al kal munk.
Per sze, tö rök-ma gyar folk lór kap cso la tok vá rat lan he lyen mégis csak fel buk kan hatnak.

Er re most pél da ként a ma gyar „po lá ris me se kez dô re” („egy szer volt, hol nem volt”)
vo nat ko zó újabb ku ta tá so kat em lí tem.
Már 1922-ben Soly mos sy Sán dor mintegy össze gez te a köz vé le ke dést, ami kor az el -

len té tes („volt – nem volt”) ma gyar me se kez dést va la mi kor a hon fog la lás elôtt, és vala -
mi lyen tö rök nép tôl va ló át vé tel nek te kin tet te. Saj nos, Soly mos sy nem is mer te a nem -
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zet  kö zi me se ku ta tás, fô ként a cseh Jiry Po lív ka, majd a me se ku ta tó ké zi könyv37 meg -
fe le lô ada tait. 1973-ban a ro mán folk lo ris ta, Ni co lae Rosia nu, 1979-ben az uk rán (!)
finnu gri sta nyel vész, O. B. Tka csen ko te kin té lyes össze ha son lí tó adat tárt ho zott fel ál -
ta lá ban a me se kez dô for mu lák ra, il let ve a „po lá ris” szer kesz té sû mon da tok ra vo nat -
ko zóan. Legutóbb Ko vács Elôd38 ta nul má nyá ban már ezek (és más ta nul má nyok) is -
me re té ben azt a né ze tet fej ti ki, hogy ilyes fé le me se kez dés is me ret len a finnu gor
né pek nél, vi szont ha son ló meg fo gal ma zás elô for dul az aze ri, tö rök, türk men, ka zá ni
ta tár, ku mük, üz bég, uj gur szö ve gek ben. Esze rint akár „ótö rök” ere de tû nek is te kint -
het jük a for mu lát (és ez eset ben a ma gyar meg fe le lés ér tel mez he tô len ne). Büsz kén
ál lít ja, hogy mind ez ideig ez az „egyet len olyan, hon fog la lás elôt ti elem a szó be li
magyar folk lór ban, amely nek tö rök sé gi ere de tét aka dály nél kül bi zo nyí ta ni le het”.39

Ám ma ga azt is megál la pít ja, hogy iga zá ban csak az aze ri meg fo gal ma zás vet he tô össze
a ma gyar ral. Sôt ezt a per zsá ból (Yakí bud, yakí na bud – ’egyik volt, egyik nem volt’)
ere dez te ti. No ha csak a mo dern per zsá ból van er re ada tunk, ott az „egyis ten hit tel”
hoz ták ezt kap cso lat ba. Azaz cik ke al cí mé vel el len tét ben Ko vács Elôd jó ér ve ket hoz
ar ra, miért ne ere dez tes sük a ma gyar meg fo gal ma zást sem az „ótö rök bôl”, sem az
„egyis ten hí vô per zsák tól”. Er re nem csak a hon fog la lás elôt ti ma gyar tör té ne lem, ha -
nem az isz lám bel sô- ázsiai el ter je dé sé nek idô rend je miatt sincs mó dunk.
Ta nul sá gos, hogy a mai nem zet kö zi me se ku ta tás ké zi köny vé ben (En zyk lo pä die des

Mär chens) a „be ve ze tô for mu lák” cím szót40 az ak ko ri fô szer kesz tô, a né met Kurt Ranke
pro fesszor ír ta, aki no ha fi lo ló gus, ám nem tur ko ló gus volt. Vi szont is mer te Soly mossy
fel te vé sét is. Ran ke igen óva tos az „egyik ele mé ben ne ga tív és po lá ris” me se kez dôt
ille tôen (a ma gyar „hol volt – hol nem volt” ép pen ilyen). Sze rin te a me di ter rán, bal -
ká ni, kau ká zu si és kö zel-ke le ti me sék ben igen ked velt a „volt, nem volt”, il let ve a „talán
volt, ta lán nem volt” for mu la. Mint hogy alig ha el kép zel he tô, hogy a ma gya rok ter jesz -
tet ték vol na el, vagy hogy a Bal kán ról ju tott vol na a Kö zép-Ke let re, a leg jó za nabb az
a fel te vés, mi sze rint ez a me di ter rán és kö zel-ke le ti megol dás a tö rö kö kön át ju tott
vol na a Bal kán ra – és hoz zánk. Ez eset ben pe dig ép pen az Ot to mán Bi ro da lom kor -
sza ka kí nál ko zik meg fe le lô idô pont nak.
Ami azt je len ti, hogy esze rint no ha nem osz mán-tö rök ere de tû a ma gyar me se kezdô,

ám mi e for mu lát tô lük és egy tör té ne ti leg be lát ha tó idô ben vet tük át. Per sze, ez nem
olyan tet sze tôs, mint a hon fog la lás elôt ti, ótö rök vagy egyis ten hí vô per zsa öt let. Viszont
még ada tunk is van a ma gyar megol dás vi szony lag ké sei vol tá ra.
A „hol volt, hol nem volt he ted hét Or szá gon, még az Ope ren tzi á lis ten ge re ken is

tul volt…” for mu la ma gya rul elô ször 1790-ben Far kas An tal Er költ si is ko la… cí mû mûvé -
nek elô sza vá ban ke rül elô. Ma ga a könyv né met bôl van for dít va, ám az elô szó ban Farkas
An tal nyil ván a ma ga is me re teit hasz nál ta fel. Még sem az ô sze mé lyes meg fo gal ma zása
le het ez, mi vel az 1793-ra da tál ha tó Tem pe fôi cí mû szín da rab ban Cso ko nai is él ve le. És
mint hogy egyelô re sem mi lyen ko ráb bi ma gyar szö veg ben vagy hi vat ko zás ban nem for -
dul elô ez a ma is oly köz is mert me se kez dés – legalábbis fel te het jük, hogy még sem hon -
fog la lás elôt ti és min den ki ál tal min dig is mert, gya ko rolt for mu la lett volna.
Nem hi szem, hogy ez len ne az utol só szó a for mu la ku ta tá sá ban.41 Ám most is úgy

lát szik, legalább itt csakugyan szá mol ha tunk az Ot to mán Bi ro da lom né pei nek a magyar
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folk lór ba va la mit to váb bí tó sze re pé vel. Biz to san van több ilyen moz za nat is. Jó len ne
vég re már tü ze te sen fog lal koz ni ve lük!
Ha most nem min den tö rök nép, ha nem csak az osz mán-tö rö kök – sok év szá za don

át a harc ban el len sé geink – folk lór já ra gon do lunk, egy fe lôl na gyon is hi he tô, hogy
élet mód juk, és en nek ré sze ként folk lór juk, és jól ész re ve he tô mó don a ze né jük fel -
kel tet te a bár mi lyen mó don hal ló tá vol ság ba ju tott ma gya rok fi gyel mét. Más részt azt
sem egy könnyen kép zel het jük el, hogy mond juk Bécs fe lé ma sí roz va a „tö rö kök” ne
az ak ko ri „hi va ta los” ka to na da lo kat, ha nem ott ho ni va ló di folk lór ju kat éne kel ték
volna. Bi zony, ôk is a „Ka ra Musz ta fa ka to ná ja va gyok, leg szebb ka to ná ja…” jel le gû
al la tur ca né ven Eu ró pa-szer te köz is mer té vált, és nem va la mely szé kely ke ser ves vagy
ma gyar Szûz Má ria-bú csú ének „honfoglalás elôti” meg fe le lô jét kel lett, hogy da lol ják.

*

Dol go za tom meg fo gal ma zá sa után ke rült elém két to váb bi, ér de kes tény. Ve ze tô nép -
raj zi fo lyó ira tunk legújabb szá má ban Sipos kol lé gá ja, a ma gyar nép ze ne tör té net je -
len le gi rend sze re zé sé nek nép sze rû sí tô je, Pak sa Ka ta lin42 ter je del mes bí rá la tot kö zölt
Du Ya xi ong kí nai ze ne tu dós el mé le té rôl, amely ben a ma gyar nép ze ne ré gi ré te geit
új gur és kí nai pár hu za mok kal ro ko nít ja. Pak sa tel je sen el ve ti ezt az egyez te tést. Noha
ter mé sze te sen más a kí nai és az ana tó liai nép ze ne ma gyar pár hu za mai nak vizs gá la ta,
ám Pak sa ér ve lés mód ja kí sér te tie sen azo nos az enyém mel.
Még meg le pôbb volt, ami kor meg hall gat tam a WKPD-2085 CD-le mezt,43 ezen Bin -

vi nu ta Agu a do Mu sha bak (szül. 1929, Csa na ka le) tö rökor szá gi sze fárd zsi dó asszony
da lait köz lik. A 2002-ben be fe je zett gyûj tés több mû fajt felölel. És aki vé gig hall gat ja,
legalább annyi ra a ma gyar nép ze né hez ha son ló nak ér zi, mint Sipos pél dái ese té ben.
Per sze, va la mi lyen „pán-tö rök” ma gya rá zat itt is fel buk kan hat. Ám ma gam azt hi szem
– itt sem ge ne ti kus, csu pán ti po lo gi kus egye zés rôl van szó. Egyéb ként a le mez vé gig -
hall ga tá sa et tôl füg get le nül is iga zi él ményt je lent. Min den ki nek aján lom.44
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MÁN DO KI Lász ló. Bp., 1985.
15 Ilhan BASGÖZ–And re as TIE TZE: Bil me ce. A cor pus of Tur kish ridd les. Berke ley, 1973.
16 PA CZO LAY Gyu la: Tö rök ro kon ság gal (is) ren del ke zô ma gyar köz mon dá sok. In: Kö rö si Csoma

Sán dor és a ma gyar ság ke le ti ere de te. Szerk. GAZ DA Jó zsef, SZA BÓ Etel ka. Sep si szent -
györgy, 2000. 198–204.

17 Ez ugyanis ko ránt sem olyan egy sze rûen „bib liai” szó lás – mint ahogy gon dol ni szokták.
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18 Már az esz ter go mi kon fe ren cia után kér dez tem meg Pa czo lay Gyu lá tól, van-e ezóta
szü le tett újabb felis me ré se a pár hu za mo kat il le tôen. Nem le ges vá laszt kap tam.

19 Uwe BLÄ SING: Tschu was chis che Sprich wör ter und Re den sar ten. Wies ba den, 1994. 4396
szö veg, al tá ji tö rök, aze ri, bal kár, ha kasz, ga gauz, ja kut, ka raim, ka ra kal pak, karacsáj,
ka ra csáj- bal kár, ka zah, kir giz, kri mi ta tár, ku mik, no gaj, orosz, sza ka, sor, ta tár,
teleut, osz mán tö rök, türk mén, tu vai, uj gur, üz beg ada tok kal!

10 HER MANN Zol tán: Fo no rejt vé nyek Kri za Já nos gyûj te mé nyé ben. Eth no gra phia 113 (2002)
303–316. Eb ben em lí ti ko ráb bi, ha son ló tár gyú meg jegy zé sei met.

11 RÓ HEIMGé za: Sá mán ko dó gyó gyí tás nyo ma egy gyer mek vers ben. In: UÔ: Ada lé kok amagyar
nép hit hez. I. Bp., 1913. 4–7.

12 Ad nan A. SA Y GUN: Bé la Bar tók’s Folk Mu sic Re se arch in Tur ke y. Bp., 1976. Sok más át -
te kin tést vagy hi vat ko zást itt nem lát tam ér de mes nek fel so rol ni.

13 SIPOS Já nos: Tö rök nép ze ne. I. kö tet: Bp., 1994.; II. kö tet: Bp., 1995.
14 SIPOS Já nos: In the Wa ke of Bar tók in Ana to li a. Bp., 2000.
15 SIPOS: i. m. (14. j.) CD-vál to za ta: Bp., 2001.
16 SIPOS: i. m. (13. j.) I. 28.
17 SIPOS: i. m. (14. j.) 1–8. Itt és a kö vet ke zôk ben Sipos for dí tá sá ban idé zem a tö rök

szö ve ge ket, a ma gyar pél dá kat meg úgy, ahogy ô idéz te. Pon to sab ban csak szö veg -
kez de te ket em lí tek, a tel jes stró fák, il let ve a több stró fa a megadott kiad vá nyok ban
ol vas ha tó. Megem lí tem, hogy Sipos igen pon tos for dí tást ad, nem pe dig szé pí rói
át köl tést, úgy hogy (ma gyar) szö ve gei ilyen szem pont ból is igen ta nul sá go sak.

18 Itt és a kö vet ke zôk ben a Si pos -ad ta tö rök or to gráfiát nyom da tech ni ka i lag egy sze -
rû sí tet tem, nem tün te tem fel a „mel lék je le ket”. Egyéb ként a tö rökor szá gi nép köl -
té szet nyelv já rá si lag pon tos le jegy zé se még a tö rök szak em be rek szá má ra sem egy -
sze rû feladat, kü lö nö sen éne kelt szö ve gek ese té ben, ame lyek fo ne ti ká ja gyak ran
el tér a be szélt nyel vé tôl. És mint hogy az arab írás nem je lö li a ma gán hang zó kat,
iga zán sok fé le átírás és ma gya rá zat buk kan hat fel.

19 SIPOS: i. m. (13. j.) I. No. 12.
20 SIPOS: i. m. (13. j.) I. No. 7.
21 SIPOS: i. m. (13. j.) I. No. 102.
22 SIPOS: i. m. (13. j.) I. No. 96.
23 SIPOS: i. m. (13. j.) I. No. 87.
24 VAR GYAS La jos: A ma gyar ság nép ze né je. Bp., 1981.
25 SIPOS: i. m. (13. j.) I. 28.
26 SIPOS: i. m. (13. j.) I. 29.
27 SIPOS: i. m. (13. j.) I. 29–30.
28 DOB SZAY Lász ló: A si ra tó stí lus dal lam kö re ze ne tör té ne tünk ben és nép ze nénk ben. Bp., 1983.
29 SIPOS: i. m. (13. j.) I. 32.
30 FA BÓ Ber ta lan: A ma gyar nép dal ze nei fej lô dé se. Bp., 1908.
31 MA RÓ THY Já nos: Az eu ró pai nép dal szü le té se. Bp., 1960. (Egy több kö te tes re ter ve zett

át te kin tés egyet len megírt kö te te.)
32 DOB SZAY Lász ló–SZEND REI Jan ka: A ma gyar nép dal tí pu sok ka ta ló gu sa. Bp., 1988. I–II.

Ez azon ban nem tör té ne ti és össze ha son lí tó ze ne tu do má nyi szem pont ból ké szült,
ha nem a ma gyar nép ze ne tel jes anya gá ra vo nat ko zik. Ön ma gá ban ugyanoly kevéssé
tör té ne ti vagy kom pa ra tív adat tár, mint mond juk a tíz kö te tes Ma gyar Nép me se ka taló -
gus (1987–2001). Per sze, ha az ilyen ka ta ló gu sok ban elég gaz dag az adat tár – a továb -
biak ban már le het eze ket hasz nál ni az össze ha son lí tó ku ta tás cél já ból.
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33 Curt SACHS: The Com mon we alth of Art. Sty le in the Fi ne Arts Mu sic and Dan ce. New
York, 1946. Lon don, 1955.

34 Alan LO MAX: Folk Song Sty le and Cul tu re.Wa shing ton, 1968.
35 Ma ri us SCHNEI DER: Il si gnifica to del la mu si ca. Sim bo li, for me, va lo ri del lin gu ag gio

mu si ca le. Mi la no, 1979.
36 VO IGT Vil mos: A sze re lem kert jé ben. Ta nul mány kö tet. Meg je le nés alatt.
37 Hand wör ter buch des deuts chen Mär chens.Hrsg. von Lutz MA CKEN SEN. Ber lin–Leip zig,

1930–1940.
38 KO VÁCS Elôd: Hol volt, hol nem volt. Ama gyar me se kez dô ótö rök szár ma zá sa. Ethno -

gra phia 117 (2006) 259–281.
39 Uo. 279.
40 Ein gangs for mel(n). In: En zyk lo pä die des Mär chens. Begr. von Kurt RAN KE. Hrsg. von

Rolf Wil helm BRED NICH. Bd. 3. Ber lin, 1981. 1227–1244.
41 Lásd er rôl a for mu lá ról rö vid össze ge zé se met: Vám bé ry An to ló gia 2008. Szerk. HODOSSY

Gyu la. Du na szer da hely, 2008. 219–231.
42 PAK SA Ka ta lin: Ma gyar–(uj gur)–kí nai ze nei ro kon ság? Eth no gra phia 119 (2008) 79–87.
43 Can ci o ne ro se far dí de Tur qu í a. Re per to rio de Bien ve ni da Agu a do- Mu sha bak. Co lec -

ción La tra di ci ón mu si cal en Es paña. Vol. 33. WKPD-2085. In ve sti ga ci ón y re a li za -
ci ón: Su sa na WEICH-SHA HAK. Mad rid, 2001.

44 Dol go za tom Esz ter gom ban – a kor lá to zott idô ke ret miatt – csak rész ben felol va sott
szö ve gén most nem vál toz tat tam, jól le het azóta Sipos Já nos is új ku ta tá so kat végzett
(ezek bôl pub li kált is), és a „vi lág folk lo risz ti ka” sem ma radt tét len. Ám eze ket a moz -
za na to kat ké sôbb le het ne majd át te kin te ni. És egyéb ként a fen tiek ben elôadott óvó
sza vai mat to vább ra is ér vé nyes nek és szük sé ges nek tar tom.
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J. ÚJ VÁ RY ZSU ZSAN NA

Nem ze ti iden ti tás és a tö rök kel meg tar tan dó
bé ke kér dé se a 17. szá zad el sô fe lé ben

Es ter há zy Mik lós 1641. évi Opi ni ó ja

„Im már száz esz ten de je ólál kod nak Eu ró pa kö rül a tö rö kök Is ten re-em ber re acsar ko -
dó fegy ve rei. Vil lám gyors egy másután ban igáz ták le Gö rögor szá got, Ma ce dó niát, Bul -
gá riát, Al bá niát […] szol ga ság ra ta szít va, val lá suk ból ki for gat va ôket, ide gen hi tet, ide gen er -
köl csöt, ide gen tör vényt és a hi tet le nek nyel vét kény sze rít ve rá juk. […] Legutóbb el ha tolt már
csak nem Eu ró pa kö ze péig, s most or szá gunk s ha zánk tô szom széd sá gá ban ve tet te meg
lá bát. […] Több mint hat van esz ten de je csak nem sza ka dat la nul áll juk a há bo rú per -
zse lô dü hét, még pe dig sa ját erônk bôl, egyet len nép fegy ve rei vel. Helyt ál lunk, pe dig
ki me rí tett a sok ve re ség, ha da ko zás és gyász. […] A sza bad ság em lé kén kí vül egye -
bünk sem ma radt, mint fegy ve rünk és bá tor sá gunk, hi szen sok szor ke rül tünk vég ve -
szély be. […] Mert nincs olyan ke gyet len ség, amit el ne kö vet tek vol na raj tunk, és so -
ha nem lesz vé ge, akár gyô zünk, akár ve szí tünk; az el len ség ál lan dóan a nya kun kon
ma rad, mert gyû lö le te túl tesz még az ere jén is. El len sé günk most sem gyô zel met:
bosszút akar ven ni raj tunk.”1 E ke se rûen, ám ra gyo gó szel le mi ség gel és éles lá tás sal
meg fo gal ma zott gon do la tok Vi téz Já nos tol lá ból, de Hu nya di Já nos fe jé bôl pat tan tak
ki, s kül det tek el 1448-ban V. Mik lós pá pá nak. A ki vá ló had ve zér, kor mány zó s kör -
nye ze te jól lát ta, hogy az osz mán fél nem pusz tán el len fe le le gyô zé sé re, ha nem bosszú -
ra, an nak megalá zá sá ra, meg tö ré sé re, iden ti tá sa el vesz té sé re tör, hi szen egy nép szol -
ga ság ba ta szít va, val lá sá ból, hi té bôl ki for gat va, sa ját er köl csé tôl, szo ká sai tól, tör vé nyei tôl
és nyel vé tôl meg foszt va meg szû nik lé tez ni. Ezért is ala kult ki a tö rö kök rôl az „ôs el len -
ség” vagy a „ter mé szet tôl va ló el len ség” ké pe.2

Ez a gon do lat sor a 16. szá za di tö rök had já ra tok ide jén több nyi re ér vé nye sült is, hiszen
ez lük te tett Do bó és ka to nái fe jé ben vagy Zrí nyi és a ne ki feles kü dô vé dôk lel ké ben,
hogy csak a legis mer tebb pél dá kat em lít sem, nem be szél ve a név te len hô sök rôl, akik
tu da to san vagy akár nem gon dol kod ván so kat a bel sô in dí té kok ról, mégis csak áll ták
„a há bo rú per zse lô dü hét”. For gách Fe renc His tó riá já ban a kö vet ke zô ket ír ja az egriekrôl:
„a mieink pe dig el sô sor ban is ten di csô sé géért, édes ha zán kért, fe le sé gü kért és gyerme -
kei kért, akik nek az éle te az ô vi téz sé gü kön for dult, és tu laj don éle tü kért – úgy vé dekez -
tek, hogy in kább a tisz tes ha lált vál lal ták, sem hogy meg hát rál ja nak”.3 A kor társ per sze
nem hasz nál ta az iden ti tás fo gal mát, de az Is ten, vagyis a hit, a ha za, a csa lád együt te -
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sen be le tar toz nak a nem ze ti azo nos ság fo gal má ba. A le vél tá ri bú vár ko dás nyo mán és
ra gyo gó szé pí rói ér zék kel megírt Eg ri csil la gok író ja cso dá la tos sza vak ba fog lal va fe jezte
ki hal ha tat lan hô sei nek iden ti tás tu da tát. Do bó így imád ko zott a Min den ha tó hoz: „Iste -
nem! […] te lá tod a mi kis rom lan dó vá run kat s ben ne ezt a ma rok nyi, el szánt né pet…
A te nagy min den sé ged ben ki csi sem mi ség ez a föl di vi lág. Ó, de mi ne künk ez a min -
den sé günk. Ha kell a mi éle tünk, vedd el, uram, tô lünk! Hull junk el, mint a fû szál
a kaszás vá gá sa alatt! Csak ez az or szág ma rad jon meg […] ez a kis Ma gyaror szág […]
Má ria, Jé zus any ja! Ma gyaror szág vé dô asszo nya! A te ké pe det hor doz zuk a zász lóin -

kon! A te ne ve det mil liók aj ka ének li ma gya rul! Kö nyö rögj éret tünk! […]
Szent Ist ván ki rály! Nézz alá az ég bôl! Nézd pusz tu ló or szá go dat, ve szen dô nem ze -

te det! Nézd Egert, ahol még áll nak a te temp lo mod fa lai, és ahol még a te nyel ve den,
a te val lá so don di csé ri a nép a Min den ha tót. Moz dulj meg mennyei sá to rod ban, Szent
Ist ván ki rály; ó, bo rulj az Is ten lá ba elé! Is ten, Is ten! Le gyen a szí ved a miénk!”4

A „ter mé szet sze rént va ló el len ség” el le ni harc az év szá za dok so rán – Hu nya di János
1448-ban, a fen tebb idé zett le ve lé ben hat van évet em lí tett, de azóta már Do bó ék ideje
is száz év vel ké sôbb volt – szin te be leivó dott az em be rek lel ké be a ge ne rá ciók alatt, s
a vi té zi vir tus, a tisz tes sé ges, akár a vi téz ként, harc ban el nyert ha lál so kak szá má ra
inkább kí vá na tos volt mint a becs te len megal ku vás, rab ság, ne tán az áru lás vagy az
annál is alá va lóbb hi te ha gyás.5 A tö rö kök el le ni harc mind fi zi ka i lag, mind men tálisan
lé tük, éle tük ré szé vé vált; a ma gyar ne mes ség és a vi téz lô rend ge ne rá ciói nôt tek fel
úgy, hogy éle tük „ars poé ti ká já vá”, etho szá vá vált a tö rök el le nes harc. A hó dí tók tól
a ha zát vé dô, nél kü lö zé se ket is vál la ló vi té zek és ka pi tá nyaik, gya kor ta a kör nyék fô -
urai és az el len ség ál tal fe nye ge tett job bá gyok kö zött bi zo nyos tö rök el le nes ér dek kö -
zös ség, az össze tar to zás tu da ta ala kult ki.6 „Nyil ván le het pe dig Nagy sá god nál is, hogy
amennyi re fi ze té sért, job ban a tisz tes sé gért és be csü le tért szol gá lunk ô Föl sé gé nek” –
ír ták az eger sze gi ka to nák Bat thyá ny Ádám nak 1638-ban.7

Igen sok té nye zô kel lett ah hoz, hogy a Ma gyar Ki rály ság la kói nem isz la mi zá lód tak
– az csak szór vá nyo san, min dig egye di eset ként for dult elô –, nem vál tak tö rök ké, az
or szág nem vált az Osz mán Bi ro dal mat ki szol gá ló hát or szág gá, s né pes sé ge nem oszto -
zott a bal ká ni né pek meg csen de se dett, szin te moz du lat lan, ám ki fosz tott, öt száz évig
tar tó osz mán ál la mi sá gi lé té ben. En nek azon ban nagy ára volt: so ha nem szûn tek meg
a har cok a Ma gyar Ki rá lyságban és a hó dolt sá gi pe rem vi dé ken, s eköz ben mind a lakos -
ság, mind a föld, mind a gaz da ság, az anya gi ja vak pusz tul tak. Az el lenál lás fel nem
adá sa egyet je len tett az ön pusz tí tó ön fenn tar tás pa ra dox ál la po tá val. Az or szág la kói
fél ve, de gyû lö let tel te kin tet tek meg szál lóik ra. A 16. szá za di nagy had já ra tok és háborúk
igen sok pusz tu lást, vért és könnyet okoz tak; fel sza kí tot ták a fal vak la kóit, me ne külésre
kény sze rí tet ték, rosszabb eset ben el hur col ták vagy meg gyil kol ták ôket. Azon ban a la -
kos  ság vi ta li tá sa, él ni aka rá sa, ra gasz ko dá sa meg szo kott kör nye ze té hez, szü lô föld jéhez
igen nagy volt, s így ha egy te le pü lés el is pusz tult, egy szer vagy akár két szer is ké pes
volt új ra te le pül ni. A tör té ne ti ku ta tá sok ki mu tat ták, hogy a köz sé gek az el sô vagy máso -
dik dú lás után feléled tek, új ra te le pül tek, de a har ma dik, ne tán a ne gye dik pusz tu lást
már nem él tek túl. A ma gyar te le pü lés há ló zat meg rop pa ná sa a ti zen öt éves há bo rú
(1591–1606) so rán kö vet ke zett be.8
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Za la me gyé ben a Keszt he lyi já rás 65 fa lu já ról, il let ve op pi du máról maradt fenn jegy -
zék: kö zülük 1526 után egy fa lu sor sa is me ret len – nyil ván el pusz tult –, 31 meg hó dolt
(48,5%), 33 hó do lat lan (51,5%) ma radt. A 31 meg hó dolt fa lu nak mintegy fe le (15
db, 48,4%) vált pusz tá vá vagy tel je sen la kat lan ná, azon ban a leg több je a meg hó dí tás
után év ti ze dek kel is létezett, vagyis a ter hek nek és a dú lá sok nak ha tárt sza bott a jó zan
ész. A 33 hó do lat lan hely ség rosszab bul járt, mint a meg hó dol tak. Ezek kö zül
mindössze 12 ma radt meg úgy, hogy vagy nem ér te tö rök kár, vagy nem ma radt ar ról
fel jegy zés. 6 fa lu nak (18,2%) is me ret len a sorsa – va ló szí nû leg el pusz tul tak, kü lön -
ben sze re pel tek vol na a di cá lis összeírá sok ban –, 10 köz ség fo lya ma to san pusz ta volt
a 16. szá zad ban, to váb bi 5 db a 17. szá zad ban vált pusz tá vá.9 (Ez össze sen: 45,45%, de
ha hoz zá szá mol juk az is me ret len sor sú köz sé ge ket, ak kor a pusz tán vagy la kat la nul
álló hó do lat lan fal vak ará nya a já rás ban elér te a 63,6%-ot, vagyis szá muk ma ga sabb,
mint amennyi a meg hó dolt hely sé ge ké volt.)
A szá zad vé gi, ször nyû pusz tí tá so kat elôidé zô, hossza san esz ka lá ló dó há bo rút

(1591–1606) le zá ró bé ké re ége tôen szük ség volt. A ka to nai hely zet lát le let sze rûen
meg mu tat ta a két ha tal mas bi ro da lom ál la po tát: az Osz mán Bi ro da lom ugyan már
túl ju tott de le lô jén, és bár sem kül sô, sem bel sô prob lé máin egyelô re nem tu dott úr -
rá len ni – ké sôbb azon ban megerô sö dik, sôt megújul10 –, a „hosszú há bo rú ban” még -
sem gyen gült meg annyi ra, hogy a sa ját bel sô szer ve zet len sé gé vel, a köz pon ti irá nyí -
tás megol dat lan sá gá val és a min dig üres kincs tár ral küsz kö dô Habs burg Bi ro da lom
azt le tud ta vol na gyûr ni. Vé gül is a zsitvatoroki bé két (1606) a sta tus quo alap ján kö -
töt ték meg, s majd nem a 17. szá zad utol só har ma dá nak kez de téig ér vény ben volt. Ez
utób bi ki fe je zést erô sen hang sú lyoz nunk kell; ugyanis a gya kor lat ban nem így volt.
Tény le ge sen nem volt fegy ver nyug vás, pon to sab ban mind osz mán, mind ma gyar rész -
rôl foly ton meg sér tet ték a bé két. Ráadá sul Beth len Gá bor fe je de lem (1613–1629) har -
cai nyo mán hi va ta lo san is fel bo rult a bé ke, de min den há bo rús ko dás után a zsitvatoroki
egyez mény hez tért vissza mind két, il let ve mind há rom fél (az er dé lyi fe je de lem kép -
vi se lôi a tö rö kök ol da lán vet tek részt a bé ke tár gya lá so kon). Azon ban a zsitvatoroki
alap szer zô dés sem volt egyér tel mû; mert mi lyen bé ke az, ame lyik két vál to zat ban ké -
szült, s a két vál to zat kö zött ki lenc pont ban van rossz hi sze mû el té rés? Így tör tént, hogy
az 1615-ös bé csi egyez mény ben a ma gyar ki rály az 1595-ben vissza szer zett Esz ter gom,
s a hoz zá tar to zó, il let ve an nak szol gá ló 158 fel sza ba dult köz ség bôl 60-at vissza bo csá -
tott az osz mán ura lom alá – hang sú lyoz nunk kell, az el len fél 60 te le pü lést vissza szerzett
tár gya lás út ján anél kül, hogy tény le ge sen a kard jo gá ra hi vat koz ha tott vol na. 1618-ban
a köz sé ge ket a ko má ro mi szer zô dés ben át is ad ták. Eköz ben a bé ke pon tok nak meg -
fe le lôen több ször is összeült egy-egy ko misszió, tö rök–ma gyar ve gyes bi zott ság, de
mivel a hó dolt sá gi ha tár vo nal nem volt pon to san rög zít ve, a „ve szô dô fal vak” dol ga
so sem ren de zô dött el. Az 1625. évi bé ke tár gya lá sok alatt Es ter há zy Mik lós már szin te
jobb nak lát ta, ha a bé két meg sem kö tik: „Ta lán jobb is, hogy így ma rad junk, hogy -
sem mint az el múlt esz ten dôk ben, csak az ne vét vi sel jük az bé kes ség nek s azon ban
töb bet ve szes sünk, hogy sem mint akár mely nyil ván va ló ha da ko zás ban is.”11

Mi vel a ma gyar vég vá rak ôr sé ge a 17. szá zad ban fo lya ma to san ala cso nyabb volt, mint
az el len fé lé, több nyi re nem volt ké pes út ját áll ni a vá rak kö zött át ha to ló tö rök por -
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tyák nak, a meg szál lók gya kor la ti lag ott foly tat ták a hó dol ta tást, ahol a bé ke kö tés elôtt
ab ba hagy ták.12 Es ter há zy Mik lós ná dor ezt a ve szé lyes fo lya ma tot az alább rész le te sen
elem zett Dis cur su sá ban plasz ti ku san ki is fe je zi: „ösz ve vet vén az tö rö kök nek ma sta ni
ál la pot ját fegy ver alatt va ló ál lo pot jok kal, sok kép pen job ban van nak, hogy sem mint
vol tak, és na gyobb nye re sé gek va gyon, Ma gyar or szág pe nig és az ma gyar nem zet attól
az sit va to rokj vé ge zé stûl fog vást mind fo gyott és fogy”.13

A Por ta nyu gal mat akart a ma gyaror szá gi tar to mány ban, de mi vel a rá fi ze té ses front -
vo nal fenn tar tá sa na gyon meg ter hel te az egyéb ként is za va ros pén zü gyi ál lam ház tar -
tást, az it te ni zsol dos ka to nák és tí má ros, il let ve zsol dos szpá hik fi ze té sé nek nagy ré -
szét a hó dolt ság nak és a hó dolt sá gi pe rem te rü le tek nek kel lett elô te rem te ni, il le tô leg
e te rü le tek nö ve lé se út ján re mél ték azt meg sze rez ni. Így a fé nyes sé ges pa di sah magyar -
or szá gi hely tar tó já nak, a bu dai pa sá nak a leg fôbb felada ta egy fe lôl a bé ke megôrzése,
más fe lôl a jö ve del mek min denáron tör té nô nö ve lé sé re volt,14 ami egyér tel mûen a
bé ke el len szólt. Az esz ter go mi Ba li bég Es ter há zy Mik lós ná dor nak a le he tô leg vi lá -
go sab ban meg fo gal maz ta a ma gyar fal vak be hó dol ta tá sá nak okát: „mi vel a Bu dá hoz
tar to zan dó vé gek ben egye dül ti zen két ezer fi ze tett nép va gyon, azon meges küd tek,
hogy Nagy ság tok sok szent bé kes ség el len va ló el len ke zí si re níz ve, ad dig nem nyu -
gosz nak, és sem te let, sem nya rat nem níz nek, ha nem mi vel az ô fize tí sek ben ren del -
te tett azok nak az fa luk nak adó jok, avagy be hó dít ják, avagy az ró kák, far ka sok és egyéb
va dak lak ják fa lu jok nak he lyeit. […] Az egísz vi téz lô se reg mind az egísz vég há zak -
ban ezután sem pa sát, sem bé ket ta ná csul nem kérd [!], ha nem dol gok ban és igye -
ke ze tek ben el jár nak, és sem mi ne mû co mis sa ri u so kot nem vár nak, mi vel elíg sí ges
sok co mis si ók és trac ták löt te nek, mely nek sem mi hasz nát nem lát ták.”15 Egyér tel -
mû, hogy az osz mán bé gek és a vég vá riak nem tud ták és nem is akar ták ki vár ni a
hosszú ra nyúló osz toz ko dást a ma gyar fal vak fö lött, sôt az el nyert 60 fa lu val sem vol -
tak elé ge det tek; Isz ken der nán dor fe hér vá ri pa sa már 1613-ban megír ta Bat thyá ny
Fe renc nek – amikor a fô úr tól az ôr sé gi fal vak hó do lá sát kö ve tel te –, hogy a csá szár
nem a pusz ta bo zó tért vet te meg Ka ni zsa vá rát szám ta lan pénzt költ ve és ka to nát ál -
doz va a had já rat ra.16 A hódí tók nak an nál jó val több re volt szük sé gük – anya gi és
men tá lis ér te lem ben is, s ha szép szó val nem ment a hó do lás, hát erô szak kal, a há -
bo rú jo gán, még bé ke idô ben is. Az or szá gos kár jegy zé kek alap ján a tö rö kök csak
1625–1627 kö zött 43 köz sé get hó dol tat tak meg, 102-ôt rész ben vagy egész ben feléget -
tek, 45 te le pü lés nek a sum má ját vit ték fel jebb, s el haj tot tak 152 ezer bar mot.
1627–1642 kö zött (15 év alatt) 326 fa lu hó dolt meg, és éven te 35 ezer Ft-tal emel ték
a kö zös sé gek adó ját.17

Azon ban a ma gyar fél nem hagy hat ta szó nél kül, il let ve láb hoz tett fegy ve rek kel az
osz mán ha ta lom ilyen nagy vo lu me nû elô re tö ré sét. Es ter há zy Mik lós ná dor, aki az
osz mán-ma gyar bé ke tár gya lá so kon 1625 óta rend sze re sen részt vett, több le ve lé ben és
az Dis cur sus ban is ki fej tet te a ma gyar ren dek ál lás pont ját. 1630 ok tó be ré ben, Pa pazogli
esz ter go mi bég nek a kö vet ke zô ket ír ta, ami kor az a már átadott 60 fa lun túl to váb bia -
kat is akart: „hogy azt mi most, mint bé kes ség el len va ló ki ván sá gát Kltek nek megenged -
jük, és a mit az mi eleink mind fegy ve rek kel s mind vé ge zé sek kel fel sza ba dí tot tanak,
azt az Klmed fe nye ge tô be szé dé re ke resz tyén sé günk el len mi be en ged jük hol dol ni,
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me gi tíl he ti Klmed mi cso da kí ván ság le gyen. […] Ír Klmed ar ról is, hogy mi lám szinte
to va Pécs fe lé és Ba ra nyá ban is hol dol ta tunk, de azt nem kell Kdnek csu dál ni, mert
az nin csen a vé ge zés el len, és ne künk ré gi vi téz eleink tôl is ma rad ván az az örök ség, hogy
az nem zet sé gek tôl el ne ide ge ned je nek jö ven dô re is, azért tart ják ke ze ket raj ta, de az
oly adó fi ze tés, hogy husz s hu szon öt fa lu, és több is nem ad annyit az ide ki va ló magyar
urá nak, mint az ide mi fe lénk va ló fa luk nak csak egyi ke is Kltek nek. Nincs azért sem mi
ha son la tos sá ga az Kltek hol dí tá sá nak, az mi hol dí tá sunk hoz.”18

A ka ni zsai bég zász ló tar tó já nak, Ib ra him szpá hi nak Bat thyá nyhoz írt le ve le igen jelleg -
ze te sen tük rö zi az osz mán-ma gyar ha tal mi osz toz ko dás va ló sá gát; sem a ma gyar ál lami
ha ta lom in téz mény rend sze ré vel, jog rend jé vel, sem a feu dá lis tár sa da lom an nak jelleg -
ze tes alá- fö lé ren de lé si, föl des úr–job bágy vi szo nyá val, a nagy bir to ko sok po li ti kai, igazga -
tá si, gaz da sá gi, bí rói ha tal má val és vé del mi sze re pé vel együtt nem szûnt meg funk cio -
nál ni a hó dolt sá gi pe rem vi dé ken, de még a hó dolt ság na gyob bik ré szén sem. Ib ra him
szpá hi a ne ki adott két fa lu19 meg hó do lá sát kér te a ma gyar föl des úr tól: „én va gyok örö -
kös iz pa já jok, Nagy sá god ma gyar örö kös urok”.20 A ket tôs tu laj do no si em lí tés a magyar -
or szá gi osz mán hó dol ta tás leg jel lem zôbb vo ná sát, a ket tôs ural mat, a con do mi ni um
rend sze rét ta kar ja. Az okos szpá hi, no ha csak vágy álom volt, hogy ma gát „örö kös szpáhi -
nak” ne vez te, jól tud ta, hogy a két fa lu, bár a szom széd te le pü lé sek körü löt te már
mind hó dol tak vol tak, s a la ko sok jól lát ták a nem en ge del mes ke dô köz sé gek büntetô-
pusz tí tá sát is, föl des uruk tud ta nél kül még sem mer nek be hó dol ni. „Vagy bo csát ja
Nagy sá god vagy nem, Nagy sá god hí re nél kül jô ni [ti. hó dol ni] nem mer nek…”
Batthyá ny ter mé sze te sen nem en ged te meg a hó dol ta tást, s egy eh hez ha son ló ügy -
ben a fen teb bi ná do ri le vél ben sze rep lô, jel leg ze te sen ren di és nem ze ti iden ti tást tük -
rö zô ar gu men tu mok kal rak ta hely re ka ni zsai szom széd já nak túl zot tan nagy ra nôtt ön -
tu da tát: „megér tet ted, hogy […] fa luin kat hogy be nem en ged jök hó dul ni.
Me gér tet tök, hogy az tö rök csá szár azért ad ta Mu sta fa oda ba sá nak, hogy adóz za nak.
Tö rök csá szár nem ad ha tó ját [!] ad ta, mi vel miénk ez az föld és or szág, [ti] csak jö ve vé nek
vat tok ben ne.Más az, hogy az bé kes ség elôtt a’ kik hol dul tak vol tak, azok nak be hol du -
lá so kat mi sem el le nez zök, de hogy az bé kes ség alatt hol dul tas sa tok, azt meg nem en ged jök!
Hogy pe nig Pécs és Kop pán tá ján sok fa lu kat hó dé tat tunk vol na meg, azt nem he le -
sen fog já tok reánk, mert mi nem hó dét to tunk, ha nem az mi atyáink nak az mi csá szá runk
ad ta, és firúl-fira ma rad. Nem úgy va gyon mi ná lunk, mint ná la tok, hogy pén zen adják
az jó szá got, ha nem az mi csá szá runk pénz nél kül ad ja, és va la med dig az a’ nem zet ség
fönn tart, mindad dig bír ja.”21 A fô úr he lye sen tud ta és lát ta a ma gyar feu dá lis és az
osz mán bir tok vi szo nyok kö zöt ti óriá si kü lönb sé get, s fö lé nye sen, le né zôen uta sí tot ta
vissza a hó dí tó, jött ment ide gen elit kö ve te lé seit. Vá la szá ból kiol vas ha tó a ma gyar arisz -
tok rá cia több év szá za dos ön tu da ta, s re mé nye, hogy a „jö ve vé nyek” ural ma csak ideig -
le nes.22 Hogy ne is mer te vol na a ma gyar ál lás pon tot a du nán tú li fô ka pi tány, hi szen
azt szin te az osz mán hó dí tás kez de te óta han goz tat ták. A 17. szá za di bé ke tár gya lá so -
kon mind a ma gyar, mind az er dé lyi kö ve tek ál lan dóan ez zel ér vel tek. 1608-ban Illés -
házy Ist ván ná dor is megír ta a bu dai pa sá nak: „azt is meg gon dol ja Nagy sá god, hogy
az ma gya rok tól ha ta lom mal és erô vel vé tet ték el azo kat az fa lu kot, de az or szág egy -
ní hány száz esz ten dô tôl fog ván az ma gya ro ké volt, nem tö rö kö ké, és azért ne cso dálja
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Nagy sá god, hogy azok, a kik nek kö zök tôl ap jok tól s igaz ság tól iga zán ma ra dott jó -
szágok va gyon oda, hogy bír ni akar ják”.23

Vác tö rök meg szál lá sa (1620) után né hány év vel ír ta Mo ham med bu dai pa sa a kö -
vet ke zô le ve let a ná dor hoz, nem kis fel há bo ro dá sát mu tat ván a ma gyar ne me sek és a
vi téz lô nép vi sel ke dé sén, amely sze rin tük vég te len gôg, ám ama zok szem szö gé bôl az
a nem ze ti iden ti tás ból fa ka dó el lenál lás, küz de lem, él ni aka rás. „Mi azon ban azt [ti. az
el vett jó szá got] min dig vissza szok tuk kül de ni, s a tet te se ket meg bün tet jük, dac zá ra
an nak, hogy azon 5–6 év óta, a mió ta e ha tá ro kat lak juk, a ré sze tek rôl el kö ve tett ká -
ro sí tá sok nál fe lí ra ta ink dac zá ra kár pót lást nem nyer tünk; pe dig mi ma rad tunk a helyzet
urai. Ti pe dig ezt vá la szol tá tok: »hát ti ama 7–8 év alatt meg sze rez té tek or szá gunk jo gait?
S mi azon fö lûl, hogy az el vett jó szá got visszaad juk, ta lán még né hány em be rünk fe jét
is le vá gas suk, vagy ôket il le té keik tôl fosszuk meg, s ma gun kat a vi lág elôtt ek ként megaláz -
zuk?« Ily gú nyos sza vak kal il let te tek ben nün ket.”24 En nél tö ké le te seb ben ki sem le -
het ne fe jez ni az or szág la kói, rend jei ér zel mi hoz záál lá sát a meg szál lók fe lé.
Az osz mán ha ta lom kép vi se lôi és ka to nái el len ér zett jo gos in du lat és ön tu dat ébren

tar tá sá ban nagy tá maszt je len tett ma ga Es ter há zy ná dor, aki ugyan a bé ke tár gya lá so -
kon nem a há bo rú, ha nem a bé ke kö tés mel lett tet te le a vok sát, lát ván az ural ko dó és
kincs tá rá nak szo rult hely ze tét, azon ban min den hely zet ben és min den kor ha zá ja és
nem ze te ér de két kép vi sel te. Le ve lei ben szin te ál lan dóan fi gyel mez tet te az ural ko dót,
hogy a „bé ke” alatt az osz mán csa pa tok el bi za ko dot tak ká, míg a nép véd te len né és
sza bad pré dá vá vá lik a ma gyar vi té zek meg pa ran csolt tét len sé ge kö vet kez té ben.25

Az 1641 ké sô ôsze tá ján írt Discursus Pa la ti ni ac opi nio cir ca mo der num Trac ta tum Tur -
ci cum cí met vi se lô, 47 ol dal nyi ké zi rat le he tett a ma gyar nyel vû alap ja an nak az em -
lék irat nak, ame lyet Es ter há zy no vem ber 11-én kel te zett és nyúj tott be II. Fer di nánd -
nak.26 Maj láth a legap róbb rész le te ket is föl de rí tô, no vem ber 11-di ki em lék ira tot
Es ter há zy „dip lo ma ti ai ge ni a li tá sa egyik leg fé nye sebb em lé ké”-nek ne ve zi.27 A ma gyar
nyel vû meg fo gal ma zás má so lat ban ma radt fenn Bat thyá ny I. Ádám le ve les köny vé -
ben.28 A szö veg tar tal mi lag na gyon ha son ló a la tin nyel vû höz, de an nál lé nye ge sen
bô vebb meg fo gal ma zá sú, itt-ott több sor ban, eset leg pont ban van ki fejt ve mind az, ami
az ural ko dói föl ter jesz tés ben csu pán egy mon dat. A szö veg össze ha son lí tó elem zésében
ki mu tat ha tó, hogy egyes pon tok, fel ve ze té sek vagy ha son la tok csak a ma gyar vál to zat -
ban sze re pel nek, nem be szél ve a szö veg gyö nyö rû nyel ve ze té rôl, kö vet ke ze te sen hasz -
nált ki fe je zô esz kö zei rôl.
Es ter há zy elô ter jesz té sét az zal a ma gya rá zat tal kez di, hogy nem akar hosszú len ni,

hossza san ki bon ta ni ô föl sé ge elôtt né ze teit, ám mégis bô veb ben kell ki fej te nie a török
bé ké vel kap cso la tos gon do la tait. A bé ke tár gya lás „fun da men tu mául” hét pon tot je löl
meg:29 1. A tö rök kel va ló bé kes ség már le járt. 2. „Tud nunk köll azt is, hogy az ô ve lek
va ló vé ge zé sün ket és bé kes sé get fegy ver rel köll tar ta ni, mert anél kül ká ros, mint hasz -
nos ô vé lek vé gez ni, me lyet sok ex pe rien ti á búl ta nult a’ mü ha zánk és az ma gyar nemzet
meg.”30 3. Le he tet len ség, hogy a vé ge zést a tö rö kök meg tart sák, ha a vé gek ál la po tán
nem vál toz ta tunk. 4. Ami ká ro kat, ége té se ket és fog la lá so kat el kö ve tett az el len ség, az -
zal szá mol nunk kell, „mi vel nem szo ká sa ne ki, hogy az mit egy szer ke ze kö zé ve szen,
visszaad ja”. 5. „sem mi egyéb, még az fegy ver is […] az kár té tel tûl, kap do sá stúl és egyéb
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el len sé ges do log túl el nem fog ja ôket, ha nem in stan te va ló (azon nal va ló) kár té tel”.
6. Szük sé ges, hogy a ki sebb tör vény sér té se ket mind két fél el tud ja in téz ni hely ben,
s azzal ne kell jen a ki rályt, il le tô leg a szul tánt meg ke res ni. 7. Ô fel sé gé nek legyen a Portán
ál lan dó kö ve te, aki a tö rök bé ke bon tá so kat és a ma gyar pa na szo kat elôadja.
A ná dor ál tal össze fog lalt elô ter jesz té sek rend kí vül fon to sak vol tak. Ha mindezek

a ja vas la tok be ke rül tek vol na az 1642. évi osz mán–ma gyar szer zô dés be, a Ma gyar Király -
ság sok kal erô sebb po zí ció ba ke rült vol na a hosszú ra nyúlt „bé ke kor szak” el kö vet kezô
év ti ze dei ben, s ke vés bé rom lott vol na úgy, mint ahogy az be kö vet ke zett.
Az osz mán fél ké tes sza va hi he tô sé gé vel, il let ve a bé ke be nem tar tá sá val több pont

is fog lal ko zik. A 7. pont nál Es ter há zy Ae so pus fa bu lá ját idé zi a bé ke tár gya lás, il let ve
a pa na szok dol gá ban: „mi kor a’ far ka sok az ju hok kal bé kes sé get akar tak volt ten ni,
az ku va szo kat, az kik az ju ho kat ôr zöt ték, kí ván ták [oly] con di ti ó ban ten ni, hogy ma -
gok túl elûz zék a’ ju hok”.31

Es ter há zy az 1. pont ki fej té sé nél rész le te sen elem zi az összes bé ke szer zô dést, kezd ve
a zsit va to ro ki val. Megál la pít ja, hogy az osz mán fél 1627-ben 50 év re akart bé két köt ni,
mert annyi ra le volt köt ve a per zsák kal, de mi vel az el sô szô nyi bé ke ra tifi ká ci ó ja nem
tör tént meg, a húsz év re kö tött zsitvatoroki 1636-ban le járt. Így azóta – a ná dor sze rint –
nincs ér vé nyes bé ke szer zô dés. Ér de kes Es ter há zy ezen ér ve lé se, ugyanis vol tak egyesek,
akik en nek épp az el len ke zô jét ál lí tot ták; mi vel min den újabb szer zô dés az 1606. évi
zsitvatoroki vég zést erô sí ti meg, a töb bi megerô sí té sé re nem is volt iga zán szük ség –
hang zik az érv. A ná dor sze rint azon ban nem csak nincs ér vé nyes bé ke kö tés, ha nem
azt az el len fél is jól tud ja, csak úgy tesz, mint ha nem tud ná; ugyanis fél a per zsák tól.32

Es ter há zy az 1625. évi szô nyi vég zést ja va sol ja megújí ta ni, mi vel lát ja a ke resz tény
fe je del mek egye net len sé gét – a ná dor itt a har minc éves há bo rú ra (1618–1648) utal –,
a Né met-Ró mai Bi ro da lom nagy rom lá sát, a vég te len kiadá so kat és an nak kö vet kezmé -
nyét, a nagy pénz te len sé get. Mert „bi zo nyos lé vén az is, hogy az mint az ten ger szelektûl
in dul ugyan meg, de megal ván az sze lek, nem mind járt múl nak el az ha bok, úgy az
bi ro da lom nak és or szá gok nak hol mi ma gá nos sze lek tûl és kér dé sek bûl szo kott ugyan
tá mad ni fegy ver miatt va ló con cus si ó jok (meg ráz kód ta tá suk), de gyak ran azok
megalud ván is, mint az seb hely az seb után fönn szo kott ma rad ni az egy más el len való
ide gen ség”.33 Pénz nél kül nem sza bad a tö rök el len ha da koz ni, „mert más az im pé -
rium ban és szom széd or szá gok ban va ló ha da ko zás nak ren di, s más itt Ma gyaror szág -
ban va ló”, ugyanis ott min de nütt ha tal mas vá ro sok és né pes fal vak van nak, ame lyek
el tud ják tar ta ni a ka to na sá got. En nek el le né re ma ga a bi ro da lom is na gyon erô sen
el pusz tult. Ma gyaror szá gon az élel mi szert, mu ní ciót és egyéb szük ség le tet nagy gond -
dal és sok kész pénz zel le het ne csak elô te rem te ni – ér vel a ná dor. Egyéb ként az it te ni
ha da ko zás nak is egé szen más a mód ja, mint Nyu ga ton, „s bi zo nyos, hogy el len sé gekké
ten nék azo kat is, az kik nek ol tal mo kra men né nek, és szol gál ni kí ván ná nak ne kik”.34

Es ter há zy jól lát ta, hogy sem mi fé le ide gen ha dat nem sza bad be hív ni az or szág ba, pláne
pénz nél kül, mert az csak az or szá got pusz tí ta ná – mi ként majd be is fog kö vet kez ni
a tö rök el le nes fel sza ba dí tó há bo rúk ide jén. Ez utób bi gon do la tot for mál ta tovább,
majd ha lad ta meg és dek la rál ta Zrí nyi az Az tö rök áfium ban, amely azon ban egészen
más kö rül mé nyek kö zött, más cél lal – ép pen a tö rök el le nes há bo rú megin dí tá sáért,
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s nem a bé ke kö tés ér de ké ben – fo gal ma zó dott meg: „mindazonál tal a de re kas ve sze -
del mek az ide ge nek tül es tek; holott avagy nem ér zet ték ugy nya va lyán kat, avagy a kén -
te len ség nem erôl tet te ôket a sze ren csél te tés re mint a ma gyart. […] Hány szor a tö -
rök csá szá rok sze mé lyek sze rint sok száz ezer em be rek kel jöt te nek or szá gunk ban, […]
de mégis Is ten nem ha gyott mind nyá jun kat el vesz ni; az mi ve szett is, töb bi re bé kes -
ség alatt s frigy nek szi ne alatt vesz, hogy sem ha da ko zás ban. Azért ma gyart ké vá nok ol -
tal mam ra, nem in dust, nem ga ra man tát, sem olaszt, sem né me tet, sem spa nyort.”35

A ha da ko zás hoz szük sé ges pénzt a ná dor több nyi re „ner vus bel li”-nek ne ve zi elô -
ter jesz té sé ben, mi ként a so kak ál tal idé zett köz mon dás vall ja: „Pe cu nia est ner vus
belli”.36 Ezért mind a tö rö kök kel, mind a ke resz tény fe je del mek kel va ló bé ke meg kö -
té sét, il let ve sta bi li zá lá sát ja va sol ja az ural ko dó nak mindad dig, amíg az ele gen dô pénzt
nem te remt elô a ha da ko zás hoz. Ak kor ugyanis könnyû lesz okot, pon to sab ban ürü -
gyet ta lál ni az osz mán fél el len megin dí tan dó há bo rú hoz.
A 2. pont ban a ná dor a tö rök kel va ló bé kes ség mo rá lis tar tal mát és an nak kö vet kez -

mé nyeit ve ti fel: „Az tö rök kel va ló bé kes ség rôl nem úgy köll gon dol kod ni, mint ke -
resz tén fe je del mek közt va ló vé ge zé sek rôl […], ha nem pra e sup po nál ni (fel té te lez ni)
köll azt, hogy az mely bé kes sé get ô ve le vé gez tünk, úgy mint ju hok az far ka sok kal, ku va -
szok és ôr zôk nél kül ne hagy juk az ju ho kat,mert ki vált kép pen az al ja az tö rök ség nek sem -
mit az bé kes ség gel nem gon dol, ha nem ahol mit el kap hat, azt el vi szi […].37 Ha azért
ugyan bé kes sé get aka runk vé lek csi nál ni, min de nekelôtt az fegy vert köll elô ké szí te ni, az ki vel
oltal maz has sa ô föl sé ge or szá git, szol gáit és hí veit.”38

A ná dor hossza san elem zi az el múlt év szá zad ese mé nyeit azt bi zo nyí tan dó, hogy a
tö rö kök kel va ló há bo rús ko dá sok alatt a ma gyar nép nem pusz tult annyit, mint „az ô
szi ves bé kes sé gek alatt”; ami kor az osz mán fél a ma gyar nem ze tet „el von ja az ke resz -
tén fe je del mek tôl”, vagyis Sza po lyai Já nos ki rály (1526–1540), s Já nos Zsig mond
(1540–1571) ural ko dá sa alatt volt az el len ség nek nagy „elô me ne te le”, to váb bá mi kor
min den fé le prak ti ká val meg vet te Esz ter go mot (1605), Pa lo tát (1623), Vá cot (1620).
Es ter há zy sze rint te hát a Sza po lyai-fé le úgy ne ve zett nem ze ti ki rály ság, Já nos Zsig mond
er dé lyi ural ma, majd a Bocs kai- és a Beth len-fé le moz gal mak, ami kor a nem zet a Habs -
bur gok he lyett az osz má nok kal szö vet ke zett, vol tak ká ro sak. En nek a kon cep ció nak
ugyan el lent mond az a tény, hogy a Habs burg ural ko dó ál tal meg kö tött zsitvatoroki
bé ke sem ho zott az or szág éle té be nyug vó pon tot, hi szen azóta is pusz tul az or szág, de
azt a ná dor is elis me ri, s ke se rûen szám lál ja elô a sok száz fa lu meg hó dol ta tá sát. „az
kik nek jö ve del me sok száz ezer fo rint ra me gyen, úgy hogy csak nem egész vég be li törö -
kö ket, ki vált kép pen az, kik itt szé lén van nak, min de zek bûl az fa luk búl su sten tál ják
(tart ják el) és fi ze tik, kit megíz lel vén az tö rök, az az oka, hogy mast is szün te len min -
den ré szei ben az or szág nak raj tok va gyon”.39 So rol ja a tö rö kök fe nye ge té seit, gyer me -
kek, asszo nyok, fér fiak el rab lá sát. Az el len ség már a Rá bán is túl ju tott – a fo lyó lé lek -
ta ni ha tár vo nal a kor ban a hó do lás te kin te té ben –, Gyôr fe lé ha lad nak, és már
majd nem elér ték Nyit rát és Kas sát – ol vas ha tó az elô ter jesz tés ben.
A ná dor a ti zen öt éves há bo rú (1591–1606) kor sza kát már jó val po zi tí vabb nak véli,

mint a Mo hács kö rü li ese mé nye ket. Ek kor a ke resz té nyek az osz má no kat már annyira
meg szo ron gat ták, „hogy Bu dá rúl csak az ka pun sem jö he tett ki az tö rök, hogy mind -
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járt elöl ték, s az csa tá zó ma gyar ság Eszé kig, s Lan dor fei er vá rig40 járt mind ví zen, mind
szá ra zon alá”, s a mos ta ni, fél tük ben be hó dolt fal vak sem mit nem adóz tak ne kik. A len -
teb bi fal va kat a ma gyar ka to nák el pusz tí tot ták, hogy a tö rö kök ne ta lál ja nak sem mi -
fé le élel met. „Ösz ve vet vén az tö rök nek ma sta ni ál la pot ját fegy ver alatt va ló ál la pot jok -
kal, sok kép pen job ban van nak, hogy sem mint vol tak, és na gyobb nye re sé gek va gyon.
Ma gyar Or szagh pe nig és az ma gyar nem zet at tól az sit va to ro ki vé ge zé stûl fog vást mind
fo gyott és fogy…”41 – ol vas ha tó a ná dor összeg zé se.
Es ter há zy a 3. fô pont ban min de nek fö lött le szö ge zi, hogy amíg a vég há zak vi téz lô

nép pel meg nem lesz nek rak va, s azok nem lesz nek meg fi zet ve, ad dig a tö rö kök is
csak azt cse lek szik, amit ed dig: „li be re ki me gyen az fa luk ra, s ke resz tén fül nek csak
hal la ni is rút az, a’ mit a’ po gány ebek az sze gény köz ség gel, gyer me kek kel és if jú cse -
lé dek kel cse le kesz nek, gyak ran el lop ván és né ha erô vel is el vi vén, pén zen ad ják el
[…], sza ba don me gyen az vég há zak alá is, s mind mar há jo kat, s mind ma go kat egyaránt
hajt ja […], mert tud ja, hogy ke ve sen van nak. Li be re me gyen az hol dul ta tás ra is, mert
nem áll hat nak el le ne […]. Et tôl pe nig ôket vé ge zés el nem fog ja, ha nem pál ca s fegy ver.”42

A ná dor mindez zel szem beál lít va a ma gyar vég vá riak vi szo nyait, mes te rien fes tett képet
nyújt éle tük rôl; ke ve sen van nak, sem pró funt juk, sem kvár té lyuk, két- há ro mé ven te fizet -
nek ne kik, sem te he nük, sem egyéb meg él he té si le he tô sé gük nincs. Akik ka pál ni vagy
arat ni jár tak ko ráb ban, azo kat most a tö rö kök gyak ran el kap ják, rab ság ba vi szik, vagy
már a ka pál ni va ló te rü le te ket is el fog lal ták. „Míg az fi ze tés ér ke zik, ki szél lel ott az fa -
lu kon él, s húsz- von szon [!] az sze gény hol dult ság túl az mit el vony hat, gyû löl köd vén
éret te mind a sze gény ség gel, s mind az ne mes ség gel, a’ ki nek azok job bá gyi, s tör vény
alá is ve szik gyak ran af fé le la tor sá gért ôket.”43 Van aki úton ál lóvá, tol vajjá vagy ép pen
tö rök ké lesz. Ha va la ki job ban bír ja ma gát, lo va és fegy ve re van, „sze ren csé re ve ti
magát, s az tö rök el len me gyen, s vagy megölik ott, [vagy] ra bot és pré dát hoz, s az zal
su sten tál ja (fenn tart ja) ma gát”.44 Er re vá lasz ként az el len ség még in kább ki csap a fal -
vak ra és a vég há zak ra, s tíz szer annyi kárt tesz, mint amennyit be val la nak. Vagyis se
vé ge, se hossza a fosz to ga tás nak, ami nek csak ak kor le het ne megálljt pa ran csol ni, ha
a ma gyar vég há za kat ka to nák kal fel töl te nék, s azo kat jól meg fi zet nék – ez Es ter há zy
kon cep ció já nak a lé nye ge, ame lyet elô ter jesz té sé ben több ször is hang sú lyoz.
Az 1627. évi, egyik leg fon to sabb elô ter jesz té sé ben is ugyaner rôl van szó: „[a ka tonák]

nem tud nak elég gé eliga zod ni a hû ség és a vég sô ín ség közt, sem mi re mény nem lévén
a ja ví tás ra, mi dôn egy, sôt két év ben egy szer kap nak zsol dot”. A vi té zek kö zül – Es ter -
há zy sze rint – ke vés év alatt is, csak Len gyelor szág ba, 30–40 ezer fô ván do rolt ki, s tele -
pe dett le. „De ezen kí vül, fegy ver vi se lés ben ki tû nô, na gyon szá mos fér fi, mi vel ezt a
szer fö lött nagy ín sé get to vább nem tûr het ték, alá ve tet ték ma go kat a tö rök nek szá mo -
sok kal együtt a nép kö zül. A leg kö ze lebb le folyt húsz vagy hu szon öt év alatt legalább
is két ezer fa lut épí te né nek és te le pí te né nek be, me lyek min de ni ke adó val, mun ká val,
élés sel s min den szük sé ge sek kel, bár nem jó szán tá ból, a tö rök ügyét moz dít ja elô, és
se gí ti el le nünk, sôt a mi Ma gyaror szá gon nem volt a tö rök szo ká sa, már min den ötödik
em bert fegy ver vi se lés re hajt és kény sze rít. To váb bá a vég be liek kö zül, kik még a magok
he lyén meg ma rad tak, szá mo san rab lás sal se gí te nek ín sé gö kön, vagy a ki ben több a
be  csü let ér zés, ka pál ni jár nap szám ban.”45
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Össze vet ve az 1627. évi és az 1641. évi Opi ni ót, a ná dor az utób bi ban még ke ser ve -
sebb ké pet fest a vég vá riak nyo mo rá ról; a ko ráb bi elô ter jesz tés ben egy-két évet je lölt
meg a zsold fi ze tés gya ko ri sá gá nak, míg 1641-ben az már csak két-há rom éven te tör -
té nik meg, s az is olyan ha szon ta lan mó don haj ta tik vég be, hogy „azalatt, ki lo vát, ki
fegy ve rét ad ja el, s az ki nek há rom s négy ló ra va gyon is fi ze té se, alig va gyon egy lo va,
[…] s fegy ver te le nek is, mert fél, hogy so káig is mét nem fi zet nek ne ki, s nem erôl kö -
dik nya va lyás sem ló ra, sem fegy ver re”.46 1641-ben a ná dor sze rint a vi té zek már ka -
pál ni jár ni is alig tud nak, mert vagy el kap ják ôket a me zôn, s rab ság ba hur col ják, vagy
nincs ho vá men niük, mert azóta sok fa lu meg hó dolt az el len ség nek.
Há bo rú ban, had já rat ide jén egy szer re ne he zebb, de bi zo nyos fo kig könnyebb is

volt a harc vál la lá sa, a helyt ál lás. A két vég sô pó lus, a jó és a rossz kö zöt ti mo rá lis vá -
lasz tá si le he tô ség job ban el kü lö nült, sok kal in kább ki volt je ge ce sed ve, mint az em -
be ri tar tást ôr lô tét len ség ide jén. A tol va jok ról, rab lók ról, gát lás ta lan kó bor lók ról
nem be szél ve, akik mind a két fél nél bô ven ter met tek min den idô ben és min den -
hol, bé ké ben, a min den na pok szür ke sé ge, pusz tu ló har ci mo rál ja kö ze pet te – ami -
kor az el lá tat lan ma gyar vég vá riak nak ugyanazok ból a hó do lat lan, il let ve hó dolt fal -
vak ból kel lett megél ni, mint el len fe leik nek – ta lán még ne he zebb volt meg tar ta ni
a tisz tes sé get. Még ha az egy sze rû vi té zek nem is tud ták, hi szen nem lát ták át, hogy
az el len ség a hosszú bé ke kor szak ban – a zsitvatoroki bé ké tôl, fô leg az 1620-as és
1640-es évek kö zött – a ma gyar fal vak szá zait hó dol tat ta meg,47 s ôk csak a ki sebb
he lyi rab lá sok ról, gyer me kek el hur co lá sá ról tud tak, le he tet len volt láb hoz tett fegy -
ver rel néz ni az el len fél elô re tö ré sét, s nem in dí ta ni el le nük visszaütést. Nem le hetett
úgy mond gyá ván, szó nél kül néz ni, hogy „az el len ség sok kal job ban van bé ké ben,
mint há bo rú ban”, vissza nem vág ni a ma gu kat el bí zó, rab ló osz mán ka to nák ra vagy
el ra bolt csa lád tag jai kért cse ré ben és egy kis pénz szer zé sért nem kiüt ni tö rök re vagy
rác ra, hogy ra bot sze rez ze nek. Szin te le he tet len volt bün te tés kép pen nem meg ra -
bol ni azt a fa lut, ame lyik „ön ként” be hó dolt az el len ség nek, ahe lyett hogy pa raszt -
jai a ma gyar vi té zek üres gyom rát töl töt ték vol na meg… – gon dol hat ták a ma gyar
ka to nák. Nem csak az ál lan dó hó dí tá sok ra be ren dez ke dô Osz mán Bi ro da lom meg -
szál ló ka to nái nak, ha nem az év szá za dos tö rök el le nes har cok ban ki ter me lô dött hazai
ka to nai ré te gek nek is a há bo rú, il let ve a har cok vol tak az egyet len és fô fog lal ko zá -
suk, va la mint fô meg él he té sük. Már csak azért is le he tet len volt a tény le ges fegy ver -
nyug vás be tar tá sa.
Az el len té tes ér de kek egyazon idô ben, egy szer re nem ér vé nye sül het tek. Két erô, ha

egy más nak fe szül, a fi zi ka tör vé nye sze rint ugyan kiegyen lí thetik egy mást, de nem így
tör té nik az élet ben. Egy-egy tö rök-ma gyar össze csa pás al kal má val bár me lyik fél is gyô -
zött, min den kép pen nagy har ci zajt és gya kor ta rom lást, vesz te sé get ered mé nye zett
mind a ka to nák, mind a kör nyék la kói szá má ra. Ter mé sze te sen nem volt mindegy,
hogy adott eset ben a ma gyar vagy az osz mán ka to nák gyôz nek-e, hi szen ha az elôb -
biek, re mény volt ar ra, hogy a hó dol ta tás ra ki sze melt fa lu legalább ideig le ne sen meg -
me ne kül a tö rök adóz ta tás tól vagy az el pusz tí tás tól, az el fo gott ke resz tény ra bok ki -
sza ba dul nak az el len fél ke zé bôl, eset leg el haj tott ál la tai kat is vissza kap ják, de min den
eset ben a ma gyar pa raszt, a ma gyar te le pü lés há ló zat és a ma gyar föld pusz tult; mert
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hiá ba hív ták az Osz mán Bi ro da lom nak adó zó te rü le tet ak kor tájt „Tö rökor szág nak”,
az a Ma gyar Ki rály ság ré sze ma radt. Az osz mán és a ma gyar fél kö zöt ti harc csak csen -
de sed he tett a bé ke idô szak ban, de nem szûn he tett meg, mint ahogy a tûz és a víz sem
lé tez het egy szer re ugyanazon a he lyen.
Vissza tér ve a ná dor Dis cur su sá hoz, a 4. pont ban azt fej te ge ti, hogy a tö rö kök sem -

mit sem ad nak vissza ab ból, amit egy szer a ke zük be ka pa rin tot tak, így több hor vát- és
szla vón vá rat, va la mint Vá cot, Ta tát, Gesz test stb. em lí ti. Es ter há zy csu pán azon ra bok
sar cát, akik rôl ô tud, s az el múlt 5–6 év ben es tek rab ság ba, 200 ezer fo rint ra te szi, nem
be szél ve, s szá mu kat sem tud va azok nak, aki ket le vág tak vagy örök rab ság ba vit tek.
A hó dol ta tás – a ná dor sze rint – nem csak azért ve sze del mes és go nosz do log, mert

at tól kezd ve a tö rö kök adóz tat ják a pa rasz tot, aki azután már nem tud úgy fi zet ni, sem
szol gál ni ke resz tény urá nak, mit kel le ne, „de az is, hogy mind lá ba, ke ze, sze me azon
hol dult fa lu ban va gyon ne ki, va la mit ott hall és lát, az sze gény ség min de ne ket mind -
járt éle te vesz té se alatt tar to zik az tö rök nek be vin ni, úgy hogy csak nem min dent ért -
nek és tud nak va la mit ô föl sé ge vagy én is, ô föl sé ge után az vár me gyék re írunk. Tud -
nak min den egyéb ál lo po tot is, akár az ma gunk ol tal mát, akár az ô ár tal mo kat néz ve.”48

Igen ve sze del mes te hát az el len fél elô nyo mu lá sa, mert az zal nem csak adó juk nô, ha -
nem mintegy elô re tolt bás tya ként, a la kos sá got fo lya ma tos kém ke dés re, in for má ció -
adás ra, „tö rö kös ség”-re kény sze rít vén be le lát nak mind a he lyi, mind az or szá gos ügyek -
 be, lát ják a ma gyar vég he lyek ke vés szá mát és erôt len sé gét, mu ní ció be li hiá nyát,
a vég be liek cse kély lét szá mát és fi ze tet len sé gét.
A ná dor szin te fel jaj dul, ami kor elô so rol ja, hogy az egy ko ri 72 vár me gyé bôl je len -

leg már csak 32 tar to zik a Ko ro ná hoz, amely bôl 19 rész ben vagy egész ben hó dolt, s a
meg ma radt me gyék pe dig rész ben „az he gyek kö zé szo rult”, s rész ben ki csiny vagy
erôt len ál la pot ban van nak. Új ra megis mét li – mi ként a Discursus min den pont já ban
te szi –, hogy az el len sé get a to váb bi hó do lás tól ugyan vissza nem le het fog ni, ha csak
nem fegy ver rel ôr zik az or szá got.
Az osz má nok „elô me ne te lé nek” – a ná dor sze rint – el sô sor ban há rom oka van: 1. a tö -

rö kök el le ni pa na szok Bu dán túl nem jut nak to vább, s bosszút sem áll nak a sé rel me -
kért; 2. a ma gya rok nak at tól va ló foly to nos fé lel mük, hogy a tö rö kök a bé két fel mond -
ják, te szi ôket igen gô gös sé és ag resszív vé; 3. a má so dik ok ból kö vet ke zôen, ha a
ma gya rok cse lek sze nek va la mit a bé ke el len, ar ról a tö rö kök mind járt hírt ad nak, és
csau szo kat me nesz te nek. Ama gyar vi té zek nek igen meg pa ran csol ják a szi go rú ti lalmat,
„me lyet eszé be ve vén az tö rök, ugyan rö pül ve me gyen min den in so len ti á kra (döly fös -
sé gek re) […], Ca ni sá túl fog vást Szol no kig ki jár ef fé le ége tés re, rab lás ra, hol dul ta tás
ra egy szer is, más szor is”.49

Az 5. pont ban szin tén a tö rök rab lá sok ról esik szó; ma gya ro kat, kö zöt tük kö ve tet is
ej tet tek rab ság ba újab ban a bé ke el le né re. A por tai re zi dens nek eze ket a sé rel me ket
mind elô kell ter jesz te nie a szul tán elôtt. Ha a ma gya rok kö vet nek el va la mi bé ke bon -
tást, az ügy azon nal a szul tán elé ke rül, for dít va vi szont nem így tör té nik. En nek egyik
fô oka a por tai re zi dens elég te len mû kö dé se. A ki rály nak ál lan dó kö ve tet kell fenn -
tar ta nia a Por tán, mert csak ott tud ja hat ha tó san a visszaélé se ket, bé ke bon tá so kat kor -
dá ban tar ta ni, il let ve az or szág ér de két kép vi sel ni. A je len le gi re zi dens az el kö ve tett
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bé ke bon tá so kat – a ná dor im már ti zen hat év alatt meg szám lál ha tat la nul so kat írt meg
ne ki – nem ter jesz tet te a nagy ve zí rek elé, mi vel hogy azok nem tud nak ró luk.
Csak azok nak a szá mát, aki ket az utób bi évek ben a tö rö kök megöl tek vagy el ra bol -

tak, s fô leg az if jak kö zül tö rök ké tet tek, és akik rôl a ná dor nak tu do má sa van, mintegy
5000 fô kö rü li re te szi; ezek egy részt „Is ten ká rom ló i vá” lesz nek, más részt „fegy ver rel
hoz zák azután reánk [ti. ôket].” A kis gyer mek kor ban el ra bol tak és ja ni csár rá vagy va -
la mi lyen szol gá vá tett sze mé lyek va ló ban tel jes iden ti tá su kat el ve szí tet ték.
A ná dor a 6. pont ban ko misszá ri u sok ki ne ve zé sét ja va sol ja, akik bi zo nyos ki sebb

hord ere jû ügyek ben, visszás sá gok ban ké pe sek le gye nek dön te ni, hogy ne kell jen
mindun ta lan Bécs hez, il le tô leg a Por tá hoz for dul ni, azál tal vég te len las sú vá té ve az
in téz ke dést. Azo kat a tör vény cik ke ket is fel so rol ja, ame lyek a bé ké re va ló vi gyá zás ra
és a bün te tô szank ciók ra vo nat koz nak, de vé le mé nye sze rint a pa na szo kat és a pa nasz -
té telt is is mé tel ten rend sza bá lyoz ni kell. Az or szág ban há rom rend van, ame lyek a tö -
rö kök nek szok tak „ár ta ni”, vagyis vissza vág nak ne kik: 1. a vég be liek, aki ket fe gye lem -
ben le het tar ta ni, ha ren de sen meg fi ze tik ôket; 2. az urak és a fô ren dek szol gái, aki ket
uruk nak kell kor dá ban tar ta ni; 3. a vé gek ben és a fal vak ban la kó sza bad le gé nyek,
akik „csak kap do zás sal él nek”, és ôk kö ve tik el a leg több „csin ta lan sá got”. Ha be lô lük
duz zasz ta nák föl a ke vés vég be li egy sé ge ket, s ren de sen meg fi zet nék ôket, úgy a számuk
jó val ke ve sebb len ne, s a ma ra dék kal könnyebb len ne el bán ni.
A tö rö kök ré szé rôl sok kal egy sze rûbb len ne a bé kes sé get meg tar ta ni, il let ve megtar -

tat ni – ír ja a ná dor –, ha azok va ló ban azt akar nák. Ugyanis a fal vak ban nin cse nek sza -
bad tö rö kök, a vég be liek pe dig kap nak zsol dot. Mi vel „zár s la kat alatt lak nak az vég -
vá rak ban, s min den kor tud hat ják az bé gek és pa sák, ki me gyen ki az vég ház búl, és az
pré dát is, az mit kap nak, nem vi szik imi de-a mo da, ha nem be vi szik, s könnyû mindjárt
sa tis fac ti ót (elég té telt) ten ni ne kik, csak akar ják”.50 Jól lát ja a ná dor a magyar és a török
vég be liek stá tu sa, fi ze té se, el lá tá sa és mo rá lis tar tá sa köz ti alap ve tô kü lönb sé ge ket.
A Discursus szer zô je a fen tebb fel so rolt pon to kat ja va sol ja ala pul ven ni, „az föl jül

megírt dol go kat fun da men tu mol le té vén, hogy ev vel az ál nok nem zet ség gel al kol ma -
tos ban és bá tor sá gos ban trac tál has sunk”.51 Ar ra is fel hív ja az ural ko dó fi gyel mét, hogy
a tö rö kök je len le gi po li ti kai hely ze tét (a per zsák kal és az oro szok kal va ló kap cso la tu -
kat) fi gye lem be kell ven ni.
A kö vet sze rint az osz mán fél – ré gi szo ká sa sze rint – is mét föl ve tet te a Habs bur gok -

tól igény len dô adó kér dé sét, mi ként azt a zsitvatoroki bé ke meg kö té se után is tet te.
No ha en nek le he tô sé gét ké sôbb el ve tet te, az mégis csak a Habs burg csá szár és ki rály
mél tó sá gát, szu ve re ni tá sát sér tet te.
A ná dor ezután a bé ke tár gya lá son részt ve vôk sze mé lyé re, a hely re – Ta tát ja va solja –

és a kö rül mé nyek re tér ki egé szen ap ró rész le te kig le me nôen.
Írá sá ban Es ter há zy vé gül hossza san és rész le te sen elem zi a zsitvatoroki bé ke ar tikulu -

sa it, azok be nem tar tá sát, il let ve a tö rö kök ál tal esz kö zölt ha mi sí tá so kat, „meg vesztege -
té se ket”, ame lye ket azután Ru dolf csá szár ral megerô sít tet tek, s azóta is ar ra hi vat koz -
nak; a leg dur vább ha mi sí tás az úgy ne ve zett fel sza ba dult fal vak ügyé ben tör tént, ugyanis
a tö rö kök sze rint az a köz ség, amely „va la ha hó dolt, azért hó dol jon mast is”52 – ez a
szem lé let tel je sen egy be vág az zal a régóta han goz ta tott né zet tel, mi sze rint ami egy -
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szer be ke rült az adó jegy zék be, az ott is ma rad. Hiá ba tör tén tek újabb és újabb bi zott -
sá gi tár gya lá sok, újabb bé ke kö té sek – eze ket is sor ra elem zi a ná dor ar ti ku lu son ként –,
az osz mán fél nem tar tot ta be azo kat, hi szen a ko má ro mi vég zés ben (1618) meg kap -
ták a kí vánt hat van köz sé get, mégis egy re töb bet és töb bet kí ván nak, és újabb te le pü -
lé se ket hó dol tat nak, adó ju kat pe dig ál lan dóan eme lik.
1642-ben meg kö töt ték a má so dik szô nyi bé két. A na gyí vû, szép nyel ve ze tû opi ni ó -

ból az ural ko dó nem egy pon tot el is fo ga dott. Így a kö vet kül dés nagy részt a ná dor ki -
tar tó küz del mé nek lett a kö vet kez mé nye, de a hó dolt sá gi és a hó dolt sá gi-pe rem vi dé -
ki fal vak vé del mét ezután sem tud ták biz to sí ta ni, és az össze csa pá sok is to vább
foly ta tód tak. Aho gyan an nak ide jén Hu nya di Já nos, il let ve kan cel lár ja megír ta a pá -
pá nak; az el len ség ál lan dóan a nya kun kon ma rad, mert most sem gyô zel met, ha nem
bosszút akar ven ni raj tunk – az or szág az övék, legalábbis a kard jo gán…
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MAR TÍ TI BOR

Az Es ter há zyak vi té zi etho sza a 17. szá zad ban*

„De mi vel már sem mit fél te nem nincs két haj dú fiamon kí völ és két ár va leá nyo mon
kí völ, Is ten aka rat já ból az fiai mat ka to ná vá csi ná lom, azok kis deák sá gok kal egyött az
ka to nai mód dal megol tal maz zák ma go kat, az két leá nyom hadd imád koz zék jó sze -
ren csé kért mind ne könk, mind ma gok nak, én pe dig megint in do lok és já rok, lo vaim
jó há tán for gó dom, mint le het”.1 Bat thyá ny I. Ádám (1610–1659) Ko há ry I. Ist ván -
hoz 1654 ja nuár já ban írott le ve lé ben emel ke dett stí lus ban fo gal maz ta meg sor sá nak
és élet szem lé le té nek leg meg ha tá ro zóbb vo ná sait, amely túl zás nél kül te kint he tô egy -
faj ta ars po e ti cá já nak is.
A du nán tú li ke rü le ti fô ka pi tány2 – aki egy ben a Ka ni zsa el len ve tett vé gek ge ne rá -

li sa is volt – so rai nem csu pán sa ját egyé ni éle té nek lá tás mód já ba en ged nek be te kin -
tést, ha nem plasz ti ku san vi lá gít ják meg a 17. szá zad el sô fe lé nek ma gyar fô úri men ta -
li tá sát is. A tö rö kök el le ni harc esz mé je és a gya ko ri, min den na pos har cok, amely hez
a di csô sé ges ha lál gon do la ta, il let ve an nak el fo ga dá sa is hoz zá tar to zott, nem pusz tán
a ko ra be li ka to nai vir tus egy sze rû ma ni fesz tá ció ja.3 A ma gyar fô úri élet mó dot és gon -
dol ko dást a min den na pok ban is nagy mér ték ben ala kí tó té nye zô, vég sô so ron a Magyar
Ki rály ság arisz tok rá ciá já nak – an nak több sé gé nek – leg lé nye ge sebb iden ti tás-konstituá -
ló ele me volt. A ha záért va ló élet ál do zat esz mé je, a hô si ön felál do zás ideál ja a magyar
ne me si ön tu dat ré sze volt, amely apá ról fiúra örök lô dött.
A 16–17. szá za di fô úri élet utak kö zül szá mos pél dát le het ne em lí te ni; je len dol go -

zat a Bat thyá ny és az Es ter há zy csa lád 17. szá zad el sô fe lé ben élt né hány tag já nak pél -
dá ján ke resz tül kí sér li meg be mu tat ni, hogy a fô úri fa mí liák egész nem ze dé kei vet ték
„vé re sen” ko mo lyan ezt a gon do la tot.
A nem csu pán bir to kaik szom széd sá ga okán, ha nem szá mos ro ko ni, csa lá di szál lal

is sok ré tûen, szo ro san egy más hoz kö tô dô ma gyar fô urak gyak ran in dul tak együtt por -
tyáz ni a tö rök el len a Ma gyar Ki rály ság és a hó dolt ság ha tá rá nak pe rem vi dé kén (amely

* Kö szö ne tet mon dok J. Új vá ry Zsu zsan ná nak, Dominkovits Péternek és Pálf fy Gé zá nak
a ku ta tás so rán nyúj tott ér té kes ta ná csai kért és se gít sé gü kért.
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sok szor egy beesett bir to kaik te rü le té vel is), ám csa pa taik élén nem egy eset ben mé -
lyen a hó dolt ság te rü le té re is be-be tör tek.4 Cél juk rend sze rint a tö rök rab ló por tyák
és fosz to ga tá sok, túl ka pá sok „el len té te le zé se”, egy faj ta re vans volt, il let ve tö rök ra bok
szer zé se vagy ép pen ke resz tény fog lyok ki sza ba dí tá sa. Az Ud va ri Ha di ta nács ál tal a
„há bo rús bé ke évek ben” til tott ka to nai (ma gán)ak ciók, por tyák nem te kint he tôk vak -
me rô ka lan dor ság nak, még ke vés bé egy sze rû rab ló ak ciók nak.5 A tö rök el le ni had vi -
se lés „ideo ló giá já nak” lé nye ges ré sze volt a bir to kok, az or szág te rü le té nek és la kói -
nak vé del me, az át me ne ti leg meg hó dí tott te rü le tek fe let ti jog igény dek la rá lá sa,
a rab ság ba hur colt ke resz tény ra bok ki sza ba dí tá sa és a hó dí tók „re gu lá zá sa”, „kordában
tar tá sa”. A fô urak fa mi liá ri saik kal, ma gán had se re gük kel in dul tak por tyáz ni; ak cióik
si ke res sé gét, il let ve ered mé nyes sé gét rend sze rint az él ve el fo gott ra bok szá ma, il let ve
ér té ke ha tá roz ta meg.6 A por tyák gya kor la ta szo ro san össze füg gött a ha tár vi dé kek írat -
lan szo kás jo gá val, ami hez a ko ra be li misszi li sek ta nú sá ga sze rint nem csak az iro dal mi
to po szok szint jén, ha nem a min den na pok ban is el vá laszt ha tat la nul hoz zá tar to zott a
vi té zi ethosz, a jel leg ze te sen ma gyar fô úri ka to nai eti ka és mo rál. En nek éppúgy része
volt a vi té zi vir tus, mint a val lá sos ke resz tény meg gyô zô dés.
A 16–17. szá zad ban a Nyu gat- Du nán tú lon egyaránt ha tal mas bir to kok kal ren delkezô

fô úri csa lá dok a Ná das dyak, a Zrí nyiek és a Bán ffyak mel lett a Bat thyá nyak és az Ester -
há zyak vol tak. A két utób bi fa mí lia szo ros kap cso la ta jól is mert: Bat thyá ny I. Ádá mot
– mint már ap ját, Bat thyá ny II. Fe ren cet is – a köz ne mes bôl ná dor rá fel ka pasz ko dott
Es ter há zy Mik lós sal va ló ba rát sá ga foly tán hosszabb idô óta jó kap cso lat fûz te az Ester -
há zyak hoz; a csa lád el sô ren dû bi zal ma sai kö zé tar to zott.

Vi téz ka to nák és hô si ha lot tak az Es ter há zy csa lád ban

A ná dor má sod szü lött fia, Es ter há zy Lász ló (1626–1652)7 le ve lei ben a Bat thyá ny Ádám
iránt táp lált bi za lom megannyi ta nú je lé vel le het ta lál koz ni; a fiatal arisz tok ra ta so kat
adott a ta pasz talt, bé csi ud va ri kö rök be is be já ra tos fô úr8 sza vá ra, aki – nyil ván magáénak
érez ve a jó em lé ke ze tû Mik lós ná dor (1625–1645) gyer me kei nek ügyét – sok szor észre -
ve he tô odaadás sal se gí tet te ta ná csai val, be fo lyá sá val a nemegy szer bo nyo dal mas, nehéz -
kes bir tok jo gi ügyek kel vias ko dó Es ter há zy Lász lót.9 „Ke gyel med nek igaz tisz ta szívbéli
szol gá ló aty ja” – ol vas suk Bat thyá ny Ádám Es ter há zy Lász ló hoz írt le ve lei nek szo ká sos
zá ró for mu lá já ban; a Bat thyá ny Ádám lá nyá val, Eleo nó rá val va ló há zas ság10 kés lel te -
té se miat ti né zet el té ré sek el le né re is ál lít hat juk, hogy Bat thyá ny Ádám sza vai nem te -
kint he tôk pusz tán for má lis nak. Ada tok kal ugyan nem tá maszt ha tó alá min den két sé -
get ki zá róan, de jo gos fel té te le zés nek tû nik az, hogy Es ter há zy Lász ló – a ko ra be li
fô úri csa lá dok gya kor la tá nak meg fe le lôen – akár hosszabb idôt is tölt he tett a Batthyány-
ud var ban; ál ta lá nos je len sé ge volt a 16–17. szá za di ud va rok nak, hogy az ud var tar tás
mód ját, a fô úri élet for mát el sa já tí tan dó, a ne mes if jak hu za mo sabb ideig kü lön bö zô
arisz tok ra ta ud va rok ban tar tóz kod tak.11 Lász ló gróf egyik leg ko ráb bi fenn ma radt leve -
lét Bécs bôl ír ta 1642 ta va szán nagy nén jé hez, Es ter há zy Ist ván né Thur zó Er zsé bet hez;12

ez ter mé sze te sen nem zár ja ki an nak le he tô sé gét, hogy az 1626-ban szü le tett if jú
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hosszabb idôt töl tött a Bat thyá ny-ud var ban,13 bár tud juk, hogy há rom év múl va, köz -
vet le nül ap ja ha lá la (1645) elôtt még Bécs ben ta nult.14 Vagyis, ha megszakí tá sok kal
is, de 1642 és 1645 kö zött a Habs burg Mo nar chia szék vá ro sá ban vé gez te ta nul má nyait,
elôt te pe dig Nagy szom bat ban ta nult.15 A két csa lád régóta fennál ló isme ret sé gé re utal
Ta káts Sán dor Bat thyá nyné Lob ko witz Pop pel Évá ról raj zolt port ré já ban: „Nyá ry
Kriszti nát is me leg ba rát ság és sze re tet fûz te hoz zá”;16 ami szin tén va ló szí nûsíti, hogy
az Es ter há zy-csa lád tag jai gyak ran for dul tak meg a Bat thyá ny-ud var ban, ahogy majd
ké sôbb Bat thyá ny Ádám gyer me kei is több ször lá to gat ták só go ruk ud va rát.17

Es ter há zy Lász ló nem csak dél ceg meg je le né sé rôl volt hí res, ha nem a por tyák so rán
ta nú sí tott ka to nai eré nyei és bá tor sá ga is szé les kör ben is mert té tet ték. 1645-tôl sopro -
ni fô is pán,18 1648 vé gé tôl pe dig a pá pai fô ka pi tá nyi tisz tet19 is be töl töt te. Az uno ka -
test vé rei vel, Es ter há zy Ta más lé vai al ka pi tánnyal (szül. 1625), Gás pár ral (szül. 1628),20

va la mint kö ze li ro ko ná val, Es ter há zy Fe renc gyar ma ti ka pi tánnyal (szül. 1617)21

az 1652. évi ve ze ké nyi csa tá ban hô si ha lált halt fiatal fô úr te me té sén Hoff mann Pál
pé csi püs pök mon dott ha lot ti pré di ká ciót:22 a Lász ló gróf sze mé lyét, kül sô vo ná sait is
rész le te sen megidé zô be széd23 kü lön kieme li lo va gias sá gát, ame lyet más, sze mé lyé vel
kap cso la tos ada tok is alá tá masz ta nak. Az egy kor Ké ry Já nos24 ud va rá ban ra bos ko dó
esz ter go mi Musz ta fa bég Bat thyá ny Ádám hoz írt le ve lé ben utal Lász ló gróf fal va ló jó
kap cso la tá ra, hang sú lyoz ván, hogy a gróf em ber sé ge sen bánt tö rök rab jai val.25 Lo va -
gias volt, de fé lel me tes vi téz hí ré ben állt, aki nem ke gyel me zett az el len ség nek, ami -
kor ke resz tény fog lyo kat kel lett ki sza ba dí ta ni a fog ság ból.
Lász ló gróf a vi té zi élet gaz dag ha gyo má nyát örö köl te elôd jei tôl; csa lád já nak tag jai kö -

zül töb ben is a tö rö kök el len ví vott üt kö ze tek ben vesz tet ték éle tü ket. Es ter há zy Ferenc26

(1532–1604) po zso nyi alis pán sze mé lyes ka to nai hôs tet tei rôl ugyan nincs (konk rét)
ada tunk, de alis pán ként – az osz mán be tö ré sek megaka dá lyo zá sa ér de ké ben vég rehajtott
té li jég vá gás gya ko ri meg szer ve zé se mel lett – az 1596 vé gén Vác kör nyé kén por tyá zó
tö rö kök el le ni vé de lem cél já val ki hir de tett (me gyei) ne me si fel ke lés szer ve zé sé ben
fon tos sze re pe volt.27 Sza lay Lász ló Mik lós ná dor éle té rôl írt mû ve sze rint 1596-ban
„Esz ter há zy Fe rencz sep tem ber 20-án Sellyén szem lét tar tott a po zsony me gyei dan dár
fe lett; s oc to ber 1-én az ér se kuj vá ri tá bor ba in dult a vi té zek kel, hon nan épen még idején
ér kez tek Pálf fy hoz,28 részt veen dôk a me zô- ke resz te si üt kö zet ben, mely nek ha lot tai
kö zött Fe rencz egyik fiát is ta lál juk.”29 Ist ván „hu szon hat éves if ju volt, mi dôn 1596.
oc to ber 26-án,30 egyi ke azok nak, ki ket fe lebb az ér se kuj vá ri tá bor ból Pálf fy hoz láttunk
in dul ni, ott ve szett a ke resz te si me zôn, s »nem le he tett so ha meg tud ni – mond ja a családi
fel jegy zés – ha rab szol ga ság ba hur czol ták -e, vagy pe dig len megöl ték«”31 Ta lán a véletlen
sö tét já té ka nyil vá nult meg, hogy Ist ván is 26 éve sen és 26-án halt meg, mi ként majd unoka -
 öccse, a 26 esz ten dôs Lász ló gróf 1652. au gusz tus 26-án, Nagy ve ze kény nél? A 20. század
for du ló ján ké szült csa lád tör té net sze rint Fe renc alis pán Ist ván ne vû test vé re – aki nem
té vesz ten dô össze Fe renc em lí tett Ist ván ne vû fiával32 – „mint ka to na, 1567-ben az
eger vá ri lo vas ság so rai ban szol gált, 1568–1570. az ér sekúj vá ri ôr ség ben tisz ti ál lomásban
volt, de az 1573. évi lajst rom ban már elô nem for dul, mi vel ta lán ek kor már nem élt”.33

Es ter há zy Mik lós Es ter há zy Fe renc és Il lé shá zy Zsófia ti ze dik gyer me ke ként jött
a világ ra 1583. áp ri lis 8-án; 1608–1610-ig lo va shad nagy ként szol gált a fel sô- ma gyaror -

400 MAR TÍ TI BOR

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:34  Page 400



szá gi fô ka pi tány ság kö te lé ké ben Má góchy Fe renc ge ne rá lis ol da lán.34 A ná dor testvére,
Dá niel, a csa lád csesz ne ki ágá nak ôse „éle té nek el sô kor sza kát fegy ver kö zött tölté, és
még ké sôbb is, 1620 kö rül, a lán zsé ri vár ôr ség nek egy ré sze fe lett pa rancs no kolt”.35

Fiai kö zül Ta más és Gás pár a ve ze ké nyi csa tá ban es tek el;36 Já nos (1625–1691) több év -
ti ze den át gyô ri ma gyar fô ka pi tány-he lyet tes volt.37 Es ter há zy Pál (1587–1645), Miklós
és Dá niel test vé re, aki tôl az Es ter há zyak zó lyo mi ága ere dez tet he tô, ér sekúj vári vi ce -
ge ne rá lis ként halt meg, „mi nekutá na har mincz ki lencz évet töl tött vol na ki rá lyi szolgá -
lat ban”.38 Fe renc ne vû fia (1617–1652) gyar ma ti ka pi tány ként esett el a ve ze ké nyi csa -
tá ban. Mik lós ná dor legidô sebb fia, Ist ván (1616–1641) pá pai fô ka pi tány volt, a ké sôb bi
ná dor, Pál (1635–1713) ka to nai pá lyá já nak si ke rei pe dig ta lán a legis mer teb bek; az
1664. évi had já rat ban Zrí nyi Mik lós ol da lán vett részt. Jól le het sze mé lyé vel kapcsolatban
in kább mû vé szi-i ro dal mi haj la mát, mély val lá sos sá gát és me cé nás, il let ve mû gyûj tô tevé -
keny sé gét szo kás kiemel ni.39 Rit káb ban szok tuk em le get ni Esz ter há zy Györ gyöt, Miklós
ná dor test vé ré nek, Dá niel nek fiát, a ró mai Col le gi um Germa ni cum et Hun ga ri cum
nö ven dé két, aki szin tén fiata lon esett el az 1663. au gusz tu si pár ká nyi csa tá ban.40

A 17. szá zad fô ne me si if jai nak élet út ja saj nos gyak ran vég zô dött tra gé diá val; gon -
dol junk csak a Vá rad ost ro mát 1664-ben si ker te le nül meg kí sér lô, szin tén fiata lon el -
hunyt Rá kó czi Lász ló ra,41 az 1668-ban egy tö rök por tya so rán meg halt Er dô dy Ádám -
ra,42 vagy ké sôbb az ugyan csak hô si ha lált halt Zrí nyi Ádám ra.43

Az Es ter há zyak egy mást kö ve tô ge ne rá ciói nak tu da tá ban a csa lá di tra dí ció meg be -
csü lé se, a meg szer zett ja vak megôr zé sé nek, il le tô leg gya ra pí tá sá nak cél ja ta gad ha tat -
la nul fe le lôs ség ér zet tel, a ha za ügye iránt va ló el kö te le zett ség gel pá ro sult. Az or szág
sor sá nak és vé del mé nek kér dé se az Es ter há zyak szá má ra nem ma radt a hang za tos sza -
vak szint jén; a 16–17. szá zad fo lya mán a csa lád szá mos tag ja – lo vas- és vár ka pi tá nyi,
vi ce ge ne rá li si vagy ép pen fô ka pi tá nyi posz tot vi sel ve – ak tí van részt vett a tö rök el lenes
har cok ban, és kö zü lük öten is éle tü ket ál doz ták a csa ta te re ken.

Bat thyá ny I. Ádám és Es ter há zy Lász ló em lé ke ze tes tö rök por tyái

A fiatal Es ter há zy Lász ló gróf ne vel ke dé se ide jén nem ki sebb sze mé lyi ség ol da lán sajá -
tít hat ta el a ha di me ster ség for té lyait, mint Bat thyá ny I. Ádám fô ka pi tány mel lett, aki
ké sôbb apó sa is lett. Fia tal em ber ként gyak ran ta lál ko zott (legin kább Bat thyá nynál) a
17. szá zad egyik leg ki vá lóbb ma gyar sze mé lyi sé gé vel és had ve zé ré vel, Zrí nyi Mik lós -
sal, aki hez – töb bek kö zött Zrí nyi nek hoz zá írott le ve lei ta nú sá ga és Lász ló ha lá lá ra
írt el ve szett ver se44 sze rint – ba rá ti kö te lék is fûz te.45 Kü lön bö zô for rá sok alap ján tud -
juk, hogy a há rom fô úr rend sze re sen szer ve zett kö zös por tyá kat, se re geik kel együtt
vi téz mó don har col tak, és ak cióik so rán je len tôs si ke reik vol tak – mint pél dául 1651
au gusz tu sá ban, ami kor a tö rö kök ál tal szo ron ga tott kis ko má ro mi ka pi tány, ger sei
Pethô Lász ló se gít sé gé re siet ve, a több szö rös lét szám be li túl erô el le né ben fu ta mí tották
meg a stra té giai fon tos sá gú vár46 alól az ost rom ló osz mán csa pa to kat.47

Bat thyá ny Ádám és Es ter há zy Lász ló szo ros kap cso la ta még szem be tû nôbb, ha figye -
lem be vesszük, mi lyen gya ko ri ság gal ta lál koz tak sze mé lye sen; er re vo nat ko zóan
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Batthyá ny Ádám iti ne rá ri u ma az el sôd le ges for rá sunk.48 A fel jegy zé sek sze rint 1648-
ban, il let ve 1650–1652-ben majd nem min den hó nap ban, rend sze rint – az ese tek döntô
több sé gé ben – Lász ló ke res te fel Ádám gró fot Né me túj vá rott vagy Ro hon con, de elô -
for dult az is, hogy más hol, kü lön bö zô ese mé nyek al kal má val ke rült sor ta lál ko zás ra.
Pél dául 1646. jú lius 18-án Po zsony ban, ami kor Bat thyá ny Ádám Pálf fy Pál lal együtt –
Es ter há zy Lász ló elô ze tes ké ré sé nek ele get té ve – sze mé lyes je len lé té vel igye ke zett se -
gí te ni és elô moz dí ta ni Es ter há zy nak a Ná das dy II I. Fe renc cel Kis mar to nért foly ta tott
bir tok per si ke rét.49

Mind ket ten je len vol tak az 1647. és az 1649. évi or szág gyû lé sen: Es ter há zy Lász ló
több le vél ben is ér te sí tet te 1646 ôszén Bat thyá ny Ádá mot ar ról, II I. Fer di nánd ki rály
elin dult-e már Bécs bôl a dié tá ra, s va jon mi kor ér ke zik meg oda,50 majd egy má sik,
már Po zsony ból írt le ve lé ben pe dig a ná dor je löl tek ki lé té rôl adott hírt 1647-ben.51

A le ve le zés mel lett más for rá sok is a kö zös, ered mé nyes és em lé ke ze tes por tyák gya -
ko ri sá gát iga zol ják: Új vá ry Zsu zsan ná nak Bat thyá ny Ádám má so la ti köny ve kap csán
vég zett ku ta tá sai ból tud juk, hogy 1649. ja nuár 1-jén Lász ló gróf 92 ló val, 1651. au gusz -
tus vé gén, il let ve 1652. ja nuár 18-án is kö zö sen por tyá zott Ádám uram mal, utób bi al -
ka lom mal 97 lo vas sal. Vé gül to váb bi ér de kes ada tok kal szol gál az az 1650 kö rül ke let -
ke zett összeírás, amely Zrí nyi Mik lós, Ná das dy Fe renc, Es ter há zy Lász ló és Bat thyá ny
Ádám por tyá zó ka to nái nak lét szám ada tait és éle lem szük ség le tét („pro funt ját”) köz li:
„az mennyi lo vas és gya log ra pro fon tot köl le tik ad ni, ezek nek fölírá sa:52

Bat thy á ni Ádám uram lo va si No 1293, gya log ja No 652
Zri ni Uram53 lo va si No 400, gya log ja No 300
Vég be li lo va si No 234, gya log ja No 453
Esz ter ház Lász ló uram lo va si No 200, gya log ja No 100
Ná das di Fe rencz uram lo va si No 150, gya log ja No 100
Eze ken ki vûl az né met lo vas és gya log.”54

Ezek az ada tok ugyan egye diek és eset le ge sek, hi szen va ló szí nû leg egy konk rét por -
tyá ra szánt se reg össze té te lét ad ják ki, de a szá mok nagy ság rend jük kel mégis jel zik a
fô urak sa ját ma gán had se re gé bôl kiál lít ha tó le het sé ges ka to nai erôt, egy szer s mind
utal nak a por tya irá nyí tá sá ban be töl tött sze rep re, va la mint az or szá gos had erô ben el -
fog lalt stá tus ra, il let ve po zí ció ra. A szá mok ar ra en ged nek kö vet kez tet ni, hogy mé re -
tei ben az iga li por tyá hoz ha son ló je len tô sé gû le he tett az ak ció.
Az 1651. au gusz tus utol só nap jai ra vo nat ko zó ada to kat55 Keg le vich Pé ter56 nap ló -

já nak au gusz tus 31-i be jegy zé se is alá tá maszt ja, amely egyút tal ér de kes hír adás az ott
tör tén tek rôl: „Se gesd alatt vol tunk s fe let tünk va la mi né met gróf Pu cha im,57 a ha di
ta nács alel nö ke ve zér ke dett; ott volt Gróf Zrí ni (Zrins ky) Mik lós bán, gr. Esz ter há zy
Lász ló, Bat ti a ni Ádám a ka ni zsai ha tár vo nal tá bor no ka; és én a ka ni zsai ha tár ôrök kel;
a vá ros egy ré sze leégett, mert a mieink gra ná to kat do bál tak a vá ros ba, s ha nem jött
vol na ô fel sé gé tôl ren de let Pu cha im hoz, be is vet tük vol na. Szent Grót58 kö rül elhelyez -
tük ma gun kat és tá bort ütöt tünk mintegy ha te ze ren. Ve lünk volt az ak ko ri veszp ré mi
püs pök Szé cheny György59 is.”60 Es ter há zy Lász ló sze mé lyes bá tor sá gá nak em lé kezetes
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ta nú je lét mu tat ta itt, ami rôl Hoff mann Pál szin tén megem lé ke zett a már ha lott László
fe lett mon dott em lí tett pré di ká ció já ban: „Bá tor szi vé nek chak ta valy -is ál mél ko dás ra
mél tó je len sé gét ad ta Se gesd -a lat, a’ ho lot mi dön feie fe let sü rön sü völ te né nek a’
taraszk go lyo bi sok, azok tul sem mi re sem ijed vén- megh, a’ sok po gány ság nak né ki ro -
hant vól na, ha az ö Okos-Vi téz Ipá nak pa ran cho lattya megh nem tar tóz tat ta vól na.”61

1652. au gusz tus 26-án, a ve ze ké nyi csa tá ban azon ban Lász ló gróf „ro ha ná sát” nem
tartóz tat ta meg sen ki, s így fiatal éle tét „a már tí rom ság ko ro ná já nak” el nye ré sé vel
áldoz ta a tö rök el le nes harc ban.
A 17. szá zad ele jén a mág ná sok kö zé be ju tó Es ter há zy csa lád tag jai nem csak meg -

nö ve ke dett va gyo nuk kal és kiemel ke dô po li ti kai sze rep vál la lá suk kal, ha nem ka to nai
tiszt sé geik kel és a tö rök el le nes har cok ban va ló több szö rös vér ál do zat tal já ró rész vé -
tel lel is kiér de mel ték azon ré gi ma gyar ne me si csa lá dok kö zé tar to zást, ame lyek már
év szá za dok óta har col tak és ál doz ták éle tü ket a po gány el le ni harc ban. Az ôsi Bá thory,
Drágf fy, Pe ré nyi, Zrí nyi, Do bó, Ba las sa stb. csa lá dok mel lett te hát az Es ter há zy fa mí -
liá ról is jog gal el mond ha tó: „Nincs Ma gyaror szá gon va la mi re va ló csa lád, amely ne
sirat ta vol na több ször is va la me lyik bá tor, ál do za tul esett fér fi ját: a szom széd or szá gok
és tar to má nyok vé dô bás tyái vol tak ke let fe lé.”62
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Krisz ti na gyer me ke, báty já nak, Ist ván nak 1641. évi ha lá la után a ná dor nak im már
legidô sebb fiaként „ná dorfi”, ap ja 1645-ben be kö vet ke zett ha lá la után 19 éve sen az
Es ter há zy csa lád fe je. 1652. au gusz tus 26-án a ve ze ké nyi csa tá ban esett el. (Vö. Az Ester -
 há zyak csa lá di nap ló ja. Köz read. SZI LÁ GYI Sán dor. TT 1888. 211, ill. ESZ TER HÁ ZY János
gr.: Az Esz ter há zy csa lád és ol dal ágai nak leírá sa. Kiad. hg. ES TER HÁ ZY Mik lós. Bp., 1901.
106–108. va la mint a hoz zá tar to zó Ok le vél tár.Összeáll. gr. ESZ TER HÁ ZY Já nos, kiad. hg.
ES TER HÁ ZY Mik lós. Bp., 1901. 187–190, 207–208, 210–212, 214–215.) A ve zekényi csa -
tá ról legújab ban: J. ÚJ VÁ RY Zsu zsan na: „De va la míg ez vi lág fennáll, minden nek szép koro -
ná ja fennáll”.A ve ze ké nyi csa ta és Es ter há zy Lász ló ha lá la. HK 119 (2006) 4. 943–972.

18 Bat thyá ny I. Ádám pá lyá já ról a bé csi ud var ban, ill. ud va ri kap cso la tai ról: KOL TAI
And rás: Ko mé dia és dis kur zus: Bat thyá ny Ádám föl jegy zé sei a csá szá ri ud var ról (1635–1641).
LK 72 (2001) 1–2. 77–94, ill. UÔ: Egy ma gyar fô rend pá lya fu tá sa a csá szá ri ud var ban:
Bat thyá ny Ádám (Bécs 1630–1659). Ko rall 2002. 9. 55–78.

19 Bat thyá ny Ádám megér tés sel vi sel te tett az if jú gróf gond jai iránt; Lász ló egyik pana -
szos han gú le ve lé re ír ja: „mit ír jon Ke gyel med ma ga ál la pat já ról, s az pénz szer zés -
rôl, ér tem, s kin szí vem sze rint is bú sol tam, hogy annyi ga li bái ta nál koz ta nak, s né -
me lyek is, hogy sza vo kat meg nem áll ják, bi zony nem il lik jó se kre tá ri us uram hoz,
de jó az Is ten, jó ban áld ja meg az Ke gyel med szá má ra, de ez az mos ta ni vi lág ily ál -
la pat tal szo kott jár ni. Ha mi jó ta ná csot tu dunk ad ni, szí vem sze rént meg csele ked -
ném”. (Bat thyá ny Ádám Es ter há zy Lász ló hoz, Ro honc, 1648. dec. 2., MOL, Ester -
há zy csa lád her ce gi ágá nak le vél tá ra, P 124, No 273). A le ve le zés rôl: MAR TÍ Ti bor:
Két ma gyar fô úr, Es ter há zy Lász ló és Bat thyá ny Ádám le ve le zé se (1646–1652). In: Összeköt -
nek az év ez re dek, szerk. J. ÚJ VÁ RY Zsu zsan na, PPKE BTK, Pi lis csa ba, 2011. 162–180.

10 Es ter há zy Lász ló 1650. feb ruár 6-án vet te fe le sé gül Bat thyá ny I. Ádám leá nyát, Mária
Eleo nó rát. Vö. Az Es ter há zyak csa lá di nap ló ja, i. m. (7. j.) 213; FE JES Ju dit: Az Es ter -
házyak há zas sá gi po li ti ká ja 1645 után. In: Gyer mek a ko ra új ko ri Ma gyaror szá gon
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„adott Is ten hoz zánk va ló sze re te té bôl… egy kis frau cim me recs két ne künk”. Szerk.
PÉ TER Ka ta lin. (Tár sa da lom- és Mû ve lô dés tör té ne ti Ta nul má nyok 19) Bp., 1996.
139–141. KOL TAI And rás: Egy fô úri la ko da lom elô ké szü le tei. (Es ter há zy Lász ló és Batthyány
Eleo nó ra me nyeg zô je Ro hon con 1650-ben) In: Lymbus Ma gyar ság tu do má nyi
Forrás köz le mé nyek. Bp., 2003. 117–135.

11 A fô ne me si if jak ud va ri ne ve lé sé rôl: KOL TAI And rás: Az ud va ri „is ko la” szint jei. In:
UÔ: Bat thyá ny Ádám és ud va ra 1625–1659. Bp., 1999. (PhD-disszer tá ció, ké zi rat)
137–142.

12 MOL P 123 (Es ter há zy Mik lós ná dor ira tai), 13. cs., Es ter há zy Lász ló 1. sz. le ve le
Es ter há zy Ist ván né Thur zó Er zsé bet hez, Bécs, 1642. áp ri lis 9.

13 Es ter há zy Lász ló gyak ran for dult Bat thyá ny Ádám hoz csa lá di ügyek ben is; 1646.
szep tem ber 6-án írt le ve lé ben Bat thyá ny Ádám tól ké ri, hogy le gyen se gít sé gé re
Graz ban ta nu ló test vé ré nek és uno ka öccsei nek ha za ho za ta lá ban: „Em lé kez tem
Kegyel med nél va ló lé tem ben Ke gyel med nek, az én Gráz ban le vô öcséim s Attyámfiai
ál la pattya fe lôl, ki ket Ke gyel med se gít sé gé vel ki akar nék onand ho zat ni, azért kérem
sze re tet tel Ke gyel me det to váb va ló szol gá la to mért, mu tat ná min den jó aka rattyát.”
(Es ter há zy Lász ló Bat thyá ny Ádám hoz, Frak nó, 1646. szep tem ber 6. MOL P 1314,
Mis si les. No 12.095.)

14 FE JES: i. m. (10. j.) 128.
15 Uo. 121.
16 TA KÁTS Sán dor: Ré gi ma gyar nagy asszo nyok. Vál. és kiad. RÉZ Pál. Bp., 20032. 188.
17 Bat thyá ny Kris tóf és Pál – sop ro ni, il let ve gra zi ta nul má nyaik ide jén – több ször meg -

lá to gat ták a kö ze li Cin fal ván (Czin dorf) tar tóz ko dó só go ru kat, Es ter há zy Lász lót
és nén jü ket, Má ria Eleo nó rát. Vö. FA ZE KAS Ist ván: Bat thyá ny I. Ádám és gyer me kei. In:
Gyer mek a ko ra új ko ri Ma gyaror szá gon. 94, 99.

18 1645. szept. 25-tôl Sop ron vár me gye fô is pán ja, vö. FAL LEN BÜCHL Zol tán: Ma gyaror -
szág fô mél tó sá gai 1526–1848. Bp., 1988. 96. Es ter há zy Lász ló Sop ron vár me gyei fô -
is pán sá gá ról a me gyei alis pá nok kap csán, va la mint a tiszt sé gé nek ide jén ké szült
(1648. évi) adó összeírás ról: DO MIN KO VITS Pé ter: Fô úri fa mi liá ri sok. Sop ron vár megye
alis pán jai a 17. szá zad ban. In: Idô vel pa lo ták… Ma gyar ud va ri kul tú ra a 16–17.
század ban. Szerk. G. ETÉ NYI Nó ra, HORN Il di kó. Bp., 511–529. Legújab ban UÔ: Graf
La dis laus Es ter há zy, Ober ges pan des Ko mi tats Öden burg, el hang zott a 28. Schla i nin ger
Gesp rä che (2008. szep tem ber 28 – ok tó ber 2.) ke re té ben meg ren de zett Die Fa milie
Es ter há zy im 17. und 18. Jahr hun dert cí mû kon fe ren cián, ill. ma gya rul UÔ: Gróf Es ter -
há zy Lász ló, Sop ron vár me gye fô is pán ja. Sz 143 (2009) 883–903.

19 Öster rei chis ches Sta at sar chiv, Wien; Krieg sar chiv, Hof kriegs rat, Bd. 298, fol. 456r:
„Ester ha si bitt umb con fe ri rung der Ober haubt mans chafft zu Pa pa” (1648. novem -
ber). Bé csi ku ta tá sai mat (2006-ban) a Pro Re no van da Cul tu ra Hun ga ri ae Ala pítvány
„Diá kok a tu do má nyért” szak ala pít vá nya tet te le he tô vé, amit ezúton is köszö nök.

20 Ta más és Gás pár bá ró Es ter há zy Dá niel (1585–1654) fiai vol tak.
21 Es ter há zy Fe renc a csa lád zó lyo mi ágá ból szár ma zott, Mik lós ná dor test vé ré nek,

Ester há zy Pál (1587–1645) ér sekúj vá ri fô ka pi tány-he lyet tes nek (1633–1645) volt a fia.
22 Hoff mann Pál Es ter há zy Lász ló, Fe renc, Ta más és Gás pár fö lött, Bécs, 1653. In:

Ma gyar nyel vû ha lot ti be szé dek a XVI I. szá zad ból. Kiad. KECS KE MÉ TI Gá bor–NO VÁ KY
Hajnal ka. Bp., 1988. 127–154; a pé csi püs pök pré di ká ció ja mel lett er dô di Pálf fy
Tamás la tin orá ció ja (RMK II I. 1830) is el hang zott a te me té sen (Uo. 155–169, Déri
Ba lázs ma gyar nyel vû for dí tá sa uo. 402–410).
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23 „Né ki […] igen ékes, tisz tes áb rá zat ja, gyö nyö rû sé ges szép egyen lô ség gel va ló te te -
mi nek, tag jai nak, ösz ve fog la lá sa, vi té zi mód ra al ko tott, te tô tôl fog va tal pig te kénte -
tes úri ter me te, kiért az ide gen nem ze tek elôtt is nem egyéb, ha nem te kén te tes, szép
gróf volt az ô ne ve. Ily nagy ékes sé gé nek meg fe lelt ere je is, mert oly szá las, oly vastag,
te te mes em ber nem volt ud va rá ban, akit csak fél kö nyök kel is (ha akar ta) or rára nem
ta szí tott. Sen ki ôná lá nál job ban a tár gyat meg nem lôt te, a kéz íjat erô seb ben meg
nem von ta, a gyû rût mes ter sé ges ben meg nem ök lel te, a lo vat ke mé nyeb ben meg
nem ül te.” Ma gyar nyel vû ha lot ti be szé dek, i. m. (22. j.) 141–142; idé zi: KO VÁCS Sándor
Iván: „Esz ter há zy Lász ló vé let len ha lál árul írt Zrí nyi uram ver sei”. Somogy 11 (1983) 1. 78.

24 Ipoly ké ri Ké ry Já nos (ké sôb bi ko ro na ôr) 1614-ben vet te fe le sé gül Es ter há zy An nát,
Mik lós ná dor test vé rét. Vö. Az Esz ter há zy csa lád és ol dal ágai nak leírá sa, i. m. (7. j.) 85.

25 J. ÚJ VÁ RY: i. m. (7. j.) 963 skk.
26 BE RÉ NYI Lász ló: Es ter há zy Fe renc alis pán. Tu rul 73 (2000) 3–4. 93–96.; PÁLF FY Gé za:

Po zsony me gyé bôl a Ma gyar Ki rály ság élé re. Kar rier le he tô sé gek a ma gyar arisz tok rá ciá ban
a 16–17. szá zad for du ló ján (Az Es ter há zy, a Pálf fy és az Il lé shá zy csa lád felemel ke dé se).
Sz 143 (2009) 866–874.

27 L. 1596. de cem ber 7-én kelt le ve lét, idé zi: SZA LAY Lász ló: Ga lan tai Gróf Esz ter há zy
Mik lós Ma gyaror szág ná do ra. I. (1582–1622) Pest, 1863. 1.

28 Pálf fy Mik lós, a „gyô ri hôs” (1552–1600), bá nya vi dé ki és ér sekúj vá ri fô ka pi tány vég -
vi dé ki, du ná nin ne ni ke rü le ti fô ka pi tány (1589–1600), utób bi mi nô sé gé ben az or -
szág rész ne me si fel ke lé sé nek ve ze tô je.

29 SZA LAY: i. m. (27. j.) 1.
30 Az élet kor (26), il let ve a hô si ha lál nap ja (26-a) ér de kes – bár nyil ván csak vé let len

– egy beesést mu tat az 1626-ban szü le tett, 26 éves Lász ló ha lá lá val (1652. au gusz tus
26-án). Az vi szont fel te he tôen már nem volt vé let len, hogy az Es ter há zy-csa lád no -
vem ber 26-án te met te el a ve ze ké nyi hô sö ket. A nagy szom ba ti te me tés rôl: SZA BÓ
Pé ter: A vég tisz tes ség. A fô úri gyász szer tar tás mint lát vány. Bp., 1989; J. ÚJ VÁ RY Zsu -
zsan na, Es ter há zy Lász ló te me té si költ sé ge. In: „Fé nyes pa lo ták ban, ékes kô fa lok ban”
Ta nul má nyok az Es ter há zy csa lád ról. Szerk. MA CZÁK Ibo lya, Bp., 2009. 9–23 (WZ
Köny vek) és VIS KOLCZ Noé mi: Az Es ter há zyak te met ke zé sei rôl a 17. szá zad ban.Mû vé szet -
tör té ne ti Ér te sí tô 58 (2009) 2–3. 245–269.

31 Uo. 3–4. Vö. Ok le vél tár, i. m. (7. j.) 180.
32 Sza lay Lász ló mû vé ben még csak bi zony ta la nul fel té te le zett két kü lön bö zô sze mélyt.

Vö. i. m. (27. j.) I. 4.
33 Az Esz ter há zy csa lád, i. m. (7. j.) 80.
34 BE RÉ NYI Lász ló: Há rom év ti zed na gyí tó üveg alatt. Es ter há zy Mik lós fiatal sá ga. Tu rul 72

(1999) 1–2. 24.
35 Az Esz ter há zy csa lád, i. m. (7. j.) 175.
36 Áb rá zo lá suk: Be nyovsz ky Mi hály té zis lap ja, is me ret len ma gyaror szá gi raj zo ló után met -

szet te Mel chi or Küs sel: A ve ze ké nyi csa ta és az Es ter há zy csa lád tag jai, 1654. (SZÉ -
KELY Zol tán írá sa: A Bat thyá nyak év szá za dai. 2005. au gusz tus 19 – no vem ber 30. Szom -
bat hely–Kör mend, 2005. 58–59.)

37 1655–1691 kö zött; vö. PÁLF FY: i. m. (2. j.) 278.
38 Az Esz ter há zy csa lád, i. m. (7. j.) 244–246.
39 GA LA VICS Gé za: A me cé nás Es ter há zy Pál. Váz lat egy pá lya kép hez. Mû vé szet tör té ne ti

Ér te sí tô 37 (1988) 136–161; SZI LÁ GYI And rás: The sau rus Do mus Ester ha zy a na e. Fe jeze -
tek a gyûj te mény tör té ne té bôl. In: Es ter há zy-kin csek. Öt év szá zad mû al ko tá sai a
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her ce gi gyûj te mé nyek bôl. Ka ta ló gus. Szerk., a bev. ta nul mányt ír ta UÔ. Ipar mû vé -
sze ti Mú zeum, Bp., 2006–2007. 31–43.

40 Esz ter há zy György: Es ter há zy Dá niel fia; Nagy szom bat ban vég zett fi lo zófiai ta nul -
má nyait kö ve tôen a ró mai Col le gi um Ger ma ni cum et Hun ga ri cum nö ven dé ke lett
(1650. szep tem ber 17-tôl 1654-ig), 1654. má jus 15-én szen tel ték pap pá; 1663. augusz -
tus 9-én a pár ká nyi csa tá ban halt hô si ha lált. To váb bi ada tok sze mé lyé vel kap csolat -
ban: VE RESS, E.: Mat ri cu la et ac ta Hun ga ro rum in uni ver si ta ti bus Ita li ae Stu den ti um. II.:
Ro ma; Col le gi um Ger ma ni cum et Hun ga ri cum I. Mat ri cu la (1559–1917). (Fon tes
Re rum Hun ga ri ca rum 2) 80–81; BITS KEY Ist ván: Hun gá riá ból Ró má ba. A ró mai Colle -
gi um Ger ma ni cum Hun ga ri cum és a ma gyaror szá gi ba rokk mû ve lô dés. (Ita li anistica
De bre ce nien sis. Olasz Fel vi lá go so dás és Ro man ti ka Ku ta tó köz pont – Mo no gráfiák
2) Bp., 1996. 237.

41 Rá kó czi Lász ló (1636–1664): I. Rá kó czi György öccsé nek, Pál nak má so dik fia; 1664.
má jus 27-én, Vá rad si ker te len meg tá ma dá sa kor halt meg. HORN Il di kó: Rá kó czi László
pá lyá ja (1633–1664). HK 103 (1990) 61–91.

42 Er dô dy Ádám, Er dô dy Im re és For gách Éva fia, a szla vó niai Pet rin ja ka pi tá nya. Lásd
BU BRY ÁK Or so lya: Csa lád tör té net és rep re zen tá ció. Er dô dy György (1680–1759) prog -
ram ja a gal gó ci vár kas tély kiala kí tá sá ban. Dok to ri disszer tá ció ké zi ra ta. EL TE BTK.
Bu da pest, 2009, 214., va la mint Zu za na LU DO VI KÁ–MI KÓ Ár pád–PÁLF FY Gé za: A szepes -
he lyi Szent Már ton-temp lom, egy fel sô- ma gyaror szá gi ka to li kus köz pont ké sô re ne szánsz és
barokk sír kö vei és ha lot ti cí me rei.Mû vé szet tör té ne ti Ér te sí tô 56 (2007) 327–328.

43 Zrí nyi Ádám: Zrí nyi Mik lós fia, a sza lán ke mé ni csa tá ban vesz tet te éle tét (1691. augusz -
tus 19.). HAUS NER Gá bor: Zrí nyi Ádám. In: A Zrí nyiek a ma gyar és a hor vát his tó riá ban.
Szerk. BE NE Sán dor–HAUS NER Gá bor. Bp., 2007. 165–180.

44 Vö. KO VÁCS Sán dor Iván: i. m. (23. j.) 75–87.
45 Zrí nyi Mik lós Es ter há zy Lász ló hoz írt is mert le ve lei: Linz, [1646.] ja nuár 12., Zágráb,

1651. ja nuár 20., Csák tor nya, 1651. no vem ber 6., ill. Csák tor nya, [1652.] már cius
24. A le ve lek kiadá sa: Zrí nyi Mik lós Összes Mû vei. Kiad. HAUS NER Gá bor, KO VÁCS
Sándor Iván, KUL CSÁR Pé ter. Bp., 2003. 55, 172, 187, 191. sz. le vél.

46 A kis ko má ro mi vár tör té ne té rôl ezek ben az évek ben: DÓ RI Szil via: Bé ke be li csa tá rozások.
Vég vá ri har cok Kis ko má rom kör nyé kén 1651–1652-ben. In: Min den na pi élet a török
ár nyé ká ban, i. m. (1. j.) 35–42. Vö. SZVI TEK Ró bert Jó zsef, Kis ko má rom vég vár sze re pe
a dél- du nán tú li vé del mi rend szer ben,Bu da pest, 2008, 26–28 (PhD-disszer tá ció, ké zi rat).

47 Apó sá val ér ke zett Es ter há zy Lász ló Kis ko már alá. Bat thyá ny Ádám má so la ti köny -
vé ben sze re pel a kö vet ke zô adat: 1651. au gusz tus 31. „Én Ez ter ház Lász ló val az kani -
sa i a kra vi gyáz tunk”; szep tem ber 2-án: „Kis ko már ból in dul tunk el, Zrí nyi uram, Eszter -
ház Lász ló val vol tam ott.” (MOL P 1315/4. cs, p. 339)

48 Bat thyá ny Ádám nap ló ja (iti ne rá ri u ma) az 1641, 1644–1648, 1650–1652. évek rôl: MOL
P 1315, 2. cs., ff. 119–178.

49 Es ter há zy Lász ló Bat thyá ny Ádám nak, MOL P 1314, Mis si les, No 12.090, ill. 12.091.
Vö. FE JES: i. m. (10. j.) 132.

50 Es ter há zy Lász ló Bat thyá ny Ádám nak, MOL P 1314, Mis si les, No 12.096, 12.097
(mind ket tô Frak nón kelt, 1646. szep tem ber 7. és 9.)

51 „Az ide va ló hí rek fe lôl azt ír ha tom Ke gyel med nek, hogy Pálfi Pál ura mot nem can -
di dál ják az pa la ti nus sá gra, ha nem ti tok ta nács sá gra teg nap es küd tet ték meg az ud -
var nál. Az can di dá tu sok pe nig, az mint fül heggyel hal lot tam, az el sô az hor vát Bán,
az ka to li ku sok közt má si kat nem tu dom, az ha e re ti ku sok közt pe nig, amint jut
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eszem ben, Beth len Ist ván, Li sti us Já nos. Ô fel sé ge el mé je pe nig hol jár jon eziránt,
az Hor vát Or szá gi bánt akar ná, úgy ér tem, pa la ti nus nak, az mint az Ke gyel med
ellen va ló pa naszt il le ti, men tôl ha ma rabb vé gé re me gyek, s megírom Ke gyel med -
nek.” Es ter há zy Lász ló Bat thyá ny Ádám nak, Po zsony, 1646. szep tem ber 18., MOL
P 1314, Mis si les, No 12.099. A má sik ka to li kus ná dor je lölt For gách Ádám volt, Li -
sti us Já nos he lyett pe dig Nyá ry La jos volt a pro tes táns je lölt. Dras ko vich Já nos hor -
vát–szla vón bán lett a ná dor. (SZA LAY Jó zsef–BA RÓ TI La jos: A ma gyar nem zet tör té nete.
Ar ca num DVD könyv tár 3) Es ter há zy Pál visszaem lé ke zé sei ben ol vas suk: „volt az
or szág nak gyü lé se in an no 1647 Po som ban, az ho vá en gem is el vi te tett bá tyám, Ester -
hás Lász ló uram. Ott vol tam azért ak kor, az mi kor gróf Dras ko vith Já nost az or szág
pa la ti nus sá vá lasz tot ta az Zöld Ház nál, az hon nét föl men tünk minnyá jan az vár ban
s ott le tet te hi tit az pa la ti nus.” Es ter há zy Pál: Mars Hun ga ri cus. S. a r. IVÁ NYI Em ma,
bev. és szerk. HAUS NER Gá bor. Bp., 1989. (Zrí nyi-Könyv tár III) 311. A Jegy ze tek ben:
az or szág gyû lés 1646. au gusz tus 24-tôl 1647. jú lius 17-ig tar tott. Gróf Dras ko vich
Jánost (1603–1648) vá lasz tot ta az or szág gyû lés ná dor rá 1646. szep tem ber 25-én.

52 Az összeírás cí mé re a Bat thyá ny Ádám és fa mi liá ri sai in ter ne tes adat bá zis (lét re hozta:
KOL TAI And rás) bön gé szé se köz ben buk kan tam. MOL, Bat thyá ny csa lád le vél tá ra,
P 1322, a föl des úri fa mí liá ra, ill. az ura dal mi al kal ma zot tak ra vo nat ko zó ira tok,
53. cs. No 1005, s. d. (1650 kö rül). „Az mennyi lo vas és gya log ra pro fon tot köl le tik
adni, ezek nek fölírá sa. (Zrí nyi, Ná das dy Fe renc, Es ter há zy Lász ló, Bat thyá ny Ádám
ka to nái, vég be liek, né met lo vas és gya log)”.

53 Zrí nyi Mik lós 1648-tól hor vát–szla vón bán.
54 A ne vek ere de ti sor rend je a for rás ban: 1. Zrí nyi Mik lós 2. Ná das dy II I. Fe renc

3. Ester há zy Lász ló 4. Vég be liek, azaz a Ka ni zsá val szem be ni vég vá rak ka to nái,
5. Batthyá ny I. Ádám.

55 A por tya ese mé nyei rôl az aláb bia kat tud juk: „Pe thô Lász ló kis ko má ro mi ka pi tánysá -
gá ról Rátt kay György kró ni ká ja alap ján Szé chy em lé ke zik meg. 1651 au gusz tu sában
Pe thô Has szán aga csa pa tai el len vé del mez te a kis ko má ro mi vá rat, amíg Puchaim,
Bat thyá ny, Zrí nyi és Keg le vich se re gei Kis ko már és Se gesd alá nem ér kez tek. Pethô
Lász ló vi té zül el lenállt, az el sô ro ha mot nem csak vissza ver te, de kiütött; s Has szán
se be sült jei vel a szom szé dos fal vak ba hú zó dott vissza; más nap, au gusz tus 15-én új ra
meg ro han ták a ka put, meg a fa la kat, de […] a vár be li ka to nák ágyú val, pus ká val
lô döz tek a tá ma dók kö zé, az asszo nyok kö vet hen ge rí tet tek, for ró vi zet ön töz tek
re á jok; s a tö rök vé res fej jel szá zan ként hul lott alá; ma gá nak Has szán nak jobb kar -
ját kö nyö kig le sza kí tot ta az ágyú go lyó. Majd ér ke zett Zrí nyi, Bat thyá ny, Keg le vich
Pé ter a fel men tô se reg gel…” SZÉ CHY Ká roly: Gróf Zrí nyi Mik lós 1620–1664. I. Bp.,
1869. 322, to váb bá V. köt. Bp., 1902. 74. „És apó sá val odaér ke zett Es ter há zy László
is” – idé zi KO VÁCS Sán dor Iván: i. m. (23. j.) 80. Bat thyá ny Ádám má so la ti köny vé -
ben sze re pel a kö vet ke zô adat: 1651. au gusz tus 31. „Én Ez ter ház Lász ló val az ka ni -
sa i a kra vi gyáz tunk”; szep tem ber 2-án: „Kis ko már ból in dul tunk el, Zrí nyi uram, Esz -
ter ház Lász ló val vol tam ott.” (MOL P 1315/4. cs, p. 339.) Az au gusz tus 31-i ada tot
alá tá maszt ja Keg le vich Pé ter nap ló já nak idé zett ré sze. Ko vács Sán dor Iván Ta káts
Sán dort idé zi a 42. jegy zet ben (Uo. 85.): „Ta káts Sán dor sze rint (Magyar küz del mek.
Bp., 1929. 175.) »Szept. hó 2-án már ma ga a ná dor is pán ír ta Batthyány nak, hogy
Ze ré nyi, Pu cha im és Esz ter há zy Lász ló fe les nép pel Ka ni zsa alá ment.«” Va la mi vel
ké sôbb ugyanô ír ja, hogy „Ka ni zsá nál sze ren csé sen har col tak s Zrí nyi egye sül vén
Bat thy ánnyal, Kis ko már hoz szál lott”.
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56 Bu zsi ni Keg le vich (Keg le vics) Pé ter: a Ka ni zsá val szem be ni vé gek fô ka pi tány-helyet -
te se 1641 és 1656 kö zött. PÁLF FY: i. m. (2. j.) 280.

57 Hans Chri stoph Puch heim (Pu cha imb): Ko má rom vá rá nak fô ka pi tá nya
(1639–1651), az Ud va ri Ha di ta nács alel nö ke 1652-tôl, tá bor nagy. PÁLF FY: i. m. (2. j.)
284.

58 Szent grót: Ka ni zsa el len ve tett vég vár; ma: Za la szent grót.
59 Szé ché nyi György (Szé csény, 1605/06–Nagy szom bat, 1695).
60 Keg le vich Pé ter nap ló ja 1599–1661. Köz li: DEÁK Far kas. TT XI I I. Pest, 1867. 246.
61 Ma gyar nyel vû ha lot ti be szé dek, i. m. (22. j.) 142.
62 Az idé zet for rá sa: „A Bocs kai hoz csat la ko zott ren dek kiált vá nya Eu ró pa né pei hez a sza bad -

ság harc ki tö ré sé nek okai ról és a tö rök el le ni küz de lem meg sza kí tá sá nak ideig le nes sé gé rôl”.
Szerencs, 1605. áp ri lis. In: Ma gyar tör té ne ti szö veg gyûj te mény. II/1. 1526–1790.
Szerk. SIN KO VICS Ist ván. Bp., 1968. 268., ill. újabb kiadá sa NYA KAS Mik lós: Az „is me -
ret len” sze ren csi kiált vány. Ha son más kiadás. (A Bocs kai-sza bad ság harc 400. év for duló -
ja VI.) Deb re cen, 2006.
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IL LIK PÉ TER

Hó dol ta tás és sum ma eme lés 
a Vas me gyei tö rök hó dolt sá gi pe rem vi dé ken 

a 17. szá zad el sô fe lé ben*

A hó dolt sá gi pe rem vi dék és a fa lu hó dol ta tás

Az 1606–1683 kö zöt ti idô szak – ki sebb meg sza kí tá sok kal – a Ma gyar Ki rály ság számára
fe szült bé ké ben telt el. A bé kes ség égi sze alatt a tö rö kök fo lya ma to san fosz to gat ták
a nyu gat- du nán tú li ma gyar vég vár rend szer mö göt ti te rü le te ket, il let ve hó dol tat ták
an nak fal vait. Ezál tal a tö rök hó dolt sá gi pe rem vi dék1 fo lya ma to san ter jesz ke dett
Vas me gyé ben és az egész Nyu gat- Du nán tú lon is, le szá mít va Mo son és Sop ron
vármegyéket.
Te hát a zsitvatoroki bé ke (1606) meg kö té se el le né re „a va ló ság ban a fegy ve rek azon -

ban so ha sem nyu god tak le; igaz, hogy a ko ráb bi, há bo rús idôk re jel lem zô nagy had -
já ra tok már nem pusz tí tot ták a ha za föld jét, de a tö rök por tyá zá sok a vá rak kö rül és
a fal vak ra tör té nô be csa pá sok, va la mint az újabb és újabb te le pü lé sek hó dol ta tá sa nem
szûnt meg, mi kép pen a ma gyar ha tó sá gok, il le tô leg föl des urak sem akar tak be le nyu -
god ni fal vaik jo gos vagy jog ta lan tö rök adóz ta tá sá ba, egy szer s mind a vég sô kig ra gasz -
kod tak job bá gyaik szol gál ta tá sai hoz, és a ma gyar vég vá ri vi té zek sem ül tek tét le nül vá -
raik ban. Mind két fél – a ke zé ben lé vô vég vá rak meg tar tá sa mel lett – to vább ra is fô
felada tá nak te kin tet te sa ját jog ha tó sá gá nak to váb bi ter jesz té sét, vagyis újabb és újabb
te le pü lé sek adóz ta tás alá kény sze rí té sét, ame lyet mind két fél jo gos nak tar tott. Az osz -
mán fél a kard jo gán, il let ve az egy kor el fog lalt, s eset leg ké sôbb fel sza ba dult te rü le -
te ket is adó zó kö zös ség nek te kin tet te. E té ren nem tet tek kü lönb sé get a hó dolt sá gi,
il let ve a hó dolt sá gi pe rem vi dé ken élô alatt va lók kö zött. Így volt ez mind a 16., mind
a 17. szá zad ban. Vi szont ma gyar rész rôl sem mond tak le sem a hó dolt ság, sem a pe -
rem te rü le tek adóz ta tá sá ról.”2

A tö rök hó dolt sá gi pe rem vi dék a 17. szá zad ban hol las sab ban, hol gyor sab ban, de
fo lya ma to san ter jesz ke dett; le fed te Gyôr me gye kö zel fe lét a Rá ba-Mar cal vo na láig,
Vas me gye mintegy har ma dát, il let ve Za la vár me gye je len tôs ré szét a Ba la ton kö rül.
A tö rö kök még a Ma gyar Ki rály ság leg dél nyu ga tibb pont ját, a Cser ne csé get is dúl ták.

* Sze ret ném meg kö szön ni J. Új vá ry Zsu zsan na ta nár nô se gít sé gét és szak mai ta nácsait.
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Így a hó dolt sá gi pe rem vi dék Mo son és Sop ron me gyék ki vé te lé vel, jo gi és fi zi kai való -
sá gá ban is, le fed te szin te az egész Ma gyar Ki rály ság du nán tú li te rü le tét.
A pusz tu lás nyo mai tet ten ér he tôk a ko ra be li le ve lek ben is, ame lyek ben leír ják,

megem lí tik vagy ép pen a le vél hez csa tol ják a tö rö kök okoz ta ká ro kat. Pél dául: „Magyar
Or szágh legs pic cebb és al sóbb vég há zá ban, vég Kis Ko má rom ban ka lauz sá gom mal
jám bo rul és hí ven szol gá ló” Rácz Ger gely, aki ad dig sem mit sem kért, ha nem „sze -
gény pa raszt le gény ként” vá ra ko zott ôfel sé ge grá ciá já ra, a kö vet ke zô le vél lel for dult
a ná dor hoz: „Mi vel azért az ter mé szet sze rént va ló po gány el len ség tel jes ség gel szegény
édes ha zán kat el bu ré tot ta és fog lal ta, az én ne héz fá rad sá gom és sze ren csén va ló sok
já rá som mal ta lál tam va la mi pusz ta fa lu kat al só Ba ra nyá ban és Tol na vár me gyé ben.
Me lyek nek ne ve ket ím Nagy sá god nak beír va ad tam, kik ré gen ten, az mint vé gé re men -
tem, Be or be o chy Im réé vol ta nak, kik nek már mag vok sza kad ván, kö nyör gök Nagy sá -
god nak alá za tos san, mint Ke gyel mes Uram nak és vi ce ki rá lyom nak atyai ke gyel messé -
gé bôl és ha tal má búl, ke gyel mes sen mél tóz tas sék ne kem és ma ra dé kim nak ezen pusz ta
fa lu kat ad ni, no ha jól le het, igen alá van nak Te ö rôk Or szág ban, mindazonál tal Is ten
ke gyel mé bôl or szá gunk va la ha meg sza ba dul ván, ak kor ör ven dez het ne ma ra dé kom
Nagy sá god ke gyel mé bôl nyúj tott gra ti á nak.”3 Egy má sik pél da: Gróf Bán ffy Kris tóf
Ester há zy Mik lós ná dor hoz 1639. de cem ber 14-én írt le ve lé hez csa tol ta a cser net sé gi
fal vak ból 1626-tól el hur col tak ne vét, lét szá mát.4

Azon ban a hó dolt sá gi pe rem vi dék ter jesz ke dé se sok kal in kább lát ha tó egy má sik
for rás tí pus ban, a kár té te li jegy zé kek ben, jegy zô köny vek ben. A zsitvatoroki bé két (1606)
több ször megerô sí tet ték a 17. szá zad el sô fe lé ben, így pél dául az el sô és a má so dik
szô nyi bé ké ben (1627 és 1642). Ezek re a tár gya lá sok ra a ma gyar fô urak összeírat ták
a bir to kai kon esett ká ro kat, to váb bá a meg hó dolt fal vak ne vét. Az ed dig is mert leg -
na gyobb össze füg gô kár lis ta-a nyag a Bat thy hány- csa lád le vél tá rá ban ta lál ha tó,5 de
néhány meg je lent nyom ta tás ban is.6 Ezek a jegy zô köny vek ál ta lá ban leír ják a hó dolt
falvak ne vét, hó do lá si ide jét, sum má juk emel ke dé sét, to váb bá szá mot ad nak az elhur -
colt és megölt fa lu siak ról, il let ve el ra bolt ja vaik ról. A lis ták te hát le he tô sé get ad nak
a tö rökök ál tal oko zott ká rok és a hó dolt sá gi pe rem vi dék ter jesz ke dé si fo lya ma tá nak
fel mé résére sta tisz ti kai meg kö ze lí tés bôl, ugyanak kor be te kin tést en ged nek a fa lu siak
éle té be is.7

A tö rö kök te hát fe nye ge té sek kel, a fa lu siak el hur co lá sá val, il let ve a fal vak ra va ló rajta -
 üté sek kel vet ték rá a fa lu sia kat a meg hó do lás ra és „meg sum má lás ra”, azaz az adó ban
va ló megál la po dás ra.
A Vas me gyei fa lu hó dol ta tá si fo lya mat alábbi grafi kon ja el té rô a Gyôr me gyei hódol -

ta tá sé tól, bár ott az csak az 1620-as éve kig kö vet he tô nyo mon. En nek az az oka, hogy
a Vas me gyei összeírás sok kal több fa lu hó do lá si dá tu mot ad meg, de ezek zö me pon -
tat lan, hi szen 1649-ben em lé ke zet bôl dik tál ták be az idô pon to kat. Pél dául Bocs kai
ha da ko zá sá nak ide jét 1608-ban je löl ték meg. Eb bôl következik, hogy sem a fa lu siak,
sem az összeíró nem tud ta, hogy Bocs kai Ist ván 1606-ban már meg halt! Az is feltûnô,
hogy az 1600-as évek ele jén, il let ve 1620 kö rül a tö rök ak tí van hó dol ta tott mind két
me gyé ben. Az 1640-es évek rôl saj nos nincs adat Gyôr me gyé rôl, de Vas me gyé ben ez
volt a hó dol ta tá si „csú csév ti zed”! Az vi szont tisz tán lát szik, hogy a Vas me gyei hó dol -

HÓ DOL TA TÁS ÉS SUM MA EME LÉS 411
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ta tás jó val hul lám zóbb, azaz fo lya ma to san hó dol tat tak fal va kat a tö rö kök, de hol többet,
hol ke ve seb bet. Ez zel szem ben Gyôr me gyé ben a hó dol ta tás nem csu pán fo lya ma tos -
nak mond ha tó, ha nem egy re több és több fa lu hó dolt be az el len ség nek.

Sum mál ta tás Vas vár me gyé ben

A fal vak meg hó dí tá sá nak fo lya ma ta mel lett ki raj zo ló dik a tö rök adóz ta tá si po li ti ká ja
is10 a Vas me gyei hó dolt sá gi pe rem vi dék fal vai ban: el sô sor ban hely hiá nya miatt, össze -
sen 20 is mert ház szá mú fa lu adó emel ke dé se sze re pel az aláb biak ban; a fa lu ban lé vô

1. grafi kon: A tö rök fa lu hó dí tás fo lya ma ta Vas me gyé ben8
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2. grafi kon: A fa lu hó dol ta tás fo lya ma ta Gyôr me gyé ben9
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há zak szá ma alap ján, négy fô cso port ra osz tot tam fel az itt sze rep lô fal va kat, és cso por -
ton ként öt-öt sze re pel. A min ta rep re zen ta tív nak te kint he tô, hi szen az összes fa lu sum -
ma emel ke dé sé nek is me re té ben vá lasz tot tam ki azo kat úgy, hogy az összeírás ban sze -
rep lô fal vak nál elô for du ló va la mennyi je len sé get fel mu tas sák.

HÓ DOL TA TÁS ÉS SUM MA EME LÉS 413

Fa lu Hó do lás Ere de ti sum ma Eme lés („ennyi vel vit te fel jebb sum má jo kat 
ide je a tö rök”)

1. Ká pol na 1600 25 Ft, 3 sze kér,11 25 Ft, 5 sze kér, füst pénz 8 Ft, lisz tért 
(Ká pol na) füst pénz 12 Ft, 5 tal lér, csá szár nak 1 Ft, 25 pint vaj, 

25 pint12 méz 1 tung13 méz, pász tor mán ra14 6 Ft, 
ba sá nak15 3,66 Ft

2. Szent Pé ter 1600 60 Ft, füst pénz 15 Ft 60 Ft, 5 sze kér, füst pénz 18 Ft, 50 pint vaj, 
(Szent- Pé ter, 1 tung méz, 8 kö böl16 liszt, 8 tal lér, 
Szent pé ter) pász tor mán ra 8 Ft, ba sá nak 5 Ft

3. Sza la fey 1600 60 Ft, 5 sze kér, 240 Ft, 10 sze kér, füst pénz 16 Ft, 8 pint vaj,
(Za la fô, Sza la fô) füst pénz 20 Ft, lisz tért 9 tal lér, ba sá nak 6 Ft

30 pint vaj, 
10 pint méz

4. Iváncz 1600 30 Ft, 3 sze kér, 30 Ft, 8 sze kér, füst pénz 18 Ft, 20 pint vaj,
(Iváncz, Ivánc) füst pénz 9 Ft, 5 kö böl liszt

20 pint vaj, 
3 kö böl liszt

5. Viz lend vay 1645 35 Ft, 6 sze kér, 2 sze kér, 3 vö dör bor, 1 kö böl liszt, 
(Víz lind va) füst pénz 5 Ft, ba sá nak 1 tal lér

6 pint vaj

1. táb lá zat: A 30 ház fe let ti Vas me gyei fal vak sum ma emel ke dé se

3. grafi kon: A 30 ház fe let ti Vas me gyei fal vak adó já nak emel ke dé se
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A szpá hi nak fi ze tett adó nö ve ke dé sét grafi ko nok is ábrázolják. A négy, há zak szá ma
alap ján kiala kí tott ka te gó ria a kö vet ke zô: (1.) 30 vagy an nál több ház zal ren del ke zô
fa lu, (2.) 20–29 ház köz ti fa lu, (3.) 10–19 ház kö zöt ti fa lu, (4.) 9 vagy an nál ke ve sebb
há zas fa lu. A sum ma eme lés pon tos ide jét ezen fal vak ese té ben nem tud ni, mi vel azt
az összeírás nem tar tal maz za. Fel té te lez he tô, hogy ha ré gen (pél dául 1600 kö rül) hó -
dolt meg az adott te le pü lés, ak kor az 1649-es összeírás so rán a fa lu „öreg jei” a legalább
az egy-két év ti zed del ko ráb bi adót ad ták meg kez de ti sum má nak, mi vel ar ra még em -
lé kez tek. En nek meg fe le lôen az eme lés ide je az 1640-es évek le he tett. Ezért a grafi -
ko no kon a hi po te ti kus (!) 1620–1649 kö zöt ti dá tu mot ren de lem a sum ma eme lés hez,

Fa lu Hó do lás Ere de ti sum ma Eme lés („ennyi vel vit te fel jebb sum má jo kat 
ide je a tö rök”)

1. Kis fa lud 1622 15 Ft, füst pénz 4 Ft, 10 Ft, 3 sze kér, 4 pint vaj
(Kis fa lud) 6 pint vaj

2. Ta la pat ka 1622 25 Ft, füst pénz 10 Ft, 11 Ft, füst pénz 5 Ft, 1 sze kér, 4 pint vaj, 
(Ta la pat ka) 8 pint vaj, 3 sze kér 4 kö böl szá raz szil va

3. Ist ván fal va 1622 50 Ft, füst pénz 10 Ft, 
(Ist ván fal va) 8 pint vaj, egy sze kér 25 Ft, 22 pint vaj, 1 sze kér, 20 funt17 len

4. Kert se 1600 25 Ft, 5 sze kér, 15 Ft, 3 sze kér, füst pénz 8 Ft, lisz tért 8 Ft,
(Ker cza, Ker ca) füst pénz 9 Ft, 1 nyest bôr, 1 „me czö bor jú”,18

16 pint vaj 2 vö dör19 bor

5. Szent Bi borcz 1632 15 Ft, füst pénz 5 Ft, 1 sze kér, 1 tung méz, 15 funt len,
(Szent- Bi borcs, 15 pint vaj 1 kö böl liszt, 1 kö böl szá raz gyü mölcs,
Szem bi borc) 2 vö dör bor, 8 lúd, 8 kap pan

2. táb lá zat: A 20–29 ház kö zöt ti Vas me gyei fal vak sum ma emel ke dé se

4. grafi kon: A 20–29 ház kö zöt ti Vas me gyei fal vak adó já nak emel ke dé se
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füg get le nül a hó do lás tény le ges, ám is me ret len ide jé tôl. Ez azért is fon tos, mert nem
tor zít ja el túl sá go san az elem zést, sôt in kább se gí ti a sok fé le adat nagy já ból egy sé ges
meg kö ze lí té sét. A kö vet ke zô táb lá za tok ban fel tün tet tem a hó do lás ide je mel lett a kez -
de ti sum mát és azt, hogy mennyi vel emel te azt meg a fa lu szpá hi ja. A táb lá za tok hoz
ren delt grafi ko no kon a szpá hi nak fi ze tett kez de ti pénz össze get és az megemelt összeget
(az ere de ti sum mát és az eme lést együt te sen) áb rá zol tam. A szul tán nak fi ze tett dzsizje

Fa lu Hó do lás Ere de ti sum ma Eme lés („ennyi vel vit te fel jebb sum má jo kat 
ide je a tö rök”)

1. Tót Fa lu 1644 40 Ft, 20 pint vaj, 20 pint bor, 3 pint vaj, 
(Tót fa lu) 20 pint méz, két sze kér, csá szár liszt je 3 kö böl, csá szár nak 1 Ft 

füst pénz 10 Ft, és 1 pint vaj
10 ka szás

2. Far kas Fa lu 1622 25,80 Ft, 3 pint vaj, 15 Ft, 9 pint vaj,1 sze kér, füst pénz 10 Ft, 
(Far kas fal va) 3 sze kér, füst pénz 4 Ft 2 kö böl liszt

3. Hó dos 1600 40 Ft, füst pénz 13,50, 40 Ft, füst pénz 15 Ft, csá szár adó ja 32 Ft, 
(Hó dos, 20 pint vaj, lisz tért 8 tal lér, 5 pint vaj, 5 pint méz, 
Ho dos) 15 pint méz 1 sze kér, 1 nyest bôr, 3 vö dör bor

4. Ban ha za 1600 15 Ft, 1 sze kér, 40 Ft, 6 sze kér, füst pénz 3 Ft, 8 pint vaj,
(Bán há za) füst pénz 9 Ft, 1 nyest bôr, 2 vö dör bor

12 pint vaj

5. Zen kocz 1645 10 tal lér, füst pénz 5 Ft, 
(Zen kóc) 7 pint vaj, 3 sze kér, Nem vit te fel jebb a tö rök a sum má ju kat

4 funt len, 4 kö böl liszt

3. táb lá zat: A 10–19 ház kö zöt ti Vas me gyei fal vak sum ma emel ke dé se

5. grafi kon: A 10–19 ház kö zöt ti Vas me gyei fal vak adó já nak emel ke dé se
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adót (fej adót) nem szá mol tam be le az összeg be, mert er rôl az ada tok itt csak szór vá -
nyo sak.
A Vas me gyei hó dolt fal vak tö rök adói ra a kö vet ke zôk jel lem zôek: egy részt, aho gyan

Gyôr me gyé ben, itt is vol tak szin te ál lan dó té te lek (a szpá hi pénz adó ja, szé na, fa, méz),
más részt min dig jel lem zô a füst pénz, a vaj adó, il let ve a sze ke re zés. A gyô ri fal vak kal

Fa lu Hó do lás Ere de ti sum ma Eme lés („ennyi vel vit te fel jebb 
ide je sum má jo kat a tö rök”)

1. Ko sár há za 1639 6 Ft, füst pénz 5 Ft, 4 Ft, csá szár nak 1 Ft, 1 sze kér
(Ko sár há za) 6 pint vaj, 2 sze kér

2. Go ri cza 1640 8 Ft, füst pénz 5 Ft, Nem vit te fel jebb a tö rök a sum má ju kat
(Go ri csa, 10 pint vaj, 2 sze kér, 
Go ri ca) 1 kö böl fe hér liszt, 

12 tik (tyúk)

3. Li ko mor 1642 10 tal lér, füst pénz 6 Ft, 
12 pint vaj, 10 tik (tyúk), 
4 lúd, 1 kö böl liszt, Nem vit te fel jebb a tö rök a sum má ju kat
2 kö böl szá raz gyü mölcs, 
2 kö böl dió, 3 vö dör bor, 
1 sze kér

4. Bo re cza 1640 15 Ft, 23 pint vaj, 6,60 Ft, 1 sze kér, 1 pint vaj, 1 csö bör bor,
(Bo re cza, 1 kö böl liszt, 3 sze kér 1 kö böl szá raz gyü mölcs, 4 funt (font) len
Bo re csa)

5. Jurd nics 1645 12 Ft, füst pénz 5 Ft, 2 Ft, 3 kö böl szá raz gyü mölcs, 
(Jurd nics) 12 pint vaj, 3 sze kér 2 vö dör bor, 9 kap pan

3. táb lá zat: A 10–19 ház kö zöt ti Vas me gyei fal vak sum ma emel ke dé se

6. grafi kon: A 10 ház alat ti Vas me gyei fal vak sum ma emel ke dé se
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el len tét ben a va si fal vak zö mé ben fo lya ma tos az adó emel ke dés, csök ke nés nincs, stag -
ná lás pe dig csak alig mu tat ha tó ki. Ez utób bi is csak azok nál a fal vak nál for dul elô,
ame lyek 1640 után „sum mál tak meg”, mert ott már a kez det ben olyan ma gas volt az
összeg, hogy 1649-ig nem le he tett emel ni. Szin tén jel leg ze tes, hogy nem csak a pénz -
be li já ra dé kok nôt tek, ha nem a szol gál ta tá sok kö re is jócs kán bô vült az el telt év ti zedek -
ben mind a Gyôr, mind a Vas me gyei fal vak ban. Te hát a fa lu siak hely ze tét a meg rablá -
so kon kí vül a tö rö kök nek fi ze tett adók je len tôs eme lé se is sú lyos bí tot ta, amely a
na gyobb fal vak ese té ben át la go san a szpá hi adó já nak 200%-os emel ke dé sét je len tette!

A „bé ke” ára

Szám ba vé ve a fo lya ma tos fa lu hó dol ta tást, kár té te le ket, sum ma eme lé se ket, az lát ható,
hogy a 17. szá za di tö ré keny bé ke igen sok ba ke rült a Ma gyar Ki rály ság nak. A nyílt,
pusz tí tó há bo rú kat fel vál tot ta a las san ôr lô bé ke kor sza ka. Eb ben ma gyar rész rôl azon -
ban nem pusz tán a vég vá riak ve szí tet ték el ja vai kat, sza bad sá gu kat vagy akár éle tü -
ket,20 ha nem a mö göt tes te rü le tek ci vil la kói is. A fa lu siak meg le he tô sen ki szol gál ta -
tot tak vol tak a tö rök ka to nák nak, hi szen a ma gyar vég vá rak lán co la ta könnyen át jár ha tó
volt, nem nyúj tott biz tos vé del met még a Ma gyar Ki rály ság bel se jé ben sem. (Lásd a
Cser  ne cség ese tét.) Ugyanak kor a tö rö kök je len lé te sok kal in kább fo lya ma tos fe nye -
ge tett ség, sem mint ál lan dó pusz tí tás volt.
A köz sé ge ket az ide gen zsol do sok, s nem rit kán a ma gyar vég vá riak is meg ra bol ták,

hi szen ôk is a hát or szág la kói ból él tek, de az ál lan dó adó eme lé sek ter he és – fô ként –
az em be ri élet bi zony ta lan sá ga, rab ság ba hur co lás mégis csak a tö rö kök ré szé rôl jelen -
tett ál lan dó ve szélyt.
Bár nem ke rült sor min den év ben ka to nai ak ció ra a Vas me gyei la ko sok el len sem,

sôt gyak ran éve kig él vez het ték a bé két a hó dolt és hó do lat lan fal vak la kói is, azon ban
egy szer re hir te len ve szít het ték el min de nü ket. Ilyen tra gi kus, so ka kat érin tô idô szak
le he tett az 1640-es évek, kü lö nö sen az 1646. esz ten dô, ami kor az el len ség több ször és
több he lyen le csa pott a fa lu siak ra; a tö rö kök nagy szá mú csa lá dot hur col tak rab ság ba,
nem ke ve set megöl tek, há za kat és egész fal va kat éget tek fel, s vit ték ma guk kal a la ko -
sok ja vait, mar háit. Mindezek kö zül az em be ri élet ál lan dó ve szé lyez te tett sé ge, a fo -
lya ma tos lét bi zony ta lan ság lehetett a leg ne he zeb ben el vi sel he tô, amely el len nem volt
or vos ság. Mert hiá ba hó dolt meg az adott kö zös ség a tö rök föl des urá nak, hiá ba ka -
pott az „egyez ség rôl” szer zô dést, biz ton ság ban még sem érez het te ma gát, hi szen a ko -
ra be li ira tok, pa nasz le ve lek ta nú sá ga sze rint a meg hó dolt és adó ját ren de sen fi ze tô
fa lut is oly kor-oly kor meg ra bol ták. Eset leg szpá hi-föl des ura más nak ad ta el az éves kö -
te le zett sé gé nek már ép pen ele get tett bir to kát, s az új „tu laj do nos” is mé tel ten kö ve -
tel te a szol gál ta tá so kat, gya kor ta fegy ver rel nyo ma té ko sít va.
A Vas me gyei tö rök tér hó dí tás lé nye gét ta lán Es ter há zy Mik lós ná dor fo gal maz ta

meg a leg ta lá lób ban: „ösz ve vet vén az tö rö kök nek mos ta ni ál la pot ját fegy ver alatt va -
ló ál la pot jok kal, sok kép pen job ban van nak, hogy sem mint vol tak, és na gyobb nye re -
sé gek va gyon, Ma gyar or szág pe nig és az ma gyar nem zet at tól az sit va to rokj vég zés tôl
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fog vást mind fo gyott és fogy. […] Ta lán jobb is, hogy így ma rad junk, hogy sem mint
az el mult esz ten dôk ben, csak az ne vét vi sel jük az bé kes ség nek, s azon ban töb bet ve -
szes sünk, hogy sem mint akár mely nyil ván va ló ha da ko zás ban is. […] A tö rö kök nek meg -
van nak a ma guk biz tos mó do za tai, ame lyek kel a nyílt há bo rún kí vül is, a bé ke ide jén is
(ha bé ké nek kell ne vez ni) a ma gya ro kat és a ma gyar ki rály sá got tá mad ni szok ták.”21

Ezek a „mó do za tok” va ló ban meg vol tak: fe nye ge tés, zsa ro lás, em ber rab lás vagy ép -
pen a fa lu siak megölé se.

Jegy ze tek

11 Ezt a szak ki fe je zést Sza kály Fe renc a ma gyar vég vár rend szer mö göt ti te rü le tek re ér -
tet te, ame lye ket a tö rö kök fosz to gat ni, il let ve hó dol tat ni tud tak. SZA KÁLY Fe renc:
Ma gyar adóz ta tás a tö rök hó dolt ság ban. Bp., 1981. 24. E ki fe je zést én is eb ben az ér te -
lem ben hasz ná lom.

12 J. ÚJ VÁ RY Zsu zsan na: Tö rök–ma gyar vi szony a XVI I. szá zad el sô har ma dá ban, meg je le -
nés alatt. Ezúton is kö szö nöm, hogy ren del ke zé sem re bo csáj tot ta a ké zi ra tot.

13 J. ÚJ VÁ RY: i. m. (3. j.) idé zi: MOL, Ma gyar Ka ma ra Arc hí vu ma, Wes se lé nyi-csa lád
levél tá ra, E 199. 5. cs. II/88. Rácz Ger gely ka lauz le ve le Wes se lé nyi Fe renc ná dor -
hoz. É. n.

14 DR. ME RÉ NYI La jos: A za lai hó dolt ság tör té ne té hez. HK 1911. 368–72.
15 Stahl Fe renc adott ki egy 1649-es Vas me gyei sum ma és kár összeírás rész le tet: STAHL

Fe renc: Vas me gyei tö rök hó dolt ság összeírá sa a XVI I. szá zad kö ze pé rôl. Va si Szem le 1970.
114–123, 298–308. Ez az összeírás nem tel jes, vi szont ere de ti je a Bat thyá ny-le vél tár -
ban ta lál ha tó: MOL, Bat thy ány-cs. le vél tá ra, Bat thyá ny Ádám má so la ti köny ve
P 1315/4 A. 41–113. pag. A Bat thyá ny-csa lád le vél tá rá ban ta lál ha tó kár té te li jegy -
zé kek fel dol go zá sát lásd IL LIK Pé ter: Kár té te lek a Bat thyá ny-bir to ko kon „az re bel lió” alatt
(1619–22). In: Ta nul má nyok év szá za dok tör té nel mé bôl. Szerk. J. ÚJ VÁ RY Zsu zsanna,
köz rem. FOR GÓ And rás, IL LIK Pé ter. Pi lis csa ba, 2006. 113–133. és IL LIK Pé ter: „Háborús
bé ke évek” a Bat thyá ny-bir to ko kon (1630–1650). In: Min den na pi élet a tö rök ár nyékában.
Ko ra új ko ri tár sa da lom- és élet mód tör té net. (Páz mány Tör té ne ti Mû hely – Kro -
nosz I) Szerk. ÚJ VÁ RY Zsu zsan na, köz rem. ifj. BER TÉ NYI Iván. Pi lis csa ba, 2008. 43–56.
Eze ket a for rá so kat hasz nál va fel vá zol ha tó a Vas me gyei hó dolt sá gi pe rem vi dék tör -
té ne te 1606–1649 kö zött. Az 1649 utá ni idô szak azon ban tel je sen ho mály ban ma -
radt, er re vo nat ko zó for rás ed dig nem ke rült elô. Ha son ló tí pu sú for rás azon ban
ren del ke zés re áll, és ana ló gia ként hasz nál ha tó a szom szé dos Gyôr me gyé bôl.

16 Az ed di gi leg na gyobb és leg tel je sebb for rás kiadás a nyu gat- du nán tú li kár té te lek -
bôl: RÁTH Ká roly: A Gyôr vármegyei hódoltságról. TT 1860. 1–91. és UÔ: Gyôr vár me gyé -
nek 1642. év ben össze írt sé rel mi jegy zô köny ve a tö rök el len. TT 1860. 92–123.

17 To váb bá le he tô vé vá lik a Sza kály Fe renc ál tal im már kö zel har minc éve is fel ve tett
hi sto ri o gráfiai hiány pót lá sa: „A hó dolt sá gi pe rem vi dék tör té ne te, amely – s ezt nem
árt még egy szer hang sú lyoz ni – a hó dolt sá gé tól me rô ben el té rô prob le ma ti ka, kü -
lön mo no gráfiát igé nyel ne, amely hez a ma gyar tör té net írás már ed dig is szám ta -
lan rész let fel dol go zás sal és for rás kiad vánnyal ké szült fel.” SZA KÁLY: i. m. (1. j.) 29.

18 IL LIK Pé ter: Tö rök dú lás a Du nán tú lon. Szi get mo nos tor, 2010. 121.
19 RÁTH: i. m. (6. j.) alap ján i. m. (8. j.) 106.
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10 A sum mál ta tás ról vö. PUR JESZ Ist ván: A tö rök hó dolt ság Pest me gyé ben a XVI I. szá zad
máso dik fe lé ben. LK 28 (1958) 173–200.

11 Sze ke re zés.
12 Egy né metúj vá ri pint (mint híg ûr mér ték) 1730–1750 kö zött 2,01 li ter, de már bizo -

nyo san él tek ve le 1618-ban is. BOG DÁN Ist ván: Ma gyaror szá gi ûr-, tér fo gat-, súly- és darab -
mér té kek 1874-ig. Bp., 1991. 143, 252.

13 A tung, má sik ne vén áta lag, ki sebb hor dó, 1618-ban 67,14 li ter. BOG DÁN: i. m. (12. j.)
155.

14 Is me ret len.
15 Ba sá nak, he lye sen: pa sá nak. A pa sa a beg ler bé gek nek (bé gek bég je) ki já ró megtisz -

te lô rang fo ko zat, mél tó ság, amely a ko ra be li ma gyar nyelv ben a ba si és a pa sa keve -
re dé sé bôl ala kult ki. Je len eset ben a ka ni zsai beg ler bé gnek, azaz pa sá nak já ró adó.

16 Vas me gye nyu ga ti fe lé ben a grá ci köb löt hasz nál ták szá raz ûr mér ték ként. Egy gráci
kö böl 77, 644 li ter volt. ZI MÁ NYI Ve ra: A ro honc- sza lo na ki ura da lom és job bágy sá ga
a XVI–XVI I. szá zad ban. Bp., 1968. 64.

17 Több fé le font lé te zik. A Vas me gyé hez leg kö ze leb bi, nyil ván ott hasz ná la tos a pozso -
nyi font, amely 1854-ig 0,5580 kg. BOG DÁN: i. m. (12. j.) 448.

18 Met szô bor jú, azaz vág ni va ló bor jú.
19 1701-ben Né me túj vá rott egy vö dör 10,07 li ter volt. BOG DÁN: i. m. (12. j.) 138.
20 Ke le nik Jó zsef mun kái ban 5% kö rü li évi át la gos vég vá ri em ber vesz te ség gel szá molt

a Ka ni zsa el len ve tett vég vi dék vá rai ban. Lásd KE LE NIK Jó zsef: A Ka ni zsa el le ni végvidék
ka to nai ere jé nek vál to zá sai 1633–1638. Had tör té nel mi Ta nul má nyok, Za lai Gyûjte -
mény 36/I. 5–53. és UÔ: A nem ze ti sé gi megosz lás, a vesz te sé gek és a fluk tu á ció mér té ke.
Ti zen négy Ka ni zsa el le ni vég vár he lyôr sé gé ben (1633–1640). In: Vég vá rak és régiók
a XVI–XVI I. szá zad ban. (Stu dia Agrien sia 14) Mis kolc, 1993. 101–122. Más szá mí -
tá sok sze rint ez ma ga sabb, évi 8 %. IL LIK: „Há bo rús bé ke évek”, i. m. (6. j.) 43–56.

21 Idé zi: J. ÚJ VÁ RY Zsu zsan na: „Csak az ne vét vi sel jük az bé kes ség nek…”Osz mán hó dol ta -
tás és hó dí tó le ve lek a Du nán tú lon a XVI I. szá zad ban. In: Min den na pi élet a tö rök
ár nyé ká ban, i. m. (6. j.) 18–20. Kieme lés a szer zô tôl.
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MÉ HES PÉ TER

Egy vég vár min den nap jai
Élet a kis ko má ro mi vár ban 

Tú rós Mik lós vi ce ka pi tány (1642–1658) le ve lei nek tü kré ben*

1600. ok tó ber 20-án – a ti zen öt éves há bo rú (1593–1606) ese mé nyei nek for ga ta gá -
ban – Ka ni zsa vá rát a tö rök csa pa tok 45 na pig tar tó ost rom után be vet ték. A tö rök,
a ke resz tény véd vo nal át tö ré sét kö ve tôen, ha tal mát Za la me gye köz pon ti te rü le tei re,
a Mu ra, Ker ka, il let ve a Za la nyu gat–ke le ti és észak–dé li fo lyá sa ál tal ha tá rolt te rü letre
is ki ter jesz tet te.1

A vár be vé te le után sür ge tô feladat tá vált a még ma gyar ké zen ma radt erôs sé gek2

szá má ra, hogy a Rá ba alat ti te rü le tet megerô sít sék, és el lenál lást ta nú sít sa nak a tö rök -
ké lett Ka ni zsá val szem ben. A Ka ni zsa el le ni fô ka pi tány ság há rom cso port ra, vár kör -
zet re osz lott. Az el sô Eger szeg köz pont tal a Za la nyu gat–ke le ti irá nyú vo na lát, il let ve
an nak elô- és mö göt tes te rü le teit véd te. A kis ko má ro mi kör zet vá rai a Za la észak-dé li
vo na lát ôriz ték. A har ma dik cso port erôs sé gei (Lé grád, Len ti, Lend va, Sze me nye,
Szent pé ter, Szé csi szi get és Ká nya vár) pe dig a Lé grád tól észak ra esô te rü le ten zár ták
el a ka ni zsai tö rö kök út ját.3

A kis ko má ro mi vég vár hely ze te, ál la po ta és sor sa

A „Ka ni zsa el len ve tett vég vi dék” vég he lyei kö zül a hang súly egy re in kább Kis ko má -
rom4 vá rá ra esett, hi szen ez volt az, ame lyik Ka ni zsá val szin te szem ben he lyez ke dett
el. Ha bár a tö rö kök Ka ni zsa el fog la lá sá val a za lai vé del mi vo na lon be lül re ke rül tek,
így meg tud ták ke rül ni a vá rat, mégis több ször tet tek kí sér le tet Kis ko má rom el fog la -
lá sá ra. En nek az volt az oka, hogy a tö rök te rü let re mé lyen be nyú ló vár ál lan dó ve -
szélyt je len tett a tö rök por tyá zó csa pa tok ra, és ôr sé ge sú lyos ká ro kat oko zott a tö rök
hó dolt ság te rü le tén be lül. A hat ha tós vé de ke zés azon ban itt is csak úgy mû köd he tett,
hogy a fent em lí tett vá rak össze fog tak, s kiegé szí tet ték egy más sze rep kö rét.5

* Kö szö net tel és tisz te let tel tar to zom J. Új vá ry Zsu zsan na ta nár nô nek és Zi má nyi Ve ra
pro fesszor asszony nak ku ta tá saim ban nyúj tott se gít sé gü kért.
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EGY VÉG VÁR MIN DEN NAP JAI 421

Kis ko má rom vá ra más szem pon tok miatt is köz pon ti sze rep pel bírt. Egy kes keny
föld nyel ven he lyez ke dett el, s Híd vég nél6 kap cso ló dott be a ki rá lyi Ma gyaror szág te -
rü le té hez. A ré gi leírás sze rint a vár „az legs pic cen va ló vég hely volt”, ami annyit je -
lent, hogy a tö rök ál tal meg szállt te rü let és a ki rá lyi Ma gyaror szág te rü le té nek a mezs -
gyé jén volt ta lál ha tó. A mai Kis ko má rom–Keszt hely kö zöt ti út volt az össze kö tô erô,
amit a tö rök igye ke zett min dig ve szé lyez tet ni, hogy le he tet len né te gye a vár után pót -
lá sát és a ha tár te rü le tek kel va ló össze köt te té sét. Ráadá sul a kis ko má ro mi vár az em lí -
tett te rü le ten fon tos hír köz pont is volt; azon vá rak ke ve se, ame lyik nek ka pi tá nyai pénzt
ál doz tak ké mek al kal ma zá sá ra. A kis ko má ro mi vár ra te hát ha tal mas te her há rult.7

A vár a 16. szá zad má so dik fe lé tôl sze re pel vég vár ként, s a szá zad vé gén Ba kó Far -
kas a ka pi tá nya. Ál la po tá val a 17. szá zad el sô fe léig kü lö nö sebb prob lé mák nem akad -
tak egé szen 1640-ig, ami kor is Hi da sy And rás kör men di vi ce ka pi tány a kö vet ke zô ket
ír ja le ve lé ben: „Ko má rom bás tyá ja le dült vol na”.8 E hír adás nak le he tett va la mi alap -
ja, mert 1641-ben a kis ko má ro mi vi téz lô se reg Bat thyá ny I. Ádám nak azt je len ti, hogy
„az kül sô ke ré té sünk fé lel mes”,9 azaz ve szé lyes, mert dü le de zô. A be szá mo lók alap ján
a vár 1642–1643-ban ál ta lá nos ja ví tás alá ke rült. A vár kar ban tar tá si mun ká la tai ra ren -
delt gra tu i tus la bor igény be vé te le kö rül gyak ran tá mad tak vi szály ko dá sok, mert meg -
tör tént, hogy ha szük ség volt in gyen mun ká ra, on nan vit ték el a mun ká so kat, ahol ép -
pen akadt, te kin tet nél kül a li mi tá ciós tör vé nyek in téz ke dé sé re. Ilyen eset rôl
ol vas ha tunk 1644-bôl Kis ko má rom vá rá val kap cso lat ban, ahol az ott lé vô lo vas és gya -
log se reg nem hagy ta szó nél kül, és kol lek tí ve fel lé pett, Bat thyá ny I. Ádám nak a kö -
vet ke zôk rôl szá mol tak be: „Nagy sá go dat köl le ték ilyen do log fe lôl meg ta lál nunk, hogy
Kis Co mar va ra si, Ga lam bo ki, Ka ro si és Sám so ni pol gá ro kat az or szág ide az ô föl sé -
ge vég há zá nak szol gá lat já ra de pu tál ta, és ezek kö zel lé vén, ha csak egy szál ka rónk az
pa lánk kö zül ki is dûl, mind té len nyá ron egyaránt csak eze ket kap juk elô az mun ká -
ra. Mos tan im már az sü me gi tiszt tar tó, nem tud juk, ha ura aka rat já bul -e, […] Sü meg -
re akar ják ôket pa lánk ka ró hor dás ra haj ta ni”.10 A le vél ben ké rik fô ka pi tá nyu kat, hogy
ezt ne en ged je meg, mert ha ôket Sü meg re el von ják, sa ját vég há zuk vall kárt.
1645-ben Bes se nyei Ist ván ka pi tány ar ról pa nasz ko dik, hogy a nagy ka pu mel let ti

pa lánk az árok ba dûlt.11 A kis ko má ro mi vár te hát ja ví tás ra szo rult, és le het, hogy Bes -
se nyei er re pénzt is ka pott, min de ne set re a se reg 1646-ban az zal vá dol ja a vár ka pi tá -
nyát, hogy „Lá dá ba rak ja az bás tyák ta pa szát”.12

A kis ko má ro mi vá rat 1655-ben Tú rós Mik lós vi ce ka pi tány sá gá nak ide je alatt, is me -
ret len ok ból, tûz vész ron gál ta meg. Nem tud juk, hogy va jon az el len ség gyúj tot ta-e
fel, vagy vé let le nül tá madt a tûz, mert ez a ka pi tány le ve lei bôl nem de rül ki. Azon ban
eb ben az év ben Bat thyá ny I. Ádám nak Pu hán13 volt tár gyal ni va ló ja. Er rôl a meg be -
szé lés rôl egy ma gyar és egy né met nyel vû fel jegy zés is szü le tett. A ha to dik pont ban a
kö vet ke zôk rôl sze rez he tünk tu do mást: „Az vár me gyék re írat ni, hogy az Kis Ko má ri
égett és el ron tott épü le tek hez ele gen dô fát hord ja nak, hogy azt mi nél ha ma rább is -
mét felépít hes sék.” A pu hai úr azon ban nem tu dott ma gya rul, ez zel ma gya ráz ha tó a
fel jegy zés né met va rián sa, mely így hang zik: „De nen Spans chaff ten zu e zusch rei ben,
das sie Holz nach Klein Ko morn zue fihren, da mit der Plaz und Vor statt mach te mit
Pal la sä ten ein ge fan gen wer den.”14
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Te hát a né met szö veg a pa lán kot, míg a ma gyar az épü le te ket je lö li égett nek.
A kis ko má ro mi vég vár a 17. szá zad vé gé re vég ér vé nye sen tönk re ment; er rôl az 1681.

évi tör vény VI I. cik ké nek 14. §-a „di ru to et de mo li to”, te hát le rom bolt és le bon tott
vár ról ír. A vég he lyet ezt kö ve tôen már nem épí tet ték új já, és rom jai vég leg az enyé -
szet té vál tak.15

A kis ko má ro mi vár ban élôk hét köz nap jait rész le te seb ben el sô sor ban Tú rós Mik lós
vi ce ka pi tány Bat thyá ny I. Ádám fô ka pi tány hoz írt le ve lei alap ján sze ret ném be mu tat -
ni. Tú rós Mik lós kis ko má ro mi vi ce ka pi tány, egy 1652 feb ruár já ban kelt le ve lé ben tesz
em lí tést ar ról, hogy im má ron „nyolc esz ten de je, hogy Ko már ban la kom”.16 Csa lá di
ál la po tá ról és ro ko nai ról is ol vas ha tunk né hány le ve lé ben. Egy al ka lom mal Bat thyá -
ny I. Ádám hoz a kö vet ke zô ké rést in té zi: „az ki seb bik fiam itt hon va gyon, az Nagy sá -
god ud va rá ba ha be ven né Nagy sá god, mi vel egyéb ben nem gyö nyör kö dik, csak az ka -
to na ság ban”.17 Egy má sik le vél ben pe dig: „fiam Tú rós Já nos föl bo csát tat na az
Nagy sá god szol gá lat já ra”.18 Kér dés per sze, hogy a má sik, ké sôbb ke let ke zett le ve lé -
ben ugyanar ról a fiáról ír-e, hisz az el sô em lí tés név nél kül tör té nik. Öccse Tú rós
András szin tén a vár ban szol gált, aki nek lo ván egy por tya al kal má val „lö vés esett,
s ugyanott meg halt, de ma gun kon há la Is ten nek sem mi seb nem es tek”.19

Te hát fel té te lez he tô, hogy az egész Tú rós csa lád a Bat thyá nyak szol gá la tá ban állt fa -
mi liá ris ként vagy legalábbis ki rá lyi szol gá lat ban vég vá ri ka to na ként. A vég vá ri vi té zi
lét a 16–17. szá zad ban élet for má vá vált. A tö rök el le nes har cok ki ter mel ték ezt a ré te -
get, ôk ma gu kat „vi té zi rend nek” ne vez ték. Na gyon sok és össze tett oka le he tett an -
nak, hogy va la ki miért állt be vég vá ri ka to ná nak. En nek tag la lá sa na gyon messzi re ve -
zet ne, min de ne set re a kö te les ség tu dó Tú rós Mik lós, aki el ju tott a vi ce ka pi tány sá gig,
ne mes pél dát nyújt ha tott öccsé nek és fiai nak, akik nyil ván nem csak a csa lá di tra dí ció
nyo mán „gyö nyör köd tek„a ka to na élet ben.
Von zot ta ôket az ügyes sé get, rá ter mett sé get, nagy fo kú le le mé nyes sé get és sze mé -

lyes vi té zi vir tust kí vá nó élet. Ily mó don egy ilyen kör nye zet bôl ki lé pô, s a do mi nusz -
nál inas ko dó le gény iden ti tá sa sem volt két sé ges – szab lyá val Is tent, ha zá ját, urát és
csa lád ját szol gál ta, véd te „a ter mé szet sze rént” va ló el len ség tôl.
Tú rós kö te les ség tu dó nak bi zo nyult, hisz le ve lei ben igye ke zett min den fon to sabb

ese mény rôl be szá mol ni a du nán tú li fô ka pi tány nak. A le ve lek ben ol vas ha tó je len té -
sek alap ján az ese mé nye ket fôbb cso por tok ra le het osz ta ni. En nek meg fe le lôen sze -
ret nék em lí tést ten ni a hír szer zô em be rek ki lé té rôl és mun ká juk ról, a pri bé kek rôl; a
hét köz na pi élet ese mé nyei rôl, azon be lül is: a vár ka to na ság hely ze té rôl; a vár ban élôk
éle té rôl; a tö rök, il let ve a ma gyar csa pa tok por tyái ról, va la mint azok elô ké szí té sé rôl;
vé gül, de nem utol só sor ban egy-egy kü lö nös ese mény rôl a tel jes ség igé nye nél kül.

Az is me ret len és is mert hír szer zôk te vé keny sé ge Kis ko má rom vá rá ban

Miért kém ked tek, il let ve áll tak át az em be rek a má sik ol dal ra? – te het nénk fel a kér -
dést. Mi vel a vár rend szer jel le gé nél és ren del te té sé nél fog va uta kat, át ke lô he lye ket,
hi da kat el lenôr zött és ôr zött, a ren del ke zés re ál ló – köz tu do má súan fog hí jas – magyar
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vég vá ri ka to nai erôt egy vi szony lag hosszú front vo na lon kel lett szét ta gol ni. Az adott
lét szám-, csa pat nem-, és te rep vi szo nyok mel lett a be tö ré sek el há rí tá sá nak leg fon to -
sabb alap fel té te lé vé vált, hogy az el len fél szán dé kait idô ben fel tér ké pez zék. Csak hogy
a he lyi vi szo nyo kat, szo ká so kat ki vá lóan is me rô, ha son ló men ta li tá sú és ész já rá sú el -
len fél is tisz tá ban volt mindez zel.
Ez nagy sze rû me leg ágya volt az ál- és rém hí rek nek, meg té vesz tô ma nô ve rek nek, be -

szer ve zé sek nek. A pon tos és gyors in for má ció szer zés nek, an nak to váb bí tá sá nak és be -
fo ga dá sá nak óriá si sze re pe volt. Az in for má ció áram lás leg kiemel ke dôbb té nye zô je a
„nyelv” fo gá sa volt.
Azok, akik al kal mi lag kém ked tek va la me lyik fél ré szé re, két ok ból ki fo lyó lag te het -

ték ezt: ön szán tuk ból ad ták fe jü ket a hír szer zés ve szé lyes vál lal ko zá sá ra, vagy pe dig
kény szer ha tá sá ra tet ték. Ha va la ki sa ját el ha tá ro zá sá ból kez dett el kém ked ni, te het -
te pénz szer zés cél já ból vagy ép pen ség gel ka land vágy ból. A legegy sze rûbb em be rek
áll tak kö tél nek, holott a le bu kás szin te ki vé tel nél kül sú lyos ha lál bün te tés sel vég zô -
dött. Azok, aki ket hír szer zés re kény sze rí tet tek, ál ta lá ban rab sá gu kat tud ták ezál tal
meg vál ta ni. Gyak ran megesett az is, hogy egy pa rasz tot meg fe le lô kém hiá nyá ban, jó
hely is me re te alap ján ta szí tot tak be le a kém ke dés be.
A hi va tá sos ké mek ja va ré sze na gyon fur fan gos és be fo lyá sos em ber volt. Egy sze ri

na gyobb vagy fo lya ma tos jut ta tá sért dol goz tak, oly kor mind két fél ré szé re. Egy jó kém
há ta mö gött hosszú si ke res gya kor lat és ren ge teg ta pasz ta lat állt. A mi nél szé le sebb
nyelv is me ret, az egyes fe lek szo ká sai nak, kul tú rá já nak az is me re te kö te le zô ér vé nyû
volt. Ki vá ló és elô ke lô össze köt te té sek kel és a bi za lom kel tés va la mennyi is mér vé vel
ren del kez nie kel lett.
Az in for má ciót szer zô em be rek sze mé lye a le ve lek na gyobb há nya dá ban az is me ret -

len ség be bur ko ló zik. Tú rós Mik lós szin te va la mennyi le ve lé ben tesz em lí tést ar ról, mi -
lyen jel le gû ér te sü lé sek ju tot tak a bir to ká ba. A hír ho zó em be rek sze mé lyé rôl gyak ran
csu pán né hány in for má ciót tu dunk meg. 1646 ta va szán Tú rós pél dául a kö vet ke zôk -
rôl szá mol be Bat thyá nynak: „az nagy se ges di pol gá rok hí re alap ján a tö rök sok zász -
ló val, csa pa tok kal és már mintegy 600 pat kolt ló val […] bi zo nyo san rab la ni akar nak,
ta lán Sal hely fe lé”,20 míg egy má sik ban „ezen szem pil lan tás ban ér kez nek az czök li
pol gá rok hoz zám, kik bi zo nyo san be szé lik, hogy […] az új ka ni zsai ba sa beér kez vén
Szi get be azt be szél te, hogy Ko má ro mot meg akar ja lá to gat ni. Több ilyen hí re ket Kop -
pán fe lôl is hoz ta nak”.21

Ter mé sze te sen na gyon gyak ran elô for dult, hogy a la ko sok ál tal ho zott hí rek ja va -
ré sze rém hír nek mi nô sült, s a tö rök nem in dí tott tá ma dást, amiért Tú rós Mik lós oly -
kor el né zést kért: „Nagy sá go dat ta lán meg bán tot tam már az sok írá som mal, mert ezi -
dá ig mind csak hal lott hí re ket ír tam Nagy sá god nak, mert im már oly kö ve tem ér kez nék
on nand alól Kop pán ból, hogy sza po ro dik az tö rök szá ma. Én Nagy sá god nak meg nem
ír ha tom az bi zo nyo san az szá mot, de […] az ki az hí re ket hoz ta most, ugyan kö zöt -
tük volt az tá bor nak”.22 Tú rós Mik lós tö re ke dett te hát ar ra, akár csak más vég vá rak ka -
pi tá nyai, hogy az eset le ges ál hí rek el ke rü lé se vé gett mi nél bi zo nyo sabb in for má ciók -
kal lás sa el a du nán tú li fô ka pi tányt. Min den egyes hal lott hírt kö te les volt
fel jebb va ló já nak je len te ni, s mint az majd a ké sôb biek ben lát ha tó lesz, ha son ló módon
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kel lett el jár nia min den ki nek, aki el hagy ta a vá rat. A hí rek köz lé sé nek el mu lasz tá sa sú -
lyos bün te tést vont ma ga után.
A le vél rész let ér de kes sé ge, hogy a hírt a tö rök tá bor ból ér ke zô em be re hoz ta. A hír -

szer zô kö ve té rôl to váb bi in for má ció kat tu dunk meg, egy négy nap pal ké sôbb írt le -
vél bôl, amely nek alap ján egy ki sebb össze csa pás bon ta ko zott ki a vár alatt, s a ké szü -
lô tá ma dás ról Tú róst egy bi zo nyos ka ni zsai tö rök ér te sí tet te. Tú rós „jó tö rök je”
meg bíz ha tó nak tûnt, hisz azt ír ja, „tu dom Nagy sá god nak nem len ne ká rá ra”.23 Néhány
ko ráb bi le ve lé ben is több ször tesz em lí tést az úgy ne ve zett „jó tö rö ké rôl”, per sze egyál -
ta lán nem bi zo nyos, hogy ugyanazon sze mély rôl volt szó. Min de ne set re egy 1648-ban
kel te zett le ve lé ben a kö vet ke zô kép pen ír: „az ba sa megin dult bi zo nyo san, és számtalan
tö rök ve le együtt, és mind Ka ni zsá bul is ki men vén […] az Nagy sá gos uram, jó törö -
köm pol gárt fut tat ván hoz zám”.24 Saj nos a to váb bi le ve lek bôl nem de rül ki, hogy mi -
lyen ered ménnyel zá rult a tö rö kök ter ve zett por tyá ja.
A Ka ni zsán ra bos ko dó ma gya rok is szá mos in for má ció val lát ták el a ma gyar vég vá -

ria kat, hi szen az oda be já ró hó dolt sá gi ma gya rok kal érint kez het tek, és ve lük a ma gyar
vég he lyek re üze ne te ket kül döz get het tek. Pe tô Lász ló kis ko má ro mi ka pi tány 1650-ben
je len ti Bat thyá ny I. Ádám nak: „ezen órá ban ér ke zék bi zo nyos hí rem az ka ni zsai ra -
bok tól, hogy ez két nap alatt Za la várt vagy Keszt helyt megütik min den bi zonnyal, azért
nem mú lat tam el, hogy Nagy sá god nak meg ne ír jam, bi zony igen jó vol na, ha Nagy -
sá go tok vi gyáz na rá juk, ot tan meg le het ne üt ni ôket”.25

A hír mon dók szá mon tar tot ták és für kész ték azt is, hogy a tö rök hol akar új erôs sé -
get épít tet ni. Er rôl szá molt be Tú rós Mik lós 1652-ben egy le ve lé ben, mi sze rint a tö -
rök Bog lá ron akar új pa lán kot fel húz ni.26

Ha son ló tö rek vé sei a ma gyar fél nek is vol tak, mi ként az a kis ko má ro mi vi téz lô se -
reg egyik le ve lé bôl ki de rül: „mi ne mû ín sé günk va gyon pe nig az po gány el len ség miatt,
tud juk, hogy Nagy sá god nak va gyon ér té sé re, mely miatt im már annyi ra ju tot tunk […],
mi vel ha az tö rök fel me gyen Híd vé ghez […], az sze gény le gé nyek nem mer nek ál tal
jön ni […]. Va la mi erôs sé get csi nál tas son in nend az vi zen ôfel sé ged, ki hez bíz ván bát -
rab ban jár has sunk, mert ha az nem lesz, im már vé ghez ki sem me he tünk, s ha ki me -
gyünk is, vesz tün ket kell ven nünk.”27

Egé szen ter mé sze tes volt te hát, hogy ha a ké mek és a hír ho zók ilyen vagy olyan hír -
rel ér kez tek, azo kat nem tart hat ták ti tok ban, sôt kö te le sek vol tak azo kat azon nal kö -
zöl ni. Egy hír el hall ga tá sa ko moly kö vet kez mé nyek kel járt, és ki vé tel nél kül sú lyos
bün te tést vont ma ga után.
1648-ban azt ír ja Tú rós Mik lós, hogy egy György ne vû ti ze de se, aki a vár ba ak kor ér -

ke zett be tár sai val, el mu lasz tot ta ôt in for mál ni; mer re jár tak és mit lát tak. A vi ce ka pi -
tány na gyobb szi gort kér Bat thyá ny I. Ádám tól, hogy az ilyen ese tek a ké sôb biek ben
ne for dul ja nak elô.28

Az is me ret len hír ho zók mel lett akadt né hány olyan sze mély is, aki ket Tú rós Mik lós
név sze rint is megem lí tett, és több le ve lé ben is hi vat ko zott rá juk.
Az egyik ilyen em be re egy bi zo nyos Gálffi And rás volt, aki rôl egyik le vél ben az olvas -

ha tó, hogy „hó dult pol gár”.29 Tú rós Mik lós kü lön bö zô felada tok kal lát ta el em lí tett
em be rét. Egy al ka lom mal Tú rós vaj da Bes se nyei Ist ván ka pi tánnyal együtt Batthyá ny
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I. Ádám nál járt, s ak kor a fô ka pi tány pénzt ígért a ka to nák nak. Tú rós eme ígé re té re
em lé kez tet te a Kör men den szé ke lô fô ka pi tányt, és kér dez te tô le, mi sze rint „tu dó sítson
Nagy sá god le ve le ál tal, mint köl le tik cse le ked nem, és én Nagy sá god hoz az pén zért ka -
to nák kal együtt az Gálffit fel kül de nem”.30 Gálffi And rást azon ban más felada tok kal
is el lát ta a kis ko má ro mi vi ce ka pi tány. Oly kor le ve let kel lett vin nie egy szom széd vég -
hely re, más kor pe dig Bat thyá ny I. Ádám hoz. A fenn ma radt le ve lek bôl re konst ruál va
Gálffi And rás le he tett az össze kö tô sze mély Tú rós Mik lós és Bat thyá ny I. Ádám kö zött,
hisz több le vél ben is ol vas ha tó, „az mint Nagy sá god pa ran csol ta le ve lé ben oda kül döt -
tem Nagy sá god hoz”.31 Gálffi oly kor kém ke dés sel is meg volt bíz va, amint azt a kö vet -
ke zô so rok is bi zo nyít ják: „Gálffit ugyan ma gát Ka pos ba küld tük, de ott sem mi oly
gyûlt tö rök nin csen, ki tôl tar ta nunk kel le ne”.32 Nem tud hat ni, hogy mi lett a ké sôb -
biek ben Gálffi And rás sor sa, min de ne set re ér de kes tény, hogy a fenn ma radt le ve lek
má sik fe lé ben, 1652-tôl kezd ve Tú rós Mik lós egy szer sem tesz em lí tést róla.
Fel tét le nül em lí tést ér de mel a hír szer zô em be rek so rá ban egy bi zo nyos Sán dor pré -

di ká tor. A so mogy sá gi re for má tus pap nem csu pán Tú rós Mik lós je len té sei ben sze re -
pel, szol gá la tait a kör nye zô vég vá rak töb bi ka pi tá nya is igény be vet te. Las kai Sán dorról
van szó, akit a Du nán tú lon rö vi den csak „Sán dor pré di ká tor nak” ne vez tek, töb bek között
Ná go cson Ham za bég pré di ká to ra is volt. Nyil ván va ló te hát, hogy Ham za bég re ne -
gát le he tett, aki a re for má tus hi tet – ha tit kon is, de – tö rök ko rá ban is meg tar tot ta.33

Pré di ká to ri szol gá la ta mel lett Las kai a zsi na tok ál tal oly szi go rúan ti lal ma zott ke res -
ke dés sel is fog lal ko zott. A hó dolt sá gi ha tár men tén la kott, ami er re le he tô sé get nyúj -
tott ne ki. Fenn ma radt le ve leit Bat thyá ny I. Ádám hoz ír ta, aki vel szo ros össze köt te tés -
ben állt. Az össze kö tô ka pocs ket te jük kö zött a nem ze ti és az üz le ti ér dek volt. Sán dor
pré di ká tor Ka ni zsán és ál ta lá ban a tö rök te rü le ten éppúgy is me rôs volt, mint pél dául
Bat thyá ny I. Ádám vá rai ban. Így azután nem cso da, ha a pré di ká tor jól ér te sült em -
ber volt. Las kai hí re ket ho zott a tö rök ké szü lô dé sei rôl, kém ke dett, s Vid Be ne dek las -
kói ke res ke dô ré vén Nán dor fe hér vár ról, sôt Kons tan ti ná poly ból is tu dott köz vet len
in for má ció kat sze rez ni. Jó ma gyar ha zafi nak mu tat ta ma gát, ám bár szol gá la tai ju tal -
mául kiadá sai meg té rí té sét kér te.34

Las kai igen jó vi szony ban le he tett a tö rök kel is, aki egyik le ve lé ben em lí ti, hogy a
mo há csi szan dzsák bég 18 lo vas sal Vid Be ne dek há zá hoz ér ke zett. „Jü ve te lé nek oka
csak az volt, hogy Be ne dek uram a Ma gyar Bonfini ust [vagyis Hel tai Gás pár Chro ni cá -
ját] tol má csol ná ne ki, mi vel ma ga a bég nem igen ma gyar”.35 Ter mé sze te sen a pré -
di ká tor nak volt annyi esze, hogy ha a ma gyar vá rak ba kül dött kém je len té se ket, ak kor
azo kat esze ágá ban sem állt kéz je gyé vel aláír ni. Be tû ve té sé bôl és jel lem zô kéz írá sá ból
vi szont megál la pít ha tó, hogy me lyik „Me mo ri a le” szár ma zik tô le.
Emel lett a tö rök és a ma gyar ra bok ki vál tá sá nál te vé keny ke dett. Ügyei az évek fo -

lya mán el ha tal ma sod tak fe let te, elôbb a tö rök, majd Bat thyá ny bi zal ma is meg ren dült
ben ne. Las kai ezt kö ve tôen mé lyen a tö rök hó dolt ság ban, Ná go cson ka pott he lyet
mint pré di ká tor, egé szen tá vol már Bat thyá nytól, s le ve le zé sük, ér de keik szá la el sza -
kadt. 1657-bôl kel te zi utol só le ve lét, de 1652-es le vél re hi vat koz va ad vá laszt ben ne.
Fô úri párt fo gó já val meg szûnt a kap cso la ta, és le het, hogy Ham za bég ol tal ma alatt
nyu ga lom ban fe jez te be éle tét Ná go cson.36
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Mi ként mû kö dött a tö rök kém szol gá lat? – te het né fel az em ber a kér dést. Ter mé -
sze te sen az sem volt meg ve ten dô, és rend sze rint jól mû kö dött. Er rôl Pe tô Lász ló kis -
ko má ro mi ka pi tány tesz bi zony sá got, mi dôn leír ja Bat thyá ny I. Ádám nak, hogy Keszt -
hely rôl „ma gam bé ké vel ér kez vén az ô Föl sé ge szol gá lat já ra ide Ko már ban teg napelôtt,
de keszt he lyi kí sé rôim teg nap csak alig sza lad hat ta nak ál tal az Híd vé gen, fél óra alatt
ott ter met tek utá nuk az ka ni zsaiak, jó ké mek vol tak az ebek nek, csak hogy ke ve sen jöt -
te nek vol na elô”, de kárt nem te het tek a ma gyar csa pat ban, „mert ide jén eszem ben
vet tem jö ve te lü ket, mi két lo vu kat lôt tük el ne kik”.37

Ha ennyi re fon to sak vol tak az idô ben meg szer zett hí rek, az utó kor jog gal te he ti fel
a kér dést, va jon mennyit ál doz tak a bé csi ud var ban ar ra, hogy a hír szer zés legal só
szint jén, egy vég vár ban, meg fe le lô kém szol gá lat mû köd jön.
Ivá nyi Bé la sze rint egy 1637. évi kal ku lá ció alap ján Kis ko má rom vá rá nak, ahol ek -

kor tájt 150 lo vas és 240 gya lo gos szol gált, a ha vi kiadá sa 1750 Ft volt. A Bat thyá nyak
egy szin tén 1637. évi költ ség ve tést il le tôen a „Ka ni zsa el len ve tett” vég vi dék kém szol -
gá la tá nak a ho no rá lá sá ra mindössze ha vi 20 fo rint 50 kraj cárt kap tak az Ud va ri Ha -
di ta nács tól. Eb bôl az összeg bôl egy meg fe le lôen mû kö dô kém há ló zat felál lí tá sa és
fenn tar tá sa el kép zel he tet len feladat volt.38 Az igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy a kém -
há ló zat kiépí té sé re szánt össze get sem min dig ren del te té sé nek meg fe le lôen hasz nál -
ták fel a ka pi tá nyok.

Kis ko má rom vá rá nak hét köz nap jai

Je len té sek a tö rök gyü le ke zé sek rôl.Tú rós Mik lós fenn ma radt le ve lei ben, ame lye ket Batthyány
I. Ádám nak cím zett, nem mu laszt ja el, hogy szá mot ad jon ar ról, mi lyen hí rek kel ér -
kez nek em be rei, el sô sor ban a ka ni zsai tö rö kök gyü le ke zé sé rôl. Alap ve tôen két na gyobb
cso port ra oszt ha tóak ezek a je len té sek. Az egyik be azok tar toz nak, me lyek ben a ka pi -
tány a kö vet ke zô kép pen ír: „sem mi lyen gyûlt tö rök Ka ni zsán nin csen”.39 A je len té sek
má sik cso port ját ké pe zik azok, ame lyek egy tö rök vég vár ban zaj ló gyü le ke zés rôl ad nak
szá mot, az aláb bi mó don: „hoz zák min den fe lôl bi zo nyos hír rel, hogy az tö rö kök igen
gyü le kez nek Ka ni zsá ra, ho vá va ló szán dé kuk, nem tud hat juk, Nagy sá god pa ran csol ja
meg, az vé gek ben le gyen sok jó vi gyá zás ban […] mi jó vi gyá zás ban le szünk”.40 A ha -
son ló tar tal mú le ve lek ese té ben van a leg több rém hír. Ez le he tett tu da to san fél re vezetô
jel le gû a tö rök ré szé rôl is, más részt min den ki szá má ra kö te le zô volt be szá mol ni a török
va la mennyi lé pé sé rôl. Ha va la ki lá tott va la mit, je len te nie kel lett a vár ka pi tá nyá nak.
A hó dolt job bá gyo kat gyak ran kény sze rí tet ték a tö rö kök kü lön bö zô felada tok el vég -

zé sé re, töb bek kö zött a ma gyar vég vá riak moz gá sá nak a je len té sé re kö te lez ték ôket,
no ha azt a ma gyar tör vé nyek til tot ták; aki meg tet te, a tö rö kös ség bû né be esett, ami
ha lál bün te tést vont ma ga után. Per sze ak kor is ve szély be ke rült a job bágy éle te, ha
meg ta gad ta a tö rök nek az ilyen szol gá la tot. Ka ró ba hú zás ter he mel lett a ma gyar vég -
vá riak is meg kö ve tel ték a hó dolt job bá gyok tól, hogy je lent sék az el len ség moz du latait,
fi gyel jék a gáz ló kat.41 Ugyan sok szor tá mad ha tott vak hír, de in kább vak hír le gyen,
mint hogy meg lep je az el len ség a vá rat – hang zott az irány adó elv.
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A tö rök gyü le ke zé sek rôl, il let ve a tö rök vég he lye ken zaj ló ese mé nyek rôl hossza san
le het ne foly tat ni a sort ha son ló jel le gû je len té sek kel.

Be szá mo lók a tö rök, il let ve a ma gyar csa pa tok por tyái ról és azok elô ké szí té sé rôl. A tö rö kök gyü -
le ke zé se szin te ki vé tel nél kül azt je len tet te, hogy egy adott te rü let re, vár ra vagy fal vak -
ra akar tak rá tá mad ni. Ezt több ok ból ki fo lyó lag te het ték: hó dol ta tás vagy adó be sze -
dés cí mén; eset leg egy vá rat vagy fa lut akar tak meg bün tet ni; más kor csu pán a
zsold kiegé szí tés ürü gyén por tyáz tak.
Egy le ve lé ben Tú rós Mik lós a kö vet ke zô ket ír ja: „ma csü tör tö kön hoz zák hí rét, hogy

az ba sa két vagy há rom nap alatt be jön Ka ni zsá ra. Egy ka man csai em ber hoz ta bi zonyos
hí rét, mi vel ba sa job bá gya, min den hé ten har minc sze kér szé nát kell Szi get be vin nie,
azt mon dot ta, hogy nagy ké szü let tel jön, job bá ra mind ta tá rok van nak ve le […], vala -
mely fe lé va ló igye ke ze tük van, azt csak Is ten tud ja […], kér ném Nagy sá go dat […],
Nagy sá god pa ran csol ja meg Szent Grót ra, Szent györgy vár ra és Za la vár ra, hogy jönnének
egy né hány haj dúk be, mi vel nem tud juk szán dé ku kat. Igen fo gyat ko zott ál la po tok ban
va gyunk […], az mint ír tam Nagy sá god nak ka ni zsai vi té zek reánk üté sük fe lôl […] egy
vá ro si em bert küld tem be és az hoz ta bi zo nyos hí re ket, hogy vagy 10 ve szett el reá juk,
és az nap ha tot te met tek el ben nük, se bes fe lô lük sok va gyon […], mi vel há rom szor
ost rom lot tak meg, és úgy lö völ dö zénk össze, ha tal mas szit kok kal szólt Alai bég […],
lo vas sal gya log gal raj tunk le szen, eh hez ké pest mi vel ke ve sen va gyunk”.42 A ka ni zsai
em ber nem té ve dett, mi vel a ba sa két nap pal ké sôbb va ló ban elin dult a job bágy ál tal
is em lí tett ta tár se géd csa pa tok kal Szi get vár ból Ka ni zsá ra, ahon nét egy csa pat össze vo -
nást kö ve tôen, „min den szán dék ja ide Ko már alá va gyon”, Tú rós so rai sze rint.43 Egy
is mét két nap pal ké sôb bi le vél sze rint a ba sa Szi get vár mel lett le tá bo ro zott, majd Kani -
zsá ra va ló megér ke zé sét kö ve tôen – Tú rós so rai sze rint – nem volt el len sé ges szán dé -
ka.44 Az óva tos ság azon ban so ha sem ár tott, mint ahogy azt az aláb bi le vél rész let is tanú -
sít ja 1646 au gusz tu sá ból: „Nagy sá god nak, mint Ke gyel mes Uram nak ezt aka rom
tu do má sá ra ad nom, mi vel az po gány el len sé gek szán dé ku kat nem tud hat juk, de érkezék
egy se ges di em ber ál tal bi zo nyos hí rünk, az ki nek hi he tô az sza va, hogy sze mei vel látta,
hogy es te ké sôn ki lenc zász ló alj tö rök jött be tit kon Se gesd re, lo vas és gya log, azt csak
tit kon és rejt ve tart ják az paj ták ban, ho va va ló igye ke ze tük le gyen, azt csak az Is ten tudja,
ide mi hoz zánk vagy más fe le,…se hon nan sem mi se gít ség hoz zánk nem jön, sem Za la -
vár ról, sem Szent györgy vár ról, sem Keszt hely rôl, sem Szent Grót ról. Nagy sá go dat kérjük
az vég ház ra pro vi deál jon, hogy va la mi ká ra or szá gunk nak ne kö vet kez zék, mert mi ma -
gunk en nek megôr zé sé re, és meg tar tá sá ra elég te le nek va gyunk”.45 A tö rö kök va ló ban
tá mad tak-e va la mer re, vagy csu pán fé lel met akar tak kel te ni, eset leg az em lí tett se ges -
di em ber rosszul tá jé koz tat ta a ka pi tányt, örök rej tély ma rad. Az em lí tett eset mindössze
egy bô hét ese mé nye, mely nagy va ló szí nû ség gel is mét az ál hí rek szá mát gya ra pí tot ta.
Megesett oly kor az is, hogy a tö rö kök so rai ban oko zott ria dal mat a fô ka pi tány ér ke -

zé se, amint azt a kö vet ke zô le vél rész let hi va tott bi zo nyí ta ni: „gyûlt tö rök most sem itt
Ka ni zsán, sem egyé bütt nin csen, ha nem sa ját vár ban gyü le kez tek volt, pé csiek, sik ló -
siak és az több vá rak bul, de hogy lát ván az Nagy sá god46 alá jö ve te lét, most is vesz te ség -
ben vár nak, s vá ra koz nak, s ka pi tány urak fe lôl jön ilyen hí rem, hogy le sel kôd nek”.47
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Egy kö vet ke zô, 1651 már ciu sá ban kel te zett le vél a kö vet ke zô eset rôl szá mol be: „mi -
vel ezek az szom széd be li ka ni zsai vi té zek 23. die Mar tii ránk ro han tak, s a ma lom ban
volt egy le gé nyünk, az ki ha za jô vén lisz tet ho zott vol na el, ez tet s an nak fe jét vet ték,
ezen kí vül há la Is ten nek több kárt ben nünk nem tet tek. Nagy sá go dat er rôl is aka rom
meg ta lál ni, mi vel Ve ke ry Má tyás több tár sai val un tat nak, hogy csa tá ra el bo csás sam,
de én az Nagy sá god hí re és aka rat ja nél kül sen kit se ho va sem bo csá tok, ha nem Nagy -
sá god tu dó sít son, mit köl le tik cse le ked nünk”.48

Rab lók és gaz tet tek a vár kör nyé kén. Egy al ka lom mal Tú rós Mik lós a kö vet ke zô ket ír ja:
„Nagy sá god nál nyil ván va gyon mennyi szer bú sí tot tuk Nagy sá go dat Ka por na kon la ko -
zó Ba logh […]49 és Bor za Mi hók fe lôl, hogy mennyi ká ro kat tesz nek az mi haj tó mar -
háin kon”.50 A vi ce ka pi tány le ve lé ben azt ír ja, hogy ka to ná kat kül dött az em lí tett két
em ber el fo gá sá ra, s azok nak még Híd vég elôtt si ke rült is tôr be csal niuk ôket. Le ve lé -
ben afe lôl ér dek lô dik, mi lyen mó don kel le ne ôket meg bün tet ni, mi vel hogy
„ugyanezen Ba logh, amely va gyon ná lunk fog va, vit te el Nagy sá gos Uram Kop pan ne -
vû fa lu nál a pász to rom elôl nyolc ár tá nyo mat,51 ame lyet Ka por nak fe lé hajt ván eladott.
Ugyanezen Bor za Mi hók, aki pri bék volt, ta valy pün kösd táj ban alá jö vén Ga ra boncz
ne vû fa lum ra, Tóth Ist ván ne vû job bá gyom nak te he nét el vit te, és Bé te fán elad ta há -
rom tal lé ron. Ugyanezen Ga ra bon czon la ko zó Vin cze Já nos job bá gyom nak is ily idôn
tol vaj mó don reá men vén két tal lér ját vont raj ta […] az mely vét keiért ré gen az akasz -
tot tat megér de mel te vol na, mi vel még po gány is volt”.52 A be szá mo ló ezen utol só fél
mon da ta sok min dent elárul Bor za Mi hók párt ál lá sát il le tôen. Mind azok mel lett, hogy
fo lya ma to san lo pott tár sá val együtt, va ló szí nû leg hí rek kel is szol gál ha tott a tö rök fél -
nek, hisz Tú rós le ve lé ben egy szer „pri bék„-nek, majd pe dig „po gány”-nak em lí ti. Ez
utób bi ból még az is fel té te lez he tô, hogy tény le ge sen muszlim hit re tért.
Egy hó nap pal ké sôbb a kö vet ke zô ket ír ja ró luk: „azért Nagy sá gos Uram nem Balogh

volt az pri bék, ha nem Bor za Mi hók volt az pri bék, és ak kor is sok csínt cse le ked vén
az ke resz tény sé gen, an nak utá na is ki jö vén szám ta lan sok la tor ság, tol vaj lás hú zást-
vonást cse le ke dett [… ], de Ba logh szin tén megér dem li az bün te tést”.53

Nem de rül ki a ké sôb bi be szá mo lók ból, hogy mi lett a két tol vaj sor sa, min de ne set -
re a má sik le vél rész let alá tá maszt ja a fel ve tést, mi sze rint nem va ló szí nû, hogy csak tol -
vaj lás ból tar tot ta vol na el ma gát a két la tor, aki ket min den bi zonnyal ha lál bün te tés -
sel súj tot tak.
Tú rós Mik lós mintegy 150 fenn ma radt le ve lei nek a tö rök kel kap cso la tos hí rek elem -

zé se so rán megál la pít ha tó, hogy min den egyes hal lott hír re – még ha oly kor rém hírnek
mi nô sült is – szük ség volt egy de re kas helyt ál lás ra. A tár sa da lom va la mennyi ré te gének
„le sel ke dé sét” igény be vet ték a ka pi tá nyok, akik nek oly kor-oly kor vi ha ros gyor sa sággal,
a leg kü lön bö zôbb és a leg ka lan do sabb mó don kel lett szom széd vár be li tár sai kat és
uru kat, a du nán tú li fô ka pi tányt ér te sí te ni.
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VAR GA SZA BOLCS

A bos nyák hôs epo szok hó dolt ság ké pe

Eb ben a ta nul mány ban azt kí ván juk be mu tat ni, hogy a kü lön bö zô bos nyák hôs epo -
szok ban mi lyen kép raj zo ló dik ki a ma gyaror szá gi tö rök hó dolt ság ról. En nek a for rás -
cso port nak rend kí vül gaz dag nem zet kö zi szak iro dal ma van, a ma gyar tör té net írás ed -
dig azon ban nem tet te ôket vizs gá lat tár gyá vá.1 A mi cé lunk az, hogy fel hív juk a
fi gyel met a bos nyák né pi epi ka ma gyaror szá gi vo nat ko zá sai ra, és né hány megál la pí -
tás sal se gít sük a ké sôb bi ku ta tá so kat.
A dél szláv né pek epi kus éne kei re va ló rá cso dál ko zás egy idôs a Bal kán-fél szi get irán -

ti ér dek lô dés 19. szá za di meg szü le té sé vel. Az el sô for dí tá sok an gol és fran cia nyel -
ven je len tek meg 1827-ben, a ké sôb bi év ti ze dek ben azon ban mindin kább oszt rák, il -
let ve né met ku ta tók vé gez tek gyûj té se ket.2 A Sma i la gic Me ho cí mû ének, amely a
ho mé ro szi epo szok hoz va ló ha son ló sá ga miatt az egyik legin kább ku ta tott köl te mény
volt, elô ször 1886-ban je lent meg nyom ta tás ban.3 A té ma két ség kí vül leg na gyobb ha -
tá sú ku ta tó ja az ame ri kai klasszi ka-fi lo ló gus, Mil mann Par ry volt, aki 1933–1935 kö -
zött kö zel 13 000 szö ve get gyûj tött fel, kö zü lük 3500-at fo nog ráf fal.4 Par ry azon ban
rö vid del a má so dik út ja után meg halt, és mun ká ját ta nít vá nya, Al bert B. Lord foly -
tat ta. A ku ta tás nem kor lá to zó dott a hô sé ne ke kre, a sze rel mes nép da lo kat is
ugyanilyen szisz te ma ti ku san gyûj töt ték. A mód szer ha son ló volt a Bar tók Bé la és Ko -
dály Zol tán ál tal ki dol go zott hoz,5 és ta lán nem vé let len, hogy a ma gyar mû vész vé -
gez te el az éne kek ze nei átírá sát,6 és eb bôl szü le tett nagy szin té zi se is Ju go szlá via nép -
ze né jé rôl.7 Par ry ku ta tá sai nyo mán for dult a nyu gat- eu ró pai ér dek lô dés mindin kább
a bos nyák né pi epi ka irá nyá ba, mert úgy tar tot ták, hogy ezek mu tat ják a leg több kap -
cso la tot a ho mé ro szi epo szok kal, nem úgy, mint a ke resz tény tra dí ció ban gyö ke re zô
szerb, il let ve hor vát éne kek.8 Az össze gyûj tött anyag átírá sá nak és for dí tá sá nak el hú -
zó dá sa miatt a Mil mann Par ry ál tal össze gyûj tött szö ve gek el sô vá lo ga tott kiadá sa két
kö tet ben csak 1953-ban, il let ve a rá kö vet ke zô év ben je len he tett meg, amit az ak tuá -
lis vi lág po li ti kai hely zet is be fo lyá solt.9 A kiadást kö ve tô év ti ze dek ben a klasszi ka-fi -
lo ló gia, a nyel vé szet és a folk lór ku ta tói egyaránt ízek re szed ték eze ket az epo szo kat,
és na gyon sok fon tos megál la pí tást tet tek ve lük kap cso lat ban. Köz ben újabb szö ve -
gek lát tak nap vi lá got,10 majd a füg get len né vá ló Bosz ni a- Her ce go vi ná ban is nagy
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hang súlyt fek tet tek ezen for rá sok gon do zá sá ra és új rain terp re tá lá sá ra sa ját tör té nel -
mi iden ti tá suk kiala kí tá sa so rán.11

A nyu ga ti ku ta tók el sô sor ban nem mint tör té ne ti for rá so kat vet ték szá mí tás ba eze -
ket az éne ke ket, ha nem – na gyon he lye sen – mint mû al ko tá sok tet ték ôket vizs gá lat
tár gyá vá. En nek her me neu ti kai és mód szer ta ni okai egyaránt vol tak, és ép pen en nek
kö szön he tô, hogy a tör té né szek szá má ra nem tûnt re le váns ada tok ki ma zso lá zá sá ra
hasz nos nak a múlt ra vo nat ko zó lag. Pe dig Schlie mann óta tud juk, hogy az epo szoknak
le het tör té ne ti ér té kük, ugyanúgy, ahogy a né pi epi kus iro da lom mal ro kon ud va ri
ének mon dók köl te mé nyei nek,12 vagy ép pen az ed dig tör té net író ként ke vés sé elis mert
Ev li ya Cselebi gran dió zus leírá sá nak, il let ve akár is me ret len tö rök köl tôk mun kái -
nak.13 Ért he tô mó don a né pi epi kus köl té szet bôl táp lál ko zó ko ra új ko ri hor vát – elsô -
sor ban ra gu zai – köl té szet pro duk tu mai sok kal in kább elô tér ben vol tak, és a hor vát
ku ta tók mel lett a ma gyar tör té net írás is be ha tóan fog lal ko zott ve lük. En nek tag la lá -
sa szét fe szí te né a dol go zat ke re teit, ezért csak megem lít jük Baj za Jó zsef,14 Sze ge dy
Rezsô15 és Had ro vics Lász ló16 ne vét, akik több ki tû nô ta nul mány ban ele mez ték Marko
Ma ru lic, Ivan Vet ra nic, Ivan Gun du lic, Han ni bal Lucic és a töb bi köl tô mun kás sá -
gát.17 Is me re teink sze rint Sze ge dy volt az egyet len, aki hasz nál ta a bos nyák epi kus for -
rá so kat, és hi vat ko zott rá juk.18 Mi vel azon ban Zrí nyi Mik lós ra és Szi get vár ra vaj mi ke -
vés for rást ta lált ben nük, ezért az tán nem tar tot ta ôket kü lö nö sen je len tôs nek.
Sze ge dy nek bi zo nyos mér té kig iga za volt, mert az ál ta la is mer he tett, fel gyûj tött bos -

nyák epi kus mû vek túl nyo mó ré sze nem a hó dolt ság te rü le tén ját szó dó tör té ne tet
mond el. Ám Par ry gyûj té sei nyo mán meg vál to zott a hely zet. Csu pán az éne kek cí mei
alap ján legalább hu szon öt ének szól a hó dolt ság ról.19 Ez azon ban bi zo nyo san nem
tel jes, mert amíg a Par ry- gyûj te mény har minc két éne ket tar tal maz Av do Mededo victól,
ad dig a gusz lár sa ját be val lá sa sze rint öt ven nyolc eposzt tu dott elôad ni.20 Ez még ak -
kor is igaz, ha sok az át fe dés, és kü lön bö zô el té ré sek kel, de több elôadó is ugyanazt
az éne ket mond ta el. Pél dául a ke vés bé is mert eszé ki csa ta, a Boj pod Os je kom cí mû
eposz négy kü lön bö zô szer zô elôadá sá ban ma radt ránk.21 Eb bôl a je len tôs for rás bá -
zis ból mi csak né há nyat vá lasz tot tunk ki és ele mez tünk, ezért elô re kell bo csá ta nunk,
hogy az ál ta lunk vá zolt kép még je len tô sen mó do sul hat a ké sôb biek ben.
Mun kánk so rán hat eposzt vizs gál tunk, ame lyek több nyi re a ma gyaror szá gi hó doltság

te rü le tén ját szód nak. Ezek kö zül a leg fon to sabb az Av do Mededo vic ne vé vel össze fo -
nó dó Zenid ba Sma i la gic Me ha, amely Sma il aga fiának es kü vô jét me sé li el 12 310 so ron
ke resz tül.22 Eb bôl sok fon tos moz za nat ra kö vet kez tet he tünk, ahogy az éne kes és a mû
kap cso la tá ról is sok min dent elárul a Mededo vic és Par ry kö zött rög zí tett be szél ge tés
szö ve ge. A bos nyák mu zul mán ének mon dó a No vi Pa zar ban ta lál ha tó Bi je lo Pol jé ban
szü le tett, és so ha nem ta nult meg ír ni-ol vas ni. Az éne ke ket a kör nye ze té ben hal lás
után ta nul ta meg, el sô sor ban az édes ap já tól, aki nek az ere de ti fog lal ko zá sa mé szá ros
volt. Va ló já ban a szü lei ge ne rá ció ja ide jén él te ez a mû faj a vi rág ko rát, és a 19. szá zad
kö ze pén nôtt fel az ének mon dók azon nem ze dé ke, akik az ismert Cor Hu só tól ta nul -
ták meg a mes ter fo gá so kat.23 Mededo vic azon ban te het sé ge ré vén mégis ki ma gas lott
a 20. szá zad el sô fe lé ben élô elôadók kö zül, amit egyaránt kö szön he tett be leélô ké -
pes sé gé nek és imp ro vi za tív elôadás mód já nak. Ké pes sé gei rôl min dent elárul, hogy
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a tel jes élet mûve 96 723 sort tesz ki, ame lye ket hal lás után kel lett meg ta nul nia, és
egyet len nap alatt akár 2500 sor fel mon dá sá ra is ké pes volt. Hiá ba lé tez tek ek kor már
kü lön bö zô szö veg köny vek az ének mon dók szá má ra, Av do szá má ra ezek csak áttételesen
vol tak elér he tôk.24 A ve le ké szí tett be szél ge tés bôl ki de rül, hogy nem csu pán ki tû nô
me mó riá val ren del ke zett, aki a be ta nult szö ve ge ket szol gaian ad ta vissza, Mededo vic
iga zi al ko tó mû vész volt. Par ry 1935-ben megis mer te a plevl jei Mu min Vla hovl ja kot,
aki szin tén ének mon dó volt. Ô eléne kel te 2294 sor ban a Becira gic Me ho cí mû éne ket,
majd ezután Par ry meg kér dez te Av dót, hogy is me ri-e az eposzt. Nem is mer te, de azon -
nal, egy hal lás után visszaad ta a tör té ne tet 6313 sor ban!25 Ezek alap ján Mededo vic
való ban a mû faj leg ki tû nôbb mû ve lô je volt.
A má sik öt bal la dát azon ban mind ere de ti ben, mind an gol for dí tás ban volt al kal -

munk elol vas ni, így a szó sze rin ti ar gu men tá ció kat ezek bôl me rí tet tük. Ezek a kö vet -
ke zôk: az ugyan csak No vi Pa zar ból szár ma zó Sa lih Ugl ja nin ál tal elôadott Zenid ba Cej -
va no vic Me ha,26 Dvi je Sul ta ni je27 és a Ha so od Rib ni ka iz ba vi Mu staj be ga.28 No vi Pa zar
volt a szü lô he lye Su lej man For ticnak is, aki nek a Sul tan Su lej man uzi ma Bu dim cí mû
éne két ele mez tük,29 és ugyanitt élt Su lej man Ma kic, aki nek a Boj pod Te misva rom eposzt
kö szön het jük.30 Amint az ének mon dók szár ma zá si he lyé bôl ki tû nik, mind annyian egy
könnyen lo ka li zál ha tó, szûk te rü le ten él tek, ami még fon tos mo men tum lesz a ké sôb -
biek szem pont já ból.
Az epo szok ból ki de rül, hogy bi zony meg le he tô sen hiá nyo san le het ne meg raj zol ni

a hó dolt ság tér ké pét a be lô lük ki nyert ada tok ból. Szin te kí no san ke vés uta lás van a
ma gyaror szá gi hely szí nek re. Mindössze Eszék, Ka ni zsa, Mo hács, Bu da, Te mes vár, vala -
mint egy-egy al ka lom mal Bács és Szerém sze re pel nek. Ez bi zony nem sok, ám a törté -
ne ti leg könnyen beazo no sít ha tó sze mé lyek szá ma sem sok kal több. Ke resz tény részrôl
Rá kó czi sze re pel31 – a szö veg kör nye zet bôl egyér tel mûen ki de rül, hogy II. Rá kó czi
Ferenc rôl van szó –, osz mán ol dal ról pe dig Ti ro Has szán pa sá ról tud juk, hogy a
17. század ele jé nek je len tôs sze rep lô je, aki ka ni zsai pa sa is volt egy ideig. Ez per sze
ami ni mum, hi szen nem ki zárt, hogy a Sma i la gicMe ho cí mû eposz ban em le ge tett „General
Pe ter” va ló ban IV. Pet ru Ra res mold vai fe je de lem (1527–1528; 1541–1546), ahogy azt
Lord fel té te lez te, ám meg gyô zô ér ve lé se el le né re sem te kint het jük az ügyet le zárt -
nak.32 A dol gon va ló já ban az vál toz tat hat, ha az osz ma nisz ti kai ku ta tá sok beazo nosítják
né me lyi két a bosz niai gá zik nak, még ha a ke resz tény sze rep lôk ese té ben ez ke vés sikerrel
is ke cseg tet. Egy al le go ri kus ki fe je zést le szá mít va ugyanis alig ta lá lunk va la kit ezen az
ol da lon – le szá mít va per sze II. Rá kó czi Fe ren cet. Jel lem zô mó don ôk sem a fen tebb
em lí tett éne kek sze rep lôi, ha nem egy má sik eposz ban, a Lju bo vic bég há zas sá ga cí mû -
ben tûn nek fel.33 A né hány sze mély a kö vet ke zô: Po savl jei Pel len gri no vic, a sógo ra
Sere me to vic, Mrkon ja Sir dar, La tin Do ge és Lo mi go ra Vuk, va la mint Já nos és Gavran
ka pi tá nyok. Ôk azon ban nem a szo ro san vett ma gyaror szá gi hó dolt ság ban, ha nem
a Szá va vi dé kén har col tak a hit hû muszlim hô sök kel, és szen ved tek tô lük – ter mészete -
sen – megalá zó ve re sé get. Ugyan csak a hor vátor szá gi had szín té ren tû nik fel Za dar
bán ja (za dars ki ban), és ve le szö vet ség ben a két vlah ki rály.34 Ge ne ral Pe ter mel lett
csu pán egy sze mélyt is me rünk, aki itt har colt, Pe tar od Bog de na/Bog da na,35 ám való -
szí nû leg ez a név is egy mold vai vagy ha vasal föl di fe je del met rejt. Ezek a szór vá nyos
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ada tok jel zik, hogy a szû ken vett hor vátor szá gi had szín tér fon to sabb az epo szok szem -
pont já ból, hi szen itt legalább fenn ma radt az el len fél ne vei nek em lé ke, míg a Drá vától
észak ra ilyen re nincs ada tunk. Ez egy ok miatt na gyon fon tos! A bos nyák hôs epo szok
más kör ben ke let kez tek, mint a ha son ló té má jú dél szláv köl te mé nyek, ugyanis teljesen
hiány zik be lô lük a Zrí nyiek re vagy a Fran ge pá no kra tett uta lás. Ez nem mel lé kes körül -
mény, ugyanis össze függ het a ke let ke zé sük ide jé vel. A szi get vá ri hôs Zrí nyi Mik lós és
fia, György a 16. szá zad ese mé nyei nek hô se volt, így a sze mé lyük kö ré épü lô hôs költé -
szet alap mo tí vu mai is a hó dolt ság ko rá nak el sô idô sza ká ban ke let kez het tek. A bosnyák
gusz lá rok köl te mé nyei en nél ké sôbb szü let het tek, ahogy erre még ké sôbb vissza térünk.
Most ve gyük sor ra a bos nyák sze rep lô ket. Er re az epo szok le he tô sé get ad nak, mert

a mû faj sa já tos sá gá ból adó dóan majd’ mindegyik ben sze re pel úgy ne ve zett se reg szemle,
a hô sök fel so ro lá sa. A leg tel je sebb a Sma i la gic Me ho fel so ro lá sa, ami kor Ka ni zsá ról
Ti ro Hasszan, Sma il és test vé re Cif ricHasszan meg hí vó kat ír tak Me ho es kü vô jé re és –
mel lé ke sen az áru ló bu dai nagy ve zír el le ni had já rat ra. Az el sô Pasic Ib ra him trav ni ki
pa sa volt, ôt kö vet te a Mu stay li kai bég és Vrlji ka ve ze tô je, „ajan od Vrlji ke”.36 Le ve let
ka pott még Fe ti be go vic Ban ja Lu ká ban, Fa ticOme ra ga Jaj cá ban, a ha son ló ne vû kol -
lé gá ja Li jev nó ban,37 va la mint Se hi di ja Sza ra je vó ban. Kö zü lük Ib ra him, Fe ti be go vic és
Se hi di ja Bosz nia tel jes pol gá ri és ka to nai ve ze té sét kép vi sel te. To váb bi ti zen két le vél
ment az Unán tú li vi dék re (Unduro vi na),38 a vé res Tuz lá ba Meh med nek és Gra dasac -
ba „na turcina Brka Ibra hi ma”.39 A cím zet tek kö zött volt Brcko vo bég je, a tö rök Sahic
Ali bég, az eszé ki De li be go vic40 és Bi hács hét ka pi tá nya.41 Ezer har cost kér tek Ca zinból,
és to váb bi hô sök lak tak Klisszá ban, Sza ra je vó ban, Vi so kó ban, Mosz tár ban, Tre bin jé -
ben, Ce ti ná ban és Kla du sá ban. A név sor az eposz nyi tó je le ne té ben leírt ka ni zsai gyûlés
részt ve vôi vel bô vít he tô. Ezen har minc bég és hu szon négy szul tá ni aga vett részt Ti to
Hasszan pa sa ve ze té sé vel, akit öt ven har co sa (de li) kö ve tett. Ti ro mel lett ült Omer,
a vá ros aján ja, egy idôs em ber.42 Raj ta kí vül ott volt a vár két pa rancs no ka (diz dar),
az alaj bég Cif ric Hasszan, és uno ka öccse, Me ho, a töb biek ne ve és rang ja nem de rül
ki a szö veg bôl.43 A he ve nyé szett lis tán vé gig te kint ve megál la pít hat juk, hogy az eposz
sze rep lôi nek je len tôs ré sze hor vát, il let ve bosz niai te rü le tek rôl szár ma zik. A töb bi
szöveg sze rep lôi nek ada tai val kiegé szít ve a bal ká ni túl súly még nyo masz tóbb, egye dül
Ti ro az, aki fel buk kan más ének ben is.44 Ál lan dó sze rep lôk nek a li kai Mu stay, Mu jo
és Ha lil, va la mint Licki Ta le od Orasaca te kint he tôk. Ôk az iga zi muszlim hôs ele mek.
Mu jo és Ha lil el vá laszt ha tat lan test vér pár, mint Mar ko és And ri ja Kral je vic a ke resz -
tény szláv vi lág ban. Mu jó nak fe ke te, Ha lil nak tar ka lo va volt, ami rôl min den ki megis -
mer te ôket. Ta le ma ga a tu dás és az igaz ság, Al lah oda fi gyel az imái ra, és min dig van
ve le egy ho dzsa, aki szent ira to kat tart a ke zé ben. Na gyon fon tos moz za nat, hogy a
sereg ve ze té se is az ô felada tuk, a ka ni zsai cso port ki fe je zet ten passzív a cse lek mé nyek
so rán.45 A Li ka-K la du sa kör nyé ké rôl ér ke zett pa rancs no kok ve ze tik a had já ra tot, Tale
irá nyít ja Bu da alatt a hit hû har co so kat, és ô fog ja el az el len ség ve zé rét is. Hoz zá juk
ha son lóan kiemel ke dô sze re pe volt Lju bo vicnak, aki a Ne ve sin jé ben élô her ce go vi -
nai ne me si csa lád ból szár ma zott. Ô gyôz te le sze rel mé nek, Zla ta meg hó dí tá sá nak ér -
de ké ben Pel len gri no vicot, és ve le együtt a Szá va-men ti ke resz tény csa pa to kat,46 va la -
mint ne ki kel lett meg hó dí ta nia Bu dát, amit a szul tán ve zí rei ak kor már hu szon négy
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éve hiá ba ost ro mol tak.47 Sze mé lyük azon ban in kább a folk lór vi lá gá ba mu tat. Össze -
gez ve ki je lent het jük, hogy a bosz niai muszlim hô sök nek két fô cso port ja van. Az egyik
csa pat szár ma zá si te rü le te Ne ve sin je és Tre bin je kör nyé ke, azaz Bosz nia dé li te rü le -
te, ahon nan az ének mon dók is rek ru tá lód tak. A má sik gár da Li ka, Kla du sa és Bi hács
kör nyé kén élt, akik a ha tár men ti har cok ban edzôd tek.
A har ma dik cso port csak la za szá lak kal kap cso ló dik az el sô ket tô höz. Ezt leg job ban

Or la no vic Mu jo ese te pél dáz za szá munk ra. A Dvi je Sul ta ni je cí mû eposz ból ki de rül,
hogy Or lic ka ni zsai baj rak tar, aki a vá ros ban él.48 A szul tán ne ki pa ran csol ta meg,
hogy fog lal ja el Kré tát, ahol a fiait fog ság ban tart ják. Ô el ment Ud bi ná ba ta nács koz -
ni a töb bi bég gel, ahol el ha tá roz ták, hogy két hé ten be lül Ka ni zsán, Or lic tor nyá nál
fog nak össze gyûl ni a csa pa taik kal. Az ud bi nai uta zás oka egy má sik eposz ból de rül ki.
Or licMusz ta fa aga Ud bi ná ból szár ma zott.49 A két tel je sen el té rô eposz össze vá gó ada -
tai ta lán egy va ló sá gos sze mély lé tét fel té te le zik, aki Ud bi ná ból szár ma zott, Ka ni zsán
is szol gált, de beazo no sí tá sa to váb bi ku ta tá sok felada ta kell, hogy le gyen. Fon tos meg -
je gyez ni to váb bá, hogy a ne vek mel lett kö vet ke ze te sen fel tün te tik, ha va la ki tö rök, és
ez zel meg kü lön böz te tik ôket a töb bi, ter mé sze te sen bosz niai hôs tôl. Azaz élt egy „mi”-
tu dat az ének mon dók, il let ve a hall ga tó ság kö zött, ami nem csak a hi tet le nek tôl, ha -
nem az osz mán bi ro da lom más ré szei rôl szár ma zot tak tól is el vá lasz tat ta ôket.
A szo ros sze mé lyi kap cso la tok mel lett a ma gyaror szá gi hely szí nek sze re pel te té sé nek

oka a hôs epo szok táj fel fo gá sá ban gyö ke rez nek. Eszék, Ka ni zsa és Mo hács egyér tel -
mûen Bosz nia ré szei nek tûn nek ezek ben az éne kek ben, és ugyanolyan stá tusz ban van -
nak, mint Ne ve sin je, Sza ra je vó vagy Kla du sa. Eszék és Ka ni zsa ha mí sí tat lan tö rök vá -
ro sok,50 ahol sem mi nem utal ke resz tény elôz mé nyek re, vagy bár mi fé le olyan
sa já tos ság ra, ami el té rô vé ten né ôket a töb bi bosz niai vá ro sok kal. Az egyet len ilyen
jel le gû nyom a vá ro sok ál lan dó jel zô je, mi sze rint tá gas, zöld ha tá rok kal ren del kez -
nek. Az epo szok szer zôi, ének lôi szá má ra na gyon éles le he tett a kont raszt a bosz niai
hegy vi dé kek és a ma gyar sík ság kö zött. Ez va ló szí nû leg va ló sá gos ta pasz ta la ton ala -
pult, hi szen vissza té rô mo tí vum, hogy Eszék után a hô sök min den eset ben Mo hács
me ze jé re ér kez nek, bár a szá munk ra gyá szos em lé kû csa ta tér hely ze te spe ciá lis nak te -
kint he tô. Mo hács a bos nyák hôs epo szok föld raj zi köz pont ja, ide lo va gol nak ki az eszé -
ki bé gek, de Ka ni zsa köz vet len kö ze lé ben is fek szik, és Av do éne ke sze rint Bu da alatt
ta lál ha tó. Az már csak hab a tor tán, hogy a Te mes vá ron te le lô tö rök bé gek is Mo hács
me ze jé re lát tak rá ab la kuk ból, mi köz ben ká véz tak.51 Mo hács sze re pe nem egyér tel -
mûen po zi tív, ar ra is van pél da, hogy a me zôn megölt ké rôk csont jai fe hér le nek, ahol
az át ju tás ki fe je zet ten ve szé lyes nek tûnt. Bár Mo hács ké pé nek mi nu ció zus elem zé se
egy má sik ta nul mány té má ja le het ne, azt megál la pít hat juk, hogy a bos nyák hôs epo -
szok ban is köz pon ti sze re pet tölt be.
Ka ni zsa hely ze te en nél egyér tel mûbb. Ti ro Hasszan pa sa vá ro sa52 Bosz niá ban fekszik,

ame lyet szé les me zôk ölel nek kö rül, és tá gas ka pun ke resz tül le het meg kö ze lí te ni.53

A vá ros ban je len tôs ka to na ság ál lo má so zik, Ti ró nak négy ezer ja ni csár ját em lí tik,54

Or lic pe dig ép pen az is tál ló ban né ze get te a lo vait, ami kor a szul tán pa ran csa elér te.
Ka ni zsa a muszlim csa pa tok szo ká sos gyü le ke zô he lye is, itt so ra koz nak fel a Kré ta el -
len in du lók,55 de Bu da vagy Eszék fe lé is ez a köz pont. A vá ros ar ra is al kal mas volt,
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hogy la ko da lom szín he lye le gyen. Itt tar tot ta me nyeg zô jét Ti ro Hasszan, a ven dég se -
re get pe dig a Bács ból ho zott bir kák kal és a Sze rém bôl fel haj tott mar hák kal trak tál -
ták.56 Ez utób bi ki csiny adat fon tos, hi szen más for rá sok ból tud juk, hogy a hó dolt sági
tö rök vá rak he lyôr sé geit va ló ban Sze rém bôl és Bács ból élel mez ték.57

Az 1600-ban tö rök kéz re ju tott Ka ni zsa vá ra kulcs fon tos sá gú az epo szok ko rá nak
meg ha tá ro zá sa szem pont já ból, mert bi zo nyí ték ar ra néz ve, hogy az alap já ban vé ve
folk lór szö ve gek tar tal maz hat nak tör té ne ti leg ér té kel he tô ré te get, amely meg fe le lô
szö veg kri ti ká val fel tár ha tó. He gyi Klá ra ku ta tá sai ból tud juk, hogy a ma gyaror szá gi osz -
mán he lyôr sé gek ben túl nyo mó részt a Bal kán ról rek ru tá ló dott ka to na ele mek ál lo má -
soz tak.58 En nek köz pont ja, már ha volt ilyen egyál ta lán, ed dig is me ret len volt. A bos -
nyák epi kus éne kek hely név anya gá ból azon ban ki tû nik, hogy a cse lek mé nyek a
hó dolt ság jól le ha tá rol ha tó ré szén, a Dél-Du nán tú lon ját szód nak, amely nek a leg fon -
to sabb vá ro sa Ka ni zsa volt. Az egy ház tör té ne ti ku ta tá sok mu tat tak rá ar ra, hogy a 17.
szá za di Ka ni zsán fe lü le te sen isz la mi zált bosz niai ka to na ság ál lo má so zott, és a ke resz -
tény val lás irán ti to le ran ciá juk nak volt kö szön he tô a tér ség ben zaj ló je zsui ta missziók
si ke re.59 Má ra az is ki de rült, hogy a vár nak ugyanolyan szim bo li kus je len tô sé ge volt
az osz má nok sze mé ben, mint amit ne künk Eger je len tett,60 és itt pár hu zam fe dez he -
tô fel az osz mán kró ni ka iro da lom és a bos nyák hôs epo szok kö zött. Ha a fel te vé sünk
he lyes, ak kor va la mi lyen for má ban kap cso lat állt fenn a két mû faj, il let ve mû ve lôi kö -
zött, és ezt erô sí ti, hogy a Ti ro Hasszan ka ni zsai pa sa – és egy ben bos nyák nem ze ti hôs
– éle té rôl a pé csi szár ma zá sú Dzsá fer Ijá ní írt egy mû vet Ha szan pa sa szent há bo rú já nak
tör té ne te cím mel.61 Ka ni zsa és a hoz zá kap cso ló dó ese mé nyek te hát az osz mán köl té -
szet ben és a bos nyák epo szok ban is szim bo li kus je len tô ség gel bír nak, és utób bi ré vén
a du nán tú li vá ros a 19–20. szá zad ban meg szü le tô bos nyák iden ti tás egyik sa rok kö vé -
vé is vált.62 Ez utób bi ál lí tá sun kat alá tá maszt ja Ali ja Izet be go vic bosz niai el nök nek az
1994 de cem be ré ben Ma rok kó ban, a mu zul mán or szá gok csúcs ta lál ko zó ján el mon -
dott be szé de, ahol utalt rá, hogy a Bosz niá ban, a Szan dzsák ban és a Ko szo vó ban élô
musz li mok ugyanolyan szo ron ga tott hely zet ben van nak, mint an nak ide jén Ka ni zsa
vá rá ban szol gá ló elô deik.63 A gon do lat me net zá rá sa ként megál la pít hat juk, hogy Ka -
ni zsa vá rá nak sze re pel te té se nem mond el len a tör té ne ti té nyek nek, és va ló szí nû leg
a hó dolt sá gi bosz niai musz li mok egyik köz pont ját is mer het jük meg ben ne.
Bu dá nak az epo szok ból ki raj zo ló dó ké pe nagy ban el tér Ka ni zsáé tól, erô sen spe ciá -

lis, ám egy ben a bosz niai musz li mok ön ké pé hez is ada lé kul szol gál. Az er rôl szó ló
eposz sze rint a vá rost Szü lej mán szul tán ide jé ben hu szon négy év nyi si ker te len ost rom
után fog lal ta el a Ne ve sin jé bôl szár ma zó Lju bo vic.64 En nek el le né re a Ma gyar Ki rály -
ság egy ko ri szék he lye so ha nem tar to zott Bosz niá hoz, nem úgy, mint Ka ni zsa és Eszék.
Ezt mu tat ja, hogy az em lé ke zet megôriz te Bu da ke resz tény múlt ját,65 míg a má sik két
vá ros ese té ben ilyen re nin csen adat. Bu da a szul tán ve zí ré nek a szék he lye, aho vá a
bos nyák hô sök rit kán ju tot tak el. Szá muk ra ez majd nem olyan tá vo li, mint Bag dad a
bi ro da lom má sik vé gén.66 Az ideér ke zô sze rep lôk ide ge nül mo zog nak a vá ros ban,
nem is me rik ki ma gu kat ben ne, ám le nyû gö zi ôket a mé re te és gaz dag sá ga.67

A leg több kap cso la tuk ab ból adó dik, hogy a bu dai ve zír egy ben a bosz niai csa pa tok
fô pa rancs no ka is. A Kré ta el len in dí tan dó had já rat el sô lé pé se ként a szul tán Bu dá ra
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írt, és on nan moz gó sí tot ták az ud bi nai agá kat.68 A za da ri bán nal foly ta tott há bo rú so -
rán is a bu dai ve zír ad ta ki a leg fôbb pa ran cso kat, sôt trav ni ki kol lé gá já val együtt meg
is je lent az ad riai vá ros fa lai elôtt.69 Sma il fia Me ho is a ve zírt ke res te fel, és tô le kér -
te, hogy az ap ja és nagy báty ja ál tal vi selt alaj bé gi tiszt ség re ne vez ze ki.
A tisz ta bosz niai gá zik szá má ra Bu da azért is ide gen, mert int ri kák, áru lá sok és le -

szá mo lá sok szín he lye. Er re ugyan csak Av do na gye po szá ban van szám ta lan uta lás. Már
az ele jén ar ra in tet te Sma il aga a fiát, hogy vi gyáz zon Bu dán, mert te le van ve széllyel.70

Út köz ben újabb ese mé nyek erô sí tik meg a gya nút, hogy Bu dán nin csen min den rend -
ben. Ek kor ugyanis Me ho ki sza ba dí tott egy gyö nyö rû lányt a rab ság ból. Ô Fa ti ma,
Buda egyik elô ke lô csa lád já nak a sar ja, az övék volt a vá ros fô te ré nek összes bolt ja és
üz le te. Ám az új ve zír le szá molt a vá ros ré gi elô ke lôi vel, ki vé gez te vagy szám ûz te ôket.71

Így tett Fa ti ma ap já val, Za jim Ali bég gel is, majd el vet te tô lük a bol to kat. Volt egy gazdag
fa lu juk is Bu da mel lett, de azt is el ko boz ta, és most úgy hív ják, hogy Ve zir me ze je.72

Az if jú lányt is meg akar ta sze rez ni, de ô el lenállt, ezért bosszú ból el küld te Ge ne ral
Pe ter nek aján dék ba, hogy ve gye fe le sé gül, és nemz zen ve le só lyomfiakat.73 A ve zír
ekkor már el ha tá roz ta az áru lást, és azt ter vez te, hogy Ge ne ral Pe ter rel kö zö sen fogják
irá nyí ta ni Bosz niát és Bu dát. Így el ke rül he tet len né vált a harc, és a Ka ni zsán összegyûlt
se re gek megin dul tak Bu da fe lé. A hô sök nagy ré sze azon ban nem is mer te sem a várost,
sem a kör nyé két, így kény te le nek Mu stay bé get be vár ni, aki már járt er re fe lé. Az ese -
mé nyek to váb bi kö ve té sé re most nin csen mó dunk, de az vi lá go san ki tû nik, hogy éles
kü lönb sé gek vol tak Bu da és a töb bi vá ros kö zött éppúgy, mi kép pen a bosz niai gá zik
és a tö rök tiszt ség vi se lôk kö zött.
A bos nyák hôs epo szok ön ké pe ugyanis kü lönb sé get tett a tö rö kök és bosz niaiak között.

Bár mind a ket tô a szul tán alatt va ló ja volt, de vi téz ség ben és hû ség ben a szul tán csak
az utób biak ra tá masz kod ha tott. Ezt bi zo nyít ják A te mes vá ri csa ta cí mû eposz ese ményei
is. A tör té net sze rint két pa sa te lelt Te mes vár kö ze lé ben, Oto kon. Egyik reg gel ép pen
ká véz tak, ami kor a fiata labb ki né zett az ab la kon, és egy cso port me ne kül tet lá tott meg
a ka pu elôtt. Se di és Av di le men tek elé jük, és azok elôad ták pa na szai kat, mi sze rint
Rákó czi sa nyar gat ja ôket, és a múlt éj jel fel gyúj tot ták a há zai kat.74 A pa sák vá la szul
leve let ír tak a „disz nó” Rá kó czi nak, és há bo rú val fe nye get ték meg.75 Rá kó czi na gyon
megijedt, mi vel a gaz tet te ket nem ô, ha nem Ili ja Po po vic kö vet te el. Megol dás ként
azt ta lál ták ki, hogy egy meg té pá zott em be rek bôl ál ló kül dött sé get kül de nek Bécs be,
és el hi te tik a csá szár ral, hogy a te mes vá ri bé gek pusz tít ják az alatt va ló kat. A csá szárt meg -
 gyô zik a lá tot tak, és el ha tá roz za, hogy há bo rút in dít a tö rö kök el len, akik nek mind -
össze annyit si ke rül elér niük, hogy Szent György-na pig elodáz ta a had já ra tot. Mivel a
bé gek tisz tá ban vol tak a sa ját gyen ge sé gük kel, ezért nem ma radt más vá lasz tá suk, mint -
hogy hív ták a bosz niai hô sö ket. Ôk a sza ra je vói Dana ve ze té sé vel ha mar a ma gyar had -
szín té ren ter met tek, el fog lal ták Kar lo vot, majd Zlat na Ja bu kát, azaz Ki zel El mát(!), ahol
fog lyul ej tet ték a hét ke resz tény ki rályt, és meg sze rez ték a kincs árat is. Mi re a szul tá -
ni fô se reg megér ke zett, ad dig ra a há bo rú a bosz niai gá zik gyô zel mé vel be fe je zô dött.
Jel lem zô, hogy épp eb ben – a va ló szí nû leg leg ké sôbb ke let ke zett – eposz ban aratták

a leg tel je sebb gyô zel met a bos nyák hô sök, ami kor a va ló ság ban in kább csak ke se rû
ve re sé gek ben volt ré szük. Igaz, ép pen az epo szok idô szem lé le té rôl és ke let ke zé sük való -
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 szí nû idô pont já ról nem volt még szó, így most meg kí sé rel jük össze fog lal ni az er rôl al -
ko tott be nyo má sain kat. Más folk lór szö ve gek hez ha son lóan a bos nyák hôs epo szok ban
sem le het konk rét idô höz köt ni az ese mé nye ket. Így az tán más mód szert kell vá lasz -
ta nunk, és csu pán ál ta lá no sabb megál la pí tá so kat te he tünk. Az epo szok cse lek mé nyei
kí vül van nak az idôn, nem le het ôket sem el he lyez ni, sem kro no ló giai lánc ra fel fûzni.
Ami egy sé ges nek tû nik, hogy ál ta lá ban Szü lej mán szul tán ide jé ben ját szód nak, azaz
a ké sôbb meg szü le tô bos nyák hô sé ne kek köl tôi is a nagy szul tán ko rát te kin tet ték az
idôt len arany kor nak.76 Ezt ter mé sze te sen nem le het szó sze rint ven ni, hi szen Szü lej -
mán ide jé ben a bosz niai hely zet ko ránt sem volt idil li kus, és a gya nút to vább erô sí ti,
hogy Szi get vár ra sem mi lyen uta lás nin csen ezek ben az éne kek ben, már pe dig, ha kor -
társ al ko tá sok ról len ne szó, ak kor min den bi zonnyal szó ba ke rül ne. A má sik fon tos
bi zo nyí ték, hogy Szü lej mán ural ko dá sá nál ké sôbb ke res sük az epo szok idô sík ját, hogy
erô tel je sebb isz la mi zá ci ó ról is csu pán Jaj ca 1528-ban be kö vet ke zett eles te után be szél -
he tünk.77 Ez zel el ju tunk a kö vet ke zô prob lé má hoz, a bos nyák hô sök va ló di val lá sá -
hoz, ami újabb kér dé se ket vet fel. A muszlim éne kek hôs ké pe min de nütt ki tû nô hit -
har co so kat, gá zi kat mu tat be, ám ezt vagy az osz mán orá lis epi ká ból va ló át vé tel nek,
vagy 17–18. szá za di transz for má ció nak te kint het jük, ami kor ez az áb rá zo lás tény leg
egy beesett a hall ga tó ság igé nyei vel. Ugyanis – ahogy fen tebb már utal tunk rá – a hó -
dolt ság ban szol gá ló meg szál ló ka to nák ra tá vol ról sem il lett rá ez a kép, sok kal jel lem -
zôbb volt, hogy von zód tak a ke resz tény szo ká sok hoz is, és ko ránt sem ve tet ték meg az
al ko holt.78 Er re egyéb ként a Mededo vic-fé le na gye posz ban is több konk rét uta lás van.
Elég csak, ha a nyi tó je le ne tet meg néz zük, ahol a ka ni zsai bé gek, Ti ro Ha szan pa sá val
az élen, egy kocs má ban ül nek, ahol bort és pá lin kát isz nak, majd az al ko hol tól ki pi -
rul va egy mást trak tál ják sa ját hô sies sé gük kel.79 Ki fe je zet ten kü lön le ges nek szá mítMeho
ap ja, Sma il, aki za rán dok la ton vett részt, hit hû mu zul mán ná vált, és en nek kö vet kez -
té ben nem is vett részt ezen a ta nács ko zá son. Ez a ket tôs ség az epo szok fej lô dé sé nek
a kö vet kez mé nye le het, ahol az ere de ti hô sé ne kre fo ko za to san ráépült az osz mán iro -
da lom ból megis mert hit har co sok ké pe, elô ször ta lán csak kö ve ten dô mo dell ként,
mint Sma il, vagy Ta le, majd mint a bosz niai har co sok leg fôbb att ri bú tu ma.
Ez a fo lya mat las san me he tett vég be, és ez zel elér tünk az utol só gon do la ti egy ség -

hez, az epo szok ke let ke zé sé nek le het sé ges ide jé hez. Ez a kér dés ren ge teg buk ta tót
rejt ma gá ban, ezért itt is csak ál ta lá nos megál la pí tá sok ra szo rít koz ha tunk. Ka ni zsa vá -
rá nak sze re pel te té se miatt nem le het nek ko ráb biak, mint a 17. szá zad ele je. Azaz a
hó dolt ság te rü le tén ját szó dó mû vek alap mo tí vu mai e szá zad ter mé kei. Az an te qu em
en nél jó val flexi bi li sebb, hi szen a bosz niai musz li mok hó dolt sá gi je len lé té nek vé ge
ko ránt sem je len tet te az ideo ló giai zá rást, az epi kus köl té szet to vábbélé se, sôt a vi rág -
zá sa egé szen a 20. szá za dig ki mu tat ha tó. Az bi zo nyos, hogy újabb föld raj zi he lyek már
nem ke rül het tek be a kor pusz ba, te hát az epo szok mély ré te gét ké pe zô, Mo hács hoz,
Eszék hez stb. kap cso ló dó szö veg ré szek már a 17. szá zad vé géig kiala kul tak, és a 18.
szá zad ele jén, a Rá kó czi-sza bad ság harc alatt le zá rul tak.80 Ám a muszlim hit har cos kép
ez zel leg fel jebb egy ko rú le het, de nem ki zárt, hogy ké sôb bi.
A bos nyák hôs epo szok hó dolt ság ké pe va ló já ban tor zó ma radt, az em lé ke zet csak

ke ve set ôr zött meg az it te ni he lyek bôl, ese mé nyek bôl. Az itt el töl tött száz év ke vés volt
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ah hoz, hogy a mû vek szer ve sen beépül je nek a né pi epi ká ba, ah hoz azon ban ele gen -
dô nek bi zo nyult ez az idô, hogy nyo mot hagy ja nak ben ne. Amint meg fi gyel het tük, az
éne kek ben már meg szü le tett a Ka ni zsát, Mo há csot és Te mes várt is ma gá ban fog la ló
Nagy- Bosz nia, ám ezt a vá gyat a vissza fog la ló há bo rúk össze zúz ták, és nem ma radt be -
lô le más, mint tûz mel lett guz li cá zott folk lór – sze ren csé re.
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nyom tat tak ki a 19. szá zad 80-as évei ben. Ezek la tin be tû sek vol tak, és pél dául
Az eszé ki csa ta cí mû köl te ményt úgy sa já tí tot ta el, hogy egy oszt rák csend ôr a kicsiny
fa lu ja köny ves bolt já ban több ször felol vas ta ne ki. Heroic Songs, i. m. (3. j.) III. 26.

25 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 8–11.
26 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 133–144; Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 12.
27 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 155–161; Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 15.
28 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 179–196; Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 18.
29 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 226–233; Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 20.
30 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 277–285; Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 27.
31 Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 27.
32 Al bert B. LORD: Hi sto ry and Tra di ti on in Bal kan Oral Epic and Bal lad. Wes tern
Folk lo re 31 (1972) 53–60.

33 Ezt azért nem em lí tet tük az elem zett epo szok kö zött, mert csak an gol nyel vû
össze fog la lás ban ér tük el. Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. 208–211.

34 Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 18. Ha so od Rib ni ka iz ba vi Mu staj be ga. A vlah
ki rá lyok ra: „Bese stigl do dva vlaska kral ja.” Uo. 1068.
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35 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 163. MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 6185. sor.
36 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 167. MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 6542. sor.
37 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 167–168. „Ome ra ga kril ja od Li jev na”: MEDEDO VIC:
i. m. (11. j.) 6608. sor.

38 Av do sze rint ez Bosz niá ban, az Una part ján van, de hoz zá tet te, Eszék kel szem -
ben. Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 264–265.

39 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 169. MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 6695. sor.
40 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 169. MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 6700–6745. sor.
41 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 170. MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 6771–6772. sor. „Dva
Koz lica, tri Hu re ma gica, dva Poprzeno vica”.

42 „Ajan Omer od Ka nidze de do.” Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 80. MEDEDO VIC:
i. m. (11. j.) 46. sor

43 Semic ver zió já ban Nozina gic Ibro és PlocicOrucaga is sze re pel, ám Av do nem
is mer te ôket. Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 14.

44 Zenid ba Cej va no vic Me ha. Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 12.
45 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 31–32.
46 Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 208–211.
47 Sul tan Su lej man uzi ma Bu dim. Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 20.
48 „A spre mi ga Or lic baj rak ta ru, da ga spre mis Or la no vic Mu ju, […] u Kaj nidi
gra du ce ro va ne.” Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 15. 229–230; 235. sor.

49 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 174. 142. j.
50 Az egyik eposz sze rep lô je így mu tat ko zik be: „Cej va no vicMe ho, iz Kaj nide grada
ca re vo ga” Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. Zenid ba Cej va no vic Me ha. No. 12.
70–71. sor.

51 Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 27. 277.o. „Pa pog le da pol jem zel je ni jem, a kad
pol jem vi de od Mu haca.”

52 A nagy csa ta után, ami kor min den ki ha za tért a vá ro sá ba, Ti ró ról annyit je gyez
meg a köl te mény, hogy „Ha san pasa ka gra du svo je mu” vo nult el. Heroic Songs,
i. m. (9. j.) II. Zenid ba Cej va no vic Me ha. No. 12. 143.

53 „Posl jen Me ho udahao kon ja, Hu so, Pa poseta niz Bos ni gra do ve. Hajd’, hajd’,
hajd’, hajd’. Kad dodi pod gra da Kaj nidu, kad tu nasao vel ji ke koj ni ke. Sve je
pol je.” Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. Zenid ba Cej va no vicMe ha. No. 12. 50–53. sor.

54 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 181. 7650–7700. sor.
55 „Sku pi la se vojs ka pod Kaj nidu, pod Kaj nidu, pod kul je Or lica.” II. No.15. Dvije
Sul ta ni je. 274–275. sor.

56 „Jed ne mon ke spre ma u cipcije, da do go nu bel ji ju pseni cu; dru ge mom ke na
Bac za ov no ve, Aman, trece na Sri jem vo lo ve. Val ja hra nit’ Bos nu ha lo vi tu.”
Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. Zenid ba Cej va no vic Me ha. No. 12. 357–361. sor.

57 Bu dai tö rök szám adás köny vek 1550–1580. Köz zé tet te: FE KE TE La jos, KÁL DY-NAGY
Gyu la. Bp., 1962.

58 HE GYI Klá ra: Et ni kum, val lás, isz la mi zá ci ó. A bu dai vi lá jet vár ka to na sá gá nak ere -
de te és után pót lá sa. Tör té nel mi Szem le 40 (1998) 3–4. 229–256. UÔ: Ma gyar
és bal ká ni ka to na pa rasz tok a bu dai vi lá jet dé li szan dzsák jai ban. Sz 135 (2001) 6.
1255–1313.

59 Er rôl rész le te sen MOL NÁR An tal: Je zsui ták a hó dolt Pé csett (1612–1686). In: Pécs
a tö rök kor ban (Ta nul má nyok Pécs tör té ne té bôl 7) Szerk. SZA KÁLY Fe renc,
VONYÓ Jó zsef. Pécs, 1999. 171–265.
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60 SU DÁR: Ka ni zsa ost ro ma, i. m. (13. j.) 1028–1029.
61 SU DÁR: Ka ni zsa ost ro ma, i. m. (13. j.) 3. j.
62 RESS Im re: A bos nyák nem zet tu dat fej lô dé se. In: UÔ: Kap cso la tok és ke reszt utak.
Hor vá tok, szer bek, bos nyá kok a nem zet ál lam von zá sá ban. Bp., 1997. 254–272.

63 „Da nas su mus li ma ni Bos ne i Sandzaka, pa i sire, re ci mo na Ko so vu, u istoj
situa ci ji kao mus li ma ni Ka nize. Mi smo op kol je ni”. Ali ja IZET BE GO VIC: Oda brani
go vo ri, pis ma, iz ja ve, in terv ju i. Za greb, 1995. 215.

64 Sul tan Su lej man uzi ma Bu dim. Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 226–233.; Heroic Songs,
i. m. (9. j.) II. No. 20.

65 „Jer se Bu dim sko ro urucijo Od Madzara u ru ke sul ta na, Ko ji nam je mlo go
jada da o.” MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 2005–2007. sor.

66 „Jer je Bu dim kao ba ne vi na, Il’ ka man ja, si ne, kral je vi na”. MEDEDO VIC: i. m.
(11. j.) 2003–2004. sor.

67 „Zivl jen je je u Bu di mu bi lo, Sto ga nide u svi je tu ni je; Nit je ta ke bo gastin je
bilo, Bo gastin je pa ni gos postin je, Ni ta ki je aga ni be go va, Ni ta ki je njih ni je
ato va. Ni bol ji je dvo ra vi so ki je, Ni ti vise svi te i pro stir ke.” MEDEDO VIC: i. m. (11.
j.) 3261–3268. sor. A ka ni zsai alaj bég fia is elámult a gaz dag ság lát tán. „Kad
pogleda hadziji no d’je te, Sa mu ces mu i so fu be go vu, I na njoj zi ces me
pozlacene, Zinet so fe i njej nu ha li ju, Pa po mis li na srdasu svo me: ’Hej moj
babo, hadzi Sma il -aga! Mi kazemo ka sto je isti na, U Ka nidzu i oko Ka nidze,
U nasije tri des bul ju bastva, To isti na, zgod ni je ga ne ma.” MEDEDO VIC: i. m. (11. j.)
3854–3863. sor.

68 Dvi je Sul ta ni je. Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 155–160.
69 Ha so od Rib ni ka iz ba vi Mu staj be ga. Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 191.
70 Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 104. 1800–1850. sor. Sma il itt ar ra gon dolt, hogy
a vá rost még csak az imént fog lal ták el, és né hol még foly nak szór vá nyos harcok.
„Tu se, si ne, ni je umi ri lo, Umi ri lo pa ni ure di li o. Jos pu ca ju puske kra je vi na.
A ve zir te od Bu di ma, si ne, Mis lim mlo go zacama ti nece.” MEDEDO VIC: i. m.
(11. j.) 2008–2010. sor.

71 „Hj, Bu di mu vat rom iz go ri jo, A ve zi ra ci gan po gu bi jo! Sve gla va re sto su kod
ve zi ra, Du navs ka hi vo da po da vi la Ka i sta je ve zir ucini jo Od mog ba ba Za jim
Ali- be ga, I sto ti nu za ta bu dims ki je.” MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 3170–3176. sor.
Ez a kép más epo szok ban is fenn ma radt, így pél dául a The Wed ding of Za jim
Alibeg cí mû Av do -é nek ben. Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 25. A nagy ve zír rel szem -
be ni bi zal mat lan ság a Ka ni zsa 1601. évi ost ro má ról szó ló osz mán kró ni kák ban
is je len van. SU DÁR: Ka ni zsa ost ro ma, i. m. (13. j.)

72 „Sgo je se lo u pol je Bu dims ko, Srce mo je, kod vo de Du na va, To je se lo sto ti na
kme to va, Od sto ti ne ima tri sto ti ne; To je srce, sil na imo vi na, cit luk je dan ka
seti ri dru ga. I to nam je uzo mur tat basa. Te ga sa da Ve zir- pol je vicu.” MEDEDOVIC:
i. m. (11. j.) 3568–3575. sor.

73 Ez utób bi az ere de ti szö veg ben „Szo ko lo vi”-ként sze re pel, ami ér de kes szó já -
ték ra adott al kal mat, hi szen akár ar ra is kö vet kez tet he tünk be lô le, hogy Fa tima
csa lád ja a Szo kol luk kö zé tar to zott. Heroic Songs, i. m. (3. j.) II I. 261. Eh hez jön
még a na gye posz oda ve tett zá ró ké pe, ahol mi ni má lis kon tex tus nél kül ar ról
érte sü lünk, hogy az áru ló bu dai pa sa utó da Jah ja efen di, azaz egy má sik klán
fe je lett. „Za slo bo du i no vog ve zi ra, u Bu di mu Jah ja -e fen di ju.” MEDEDO VIC: i. m.
(11. j.) 12274–12275. sor.
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74 „Mi smo ti se ka tal ucin je li. Zu lum ra di kral je Ra ko ci ja. Ja nocas je vojs ku ispudijo.
Nase je ste kuce sa go ri jo.” Heroic Songs, i. m. (9. j.) II. No. 27. 49–52. sor.

75 „O ti svin jo kral je Ra ko ci o jo! Mici ru ke s mo je si ro tin je, Helh ta ko mi lje ba
bijelo ga, za ne ko ga do bro bi ti nece. Po ku picu mo ju ca re vi nu a cu sici do tvoje
stol ji ce. Ja cu tvo ju prevr nut’ stol ji cu, al’ cu mo ju iz gu bi ti gla vu.” Uo. 80–87. sor.

76 Van nak fi gye lem re mél tó ki vé te lek is. A Kré ta ost ro mát el me sé lô tör té net ben
Mah mut nak hív ják a szul tánt. Dvi je Sul ta ni je. Heroic Songs, i. m. (4. j.) I. 155–160.

77 Az 1530-as évek ben a bosz niai la kos ság 40%-a volt muszlim. SOK CSE VITS Dé nes:
Bosz nia-Her ce go vi na ha tá rai a kö zép kor tól nap jain kig. Li mes 12 (2000) 2–3. 151.

78 Még 1618-ban is ar ról szá molt be bal ká ni musz li mok egy cso port ja, hogy az
itteni musz li mok nem jár nak dzsá mik ba, ima he lyeik ro mo sak, a must ból pedig
bort ké szí te nek és fo lya ma to san isz nak. Idé zi FO DOR Pál: „A kincs tár szá má ra
a hi tet len a leg hasz no sabb”. Az osz má nok ma gyaror szá gi val lás po li ti ká já ról in:
Magyar év szá za dok. Ta nul má nyok Ko sá ry Do mo kos 90. szü le tés nap já ra. Szerk.
ORMOS Má ria. Bp., 2003. 90.

79 „On dar se je londza po ku pi la, u Kaj nidzi u pla noj me ha ni, A de se je vaz da
naucila […] Vi no sluze do dva baj rak ta ra […] Sve na iz red po ha ju gla va re,
Hasan- pasu i prvjen ce cars ke. Ka ko ko jem casu do da va hu, Ru ke svo je pod kusak
tu ra hu, Age svo je icram cini ja hu, Da him age slade pi ju pi vo. Dok se age vi na
na po ji le, Pa vi novs ke case po tu ri li, Jer him vin ce uli lo u li ce, A ra kijs ke ta ze
dofa ti li. Kad se vi no smesa i ra ki ja, Ra ki ja je vaz da eng lendzija. Age kle te i begovi
cars ki, Muh tacnista be zi ne bi ja hu.” MEDEDO VIC: i. m. (11. j.) 35–39; 62. 68–81. sor.

80 Be vall juk, hogy a Boj pod Te misva rom cí mû eposszal nem tu dunk mit kez de ni.
Annyi konk rét uta lás van ben ne, és olyan fi nom áb rá zo lá sa a tö rök–ku ruc–Habs -
burg vi szony nak, ami nem il lik be le az en nél jó val egy sze rûbb felépí té sû folk -
lór szö ve gek be. Tud juk, hogy több rác ka to na is szol gált Rá kó czi se re gé ben,
lehet, bár ez erô sen kér dé ses, hogy ôk hoz ták ma guk kal az alap mo tí vu mot a
Bel sô-Bal kán ra. A rác ka to na ele mek re lásd SE RES Ist ván: Rác ka to nák II. Rá kó czi
Fe renc had se re gé ben. In: A Pé csi Egy ház me gye a 17–18. szá zad ban. (Se ria Hi storiae
Di o e ce sis Qu in qu e ecc le sien sis I) Szerk. FE DE LES Ta más, VAR GA Sza bolcs. Pécs,
2005. 67–92. Az bi zo nyos nak tû nik, hogy a ke let ke zé sü ket te kint ve ez le het
a vizs gált mû vek kö zül a leg ké sôb bi.
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BE NE SÁN DOR

Il lí ria, vagy amit akar tok
A kar ló cai bé két kö ve tô vi ták 

az egy ko ri hó dolt ság dé li ha tár vi dé ké nek 
po li ti kai be ren dez ke dé sé rôl

„Mi lyen or szág ez, jóem be rek?”1 A prob lé ma és a fo gal mi há ló

„Whe re the re is no il lu si on the re is no Illy ria” – Os car Wilde jel le mez te így Shakes -
peare Víz ke reszt jét egy hí res sé vált szí ni kri ti ká já ban,2 s bi zo nyá ra nem sej tet te, mi lyen
jól meg ra gad ta egy szer s mind a ko ra új ko ri il lí ri sta dis kur zus és a mo dern, ro man ti -
kus il lí riz mus lé nye gét is. Az egy ko ri Il lí ria, az osz mán ha ta lom fo ko za tos bal ká ni elô -
re nyo mu lá sá val pár hu za mo san, a ko ra új kor szá za dai ban a nem ze ti il lú ziók és bi ro -
dal mi re mé nyek bi zony ta lan kör vo na lú ha zá já vá vá lik, ahol sem mi és sen ki sem az,
ami nek vagy aki nek lát szik, ahol a fé nyes múlt ra vissza me ren gô ál mok és a po li ti kai
utó piák rész ben vagy egé szen egy bees nek, s a va ló ság alig szá laz ha tó el a kép ze let szí -
nes szôt te sé tôl. Az aláb biak ban két tu dós ta lál ko zá sá ról írok, akik a 18. szá zad ele jén
meg pró bál ták fel tér ké pez ni az ál mo kat, és ki ta po gat ni azo kat a ha tá ro kat, ame lyek
kö zött a rég múlt ban elenyé szett (vagy ta lán so sem volt) vir tuá lis pát riák a va ló ság ban
is lak ha tó ál lam má vál ná nak, az el kép zelt kö zös sé gek va ló di ha zá já vá. A ta lál ko zás nak
és az esz me cse ré nek a hely zet kü lön le ges sé ge ad je len tô sé get. A pat rió ta dis kur zus
lét re jöt te és va la mely le gi tim mé vált, el fo ga dott for má já nak meg szi lár du lá sa több nyi -
re egy kö zös sé gi al ku fo lya mat ered mé nye, amely az iden ti tás kö rül fo rog, és a tá gab -
ban ér tel me zett „nyel ven” (nem ze ti to po szok, ere det tu dat, kö zös szim bó lu mok) túl
lét re hoz za a ma ga in téz mé nyeit, eset leg az új el kép ze lé sek hez szab ja a már lé te zô ha -
tá ro kat.3 A 17. szá za di tö rök há bo rú kat le zá ró kar ló cai bé ke szer zô dés (1699) után
azon ban a Habs burg ál lam dé li ha tár vi dé ke olyan ér de kes la bo ra tó rium nak te kint he -
tô, ahol elit ér tel mi sé gi el kép ze lé sek pró bál tak megegye zés re jut ni ma gá ról a leen dô kol -
lek tív dis kur zus te re pé rôl és ke re tei rôl:mi lye nek le gye nek és mek ko rák, hol él je nek és mi -
lyen nyel vet be szél je nek azok a kö zös sé gek, ame lyek majd (ta lán) lét re hoz zák a ma guk
pat rió ta be széd mód ját. Más szó val: ho gyan le het ne ér tel me sen ki töl te ni a hó dolt ság
után hát ra ma radt „üres te rü le tet”?
Eset ta nul má nyom hô sei Lu i gi Fer di nan do Marsigli (1658–1730) gróf és Pa vao Ritter

Vitezovic (1652–1713) lesz nek.4 A Bo lo gná ból el szár ma zott Marsigli ka to na ként és

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 446



so kol da lú tu dós ként va ló di el hi va tott ság gal szol gál ta I. Li pót né met-ró mai csá szárt.
Az 1680-as évek tôl kezd ve több ször beutaz ta a tö rök–ma gyar had szín te ret, dip lo máciai
kül de tés ben meg for dult Kons tan ti ná poly ban. A tö rök há bo rú kat le zá ró kar ló cai béke -
szer zô dés ben váz la to san ki je lölt or szág ha tá rok vég le ge sí té se cél já val, mint a Habs burg
ural ko dó telj ha tal mú meg bí zott ja (com mis sa ri us ple ni po ten ti a ri us), 1699 és 1701 kö zött
vé gig jár ta és fel mér te a dé li ha tár vi dé ket Dal má ciá tól Er dé lyig, fo lya ma to san tár gyalva
az Osz mán Bi ro da lom (és egy ideig a Ve len cei Köz tár sa ság) meg bí zott jai val.5 Rit ter
Vitezovic az Ad ria-par ti Senj vá ro sá ban szü le tett, el zá szi né met be ván dor lók le szár ma -
zott ja ként. A köl tô, tu dós, nyom dász, tör té net író, a hor vát iro dal mi nyelv egy sé ge sí -
tô je, en cik lo pe di kus mû velt sé gû ér tel mi sé gi, a ha tár fel mé rô bi zott ság mel lé ki ren delt
he lyi szak ér tô ként kö zel két éven ke resz tül se gí tet te ta ná csai val Marsigli mun ká ját.
Marsigli és Vitezovic vi szo nyá nak új vizs gá la tát az te szi szük sé ges sé, hogy a sze rep -

lôk ál tal kép vi selt ten den ciák, po li ti kai in ten ciók leírá sá ra ko ráb ban hasz ná la tos fo -
gal mak, fô ként az ab szo lu tiz mus és a na cio na liz mus ter mi nu sai, a ma guk ál ta lá no sí -
tá sai val, tel jes ség gel al kal mat la nok a szó ban for gó kap cso lat elem zé sé re. Ezért az
aláb biak ban az esz me tör té net és az ér ze lem tör té net esz kö zei re tá masz kod va pró bá -
lom meg vá la szol ni a fi lo ló gi ai té nyek fel szín re ke rü lé se nyo mán meg ke rül he tet len
kér dést: mi ma gya ráz za az „ab szo lu tis ta” Marsigli és a „na cio na lis ta” Rit ter ki tû nô
együtt mû kö dé sét, bel sô tér ké peik majd nem tel jes egy más ra ve tít he tô sé gét? Hi po té -
zi sem sze rint az a ke ret fo ga lom, amely ben a je len ség ér tel mez he tô nek bi zo nyul, a pat -
rio tiz mus fo gal ma – a bo lo gnai tu dós és a hor vát iro dal már-po li ti kus né ze tei egyaránt
a kor ban bon ta ko zó mo dern (és mo der ni zá ló tö rek vé se ket hor do zó) – pat rió ta dis -
kur zus rend ben ta lál ják meg a ma guk ter mé sze tes he lyét. Úgy gon do lom, egy szer s -
mind ez az a ter mi nus, amely nek össze füg gé se az iden ti tás kér dé sé vel kon fe ren ciánk
egyik kulcs kér dé se le het. Té zi sem, amit bi zo nyí ta ni pró bá lok, a kö vet ke zô. A két pat -
rió ta dis kur zus tí pust a leg szo ro sab ban az kap csol ta egy más hoz, hogy kö zös erô vel igye -
kez tek el foj ta ni, vagy legalább fö lülír ni-át kó dol ni egy ko ráb bi il lír „pat rio tiz must”,
ame lyet ezút tal jobb hí ján kon zer va tív nak fo gok ne vez ni. Ez az el hall ga tott (el hall gat -
ta tott) pat rió ta dis kur zus egy má sik faj ta mo der ni zá ciós el kép ze lés hez kö tô dött, amely
el len tét ben a csak jö vô-i rá nyult sá gú tö rek vé sek kel, a már lé te zô – ren di, egy há zi, re -
gio ná lis – au to nó miák megôr zé sét és új al kot má nyos rend szer be szer ve zé sét tûz te ki
cé lul, a pát riát te hát nem tech ni cis ta-ra cio na lis ta, s nem is kul tu rá lis-et ni kai, ha nem
tör té ne ti és köz jo gi ala pon ha tá roz ta meg.
A ko ra új ko ri pát ria fo gal mát tá gan ér tel me zem.6 A klasszi kus fo ga lom tör té ne ti

mód szer ugyanis szin te te he tet le nül áll az zal a tel jes sze man ti kai zûr za var ral szem ben,
amely sok szor egyazon szer zô szö ve gei ben mu tat ko zik a szláv, szla vón, il lír, hor vát,
dal mát stb. nép el ne ve zé sek al kal ma zá sa so rán. (Nem vé let len, hogy Marsigli ma ga is
hol „la bi rin tus nak”, hol pe dig „pur ga tó rium nak” ne vez te a dész láv/il lír vi lá got, amely -
nek tör té ne ti és köz jo gi vi szo nyai ban tá jé ko zód ni sze re tett vol na.)7 A rea li tá sok kal
szá mol va (a tér sé gen na gyobb részt két mul ti et ni kus mo nar chia, a Habs burg és a tö -
rök osz to zott) he lye sebb nek tû nik a kü lön bö zô te re pe ken meg nyil vá nu ló lo ja li tá sok
hie rar chi kus rend sze ré rôl be szél ni. A pát ria fo ga lom alatt ezért nem csu pán a te rü -
le tet, va la mint az ah hoz me to ni mi ku san ta pa dó kö zös sé get ér tem, ha nem min den
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olyan va lós vagy vir tuá lis he lyet és kö zös sé get, ahol (amely ben) va la ki az iden ti tá sát
biz to sí tó ott hon ra ta lál hat. A lo ja li tá sok szé les ská lá já ról van szó, ame lyek köt het nek
va la kit a val lás hoz (fe le ke zet hez), a ver na ku lá ris nyelv hez (és az ál ta la hor do zott kul -
tú rá hoz), a kö zös ere det hez (vagy legalább a gens/na tio kö zös tör té nel mé hez), az ál lam -
hoz (mint tör vé nyek ál tal sza bá lyo zott co mu ni ta shoz, eset leg spe ciá li san an nak va la -
mely al ko tó ele mé hez, mint a ren dek vagy az ural ko dó), és vé gül va la mely te rü let hez
(a szü lô vá ros tól az ak tuá lis ál la mon ke resz tül va la mely na gyobb, pél dául fe le ke ze ti
szem pont ál tal ha tá rolt egy ség hez). Pát riá nak te kint he tôk ter mé sze te sen mindezek
ima gi ná rius-u tó pi kus, jö vô be ve tí tett vál to za tai is – pat rió ta mó don nem csak lé te zô
in téz mé nyek hez vagy „nyel vek hez” le het kö tôd ni, ha nem in spe lé te zôk höz, maj dan
lét re ho zan dók hoz is.
A lo ja li tás tár gya mel lett azon ban an nak meg nyil vá nu lá si mód ját is fi gye lem be kell

ven ni. Már ma ga a ki fe je zés („lo ja li tás”) is csu pán egyes pát ria tí pu sok kal kom pa ti bi -
lis, má sok kal nem. Ne vez het nénk en ge del mes ség nek vagy ép pen hû ség nek is. Vég sô
so ron egy faj ta in ten ció ról, aka rat ról van szó, amely nek moz gás ba ho zá sá val va la ki egy
adott, va lós vagy vir tuá lis co mu ni ta shoz csat la ko zik, an nak ré sze ként ha tá roz za meg
ön ma gát, s amely nek meg nyil vá nu lá si mód jai az ösz tö nös tôl a tu da to sig, az önér dek -
re kon cent rá ló ra cio ná lis vi szo nyu lás tól az áhí ta tos vagy kul ti kus vi szo nyu lá sig ter jed -
nek. Ha csak a ko ra új ko ri la tin ter mi no ló giá ra gon do lunk, an nak gaz dag sá ga is jel -
zi az ér zel mi re gisz te rek vál to za tos sá gát (cu pi do, amor, di lec tio, ami ci tia, fides / fide li tas,
obo e den tia, ob li ga tio, ca ri tas, pie tas etc. er ga pat ri am).
Egy ilyen két vál to zós rend szer,8 no ha ahi sto ri kus, a prio ri konst ruk ció, de ép pen

ezért al kal mas a koor di ná tái kö zött zaj ló dis kur zu sok tör té ne ti moz gá sai nak ér zé kel -
te té sé re. Tisz ta tí pu so kat rit kán ta lál ni: az el ha tá ro ló dás, a ki zá ró nyel vi mû ve le tek
mel lett a pat rió ta dis kur zu sok az in ter fe ren cia irá nyá ban is mo zog nak (hi szen a dis -
kur zust foly ta tó kö zös sé gek tag jai egy szer re több pát ria-tu dat tal is ren del kez het nek).
Meg pró bál hat ják in teg rál ni egy más ter mi no ló giá ját, új je len tést ad ni egy ere de ti leg
va la mely má sik dis kur zus ban hasz ná la tos ki fe je zés nek, sôt, akár át kó dol ni egy egész
kon ku rens pat rió ta nyel vet. A ku ta tás az utób bi idô ben egy re gyak rab ban fog lal ko zik
az egyé ni és cso port iden ti tá so kat biz to sí tó pát ria tu dat re fe ren ciá já nak vizs gá la tá val
(mely kö zös ség mi kor mit te kin tett ha zá nak?) – köz ben azon ban ke ve sebb fi gye lem
jut az af fek tu sok tör té ne té nek (ho gyan kö tô dött va la ki a pát riá hoz?). Eb ben a te kin -
tet ben a ko ra új kor egyik legis mer tebb és Eu ró pa szer te fe le ke ze ti kü lönb sé gek re való
te kin tet nél kül re ci pi ált szö ve ge, Ju stus Lip si us De Con stan ti á  ja, nem csu pán mé lyen
vé gig gon dolt és ter mi no ló giai lag is ala po san ki dol go zott el mé let tel szol gált,9 ha nem
mintegy in di ká tor ként je lez te is az ér zel mi vi szo nyu lás tu da to so dá sát. A dia ló gus éppen
a pát ria fo ga lom sza kra li zá lá sá ból adó dó di lem mát dra ma ti zál ja: a vi tá zó fe lek kö zül
Lip si us a ha zá hoz va ló kö tô dés „szív be írott” jel le gét, ter mé szet tör vény vol tát hang sú -
lyoz za, s a pat rió ta ér zel mek sé rel mét szél sô sé ges eset ben a ha za el ha gyá sá val kom -
pen zál ná, míg Lan gi us ér vei le bont ják a pát riá hoz kap cso ló dó me ta fo rá kat, pon to -
sab ban tu da to sít ják azok me ta fo ra- vagy ha son lat jel le gét: a ha za nem szül, nem ne vel,
nem táp lál, kö vet ke zés kép pen a hoz zá va ló vi szony (a ha za sze re tet) nem de fi ni ál ha -
tó a szü lôk nek vagy az Is ten nek ki já ró pie tas ka te gó riá já val, leg föl jebb a ca ri tasszal vagy
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az amor ral. Ám az ef fé le sze re tet sem a ter mé szet tör vény ere jé vel mû kö dik, ha nem
szo kás és ta nu lás ré vén ke let ke zik az em ber ben – ezért azután, éppúgy, mint a töb bi
ér ze lem (af fec tus, pas sio), a rá ció kont roll ja alatt tar tan dó.
A De con stan tia is me re te a kor alap mû velt sé gé hez tar to zott, s még a 17  –18. szá zad

for du ló ján sem mi nô sült ide jét múlt nak. Vissza tér ve eset ta nul má nyom sze rep lôi hez,
Marsigli pél dául beosz tot ta a bo lo gnai Isti tu to del le Scien ze szá má ra ter ve zett ideá lis
könyv tár anya gá ba,10 Vitezovic pe dig a sa ját fél reál lí tá sa és po li ti kai bu ká sa al kal má -
val írott apo ló giá já ban hi vat ko zik rá hang sú lyo san.11 Kér dé ses azon ban, hogy pá lyá -
juk és po li ti kai be fo lyá suk csú csán mi lyen mér ték ben kö vet ték a neo sztoi kus fi lo zó -
fus ta ní tá sát: ca ri tas in pat ri am tem pe ran da est (a ha za irán ti sze re te tet mér sé kel ni kell).
A kö vet ke zôk ben Vitezovic és Marsigli ha za fo gal mai ra kon cent rá lok, eze ket vi szo nyí -
tom egy más hoz és a tö röl ni vagy átír ni kí vánt tra dí ció hoz. Együtt mû kö dé sük konk ré -
tu mai ra a kö vet ke zôk ben nem is té rek ki, hi szen en nek do ku men tu mait ko ráb ban
hosszú ta nul mány ban dol goz tam fel.12 In kább a két kiemel ke dô tu dós bel sô tér ké pei -
re kon cent rá lok: azok ra a ra cio ná lis meg gyô zô dé sek re, il let ve vé le mé nyek re, hie del -
mek re és elô fel té te le zé sek re, ame lyek pát ria fo gal mai kat ala kí tot ták, s így köz vet ve je -
len tô sen be fo lyá sol ták a te rü let va lós tér ké pei nek ala ku lá sát is.

A Bal kán or vo sa – Lu i gi Fer di nan do Marsigli ha zái, Bécs és Bo lo gna kö zött

Marsigli gon dol ko dá sá nak alap ja egy ko rá ra jel lem zô tu do má nyos hie de lem volt. Esze -
rint nem csak egy adott kö zös ség (pél dául egy nem zet) jel le me be fo lyá sol ja az ál ta la
kiala kí tott al kot má nyos ren det, ala kít ja a po li ti kai in téz mény rend szert, amely nek ke -
re tei kö zött él – ha nem mindez for dít va is igaz: egy kö zös ség iden ti tá sa és ha bi tu sa
ha té ko nyan for mál ha tó ugyanezen po li ti kai in téz mény rend szer ra cio ná lis átala kí tá -
sá val. A leg ké zen fek vôbb pél da e lo gi ka szem lél te té sé re a Marsigli Bécs be kül dött je -
len té sei kö zött ol vas ha tó össze fog la ló írás Hor vátor szág ról (Re la zi o ne di tut ta la Cro a -
zia),13 amely az or szág mo der ni zá lá sá nak le he tô sé geit vá zol ja, és amely rôl erô sen
va ló szí nû sít he tô, hogy a csá szá ri meg bí zott és he lyi szak ér tô je szo ros együtt mû kö dé -
sé ben ké szült. „Hor vátor szág ban min de zi dá ig sem a ki rály nem is me ri sa ját or szá gát,
sem az or szág a sa ját ki rá lyát” – kez di Marsigli,14 és a re form cél já nak azt te kin ti, hogy
az or szá got „vissza he lyez ze va ló di rend jé be” (ri met ter lo nel suo ve ro or di ne), amely ez eset -
ben megegye zik a „ré gi rend del” (an ti co or di ne).15 A kulcs szó te hát a Rend, amely ké -
pes úr rá len ni a bar bár sá got szü lô ren det len sé gen. A te rü let és a la kos ság ter mé sze -
tét és tu laj don sá gait szisz te ma ti ku san is mer te tô írás ko ránt sem hí ze leg a hor vát
önér zet nek. A hor vá tok ka to nai eré nyeit le szól ja („haj la mot mu tat nak a fegy ver for -
ga tás ra, de in kább a rab lás ban és a por tyá zás ban je les ked nek”), lus ták és ké nye lem -
sze re tôk, ki vált sá gai kat fél té ke nyen ôr zik, s ez igen ne he zen kor má nyoz ha tó vá te szi
az or szá got („ar ra a kis ha szon ra fi gyel nek, ame lyet a ha tár vi dék ka to nai tiszt sé gei bôl,
az egy há zi hi va ta lok ból s még in kább jo gász ko dás ból húz hat nak, mi vel ez utób bi min -
dig jö ve del me zô az olyan nem ze tek kö zött, ame lyek sza bad sá guk kal és ki vált sá gaik -
kal kér ked nek, hogy kielé gít hes sék nyug ta lan ság ra haj ló ter mé sze tü ket”).16
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Mindazonál tal ko moly kü lönb ség mu tat ko zik az or szág bel sô vi dé kei nek la kói egyik
ol dal ról, il let ve a ha tár ôri zet tel fog lal ko zó, tö rök te rü let rôl be ván do rolt vla hok és a
ten ger par tot la kó hor vá tok kö zött a má sik ol dal ról. Az utób bi két po pu lá ció leírá sa a
gyer me ki vo ná so kat hang sú lyoz za (bosszú ál lók, büsz kék, nem is igen tud ják, mit je -
lent az en ge del mes ség, köz vet len ér de keik ve zér lik ôket) – ám ép pen ezért könnyeb -
ben meg sze lí dít he tôk. A szük sé ges ke res ke del mi és ka to nai re for mok be ve ze té se után
„va ló szí nû, hogy rá kap nak a ke res ke dés re, fel hagy nak a rab lás sal, és ja vaik gya ra po -
dá sa ré vén [a ki rá lyi fel ség] hû sé ges alatt va lói vá vál nak”.17 A re lá ció ja vas la tai ép pen
er re irá nyul nak: az alatt va lók bol dog sá ga és az ál lam gaz dag sá ga szo ro san össze függ -
nek. Marsigli sze rint minden nek alap fel té te le a tör vény ke zés és a köz igaz ga tás egy sé -
ges sé té te le – ha ezek ben si ker rel jár, az ural ko dó „egy re in kább Hor vátor szág ki rá -
lyá nak te kint he ti ma gát, és alatt va lói is ilyen ként tisz te lik majd”.18 Vitezovic
fel té te lez he tô ha tá sá ról árul ko dik, aho gyan Marsigli a Habs burg-ál lam dé li ha tá ra vé -
del mé ben mind vé gig ki tün te tett sze re pet szánt an nak a Li ka-Kr ba va me gyé nek, ahol
Vitezovic alis pá ni (podzupan) cí met vi selt. (For má lis, nem a hor vát ren dek vá lasz tá sa
ré vén el nyert ti tu lus ról van szó, hi szen a te rü let ma ga köz vet len Habs burg ka to nai
igaz ga tás alá tar to zott.)19 A sze mé lyes ér de kelt sé gen túl itt egy olyan mo dell kör vo na -
lai sej le nek fel, mely ben a ren di ál la mo kat a szom széd sá guk ban lé te sí tett ka to nai ha -
tár ôr vi dé kek se gít sé gé vel le het ne szo ros el lenôr zés alatt tar ta ni: ke let fe lôl Li ka-Kr -
ba vá hoz ha son ló stá tus ban Er dély vé de né a bi ro dal mat. (Er dély le vá lasz tá sa a Ma gyar
Ki rály ság ról egyéb elônnyel is jár: „a he gyek lán cai kö zé szo rít ja az er dé lyiek gôg jét,
kap zsi sá gát és nyug ta lan ter mé sze tét”.)20 Hagy juk egyelô re füg gô ben an nak el dön té -
sét, mennyi ben ért he tett egyet Vitezovic ez zel az egész el kép ze lés sel vagy akár a Hor -
vátor szág-je len tés vég sô for mu lá zá sá val.
A Mar sig lit il le tô ta nul sá go kat ke res ve ki ta po sott ös vé nyen já runk. A szak iro da lom

ré gen megál la pí tot ta, hogy a ma gyaror szá gi (s ve le a hor vátor szá gi, szer biai, er dé lyi)
ka to nai és köz igaz ga tás re for mok te kin te té ben Marsigli te vé keny sé ge szo ro san kap -
cso ló dik mind a bé csi mer kan ti lis ta re for mo kat szor gal ma zó kö rei hez, mind pe dig a
ren di el lenál lás le tö ré sé ben drasz ti kus mód sze re ket aján ló ka to nai párt ve ze tôi hez.
Tu laj don kép pen a két irány zat kö zöt ti me di á tor nak te kint he tô – legalábbis nem vé -
let len, hogy ép pen az ô sze mé lye je len tet te a komp ro misszu mot, mind a kar ló cai bé -
ke tár gya lá so kon, mind a ha tá rok vég le ge sí té sé re felál lí tott de le gá ció élén.21 Az or -
szág ka to nai vé del mé hez szük sé ges in téz ke dés ter ve ket Ra i mon do Mon te cuc co li és
An to nio Ca ra fa ko ráb bi me mo ran du mait ak tua li zál va fo gal maz ta meg. A ha tá rok sta -
bi li zá lá sa és át jár ha tó sá guk biz to sí tá sa, a la kos ság pa cifi ká lá sa és a föld mû ve lés hez
szük sé ges mun ka erô biz to sí tá sa át te le pí té sek kel és be ván do rol ta tás sal, az or szág tá vo -
li te rü le tei és köz pont ja kö zöt ti in for má ció áram lás gyor sí tá sa és ha té ko nyab bá té te le,
a kincs tár be vé te lei nek nö ve lé se – a Marsigli ál tal mindun ta lan hang sú lyo zott kí vá -
nal mak év ti ze dek óta vissza té rô prog ram pon tok vol tak a bé csi re form kö rök ben. Cél -
juk a Habs burg ál lam be kap cso lá sa volt a nem zet kö zi ke res ke de lem be, egyen ran gúvá
té te le a mo der ni zá ló dó eu ró pai nagy ha tal mak kal. El mé le ti hát te rük ugyan csak azono -
sít ha tó.22 Raf fa el la Ghe rar di ku ta tá sai ré gen fel tár ták Marsigli po li ti kai mû velt sé gének
erôs kö tô dé sét a Her mann Con ring és is ko lá ja ál tal kép vi selt Po li ze y wis senschaf thoz,
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az egyes or szá gok de mo gráfiai, ter mé szet föld raj zi, ka to nai, gaz da sá gi és nem zet ka rak -
te ro ló giai sa já tos sá gait tu do má nyos esz kö zök kel fel dol goz ni kí vá nó „no ti tia re rum -
pub li ca rum” esz mé nyé hez. Az is köz is mert, hogy ez az új, tu do má nyos, a Rend kulcs -
fo gal ma kö ré kiépü lô po li ti ka fel fo gás, az „új” ter mé szet jo gi gon dol ko dás mel lett,23

mi lyen je len tôs mér ték ben adó sa a gaz da ság irá nyí tás nak kulcs sze re pet szá nó ko ra beli
„ka me ra lis ta” el kép ze lé sek nek.24

Ám Marsigli ese té ben meg gyô zô dé sem sze rint nem csu pán az a re le váns és ku tatásra
ér de mes, ami ben meg fe lelt a kor és a kör nye zet ál tal de ter mi nált gon dol ko dá si és
visel ke dé si nor mák nak, ha nem az is, ami ben el tért azok tól. Ilyen pe dig min de nekelôtt
az ural ko dó irán ti áhí ta tos vi szo nyu lás ban szub li má ló dó bi ro dal mi pat rio tiz mu sa.
Marsigli nem pusz tán a Rend el vont esz mé nyét sze ret te, ha nem úgy tû nik, an nak igen -
csak gyar ló kép vi se lô jét, Li pót csá szárt is.25 Ra jon gó hû sé gét nem ma gya ráz za eg zisz -
ten ciá lis kény szer: nagy ne vû, be fo lyá sos arisz tok ra ta csa lád ból szár ma zott, s el té rôen
sok Bécs ben sze ren csét pró bá ló ka to na vagy ván dor ér tel mi sé gi hon fi tár sá tól, biz tos
anya gi hát tér rel ren del ke zett a Ma gyaror szá gon töl tött év ti ze dek alatt. Nyo ma sincs
ná la an nak az oly kor ci niz mus ba tor kol ló prag ma ti kus pát ria fel fo gás nak, amit Sa muel
Pu fen dorf így fo gal ma zott meg: „Azt az ál la mot ér té ke lem, ahol […] jól megy a sorom;
ott va gyok bol dog, ahol ér de keim ér vé nye sül het nek”.26 A ke ser nyés bon mot hát terében
ko moly el mé let áll: egy 1663-ban írott és a kö vet ke zô év ti ze dek ben több ször kiadott
ér te ke zé sé ben (De ob li ga ti o ne er ga pat ri am) Pu fen dorf ar ra tesz kí sér le tet, hogy a pátria
és a pat rió ták kö zöt ti reflek tá lat lan ér zel mi re lá ciót át ve zes se a ci vi tas és a ci vis kö zötti,
a lo ja li tás ból fa ka dó elô nyö ket mér le ge lô, tu da to san reflek tált vi szony ba. Így per sze
az egyén sza bad ság fo ka is nö vek szik: sen ki sem köt he tô örök re szü lô ha zá já hoz, joggal
vá laszt hat ma gá nak újat, ha akar. Marsigli azon ban, an nak el le né re, hogy so kakhoz
ha son  lóan ô is na pi ta pasz ta lat ként él te meg a vá lasz tott ha za irán ti lo ja li tás buk ta tóit,
a Habs burg had se reg ben és ad mi niszt rá ció ban min den na pos et ni kai ala pú gya nak -
vást és ki re kesz tést, még sem hi vat ko zik se hol Pu fen dorf szé les kör ben is mert írá sá ra,
vagy an nak a köz mû velt ség hez tar to zó an tik for rá sai ra, Ci ce ro vagy Se ne ca szöve -
geire.27 Sem ak kor, ami kor bé csi meg pró bál ta tá sai ra ta lál hat na ben nük iga zo lást és
vi gaszt (a beván dor lót be nem fo ga dó bar bár kö ze get kri ti zál va), sem pe dig ak kor,
ami kor el kell hagynia a Habs burg fô vá rost (ez eset ben a moz gás és lo ja li tás vá lasz tás
sza bad sá gát dicsérhetné).28

A Li pót szol gá la tá ból va ló kény sze rû tá vo zás után Marsigli for má li san min dent meg -
tett, ami a kor fo gal mai és gya kor la ta sze rint el vár ha tó volt at tól, aki lo ja li tást vál tott.
Nyil vá nos jo gi ak tus ke re té ben, okirat ban rög zí tet te kö te le zett sé gei meg szû né sét a
Habs burg ál lam irá nyá ban, s ta lán egyet len mû vé be sem fek te tett több idôt és ener -
giát, mint an nak az apo ló giá nak a meg fo gal ma zá sá ba és több nyel ven va ló kiadá sá ba,
amely ben tisz táz ni kí ván ta ma gát az igaz ság ta lan vá dak alól.29 1706-ban felaján lot ta
szol gá la tait XIV. La jos nak, s haj szál hí ja volt, hogy nem ér ke zett új mi nô ség ben, a Bécs
el len fel lá zadt Rá kó czi Fe renc fran cia össze kö tô je ként Ma gyaror szág ra.30 1708-ban
pe dig, ami kor In ce pá pa szó lít ja a ha za szol gá la tá ra (Marsigli a pá pai ál lam alatt va ló -
ja volt!), nem ha bo zott a Habs burg se re gek el le ni vé de lem ve ze té sét el vál lal ni. A pá -
pá nak írott össze fog la ló me mo ran du má ban (1709) rea lis ta mó don ecse te li a csá szá -
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ri se re gek be szál lá so lá si gya kor la tát (s köz vet ve a kí mé let len Habs burg im pe ria liz mus
egé szét), amely „rom lás ba dön töt te és két ség be esés be ta szí tot ta Ma gyaror szá got”, s
most Itá liát fe nye ge ti.31 En nek el le né re, a Da nu bius csak nem két év ti zed del ké sôbb
író dott elô sza va még min dig a meg csalt, de eláru ló já hoz hû sé ge sen ra gasz ko dó sze -
rel mes pa na szát vissz han goz za: „Ó, sze ren csét len mû, mely el vesz tet te ol tal ma zó ját,
tá mo ga tó ját! Mû vem nek más ol tal ma zót, más tá mo ga tót ke res ni bi zony mél tat lan nak
tû nik, hi szen egye dül a csá szár nak kö szön he tô, egye dül ôt il le ti. Sen ki nek se le gyen
ezért ajánl va, és sen ki párt fo gá sá ra se tá masz kod jon.”32

Mindeb ben egy ér zel mi leg erô sen mo ti vált, kvá zi-val lá sos vi szo nyu lást lá tok a me to -
ni mi ku san az ideá lis pát riá val azo no sí tott ural ko dó iránt. Az azo no sí tás nem pár hu -
zam nél kü li a kor ban,33 az áhí ta tos sze re tet már jó val rit kább. Az ilyen tí pu sú sze mé -
lyes kö tô dés tu laj don kép pen a rend szer za va rá nak te kint he tô. Marsigli nyil ván érez te
is ezt, hi szen min dent meg tett el le ne. Pat rió ta lo ja li tá sá nak dif fe ren tia spe cificá ja ép pen
ab ban a mód ban ra gad ha tó meg, aho gyan ér zel meit lep lez ni, il let ve el foj ta ni igye ke -
zett. Tu da tos tö rek vés rôl van szó, ko ránt sem ad hoc reak ciók ról. A disszi mu la tív vi sel -
ke dés me cha niz mu sát, az ér zel mi mû kö dés cse lek mé nye sí té sé nek min tá ját ke res ve
ne héz nem ész re ven ni: a bo lo gnai gróf vi sel ke dé se egy faj ta arc hai kus, „lo va gi” mo -
dellt kö vet. Az ural ko dó nak tett szol gá la tait szí ve sen hajt ja vég re szür ke emi nen ciás -
ként, oly kor in kog ni tó ban. Dip lo má ciai meg bí za tá sai tit ko sak, sok szor a szó szo ros ér -
tel mé ben kém felada to kat lát el. Kül de té sei vé gén fel fe di ki lé tét – de ju tal mat nem
vár, csak az ural ko dó elis me ré se és há lá ja szá mít ne ki. Amennyi ben pe dig csa ló dás éri
– mint pél dául a nyil vá nos megaláz ta tás Brei sach vá rá nak el vesz té se után – el vo nul,
vissza hú zó dik, ér zel meit vissza fojt ja, a ma gá nyos ku ta tás sal azo no sí tott lai kus re me te -
ség ben ta lál ja meg azt a ren det és tisz ta sá got, ame lyet a va ló élet ben hiá ba ke re sett.
Köz ben per sze gond ja van rá, hogy jel zé se ket ad jon fáj dal má ról – ugyanúgy, aho gyan
lá zas ka to nai és dip lo má ciai ak ti vi tá sa ide jén is több ször je lez te a má sik élet for ma ideá -
lis rend je irán ti von zal mát. (Köz is mert anek do ták: Belg rád 1688-as ost ro ma alatt egy
kü lön le ges pil lan gót raj zol, a kö rül zárt Brei sach ból ki me rész ked ve pe dig gom ba rit -
ka sá go kat gyûjt.)34

Ez az el foj tó, rit kán fel tá rul ko zó, foly to no san in kog ni tó ra tö rek vô lel ki me cha niz -
mus alig ha nem sze mé lyi sé ge egyik legalap ve tôbb jel leg ze tes sé ge. Ha va la ki fi gyel me -
sen ol vas sa Marsigli önélet raj zát, ab ban is föl fi gyel het a sze ren csét le nül vég zô dött sze -
rel mi tör té ne tek mo tí vu má ra.35 Ugyanez az ér zel mi me cha niz mus mû kö dik
Mar sig li ben szû kebb ha zá já val kap cso lat ban is. Rö vid del azután, hogy a nagy elôd,
Mon te cuc co li pél dá ját kö vet ve csá szá ri szol gá lat ba lé pett, tö rök fog ság ba esik Ma -
gyaror szá gon. Ami kor 1684-ben ve len cei jó aka rói ki vált ják a rab ság ból, alig vár ja, hogy
ha zaér jen, uj jon gó lé lek kel siet pát riá já ba meg pi hen ni. Ám szü lô vá ro sá ban ar ról ér -
te sül, hogy egy is me ret len bér gyil kos már fel is vet te a tisz te let díj egy ré szét azért, hogy
ôt mie lôbb megöl je. Az in dok ra és a fel buj tó sze mé lyé re so sem de rült fény, de „az eset
– mint Marsigli ír ja –, amely bôl megis mer het tem nem ze tem ha tár ta lan go nosz sá gát,
annyi ra meg gyû löl tet te ve lem ha zá mat, hogy nem tö rôd ve szü leim és ba rá taim sze re -
tet tel jes fi gyel mez te té sei vel, akik el ta ná csol tak vol na at tól, hogy is mét a há bo rú vi ha -
rai ba ke ve red jem, Innsb ruck fe lé vet tem az irányt…”36
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Kis hí ján két év ti zed te lik el, mi re vi szont lát ja Bo lo gnát. Ván dor lá sai so rán fel hal -
mo zott gyûj te mé nyeit, az ér té kes ké zi ra to kat, szob ro kat, ás vá nyo kat rész le tek ben mind
ha za kül di, s mi re a csá szá ri kegy bôl vég leg kies ve ma ga is vissza tér, ha za gyû lö le te is
megeny hült. Sa ját val lo má sa sze rint már ré geb ben meg fo gam zott ben ne egy ok ta tás -
sal is fog lal ko zó, a mo dern ma te ma ti ka és a ter mé szet tu do má nyok ered mé nyeit ter -
jesz tô tu do má nyos in té zet ala pí tá sá nak ter ve. Ere de ti leg ma gát az ôsi (már ak kor is
hat száz éves) bo lo gnai egye te met kí ván ta vol na „jó rend be” hoz ni, át szer vez ni és mo -
dern eu ró pai in téz ménnyé ten ni, s mi kor ez le he tet len vál lal ko zás nak bi zo nyult, be -
le nyu go dott egy, a Stu dio mel lett felál lí tan dó ki sebb in téz mény öt le té be.37 A pá pá val
foly ta tott hosszú tár gya lás után si ke rült anya gi tá mo ga tást biz to sí ta ni ideá ja va ló ra vál -
tá sá hoz,38 a bo lo gnai sze ná tus pe dig az in té zet ren del ke zé sé re bo csá tott egy meg fe -
le lô mé re tû pa lo tát. Hosszú – és ezút tal jó részt si ke res – pat rió ta tu do mány szer ve zôi
mun ka után azon ban az ese mé nyek is me rôs for du la tot vesz nek. Miu tán nem kap ta
meg azt az elis me rést és há lát hon fi tár sai tól, ami vé le mé nye sze rint ál do za tos mun ká -
jáért ki járt vol na ne ki, Marsigli ra di ká lis lé pés re szán ja el ma gát: har mad szor is, és
ezút tal vég leg el hagy ja Bo lo gnát, s hát ra le vô éle tét Provence-ban kí ván ja töl te ni.39

Mint a ha zá já hoz szó ló bú csú le ve lé ben ír ja az Isti tu to ideá já ról: „Azt gon dol tam, hogy
el kép ze lé sem meg va ló sí tá sa és mû köd te té se tá mo ga tás ra szá mít hat Sze ná tu sunk ré -
szé rôl, amellyel szer zô dést kö töt tem, egy örö kös tes tü let felál lí tá sá ról. A tes tü le tet hat
sze ná tor al kot ta vol na, éle tük vé géig irá nyí tot ták vol na az in téz ményt. Cé lom az volt,
hogy a sze ná to rok – kö ze lebb rôl megis mer ve és egy re job ban meg sze ret ve az ál ta lam
ala pí tott in té ze tet, mind hasz no sab bá te gyék azt, úgy a Ti ja va tok ra, mint a vi lág összes
nem ze tei szá má ra. […] Ám lé vén hogy Ben ne te ket szol gál va egy oly há nyat ta tott élet
gyü möl csei vel, mint ami lyen az enyém volt, nem tud tam ál ta lá nos elis me rés re és he -
lyes lés re ta lál ni: most el hagy lak Ben ne te ket, és út ra ke lek, hogy meg lel jem ideá lis sír -
he lye met, ahol re mé lem, na gyobb nyu gal mat ta lá lok ar ra a rö vid élet re, amit az Is ten
még ne kem szán, s amely job ban szol gál ja örök üd vös sé ge met is …”40

Az ér zel mi elem kieme lé sét azért tar tot tam fon tos nak, mert a Mar sig li -i ro da lom ban
erô sen tart ja ma gát az ér ze lem men tes, hi deg fe jû, tu dós ka to na és bü rok ra ta mí to -
sza.41 Már pe dig én úgy vé lem, hogy az el foj tó me cha niz must, a bo lo gnai vir tu o so ön -
ma gá val foly ta tott küz del mét csak úgy tud juk va ló di sú lyán ér té kel ni, ha a hát tér be
szo rí tott szen ve dé lyek ter mé sze té rôl, azok ere jé rôl is fo gal mat al ko tunk. Ek kor, az ér -
zel mi mély szer ke zet is me re té ben vá lik va ló já ban ér de kes sé a Habs burg ural ko dó nak
kül dött dip lo má ciai je len té sek fel szí nen meg je le nô dis kur zu sa, amely csu pán lát szat -
ra azo nos a ko ra be li át lag gal. Marsigli ezek ben a po li ti kai, gaz da sá gi, ka to nai té má -
kat tag la ló szak szö ve gek ben erô sen tech ni ci zált, a kor nak meg fe le lô tu do má nyos nyelv -
hasz ná lat ba kó dol ja át az ural ko dó és az ál lam irán ti áhí ta tos sze re te tét, az ál lam pat rió ta
dis kur zus egé szen sa já tos tí pu sát hoz va lét re. E dis kur zus tí pus ter mi no ló giá ját és ar -
gu men tá ció ját erô tel je sen be fo lyá sol ja az em lí tett ér zel mek val lá sos jel le ge.
Marsigli val lá sos sá gá nak for rás vi dé ke egyelô re fel tá rat lan, annyi azon ban biz ton ság -

gal ál lít ha tó, hogy – ko ránt sem meg le pô mó don – az ér zel mi-a ka ra ti té nye zôk je len -
tô sé gét az in tel lek tus sal szem ben hát tér be szo rí tó to mi sta teo ló gia von zot ta. Ta más
sze rint a bol dog ság ra (amely egyen lô az Is ten bol do gí tó szí ne lá tá sá val, a fru i tio Deivel)
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föl di éle te so rán a lé lek az is me ret szer zés út ján ké szül fel. Ugyanezek a ter mi nu sok –
a bol dog ság (fe li cità), il let ve az is me ret, is me ret szer zés (in for ma zi o ne, co gni zi o ne) – köz -
pon ti je len tô ség gel bír nak Marsigli po li ti kai nyelv hasz ná la tá ban is. Az ál la mi lét cél -
ja az alatt va lók bol dog sá gá nak biz to sí tá sa, amely – mint a Hor vátor szág ról szó ló össze -
fog la ló je len tés bôl is ki de rült – vég sô so ron annyit je lent, hogy az alatt va lók megis me rik
és va ló di mi vol tá ban tisz te lik ural ko dó ju kat. (Marsigli a ’co nos ce re’ mel lett a val lá sos
imp li ká ciók kal bí ró ’ve ne ra re’ igét hasz nál ja!)42 En nek elô fel té te le, hogy az ural ko -
dó nak tu do má nyos szem pont ból is megala po zott in for má ciók áll ja nak ren del ke zé sé -
re ha tal ma gya kor lá sá hoz, va la mint hogy ez a ha ta lom ne szen ved jen csor bát, az ál ta -
la bir to kolt te rü le ten (gi u ris di zi o ne)ma ra dék ta la nul ér vé nye sül jön szu ve re ni tá sa (som ma
po testà).43 A ha ta lom csor bu lá sát el sô sor ban a bel sô ren det len ség (di sor di ne na tu ra le)
és a kül sô ha tá rok ren de zet len sé ge okoz hat ja. Marsigli egész po li ti kai és tu do má nyos
te vé keny sé ge köz is mer ten a „jó rend” (bu on or di ne)meg va ló sí tá sá ra irá nyult, még hozzá
ép pen e két vo nat ko zás ban.
A bel sô, po li ti kai ren det il le tôen ér de mes azon fo gal mak hasz ná la tá ra fi gyel ni, ame -

lyek a je len szem pont ból re le ván sak. Marsigli a nem zet (na zi o ne) ter mi nust sok eset -
ben csu pán ál ta lá nos ér te lem ben, az ál lam, il let ve a po li ti kai ha ta lom je lö lé sé re hasz -
nál ja (la na zi o ne Tur ca, la na zi o ne Ing le se, la na zi o ne Ita li a na stb.).44 Amint azon ban
tel jes tu do má nyos ap pa rá tu sát is moz gás ba hoz za, a ki fe je zés pon to sabb je len tést kap.
A nem ze ti lét a bo lo gnai tu dós szó tá rá ban egy faj ta kvá zi „ter mé sze ti ál la pot”, a „po li -
ti ka elôt ti” lét for má ja. A „na zi o ne Ung he re se” vagy a „na zi o ne Ger ma ni ca” ér te lem -
sze rûen nem egy ál lam ban he lyez ked nek el – ugyanak kor az egy nyel vet be szé lôk sem
fel tét le nül al kot nak egy nem ze tet: a Hor vátor szág-je len tés ben a ten ger par ti hor vá tok
és vla hok kü lön bö zô „nem ze tek”, s az egyéb ként ma gya rul be szé lô er dé lyie ket is kü -
lön nem zet ként je lö li Marsigli. A nem ze tet te hát nyel vén kí vül meg ha tá roz zák a múlt -
ja, a föld raj zi el he lyez ke dé se, az ak tuá lis kor mány for má ja, gaz da sá gi és val lá si vi szo -
nyai. Be lô lük áll össze az, amit Marsigli szö ve gei az adott nem zet „ter mé sze té nek”,
„szel le mé nek”, „szí vé nek”, „mo rá lis al ka tá nak” ne vez nek (na tu ra / il na tu ra le / na tu ra
e qu a lità; cu o re, ge nio, cor po mo ra le). A nem ze tek szel le mé nek leg sú lyo sabb be teg sé ge
az ér zel mi hul lám zás (össze fog la ló ter mi nus sal: in qu ie tu di ne na tu ra le), szo ros össze -
füg gés ben az ér tel met len sza bad ság vággyal (af fe zi o ne al la li bertà).45 Ezt egy faj ta or vo si
beavat ko zás sal át le het, sôt, az ideá lis ál la pot eléré sé hez át is kell ala kí ta ni.46 A kor -
rek ció csak köz ve tett le het, min dig a for má lis in téz mény rend szer ren de zet len sé gét,
disz funk ci ó it érin ti. (Ma gyaror szág ese té ben a Tri par ti tum ban ko difi kált szo kás jo got
vagy ép pen a Ki rály ság és Er dély bel sô ha tá rait,47 Hor vátor szág ban töb bek kö zött az
egy ház szer ve ze tet, a túl erôs ko los to ri in téz mény há ló zat gyen gí té sé vel.)48 Ha a beavat -
ko zás si ke res, a „cor po po li ti co” kor rek ció ja vissza hat elô ször az alatt va lók anya gi elé -
ge dett sé gé re, majd en nek ré vén az adott nem zet pszi ché jé re, s meg kez dôd het a jó
rend ered mé nyez te fo lya ma tos bol dog ság ter me lés, ori gó já ban, a szisz té ma moz ga tó -
já nak sze re pé ben a föl di Is ten ként tisz telt Ural ko dó val. A beavat ko zás – bár mely re -
form – csakis tô le in dul hat ki, a szak ér tô ta ná csait azon ban nem nél kü löz he ti, hi szen
az bo csát ja ren del ke zé sé re a cse lek vés hez szük sé ges információkat („na tu ra e qu a lità
del pa e se e su oi abi tan ti”), s tesz javaslatot a diagnózisra.49
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A ha tá rok te kin te té ben jog gal ír ja Me rio Scat to la: „Ugyanab ban a kor szak ban, ami -
kor ki fej lô dött a ho mo gén és egy sé ges ter ri tó rium fo gal ma, ame lyen be lül min den
kor mány za ti in téz ke dés és tör vé nyi sza bá lyo zás egyet len po li ti kai for rás ból ered, meg -
szü le tett a ha tá rok ra mint a szu ve re ni tás ki ter je dé sé re és el vá lasz tá sá ra vo nat ko zó el -
mé let is.”50 Mar sig li nél azon ban a ha tá rok meg vo ná sá nak el mé le te szin tén val lá sos
fel han go kat kap. Da tá lat lan (de va ló szí nû leg ép pen ha tár biz to si kül de té se ide jén ke -
let ke zett) ge o gráfiai re form ter ve ze té ben ír ja a kö vet ke zô ket: „Az Is ten, miu tán egyet -
len szó val meg te rem tet te a gömb ala kú vi lá got, ô ma ga osz tot ta azt víz re és szá raz föld -
re. A föl det kon ti nen sek re, szi ge tek re, és to vább: sík sá gok ra, dom bok ra, he gyek re,
hegy sé gek re; a vi zet for rás ra, cser mely re, pa tak ra, kü lön bö zô nagy sá gú fo lyók ra, ta -
vak ra, mo csa rak ra és ten ge rek re. […] Alig hogy el kez dett ter jesz ked ni az em be ri faj,
sor ke rült a föld ré szei nek felosz tá sá ra, a kü lön bö zô kor mány for mák, tör vé nyek és
szo ká sok alatt élô vá ro sok kiala ku lá sá ra; eze ket kü lön bö zô né pek vet ték bir to kuk ba,
amely né pek a nyel vek zûr za va rá ban, hely ség rôl hely ség re, vi dék rôl vi dék re kiala kí -
tot ta a ma ga egye di ka rak te rét.”51 A Deus ter mi na tor ha tá rok meg vo ná sá val kezd te te -
rem tô mun ká ját, kö vet ke zés kép pen a ha tár al ko tás, a ha tá rok pon to sí tá sa (és át jár ha -
tó sá guk biz to sí tá sa) va ló já ban nem csak tu do má nyos, ha nem kul ti kus te vé keny ség is.
A te rem tés foly ta tá sa, a vi lág rej tett rend jé nek fel fe dé se és ki tel je sí té se is mét csak az
ural ko dó felada ta. A tu dós az esz kö zö ket biz to sít ja hoz zá, az egy-egy ha tár te rü let re
vo nat ko zó tel jes föld raj zi és tör té ne ti is me ret anyag fel dol go zá sá val.
Ez a meg sza kí tat lan is me ret szer zô és szer ve zô te vé keny ség ter mé sze te sen so sem jár -

hat tel jes si ker rel. Az ál lam szer ve zet átala kí tá sá tól hiá ba vár ta Marsigli, hogy meg vál -
toz tas sa a la kos ság ter mé sze tét, mert a re for mok lé nye gé ben el sem kez dôd tek,
megakad tak a Habs burg bü rok rá cia gé pe ze té ben, és a ren di el lenál lá son, amely a
várt nál erô sebb nek bi zo nyult (mind Hor vátor szág ban, mind Ma gyaror szá gon).52 A
ra cio ná li san szer ve zett Isti tu to felada ta – túl a tu do má nyos te vé keny sé gen – ugyanez
lett vol na, kezd ve az át ne ve lést a vá ros ve ze tôin. S jól le het az in téz ményt si ke rült lét -
re hoz nia Mar sig li nek, az „át ne ve lé si kí sér let” ku dar cot val lott, a rea li tás nem iga zo -
dott az ideák hoz. A fen tiek is me re té ben sem mi meg le pô nincs ab ban, hogy Marsigli,
mie lôtt ter vei sze rint vég leg el hagy ta vol na ha zá ját, nyom dá ját a vá ros do mon kos szer -
ze te sei nek ado má nyoz ta, és cí me rét a do mon ko sok ál tal Szent Ta más nak tu laj do ní -
tott jel mon dat ra („Ni hil mi hi”) cse rél te. Még ôsi ne vét is le tet te, s az „ide a le se pol -
cro” ke re sé sé hez már új né ven kez dett, amely mi is le he tett vol na más, mint: Aqu i no
lo vag ja (Ca va lie re d’Aqu i no).53

Nem én fi gye lem meg elô ször, hogy Marsigli bo lo gnai in té zet szer ve zôi te vé keny sé -
ge ki csi ben ugyanazt a Rend utá ni szen ve dé lyes vá gyat tük rö zi, mint ami ko ráb ban
na gyobb lép ték ben, Li pót csá szár szol gá la tá ban moz gat ta cse le ke de teit.54 Csu pán az
eb bôl adó dó kö vet kez te té se ket sze ret ném ár nyal ni. Szó sincs ar ról, hogy Mar sig li nek
a Habs burg szol gá lat ban el szen ve dett megaláz ta tá sért az „iga zi” ha za nyúj tott vol na
kár pót lást. El len ke zô leg: ép pen szû kebb pát riá já hoz va ló vi szo nyá nak elem zé se ad
kul csot bé csi kar rier jé nek mé lyebb megér té sé hez. Ana lóg ese tek rôl van szó: mi vel az
ideá lis pát riák leg fôbb att ri bú tu mai, a ren de zett ség és az alatt va lók ra cio ná lis bol do -
gí tá sa, megegyez tek, az irá nyuk ban meg mu tat ko zó, erôs ér zel mi töl te tû lo ja li tá sok
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való di konflik tus ba nem ke rül het tek egy más sal, a vo lun tas tár gyai – né mi túl zás sal –
fel cse rél he tôk vol tak. Sôt, egy ideig egye sít he tôk nek tûn tek. Ne fe led jük el, az Isti tuto
öt le te még Marsigli bé csi évei so rán, kar rier je csú csán szü le tett,55 még hoz zá sa ját ké -
sôb bi val lo má sa sze rint azért, hogy „hasz nál jak és szol gál jak ve le a Ha zá nak, s fô ként
a Ha za ne me sei nek, kö ze lebb rôl hogy azon te rü le te ken ké pez hes sék ma gu kat az ifjak,
ame lyek jó ka to ná vá tesz nek va la kit; úgy kép zel tem, hogy ilyen se gít ség gel ké pe sek
len né nek ki tör ni az ott ho ni tes pe dés bôl, és sze ren csé jük nyo má ba ered ni”.56 Más szó -
val: az in téz mény ere de ti funk ció ja az lett vol na, hogy össze köt te tést, fo lya ma tos köz -
le ke dést biz to sít son a két vir tuá lis (és ideá lis) pát ria kö zött. E tö rek vé se ugyan ha jó -
tö rést szen ve dett, de a pár hu za mos ság a ké sôb biek ben is szem beöt lô. Az Isti tu to
mû kö dé sét, a kí sér le tek re és de monst rá ció ra épü lô, ku ta tást és ok ta tást öt vö zô mun -
kát, el egé szen az egyes disz cip lí nák ha tá rait szi go rúan le ké pe zô te rem beosz tá sig,
Marsigli ugyanaz zal a má niá kus rend te rem tô szen ve déllyel felügyel te, mint an nak ide -
jén a ha tár vi dék köz le ke dé sé nek, ka to nai vé del mé nek, pos ta há ló za tá nak kiépí té sét.
Az ér zel mi moz ga tó ru gó mind két eset ben ugyanaz volt: az el ma ra dott ság, a pro vin -
cia li tás ér zé sé bôl fa ka dó (túl)kom pen zá lá si vágy. Az Isti tu to lét re ho zá sá tól az ala pí tó
azt re mél te, hogy „ezt a vá rost, ha nem is ma ga sabb ren dû vé, de legalább egyen lô vé
te szi Fran ciaor szág, Ang lia, Hol lan dia leg na gyobb, mo dern egye te mei vel és aka dé -
miái val, egy olyan lé te sít ménnyel gaz da gít va, ami lyen azok nak nincs”.57

Az ér zel mek el foj tá sa, mint élet raj zi pél dá kon szem lél tet ni pró bál tam, Marsigli sze -
mé lyi sé gé nek egyik alap vo ná sa volt, ösz tö nös vi sel ke dés for má nak te kint het jük. Ezt
azon ban nem csu pán a to mi sta sko lasz ti ka erô sí tet te, ha nem az af fec tu sok ra cio ná lis
kont roll já nak lip si u si kö ve tel mé nye is. An nak, hogy Marsigli is mer te a 17. szá zad ban
pél da nél kü li mó don meg duz zadt af fec tus -i ro dal mat, Des cartes vagy Leib niz ta ní tá -
sait, csu pán hal vány nyo mai van nak ira tai ban. A po li ti kai el mé let azon szer zôit, akik
kiemelt fi gyel met szen tel tek az ér zel mek ma ni pu lá lá sá nak vagy sem le ge sí té sé nek, azok
val lás el le nes sé ge vagy eret nek sé ge miatt szi go rúan elítél te (Hob bes -ot „gazem ber -
nek”, Spi no zát „át ko zott nak” aposzt ro fál ja).58 Az in ter kon fesszi o ná lis szel le mû Lip si -
us vi szont, aki az em be ri pszi ché kont roll ját lát vá nyo san össze kap csol ta az ér zel mek
ál tal irá nyí tott tö me gek po li ti kai kont roll já val (s aki a ha ta lom gya kor lás és az en ge -
del mes ke dés ru gal mas tech ni kái nak ki dol go zó ja ként ép pen a Marsigli ál tal kö ve tett
né met po li ti ka tu do mány egyik leg fon to sabb ih le tô je lett),59 könyv tá rá nak leg több
mû vel rep re zen tált szer zô je.60 Azt fel té te le zem, hogy a bo lo gnai po li hisz tor és ka to -
na egész pá lya fu tá sa so rán az újsz to i kus fi lo zó fus prog ram ját pró bál ta meg va ló sí ta ni:
egy fe lôl sa ját, erôs ér zel mei nek le küz dé sé vel, más fe lôl a bol do gí ta ni kí vánt alatt va lók
(vagy hon fi tár sak) prog ram sze rû szen ve dély te le ní té sé vel. Lip si us, aki a De con stan ti á -
ban az amor pat ri ae is te ni vagy ter mé sze ti ere de tét kér dô je lez te meg, s a ci vis (il let ve
az alatt va ló) szá má ra kí nált re cep tet pat rió ta ér zel mei „tem pe rá lá sá hoz”, a Po li ti ca
címû mû vé ben a ha tal mat gya kor lók, a ma giszt rá tu sok szem szö gé bôl ele mez te a mód -
sze re ket, ame lyek se gít sé gé vel a nép ér zel meit sza bá lyoz ni le het. Az itt ka ta lo gi zált
kol lek tív af fec tu sok so rá ban a ha za sze re tet: üres hely. A hiá tus árul ko dó: Lip si us min -
den tö rek vé se ar ra irá nyul, hogy a nép ér zé seit a ha zá ról az ural ko dó ra transz po nál -
ja.61 Marsigli mint bo lo gnai pat rió ta vagy Habs burg-a latt va ló, a Con stan tia szel le mé -
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ben fé kez te sa ját in du la tait – mint Li pót csá szár ta nács adó ja, a Po li ti ca prog ram ját pró -
bál ta meg va ló sí ta ni, a „cor po po li ti co” or vo sa ként.

„A ha za sze re tet a leg na gyobb sze re lem” – Pa vao Rit ter Vitezovic
hor vát Il lí riá ja

Ha Marsigli az ál lam ra cio ná lis rend jét te kin tet te vo nat ko zá si pont nak, amely hez az
em be ri pszi ché for mál ha tó, Pa vao Rit ter Vitezovic ép pen el len ke zô leg: a pre- ci vil, a
szó an tik ér tel mé ben pat rió ta tu laj don sá go kat62 vet te adott nak, a nem ze ti gé niusz szá -
má ra ke re sett meg fe le lô ál la mi ke re te ket. Mar sig li vel va ló mun ka kap cso la tát ép pen
az te szi kü lön le ge sen ér de kes sé, hogy e prog ra mok, bár hom lokegye nest el len kez tek
egy más sal, meg le pôen hosszan vol tak ké pe sek kö zös úton ha lad ni. Mie lôtt azon ban
to vább lép nék, fon tos tisz táz ni, mi lyen dis kur zus po zí ciót fog lalt el a hor vát tu dós, kik
vol tak azok, aki ket kép vi selt, vagy mi lyen vir tuá lis hát or szág tá mo ga tá sá ra szá mí tott.
Az újabb ku ta tá sok meg gyô zôen bi zo nyí tot ták, hogy Vitezovic nem egy sze rûen a

hor vát nem ze ti (vagyis az adott kon tex tus ban: hor vát ren di) ér de kek kép vi se lô je volt,
ha nem szo ro san kö tô dött egy eli ti sta, a hor vát ál la mot ra di ká li san, fe lül rôl meg re for -
mál ni kí vá nó po li ti kai cso port hoz. A ha gyo má nyos hor vát ren di in téz mé nyek ne héz -
kes mû kö dé se, va la mint a po li ti kai kény szer (az 1670-es Habs burg-el le nes moz gal mat
kö ve tô meg tor lá sok, a ren di el lenál lás ve ze tôi nek 1671-es ki vég zé se) együt te sen vezet -
tek oda, hogy 1685-ben a Béccsel im már egyez ked ni kí vá nó hor vát ve ze tôk (a bán és
a zág rá bi püs pök ve ze té sé vel) lét re hoz nak egy az or szág gyû lés nél szû kebb, ope ra tív
tes tü le tet, az úgy ne ve zett Con fe ren tia Re gnit, amely nek ket tôs felada ta van.63 Egy részt
az ál la mi ad mi niszt rá ció ha té ko nyab bá té te le, más részt a tö rök el le ni há bo rú so rán
elô re nyo mu ló Habs burg ha ta lom mal va ló egyez ke dés (fô ként az zal a cél lal, hogy a
vissza fog lalt te rü le tek bôl mi nél több jus son hor vát bá ni iu ris dic tio alá, és mi nél kevesebb
ke rül jön a köz pon ti irá nyí tá sú ka to nai ha tár ôr vi dék hez). Ez a tes tü let de le gál ja
Vitezovicot 1686-ban Bécs be, mint agens au li cust, egy faj ta „lob bi sta” sze rep kör ben, en -
nek köz ve tí té sé vel nye ri li ka-kr ba vai alis pá ni ti tu lu sát, a Con fe ren tia ja va sol ja ki ne ve zé -
sét az Ein rich tungs werk út mu ta tá sa nyo mán felál lí tan dó Ma gyar Kan cel lá ria tit ká ri poszt -
já ra, és ugyan csak a Con fe ren tia kül di ki Marsigli mel lé he lyi szak ér tô nek.64 Sem mi
cso dál koz ni va ló nincs te hát azon, hogy a csá szá ri ki kül dött min den szem pont ból hasz -
nos mun ka társ ra lelt ben ne, hi szen ép pen az ô (va la mint tá mo ga tói, Bat thyá ny bán,
Se liscevic püs pök) se gít sé gé vel tu dott fel lép ni a te vé keny sé gét kí sé rô gya nak vás sal,
sôt, szór vá nyos el lenál lás sal szem ben, ami nem csak kí sé re té nek hiá nyos el lá tá sá ban
nyil vá nult meg, ha nem a kért le vél tá ri anya gok el tün te té sé ben vagy lé te zé sük le ta ga -
dá sá ban is. Az alap ve tô in for má ciók be szer zé se más okok ból ugyan csak ne héz sé gek -
be üt kö zött: Marsigli kö rül raj zot tak a za va ros fe jû fan tasz ták és ál mo do zók, akik az
il lír nép ôsi sé gé vel és bib liai le szár ma zás ren dek kel kí nál gat ták, so sem volt or szá gok
vagy egy ház me gyék élé re kí ván ko zó ön je löl tek, akik ha mis okira tok kal vagy za va ros
his tó riai ok fej té sek kel pró bál ták bi zony gat ni igé nyei ket. Rit ter Vitezovic nem tar to -
zott kö zé jük, sôt, ép pen el le nük ve tet te be ôt egy faj ta „cso da fegy ver ként” a csá szá ri
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biz tos. Tá mo gat ta is Vitezovicot, nem csak Zág ráb ban, ha nem Bécs ben is, amennyi re
tô le tel lett. Ta lán az ô sza va is sze re pet ját szott ben ne, hogy a hor vát tu dós 1701. au -
gusz tus 15-én vég re el nyer te a hôn áhí tott kan cel lá riai tit ká ri ki ne ve zést, és meg bí zást
ka pott az ural ko dó tól a ha zai le vél tá rak szisz te ma ti kus át vizs gá lá sá ra, hogy ez zel is se -
gít se a ha tár tár gya lá so kat és az or szág mo der ni zá ció ját.65

Vitezovic ver ses episz to lá ban mon dott kö szö ne tet Mar sig li nek, éle te csúcs pont ján
érez te ma gát66 – ám a bol dog ság rö vid ideig tar tott. Mindössze két hé tig. A Con fe ren -
ti á ba szer ve zô dött re for me lit, bár for má li san az or szág gyû lést (a szá bort) kép vi sel te,
va ló já ban szá mos te kin tet ben kor lá toz ta a ren di au to nó miát; ezért te vé keny sé gét egy -
re na gyobb gya nak vás sal fi gyel ték a pri vi lé giu mai kat fél té ke nyen ôr zô ne me sek. A fe -
szült ség az 1701. au gusz tus 30-i ülé sen konflik tus ban rob ban ki: a szá bor felosz lat ja a
Con fe ren ti át. Ez zel szin te egyide jû leg meg kez dô dik Rit ter Vitezovic kál vá riá ja is: a ren -
dek meg ta gad ják tô le a hoz zá fé rést az or szág gyû lé si ira tok hoz (egyút tal in téz ked nek
azok ren de zé sé rôl és kiadá sá ról, s eb be a bi zott ság ba, Béccsel együtt mû kö dô sen ji lo -
va got már nem vá laszt ják be).67 A baj nem jár ma gá ban: ha ma ro san tûz vész ál do za -
tául esik az ad dig Vitezovic ál tal ve ze tett ál la mi nyom da is, majd újabb né hány év múl -
va, egy vi ta tott bir tok per nyo mán, a hor vát tu dóst sza bá lyo san kiül dö zik ha zá já ból –
a bé csi Két Med ve Szál ló ban nyo mo rú sá gos kö rül mé nyek kö zött töl ti utol só éveit.
Mindezek már jó ide je is mert, a szak iro da lom ál tal bô sé ge sen ada tolt té nyek. A szak -

iro da lom azon ban nem el fo gu lat lan. Egyetér tés csu pán ab ban van, hogy Vitezovic a
„nem zet épí tés” hô se, a (pro to)na cio na lis ta ideo ló giai nagy ha tá sú kép vi se lô je volt.68

A na cio na liz mus ban ere den dô rosszat gya ní tó szer zôk elíté lik a ve szé lyes ál mo kat ker -
ge tô po li hisz tort,69 míg a má sik ol da lon meg fo gal ma zó dó ér tel me zô nar ra tí vák kieme -
lik mo der ni zá ló tö rek vé seit, kul tu rá lis kez de mé nye zô sze re pét az anya nyel vû mûveltség
meg te rem té sé ben, a tér ség tör té nel mi önis me re té nek és ön ké pé nek for má lá sá ban.70

Na cio na liz mus vagy pat rio tiz mus? A kér dés fél re ve ze tô. Ha lé te zik a ko ra be li „Il lí riá -
ban” pat rió ta dis kur zus, ak kor Vitezovicé fel tét le nül az, és éke sen bi zo nyít ja, hogy a
na cio na liz mus és a pat rio tiz mus nem egy mást ki zá ró, de legalább egy más el le né ben
ha tó ten den ciák, ha nem az elôb bi az utób bi egyik le het sé ges nyelv já rá sa, ale se te.
A való di kér dés in kább az lesz, hogy a ko ra be li il lí riz mus(ok) ideo ló giai spekt ru mán
be lül mi lyen ár nya la tot kép vi sel ez a (pro to)na cio na lis ta pat rio tiz mus?
Te kin tet tel ar ra, hogy a Vitezovic-élet mû rend kí vül gaz dag és igen jól fel dol go zott,

az aláb biak ban csu pán össze fog la lom pat rio tiz mu sá nak fôbb jel lem zôit. Az ideá lis ha -
za te rü le ti ha tá rai val so kat fog lal ko zott a ku ta tás.71 Alap ve tôen há rom ver zió bon ta ko -
zik ki az em lék ira tok ból és a tör té ne ti mû vek bôl: a Bal ti-ten ger tôl az Égei-ten ge rig
nyú ló Nagy- Il lí ria, az Észak nyu gat- Bal kánt ma gá ban fog la ló Cro a tia (kb. a 20. szá za -
di Ju go szlá via), il let ve az ak tuá lis Hor vát Ki rály ság. A po li ti kai be ren dez ke dést il le tôen
nem kér dé ses, hogy a Vitezovic ál tal pre fe rált ál lam for ma a mo nar chia; s no ha a szû -
kebb hor vát au to nó miá val kap cso lat ban in ga do zik a szer zô ál lás pont ja, mindazonál -
tal ten den ciá nak te kint he tô a bá ni (al ki rá lyi) jog kör és ha ta lom csök ken té sé nek szán -
dé ka. A Cro a tia re di vi vá ból egyér tel mûen az egyes tar to má nyok élén ál ló zsu pá nok,
il let ve fö löt tük az ural ko dói ha ta lom egy más ra ré teg zé se bont ha tó ki, ami min den -
kép pen a Habs burg mo der ni zá ciós szán dé kot tük rö zi, és a ren di szu ve re ni tás vissza -
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szo rí tá sá ra irá nyu ló el kép ze lés.72 Ezt kí ván ta el len sú lyoz ni a Re gia Illy ri co rum Cro a tia
cí mû me mo ran dum ban ki fej tett ja vas lat: a Habs burg mo nar cha „to ta Cro a tia” ural -
ko dói jog cí mén ural kod hat na bi ro dal ma ke le ti te rü le tein.
A re fe rált kö zös sé get te kint ve ta lán meg le pô, de tény: egy val lá sú (ró mai ka to li kus),

ám nem egy nyel vû és nem is azo nos ere de tû kö zös ség a pat rió ta dis kur zus sze replôje.
Pon to sab ban: Vitezovic ál lás pont ja nem el lent mon dás men tes. Egy fe lôl szám ta lan pél -
dát le het ci tál ni tôle a ver na ku lá ris nyelv fon tos sá gá nak il luszt rá lá sá ra, egy rend kí vül
erôs kul tu rá lis-nyel vi pat rió ta ön tu dat hir de té sé re, sôt, per for ma tív nyel vi megal ko tá -
sá ra (elég, ha nép nyel vi kiad vá nyai ra, az il lír jel zô fo ko za tos hor vát ra cse ré lé sé re, il -
let ve sa ját név vál toz ta tá sá ra uta lunk).73 Más fe lôl vi szont a hor vát-il lír ôs tör té net elôadá -
sa so rán több mun ká já ban is köz li mind az öt for ga lom ban lé vô – és egy más nak
el lent mon dó – hor vát le szár ma zás-el mé le tet, anél kül, hogy ál lást fog lal na kö zöt tük.74

Fel le het ne ol da ni a kö vet ke zet len sé ge ket (pát ria ideál ja egy nyel vû kö zös sé get fel té -
te lez, ez a kö zös ség azon ban fo ko za to san jön lét re, kü lön bö zô et ni kai cso por tok ból),
vagy le het ne az zal ér vel ni, hogy a nép ere dez te tés sel kap cso la tos megen ge dô ál lás -
pont ja sa ját né met szár ma zá sá ból kö vet ke zik.75 De fon to sabb le szö gez ni: Vitezovic,
jól le het nem si mít ja el ar gu men tá ció já nak min den kö vet ke zet len sé gét, a nyelv nek és
az et ni kai ho va tar to zás nak, az ere det nek kulcs sze re pet szán az ideá lis pát ria megal -
ko tá sá ban.
A nyelv és a szár ma zás kér dé sé vel szo ro san össze függ az idô szem lé let. VitezovicMarsigli -

vel szem ben a tör té ne ti em lé ke zet sze lek tív, iden ti tást al ko tó, di na mi kus „vis”-funk -
ció já ra kon cent rál. Tör té ne lem szem lé le te nem li neá ris, ha nem ti po lo gi kus: ami lesz,
az már meg tör tént, a múlt prefigu rál ja a jö vôt. A múlt (a tör té ne ti „igaz ság”) vi szont
nem sta ti kus va la mi: min dig a rá kér de zés pil la na tá ban és gesz tu sá val szü le tik. Kü lön -
bö zô em lék irat-ver ziói ban nem azért vál toz nak ru gal ma san a hor vát ha tá rok, mert va -
la mi fé le kielé gít he tet len ex pan zív tö rek vés moz gat ta vol na a kép ze le tét. Ha nem azért,
mert a pát ria de fi ní ci ó já ban tu da to san ke ver te a tör té ne ti, a nyel vi-kul tu rá lis és a szár -
ma zá si kri té riu mo kat, hol az egyik nek, hol a má sik nak biz to sít va el sôbb sé get. Tör té -
ne ti el be szé lés be és for rás idé ze tek be ágya zott ar gu men tá ció ja olyan, mint egy ka lei -
dosz kóp, amely új ra és új ra össze ráz va, új és új alak za to kat vesz fel (a ha za hol na gyobb,
hol ki sebb, hol egy nyel vû, hol nem, hol a ren dek ve ze tik, hol a bá nok), mégis va la mi
rej té lyes elem össze tart ja és felis mer he tô vé te szi szám ta lan alak já ban is. Ez pe dig nem
a lo ja li tás tár gyát al ko tó té nye zôk ben – a ha tá rok ban (a te rü let ben), az al kot má nyos
be ren dez ke dés ben és a re fe ren cia kö zös ség att ri bú tu mai ban – ke re sen dô, ha nem a pat -
rió ta dis kur zus ér zel mi kom po nen sé ben, a ha zá hoz va ló lo ja li tás mód já ban.
Rit ter Vitezovic ezen a te re pen nyúj tot ta a legere de tib bet. Va ló sá gos mes te re volt a

ha zafias ér zé sek fel kel té sé nek és ala kí tá sá nak. Itt ér de mes vissza tér ni ar ra a kér dés re,
hogy va jon tény leg si ker te le nül kép vi sel te-e a hor vát nem ze ti ér de ke ket a Marsigli
mel let ti mun ka so rán. Rö vid tá von, ak tu ál po li ti kai szem pont ból min den kép pen: hi -
szen a ha tár tár gya lá sok ered mé nye ként a bel sô- auszt riai ka ma ra és a gra zi ha di ta nács
be fo lyá sa nö ve ke dett a hor vát ál lam ká rá ra (ezen a pon ton egy bees tek a Con fe ren tia
Re gni és a szá bor ér de kei).76 Azon ban úgy lá tom, Vitezovic szá má ra az ál lam in teg ri -
tá sá nál vagy a ren di au to nó mia vé del mé nél fon to sabb volt az amor pat ri ae szen ve dély -
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csí rái nak beül te té se mi nél szé le sebb tár sa dal mi ré te gek tu da tá ba. A „to ta Cro a tia”-
gon do lat egyes ver ziói csu pán en nek a sok kal mé lyeb ben gyö ke re zô szán dék nak ak -
tuá lis fel hasz ná lá si le he tô sé geit fo gal maz ták meg. A kü lön bö zô tör té ne ti mû vek ben,
for rás kiadás-ter vek ben, ge nea ló giai és he ral di kai ku ta tá sok ban meg nyil vá nu ló múlt -
kul tusz, vagy a szó tár szer kesz tés ta nú sí tot ta nyelv kul tusz el sô sor ban egy nem ze ti ér -
zés vi lág kiala kí tá sá nak cél ját szol gál tak Vitezovic mun kás sá gá ban. A sen ji lo vag ilyen
tö rek vé sei tö ké le tes szink ron ban vol tak a Mu ra to ri- fé le kul tu rá lis pat rio tiz mus trend -
jé vel, s a Ma gyaror szá gon ugyanek kor megerô sö dô iro da lom tör té ne ti, hon is me re ti,
tör té ne ti for rás gyûj tô kez de mé nye zé sek kel, He ve ne si Gá bor, a Bu ri us fi vé rek, Ro ta -
ri des Mi hály, Cwit tin ger Dá vid mun kás sá gá val. A De aris et fo cis ter ve ze tét pél dául min -
den bi zonnyal He ve ne si Mo dus ma te ri ae con qu i ren dae cí mû pro jek tu ma ih let te (a két
tu dós sze mé lye sen is is mer te egy mást).77

Vitezovicmégis, mindezek hez ké pest, va la mi újat, vagy ha úgy tet szik, ôsib bet is ho -
zott. A fel so rolt ma gyaror szá gi kez de mé nye zé sek kö zös vo ná sa ugyanis, hogy ke vés ki -
vé tel lel nem ma gyar anya nyel vû kö zeg ben szü let tek, il let ve hogy új, ál lam pat rió ta
szem lé le tük a megelô zô kor szak, a 16–17. szá zad Habs burg-el le nes nem ze ti pat rió ta
ten den ciá ját pró bál ta fe lülír ni, azt a nagy részt pro tes táns pat rió ta tra dí ciót, amely ben
a füg get len sé gi har cok üdv tör té ne ti ho ri zont ját, szak rá lis le gi ti má ció ját a „vá lasz tott
nép” to po sza ga ran tál ta. Vitezovic il lí riz mu sa vi szont mint ha a két tren det pró bál ta
vol na öt vöz ni, a kul tu rá lis pat rio tiz mus jel leg ze tes iro dal mi meg je le né si for máit, mû -
fa jait (szó tár, tör té ne ti for rás gyûj te mény, ge nea ló giai mû vek stb.) a „szent nem zet”,
a „már tír nem zet” ka to li zált to posz kész le té vel kí ván ta fel töl te ni. A szám ta lan pél da
kö zül kiemel ke dik Vitezovic la tin nyel vû epo sza, a Plo ran tis Cro a ti ae sa e cu la duo (1703).78

A Jo hann F. Her ber stein ge ne rá lis nak, a gra zi ud va ri ha di ta nács alel nö ké nek aján -
lott, és füg ge lék ként a sen ji lo vag Mar sig li hoz írott elé giá ját köz lô kiad vány va ló já ban
nem tör té ne ti eposz, ha nem po e ti zált kró ni ka: az al le go ri kus nô alak ban meg sze mé -
lye sí tett Hor vátor szág (pol gá rai any ja, ma ter ci vi um) egyes szám el sô sze mély ben be -
szé li el si ral mas sor sát: pusz tu lá sát, fiai és te rü le tei el vesz té sét a tö rök el le ni har cok
so rán, az ôt súj tó csa pá sok so rát, a há bo rúk tól a ter mé sze ti csa pá so kon át a jár vá nyo -
kig és éh ín sé ge kig. A ha zá hoz tar to zás ér zé se azál tal nyer szak rá lis di men ziót, hogy a
Hor vátor szá got meg sze mé lye sí tô anya fi gu ra az el be szé lés so rán a ma ter do lo ro sa vo ná -
sait öl ti ma gá ra. A köl tôi in ven ció ered mé nye ként a ha za sze re tet fo ga lom kész le te
egyér tel mûen sza kra li zá ló dik: ha a ha za min den pol gár any ja, s ráadá sul Krisz tus szü -
lô jé vel is azo nos, ak kor a ha za sze re tet nem egy sze rûen amor in pat ri am, ha nem pie tas
er ga pat ri am lesz. A po li ti kai kö zös ség sze re tet kö zös ség gé vá lik: Marsigli exk lu zív, csakis
az ural ko dó szá má ra fenn tar tott val lá sos sze re te te ki ter jed min den ki re, aki ré sze a
pát ria re fe ren cia kö zös sé gé nek.
A szak rá lis di men zió ban le het sé ges sé vá lik a szim bo li kus te rü let gya ra pí tás is. A Szö -

ré nyi Lász ló ál tal már is mer te tett és le for dí tott rö vid mû vecs ké je, a nem ze ti ha gi o -
gráfiát a ge nea ló giai ér te ke zés sel kom bi ná ló Na ta les Di vo La dis la vo Re gi Sla vo ni ae Apo -
sto lo Re sti tu ti (1704)79 cél ja, hogy „bár mely nem zet sé rel me nél kül” (cit ra ul li us na ti o nis
in ju ri am) visszaad ja a hor vát nem zet nek a min de nütt ma gyar szent ként tisz telt Ár -
pád-há zi Szent Lász ló ki rályt. En nek ér de ké ben már Szent Ist ván ap ja, Gé za fe je de -
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lem ese té ben sem zár ja ki az il lír szár ma zást: ne vé ben az „edu ca tor” je len té sû ’go jac’
vagy ’goj zo’ szláv szó rej tô zik, s nyil ván a vad ma gya rok meg sze lí dí té sé nek szán dé ká -
val ér ke zett a ma gyar trón ra. Lász ló ese té ben azon ban „cá fol ha tat lan” bi zo nyí ték kal
szol gál: IV. Bé la ki rály egy fél re ma gya rá zott ok le ve le alap ján ki de rí ti, hogy Lász ló tu -
laj don kép pen hor vát szár ma zá sú volt, Go ri ca fa lu já ból, s mie lôtt el fog lal ta vol na a ma -
gyar trónt, hor vát bá ni mél tó sá got vi selt.80 A szel le mes ge nea ló giai kom bi ná ció jó vol -
tá ból az egész Ár pád-ház hor vát ere de tû nek bi zo nyul, ezért Ma gyaror szág sem le het
más, mint Észak- Hor vátor szág (Cro a tia sep tent ri o na lis) ré sze, vagyis il lír te rü let. A rö -
vid, de ve lôs ér te ke zést kí sé rô vers ben (Acro sti chon ad na ta le so lum di vi re gis La dis lai)
Vitezovic is mét csak anya alak ban sze mé lye sí ti meg Hor vátor szá got, aki há rom szor két
év szá zad után bol do gan ta lál rá gyö nyö rû fiá ra, s ben ne – Szla vó nia apos to lá ban, a zág -
rá bi püs pök ség ala pí tó já ban – a bol dog jö vô zá lo gát ün ne pel he ti.
A kép te len sé get kép te len ség re hal mo zó ér te ke zést ko ránt sem a szer zô le já ra tá sá -

nak szán dé ká val ci tál tam ide, ha nem azért hogy ér zé kel tes sem: le het, hogy Vitezovic
a múl tat sza bad szel le mû, 20. szá za di de konst ruk tôr mód já ra ke ze li, de cél jai ko mo -
lyak, szán dé kai – legalábbis a ma ga pat rió ta fel fo gá sa sze rint – ne me sek és tisz ták. Azt
az „or vo si” beavat ko zást, ame lyet Marsigli a ha tá rok kiiga zí tá sá val vagy az al kot má nyos
szer ke zet mó do sí tá sá val sze re tett vol na el vé gez ni, azt Vitezovic a tör té ne ti for rá so kon,
a múl ton vé gez te el, nem ke ve sebb szak sze rû ség gel. A cél lát szó lag ugyanaz volt: Il lí -
ria bol do gí tá sa. Csak hogy itt mu tat ko zik meg a ket te jük fel fo gá sa kö zöt ti dön tô kü -
lönb ség is. A bo lo gnai tu dós szá má ra a fe li ci tas, a bol dog ság leg fel sô fo ka az ér ze lem -
men tes, nyu godt ál la pot volt, egy faj ta po li ti kai ata ra xia, a hoz zá ve ze tô út pe dig az
ér zel mek – töb bek kö zött a ha zá hoz fû zô dô ér zel mek – el foj tá sá ban, il let ve ra cio na -
li zá lá sá ban állt. A hor vát po li hisz tor ép pen el len ke zô leg, a bol dog sá got a pát riá hoz
fû zô ér zel mek kel azo no sí tot ta, ame lyek ön ma guk ban ké pez tek ér té ket. Fel fo gá sa sze -
rint az amor pat ri ae ösz tö nös, fel té tel nél kü li sze re lem, ame lyet min den ér dek és anya -
gi meg fon to lás nél kül kell érez nie min den ha zafi nak.81 Hí res apo ló giá já ban post fe sta
Ju stus Lip si us ra hi vat ko zott, és Se ne cát idéz te („non sum uni an gu lo na tus, pat ria mea
to tus hic mun dus est”),82 egész ko ráb bi pá lya fu tá sa so rán mégis a lip si u si ta ní tás el -
len ke zô jét va ló sí tot ta meg. Tu da to san épí tet te vissza a Lip si us ál tal kri ti zált me ta fo ri -
kus nyel vet az af fec tu sok kö ré: a ha za irán ti szen ve dé lyes sze rel met a val lá sos áhí tat, a
fides és a pie tas ter mi nu sai ba ír ta vissza. Szent Lász ló ról szó ló mun ká ja be ve ze tô jé ben
ál lít ja: a szent visszaadá sá val szü lô föld jé nek „nem ke vés bé ked ves dol got cse lek szem
a Ha za, mint az Is ten elôtt; a ter mé szet ma ga ol tot ta be min den ne mes lé lek be a szü -
lô föld áhí ta tos sze re te tét; s még ke vés bé ké tel ke dem ab ban, hogy az ég be köl tö zött
nem ze ti szen te ket ugyanez zel a val lá sos tisz te let tel kell övez nünk”.83 A Plo ran tis Cro a -
ti ae sa e cu la duo be ve ze tô jé ben ugyan csak ar ról be szél, hogy a „na ti va er ga pat ri am pie -
tas” in dí tot ta írás ra.84 Vitezovic a szen tek ka rát is a re li gio pat ri ae szol gá la tá ba ál lí tot ta
vol na, a val lá sos ér zé se ket po li ti kai cé lok ra hasz nál ta – azaz va ló ban megelô le gez te a
ro man ti ka il lír na cio na liz mu sát.
Azok a kor tár sak, akik a sen ji lo va got kiül döz ték a hor vát ha zá ból, Vitezovic pat rio -

tiz mu sá nak mo dern sé gét va ló ban nem ér tet ték meg. Megér tet tek vi szont va la mi mást:
mind Marsigli ra cio na lis ta, mind Vitezovic na cio na lis ta ál mai „Il lí ria” sza bad sá gát fe -
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nye get ték. S mi vel a Con fe ren tia Re gnit felosz la tó, és az el kö te le zett mo der ni zá to rok
elôl a le vél tár kul csát el du gó ne me sek ugyan csak a pát riá ra hi vat koz tak, a kér dés ezek
után az: hol ke re sen dô az az il lír/hor vát pat rió ta ha gyo mány, amely dis kur zu sá nak
kö zép pont já ba a li ber tast ál lí tot ta?

A „Há rom-egy Il lí ria”: az el fe lej tett ha gyo mány

Ha va la mit ke res ni kell, az ér te lem sze rûen el van rejt ve. Legalábbis nincs az elô térben.
Vitezovic szö ve gei ben – mint min den han go san po le mi zá ló és nagy re fe ren cia anyagot
moz ga tó szer zô ese té ben – a hall ga tó he lyek, a hiány zó hi vat ko zá sok az iga zán be szé -
de sek. Igé nyes, a hor vát tör té ne lem egé szét fel dol go zó tör té ne ti mû ke vés szü le tett a
18. szá zad elôtt. Az egyik rôl már esett szó: Ivan Lucic 1666-ban meg je lent, ok le ve les
anyag gal dol go zó, nagy ha tá sú Dal má cia-tör té ne té vel Vitezovic egész éle té ben ki tar -
tóan po le mi zált. El sô sor ban Velence-párti ten den ciá ja miatt nem tud ta el fo gad ni, de
sok szak mai hi bát is föl fe de zett ben ne; rész le tes bí rá la tát kü lön mû ben össze gez te.
A má sik ra vi szont alig hi vat ko zik,85 holott nyil ván va lóan is mer nie és hasz nál nia kel -
lett (már csak azért is, mert hon fi tár sai ke zé ben foly ton for gott): Rátt kay György, néhai
zág rábi ka no nok mun ká ja 1652-ben je lent meg Bécs ben, Me mo ria re gum et ba no rum
Dal ma tiae, Cro a tiae et Scla vo niae cím mel.86 Ha meg akar juk hal la ni és meg akar juk ér -
te ni azt a pat rió ta nyel vet, amellyel Vitezovicnak olyan mély el len té tei vol tak, hogy tö -
röl ni akar ta mind a ma ga, mind ol va sói em lé ke ze té bôl, ezt a mû vet kell fel la poz nunk.87

A szer zô, bár egy há zi em ber, a hor vát arisz tok rá cia je len tôs csa lád já nak sar ja, ma ga
is bá ró volt. Cél ja a hor vát ren di ön tu dat tör té ne ti le gi ti má ció ja, a ren di rep re zen tá -
ció s egy ben egy le het sé ges po li ti kai prog ram meg fo gal ma zá sa volt. E prog ram lé nye -
ge a ma gyar és a hor vát ren di ál la mok vi szo nyá nak új ala pok ra he lye zé se, vagyis ép -
pen azon „sza bad sá gok” (li ber ta tes), egy há zi és vi lá gi au to nó miák rend sze ré nek
kiala kí tá sa, ame lyek Marsigli sze mé ben az át kos „ren det len ség” fô oko zói vol tak fél
év szá zad dal ké sôbb, s ame lye ket Vitezovic is felál do zott vol na cse ré be a to ta Cro a tia
nem ze ti esz mé nyéért.
A Me mo ria har ma dik köny vé nek ele jén Rátt kay a ma gyar kan cel lá ria ko ra be li (azaz

17. szá za di) ter mi nus hasz ná la ta el len emel ki fo gást, amennyi ben azt ál lít ja: az Ár pád-
há ziak trón ra ke rü lé sé bôl nem kö vet ke zik, hogy Szla vó niát és Hor vátor szá got „alá ve -
tett ré szek nek” le het ne ne vez ni, mi ként a kan cel lá riai ira tok te szik, hi szen ez a ki fe -
je zés csak fegy ver rel szer zett te rü le tek re al kal maz ha tó. Ál lás pont ját a Tri par ti tum mal
igyek szik bi zo nyí ta ni, amely sze rin te kü lönb sé get tesz a re gna in cor po ra ta (a ma gyar
ko ro ná hoz kap csolt or szá gok) és a ko ro ná nak alá ve tett ré szek (par tes su biec tae) kö zött
– az elôb bi ka te gó riá ra vol na pél da Hor vátor szág, az utób bi ra Er dély. Rátt kay ér ve lé -
sé bôl ki raj zo ló dik, hogy az egyen ran gú au to nó miák mi lyen rend sze re ként kép zel né
el az ideá lis Ma gyar Ki rály sá got: sze rin te „alá ve tett ré sze ket” a Szent Ko ro na fô sé gét
elis me rô min den re gnum bir to kol hat, ilyen pars su biec tá ja Ma gyaror szág nak Mold va,
Ha vasal föld és Er dély, Hor vátor szág nak Lybur nia, Dal má ciá nak pe dig Iszt ria (!). To -
váb bá, mond ja, „még azt is el fo gad juk, hogy or szá gaink [Dal má cia, Hor vátor szág és
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Szla vó nia] a ma gyar ko ro ná nak alá ve tet tek, csak ugyanaz a fô ha ta lom egyen lôen kor -
má nyoz ná ôket”.88 Jól le het a szer zô rész le tek be me nôen nem tár gyal ja, mi lyen törvény -
ho zói jog kör rel ren del kez né nek az ily mó don egy ko ro na alá tar to zó egyen ran gú ál -
la mok, de ta lán nem túl zunk, mi kor azt sejt jük, itt a Szent Ist ván-i ko ro na or szá gai nak
va la mi fé le kon fö de rá ció já ról le het szó, tár sor szá gok (re gna so cia) sza bá lyo zott vi szo -
nyá val, ráadá sul nem csak a már meg lé vô, ha nem ide gen ha tal mak tól (Ve len ce, Török
Bi ro da lom) még ezután meg szer zen dô, fel sza ba dí tan dó te rü le tek (el sô sor ban Dal -
má cia) be kap cso lá sá val.89

A re mény be li pát ria kör vo na la zá sá ban a hang súly egyér tel mûen az al kot má nyos ke -
re tek ki dol go zá sá ra, nem pe dig a nyel vi és et ni kai kér dé sek re esik. Rátt kay György
Illí riá ja min den eset ben a há rom hor vát re gnum,Hor vátor szág, Szla vó nia és Dal mácia
össze fog la ló ne ve ként sze re pel a Me mo ri á ban, vagyis po li ti kai lag és al kot mány jo gi lag
ke zel he tô te rü le tet je löl. Az „il lír ki rály sá gok”, mint egy ké sôb bi le ve lé ben le szö ge zi,
„min dig is tel jes sza bad ság nak ör vend tek”, szem ben a nyel vi kri té riu mok alap ján sok -
szor hoz zá juk so rolt Stá jeror szág gal, Ka rin thi á val és Kar ni o lá val, ame lyek vi szont „az
örö kö sö dé si jog szol ga sá ga alá es tek”.90 A „há rom-egy Il lí riát” a hor vát-szla vón bán
veze ti, aki nem egy sze rûen al ki rály (Pro- Rex), ha nem a ren dek al kot ta po li ti kai közös -
ség kép vi se lô je, bár ki is le gyen a tá gabb ál lam szö vet ség for má lis ural ko dó ja. AMemoria
egyik re to ri kai csúcs pont ja, Zrí nyi Mik lós hor vát bán beik ta tá si be szé de, ter mi no ló -
giá já ban is ki fe je zôen mu tat rá en nek az al kot má nyos pat rio tiz mus nak a lé nye gé re:
„Bár mi is tör tén jék, urak és hon fi tár saim, nem ret te nek meg túl zot tan a sze ren cse
sem mi lyen for du la tá tól, ami kor oly sok ki vá ló elô ke lô jó aka ra tát lá tom egye sül ni a
ma gam szol gá lat kész sé gé vel; szí ve sen aján lom és szen te lem hát szol gá la to mat, ja vai -
mat és éle te met en nek a sze re tô ha zá nak: csak ar ra kér lek a Szent Is ten ne vé ben mind -
nyá ja to kat, hogy ma ga tok az or szág jó szol gá la tá ban egyetér tôk le gye tek, ha pe dig en -
gem a ne héz te her alatt gör nye dez ni lát tok, ta ná csai tok kal és töb bi ki tû nô eré nye tek kel
sies se tek se gít sé gem re.”91

A „sze re tô ha za”, az aman tis si ma pat ria nem más, mint a pat ri o tae erény kö zös sé ge,
amely egy szer s mind azo nos az incly ti hu i us re gni con gre ga ti ó val. Rátt kay pat rió ta dis kur -
zu sá nak re fe ren cia kö zös sé ge ma ga az egy sé ges ne me si rend. A ka no nok nem te kin -
tett au to ma ti ku san az il lír ural ko dók tör vé nyes örö kö sé nek (le gi ti ma pro les) egyet len
Habs bur got sem. Az ô ví zió já ban ezt a po zí ciót ki kell ér de mel ni. Il lí ria, a meg szen -
telt föld, mél tó ve ze tôt ke res; az „ôsök íté le te és te kin té lye” fel ru ház za a his to ri kust a
jog gal, hogy „mintegy tü kör ben” fel mu tas sa a „ki vá ló és fe let te hû sé ges hô sök vé ré -
vel meg pe csé telt ér de me ket”, ame lyek az or szág fel sza ba dí tá sá ra, sor sá nak ja ví tá sá ra
vál lal ko zó ural ko dót kö te le zik tör té nel mi kül de té se be tel je sí té sé re.92

Nos, pon to san ez a hang vé tel és szel lem volt az, amely el len – an nak tö ret len to -
vábbélé sé rôl ta nús kod va – Marsigli olyan in du la to san ki kelt a Hor vátor szág ról szó ló
össze fog la ló je len té sé ben, ami kor a múlt ban ho zott ál do za tok kal és a ne me si sza bad -
sá gok kal kér ke dô hor vá to kat bí rál ta. Vitezovic pe dig – aki egész élet mû vé ben ta lán
össze sen ha há rom szor hi vat ko zik Rátt ka y ra – lát szó lag tel jes dam na tio me mo ri a e vel súj -
tot ta az ál tal kép vi selt il lír pat rió ta ha gyo mányt. A va ló ság azon ban en nél bo nyo lul -
tabb. Vitezovic vi tá ja a zág rá bi ka no nok kal rejt ve zaj lott: át vet te a Me mo ria pat rió ta dis -
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kur zu sá nak kulcs fo gal mait és egyes té zi seit (Il lí ria, az aman tis si ma pat ria, a meg szen -
telt föld; a ma gya rok nak cím zett bí rá la tok, stb.) és ere de ti je len té sük bôl ki for gat va
ôket, új „prog ram nyel vet” írt a fel hasz ná lá suk kal. A jö vô ôt iga zol ta: mind a hor vát,
mind az eu ró pai hi sto ri o gráfia az ô elô dei kö zé so rol ta be a zág rá bi ka no no kot és élet -
mû vét.93 Ko ránt sem egy sze rû szak mai, tu do má nyos fél reér tés rôl van szó, ha nem a re -
cep ció kü lön bö zô ré te gei nek fa tá lis össze ját szá sá ról, a té ve dé sek va ló di víg já té ká ról.
A 19. szá za di ro man ti kus il lí riz mus csak rész ben ér tet te fél re Vitezovicot, ami kor a
hor vát nem ze ti éb re dés aty ja ként, vagy ép pen egy faj ta dél szláv na cio na liz mus megálmo -
dó ja ként kezd te tisz tel ni, vi szont tel jes ség gel tév úton járt, ami kor a sen ji lo vag alak já -
ba a ko ráb bi, ôt megelô zô pat rió ta tö rek vé sek összeg zô jét is be le lát ta.94 Amint a Ráttkay
ál tal kép vi selt kon zer va tív pat rió ta dis kur zus be ke be le zé sé vel és el tün te té sé vel a nacio -
na liz mus fej lô dés tör té ne te egye nes vo na lú vá ala kult, an nak tör té nel mi al ter na tí vá ja -
ként csak a Habs burg cent ra li zá ló, ab szo lu tis ta ten den ciák je len het tek meg. Holott
lát tuk: a pre mo dern na cio na lis ta pat rio tiz mus és a ra cio ná lis bi ro dal mi re form tö rek -
vé sek kép vi se lôi, Vitezovic és Marsigli egy adott tör té nel mi pil la nat ban ki tû nôen együtt
tud tak mû köd ni – s az egyetér tés szi lárd alap ja az volt, hogy kü lön bö zô okok ból ugyan,
de mind ket ten szem ben áll tak a ko ráb bi pat rió ta tra dí ció val.
A tör té ne lem ben egye nes kau za li tás ugyan nincs, de bi zo nyos kons tel lá ciók ta lán

még sem vé let le nül, min den elôz mény vagy pár hu zam nél kül is mét lôd nek. Ma, ami -
kor a Bal kán ma ra dé kai nak bol do gí tá sáért, a rend te rem tés ne mes cél já val is mét a fel -
vi lá go sult, ra cio na lis ta nagy ha tal mi po li ti ka küzd (és al ku do zik a hát tér ben) az et no-
 na ci o na li sta he lyi erôk kel, ta lán nem ér tel met len az el hall ga tott vagy el hall gat ta tott
ha gyo má nyok meg szó lí tá sa. A bol dog ság gal és a rend del szem ben a sza bad sá got kö -
zép pont ba ál lí tó pat rió ta dis kur zus, a nyel vi és et ni kai ho va tar to zás ér té kei vel szem -
ben az au to nó mia in téz mé nyei hez va ló lo ja li tást hir de tô pat rió ta szel lem nem in dul
rossz esé lyek kel – legalábbis ed dig több íz ben is si ker rel aka dá lyoz ta meg az örök illír
ren det len ség fel szá mo lá sát. Ha si ke rül ne, mind nyá jan ve szí te nénk va la mit: whe re
there is no Illy ria the re is no il lu si on.

Jegy ze tek
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a mai na pig in ga do zik; a fô szö veg ben a Marsigli ala kot hasz ná lom, a jegy ze tek ben
az idé zett for rá so kat kö ve tem.

16 Rö vid fo ga lom tör té ne ti át te kin tés: Mary G. DIETZ: Pat ri o tism. A Brief Hi sto ry of the
Term. In: Pat ri o tism. Ed. Igor PRI MO RATZ. Am herst, N. Y., 2002, 201–215. Kü lön
fel dol go zást ér de mel ne, hogy a pat rio tiz mus-prob le ma ti ka ha tal mas újabb el méleti
szak iro dal má ból a ko ra új kor egyes al kor sza ka i ra néz ve mi és ho gyan hasz no sít ha tó.
Az itt tár gyalt al kor sza kra és spe ciá lis prob le ma ti ká ra néz ve alap ve tô Mi chael
J. SEIDLER: „Wer mir gu tes thut, den lie be ich“. Pu fen dorf on Pat ri o tism and Po li ti cal
Loyalty. In: „Pat ria” und „Pat ri o ten” vor dem Pat ri o tis mus, i. m. (3. j.) 335–365,
külö nö sen 335–337. Az aláb biak ban ki fej tett la za ti po ló giát olyan te rü le tek re tar -
tom hasz nál ha tó nak, ame lye ken a pat rió ta dis kur zus szo ros in téz mény tör té ne ti
meg kö ze lí té se ke vés ered ménnyel jár (azaz a Vitezovic-fé le leg tá gabb Il lí ria te kin -
te té ben, lásd alább a Cro a tia re di vi va kap csán mon dot ta kat). Az el mé le ti meg kö ze -
lí té sû iro da lom ból (kü lö nö sen a na cio na liz mus és pat rio tiz mus egy mást át fe dô fo -
gal mai nak el vá lasz tá sát il le tôen) tá masz kod tam Igor PRI MO RATZ gon do la tai ra:
Pat ri o tism.Mun da ne and Ethi cal. Cro a ti an Jo ur nal of Phi lo so phy 4 (2004) 81–98.

17 „L’ us ci re una volta di Cro a zia sarà li be rar si da un pur ga to rio…”; MARSILI: i. m. (5. j.)
I. 221. Lásd még uo., 265: „re mé lem, si ke rült ki jut nom eb bôl az igen csak zava ros
hor vát la bi rin tus ból” („spe ro di es ser us ci to fu o ri di sì con fu so la bi rin to di Croazia”).

18 A pat rio tiz mus tár gyá nak és mód já nak meg kü lön böz te té se, ko ráb bi kor szak ra nézve:
Ro bert von FRIE DE BURG: The Prob lems of Pas si ons and Lo ve of Fa ther land in Pro testant
Tho ught: Me lanch thon to Al hu si us, 1520s to 1620s.Cul tu ral and So ci al Hi sto ry 2 (2005)
2. 81–98.

19 Lásd a mû I. köny vé nek 9–11. fe je ze teit; a kö vet ke zô kiadást hasz nál tam: Ju stus
LIPSI US: De con stan tia li bri duo qui al lo qu i um pra e ci pue con ti nent in pub li cis ma lis.
London, 1586. 13–18. Vö. Mau ri zio VI RO LI: For Lo ve of Co unt ry. An Es say on Patrio -
tism and Na ti o na lism. Ox ford, 1995. 45–51; SEID LER: i. m. (6. j.) 340.

10 Vö. GHE RAR DI: i. m. (4. j.) 453–454.
11 Vje kos lav KLAIC: Obra na Pav la Rit te ra Vi te zo vi ca od god. 1710. Za greb, 1915. 4, 13.
12 BE NE Sán dor: Ac ta pa cis – bé ke a mu zul má nok kal. Lu i gi Fer di nan do Marsili ter ve a kar -

ló cai bé ke ira tai nak kiadá sá ra. HK 119 (2006) 329–372.
13 Re la zi o ne di tut ta la Cro a zia, con si de ra ta per il ge o grafico, po li ti co, eco no mi co e mi li ta re. In:

MARSILI: i. m. (5. j.) I. 249–265. Át fo gó ér té ke lés: BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka,
i. m. (4. j.) 190–196; PLESE: i. m. (4. j.) 64–66.

14 Re la zi o ne di tut ta la Cro a zia, i. m. (5. j.) 249.
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15 „Per adem pi re don que l’ int rap re so as sun to di ri met te re col le mie di most ra zi o ni
nel pu ro suo an ti co or di ne qu e sto re gni di Cro a zia, e most ra re qu el lo che fu e
dovreb be es se re, lo di stin guo in tre pe ri o di di tem po…” stb., uo.

16 Uo. 254–255.
17 Uo. 255.
18 Uo. 258.
19 Jo sip BRA TU LIC: Oziv je la Hrvats ka u ob zo ru zivo ta i dje la Pav la Rit te ra Vitezovica. In:

Pavao Rit ter VITEZOVIC: Oziv je la Hrvats ka.Ur. Jo sip BRA TU LIC, Zlat ko PLESE. Za greb,
1997. 22.

20 MARSILI: i. m. (5. j.) II. 441. (I. füg ge lék a 4. er dé lyi je len tés hez, 1700, dec. 14.)
Ugyanitt Li ka-Kr ba va sze re pé rôl: 441, 450.

21 Lásd GHE RAR DI: i. m. (4. j.) 262–271.
22 Ca ra fa re form ter vei nek összeg zé sét lásd Gi am bat ti sta VI CO: Vi ta di An to nio Ca ra fa.

In: UÔ: Scrit ti sto ri ci. A cu ra di Fau sto NI CO LI NI. Na po li, 1980. 225–229; Mon te cuccoli
po li ti kai örök sé gé rôl lásd GHE RAR DI: i. m. (4. j.) 253–262.

23 Vö. Ri chard TUCK: The „Mo dern” The o ry of Na tu ral Law. In: The Lan gu a ges of Political
The o ry in Early- Mo dern Eu ro pe. Ed. An thony PAG DEN. Camb ridge, 1987. 99–119;
GHE RAR DI: i. m. (4. j.), 447–448.

24 Lásd GHE RAR DI: i. m. (4. j.), 413–430; UÔ: Iti ne ra rio di un Sta ats wer dung: Il pat ri mo -
nio aust ri a co di mo der niz za zi o ne fra XVII e XVI II se co lo. In: La di na mi ca sta ta le austriaca
nel XVI II e XIX se co lo. Strut tu re e ten den ze di sto ria co sti tu zi o na le pri ma e dopo
Ma ria Te re sa. A cu ra di Pie ran ge lo SCHIE RA. Bo lo gna, 1981. 65–92; UÔ: Scien za
e gover no del la fron tie ra: Il prob le ma dei confini bal ca ni ci e da nu bi a ni nel la pa ce di Carlowitz.
Il pen sie ro po li ti co 32 (1999) 323–351.

25 Li pót jel lem zé sé hez: L. F. MARSIGLI: Pri mo ab boz zo del Com pen dio sto ri co dell’ Un ga ria,
per ser vi re d’ int ro du zi o ne al trat ta to „Ac ta exe cu ti o nis pa cis”, idé zi GHE RAR DI: i. m. (4. j.)
57. A Marsigli és Li pót kö zöt ti kap cso lat ben sô sé ges; Marsigli pél dául így örö kí ti
meg a tö rök fog ság ból va ló sza ba du lá sa utá ni el sô ta lál ko zást: „A Fen ség ma ga vég -
te len jó ság gal en ged te hogy lá bai elé bo rul jak, és tu dat ta ve lem, mennyi re bol dog,
hogy vissza kap tam sza bad sá go mat, s vissza tér tem fe je del mi szol gá la tá ba”. Au to bi o -
grafia di Lu i gi Fer di nan do Marsili, mes sa in lu ce nel II cen te na rio dal la mor te di lui dal
Co mi ta to Mar si li a no. A cu ra di Emi lio LO VA RI NI. Bo lo gna, 1930. 63; a kom mu ni ká -
ció kulcs fo gal mai: az „amo re” és a cse ré be ka pott „gra ti tu di ne” (há la), lásd pél dául
Marsigli be szél ge té sét Kins ky kan cel lár ral: uo. 203.

26 Pu fen dorf Tho ma si us nak írott, 1688. febr. 25-i le ve lé bôl idé zi SEID LER: i. m.
(6. j.) 351.

27 Lásd CI CE RO: De le gi bus. II. 5., a pat ria ger ma na (pat ria na tu rae, pat ria lo ci) és a patria
ci vi ta tis (pat ria iu ris) kö zöt ti di stink ci ó ról; vö. még Lucius Annaeus SE NE CA:
Ad Helviam matrem de Consolatione (Dialogorum liber XII.), 6. 

28 Marsigli ma ga is több ször utal az ola szok irán ti el len szenv re a bé csi ad mi niszt rá ció -
ban, az ôt „kül föl di sé ge” miatt ért diszk ri mi ná ció ra: Au to bi o grafia di Lu i gi Fer di nando
Marsili, i. m. (25. j.) 201, 209–210, 212; de a Bécs ben szol gá ló dip lo ma ták is ha son -
ló kép pen lát ták a hely ze tet: „sfo ga ta la gi u sti zia cont ro due ita li a ni si farà gra zia al
na zi o na le”. Idé zi Pa o lo SIL VA NI: Il ge ne ra le Lu i gi Fer di nan do Marsili e la na zi o ne ungherese.
Bo lo gna, 1931. 17–18.

29 STO YE: i. m. (4. j.) 261.
30 Uo. 264–265.
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31 Idé zi An to nio RO SA TI: La re la zi o ne del ge ne ra le Marsigli dell’ ago sto 1709. Elôadás a római
Le ar mi del sov ra no cí mû kon fe ren cián (2001): http://www.as so sto ri a .it/Ar mi sovrano/
Ro sa ti.pdf

32 A. F. MARSILI: Da nu bius Pan no ni co- My si cus ob ser va ti o ni bus ge o gra phi cis, ast ro no mi cis,
hyd ro gra phi cis, hi sto ri cis, phy si cis per lust ra tus et in sex to mos di ge stus ab Aly sio Ferd. Com.
Marsili so cio Re gi o rum So cie ta tum Pa ri sien si, Lon di nen sis, Mons per lien sis.Ha gae–Amstelo -
da mi, 1726. I. Pra e fa ti o.

33 Az ural ko dó (il let ve a di nasz tia) és a ha za azo no sí tá sá ra: Phi lip M. SO ER GEL: Religious
Pat ri o tism in Early- Mo dern Ca tho li cism. In: „Pat ria” und „Pat ri o ten” vor dem Pat ri otis -
mus, i. m. (3. j.) 91–104.

34 STO YE: i. m. (4. j.) 225, 237; a brei sa chi epi zód ról: 238–250.
35 Rész le te sen lásd BE NE: i. m. (12. j.)
36 Au to bi o grafia di Lu i gi Fer di nan do Marsili, i. m. (25. j.) 62–63.
37 Marsigli ere de ti ter vé rôl lásd írá sát: Pa ral lel lo del lo sta to mo der no del la Uni ver sità di

Bolo gna con le alt re di là de’ mon ti. In: Me mo rie in tor no a Lu i gi Fer di nan do Marsili
pubb li ca te nel se con do cen te na rio dal la mor te. Bo lo gna, 1930. 406–419.

38 Au to bi o grafia di Lu i gi Fer di nan do Marsili, i. m. (25. j.) 233–243.
39 Mar sig li nek vé gül – be teg sé ge miatt – ha za kel lett tér nie, né hány hó na pon be lül

Bo lo gná ban halt meg. Mindazonál tal min den okunk meg van rá, hogy ko mo lyan
ve gyük a sa ját élet út ja le zá rá sául ter ve zett, lát vá nyo san do ku men tált ki ván dor lást.
Lásd STO YE: i. m. (4. j.) 307–309.

40 L. F. MARSIGLI: A tut ti gli or di ni del la città di Bo lo gna. In: UÔ: At ti le ga li per la fon da -
zi o ne dell’ In sti tu to del le scien ze, ed ar ti li be ra li per me mo ria deg li or di ni ecc le -
si a sti ci, e se co la ri che com pon go no la città di Bo lo gna. Bo lo gna, 1728. V–VI.
Reprint: a cu ra di Mar co BOR TO LOT TI. Bo lo gna, 1979.

41 Pél dául lásd STO YE: i. m. (4. j.) 309.
42 MARSILI: i. m. (5. j.) I. 258.
43 A rend és a szu ve re ni tás fo gal mai nak össze füg gé sei rôl a Marsigli ál tal kö ve tett korabeli

né met po li ti kai teó riá ban: Me rio SCAT TO LA: Dal la virtù al la scien za. La fon da zio ne e
la tras for ma zi o ne del la dis cip li na po li ti ca nell’ età mo der na. Mi la no, 2003. 262–280.

44 Pél dául Au to bi o grafia di Lu i gi Fer di nan do Marsili, i. m. (25. j.) 4, 157, 167.
45 A ma gya rok ról pél dául Me mo ri a le al Prin ci pe Gi u sep pe figlio di Le o pol do (1684) cí mû

me mo ran du má ban – szin te egy hely re sû rít ve a fen tebb so rolt ter mi nu so kat – így
ír: „Ama gyar nem zet tel je sen el len té tes szel le mû (di ge nio),mint a né met, ter mésze -
té bôl adó dóan (di na tu ra) in ga tag és új don sá go kat ked ve lô, ma kacs és gô gös, mint
ál ta lá ban azok a nem ze tek, ame lyek sza bad sá guk kal kér ked nek (van ta no d’ esse re
libe re)…” Idé zi GHE RAR DI: i. m. (5. j.) 199.

46 Az or vo si me ta fo ri ka rend kí vül hang sú lyo san meg je le nik már Marsigli pél da ké pé -
nek, Mon te cuc co li nak a po li ti kai írá sai ban, fô ként a L’ Ung he ria an no 1672 cí mû
em lék irat ban, vö. a GHE RAR DI: i. m. (5. j.) 253–257. Marsigli hang sú lyo san hi vat ko -
zik Mon te cuc co li írá sai ra, vö. uo. 267–268.

47 MARSILI: i. m. (5. j.) II, 440–442.
48 Uo. I. 254.
49 Uo. 252. Des cri zi o ne na tu ra le, ci vi le e mi li ta re del le Mi sie, Da cie ed Il li ri co cí mû mun kájá -

nak (BUB, Fon do Marsili, Ms. 108) aján lá sá ban (A chi leg ge)Marsigli exp li cit módon
is ki fej ti: in for má ciós szol gá la tá val azért tar to zik az ural ko dó nak, mert „il Pren ci pe
è il più vi vo rit rat to che in ter ra pos sa dar si di Dio”.
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50 SCAT TO LA: i. m. (43. j.) 269. Rész le te seb ben a té má ról UÔ: Die Gren ze der Neu zeit: Ihr
Be griff in der ju ri stis chen und po li tis chen Li te ra tur der An ti ke und Früh mo der ne. In: Die
Gren ze: Be griff und In sze nie rung. Hrsg. Mar kus BREU ER, Tho mas RAHN. Ber lin,
1997. 37–72.

51 L. F. MARSIGLI: Int ro du zi o ne al la mia ri for ma del la ge o grafia. In: Me mo rie, i. m. (37. j.)
229–230.

52 Át te kin tôen lásd R. VÁR KO NYI Ág nes: Thö kö ly po li ti ká ja és Ma gyaror szág esé lyei a hatalmi
át ren de zô dés ko rá ban. HK 118 (2005) 363–399.

53 STO YE: i. m. (4. j.) 307–308.
54 PLESE: i. m. (4. j.) 61–62.
55 STO YE: i. m. (4. j.) 221–225.
56 L. F. MARSILI: Ist ru zi o ne fina le al si gnor Bi a gio An to nio Fer ra ri per la ri du zi o ne e re golamento

mig li o re dell’ Isti tu to, idé zi Et to re BOR TO LOT TI: La fon da zi o ne dell’ Isti tu to e la Rifor ma
del lo „Stu dio” di Bo lo gna. In: Me mo rie, i. m. (37. j.) 1930, 420.

57 MARSIGLI: A tut ti gli or di ni del la città di Bo lo gna, i. m. (40. j.) V.
58 Lásd GHE RAR DI: i. m. (5. j.) 450.
59 Lásd Mi chael STOL LEIS: La ri ce zi o ne di Lip si us nel la let te ra tu ra gi u ri di co- pol i ti ca del Seicento

in Ger ma ni a. In: UÔ: Sta to e rag ion di sta to nel la pri ma età mo der na.Bo lo gna, 1998. 201–237.
60 GHE RAR DI: i. m. (5. j.) 453–455.
61 Iu stus LIP SI US: Po li ti co rum si ve ci vi lis doct ri nae li bri sex. IV. könyv, 11–13 fe je ze tek. Vö.

Ri chard TUCK: The Rights of War and Pe a ce. Po li ti cal Tho ught and the International
Or der from Gro ti us to Kant. Ox ford, 1999. 5–6; UÔ: Phi lo so phy and Go vern ment
1572–1651. Camb ridge, 1995. 45–63.

62 A po li tai/pat ri o tai vi szony ról, a po lisz la kó val szem beál lí tott pat rió tá ról lásd SEID LER:
i. m. (6. j.)

63 BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 67–82.
64 Uo. 170–172.
65 KLAIC: i. m. (11. j.) 164.
66 Vö. BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 113.
67 Uo. 173. A Vitezovic kö rü li ügy nök-gya nú ról: Stje pan AN TOL JAK: Hrvats ka hi sto ri o -

grafija do 1918. Za greb, 1992. I. 216.
68 Cath ri ne An ne SIMP SON: Pa vao Rit ter Vitezovic. Defining Na ti o nal Iden tity in the

Baro que Age. Doc to ral the sis. School of Sla vo nic and East Eu ro pe an Stu dies. Univer -
sity of Lon don, 1991, pas sim; BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 197–200.

69 Pél dául lásd Na da KLAIC: Com ment et po ur qu oi Pa vao Vitezovic est -il de ve nue prêtre de
Doc lea mo der ne. In: Ba roc co in Ita lia e nei pa e si sla vi del Sud. A cu ra di Vit to re BRANCA.
Fi ren ze, 1983. 79–92; Gi o van na BRO GI BER COFF: La sto ri o grafia uma ni sti ca di Dalmazia
e Cro a zia: mo del li ita li a ni e mi ti na zi o na li. Ri cer che sla vi sti che 36 (1989) 101–117.

70 Pél dául lásd Ra fo BO GISIC, Hrvats ki ba rok ni sla vi zam. In: UÔ: Zrca lo du hov no: Knjizevne
stu di je. Za greb, 1997. 150, skk. BRA TU LIC: i. m. (19. j.) 38–40.

71 Lásd BLAZEVIC: Per for ming Na ti o nal Iden tity, i. m. (4. j.) 260–262.
72 BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 146–148. Azon ban – el té rôen a szer zô -

nô tôl – nem gon do lom, hogy ez a po li ti kai be ren dez ke dés egyaránt szol gál ta volna
a cent ra li zá ló és a ren di ér de ke ket (148); el len ke zô leg, a bá nok és a szá bor je len -
tô sé gé nek csök ken té se az utób bia kat sér tet te.

73 Uo. 148–150, 178–181; BRA TU LIC: i. m. (9. j.) 17–19, ahol idé zi Vitezovic ide vá gó
so rait, a hor vát nyel vû Kro ni ka ali ti spo men vsze ga szvie ta vi kov (Za greb, 1696) füg ge -
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lé ké bôl; tör té net író elô deit meg ró ja azért, mert la ti nul ír tak: AN TOL JAK: i. m. (67. j.)
I. 207; ere de ti ne vé nek (Rit ter) kro a ti zá lá sá ról Fer do SIsIC: Hrvats ka hi sto ri o grafija
od XVI. do XX. stol jeca. Ju gos la vens ki isto ris ki caso pis I (1935) 39.

74 BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 151–152.
75 Uo. 165.
76 PLESE: i. m. (4. j.) 73.
77 BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, i. m. (4. j.) 170.
78 A köl te mény rôl lásd AN TOL JAK: i. m. (67. j.) I. 217–218; Zrin ka BLAZEVIC: Plo ran tis

Cro a ti ae sa e cu la du o. Dis co ur si ve Adap ta ti ons and Per for ma ti ve Func ti ons of the
Baro que ‘sta bat ma ter’ To pos. In: Pas si on, Af fekt und Lei dens chaft in der Frü hen
Neu zeit. Hrsg. Jo hann An selm STEI GER. Wies ba den, 2005. I. 929–939.

79 A szö ve get pub li kál ta: SZÖ RÉ NYI Lász ló: Pau lus Rit ter Szent Lász ló-é let raj za. ItK 103
(1999) 423–447. Ér té ke lé sé hez lásd N. KLAIC: i. m. (69. j.) 91; AN TOL JAK: i. m. (67. j.)
I. 218–218.

80 Vö. SZÖ RÉ NYI: i. m. (79. j.) 424, 446; Szent Lász ló hor vát szár ma zá sá ra utal Vitezovic
egyik, Marsigli szá má ra ké szí tett hely tör té ne ti dol go za ta is: De no mi na ti o nes mon tium,
fluvi o rum, ci vi ta tum que et ali o rum lo co rum, ple rum que per Illy ri cum, eo rum que ab an ti quo
dif fe ren ti ae et si gnifica ta. BUB, Ms 103, 4r, ahol a szer zô így ír: „Go ri cza: Par vum
montem si gnificat: et est no men di ver so rum lo co rum in Illy ri co. Go ri cia est arx
una cum suo Co mi ta tu in Cro a tia, ex qua S. La dis la vus Pan no ni a rum Rex ori undus.”
(Ugyanez Vitezovic má sik mû vé ben: Cro a ti ae eru di ta des crip ti o. Uo. 43v.)

81 Lásd Alek san der Mi ku lichoz szó ló elo gi u mát (Vin cu lum ex Pin di is hor tis), idé zi
SIMPSON: i. m. (68. j.) 50.

82 Vje kos lav KLAIC: Obra na Pav la Rit te ra Vi te zo vi ca od god. 1710. Za greb, 1915. 381.
A Sene ca- lo cus: Epi stu lae mo ra les ad Lu ci li um. 28, 5.

83 SZÖ RÉ NYI: i. m. (79. j.) 424.
84 Lásd BLAZEVIC: Plo ran tis Cro a ti ae sa e cu la duo, i. m. (78. j.) 933.
85 Cro a ti ae eru di ta des crip ti o. BUB FM, Ms 103, 42v, 43r; Kro ni ka ali ti szpo men vsze ga szvieta

vi kov. id. BLAZEVIC: Vitezoviceva Hrvats ka, id. kiad. (4. j.) 179.
86 Ge or gi us RATT KAY: Me mo ria re gum et ba no rum re gno rum Dal ma ti ae, Cro a ti ae et Sclavoniae

in cho a ta ab ori gi ne us que ad pra e sen tem an num MDCLI I. Vien nae, 1652.
87 Lásd ró la: Sán dor BE NE: Ide o loske kon cep ci je o sta leskoj drzavi za gre backo ga ka no ni ka.

In: Ju raj RATT KAY: Spo men na kral je ve i ba no ve Kral jev sta va Dal ma ci je, Hrvats ke
i Sla vo ni je. Glav ni ured nik dr. Mir ko VA LEN TIC. Za greb, 2001. (Bib li o te ka Hrvatska
pov jes ni ca – Hrvats ka la ti ni sticka hi sto ri o grafija 4) 4–103.

88 RATT KAY: i. m. (86. j.) 58.
89 BE NE: i. m. (87. j.) 88–99.
90 Vö. uo. 73.
91 RATT KAY: i. m. (86. j.) 255–256.
92 RATT KAY: Epi sto la de di ca to ria Fer di nan do Qu ar to apo sto li co Un ga ri ae, Dal ma ti ae, Cro atiae

[etc.] re gi. In: i. m. (86. j.) sztlan.
93 Pél dául BRO GI BER COFF: i. m. (69. j.) 101–117; Mi ros lav KU RE LAC: Ivan Lu cic Lu ci us,

otac hrvats ke hi sto ri o grafije. Za greb, 1994. 141–142. Vö. BE NE: i. m. (87. j.) 26–38.
94 Vitezovicról mint az il lí riz mus elô fu tá rá ról: AN TOL JAK: i. m. (67. j.) I. 232–233;

BRATULIC: i. m. (19. j.) 27–32, 38–39.
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SIP TÁR DÁ NIEL

A szer ze tes ség el sô meg te le pe dé si hul lá ma 
a tö rök kiûzé se után

A szer ze tes ség Ma gyaror szá gon a 18. szá zad ban él te má so dik fény ko rát a kö zép kor
után. Ezt a szer ze tes ren dek rob ba nás sze rû terjedése alapozta meg, amely a török kiûzáse
nyomán zajlott le. A hirte len több szö rö sé re nö ve ke dett mun ka te rü le ten ha mar já ban
ren ge teg pap ra lett szükség, a leg több he lyen azon ban csak szer ze te sek le te le pí té sé vel
volt le het sé ges ezek biz to sí tá sa a la kos ság szá má ra. Sa já tos hi va tá suk, mo bi li tá suk és
nagy lé lek szá muk miatt ugyanis a szer ze tes ren dek ké pe sek vol tak vi szony lag gyor san
rea gál ni a hely zet tá masz tot ta ki hí vá sok ra. Ez ál tal vált le he tô vé szá muk ra, hogy – leg -
alábbis a na gyobb vá ro sok ban – már a vissza fog la lást kö ve tô évek ben, sôt nemegy szer
hó na pok ban, né ha egye ne sen na pok ban meg kezd jék a lel ki pász tor ko dást. Vagyis meg -
te le pe dé sük és ko rai mû kö dé sük elem zé se gya kor la ti lag be pil lan tást en ged a vissza -
foglalás „más nap já nak” vi szo nyai ba, a hó dolt vá ro sok éle té nek átala ku lá si fo lya ma tába.
Az elem zés ke re tét adó mo dell alap vo na lait elô re sze ret ném fel vá zol ni. Egy meg je -

le nés elôtt ál ló ta nul má nyom ban a do mon kos rend ró mai köz pon ti le vél tá rá nak anyaga
alap ján fel dol goz tam a do mon kos rend Er dély be va ló si ker te len vissza té ré si kí sér letét,
amely a 18. szá zad ele jén zaj lott le.1 Eb ben be mu tat tam és ele mez tem ma gát az esetet,
majd egy be ve tet tem más ren dek si ke res vagy si ker te len er dé lyi vissza té ré si kí sér leteivel.
Az ana ló giák ré vén le von ha tó kö vet kez te té sek megen ged ték, hogy ál ta lá nos ál lí tásokat
fo gal maz zak meg egy szer ze tes rend ma gyaror szá gi vissza-, il let ve meg te le pü lé sé nek
a fel té te lei rôl, és a kér dés tár gya lá sa szá má ra olyan ér tel me zé si ke re te ket vá zol jak fel,
ame lyek össze fog lal ják eze ket a fel té te le ket.
Esze rint egy szer ze tes rend új bó li meg te le pe dé sé nek si ke rét há rom ál ta lá nos fel tétel

ha tá roz za meg, ame lyek tel je sü lé sét egyen ként több té nye zô be fo lyá sol ja. Szük ség van
va la mi lyen kül sô ha tás ra, ami min den eset ben egy fel sôbb ha tó ság in téz ke dé sét jelenti,
le gyen az a ki rály, egy há zi vagy vi lá gi pat ró nus, a Szent szék, il let ve ka to nai erô. Másod -
szor a meg te le pü lô rend nek al kal mas nak kell len nie a feladat ra, azaz egy részt egy elér -
he tô célt an nak eléré sé re al kal mas stra té giá val kell meg va ló sí ta nia (ez pél dául gyakran
azt je len ti, hogy le he tô leg ne ré gi ja vaik visszaigény lé sé vel, ha nem új he lyen va ló meg -
te le pe dés sel pró bál koz za nak), más részt meg fe le lô anya gi és sze mé lyi fel té te lek kel kell
ren del kez nie an nak a rend tar to mány nak, amely bôl a meg te le pe dé si kí sér let kiin dul.
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E ket tôs fel té tel meg va ló su lá sa a rend ve ze té sé nek és a feladat tal meg bí zott, a hely -
szín re kül dött rend tag(ok)nak a te vé keny sé gé ben bon ta ko zik ki. Vé gül a szer ze teseket
be fo ga dó kö zeg nek is meg fe le lô nek kell len nie: a meg te le pe dést be fo lyá so ló té nyezôk
itt a he lyi egy há zi ve ze tés és a he lyi elit vé le mé nye, sôt gaz da sá gi ér de ke (pél dául a rend
egy ko ri ja vai nak bir tok lá sa miatt), a la kos ság nak a fe le ke ze ti és anya nyel vi megosz lá -
sá ból adó dó at ti tûd je, il let ve a hely ben mû kö dô, eset leg ri vális ren dek te vé keny sé ge
(bir tok lás vagy po zí ció fél tés miatt). Rend tôl, hely tôl, idô tôl és szi tuá ció tól füg gôen az
egyes fel té te lek más-más, ál ta lá ban egy szer re több té nye zô pozi tív sze re pe ál tal va lósul -
nak meg. A há rom cso port ezen felül egy más ra köl csö nö sen be fo lyás sal van, mert bizo -
nyos fel té te lek meg nem lé te ma gá val von hat ja azt, hogy a töb bi sem tel je sül.
Eb ben a ta nul mány ban a tö rök tôl vissza fog lalt vá ro sok ban2 az il le tô vá ros fel szabadu -

lá sá tól szá mí tott el sô há rom év ben le zaj lott szer ze te si meg te le pü lé sek ál ta lá nos elemzé -
sé re ke rül sor az imént is mer te tett mo dell alap ján, el sô sor ban a szak iro da lom ada tait
fi gye lem be vé ve. Kö zü lük a leg ko ráb bi a fe ren ce sek 1683. évi esz ter go mi meg te lepedése,
a leg ké sôb bi a nagy vá ra di je zsui tá ké és fe ren ce se ké, ame lyek egyaránt 1692-ben történtek.
Szin tén vizs gál tam a te mes vá ri je zsui ták 1718-as meg te le pe dé sét, mint az is mert okok
miatt pár hu zam ba ál lít ha tó pél dát. Ez az idô szak a je zsui ta és a fe ren ces rend „nagy
kor sza ka” Ma gyaror szá gon. Az összes, hoz zá ve tô leg negy ven vá rosi meg te le pe dés nek
kb. egy-egy har ma da e két rend ré szé rôl tör tént, a fenn ma ra dó har ma don hat má sik
rend osz to zik (mi no ri ták, pá lo sok, szer vi ták, do mon ko sok, ka pu cinu sok és karmeliták).3

Az el sô fel té tel tel je sü lé sét be fo lyá so ló té nye zôk kö zül elméletileg a leg je len tô sebb
az ural ko dó sze re pe volt. Ô volt az ugyanis, aki a le te le pe dést vég sô so ron en ge délyezte.
En nek meg tör tén te azon ban nemegy szer több év vel is el hú zód ha tott, míg a rend hely -
ze te, in gat la nai nak pon tos el he lyez ke dé se meg szi lár dult. Így pél dául a je zsui ták Székes -
fe hér vá ron már meg je le né sük évé ben, 1688-ban ki rá lyi en ge délyt kap tak,4 míg Budán –
no ha a Jé zus Tár sa ság le te le pí té se már it te ni mû kö dé sük kez de te, 1686 óta nyil vánvaló
és ira tok ban is ki fe je zett ki rá lyi szán dék volt – a vég le ges megerô sí tés csak 1700-ban
tör tént meg.5 Az ural ko dói en ge dély hiá nya azon ban nem je len tet te a szer ze te sek mû -
kö dé sé nek gát ját, leg fel jebb bi zony ta lan sá got oko zott jo gi hely ze tük tisz tá zat lan sá ga,
ahogy a pé csi je zsui ták ese té ben lát juk.6

Az ural ko dó ugyanak kor a hely ben mû kö dô tiszt vi se lô kön ke resz tül is elô se gí tet te
a szer ze te sek le te le pe dé sét. Itt két to váb bi té nye zô sze re pét ve het jük szá mí tás ba, egy -
fe lôl a ka to na sá gét, más fe lôl a vi lá gi pat ró nu sét. A le te le pe dô ren dek egy ré sze már
az ost rom kor is je len volt, a se reg pasz to rá lá sát vé gez te, és ezt a te vé keny sé gét folytatta
a visszafoglalt vár vagy vá ros új don sült vé dôi re vo nat ko zóan is. Ilyen kor gyak ran már
ma guk a vá rak, vá ro sok ka to nai pa rancs no kai gon dos kod tak az il le tô rend szá má ra
meg fe le lô, temp lom nak és lak hely nek hasz nál ha tó épü le tek rôl, hi szen a hely sé gek
rö vid ideig tisztán ka to nai igaz ga tás alatt áll tak. Ez kü lö nö sen a fon to sabb vá rak nál
volt jel lem zô, il let ve szin te min den ilyen eset ben a fe ren ces vagy a je zsui ta rend, néha
mind ket tô ré szé re tör tént az ado má nyo zás.7

Más ese tek ben a visszafoglalt te rü le tek igaz ga tá sát csak ha mar át ve vô bu dai kamarai
ad mi niszt rá ció tiszt vi se lôi je löl tek ki in gat la no kat a szer ze te sek szá má ra, akár a maguk
szán dé ká ból, akár az ural ko dó pa ran csá ra. A te lek ki je lö lés vég re haj tó ja így a pé csi do -
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mon ko sok nál Tul li us Mig lio ki rá lyi biz tos, a fe hér vá ri fe ren ce sek nél Va nos sy Lô rinc
har min ca dos, a bu dai kar me li ták nál és pes ti pá lo sok nál Fer di nand Plass bu dai kamarai
ad mi niszt rá tor, a pes ti szer vi ták nál és ma ri á nus fe ren ce sek nél, va la mint a bu dai
bosnyák fe ren ce sek nél Jo hann Ste phan Wer lein bu dai ka ma rai felügye lô volt stb.8

Ez utób bi ban me rült azon ban ki az úgy ne ve zett „vi lá gi pat ró nu sok” sze re pe: a 17. század -
 ban a Ma gyar Ki rály ság te rü le tén oly gya ko ri föl des úri te le pí té se ket ugyanis a vissza -
foglaló há bo rúk tisz tá zat lan bir tok vi szo nyai kö ze pet te hiá ba ke res sük.
Itt ér de mes ki tér ni a szer ze te sek ál tal el nyert in gat la nok sa já tos sá gai ra. A vissza fog -

lalt vá ro sok leg na gyobb épü le tei, ame lyek ezért az ideig le nes mi sé zô hely cél jai nak leg -
in kább meg fe lel tek, a dzsá mik vol tak, an nál is in kább, mi vel ezek jelentôs ré sze közép -
 ko ri ke resz tény temp lo mok átala kí tá sá val ke let ke zett. Dzsá mikban kezdtek mi sézni
Bu dán a je zsui ták, bos nyák fe ren ce sek és ka pu ci nu sok, Pes ten a fe ren ce sek, pá lo sok
és szer vi ták, Eger ben a mi no ri ták, je zsui ták, fe ren ce sek és szer vi ták, Pé csett a je zsuiták
és do mon ko sok, to váb bá a je zsui ták Szé kes fe hér vá ron és Te mes vá ron, a fe ren ce sek
Nagy ka ni zsán és Szi get vá ron.9 Lak he lyül az ezek hez leg kö ze leb bi há za kat kap ták, ame -
lyek ál ta lá ban tö rök la kó há zak vol tak, de he lyen ként akadt köz tük med re sze, der vis -
ko los tor vagy für dô is.10 Eze ket a szer ze te sek a cé lok nak meg fe le lô néhány ki sebb
átala kí tás el vég zé se után (temp lom re kon ci li á ci ó ja, be ren de zés mó do sí tá sa, la kó ház
he lyi sé gei nek lak ha tó vá té te le, cel lák kiala kí tá sa) rö vid idôn be lül hasz nálatba vették.11

Az átala kí tott dzsá mik gyak ran év ti ze de kig szol gál tak temp lo mul, a pé csi je zsui ták pél -
dául so sem emel tek he lyet te új temp lo mot, csak ki bô ví tet ték.12 Bu dán ha son ló képpen
meg ma radt a tö rö kök ál tal hasz nált épü let, amely azon ban a ko ráb bi gó ti kus templom
átala kí tá sá val ke let ke zett, így vég sô so ron a rend itt nem dzsá mikban, ha nem kö zép -
ko ri ke resz tény temp lom ban mi sé zett.13

Új épü le tek eme lé sé re ál ta lá ban csak jó val ké sôbb, leg gyak rab ban a Rá kó czi-sza bad -
ság harc utá ni évek ben ke rült sor. A bu dai je zsui ták és ka pu ci nu sok, il let ve az esz ter -
go mi fe ren ce sek ki vé te lé vel (akik nek az épít ke zé sei szin tén csak 1711 után fe je zôd -
tek be)14 szin te mindegyik vizs gált kö zös ség az 1710-es és 20-as évek kö ze pe kö zött
kezd te meg a temp lo ma és rend há za épí té sét, ami több nyi re a 30-as, 40-es, sôt 50-es
éve kig hú zó dott.15 Az in gat la no kon kí vül ugyanis a ren dek nemigen kap tak na gyobb
össze gû tá mo ga tást a kor mány zat tól, az leg fel jebb az el lá tá su kat tud ta fe dez ni oly mó -
don, hogy az ural ko dó meg bí zá sá ból a bu dai ka ma rai ad mi niszt rá ció rend sze re sen
anya gi tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a szer ze te se ket. Az ad mi niszt rá ció 1700-ban ira tai
ta nú sá ga sze rint Bu da, Pest, Szé kes fe hér vár, Esz ter gom, Eger, Sze ged, Szol nok, Pécs,
Nagy ka ni zsa és Szi get vár min den szer ze te si kö zös sé gé nek utalt ki ki sebb össze get.16

A szi lárd meg te le pe dés hez szük sé ges anya gi ja vak elô te rem té sé ben ját szot tak sze re -
pet a „kül sô ha tás” egy újabb té nye zô jét je len tô egy há zi pat ró nu sok. Sok eset ben
ugyanis ôk tet ték meg a szer ze te sek anya gi el lá tá sát biz to sí tó, a ko ra új kor ban a bir -
to kok nál is jel lem zôbb ala pít vá nyo kat. Az ala pít vá nyok na gyobb össze gek le kö té sét je -
len tet ték va la mely hi va tal, in téz mény, ma gán sze mély ke ze lé sé ben, ame lyek ka ma tait
az il le tô éven te ál ta lá ban több rész let ben az adott szer ze te si kö zös ség ren del ke zé sé re
bo csá tot ta. Ez a kész pénz mel lett bir to kok for má já ban is meg tör tén he tett, ilyen kor
ezek jö ve del me il let te a ko los tort. Ugyanak kor az éves el lá tás mel lett az ala pít vá nyok
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gyak ran konk rét cé lo kat szol gál tak. Ilyen le he tett pél dául kü lön bö zô in téz mé nyek
(iskola, konviktusok stb.) ala pí tá sa és ezek szá má ra meg fe le lô épü le tek eme lé se. Külön
kieme len dô eb ben a te kin tet ben Szé che nyi György prí más sze re pe, aki ezek ben az
évek ben meg le he tô sen sok ala pít ványt tett szer ze tes ren dek le te le pí té se cél já ból.17

Neve ze tes pél dául a bu dai je zsui ták nak 1687-ben tett hár mas ala pít vá nya.18 Né ha azon -
ban ezek az ala pít vány té te lek több év vel a le te le pe dés után szü let tek meg, sôt fel lép -
het tek olyan ne héz sé gek is, ame lyek azok él ve ze tét még to vább ha lasz tot ták (tisz tá -
zat lan bir tok vi szo nyok, há bo rús hely zet, nem fo lyó sít ha tó összeg, jog vi ta). A leg ki rí vóbb
eset a pé csi je zsui tá ké, akik so ha sem ju tot tak hoz zá Szé che nyi György 1694-ben, te hát
mû kö dé sük kez de te után ele ve csak hét év vel tett ala pít vá nyá hoz.19

Ta lál ko zunk azon ban olyan eset tel is, amely ben az ala pít vány té tel megelôz te a tény -
le ges le te le pe dést. Szé che nyi György nek a bu dai ka pu ci nu sok ja vá ra tett 1687-es ala -
pít vá nya, va la mint az 1688-as te lek ki je lö lés el le né re a rend csak 1692-ben küld te el az
el sô szer ze te se ket az új meg te le pe dés szín he lyé re.20 En nek fô okát a be fo ga dó kö zeg
sze re pé ben kell ke res nünk, így ar ra en nek a tár gya lá sa kor té rek vissza. Né ha emel lett
az is elô for dult, hogy egy-egy kö zös ség kény te len volt ala pít vány nél kül megél ni. Ez
legin kább bir to kok se gít sé gé vel volt le het sé ges, ame lye ket aján dék vagy vá sár lás út -
ján sze rez het tek meg, aho gyan a pes ti szer vi ták ese té ben lát hat juk. A szer ze te sek vissza -
fog la lás utá ni el sô meg te le pe dé si hul lá má ban rit ká nak szá mí tó ese tek kö zött to váb -
bá az egy há zi pat ró nus ál ta li te le pí tés je len sé gét is meg kell em lí te nünk: az eg ri szer vi ta
rend há zat és temp lo mot Szé che nyi ér sek ma ga ala pí tot ta 1688-ban egy dzsámi sa ját
költ sé gen va ló hely re ho zá sá val.21

Vé gül a kül sô ha tást meg tes te sí tô utol só té nye zô, a Szent szék sze re pe – bár ma gát
a vissza fog la ló há bo rút a Kú ria köz tu dot tan több as pek tus ban is tá mo gat ta, kü lö nö -
sen pe dig Fran ces co Bu on vi si bé csi nun cius te vé keny sé ge ré vén – a szer ze te sek le te -
le pe dé sé re nem volt po zi tív ha tás sal. Az a Ró ma ál tal kép vi selt elv pe dig, amely sze -
rint az egy há zi va gyon ból is ál doz ni kell a há bo rú költ sé gei nek fi nan szí ro zá sá ra,
ki fe je zet ten hát rál tat ta a ren dek ma gyaror szá gi ter jesz ke dé sét.22

Má so dik ként a „be fo ga dó kö zeg” fel té te lé re té rek ki. A he lyi egy há zi ve ze tés, amely
ek kor még rit kán tar tóz ko dott va ló ban hely ben, vagy ha mégis, te vé keny sé ge leg fel -
jebb anya gi ügyei nek ren de zé sé re kor lá to zó dott, ter mé sze te sen öröm mel fo gad ta és
a le he tô leg na gyobb tá mo ga tás ban ré sze sí tet te a ren de ket. A hie rar chia ugyanis ezek -
ben a kez de ti évek ben egyál ta lán nem volt a meg fe le lô anya gi és sze mé lyi erô for rá -
sok bir to ká ban a vissza ke rült te rü le tek lel ki pász to ri gon do zá sá nak biz to sí tá sá hoz. Ép -
pen ezért a lel kiek te rén ôket te her men te sí tô szer ze te sek meg je le né sét elô se gí te ni,
mû kö dé sét tá mo gat ni igye kez tek.23 Még év ti ze dek re va gyunk azok tól a súr ló dá sok -
tól, ame lyek a püs pö kök és a szer ze tes ren dek kö zött ko moly jo gi és sze mé lyes vi tá kat
ered mé nyez ték a kü lön bö zô plé bá niák, in gat la nok és ok ta tá si in téz mé nyek bir tok lá -
sáért. A ma gá ra ta lált vi lá gi hie rar chia csak a 18. szá zad kö ze pé tôl igye ke zett vissza -
sze rez ni azo kat a po zí ció kat, ame lye ket ek kor, szo rult hely ze té ben még áten ged ni
kény sze rült a szer ze tes ség nek.24 Ta lán az egyet len ki vé tel Pécs volt, ahol Ra da nay
Mátyás püs pök a szer ze te si és vi lá gi pa pi ha tás kö rök ügyé ben a do mon ko sok kal már
a szá zad for du ló elôtt, Nes sel ro de Fe renc pe dig a 18. szá zad ele jén gya kor la ti lag min -
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den pé csi rend del vi tá ban és per ben állt. Mindezt an nak el le né re, hogy a vá ros ban
még 1718-ban is pap hiány volt.25 A he lyi egy há zi ve ze tôk tá mo ga tá sa legin kább a plé -
bá niák átadá sá ban nyil vá nult meg: a je zsui tá kat Szé che nyi György 1687-ben Bu da és
kül vá ro sai, Ra da nay Má tyás pe dig ugyaneb ben az év ben Pécs plé bá no sai vá tet te, sôt
az utób bi egy ben vi ká riu sá vá is ki ne vez te a rend pé csi elöl já ró ját.26 Egyes speciális
esetekben né ha még eze ket a funk ció kat is a fel sôbb hie rar chia vagy ma ga az ural ko -
dó biz to sí tot ta, ahogy Szé kes fe hér vá ron Kol lo nics Li pót bí bo ros bíz ta a je zsui ták ra a
plé bá niai teen dô ket,27 a Te me si Bán ság ban pe dig ma ga II I. Ká roly ne vez te ki a ren -
det a csa ná di püs pök el le né ben a lel ki pász tor ko dás leg fôbb ve ze tô jé vé.28

A he lyi egy ház sze re pe te hát vi szony lag cse kély volt, ahogy ezt mond hat juk el a többi,
a „be fo ga dó kö zeg hez” tar to zó té nye zô rôl is. A he lyi elit je len tô sé ge két ok ból is hát -
tér be szo rult. Egy fe lôl a visszafoglalt vá ro sok ba va ló be te le pü lés kö vet kez té ben épp
an nak kiépülése zaj lott, más fe lôl meg fe le lô fó rum mal sem ren del ke zett, amely ré vén
a szer ze te sek le te le pü lé se kér dé sé ben bár mi fé le be fo lyást gya ko rol ha tott vol na. Ezt
Bu da pél dá ja ki vá lóan mu tat ja: az ost rom után szin te ki zá ró lag a se reg és a rác la kos -
ság tar tóz ko dott a vá ros ban, a be te le pü lôk nek felaján lott ked vez mé nyek hatására még
1688-ban is csak 121 pol gárt ír tak össze. És bár 1687-ben lét re jött a vá ro si ta nács,
tényleges ön kor mány za tot csak 1703-ban nyer t.29 A he lyet te ha tal mat gya kor ló ál lami
szer vek sze re pé rôl pe dig már esett szó a „kül sô ha tás” té nye zôi kö zött. Ugyanak kor
a vá ros ön ál ló ve ze té sé nek erô sö dé se már 1705-tôl kezd ve ma gá val von ta a rend del
va ló kap cso lat kiéle zô dé sét a kegy úri jog gya kor lá sa kö rül.30

A kiala ku ló vá ro si ve ze tés ér te lem sze rûen nem volt bir to ká ban egy ko ri szer ze te si ja -
vak nak, ame lyek fél té se miatt gá tat emelt vol na egy rend meg te le pe dé se el len, leg fel -
jebb a fris sen kiosz tott tel kek miat ti fél té keny ség miatt ke ve re dett vi tá ba egy-egy már
mû kö dô kö zös ség gel. Ez tör tént Pes ten, ahol a vá ros 1691-tôl a szer vi ták tel ke ro vá sá -
ra je len tôs te rü le tet szer zett vissza eladás cél já ra. Ugyan csak pe res ked tek – si ker te le -
nül – a szer vi ták tel kéért a bu dai je zsui ták, akik pes ti is ko lá ju kat sze ret ték vol na ott
felépí te ni.31 Az egyes szer ze tes ren dek azon ban ezek ben az évek ben nem tud ták má -
sok le te le pí té sét meg gá tol ni. A ka pu ci nu sok bu dai meg je le né sé nek fent em lí tett négy -
éves ké sé sét ugyan a rend szá má ra ki je lölt épü le te ket tény le ge sen hasz ná ló bu dai je -
zsui ták ér ték el, de igye ke ze tük mindössze er re volt ele gen dô, mert az ural ko dó és
Szé che nyi György ér sek vé gül ke resz tül vit ték az aka ra tu kat.32 Szin tén ôk dön töt tek a
bu dai Vár el sô ként a fe ren ce sek ál tal bir tok ba vett Nagy bol dogasszony-temp lo má nak
ho va tar to zá sá ról: 1687-ben a ki rály be leegye zé sé vel a je zsui ták kap ták meg az ér sektôl.
A fe ren ce sek csak Szé che nyi fel szó lí tá sá ra tö rôd tek be le a vál to zás ba, és fog lal ták el
a ne kik ki je lölt Má ria Mag dol na-temp lo mot.33

A leg több eset ben azon ban a ri vá lis ren dek nem is igen nehezítették az egyes kö -
zös sé gek meg gyö ke re zé sét a kü lön bö zô vá ro sok ban. En nek szin tén több okát so rol -
hat juk fel. Így elô ször is min den be te le pü lô rend az ural ko dó és a ha tó sá gok dön té -
sei re volt utal va, ame lyek pe dig a pre fe ren ciáik nak meg fe le lôen ked vez tek egyik nek
vagy má sik nak.34 Ezt an nál könnyeb ben te het ték, mi vel több nyi re nem volt az adott
te le pü lé sen már nagy ha gyo má nyok kal és ezért szi lárd po zí ció val ren del ke zô szer ze -
te si kö zös ség. Ráadá sul a ké sôb bi év ti ze dek szer ze te si ri va li zá lá sá nak a he lyi, po zí ció -
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ját szi lár dan tar tó té nye zô je ál ta lá ban – ahogy a fent em lí tett ese tek ben is – a je zsuita
rend volt,35 amely ezek ben az évek ben épp a ked vez mé nye zett sze re pé ben áll elôt -
tünk. Nem volt okuk te hát más ren dek le te le pe dé sét a sa ját ér de keik vé del mé ben gán -
csol ni. Az azo nos hely sé gek ben le te le pü lô ren dek ál ta lá ban kiegé szí tet ték egy más
mun ká ját, de legalábbis bé kés vi szony ban vol tak egy más sal. Így Nagy ka ni zsán a je zsui -
ták a fe ren ce sek kel, a bu dai Ví zi vá ros ban a ka pu ci nu sok kal és a bos nyák fe ren ce sek -
kel mû köd tek együtt a kü lön bö zô anya nyel vûek pasz to rá ci ó já ban.36

Nemigen szük sé ges szá mol nunk a la kos ság kü lön bö zô anya nyel vû vagy fe le ke ze tû
cso port jai nak sze re pé vel sem. Ma ga a la kos ság, akár csak annak elitje, szin tén átala ku -
lá son ment ke resz tül, jól szer ve zett nyel vi vagy fe le ke ze ti cso por tok kal ele ve nem talál -
ko zunk. Ezen túl me nôen az anya nyel vi kér dé sek te rén ál ta lá ban nem is mu tat ko zott
prob lé ma, hi szen az egyes ren dek a he lyi la kos ság kü lön bö zô nyel vi cso port jai nak
meg fe le lôen küld tek ki rend ta go kat.37 Ami pe dig a fe le ke ze te ket il le ti, a ka to li kus
csá szár és ki rály csa pa tai ár nyé ká ban az eset leg meg ma radt,38 vi szony lag erôs pro tes -
táns kö zös sé gek sem vol tak olyan erô bir to ká ban, amellyel ér vé nye sít het ték vol na aka -
ra tu kat a szer ze tes ren dek tér nye ré sé vel szem ben. A ki fe je zet ten ve gyes fe le ke ze ti
összeté te lû Pé csett pél dául sen ki sem emelt szót a do mon ko sok ja vá ra tör tént te lek -
ki je lö lé sek el len, sen ki sem til ta ko zott a me gyei köz gyû lé sen a je zsui ták bir tok ba ikta -
tá sa kor. Ugyanitt ha ma ro san sor ke rült a nem ka to li kus la kos ság kiuta sí tá sá ra a vá ros -
ból, va la mint a gö rög ke le tiek ideig le nes unió já ra.39 Biz tos ra ve het jük ugyan, hogy
a he lyi la kos ság és elit je a ma ga ér de kei sze rint ha tá ro zott – po zi tív vagy ne ga tív – véle -
ménnyel volt a szer ze te sek meg te le pe dé sé rôl, de ezek ben az évek ben ép pen nem volt
meg fe le lô esz kö zük en nek tet tek re vál tá sá ra, vagy akár csak olyan mó don tör té nô ki -
fe je zé sé re, ahogy azt más idô sza kok ban ta pasz tal hat juk.40

A vissza té rés har ma dik fel té te le a meg te le pü lô rend re ma gá ra vo nat ko zik. Ami a rend -
 tar to mány anya gi és sze mé lyi erô for rá sait il le ti, a tö rök utá ni el sô meg te le pe dé si hul -
lám ban ez a szem pont né mi leg hát tér be szo rult. Ezek ben az évek ben a szer ze te sek szin -
te min den eset ben a rend sa ját szán dé ká ból je len tek meg a vá ro sok ban, le te le pe dé sük
sa ját mun ka te rük nek ki ter jesz té sét szol gá ló ér dek volt, így megelé ged tek a sze ré nyebb
kö rül mé nyek kel, és vi szony lag ke ve sebb rend tag nak az egy he lyen va ló mû kö dé sé vel.
Egy-egy ala pí tás hoz te hát nem fel ké rés re, ala pít vány ra, kész épü le tek re volt szük sé gük,
és nem is a rend anya gi ere jé re vagy a la kos ság hoz mér ten meg fe le lô szá mú szer ze tes -
re. Ameg ka pasz ko dás volt a cél, és né hány ki vé tel tôl el te kint ve, ahol a rend ta gok felad -
ták a pró bál ko zást (pél dául a fe hér vá ri és eg ri pá lo sok),41 a kö zös ség hosszú éve kig várt
tü rel me sen, mi re a ked ve zôbb vi szo nyok kö zött a meg te le pe dés si ke re vég re meg szi -
lár dult. Így a pes ti pá lo sok hely ze te öt, a vá ra di je zsui tá ké hét évig volt bi zony ta lan.42

A ma guk ra a ren dek re vo nat ko zó fel té tel má so dik ele me jo gi ter mé sze tû: va jon a
rend kö zép ko ri tel kei, sôt ta lán bir to kai vissza szer zé sé vel pró bál koz zon, vagy új helyen
te le ped jen le. A szer ze tes ren dek tu laj do ná ban lé vô vi lá gi ja vak bir tok lá sát, aho gyan
az egy há zi bir to ko két ál ta lá ban, elévül he tet len nek, örök ér vé nyû nek te kin ti az egy -
ház jog.43 Ugyanak kor a hó dolt év ti ze dek fo lya mán az egy ko ri in gat la nok pon tos helye
sok szor fe le dés be me rült, kü lö nö sen a bir to ko ké. A vá ro son be lü li épü le tek el he lyez -
ke dé se jó val gyak rab ban ma radt fenn az em be rek em lé ke ze té ben, sôt nem egy eset -
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ben ma guk a fa lak is áll tak még a tö rö kök vá ros épí té sze ti te vé keny sé gé nek sa já tos sá -
gai miatt.44 A né mi leg átala kult, né ha már ro mos épü le tek dzsámik ként, rak tá rak -
ként, tiszt vi se lôk lak he lyei ként vé szel ték át a köz beesô idô sza kot. A vá ro so kon kí vül
épült mo nos to rok, ko los to rok he lyé nek megál la pí tá sa azon ban igen ne héz, szin te le -
he tet len feladat volt. A kör nyé ken ta lál ha tó ro mok mindegyi ke gya nú ba ke rül he tett.
A vá ro son be lü li tel kek ese té ben a rend si ker rel jár ha tott ré gi épü le te, tel ke vissza -

szer zé sé ben (pél dául a pes ti fe ren ce sek vagy a vá ra di je zsui ták),45 bár ek kor is elôfor -
dult, hogy azo kat más rend in gat lan jai val, vagy egyéb egy há zi épü le tek kel té vesz tették
össze. Így tör tént a bu dai kar me li ták ese té ben, akik 1692-ben az egy év vel ko ráb ban
ka pott te lek he lyett újat igé nyel tek a Vár ban. Er rôl vél ték ugyanis úgy, hogy a középkor -
ban a rend jük tu laj do nát ké pez te, va ló já ban azon ban az egy ko ri fe ren ces temp lom és
ko los tor állt ott.46 De a meg ta lált, he lye sen beazo no sí tott vá ro si te lek meg szer zé se
sem min dig si ke rült: a vá ra di fe ren ce sek nek csak Ola szi ban ju tott hely.47 Az is elôfordult,
hogy egy rend meg tud ta vol na sze rez ni az egy ko ri tel két, az épü let el pusz tu lá sa miatt
még sem lát ta ér tel mét, és új hely re köl tö zött (pél dául a szé kes fe hér vá ri fe ren ce sek).48

A ré gi hely vissza szer zé sé nek má sik ne héz sé ge a hely meg ta lá lá sán túl az volt, hogy az
épü le tek, bir to kok a pró bál ko zás ide jén va la ki más tu laj do ná ban vol tak. Ez a ténye zô
a vissza fog la lás éveit te kint ve nem tû nik prob le ma ti kus nak, mi vel a tu laj don vi szonyok
fel bo ru lá sa és a ka ma ra sza bad bir tok ke ze lé se könnyen jut tat ta a ko ráb bi tu laj do no -
sáé tól el té rô kéz be az egyes in gat la no kat. Szé kes fe hér vá ron pél dául Va nos sy Lô rinc
har min ca dos, a bu dai ka ma rai ad mi niszt rá ció meg bí zott ja a fe ren ce sek szá má ra elôször
a pré pos ti la kást je löl te ki lak he lyül, két év után azon ban, ami kor a pré post ok má -
nyok kal iga zol ta tu laj don jo gát, há rom ki sa já tí tott pol gár há zat adott ne kik he lyet te.49

A má sik em lí tett eset ben, a vá ro son kí vü li te rü le tek vissza szer zé sé nél vi szont biz to -
sabb si kert ho zott a konk rét te lek, bir tok, épü let visszaigény lé se he lyett azok egy ko ri
bir tok lá sa jo gán má sik te rü le tet sze rez ni. A pá lo sok pes ti le te le pe dé sé nek vi szony lag
is mert pél dá ja50 ép pen ezt a stra té giát tár ja elénk. Ezen túl me nôen egyéb vo nat ko -
zás ban is jól mu tat ja egy szer ze tes rend vissza te le pü lé si kí sér le té nek for ga tó köny vét.
En nek most csak leg lé nye ge sebb pont jait érin tem. A pá los rend már Bu da ost ro ma
alatt meg kezd te a Bu da kör nyé ki mo nos to rai nak vissza szer zé sé re irá nyu ló kí sér le tét.
En nek so rán két irány ban pró bál ko zott. A rend fô nök az ural ko dó hoz be nyúj tott kér -
vé nyek, ran gos párt fo gók szer zé se és egy köz vet le nül az ural ko dó kör nye ze té ben te -
vé keny ke dô ágens meg bí zá sa ré vén a vissza szer zés jo gi ré szét igye ke zett biz to sí ta ni.
Emel lett ki kül dött rend ta gok – ter mé sze te sen már a vissza fog la lás után – kör utat tet -
tek a hely szí nen az il le tô mo nos to rok rom jai nak beazo no sí tá sa vé gett. Mi vel a ke re -
sés nem ho zott egyér tel mû ered ményt, a vá ros elöl já rói pe dig sa ját ha tás kör ben nem
ad tak át ne kik sem mi lyen ro mot, a rend egy pes ti dzsámit és kör nyé két kér te az ural -
ko dó tól, ami pa pí ron 1688-ban, a va ló ság ban 1693-ban az övé is lett. A köz beesô évek -
ben a pá lo sok leen dô tel kük szom széd já ban há za kat vá sá rol tak. Mindezek hez a szük -
sé ges pénzt a tar to mány töb bi há za ad ta össze a rend fô nök fel hí vá sá ra. A pá lo sok te hát
he lyi párt fo gó nél kül, a rend kez de mé nye zé sé re, egy ko ri kör nyék be li mo nos to raik
bir tok lá sa jo gán te le ped tek meg Pes ten, vagyis új he lyen. Si ke rük zá lo ga a ren di veze -
tés fo ko zott rész vé te lé ben és a pon tos hely színt il le tô ru gal mas ság ban állt.
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Össze fog la lóan te hát a tö rök kiûzé sét köz vet le nül kö ve tô szer ze te si be te le pü lé si hul -
lám ra vo nat ko zóan a kö vet ke zô ál ta lá nos jel lem zô ket ál la pít hat juk meg. A szer ze tes -
ren dek, akik kö zül ezek ben az évek ben a fe ren ce sek kel és a je zsui ták kal ta lál ko zunk
el söp rô több ség ben, leg gyak rab ban sa ját szán dék ból, sok szor már a visszafoglaló sereg -
gel együtt ér kez tek az egyes vá ro sok ba. En nek meg fe le lôen ál ta lá ban a vá ros új ka to -
nai ve ze té se vagy az ezt ha ma ro san pol gá ri ügyek ben fel vál tó bu dai ka ma rai admi -
niszt rá ció he lyi kép vi se lô je al kal mas he lyet, pél dául egy el ha gyott dzsámit és környezô
épü le te ket adott át a rend mû kö dé se hely szí néül. A dön tés az ural ko dó enge  dé lye
révén vált jog erôs sé, aki az em lí tett ka ma rai ad mi niszt rá ció út ján elein te a szer ze tesek
meg él he té sét is biz to sí tot ta rend sze re sen kiutalt össze gek kel. Ugyanak kor a meg te le -
pe dés meg szi lár dí tá sát egy há zi pat ró nu sok – gyak ran évek kel ké sôb bi – alapít vány té -
te lei szol gál ták. A za va ros vi szo nyok miatt a he lyi kö zeg nem volt elég gé szer ve zett a
meg te le pe dés megaka dá lyo zá sá hoz, a he lyi egy há zi ve ze tés pe dig egye ne sen elô se gí -
tet te azt. Vé gül a rend ma ga sem tá masz tott túl zó kö ve tel mé nye ket: a meg ka pasz ko -
dás ér de ké ben nem ra gasz ko dott ré gi bir to kai vissza szer zé sé hez, el vi sel te a kez de ti
ne héz kö rül mé nye ket, anya gi ér de kei he lyett a la kos ság ál do za tos lel ki gon do zá sá ra
tö re ke dett. Az így né hány év alatt je len tôs szá mú új he lyen meg te le pe dett szer ze te sek
az élet nyu godt me der be te re lô dé se után, a 18. szá zad el sô fe lé ben pá rat lan szel le mi
és mû vé sze ti ér té kek lét re ho zá sá val bon ta koz tat ták ki a szer ze tes ség új vi rág ko rát.
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a pá lo sok pes ti ko los to rá nak tör té ne té hez. In: A bu da pes ti nö ven dék pap ság mun ká la tai
72 (1909) 433–471. 440.; SALY Lász ló: Az egye te mi temp lom. A pá lo sok ré gi pes ti szent -
egy há za. Bp. 1926. 33.; GU ZSIK Ta más: A bu da pes ti szer vi ta temp lom és ko los tor épí tés tör -
té ne te. In: Mû vé szet tör té ne ti Ér te sí tô 22 (1973) 1. sz. 4.; KER TÉSZ K. Ró bert: A ba rok
(sic!) stí lus kor szak mû em lé kei. In: Bu da pest mû em lé kei. Szerk. LECH NER Je nô. Bp.,
1924. 127.; TA KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.) 154.; PO KORNY: i. m. (7. j.) 22.

19 Az egyes épü le tek re lásd a töb bi láb jegy zet ben idé zett iro dal mat.
10 La kó há zat kap tak pél dául a pé csi, med re szét a bu dai je zsui ták. GA LAM BOS: i. m.

(6. j.) 35–36., 38–39.; SZA LAY: i. m. (5. j.) 11. A pé csi do mon ko sok és a bu dai ví zi -
vá ro si bos nyák fe ren ce sek der vis ko los tor ban, az it te ni ka pu ci nu sok pe dig egy kór -
ház zá ala kí tott tö rök für dô ben lak tak. NÉ METH: i. m. (8. j.) 6.; GRESZL: i. m. (7. j.)
33.; SZÉ KELY Zol tán: A Szent Fe renc Se bei temp lom. In: KOL TAI: i. m. (7. j.) 141.; TA -
KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.) 154.; PO KORNY: i. m. (7. j.) 22.; SI SA Jó zsef: Szent Er zsé bet
(ka pu ci nus) plé bá nia temp lom. In: KOL TAI: i. m. (7. j.) 153.
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11 Lásd pél dául GU ZSIK: i. m. (8. j.) 5–6.; GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 35–36.; NÉ ME THY: i. m.
(5. j.) 108–109., 112., 114.; PO KORNY: i. m. (7. j.) 22.; MA DZSAR Im re: A bu dai jezsuita
aka dé mia tör té ne te. In: Ma gyar Pa e da go gia 35 (1926) 1–3. 2.

12 GOSZ TO NYI: i. m. (7. j.) 5–8.; 37–44.; A pé csi Bel vá ro si Temp lom tör té ne te. Pécs, 1906. 14–15.
13 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 93–96., 99–109., 116–118.
14 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 116., 118.; SZA LAY: i. m. (5. j.) 23., 25–26.; SCHO EN Ar nold: A

bu dai Szent An na-temp lom. Bp., 1930. 31.; GRESZL: i. m. (7. j.) 35.; SI SA: i. m. (10. j.)
153. Esz ter gom ban a bel vá ro si fe ren ces Szent An na-temp lom épí té se 1700–1716
kö zött zaj lott le. Ez a vá ro son be lü li két ko los to ruk kö zül a ké sôb bi ala pí tá sú hoz
tar to zott, az el sô meg te le pe dé sük ugyanis a Ví zi vá ros ban tör tént, ahol a tá bo ri lel -
kész ke dô fe ren ce sek még Lo tha rin gi ai Ká roly tól kap tak tel ket. Vég le ges temp lom -
épü le tük azon ban itt csak 1726–50 kö zött épült. VI RÁGH Ra y mund: Szent Fe renc fiai
Esz ter gom ban. Esz ter gom Év lap jai 3 (1927) 2. 101–103.; PÁ LIN KÁS Lász ló: Esz ter gom
XVI I I. szá za di mû vé sze ti em lé kei. Bp., 1937. 14., 31.; PRO KOPP Gyu la: Az esz ter go mi Ví zi -
vá ros.Mû vé szet tör té ne ti Ér te sí tô 28 (1979) 2. 88.

15 A Bu da pest te rü le tén ta lál ha tó temp lo mok épí tés tör té ne té nek év szá mai egy he -
lyen: SCHO EN: i. m. (14. j.) 5–6. PREI SICH Gá bor: Bu da pest vá ros épí té sé nek tör té ne te Bu -
da vissza vé te lé tôl a kiegye zé sig. Bp., 1960. 21, 28–29. A töb bi temp lom ra vo nat ko zó
ada to kat lásd el szór tan a ta nul mány láb jegy ze tei ben sze rep lô iro da lom ban.

16 MOL E 286, 23. do boz. Itt kö szö nöm meg Oross And rás nak, hogy er re az adat ra
fel hív ta a fi gyel me met.

17 BÁRT FAI SZA BÓ Lász ló: A sár vár-fel sô vi dé ki gróf Szé ché nyi csa lád tör té ne te. I. Bp., 1911.
150–158, 176–183, 198–201. A je len ta nul mány ban vizs gált kö zös sé gek kö zül ô tett
ala  pít vá nyt a bu dai je zsui ták, kar me li ták és ka pu ci nu sok, az eg ri je zsui ták és szer -
vi ták, az esz ter go mi fe ren ce sek és je zsui ták, va la mint a pé csi je zsui ták javára. Az ezekre
vo nat ko zó ada to kat lásd el szór tan a láb jegy ze tek ben sze rep lô iro da lom ban.

18 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 114.; SZA LAY: i. m. (5. j.) 20–22. I. Li pót mind há rom Szé chényi-
fé le ala pí tó le ve let megerô sí tô, azo kat átíró ok le ve le kiad va WEI SER: i. m. (6. j.) 4–17.

19 GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 45–46. Az ala pí tó ok le vél kiad va WEI SER: i. m. (6. j.) 68–70.
A bu dai és eg ri je zsui ták is csak Szé che nyi ha lá la után, 1695-ben kap ták meg a nyolc,
il let ve hat év vel ko ráb ban tett ala pít vány ban sze rep lô bir to ko kat. SZA LAY: i. m. (5. j.)
23., 26.; MA DZSAR: i. m. (11. j.) 2.; KAS SU BA: i. m. (7. j.) 101. Az eg ri ala pít vány ok -
le ve le: WEI SER, Fri de ri cus: A ka tho li kus is ko la ügy Ma gyaror szág ban. II. fasc. 2. Coloczae,
1884. 32–45.

20 TAL LÓS Ödön Jó zsef: A bu da pest-al só ví zi vá ro si plé bá nia. Bp., 1989. Ké zi rat a Bu da -
pest-Al só ví zi vá ro si Szt. Er zsé bet Ka pu ci nus Plé bá nia Le vél tá rá ban. Itt kö szö nöm
meg Kol tai And rás nak, hogy a szö veg má so la tát a ren del ke zé sem re bo csá tot ta. Lásd
még GRESZL: i. m. (7. j.) 34–35.; SI SA: i. m. (10. j.) 153.; TA KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.)
153.; SCHO EN: i. m. (14. j.) 31.; va la mint té ves ada tok kal: P. VE RE MUND: Em lék könyv
a bu dai ka pu ci nus ren di zár da és plé bá nia temp lom re no vá lá sá nak al kal má ból. Bp., 1927.
8–9. Szé che nyi ala pí tó le ve lé nek szö ve ge uo. 10.

21 Mind két szer vi ta meg te le pe dés re: GU ZSIK: i. m. (8. j.) 3–4.
22 Az ural ko dó öt le tét, mi sze rint Sze lep csé nyi György esz ter go mi ér sek ha gya té kát kü -

lön bö zô szer ze te si in téz mé nyek tá mo ga tá sa és újab bak ala pí tá sa he lyett, ame lye ket
vég aka ra tá ban meg ha tá ro zott, a had já rat cél jai ra kel le ne for dí ta ni, a nun cius lel -
ke sen tá mo gat ta, és 1685. áp ri lis 15-i je len té sé ben mel let te fog lalt ál lást. A pá pa
jóvá is hagy ta a ha gya ték egy ré szé nek le fog la lá sát, va la mint az örö kös tar to má nyok -
ban az el múlt hat van év ben szer zett szer ze te si in gat lan va gyon egy har ma dá nak eladá -

482 SIP TÁR DÁ NIEL

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 482



sá ból to váb bi je len tôs össze get sze dett be er re a cél ra. FRAK NÓI Vil mos: XI. Ince pápa
és Ma gyaror szág fel sza ba dí tá sa a tö rök ura lom alól. Bp., 1886. 114–116, 128–131, 193.

23 Pél dául Fe ne sy György eg ri püs pök a je zsui tá kat már 1688-tól anya gi lag is tá mogatta
az ek kor még meg le he tô sen sze rény püs pö ki be vé te lei bôl. Hosszabb tá von kol lé -
gium ala pí tá sát is ter vez te a szá muk ra. KAS SU BA: i. m. (7. j.) 100–101.

24 HER MANN Egyed: A ka to li kus egy ház tör té ne te Ma gyaror szá gon 1914-ig. Au ro ra, Mün -
chen, 19822. (Dis ser ta ti o nes Hun ga ri cae ex hi sto ria Ecc le si ae 1) 306, 316.

25 NÉ METH: i. m. (8. j.) 7–10., 12–13.; GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 48–50. A pé csi do mon ko -
sok nak Nes sel ro de püs pök kel foly ta tott pe rei re vo nat ko zóan ér té kes ada tok ta lál -
ha tók a Hi sto ria Do mus 1686 és 1751 kö zöt ti ré szé ben. En nek szö veg kiadá sa SIP TÁR
Dá niel: A pé csi do mon ko sok ra vo nat ko zó for rá sok a rend ró mai köz pon ti le vél tá rá ban. (Archivio
Ge ne ra le dell’Or di ne dei Pre di ca to ri). In: A ma gyar egy ház tör té net-í rás for rás adott -
sá gai. Egy ház tör té ne ti ku ta tá sok le vél tá ri alap jai kü lö nös te kin tet tel a pé csi egyház -
me gyé re. Szerk. VAR GA Sza bolcs – VÉR TE SI Lá zár. Pécs, 2006. (Se ria Histo ri ae Di oecesis
Qu in qu e ecc le sien sis II) 102–119. A pap hiány ra: GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 33. (32. j.)

26 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 113–114., 152–153.; SZA LAY: i. m. (5. j.) 22–23.; SCHO EN: i. m.
(14. j.) 10.; GRESZL: i. m. (7. j.) 33.; GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 17.

27 LAUSCH MANN: i. m. (4. j.) 4. Szé kes fe hér vár a kö zép kor óta min dig is füg get len volt
a te rü le ti leg il le té kes veszp ré mi püs pök tôl: TA KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.) 90.

28 Az it te ni je zsui ta misszió ala pí tá sa is II I. Ká roly ne vé hez fû zô dik. SZENTK LÁ RAY Jenô:
Mer cy kor mány za ta a Te me si Bán ság ban.Újabb rész le tek Dél ma gya ror szág XVI I I. száza -
di tör té ne té hez. Bp. 1909. (Ér te ke zé sek a tör té nel mi tu do má nyok kö ré bôl XXI I.
4) 51–52. Mindez nem kü lö nö seb ben meg le pô, hi szen a ka to li kus fe le ke zet kép zô -
dés fo lya ma ta a Te me si Bán ság ban ál ta lá ban vé ve is ál la mi irá nyí tás alatt állt:
HERMANN: i. m. (24. j.) 301. Fô kegy úri jo ga alap ján I. Li pót is ado má nyo zott plé bá -
niai jo go kat: pél dául 1691-ben az il lír nyel vû ka to li ku sok plé bá niá já vá nyil vá ní totta
a bu dai Ví zi vá ros bos nyák fe ren ces temp lo mát. SZÉ KELY: i. m. (10. j.) 141–142.;
GRESZL: i. m. (7. j.) 33.; PO KORNY: i. m. (7. j.) 24.

29 NAGY La jos: Bu da pol gár sá ga a XVI I. szá zad vé gén. In: Ta nul má nyok Bu da pest múltjá -
ból 17 (1966) (A Bu da pes ti Tör té ne ti Mú zeum Év köny ve, Bu da pest Vá ros tör té neti
Mo no gráfiái XXVI) 27–57.; MA DZSAR Im re: Az ele mi ok ta tás fô vá ro sunk ban a tö rök
kiûzé se után. In: Sz 59 (1925) 1. sz. 25–47. 26–29.; GRESZL: i. m. (7. j.) 30–31.

30 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 157–163.; SZA LAY: i. m. (5. j.) 34.
31 GU ZSIK: i. m. (8. j.) 4.; RÓ MER Fló ris: A ré gi Pest. Bp., 1873. 180.
32 Lásd a 20. j.
33 NÉ ME THY: i. m. (5. j.) 115.; GRESZL: i. m. (7. j.) 33.
34 Pes ten a kór há zat irá nyí tó ir gal ma sok a vissza fog la lás után el fog lal tak egy há zat,

amely az 1688-ban a szer vi ták nak adott tel ken állt. A te lek ado mány el len til ta ko zó
ir gal ma so kat tá mo gat va, vagy in kább a szer vi ták nak jut ta tott, de még lô por rak tár -
nak hasz nált dzsámi vé del mé ben Jo hann Lud wig Gös sin ger ha jó zá si fô ka pi tány az
ural ko dó le te le pí té si pa ran csá nak 1689. évi megerô sí té séig nem volt haj lan dó a te -
lek átadá sá ra új tu laj do no sai nak. A fel sôbb uta sí tás azon ban a szer vi ták ja vá ra dön -
töt te el a vi tát. GU ZSIK: i. m. (8. j.) 4.; NÉ ME THY La jos: A pes ti fô temp lom tör té ne te. I. Bp.,
1890. 176–177.; RÓ MER: i. m. (31. j.) 179–180.

35 1718-ban pél dául megaka dá lyoz ták a do mon kos rend vissza té ré sét Bras só ba és
Kolozs vár ra, ahol az egy ko ri do mon kos ko los to rok épü le teit épp ôk bir to kol ták,
1734-ben pe dig elér ték, hogy a Sel mec bá nyán hét év vel ko ráb ban le te le pí tett
hierony mi ta re me ték a je zsui ták nak er rôl a több év ti ze des mû kö dé si he lyé rôl a
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köze li Szél ak ná ra köl töz ze nek ki. SIP TÁR: i. m. (1. j.); SIP TÁR Dá niel: Egy (ide gen) szer -
ze te si kö zös ség éle te a 18. szá za di Ma gyaror szá gon: hie rony mi ták Szél ak nán. In: KÚT 7
(2008) 1. sz. 63–82. 66–68. A vissza fog la lás utá ni évek ben a fe ren ces rend tar to má -
nyai kö zött is je lent ke zett ri va li zá lás, amely a meg te le pe dést be fo lyá sol ta. En nek le -
zá rá sá ra a rend fô nök meg bí zá sá ból An to nius La za ri ren di egye te mes kor mány se -
géd ma gyaror szá gi út ján 1689-ben sza bá lyoz ta a pro vin ciák ter jesz ke dé sé nek
le het sé ges te rü le tét, a rend he gye nin ne ni csa lád já nak ge ne rá lis káp ta la na pe dig
1692-ben a bos nyák tar to mány újabb he lye ken va ló ház ala pí tá sát az ural ko dó en -
ge dé lyé hez kö töt te. KA RÁ CSO NYI: i. m. (3. j.) I. 130–137.

36 TA KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.) 111., 412.; SCHO EN: i. m. (14. j.) 31.; GRESZL: i. m. (7. j.)
33.; PO KORNY: i. m. (7. j.) 24.

37 Pél dául Eger be a je zsui ták egy né met és egy ma gyar anya nyel vû atyát küld tek a sereg
1688. évi tá vo zá sa után, vagyis ami kor a pasz to rá ci ó juk fô cél cso port ja a ka to na ság
he lyett a ve gyes össze té te lû pol gá ri la kos ság lett a vá ros ban. KAS SU BA: i. m. (7. j.) 99.

38 Bu dá ról és Pest rôl a pro tes tán sok nak a vissza fog la lás után tá voz niuk kel lett, és a to -
váb biak ban sem sze rez het tek pol gár jo got és há zat. A le te le pe dé sük fel té te le az át -
té rés volt. NAGY: i. m. (29. j.) 35–36.; MA DZSAR: i. m. (29. j.) 31.; GRESZL: i. m.
(7. j.) 32–33.

39 NÉ METH: i. m. (8. j.) 2., 5.; GA LAM BOS: i. m. (6. j.) 40–41.; CSER PAL KO VITS: i. m. (6. j.)
175–176.; A pé csi Bel vá ro si Temp lom, i. m. (12. j.) 12.

40 Er re lásd pél dául a cisz ter ci rend ese tét: SIP TÁR Dá niel: A cisz ter ciek XVII–XVI I I. századi
vissza té ré se Ma gyaror szág ra. In: A cisz ter ci rend Ma gyaror szá gon és Kö zép-Eu rópá -
ban. Szerk. GU IT MAN Bar na bás. Pi lis csa ba, 2009. 293–316.

41 KIS BÁN Emil: A ma gyar pá los rend tör té ne te. I. (1225–1711). Bp., 1938. 281.
42 BU NYI TAY Vin ce: A vá ra di püs pök ség tör té ne te ala pí tá sá tól a je len ko rig. 4. A vá ra di püs -

pö kök a szá mü ze tés s az új ra a la pi tás ko rá ban (1566–1780). Kiad. MÁL MÁ SI Ödön.
Deb re cen, 1935. 366–367. Ben ko vich Ágos ton vá ra di püs pök nek a vá ra di je zsui ták
ja vá ra 1699-ben tett ala pít vá nyá nak szö ve ge: WEI SER: i. m. (6. j.) fasc. 1., 59–61.
A pes ti pá lo sok ra vo nat ko zó iro dal mat lásd az 50. j.

43 Er re lásd pél dául TA KÁCS J. In ce: Sa ba ria Fran cis ca na. A szom bat he lyi fe ren ce sek
tör té ne te. Szom bat hely, 1998. (Ac ta Sa va rien sia 14) 37.

44 PREI SICH: i. m. (15. j.) 12–13.
45 SZA BÓ Ezsé bet: A pes ti fe ren ces temp lom. Bp., 1959. 8.; BU NYI TAY: i. m. (42. j.) 184–185.,

366.
46 Ugyanezt a tel ket Pu ta nich Már ton Já nos, a bu dai Szent Zsig mond ról ne ve zett prépos -

ti cím vi se lô je is össze té vesz tet te egy má sik egy há zi in téz mény, sa ját pré post sá ga terü -
le té vel, amiért egé szen 1715-ig pe rel te. Vé gül ki de rült, hogy a pré post ság templo ma
a kö zel ben, de más hol állt. TIL LE: i. m. (8. j.) 385–390.; MÁ TÉF FY: i. m. (8. j.) 30., 86.

47 BU NYI TAY: i. m. (42. j.) 184.
48 BÖLCS KEY: i. m. (7. j.) 8.; TA KÁCS–PFEIF FER: i. m. (7. j.) 91.
49 Uo.
50 Tör té ne tét sok he lyen is megír ták: VIG LÁS: i. m. (8. j.); SALY: i. m. (8. j.) 32–33.; KISBÁN:

i. m. (41. j.) 289–294.; KIS BÁN Emil: A pá lo sok le te le pe dé si kí sér le te Bu dán és Pes ten a felsza -
ba dí tó há bo rú ide jén. In: Ka tho li kus Szem le 50 (1936) 3. 189–193. Emel lett forrás -
anya ga is meg je lent, amely alap ján a fen ti ta nul má nyok bi zo nyos ada tai pon to sítha -
tók: GYÉ RES SY Bé la–HER VAY Fe renc: Do cu men ta ar tis Pau li no rum. 2. fü zet. A Ma gyar
Rend tar to mány ko los to rai N–Sz. Ké zi rat. Bp., 1976. (AMa gyar Tu do má nyos Akadé -
mia Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó Cso port já nak For rás kiad vá nyai, XI II) 212–216.
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DEÁK AN TAL AND RÁS

Két is me ret len nap ló a tö rök hó dolt ság vé gé rôl

Két egé szen kü lön le ges nap lót sze ret nék be mu tat ni. Mind ket tô ben az áb rák do mi -
nál nak, és mind ket tô an nak a mun ká nak a ta nú ja, amely nek kö szön he tôen olyan tér -
ké pek ké szül tek a Ma gyar Ki rály ság te rü le té rôl, ame lye ken ma gá ra is mer he tett az or -
szág, egy ben je len tôs ha tás sal vol tak a tö rök fel sza ba dí tó há bo rúk utá ni ma gyar
kul tu rá lis élet és iden ti tás tu dat ala ku lá sá ra. Ér tel mi szer zô jük a kon fe ren cián már
több ször szó ba ke rült Lu i gi Fer di nan do Marsigli, író juk-raj zo ló juk pe dig a né met Jo -
hann Chri stoph Mül ler.

A nap lók esz mei szer zô je 
és a felada tok el vég zô je

Marsigli1 ár nyé ká ba min dig oda kell kép zel ni a
te het sé ges nürn ber gi Mül lert,2 akit Marsigli
1696-ban tér ké pez ni Ma gyaror szág ra hí vott.
Mül ler ek kor 23 éves volt, és kö zel 30 éves, ami -
kor a Ma gyar Ki rály ság te rü le tét el hagy ta.
Mül lert az oszt rák tér kép tör té né szek leg na -

gyobb jaik kö zött tart ják szá mon.3 Meg gyô zô dé -
sünk, hogy jog gal kel het nénk ve lük bi rok ra az
örök sé gért, mert mi ugyanezen az ala pon ôt az
egyik leg na gyobb ma gyar tér ké pész nek ti tu lál hat -
nánk. Meg je len tet tünk egy CD-t és egy köny vet
Tér ké pek a Fél hold ár nyé ká ból (Esztergom, 2006.)
cím mel, ezen Mül ler 365 ké zi ra tos tér ké pét is -
mer tet jük, to váb bá azt az 1709-ben nyom ta tás -
ban is meg je lent Ma gyaror szág-tér ké pet is,
amely a ha zánk ról Eu ró pá ban bár hol kiadott tér -
 ké pek nek száz évig min tául és ala pul szol gált.

1 kép. Antonio Zanchi–Antonio Calza:
Lu i gi Fer di nan do Marsigli, 1714 elôtt
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486 DEÁK AN TAL AND RÁS

3. kép. Egy Ma gyaror szág-tér kép a Marsigli és Mül ler te vé keny sé gét megelô zô idô bôl

2. kép. Jo hann Chri stoph Mül ler tér képének  szél raj za, ame lyen fel te he tôen ön ma gát örö kí tet te
meg, amint a ha tár ki je lö lés so rán Hor vátor szág vagy Er dély he gyei kö zött dol go zik.
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A Marsigli–Mül ler-fé le tér ké pek

A tö rök ve sze de lem és há bo rúk miatt Eu ró pá ban jó üz let té vált Ma gyaror szág ról, amely
ez idô tájt a mo ha me dán és a ke resz tény vi lág üt kö zô zó ná ja volt, tér ké pet kiad ni. Ezek
a map pák azon ban in kább az elad ha tó sá got, mint a tu do mányt szol gál ták. Nem cso -
da hát, ha a Ma gyar Ki rály ság tük re, a tér kép, a tö rök kor ban gör be tü kör volt. Geor -
ge Ashe, a bé csi an gol kö vet tit ká ra, a köz is mert csil la gász E. Hal ley hez4 Bécs bôl kül -
dött le ve lé ben így ír ró luk: „a fel lel he tô leg jobb tér ké pe ken gyak ran vá ro so kat, fal va kat
és he gye ket sôt egész fo lyó kat ne vet sé ge sen rosszul he lyez ve ta lál tam”.5

Marsigli és Mül ler tér ké pei nem csak szép sé gük ben, ha nem ki vá ló sá guk ban is szem -
beöt lôen el tér nek a ko ráb biak tól. Raj tuk a köz vet len meg fi gye lé sek és a hely szí ni él -
mé nyek ele ven sé gét érez zük.
„Úgy szól ván ke lep cé nek vagy hol mi la bi rin tus nak a szi ge tei ezek; csak nem tel je sen

mo csa rak bo rít ják, me lyek kö zött könnyû el té ved ni, mert míg az em ber a he lyes utat
ke re si, kö rös-kö rül a víz fog sá gá ban ta lál ja ma gát, és csak éle te koc káz ta tá sa árán tud
ki ver gôd ni be lô le.”6
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4. kép. Map pa Ge ne ra lis. A tér kép a Du ná nak azt a sza ka szát mu tat ja, amellyel Marsigli 
A Du na ma gyaror szá gi és szer biai sza ka sza cí mû hat kö te tes mû vé ben fog lal ko zik. 

Raj ta be je löl ték a 18 szel vé nyen ki na gyít va is áb rá zolt sza ka szo kat.
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5. kép. A II. Du na-szel vény rajz: Szi get köz

6. kép. A 39 szel vé nyes ha tár tér kép utol só szel vé nye a Ti sza tor ko la ti sza ka szá val 
(for dí tott tá jo lá sú). Átel len ben Sza lán ke men a tö rök 

és az oszt rák ha tár ki je lö lô bi zott ság tá bor he lyét mu ta tó tég la la pok kal.
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Va jon mi vel vív ták ki Marsigli és Mül ler tér ké pei az ál ta lá nos elis me rést? A szó ban
for gó két nap ló, a Csil la gá sza ti nap ló és a Tér ké pes nap ló elárul ja ezt ne künk.

A nap lók

A Csil la gá sza ti nap ló.Mül ler 1696 ta va szán éle te el sô és iga zán nagy ka land já ra in dult.
Marsigli az or szág kü lön bö zô pont jai ra küld te ki, hogy a Nap, a Hold, a boly gók és az
ál ló csil la gok ál lá sát, sôt még a mág ne ses el haj lást is meg fi gyel je, le je gyez ze. A cél pon -
tok: Bu da, Ba ja, a Drá va tor ko la ta, Sze ged, Ti tel, Szol nok és Eger. Mû sze rei nek tár sa -
sá gá ban ha jó val vagy sze ké ren uta zott.
Mi hez kel let tek az így szer zett ada tok?
Ta lán nem köz is mert a tér kép tör té net bôl, hogy ez idô tájt kezd ték hasz no sí ta ni a tér -

ké pé szek a csil la gá sza ti hely meg ha tá ro zá so kat a na gyobb te rü le tek tér ké pé nek a megraj -
zo lá sá hoz. Nem vé let len, hogy vagy har minc év vel ké sôbb Mi ko viny Sá muel is ez zel
indí tot ta a vár me gyék fel tér ké pe zé sé nek mun ká ját. Epi sto lá já ban,7 sôt a Mo ni tio8 és Moni -
 tum9 kez de tû ta nul má nyai ban tö mén te len ada tot kö zölt csil la gá sza ti meg fi gyelé seirôl.
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7. kép. Mül ler csil la gá sza ti nap ló já nak azon ol da la, ame lyen a mé ré si ada tok mel lett a csil la gok
kons tel lá ció ját is föl vá zol ta
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8. kép. Mül ler a hely szí nen csak a Hold-ár nyék ki- és 
be lé pé sét rög zí tet te. A raj zot a nürn ber gi réz met szô, 
Ge org Chri stoph Eim mart egé szí tet te ki leá nya, 
Ma ria Cla ra Eim mart Hold-arc he tí pu sa alap ján.

9. kép. A Du na- mo no gráfiában meg je lent Hold-áb ra
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A tér kép raj zo ló ja szá má ra azért vol tak ér té ke sek ezek az ada tok, mert ha si ke rült
meg fi gyel ni ük, hogy egy bi zo nyos ál ló csil la got mi lyen szög alatt lát nak Bu dán, és mi -
lyen szög alatt lát ják ugyanazt Ba ján, ki tud ták szá mí ta ni a két pont nak egy más hoz va -
ló vi szo nyát, egy más tól va ló tá vol sá gát.
Marsigli és Mül ler az így szer zett ada tok bir to ká ban ugyan csak olyan biz tos nak mond -

ha tó vi szo nyí tá si pon tok hoz ju tot tak, ame lyek se gí tet ték ôket el sza kad ni a ko ráb bi
hely te len kar to gráfiai örök sé gek tôl.

A Nap ló szá raz ész le lé si ada tai meg je len tek Marsigli Da nu bius Pan no ni co- My si cu sá ban,
a kí sé rô szö ve gek azon ban, ame lyek ál ta lá ban az ész le lés kö rül mé nyei rôl tu dó sí ta nak,
nem. Il luszt rá cióul idé zünk be lô le:

Ész le lés Bu dán (rész let): „Itt nem tud tam olyan sze ren csé vel vé gez ni ész le lé sei met, mint
ahogy azt sze ret tem vol na. Má jus 23-án es te fe lé ér kez tem meg tár saim mal ide, és más -
nap mû sze rei met a vá ros hoz kö ze li szi ge ten Is ten ege alatt meg fe le lô mó don el he -
lyez tem, az össze füg gô köd ta ka ró azon ban nem csak nap pal, ha nem éj sza ka is úgy el -
fed te elô lem az eget, hogy a csil la go kat még a fel hô ha sa dé ko kon át sem le he tett látni.
Re mény volt ar ra, hogy az el fe csé relt idôt más nap pó tol ni tu dom, ami azon ban hiú

re mény ke dés nek bi zo nyult, amennyi ben Phö bus csak má jus 25-én fed te fel ar cát,
amely na pon megen ged te, hogy a me ri dián vo na lat meg ha tá roz zam.”

Ész le lés Eger ben: „Au gusz tus 15-én, el hagy ván Szol no kot, egye ne sen Eger be tar tot tam,
aho va más nap, Is ten nek há la, 16 óra táj ban meg is ér kez tem.
A vá ros nak az aszt ro nó miát ked ve lô pol gár mes ter ura, mun kám szá má ra na gyon

kész sé ge sen, al kal mas he lyet biz to sí tott, ame lyet én tet szé sem sze rint vá laszt hat tam
meg. A hely meg fe le lôen a kör nyék fö lé ma ga so dott, nyu gal mas volt, tá vol az em be -
ri jö vés-me nés tôl, kö ze lé ben na gyon csen des és kel le mes szállással.”

A Csil la gá sza ti nap ló be fe je zô so rait azért idéz zük, mert be lô lük meg sejt het jük, Mül -
ler fel mér he tet len ve szé lye ket is föl vál lalt ak kor, ami kor a 16 évig tar tó tö rök fel sza -
ba dí tó há bo rúk kö ze pet te (1696), a szá má ra tel je sen is me ret len, ren de zet len jo gi és
tár sa dal mi vi szo nyok kö zött élô or szág ban az uta zás nak – ha jón és sze ké ren – ne ki vá -
gott. Hogy mennyi re reá lis volt az ál lan dó élet ve szély, mu tat ja az a tény is, hogy a ko -
csin uta zó Mar sig lit Kecs ke mét kör nyé kén a be tyá rok meg tá mad ták, né met ko csi sát
megöl ték, az ô éle tét ta lán csak azért kí mél ték meg, mert ô olasz volt. Mül ler so rai ból
a nagy ka land sze ren csés ki me ne te lét kö ve tô föl sza ba dult só haj tást érez het jük ki:
„Miu tán min den rám bí zott felada tot Is ten ke gyel mé vel el vé gez tem, au gusz tus 30-án

út ra kel tem Bu dá ról, és Ma gyaror szá got el hagy ván, szep tem ber 1-jén Bécs be ér keztem.
Is ten nek, leg fôbb ol tal ma zóm nak le gyen di csé ret és di csô ség, aki min den ha tó ke zével
ve zé relt és vissza té ré sem ben se gí tett en gem, és egész sé ge met, va la mint tes ti ép sé gemet
megôriz ni ke gyes volt, és kö szö net ne ki, hogy a rám bí zott felada tot tel jes odaadás sal
vé gez het tem, és az égen szer te hin tett, ra gyo gó lám pá sok ként fény lô gyö nyö rû teremt -
mé nyei ben ép szem mel gyö nyör köd het tem… Ad ja Is ten, hogy mun kám meg hoz za a
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492 DEÁK AN TAL AND RÁS

kí vánt gyü möl csöt, még pe dig az Ô di csô sé gé nek nö ve ke dé sét, gya ra pít ván so kak lel -
ké ben ezen leg szebb és iga zán égi tu do mány irán ti von zal mat és sze re te tet.”

A Tér ké pes nap ló.10 Marsigli a kar ló cai bé ke kö tést kö ve tô ha tár ki je lö lés telj ha tal mú
meg bí zott ja volt oszt rák rész rôl. Had mér nö kök kel és Mül ler rel fel tér ké pez tet te a hatá -
rok men tét 2–2 óra já rás nyi szé les ség ben. Er rôl a mun ká ról ad szá mot Mül ler Tér képes
nap ló ja, amely 445 fó lió la pon kö zel 600 tér kép váz la tot tar tal maz az er dé lyi és hor -
vátor szá gi ha tár sza kasz ról és kör nyé ké rôl. Né me lyi ken a hely színt be já ró Mül ler nek
a ter mé sze ti, né pes sé gi és po li ti kai vi szo nyok ra vo nat ko zó meg jegy zé seit is ol vas hatjuk.
Jel lem zô rá juk, hogy a la tin és a né met nyel vet ve gye sen hasz nál ja. 

10. kép. Si ki ro vatz kör nyé ké nek hely szín raj za. A hely szín rajz jobb fel sô sar ká ban ta lál ha tó felirat:
„Az er dô, ahogy el kez dô dik, úgy foly ta tó dik to vább ezen az egész sza ka szon, még pe dig oly mó don,
hogy he lyen ként új ra és új ra ir tás van ben ne. Az in nen sô ol da lon csu pa le sza kadt és fák kal be nôtt
part. A túlol da lon, Bosz niá ban, ala csony a part, és azt sû rû er dô bo rít ja.”11 A bal al só har mad ban

lé vô felirat ar ról tu dó sít, hogy itt a Nap de le lé si ma gas sá gát is meg fi gyel te.12

11. kép. Sti tar és Gli ni tza kö zöt ti Szá va-sza kasz hely szín raj za.13 A fo lyó bal part ja men tén 
szag ga tott vo nal lal a ha tár ki je lö lô bi zott ság út vo na lát mu tat ja a tá bor he lyé nek fel tün te té sé vel: 

„Csü tör tök és pén tek kö zöt ti tá bo runk. Sti tar és Gli ni tza kö zött csu pa sû rû, vad er dô, 
ezt kö ve tôen kezd rit kul ni, az tán szin te csak bok rok van nak egé szen az el sô hely sé gig.”14
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A váz la to kon fel tün tet te a hely sé gek egy más tól va ló tá vol sá gát, amit vagy sa ját ma ga mért
meg gya log vagy ló há ton tett út jai so rán, vagy hely be li elöl já rók köz lé se alap ján je lölt
be. To váb bá rög zí tet te a he gyek és hely sé gek egy más hoz vi szo nyí tott fek vé sét – meg je löl -
te az irá nyo kat, fel raj zol ta a te rü let víz raj zát. Ese ten ként pe dig a te rep- és kör nye ze ti vi -
szo nyok ra vo nat ko zó rö vid meg jegy zé se ket írt a la pok ra.
Marsigli és Mül ler mun kás sá ga szá mos tu do mány te rü le ten ösz tön zôen ha tott a Hun -

ga ria No va meg te rem té sén fá ra dó 18. szá za di ma gyar tu dó sok ra. Mi itt csak tér ké pe -
zô te vé keny sé gü ket emel tük ki, va ló já ban jó val szé le sebb sáv ban is si ker rel vizs gá lód -
hat tunk vol na. Egyér tel mûen ki mu tat ha tó pél dául Marsigli ha tá sa Bél Má tyás
mun kás sá gá ra. Szem beöt lô a pár hu zam, ahogy a Du nát és a Ma gyar Ki rály sá got leíró
Marsigli és a tér ké pész Mül ler, va la mint a Hun ga ria No vát leíró Bél Má tyás és a tér ké -
pész Mi ko viny Sá muel dol go zott. Össze vet het jük azon ban Marsigli 1699-ben és 1700-
ban meg je lent Prod ro mu sá nak te ma ti ká ját, a mû ter ve zett felépí té sét Bél vár me gye -
leírá sai nak felépí té sé vel – Marsigli ha tá sa egyér tel mû.
És bi zo nyá ra Ti mon Sá muelt is a Du na leírá sa ösz tö nöz te a De no ti o ne Hun ga ri ae Flu -

vii Ti bis ci Va gi que ex par te15 cí mû köny vé nek megírá sá ra.
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12. kép. Mül ler 39 szel vé nyes ha tár tér ké pé nek szá vai sza ka sza Sti tar és Gli ni tza tá jé kán
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A tö rök hó dolt ság al ko nyán te hát a Marsigli–Mül ler szer zô pá ros mun kás sá ga je len -
tôs mér ték ben hoz zá já rult iden ti tás tu da tunk ala ku lá sá hoz, va la mint kul tú ránk gya ra -
po dá sá hoz. 2008. ok tó ber 8-án itt Esz ter gom ban a Du na Mú zeum Ma gyaror szág föl fe -
de zô je cí mû kiál lí tás sal em lé ke ztünk a 350 év vel azelôtt szü le tett Mar sig li ra. Örü lünk
és kö szön jük, hogy em lé ké nek megidé zé sé re ez a je les kon fe ren cia is al kal mat adott.

Jegy ze tek

11 Bo lo gna, 1658–1730.
12 Wehrd (Wöhrd) Nürn berg tô szom széd sá gá ban, 1673 – Bécs, 1721.
13 Jo hann DÖRF LIN GER (ge mein sam mit Ing rid KRETSCH MER und Franz WAW RIK): Öster -

rei chis che Kar to gra phie. Von den An fän gen im 15. Jahr hun dert bis zum 21. Jahr -
hundert. Wien, 2004.

14 Ed mund HAL LEY (Hag ger ston, 1656 – Lon don, 1742). 1698–1699: Af ri ka és Amerika
part jai men tén föld mág ne ses sé gi mé ré se ket vég zett, és megal kot ta az el sô mág -
neses dek li ná ció-tér ké pet. Több mint 20 üs tö kös pá lyá ját szá mí tot ta ki, és fel ta lálta
a Nap nak Vé nusz-át vo nu lá si meg fi gye lé se ken ala pu ló pa ral la xis- meg ha tá ro zá si mód -
sze rét, 1718-ban pe dig az ál ló csil la gok sa ját moz gá sát fe dez te fel.

15 Majd Ashe így foly tat ja: „En nek az úr nak az az óha ja, hogy föl ve gyék a Ro y al So ciety
tag jai kö zé – ha úgy gon do lod, hogy az itt ígért köz lé sei és azok a szol gá la tok, amiket
ezután vé gez het, ezt megér dem lik, bi zo nyá ra nem kis bá to rí tást je len te ne az ô to -
váb bi erô fe szí té sei szá má ra, ha ama meg tisz tel te tés rôl ad ná tok hírt, hogy föl vet tétek
ôt. Ír ja tok ne ki, le gye tek szí ve sek, akár la ti nul, fran ciául vagy ola szul, s az én cí mem -
re…” 1691. no vem ber 25-én a Ro y al So ciety gyû lé sén Mar sig lit tag gá vá lasz tot ták.

16 DEÁK An tal And rás: A Du na föl fe de zé se. Bp., 2001.
17 Fik tív le vél Bél Má tyás hoz cí mez ve. 1732. Az Epi sto la la tin és ma gyar szö ve gét és

aMo ni tio, va la mint a Mo ni tum for dí tá sát lásd: DEÁK An tal And rás: A Hun ga ria Nova
meg raj zo ló ja, Mi ko viny Sá muel. Bp., 1987.

18 Mo ni tio: I. Irány el vek a tér kép ké szí tés hez (1735). A „mo ni tio” itt in tel met, út mu ta tást
je lent ar ra vo nat ko zóan, hogy mi ként kell jó tér ké pet ké szí te ni.

19 A Mo ni tum (1737) mint cím, ugyanazt ígé ri, mint a Mo ni ti o. A cí met adó két szó
egy más nak szi no ni má ja.

10 Bib li o te ca Uni ver si ta ria di Bo lo gna, Mss di Marsigli, Vol. 66.
11 Der Wald, wie er hier an ge fan gen mit sol cher Art con ti nu iert er die sen gan zen

Trac tu mehr len ger, dass im mer zu wei len ein le rer Platz darz wis chen blei bet.
Diesseits ist lau ter ab ge ris se nes Ufer und mit Bä u men be wach stes. Jen seits in
Bosnien ist es nied rig, und dick vol ler Bä u men.

12 Al ti tu do So lis me ri di a na zu Si ki ro vatz die 17. Ma ji 63º 45’ [A Nap de le lé si ma gas -
sá ga Si ki ro vatz ban má jus 17-én 63º 45’].

13 Bib li o te ca Uni ve ri ta ria, Bo lo gna, Mss di Marsigli, Vol. 66. p. 34.
14 Zwis chen Sti tar und Gli ni tza ist lau ter di cker, wil der Wald, da es her nach an fängt

et was dün ner zu wer den, und fast nur Strä u cher sind bis zum er sten Ort.
15 Ma gyaror szág Ti sza fo lyó já nak és a Vág egy sza ka szá nak leírá sa.
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TÓTH GER GELY

Bél Má tyás a tö rök hó dolt ság ról és a tö rök utá ni
Ma gya ror szá gról*

Bél Má tyás, a besz ter ce bá nyai, majd po zso nyi evan gé li kus is ko la rek to ra, ké sôbb a po -
zso nyi né met evan gé li kus gyü le ke zet lel ké sze a 18. szá zad el sô fe lé nek két ség kí vül leg -
ki vá lóbb és leg so kol da lúbb ma gyar tör té né sze volt.1 Fô mû ve a No ti tia Hun ga ri ae No -
vae Hi sto ri co- Ge o gra phi ca cí met vi sel te,2 amely ben a Hal lé ban ta nult és Au gust Her mann
Fran cke ál tal is sok ra be csült Bél Má tyás a né met ál lam is me ret nyom do kain ha lad va
kí ván ta Ma gyaror szág föld raj zi-tör té ne ti leírá sát ad ni.3 Az or szá got az alap ve tô köz -
igaz ga tá si egy sé gek, azaz a vár me gyék sze rint mu tat ta be. Vár me gye leírá sai két rész re
osz lot tak: ál ta lá nos és kü lön le ges rész re. Az ál ta lá nos rész ben (Pars Ge ne ra lis) a vár me -
gye ter mé sze ti vi szo nyait, hegy- és víz raj zát, me zô gaz da sá gát, bá nyá sza tát, to váb bá la -
ko sai nak élet mód ját, szo ká sait, nem ze ti sé gi megosz lá sát mu tat ta be; ugyanitt írt a vár -
me gye ál ta lá nos tör té ne té rôl, elöl já rói ról, ne mes csa lá da i ról, cí me ré rôl. A kü lön le ges
rész ben (Pars Spe ci a lis) az egyes vá ro so kat, vá ra kat, fal va kat is mer tet te. Mû ve erô sen
tör té ne ti jel le gû – ez mu tat ko zik meg a fô ran gú ne me si csa lá dok tör té ne té nek, ge -
nea ló giá já nak összeál lí tá sá ban, egy há zi és vi lá gi ar chon to ló gi ák ké szí té sé ben, és kü -
lö nö sen a vá ro sok, vá rak his tó riá já nak gon dos ku ta tá so kon ala pu ló is mer te té sé ben.
E tör té ne ti ele mek bôl egy tel jes or szág tör té net áll össze, ami vé le mé nyünk sze rint Bél
ha tá ro zott cél ja volt. Mû vé hez óriá si mennyi sé gû for rást gyûj tött össze, ame lyek kö -
zött ren ge teg ok le ve les kút fô, de sok kiadat lan el be szé lô mû is ta lál ha tó. Az utób biak
egy ré szét, il let ve elô zô leg nyom ta tás ban meg je lent, de sa ját ko rá ra már rit ka ság szám -
ba me nô mû ve ket egy for rás gyûj te mény ben je len tet te meg.4 Emel lett a ko ra be li
Magyar or szág ról is gyûj tött ada to kat: az észa ki vár me gyék ben a hely ben la kó is me rô -
seit, egy ko ri ta nít vá nyait kér te meg adat gyûj tés re a sa ját ma ga ál tal ki je lölt szem pon -
tok alap ján, míg a tá vo lab bi vi dé ke ket, így Ma gyaror szág egy kor tö rö kök ál tal el fog -
lalt te rü le teit mun ka tár sai jár ták be. Mû vé nek csak egy tö re dé ke (11 vár me gye leírá sa)
je lent meg nyom ta tás ban, a töb bi ké zi rat ban ma radt.
Mint hogy Bél volt az, aki a tö rök ura lom után az el sô át fo gó – bár a hely tör té ne ti

jel leg miatt né mi leg spe cifi kus – tör té ne ti át te kin tést ké szí tet te Ma gyaror szág ról, úgy

* Ez a ta nul mány a Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj tá mo ga tá sá val ké szült.
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vél jük, nem ér dek te len an nak vizs gá la ta, hogy Bél ho gyan, mi lyen elô jel lel írt a tö rö -
kök rôl, il let ve ho gyan mu tat ta be a hó dolt ság ko rát.5 Ugyanak kor fon tos an nak vizs -
gá la ta is, ho gyan lát ta a tö rök utá ni Ma gyaror szá got, mi ként von ta meg a tö rök hó -
dolt ság mér le gét. El sô ként, mintegy kiin du ló pont ként, s egy ben hi sto ri o gráfiai
meg fon to lá sok ból ar ra ke res sük a vá laszt, hogy Bél nek – és egyál ta lán, a kor szak tör -
té né szei nek – mi lyen for rá sok áll tak a ren del ke zé sé re ah hoz, hogy a hó dolt ság ko rá -
ról ír ja nak, to váb bá, hogy Bél mi lyen erô fe szí té se ket tett ar ra, hogy a kor ról mi nél
több kút fôt fel ku tas son. Ugyanitt vizs gál juk meg, hogy Bél ho gyan mu tat ta be a tö rök
ural mat, és ál ta lá ban a tö rö kö ket mû vé ben. Ezután – fi gye lem be vé ve, hogy Bél rész -
ben is me rô sei, rész ben mun ka tár sa ré vén az egész ko ra be li Ma gyaror szág ról a hely -
szí nen ada to kat gyûj tött –, meg vizs gál juk, hogy eme adat gyûj tôk mi lyen nyo mait, em -
lé keit fe dez ték fel a tö rök ura lom nak, il let ve tu dó sí tá saik sze rint ho gyan, mi lyen
for má ban élt még to vább a tö rök em lé ke az or szág ban.

To po szok és eg zo ti kum.
A ma gyaror szá gi tö rök ura lom Bél Má tyás mû vé ben

Ha vé gig te kin tünk Bél Má tyás No ti ti á já nak vo nat ko zó ré szein – vagyis a tö rök hódolt -
 ság ról szó ló passzu so kon –, ak kor az ta pasz tal ha tó, hogy na gyon ke vés for rás állt ren -
del ke zé sé re, ami kor a kor sza kot, és kü lö nö sen a tö rök ál tal el fog lalt or szág rész „belsô”
tör té ne tét kí ván ta be mu tat ni. A hely tör té ne ti as pek tus ezt a for rás hiányt csak to vább
fo koz ta, hi szen Bél sok szor szin te sem mit nem tud egy-egy te le pü lés török ko ri tör té -
ne té rôl ír ni. Jó sze ri vel csak ak kor volt mon da ni va ló ja az adott vár ról, város ról, fa luról,
ha az a „ha dak út já ra” ke rült, vagyis va la mi lyen há bo rús ese mény részese lett, s ezáltal
be ke rült a kor sza kot át fo gó na gyobb tör té ne ti mun kák ba.6 Eme át fogó mû ve ken kívül
csak né hány, a hó dolt sá got meg le he tô sen egy ol da lúan áb rá zo ló mun kát tu dott fel -
hasz nál ni: a csá szá ri és egyéb kö vet já rá sok so rán ké szült út leírá so kat. Az aláb biak ban
el sô ként e két for rás tí pust, vagyis az át fo gó mû ve ket és az út leírá so kat mu tat juk be.
A hó dolt ság ko rá nak el sô fe lé re – Bél és kor tár sai szá má ra – meg ke rül he tet len és

alap ve tô el be szé lô for rás volt Ist vánf fy (Isth vánffi) Mik lós ál lam férfi és tör té net író
(1538–1615) Hi sto ri a rum de re bus Un ga ri cis li bri XXXVII cí mû an na lisz ti kus tör té ne ti
mû ve, amely ben az 1490–1613 kö zöt ti ese mé nye ket dol goz ta fel.7 Ál ta lá ban jól adatolt
mun ka, fô ként a szer zô sa ját ko rá tól kezd ve: Ist vánf fy ugyanis ka to na ként, majd kancel -
lá riai hi va tal nok ként, ké sôbb pe dig al ná dor ként sok el sô kéz bôl ka pott for rást hasz -
nált, vagy ép pen ma ga is ta nú ja volt tör té ne ti ese mé nyek nek. Fô leg dip lo má cia- és
had tör té ne tet nyújt; po li ti kai beál lí tott sá gát te kint ve ter mé sze te sen csá szár hû, a tö rö -
köt – az ek kor ra már meg gyö ke re zô to posz sze rint – a ke resz tény ség leg fôbb el len sé -
gé nek, míg Ma gyaror szá got a ke resz tény ség vé dô bás tyá já nak tar tot ta.8 Bél a 16. szá -
za di tör té né sek re néz ve mint el sôd le ges kút fôt hasz nál ja. Azért is szí ve sen vet te elô,
mert Ist vánf fy, ha egy-egy vá ros, vár ost ro má ról írt, elôt te rö vid leírást és tör té ne ti át -
te kin tést adott ró la, ame lyet Bél ál ta lá ban idé zett sa ját mû vé ben. Ma gá ról a hó dolt -
ság éle té rôl azon ban Ist vánf fy sem írt so kat, bár ál lí tó lag tu dott tö rö kül is, és kö vet -
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ség ben járt Szo kol lu Musz ta fa bu dai pa sá nál. Bél ezen a té ren annyi ban tud ta hasz -
no sí ta ni mû vét, hogy a No ti ti á ban tô le vet te át a bu dai pa sák ne veit, il let ve azok ha di -
tet teit; eze ket ugyanis Ist vánf fy több eset ben fel je gyez te.9

Bél má sik fon tos kút fô je Franz Wag ner Hi sto ria Le o pol di Ma gni cí mû mun ká ja volt,
amely ben I. Li pót (1640–1705) né met-ró mai csá szár (1658–1705) és ma gyar ki rály
(1657–1705) ural ko dá sá nak tör té ne tét dol goz ta fel.10 A je zsui ta tör té net író ter mé sze -
te sen szin tén au li kus szem lé let ben írt a kor szak ról; mun ká ja rend kí vül rész le tes, kü -
lö nö sen a ha di ese mé nyek leírá sa kor. Bél Má tyás szá má ra a Hi sto ria Le o pol di Ma gni
ugyanúgy alap mû volt, mint a ko ráb bi idô szak ra Ist vánf fy: ál ta lá ban eb bôl ve szi az ese -
mény tör té ne tet a 17. szá zad má so dik fe lé re. A két szer zô kö zöt ti lyuk, vagyis nagy já -
ból a 17. szá zad el sô fe lé nek hiá nyos is me re te na gyon is érez he tô Bél mun kái ban: erre
a kor szak ra más, ki sebb, de ál ta lá ban ke vés bé ala pos és meg bíz ha tó tör té ne ti mû veket,
kút fô ket hasz nált fel – pél dául a The at rum Eu ro pa eu mot –, vagy csend ben átug rot ta
a mon dott idô sza kot.
Mind két tör té ne ti mû re jel lem zô, hogy a hó dolt Ma gyaror szág nak csak a kül sô kérge,

vagyis a ma gyaror szá gi tö rök vég vá rak, és az ez zel össze füg gô had tör té net sze re pel
ben nük, ma gá ra a hó dolt ság ra nem nyúj tot tak ér dem le ges ada tot. Bél nek te hát más
kút fô ket is kel lett ta lál nia, ha az el fog lalt or szág rész te le pü lé sei nek tör té ne tét akar ta
megörö kí te ni. Írá sos em lé kek nem áll tak ren del ke zé sé re az egy ko ri hó dolt ság te rüle -
té rôl, ál la mi és egy há zi le vél tá rak ban csak rit kán és na gyon kor lá to zot tan tu dott kutatni.
Így olyan el be szé lô mû ve ket kel lett ta lál nia, ame lyek ma gá ról a hó dolt ság ról szól nak.
A leg fon to sabb hoz zá fér he tô kút fôk, ame lyek be ha tol tak a hó dolt ság bel se jé be – s

ezál tal an nak ál la po tá ról is tar tal maz tak ada to kat – azok az úti be szá mo lók, út leírá -
sok vol tak, ame lye ket a Kons tan ti ná poly ba (Sztam bul ba) tar tó csá szá ri kö vet sé gek va -
la mely tag ja ké szí tett. Ezek zöm mel né met, ki sebb rész ben la tin nyel vûek vol tak, s ál -
ta lá ban so kat me rí tet tek ko ráb bi, ha son ló út leírá sok ból. A kö vet sé gek jel lem zôen
ha jón utaz tak a Du nán, a Bu da–Belg rád-ha di út men tén. Szûk sza vú leírá saik ból az or -
szág tel jes pusz tu lá sa raj zo ló dik ki, ám ez csa ló ka volt, hi szen a ha di út miatt va ló ban
el nép te le ne dett a Du na part ja, de ez nem volt jel lem zô az egész hó dolt ság ra.11

Bél e for rás tí pus ból a la tin nyel vûe ket vá lasz tot ta ki, és legin kább azo kat a ré sze ket
hasz no sí tot ta be lô lük, ame lyek a tö rök ko ri Bu dá ról, a ma gyaror szá gi tö rök hó dolt -
ság köz pont já ról szól nak.12 En nek két oka le he tett. A kö vet sé gek Bu dán rend sze rint
megáll tak, ahol a bu dai pa sa fo gad ta ôket; a bu dai tar tóz ko dás ál ta lá ban több na pig
is el tar tott. Így az út leírá sok ké szí tôi Bu dá ról szin te min den eset ben ír tak, le fes tet ték
ál la po tát, to váb bá az ot ta ni osz mán la kos ság ról s a min den na pi élet rôl is tet tek né -
hány meg jegy zést. Eb bôl kö vet ke zik, hogy a szó ban for gó iti ne rá ri u mok leg hasz nál -
ha tóbb ré szei – már ami Ma gyaror szá got il le ti – ép pen a Bu dá ról szó ló passzu sok.
A má sik ok az le he tett, hogy Bu da a ma gyaror szá gi tö rök ura lom va ló sá gos köz pont -
ja, egy ben egy faj ta szim bó lu ma is volt, így ta lán Bél e vá ros ese té ben érez te szük sé gét,
hogy a le he tô leg rész le te sebb leírást ad ja a tö rök kor ról. De az utób bi ta lán csak az
el sô ok kö vet kez mé nye volt: vagyis Bél azért dol goz ta ki Bu da tö rök ko ri leírá sát annyi -
ra, mert sok for rást ta lált hoz zá – rész ben az út leírá sok ból, rész ben Ist vánf fy tól (budai
pa sák ról szó ló ada tok). Eh hez azon ban kel lett az ô tu do má nyos ér dek lô dé se is a török
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kor iránt, amely a kút fôk gon dos szer kesz té sé ben és ér té ke lé sé ben, ada taik nak vá ros -
tör té net té, his tó riá vá gyú rá sá ban nyil vá nult meg.
Ér de mes egyen ként meg vizs gál ni, ho gyan hasz nál ta fel Bél az út leírá so kat. Az el sô

ilyen Bus becq csá szá ri kö vet mun ká ja, aki 1554–1555-ben járt a por tán, s e kö vet já rást
fiktív le ve lek for má já ban megörö kí tet te.13 A kö vet ér zék le tes leírást írt a tö rök ké zen
le vô vá ros ról, s egy ben a tö rök szo ká sok ra is ki tért. Bél szá má ra lát ha tóan mind két té -
ma ér de kes volt, mert e rész le te ket tel jes ter je del mé ben idéz te és kom men tál ta is.14

Meg jegy zen dô, hogy Bus becq tôl Bél át vet te a Bács me gyei szer bek föld be vájt kuny -
hói nak, il let ve gyász szer tar tá sai nak leírá sát is,15 ami jel zi, hogy e for rá sok fel hasz ná -
lá sa nem fel tét le nül csak Bu da leírá sá ra kor lá to zó dott.
Ha son ló té má jú, de ke vés bé hasz nál ha tó kút fô volt Bél szá má ra Hen ri cus Por si us

mû ve, aki az 1579. évi csá szá ri kö vet ség ben vett részt, és an nak ese mé nyeit be szél te el
ver ses köl te mé nyé ben.16 Bél azt a részt vet te át tô le, amely ben a ro mos Bu da lát vá nyá -
ról, s en nek kap csán a vá ros eles té rôl ír.17 Jó val ké sôb bi – és jó val tar tal ma sabb – Paul
Taf fer ner je zsui ta mun ká ja, aki az 1665-ös csá szá ri kö vet ség tag ja ként ír ta meg az uta -
zás tör té ne tét.18 Vi szony lag jó leírást ad az el fog lalt Bu dá ról, a bu dai für dôk rôl, va la -
mint Má tyás ki rály egy kor messze hí res, de ak kor ra már igen le rom lott ál la pot ban le -
vô, alig 400 kö te tet szám lá ló bib lio té ká já ról, ame lyet a vár ban ôriz tek.19 Bél mindezt
ugyan csak ci tál ja,20 aho gyan Pe ter Lam beck bé csi csá szá ri könyv tá ros nak a csá szá ri
bib lio té ká ról szó ló mû vét is.21 Eb ben ugyanis Lam beck el be szé li 1666-os bu dai út ját,
ahol há rom, Má tyás könyv tá rá ból szár ma zó köny vet, úgy ne ve zett cor vi nát vá laszt ha -
tott ki a csá szá ri könyv tár szá má ra az 1664-es csá szá ri-tö rök bé ke szer zô dés ér tel mé -
ben. Bélt nem csak a cor vi nák sor sa fog lal koz tat ta: idéz te Lam beck tôl a bu dai ki rá lyi
pa lo tá ról szó ló leírást is.22

Is mé tel jük: eme út leírá sok – tér be li, te ma ti kai kor lá to zott sá guk el le né re – igen
becse sek vol tak Bél sze mé ben, sôt, egé szen a 20. szá zad ele jéig el sôd le ges for rá sok -
nak szá mí tot tak a ma gyar tör té net írás szá má ra a hó dolt sá gi vi szo nyok megis me ré sé -
hez.23 Jel lem zô, hogy ma ga Bél is kiadott Ad pa ra tus cí mû for rás kiad vá nyá ban két ilyen,
követ já rás ról szó ló mun kát. Ezek kö zül a ko ráb bi Hie rony mus Las ki nak (1490–1541),
Szapolyai Já nos kö ve té nek a mû ve, amely ben az 1527–1528-ban foly ta tott kons tan ti -
ná po lyi tár gya lá sai ról szá mol be nap ló sze rûen, rend kí vül szug gesz tív és ol vas má nyos
stí lus ban.24 Ha bár ez a mû csak a tár gya lás hely szí nén zaj ló ese mé nye ket rög zí tet te,
Bél hosszan idéz te Bu da leírá sá nál, mint a Já nos ki rály meg se gí té sé re in dí tott 1529.
évi tö rök had já rat nak – amely so rán a vá ros (új ból) elesett – az elôz mé nyét.25 A másik
Bél ál tal kiadott for rás Jo han nes Bo ca ti us nak (Jo hann Bock), Kas sa vá ros pol gár mes -
te ré nek a mû ve. Eb ben Bocs kai Ist ván és a bu dai pa sa ta lál ko zó ját be szé li el a Rá kos
me ze jén, ame lyen ma ga is részt vett, va la mint be szá mol az ál ta la meg lá to ga tott, tö rök
ké zen le vô Pest és Bu da vá ro sok ról is, le súj tó ké pet ad va az ot ta ni ál la po tok ról.26 Bél
ter mé sze te sen Bo ca ti ust is idéz te mû vé ben, mind Pest, mind Bu da leírá sá ban.27

Eme út leírá sok azért is na gyon fon to sak Bél tö rö ká brá zo lá sa szem pont já ból, mert
ép pen e mû vek idé zett ré szei nek kom men tár jai ban fej ti ki leg mar kán sab ban vé le mé -
nyét ál ta lá ban a tö rö kök rôl és a tö rök ura lom ról. Ezek a vé le mé nyek né hány to posz -
sze rû megál la pí tás kö ré cso por to sul nak. A tö rö kök csa lár dak, igaz ság ta la nok és rava -
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szak, de ki vá ló dip lo ma ták, ha egyez ke dés rôl, a ke resz té nyek kel va ló tár gya lá sok ról van
szó – de rül ki Bél meg jegy zé sei bôl. Így vé le ke dik ak kor, ami kor Bus becq el be szé lé sét
kom men tál ja: a kö vet leír ja ugyanis, hogy a bu dai pa sa nem volt haj lan dó a fegy ver -
szü net el le né re el vett te rü le te ket visszaad ni, s ezt meg is tud ta in do kol ni. Bél en nek
kap csán is me ri el a tö rö kök ki vá ló dip lo má ciai ér zé két.28 Ha son lóan vé le mé nye zi Hie -
rony mus Las ki tár gya lá sai nak egy rész le tét is: a tö rö kök ra va szak és ha lo ga tóak, ha egyez -
ke dés rôl van szó.29 Nem hiány zik Bél nar rá ci ó já ból a má sik is mert vád, a hit sze gés sem.
A „perfida gens” (hit sze gô v. es kü sze gô nép) meg je lö lés több ször elô for dul Bél nél,
ha a tö rö kök rôl ír, így pél dául Bocs kai Ist ván fent em lí tett tár gya lá sai kap csán,30 illetve
a No ti tia egy má sik ré szé ben, Sop ron vár me gye leírá sá ban, a Sop ron vá ro sát 1683-ban
megadás ra fel szó lí tó tö rök le vél is mer te té se kor.31 De Bél sze rint a tö rö kök nem csak
hit sze gôek, ha nem ez zel együtt „gya nak vóak” is (pro na, ad ma le sus pi can dum, gens
ha ec bar ba ra) – ezt von ja le ta nul ság ként Bus becq bu dai kö vet sé gé nek egy má sik
epizód já ból. A be te ges ke dô bu dai pa sa a kö vet or vo sát ké ret te ma gá hoz, s ami kor
tovább ra is rosszab bo dott az ál la po ta, Bus becq ret te gett, hogy a pa sa ha lá la ese tén
alatt va lói nak dü he el le ne irá nyul majd; a be teg azon ban vé gül meg gyó gyult. Ér de kes,
hogy Bél tud egy ha son ló tör té ne tet, ame lyet ba rát já tól hal lott: esze rint Kons tan ti -
nápoly ban egy tö rök fô em ber meg be te ge dett, s ke resz tény or vo so kat hí va tott ma gá -
hoz, akik már nem tud tak raj ta se gí te ni; az il le tô né hány nap múl va meg halt, s ezért
a mon dott or vo so kat vá dol ták.32

Fon tos sze re pet kap emel lett Bél tö rök ké pé ben az eg zo ti kum, vagyis a tö rö kök külön -
le ges szo ká sai ra, élet mód já ra va ló rá cso dál ko zás. Per sze ez ál ta lá ban ne ga tív elô jel lel
tör té nik, a hosszú idé ze tek mégis azt mu tat ják, hogy Bélt a té ma na gyon ér dek li. Így
idé zi Bus becq leírá sát a ja ni csá rok ról és azok öl tö ze té rôl, va la mint ar ról is, hogy bár
val lá suk tilt ja, a tö rö kök sze ret nek bort in ni, de min den fé le ment sé get és prak ti kát
ta lál nak ki, hogy lel ki is me re tü ket meg nyug tas sák. Így az egyik öreg tö rök – amint
Busbecq ír ja – kiál to zott bor ivás elôtt, hogy lel ke el búj jon tes té ben va la ho vá, amíg ô
vét ke zik.33 Bél ne vet sé ges nek tart ja a dol got, s az epi zód vé gén gú nyos meg jegy zést
tesz az isz lám val lás ra.34 Eb ben a gú nyo ló dás ban per sze ben ne van Bél nek mint evangé -
li kus lel kész nek a meg ve té se is a „po gány” val lás iránt. Szin tén idé zi Bus becq hátborzon -
ga tó leírá sát ar ról, hogy Kons tan ti ná poly ból vissza tér té ben az ôt fo ga dó tö rö kök közül
so kan át szúrt, fel vag do sott test ré szek kel mu tat ták meg vi téz sé gü ket: az idé ze tet Bél azzal
zár ja, hogy ez a nép ség az „em be ri ség szé gye ne”.35 Taf fer ner mû vé bôl ci tál ja a követség
bu dai fo ga dá sát, amely nagy pom pá val, ra gyo gó se reg szem lé vel ment végbe. Az ese -
mény leírá sát az zal ve ze ti be, hogy a tö rö kök áll ha tat lan jel le mét ecse te li: szere tik a
vé reng zést, de a vá lasz té kos ság sem áll tô lük tá vol.36 Vé gül Bél nem hagy ja szó nél kül
a tö rö kök ál lí tó la gos nem tö rô döm sé gét, igény te len sé gét sem. Bo ca ti us Bu dá ról szóló
leírá sá nak vé gén – ahol a kas sai pol gár mes ter hosszan ecse tel te a vá ros tra gi kus ál la -
po tát – a po zso nyi tu dós azt ír ja, nem ér ti, hogy eb ben a fer tel mes mo csok ban hogyan
tud tak együtt lak ni a tö rö kök kel a ma gya rok, akik egyéb ként ked ve lik a tisz ta sá got.37

Bél te hát job bá ra csak el be szé lô for rá sai nak meg nyil vá nu lá sait vissz han goz za, török -
ké pe nem kü lön bö zik az ál ta lá nos eu ró pai vé le mény tôl, mi sze rint a tö rök vér szomjas,
ke gyet len, ra vasz, hit sze gô, bar bár és így to vább.38 Egy ben Bél nek a tö rök tôl va ló idô -
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be li és tér be li tá vol sá gát jel zi, hogy már az eg zo ti kus ele mek is ér dek lik, bár még
ellen ér zés sel vi sel te tik irán tuk.39 Mindazonál tal egyet len sze mé lyes em lé ket ele ve nít
fel csu pán: a ke resz tény or vo sok kons tan ti ná po lyi meg hur co lá sát, ám ezt is csak ba -
rátjától hal lot ta. Ez nyil ván nem volt ele gen dô ah hoz, hogy va ló di ké pet al kos son a
tö rö kökrôl.
Bél leírá sa a tö rök ko ri Bu dá ról hi sto ri o gráfiai szem pont ból azon ban fi gye lem re -

mél tó. Ha mai szem mel cse kély for rás anya got is hasz nált fel – fô ként a nagy tör té neti
mû vek (Ist vánf fy, Wag ner stb.) vo nat ko zó ré szeit, és a kö vet utak leírá sait –, a vá ros
eme kor sza ká ról mégis egy tel jes, össze füg gô leírást ké szí tett. Egé szen a 19. szá za dig
nincs pél da ar ra, hogy a hó dolt Ma gyaror szág ról vagy an nak egy ré szé rôl ha son ló in -
ten zi tás sal és ha son ló ter je de lem ben írt vol na va la ki. Nem le be csü len dô a fel hasz nált
for rá sok mi nô sé ge sem. Már utal tunk rá: a kö vet utak leírá sai a kor ban még ér té kes
kút fôk nek szá mí tot tak, így Bélt elis me rés il le ti, amiért eze ket tu da to san fel hasz nál ta.
Sôt, a ma gyaror szá gi tö rök hó dí tás tör té ne te szem pont já ból két nagy je len tô ség gel
bíró mun kát meg is je len te tett – Las ki és Bo ca ti us mû veit –, ami a kor szak irán ti érdek -
lô dé sét is je lez he ti. Bél tel je sít mé nye egyéb ként nem ma radt is me ret len köz vet len
utó dai elôtt sem: Pray György, Ka to na Ist ván és má sok is me rik, idé zik az ál ta la kiadott
két for rást, il let ve a tö rök Bu dá ról szó ló is mer te té sét.

Kár fel mé rés és le let men tés – a tö rök utá ni Ma gyaror szág a No ti ti á ban

Bél Má tyás mû vé nek egyik leg fôbb ér de me, hogy meg bí zott jai út ján a hely szí nen
gyûj tött ada to kat a ko ra be li Ma gyaror szág ról. Ez az adat gyûj tés nem volt egy for ma
szín vo na lú az egyes tá jak, vár me gyék leírá sá ban, mégis min den hol érez he tô az adat -
gyûjtôk sa ját ta pasz ta la tai, be nyo má sai köz ve tí tet te sze mé lyes ség, a szem ta núk jó lérte -
sült sé ge. A ko ra be li vi szo nyok be mu ta tá sa kor oly kor a tö rök kor em lé ke ze te is felbuk -
kan, bár legin kább ne ga tív elô jel lel. Ta pasz ta la taink sze rint fô ként há rom té ma kö ré
csopor tosít ha tók a tö rö kök kel kap cso la tos meg jegy zé sek: 1. a tö rök hó dí tással já ró
vál to zá sok, azaz a tö rök pusz tí tás ered mé nye; 2. tö rök épí té sze ti em lé kek; 3. a tö rök
je len lét, tö rök kul tu rá lis ha tá sok az adat gyûj tés ide jén, vagyis az 1720-as, 1730-as évek
Ma gyaror szá gán.
Bél mû vé ben a legerô sebb él mény a tö rö kök kel kap cso lat ban az osz mán hó dí tás

okoz ta drasz ti kus vál to zá sok meg ta pasz ta lá sa. Ez egy részt a nem ze ti sé gi vi szo nyok gyö -
ke res átala ku lá sá ban nyil vá nult meg.40 A Bars vár me gyei Új bá nya leírá sá nál a szer zô
megem lí ti: az it te ni szá szok a tö rök 1664. évi tá ma dá sa miatt ki vesz tek, má ra már szlo -
vá kok lak nak a vá ros ban.41 Egy má sik bá nya vá ros, a Hont vár me gyei Ba ka bá nya is mer -
te té sé ben is ha son ló ról szá mol be: a te le pü lés 1664-es tö rök fel pré dá lá sa kor szász la -
kos sá ga el pusz tult, he lyük be szlo vá kok jöt tek, akik már nem mû ve lik a bá nyá kat.42

Ko má rom vár me gye né pes sé gé rôl leír ja: a vár me gyét át szel te a tö rö kök fel vo nu lá si út -
vo na la Bécs fe lé, így sok pusz tí tás ér te a vi dé ket; a tö rök kiûzé se után a föl des urak
„szin te la kók nél kül kap ták vissza a bir to kai kat”, és te le pe se ket kel lett hív niuk.43 Bács-
 Bod rog vár me gye leírá sá ban azt ál lít ja, hogy az it te ni ma gyar ság szin te tel je sen ki ve -
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szett a tö rök alatt, s he lyet tük igen sok szerb la kik a vi dé ken.44 Kö zép-Szol nok vár me -
gyé ben Bél leírá sa sze rint a tö rök pusz tí tás miatt a ma gya rok meg fo gyat koz tak, s kény -
te le nek vol tak ro mán jö ve vé nye ket be fo gad ni.45

Szin tén meg ha tá ro zó a tár gyi, épí té sze ti em lé kek pusz tu lá sá nak re giszt rá lá sa. Bu da
leírá sa kap csán már szó volt ró la, hogy Bél hosszan idéz te for rá sait az összeom lás sal
fe nye ge tô ki rá lyi pa lo tá ról, a moly rág ta, tönk re ment cor vi nák ról, vagyis a Má tyás-
könyv tár ma rad vá nyai ról. Be szá mol emel lett Vi seg rád nak, Má tyás ki rály ked velt tar -
tóz ko dá si he lyé nek tö rök alat ti rom lá sá ról, s egy ben felidé zi a ré gi ra gyo gá sát is;46 sza -
vait met sze tek kel il luszt rál ja, ez zel a cím mel: „tri ste ru dus Vi se gra di” (Vi seg rád bús
dü le dé kei).47 Drá mai hang vé tel ben ír ar ról is, ho gyan fes tett Szé kes fe hér vár, a ma -
gyar ki rá lyok egy ko ri ko ro ná zá si és te met ke zé si he lye a tö rök ura lom alól va ló fel sza -
ba du lá sa kor: a tö rö kök csak a vá ros véd mû vei re ügyel tek, a temp lo mok nak nyo ma is
alig ma radt, a ki rály sí rok pe dig tel je sen el tûn tek.48

Ezen fe lül Bél mû vé ben tet ten ér he tô egy olyan je len ség, amely szin tén a tö rök ura -
lom ha gya té ka volt: ez a tör té nel mi em lé ke zet nek a sé rü lé se. Je len eset ben ezt ar ra
ért jük, hogy né hány, osz mán hó dí tás alá ke rült vár me gye a 150 éves ide gen ura lom
alatt fe le dés be me rült – a vissza fog la lás után egy sze rûen nem tud ták, hol a he lyük.49

Ez zel a prob lé má val ter mé sze te sen az or szág leírá sá ra vál lal ko zó Bél is szem be ke rült.
A tö rök után egye sí tett Bács- Bod rog vár me gye ne vé nek eti mo ló gi á ja kor Bod rog ne -
vét a szláv vo de roch (tkp. ’víz szar va’) sza vak ból szár maz tat ja, vagyis hogy az egy más ba
öm lô fo lyók (Ti sza és Du na) med rét je len te né az el ne ve zés.50 Eh hez tud ni kell, hogy
Bod rog vár me gyét a tö rök kiûzé se után hi bás mó don a Ti sza és Du na össze fo lyá sá nál
élesz tet ték új já, no ha a kö zép ko ri Bod rog vár me gye a Du na bal part ján, a Mo há csi-
szi get tel szem ben fe küdt. Bél a mon dott hi bás lo ka li zá ció miatt fo gad ta el a szin tén
hi bás eti mo ló giát – amit elô se gí tett, hogy az egy ko ri Bod rog me zô vá ros (és vár) el -
pusz tult, s ere de ti he lyét nem is mer ték.51 Na gyobb sze ren csé je volt a szin tén osz mán
ura lom alá ke rült To ron tál vár me gyé vel. Ere de ti leg szin tén rosszul lo ka li zál ta, ugyanis
azt hit te, hogy va ló já ban ez volt Bé kés vár me gye ere de ti ne ve.52 Ké sôbb azon ban meg -
kap ta ba rát já tól egy 1442-es ok le vél má so la tát, amely bôl ki de rült, hogy To ron tál vár -
me gye va ló já ban Nagy becs ke rek kö rül ke re sen dô. Ezért Te mes vár me gye (a Te me si
bán ság) leírá sá ban, ahol az el fe le dett vár me gye te rü le te volt, hosszú ér te ke zés ben fej -
ti ki, hol kell ke res ni az egy ko ri To ron tált.53

Bél az adat gyûj tôi nyo mán ír az or szág ban még fel lel he tô tö rök épí té sze ti em lé kek -
rôl is.54 A po zso nyi tu dós ál ta lá ban mély sé ge sen vi szoly gott e tö rök ma rad vá nyok tól.
Ba ra nya vár me gye is mer te té sé ben meg jegy zi, hogy az it te ni mo ha me dán la kos ság „rú -
tul be szennyez te” a vi dé ket, és ezt a szennyet so káig nem is si ke rült le mos ni; sôt, a bar -
bá rok nyo mai még most is itt „bûz le nek”, ha bár már ré gen kiûz ték ôket.55 Nyil ván
nem csak épü le tek re, ha nem más té nye zôk re is gon dolt itt Bél, de nem két sé ges, hogy
az itt ma radt tö rök dzsá mi kat stb. is be le szá mí tot ta e nyo mok kö zé. E ne ga tív szem lé -
let sze ren csé re nem je len ti azt, hogy ne is ír na a tö rök kor em lé kei rôl.
Meg fi gye lé sei rész ben a tö rö kök ka to nai-vé del mi jel le gû épít mé nyei re vo nat koz -

nak.56 A Gel lért hegy leírá sa kor el be szé li, hogy va la ha Szent Gel lért nek cím zett temp -
lom állt raj ta, ame lyet az tán a tö rö kök erôd dé ala kí tot tak.57 Szé csény vá ro sá nak leírásá -
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ban köz li, hogy a tö rö kök, ami kor a vá ros az övék volt, az Ipoly fe lé sánc cal kö rül vet -
ték a le ge lôt, hogy a ma gya rok ne tud ják el haj ta ni a bar mo kat, s e sánc most is lát -
szik.58 Érd kap csán azt ír ja, hogy a tö rö kök erô dí tett hellyé ala kí tot ták, és tö rök ka pi -
tá nya után Ham zsa bég volt a ne ve; áll még itt me cset mi na ret tel is, te szi hoz zá, de
most már a szer bek gya ko rol ják ben ne val lá su kat.59 Ír a pol gá ri épü le tek rôl is. A tö -
rök tôl vissza fog lalt Szé kes fe hér vár ról egy ko ráb bi or szág leírót, Pars chi ti us Kris tó fot
idé zi, aki 1688-ban 278 „tö rök szennyel el csú fí tott há zat” (do mos Tur ci ca abo mi na ti -
o ne fo e da tas) szám lált össze a vá ros ban.60 Bél ma ga sincs nagy vé le ménnyel a tö rök
ma gán há zak ról. Pécs vá ro sá ról azt ír ja, hogy sok há zat hagy tak hát ra itt a tö rö kök,
ame lye ket a ma guk bar bár mód ján, la pos te tô vel, ala cso nyan épí tet tek, ben ne ki csiny,
szennyes la ká sok kal.61 Azon vi szont nem akad fenn, hogy egyes tö rök épü le tek a vissza -
fog la lás után is hasz ná lat ban ma rad tak. Pécs rôl ír va meg jegy zi még, hogy a tö rök dzsá -
mi ban most már je zsui ták mi séz nek; s em lí ti azt is, hogy a só ház és a sa lét rom gyár tó
mû hely szin tén egy ko ri tö rök épü le tek ben ka pott he lyet, ame lyek ke rek ala kúak.62 A
So mogy (ma Ba ra nya) vár me gyei Szi get vár vá rá nak be mu ta tá sa kor azt ál lít ja, hogy a
vissza fog lalt vár ban már nincs sem mi, a tö rök „szen télyt” (Szü lej mán- dzsá mit) ki vé ve,
amely fegy ver tár rá lett.63 Ér de mes még megem lí te ni a Szi get vár vá ro sá ban lé vô temp -
lo mot, ame lyet az „is ten te len tö rök elûzé se után” – ír ja Bél – már fel szen tel tek és hasz -
ná lat ba vet tek.64 A tö rök épü le tek nek a tu laj don ba vé te le, avagy „le fo ko zá sa” – ahogy
Szi get vár nál a vár be li dzsá mi nál lát tuk – az el len ség le gyô zé sét és vég le ges el tá vo lí tá -
sát érez te ti Bél elôadá sá ban, legalábbis sza vai ezt a ha tást kel tik.
Egé szen más hang ne met üt meg Bél a tö rök für dôk leírá sa kor.65 Nóg rád vá ro sá val

kap cso lat ban el be szé li, hogy a tö rö kök víz ve ze té ke ket és „e nép szo ká sa sze rint” für -
dôt épí tet tek itt; a kö ze li dom bon fa ka dó „Ki rály kút ja” és a „Ma gyar kút” ne vû for rá -
so kat ve zet ték föld alat ti csö ve ken a vá ros ba, ahol a for rás víz „al kal mas he lye ken”, szö -
kô kút for má já ban tört fel. Bél sza vai sze rint ugyanezek a csö vek lát ták el víz zel a
„mes te rien felépí tett” (ad fa bre fac tam) für dôt is, ahol a lá to ga tók a csö ve ken ke resz -
tül vál ta koz va tud tak hi deg majd me leg vi zet en ged ni a ká dak ba. Bél, il let ve adat gyûj -
tô je ezt a für dô rom jai alap ján ál la pí tot ta meg.66 A hí res bu dai tö rök für dô ket Bél a
No ti tia ter ve zett, de el nem ké szült „ter mé szet raj zi köny vé ben” (Li ber II I. Phy si cus) sze -
ret te vol na bô veb ben is mer tet ni, így a vá ros leírá sá ban csak rö vi den em lé ke zik meg
ró luk; en nek el le né re itt is érez he tô, hogy a tö rö kök eb bé li tu dá sát nagy ra ér té kel te.
Az úgy ne ve zett Spen ger- vagy Kór ház-für dôt (bal ne ae Spen ge ri a nae seu Xe no do chi -
a les) leírá sa sze rint Has szán pa sa épít tet te „ra gyo gó mó don” (ni ti de); más hol egy jegy -
zet ben fel hív ja a fi gyel met, hogy már a tö rö kök is is mer ték a mód ját a föld alat ti víz -
ve ze té kek ké szí té sé nek.67

He ves vár me gye leírá sá ban, Eger vá ros is mer te té sé ben szin tén ír a für dôk rôl. A sú -
lyo san sé rült (víz áz tat ta) szö veg bôl az ve he tô ki, hogy Bél adat gyûj tô je két me leg vi -
zû für dôt (ther mae) lá tott Eger ben, ame lyek ke rek ala kúak, koc ka kö vek bôl épül tek,
ben nük lép csô ve zet le a me den cé be. Az egyi ket a vár fal tól csak egy kert vá laszt ja el,
s ku po lá ja van. A má sik két száz lé pés sel len tebb van, a püs pö ki kert tel szem ben; szin -
tén ku po lá ja volt, de az adat köz lô ott jár ta kor (va ló szí nû leg 1730-ban) már a te tô ze te
leom lott, fa lai vi szont mind meg van nak. A leírás sze rint en nek a für dô nek igen sok
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me den cé je van, a leg na gyobb har minc lé pés ke rü le tû: so kan lá to gat ják, nem csak ter -
mé sze tes me leg sé ge, ha nem amiatt is, mert van nak vet kô zô he lyi sé gek, ká dak és víz -
me le gí tés re hasz nált réz üs tök. Ki de rül még a szö veg bôl, hogy a püs pök ma lom má ala -
kí tot ta az egyik für dôt (a má so di kat) vagy an nak egy ré szét (?), mi vel a víz me leg sé ge
miatt té len is tud ják üze mel tet ni. A szö veg ben lé vô für dô ket azo no sí ta ni a szak iro da -
lom alap ján a kö vet ke zô kép pen le het: a vár fal hoz kö ze leb bi für dô Su gár Ist ván sze -
rint a mai ver seny uszo da mel lett állt, és 1855-ben bon tot ták le; a má sik für dô pe dig a
vi ta tott ne vû és ere de tû „Ar naut pa sa für dô je”.68

Bél tö rök für dôk irán ti ér dek lô dé se rész ben az zal ma gya ráz ha tó, hogy ma ga is gyak -
ran járt für dô be,69 és – mint utal tunk rá – a No ti tia meg nem va ló sult ter mé szet föld -
raj zi köny vé ben kü lön sze re tett vol na ír ni ró luk. De sze re pet játsz ha tott eb ben a ter -
mé szet tu do mány és kü lö nö sen az or vos tu do mány irán ti ko moly ér dek lô dé se is. Mû ve
ter ve ze té ben, a Prod ro mus ban két für dôt is is mer te tett, tu dós ala pos ság gal.70

Van nak emel lett Bél mû vé ben olyan fel jegy zé sek, meg fi gye lé sek, ame lyek a vissza -
fog la ló há bo rúk utá ni tö rök ha tá sok ról, a ma gyaror szá gi tö rök je len lét rôl ad nak ké -
pet.71 Ezek rész ben kul tu rá lis, rész ben ke res ke del mi jel le gûek. Az utób bi ra szá mos
pél da van. Kecs ke mét leírá sá ban Bél köz li, hogy a lát szó lag elôny te len he lyen fek vô
vá ros nép sze rû ke res ke del mi cso mó pont, amely nek vá sá rait tö rök ke res ke dôk is fel -
ke re sik sa ját áruik kal.72 Bu da egyik vá ros ré szé rôl, a Ta bán ról ír va azt ál lít ja, hogy az
it te ni szer bek kö zött so kan ke res ked nek: fô ként tö rök árut, így ru há kat, kön tö sö ket
árul nak, és nagy va gyont sze rez nek be lô le.73 A ma gyaror szá gi szer bek – akik rész ben
a tö rök ura lom alatt lé vô Szer biá ból me ne kül tek, rész ben még a tö rök idôk ben meg -
te le ped tek Ma gyaror szág el fog lalt ré szein – a 18. szá zad ele jén még sok tö rö kös szo -
kást mu tat tak, ami fel tûnt Bél adat gyûj tôi nek. Ba ra nya vár me gye is mer te té sé ben Bél
azt ír ja, hogy fô ként szer bek lak ták a vár me gyét a tö rök kor ban, akik már hoz záido -
mul tak a tö rök szo ká sok hoz. La ká saik, ru há za tuk, hasz ná la ti tár gyaik a tö rö ké hez ha -
son lí ta nak, és nyel vük ben is sok a tö rök szó.74 Bács- Bod rog vár me gye leírá sá ban azt
ál lít ja a szer bek rôl, il let ve ál ta lá ban az ot ta ni la ko sok ról, hogy so kan tö rök jel le gû,
réz bôl vagy más anyag ból ké szült ala csony asz tal ká kat hasz nál nak, amely mel lé ke -
reszt be font lá bak kal – vagyis tö rök ülés ben – te lep sze nek le.75

A Te me si bán ság (Bél nél Te mes vár me gye) leírá sa kü lö nö sen sok ada lék kal szol gál
a tö rök ma gyaror szá gi je len lé té hez, il let ve a tö rök ha tá sok vizs gá la tá hoz. Az ok nyil -
ván va ló: míg Ma gyaror szág na gyobb ré sze, mint is me re tes, az 1699-es kar ló cai bé ké -
vel fel sza ba dult a tö rök alól, ad dig a Te mes, Du na és Ti sza, va la mint Er dély nyu ga ti
ha tá ra ál tal kö rül zárt részt – a te mes vá ri vi la je tet – csak az 1718-as po zsa re vá ci bé ké -
vel sze rez te vissza a Habs burg Bi ro da lom. Ezért itt a tö rök ha tás, és a tö rök je len lét
még sok kal in ten zí vebb volt az 1720-as és 1730-as évek ben, vagyis a Bél- fé le adat gyûj -
tés ide jén. A po zso nyi tu dós fel ró ja, hogy a mar ha tar tást el ha nya gol ták e vi dé ken,
amiért a „bar bá rok” – értsd: tö rö kök – okol ha tók, mert meg ve tet ték a te hén húst.76 A
va dál lo mány ról ír va azt köz li, hogy a tö rök idô ben a vi dé ken ren ge teg vad volt, s itt
megint a tö rö kök ét ke zé si szo ká sait hoz za fel ok ként, akik csak a „zsi dó szo kás sze rint”
sa ját ma guk ál tal, kés sel le vá gott élô ál la tot eszik meg.77 Emel lett em lít Te mes vá ron
tö rök la ko so kat is, bár ezek, mint ír ja, ke res ke dôk.78 E tö rök ke res ke dôk rôl Te mes
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leírá sá nak egy má sik he lyén ér de kes meg jegy zést tesz: esze rint a tö rö kök szí ve sen árul -
ják a dinnyét, s ná luk sza ba don meg is le het kós tol ni vá sár lás elôtt az árut, míg Magyar -
or szá gon ez csak pén zért le het sé ges.79

*

Bél Má tyás No ti ti á já ban legin kább a tö rö kök em lé ke ze té nek sze gé nyes sé ge a meg le -
pô. Alig egy em ber öl tô múlt el, de Bél szin te már csak iro dal mi él mé nyek alap ján sze -
rez be nyo mást ró luk. Az osz mán hó dí tók, a hó dolt sá gi tö rök be ren dez ke dés az 1720-
as évek re már tör té ne lem mé vált, és a po zso nyi tu dós is meg kezd te a kor szak tör té ne ti
fel dol go zá sát. Igaz, még bi zony ta lan lép tek kel te szi ezt, de le he tô sé gei hez ké pest ma -
gas szín vo na lon, vagyis az elô ke rült kút fôk össze gyûj té sé vel, kiadá sá val, és egy eset ta -
nul mány, a tö rök ko ri Bu da tör té ne té nek ki dol go zá sá val. Emel lett mû vé ben kí mé let -
le nül meg von ta a hó dolt ság (ne ga tív) mér le gét, amely mai szem mel is hi te les lát le let,
sôt, sok rész le té ben gaz da gít ja – nem csak a ko ra be li Ma gyaror szág ról, ha nem a tö rök
kor ha gya té ká ról, és an nak sor sá ról al ko tott – ké pün ket.

Jegy ze tek

11 Bél Má tyás éle té rôl, mû vei rôl a leg fon to sabb ta nul má nyok, össze fog la lá sok: HA AN
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Szem le 22 (1979) 381–391.; UÔ: Bél Má tyás mun kás sá ga. In: Bél Má tyás: Ma gyarország
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Vybe ro vá per so nál na bib li o grafia k 300. vyrociu na ro de nia Ma te ja Bela. [Mar tin]
1984. Alap ve tô fon tos sá gú Bél-le ve le zés nek a kiadá sa: Bél Má tyás le ve le zése. Kiad.
SZELES TEI N. Lász ló. Bp., 1993. Ké zi rat ban ma radt mû vei hez, ill. ál ta lá ban kéz i ratos
ha gya té ká hoz ké szült se géd le tek: SZE LES TEI N. Lász ló: Bél Má tyás ké zi ra tos ha gya téká -
nak ka ta ló gu sa. Bp., 1984; TÓTH Ger gely: Bél Má tyás ké zi ra tai a po zso nyi evan gé li kus
líceum könyv tá rá ban. Ka ta ló gus. Ca ta lo gus ma nus crip to rum Mat thi ae Bel, qu ae in
bib li o the ca Lycei Evan ge li ci Po so nien sis as ser van tur. Bp., 2006.

12 A meg je lent kö te tek: BÉL Má tyás: No ti tia Hun ga ri ae no vae hi sto ri co ge o gra phi ca. I–V.
Vien nae, 1735–1749. (?) (Az utol só, csu pán Mo son vár me gye leírá sát tar tal ma zó
V. kö tet meg je le né sé nek idô pont ja vi ta tott). Elô zô leg, a No ti tia be mu ta tá sa cél jából
meg je len te tett egy ter ve ze tet, ki dol go zott fe je ze tek kel: BÉL Má tyás: Hun ga ri ae an -
tiquae et no vae prod ro mus. No rim ber gae, 1723. Eb ben el ké szí tet te Sze pes vár me gye
leírá sát is.
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13 A 17–18. szá za di né met ál lam is me ret irány za tai ra, fej lô dé sé re jó össze fog la lást ad:
Gab riel la VA LE RA: Sta ti stik, Sta a ten ges chich te, Ges chich te im 18. Jahr hun dert. In: Auf -
klärung und Ges chich te. Stu dien zur deuts chen Ges chichts wis sens chaft im 18. Jahr -
hun dert. Hrsg. Hans Erich BÖ DE KER. Göt tin gen 1986. 119–143. Bél és a né met állam -
 is me ret kö zöt ti kap cso lat a ma gyar szak iro da lom ban köz hely, ám máig sincs kel lôen
tisz táz va. Ku ta tá saink sze rint Bél No ti ti á já nak felépí té se, te ma ti ká ja erô sen ha sonlít
Jo hann And re as BO SI US: Int ro duc tio ge ne ra lis in No ti ti am Re rum pub li ca rum Or bis Universi
(Je nae, 1676) cí mû mun ká já ban fel vá zolt ter ve zet re. Lásd TÓTH Ger gely: Bél Mátyás
„No ti tia Hun ga ri ae no va…” cí mû mû vé nek ke let ke zés tör té ne te és ké zi ra tai nak is mer te té se.
I–II. (Dok to ri Disszer tá ció. EL TE BTK Tör té ne ti Könyv tár.) Bp., 2007. I. 31–35.

14 BÉLMá tyás: Ad pa ra tus ad hi sto ri am Hun ga ri ae si ve col lec tio mis cel la, mo nu men to rum inedi -
 to rum par tim, par tim edi to rum, sed fu gien ti um. I–II. Po so nii, 1735(–1743).

15 A ma gyaror szá gi tö rök hó dolt ság kiala ku lá sá ra össze fog la ló lag lásd FO DOR Pál: Magyar -
or szág és a tö rök hó dí tás. Bp., 1991; HE GYI Klá ra: A tö rök be ren dez ke dés Ma gyaror szá gon.
Bp., 1995. (His tó ria Könyv tár. Mo no gráfiák 7)

16 Üdí tô, de saj nos ma gá nyos ki vé tel Rác ke ve vá ros is mer te té se Pest-Pi lis-Solt vár megye
leírá sá ban. E te le pü lé sen Bél adat gyûj tô mun ka tár sa – egé szen bi zo nyo san Ma tolai
Já nos – be jut ha tott a vá ro si le vél tár ba, s szá mos fon tos do ku men tum hoz fért hozzá.
Ezek egy részt a vá ros ki vált ság le ve lei vol tak, de ugyanitt ta lál ta meg Ma to lai a Skaricza
Má té re for má tus pré di ká tor tol lá ból szár ma zó, Ke ve vá ra sá ról va ló szép his tó ria cí mû
köl te ményt is, amely 1581-ben, vagyis már tö rök ura lom alatt, de a vá ros pros peráló
idô sza ká ban ke let ke zett. A mû kri ti kai kiadá sa, bô sé ges jegy zet anyag gal: ÁCS Pál
(kiad.): RMKT XVI/11. Bp., 1999. 239–248. (szö veg köz lés), 465–472. (jegy ze tek).
A Ska ri cza- mû nek a vá ro si le vél tár ban ôr zött pél dá nyá ra l. uo. 465. A köl te mény
vá ros tör té ne ti ada tai ból (ut cák, piac te rek ne vei stb.) Ma to lai – a vá ros ról ké szült
leírás alap szö ve gé nek ké szí tô je –, il let ve Bél bô sé ge sen me rí tett. L. BÉL: No ti tia, i. m.
(2. j.) II I. 520–527. Bél emel lett is mer te és fel hasz nál ta Ska ri cza má sik mun ká ját,
a Sze ge di Kis Ist vánt (és sa ját ma gát) be mu ta tó élet raj zot (Ste pha ni Sze ge di ni vi ta.
In: Ste pha nus SZE GE DI NUS PAN NO NI US: The o lo gi ae sin ce rae lo ci com mu nes… Ba si le ae,
1585.), ugyanis a po zso nyi tu dós ész re vet te a Vi tá ban a Rác ke vé re vo nat ko zó ada -
tok so ka sá gát. L. BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 523. Emel lett Ma to lai fon tos ada tok -
hoz ju tott hoz zá a vá ro si le vél tár ban Rác ke ve 17. szá zad vé gi múlt já ról is, így pél -
dául, hogy 1687-ben sú lyos éhin ség volt, és a la ko sok macs ka- és ku tya húst et tek (itt
egyér tel mûen a le vél tá rat ad ja meg for rás ként), de a „pol gá rok” visszaem lé ke zéseire
is hi vat ko zik. L. uo. 524–525. Vé gül em lí tést ér de mel, hogy Ma to lai Já nos sa ját fogal -
maz vá nyá ban vi lá go san ki je len ti, hogy ott jár ta kor (vagyis 1730-ban) a ma gyar re -
for má tu sok a Szent Áb ra hám-temp lom ban gya ko rol ják val lá su kat („Hun ga ri sunt
plurimi, re li gi o nis re for ma tae, qu am li be re, uno pra e eun te mi nist ro exer cent in
temp lo Abra ha mi.” l. [Ma to lai J.:] Sec tio II. De Ar ci bus Pro ces sus Pi li sien sis. Úst red ná
Knizni ca Slo vens kej Aka dé mie Vied – Lyce ál na knizni ca, Frag men ta XIV. p. 78.),
amely adat megerô sí te ni lát szik Ács Pál azon vé le mé nyét, mi sze rint a Ska ri cza ál tal
is em lí tett Szent Áb ra hám-temp lom nem azo nos a vá ros tól észak ra fek vô mo nostor -
temp lom mal – aho gyan azt töb ben gon dol ják –, ha nem a haj da ni Szen tá bra hám -
tel ke fa lu nak, Rác ke ve elôd jé nek volt a plé bá nia temp lo ma, ame lyet az tán a ma gyar
re for má tu sok (így Ska ri cza is) hasz nál tak. Vö. ÁCS: i. m. 469–470, 472. Ma to lai János
sze re pé re Pest-Pi lis-Solt vár me gye leírá sá ban l. TÓTH: Bél Má tyás „No ti tia Hun ga riae
no vae…”, i. m. (3. j.) I. 82–83., II. 61–72.
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17 Ni co laus IST VÁNF FY: Hi sto ri a rum De Re bus Un ga ri cis Li bri XXXIV nunc pri mum in lucem
edi ti. Co lo ni ae Agrip pi nae, 1622. Ezt a kiadást hasz nál ta Bél Má tyás, amint ar ról ha -
gya té ki könyv lel tá ra ta nús ko dik: Li bri lit te ra rii va rii ge ne ris, qu ae in bib li o the ca
Mat thi ae Be lii con ti nen tur. Ké zi rat. Kö zöl ve: TÓTH: Bél Má tyás ké zi ra tai, i. m. (1. j.)
Függ. VI I. (Ist vánf fy mû ve: nr. 36.)

18 Lásd BE NITS Pé ter: Be ve ze tô. In: Ist vánf fy Mik lós ma gya rok dol gai ról írt his tó riá ja
Tállyai Pál XVI I. szá za di for dí tá sá ban. I. 1. kö tet, 1–12 könyv. Kiad. BE NITS Pé ter.
Bp., 2001. 7–23. Ist vánf fy éle té re legújab ban, ed dig is me ret len élet raj zi ada tok kal:
NAGY Gá bor: „Tu pat ri ae, il la tu is vi vet in hi sto ri is”. Elô ké szü let egy új Isth vánffi Miklós-
é let rajz hoz. Sz 142 (2008) 5. 1209–1248.

19 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 325–327, 332–334, 337–338.
10 FranzWAG NER: Hi sto ria Le o pol di Ma gni Ca e sa ris Au gu sti. I–II. Au gu stae Vin de li corum

1719–1731.
11 A kö vet já rá sok ról ké szí tett be szá mo lók ra legújab ban, to váb bi bô sé ges szak iro dalom -

mal: MOL NÁR An tal: A hó dolt ság fran cia szem mel. Louis De sha y es, ba ron de Co urmenin
uta zá sa Kons tan ti ná poly ba és a Szent föld re (1621). Tör té nel mi Szem le 49 (2007)
35–61.

12 Bu da és Pest a tö rök ko ri tör té ne té re máig a leg jobb össze fog la lás: FE KE TE La jos:
Bu da pest a tö rök kor ban. In: Bu da pest tör té ne te II I. Szerk. TOM PA Fe renc. Bp., 1944.

13 Ogier Ghis la in de BUS BECQ: Au ge rii Gis le nii Bus be qu ii D. Le ga ti o nis Tur ci cae Epi sto lae
qu a tu or… adiec tae sunt Du ae Al te ra e. Ei us dem de re mi li ta ri cont ra Tur cam instituenda
con si li um. Fran co fur ti, 1595.

14 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 327–332.
15 [BÉL Má tyás:] Co mi ta tus Bá csien sis, et Bod ro gien sis. Ké zi rat. Esz ter go mi Fô szé kes egy -

há zi Könyv tár, Hist. I. 26, 28–29.
16 Hen ri cus POR SI US: Hi sto ria bel li Per si ci, ge sti in ter Mu ra them II I. Tur ca rum, et Me hemetem

Ho da ben de, Per sa rum Re gem.Cons crip ta ab Hen ri co Por si o. Ei us dem Iti ne ris Byzantini
Li bri III, Car mi num Lib. II, Epi gram ma tum II, Po e ta. Fran co fur ti, 1583.

17 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 335–337.
18 Paul TAF FER NER: Ca e sa rea Le ga tio, qu am man dan te Au gu stis si mo Rom. Im pe ra to re Leopoldo I.

ad Por tam Ot to man ni cam sus ce pit, per fe cit que… Wal te rus S. R. I. Co mes de Les lie…
Suc cin ta nar ra ti o ne ex po si ta. Vien nae, 1672.

19 Má tyás ki rály könyvtárára lásd Bib li o the ca Cor vi ni a na. Összeáll. CSA PO DI Csa ba,
CSAPODI NÉ GÁR DO NYI Klá ra Bp., 1990.

20 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 362–366.
21 Pe ter LAM BECK: Com men ta ri o rum de au gu stis si ma bib li o the ca Ca e sa rea Vin do bo nen si li bri

I–VI I I. Vien nae, 1665–1679.
22 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 366–369.
23 MOL NÁR: i. m. (11. j.) 35–36.
24 Hie rony mus LAS KY: Hi sto ria ar ca na le ga ti o nis, no mi ne Jo han nis re gis, ad So y man num

Tur ca rum im pe ra to rem sus cep tae… In: BÉL: Ad pa ra tus, i. m. (4. j.) I. 159–189. A szer -
zô re és mû vé re, il let ve a kor po li ti kai vi szo nyai ra lásd BAR TA Gá bor: Be ve ze tés. In:
Két tár gya lás Sztam bul ban. Hie rony mus Las ki tár gya lá sa a tö rök nél Já nos ki rály ne -
vé ben, Ha bar da necz Já nos je len té se 1528. nyá ri sztam bu li tár gya lá sai ról. Bp., 1996.
5–61; FO DOR Pál: A Bécs be ve ze tô út. (Az osz mán bi ro da lom az 1520-as évek ben.) In:
Uo. 63–96.

25 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 262–263, 267–286.
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26 Jo han nes BO CA TI US: Com men ta tio epi sto li ca de le ga ti o ne sua ad Ste pha num Bots kay, Transyl -
va ni ae prin ci pem, et sus cep ta cum eo, VI. Nov. An no MDCV in Cam pos Rá kos, pro fec tione…
Ac ces sit ei us dem Iau ri num re di vi vum. In: BÉL: Ad pa ra tus, i. m. (4. j.) I. 317–352. A talál -
ko zó ra lásd SZA KÁLY Fe renc: Ami kor a bá rány a far kas sal társal gott… Bocs kai Ist ván és
Lal la Meh med nagy ve zír rá kos me zei ta lál ko zó já nak hát te ré rôl. In: Bocs kai kí sé reté -
ben a Rá kos me zôn. Em lék ira tok és ira tok Bocs kai Ist ván fe je de lem és Lal la Mehmed
nagy ve zír ta lál ko zó já ról 1605. no vem ber 11. Kiad. CSON KA Fe renc és SZA KÁLY Fe renc.
Bp., 1988. 5–48. Bo ca ti us sze mé lyé re és mû vé re lásd CSON KA Fe renc: Utó szó.
In: BOCATI US Já nos: Öt év bör tön ben. 1606–1610. Bp., 1985.

27 Pest leírá sá ban: BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 72–85; Bu da leírá sá ban: Uo. 351–354.
28 „Egre gii, sci li cet, pa cis & mu to rum fo e de rum, ar tifices Tur cae, sem per ha bi ti sunt.”

Bél: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 331. – Ki csi vel fen tebb, Bus becq sza vai be ve ze té se ként
min de ne set re meg jegy zi, hogy a pa sa igaz ság ta la nul és igen csa lárd mó don vi sel -
ke dett: „Rem, ab ur bis pra e fec to, sic sa tis ini que, & cum exi mia ge stam frau de,
memo ra vis se nunc iu ve rit.” Uo.

29 Uo. 272.
30 Bocs kai az egyik bi zal ma sá nak – a tár gya lá sok elôtt, ha nem tér ne vissza – ezt a jó -

ta ná csot ad ja (Bél la tin for dí tá sá ban): „Meo exemp lo mo ni ti, ca ve te Tur ca rum
infidae gen ti, vos un qu am cre da tis.” Uo. 85. A „hit sze gô” (infidae) jel zô az ere de ti
ma gyar szö veg ben nincs ben ne!

31 „Ut por ro se cu ri or es set fides, si mul lit te ras Ve zi rii red dit [sc. le ga tus], Tur cis Athname
vo ca tas, qu i bus, et ur bi et his qui ist huc per fu ge rant, in co lu mi ta tem om nem, solita
perfidae gen tis, glo ri a ti o ne, comp ro mit te bat.” BÉL Má tyás: Sop ron vár me gye leírá sa. –
Des crip tio Co mi ta tus Semp ro nien sis. I–II I. A szö ve get gond. és ford. DÉ RI Ba lázs, FÖLD -
VÁ RY Mik lós, TÓTH Ger gely. Szerk. KIN CSES Ka ta lin. Bp., 2001–2006. II I. 130.

32 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 327–328.
33 Uo. 328–330.
34 „Sic se ha bet re li gio, qu am do lus Ma ho me di finxit…” Uo. 330.
35 Uo. 332.
36 „Ser va vit no bis rei ge stae me mo ri am, Paul lus Taf fer ne rus… qu am heic ex cerp tam

da bi mus, ut con stet, qu am sit Tur cis ver sa ti le in ge ni um, &, cum ad cru de li ta tem
pro num, tum eti am proc li ve ad ele gan ti am, si ita pos cat oc ca si o.” Uo. 362. – A követ
fo ga dá sá nak leírá sát lásd Uo. 362–363.

37 Uo. 353.
38 Az eu ró pai, szo ro sab ban né met tö rök kép re és an nak vál to zá sai ra legújab ban lásd

BAR BA RICS Zsu zsa: „Türk ist mein Nahm in al len Lan den…” Kunst, Pro pa gan da und
die Wand lung des Tür ken bil des im Hei li gen Rö mis chen Reich deuts cher Na ti on.
In: Ac ta Orien ta lia Aca de mi ae Scien ti a rum Hun ga ri cae 54 (2001) 257–317.

39 A tö rök kul tú ra eg zo ti kus sá vá lá sá ra az eu ró pai gon dol ko dás ban, to váb bi iro da lom -
mal: G. ETÉ NYI Nó ra: Had szín tér és nyil vá nos ság. Ama gyaror szá gi tö rök há bo rú hírei
a 17. szá za di né met új sá gok ban. Bp., 2003. 74–77.

40 A Ma gyaror szá gon a tö rök kor ban vég be ment de mo gráfiai, nem ze ti sé gi vál to zásokra
lásd RÁCZ Ist ván: A tö rök vi lág ha gya té ka Ma gyaror szá gon. Deb re cen, 1995. 83–171;
DÁ VID Gé za: Ma gyaror szág né pes sé ge a 16–17. szá zad ban. In: Ma gyaror szág tör té ne ti
de mo gráfiája (896–1995). Mil le cen te ná ri u mi elôadá sok. Szerk. KO VA CSICS Jó zsef.
Bp., 1997. 141–171; DÁ VID Gé za: Stu dies in De mo gra phic and Ad mi nist ra ti ve Hi sto ry
of Ot to man Hun ga ry. Istan bul, 1997. (Ana lec ta Isi si a na 25)
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41 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) IV. 222–223.
42 Uo. 709–710.
43 BÉL, Má tyás: Co mi ta tus Co ma ro mien sis. Ké zi rat. Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv -

tár, Hist. I. 26, 28–29. Hist. I. ii ii (2), 38.
44 BÉL: Co mi ta tus Bá csien sis, et Bod ro gien sis, i. m. (15. j.) 24–25.
45 „Hun ga ri re gi o nem in co lunt, sed qui in supp le men tum Va la chos pri dem co ac ti

sunt ac ci pe re. Nam que fre qu en ti bus, qu as Tur cae in tu le runt, cla di bus, in pau ci -
ta tem re dac ti, hos pi tia gen ti pe re gri nae, et ex vi ci nia Va la chia, huc pro pa ga tae,
pra e bu e re.” [BÉL, Má tyás:] Hi sto ria Co mi ta tus Szol nok Me di o cris. Ké zi rat. Esz ter go mi
Fô szé kes egy há zi Könyv tár, Hist. I. kkk. 18.

46 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 468–505.
47 Uo. a 470. ol dal után.
48 [BÉL, Má tyás:] Des crip tio Co mi ta tus Al ba- Re ga len sis cum effigie bus re gum Hun ga ri ae cupro

exp res sis. Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv tár, Hist. I. c. 145.
49 A kér dés re alap ve tô mun ka: PE STY Fri gyes: Az el tûnt ré gi vár me gyék. I–II. Bp., 1880.
50 „Ad hunc re gi o nis ha bi tum res pe xis se cre do pris cos, il los ho mi nes, qui Co mi ta tum

hunc Bod rogh ap pel la ve re, id enim ni hil est ali ud, qu am Vo de Roch, seu aqu a rum
cor nu ist hic in unum al veum co eun ti um: si cu ti no runt Sar ma ti cae, Sla vi ca e que lin -
gu ae gna ri.” BÉL: Co mi ta tus Bá csien sis, et Bod ro gien sis, i. m. (15. j.) 3.

51 Bod rog vár me gye tör té ne té re, té ves te rü le ten va ló új jáé lesz té sé re lásd PE STY: i. m.
(49.j.) 219–253.

52 BÉLMá tyás: Hi sto ria Co mi ta tus Bé ke sien sis.Ké zi rat. Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv -
tár, Hist. I. p. 1.

53 UÔ: Co mi ta tus Te me sien sis. Ké zi rat. Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv tár, Hist. I.
mmm. 153–161.

54 A ma gyaror szá gi tö rök épí té sze ti em lé kek re össze fog la ló lag lásd GE RÔ Gyô zô: Tür -
kis che Bau denk mä ler in Un garn. Bp., 1976; UÔ: Az osz mán-tö rök épí té szet Ma gyaror szá -
gon. (Dzsá mik, tür bék, für dôk). Bp., 1980. (Mû vé szet tör té ne ti Fü ze tek 12)

55 „Ma hu me da no rum pro fec to in co la tus, tur pi ter re gi o nem fo e da vit, ut diu vix potuerit
re pur ga ri. Et pro fec to fo e tent ad huc ve sti gia bar ba rae gen tis, ta met si iam pri dem
ei ec ta e.” BÉL Má tyás: Re rum Hun ga ri ae li ber de co mi ta tu Ba ra nyen si. In: Esz ter go mi
Fô szé kes egy há zi Könyv tár, Hist. I. l. 15.

56 Ma gyaror szá gi tö rök vár épí té szet re lásd FO DOR Pál: Tö rök vár erô dí té si mun kák Magyar -
or szá gon a XVI–XVI I. szá zad ban. HK 26 (1979) 375–398.

57 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 5.
58 Uo. IV. 118.
59 BÉL: Des crip tio Co mi ta tus Al ba- Re ga len sis, i. m. (48. j.) 171–174.
60 Uo. 145.
61 Mul tas [sc. ae des] re li qu e runt Tur cae ex mo re suo bar ba re inst ruc tas, hoc est casula -

rum in star, hu mi li o re po si tu cum tec to pla no, et mo di ce edi to, ha bi ta cu lis exiguis,
ac sor di dis.” BÉL: Re rum Hun ga ri ae li ber de co mi ta tu Ba ra nyen si, i. m. (55. j.) 26. A török
ko ri Pécs re, és a tö rök épí té sze ti em lé kek re lásd SZA BÓ Pál Zol tán: A tö rök Pécs. Pécs,
1958; GE RÔ Gyô zô: Pécs tö rök ko ri em lé kei. Pécs, 1962.

62 BÉL: Re rum Hun ga ri ae li ber de co mi ta tu Ba ra nyen si, i. m. (55. j.) 26–27.
63 „In me dio ar cis ni hil, pra e ter de lu brum vi si tur, qu od iam in ar ma men ta ri um abiit.”

BÉL Má tyás: Co mi ta tus Si me gien sis. Ké zi rat. In: Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyvtár
Hist. I. ddd. 179. – A Szu lej mán- dzsá mi ra lásd MOL NÁR Jó zsef: Szi get vár tö rök mû em -
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lé kei. Bp., 1958, 18–22. (ô úgy tud ja, a dzsá mi ka to nai kór ház lett); GE RÔ: Az osz mán-
tö rök épí té szet, i. m. (54. j.) pas sim.

64 „Int ra op pi dum Temp la duo vi si tur, al te rum a Tur cis re lic tum, tur bi na to ver ti ce,
at que plum bo in tec tum, cum gra ci li tur ri cu la, qu od ta men de pul sa im pie ta te
Turcica iam sa cris op pi di com mu ni bus de di ca tum est.” BÉL: Co mi ta tus Si me gien sis,
i. m. (63. j.) 180. Va ló szí nû leg Ali pa sa dzsá mi já ról van szó, amely ké sôbb plé bánia -
temp lom má lett. MOL NÁR: i. m. (63. j.) 22–27.

65 A ma gyaror szá gi tö rök für dô kre ki vá ló össze fog la lás, az egyes für dôk rôl va ló írá sos
em lí té sek össze gyûj té sé vel: SU DÁR Ba lázs: Tö rök für dôk a hó dolt ság ban. Tör té nel mi
Szem le 45 (2003) 213–263.

66 „Tur cae pro fec to, ar ce po ti ti, mul tum in co la tu op pi di de lec ta ban tur, qu od ex aqua -
e duc ti bus, qu os in sti tu e runt, & po si tis, ma gno sum tu, ex gen tis mo re, bal neis, plane
co nie ce ris. Ni mi rum, ge mi num fon tem, pro xi mo in col le sa lien tem, per ti bi as,
humi de fos sas, in op pi dum cor ri va ve rant. qui de mum per si la nos, lo cis op por tunis,
pro si lie bant. Al te ri, Ki rály-Kút ja, qu od Fon tem Re gi um, so nat, al te ri Ma gyar-Kút, si ve
Fon tis Hun ga ri ci, no men ha e res cit ho die qu e. Iis dem his ce duc ti bus, & bal neo, aquae
ad fun de ban tur. Ex stat ei us mo lis ru dus se mi o bru tum, ex quo, non obs cu re cognosci
po test, ad fa bre fac tam, at que ita inst ruc tam fu is se, ut la van tes, qu o ties lu be bat, per
fistu las, iu sto or di ne dis cur ren tes, nunc fri gi dam, nunc ite rum ca li dam, im mit tere
po tu e rint, in la cus bal ne a to ri os.” BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) IV. 144–145. A nóg rá di
tö rök für dô rôl va ló írá sos em lí té sek re lásd SU DÁR: i. m. (65. j.) 253–254. (Bél leírását
nem is me ri.)

67 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 456, 460. A bu dai tö rök für dô kre lásd SU DÁR: i. m. (65. j.)
225–244.

68 A szé lein elázott, ezért rész ben ol vas ha tat lan ké zi rat vo nat ko zó ré sze így szól: „In
eo dem pra e dio, sunt eti am ther mae <qu a rum iam> sup ra me mi ni mus [az ál ta lá -
nos rész ben, a ter mál víz kap csán – megj. tô lem, T. G.]; ea e dem que du o bus <in
locis, in si gni?> ar tificio a Tur cis inst ruc tae, in si mi<li tu di nem ro>tae ia cen tis, sa xo
qu ad ra to cin gun tur: <gra dus> pra e bent de cen sum ad ima, op por<tu na qu i dem?>
la van di com mo di ta te. Unum [sc. ther ma rum Tur ci ca rum] pro pe <ar cis mo en>ia
est, uno que tan tum in te ria<cen ti hort>ulo a mu ris di stat; qu od tur bi na<to ver tice>
ele gan tis fa bri cae olim inst ruc tae, <vi si tur?> al te rum pas si bus plus qu am du cen<tis
in se dit?> paul lo in fe ri us, est que cont ra hor<tum eun dem?> epis co pa lem, fluvio
tan tum in ter<la ben ti> di remp tum, qu od pa ri ter te stu di ne <tur bi na ta> ob tec tum
erat, sed iam for ni ce <dei ec to>, pa tet sub dio, ta met si mu ris un di que inc lu sum sit;
ha bet que comp lur<a> bap ti ste ri a. Ma xi mum unum, si mi le p<…> ambitu pas sus
cir ci ter tri gin ta comp<lec ta tur;> re li qua sunt mi nu ti o ra. At que ho<c secund>um
a plu ri mis fre qu en ta tur, non <na tu>ra li tan tum sua te pi di ta te, sed <…> fac tum.
Ad sunt enim apo dy te ria, et <… ca>di, seu van ni, qu i bus aqua ahe no <ca li da fac ta?
in>fun di tur, pra e bet que mo dum la vand<i op por tu>num. Ut rum que hoc bal neum
sub lu<it fluvi us> a quo eti am pro cul du bio su beun te <fri gi do> hu mo re, per miscetur,
fitque ex c<ali do fri gi>dum. Qu a re ne que ab an ti sti te <ha be tur tan ti>, ut me li orem
cu ram me re at, sed <re ten ta> an ti qua for ma ad hi be tur mo let ri<nae, cui> tan to
magis pro dest, qu an to mi nus <ge lu con>strin gi tur.” BÉLMá tyás: Co mi ta tus Hevesiensis.
Ké zi rat. Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv tár, Hist. I. z. (2) pp. 393–394. A szö veg
re konst ruá lá sá nál fi gye lem be vet tünk egy ké sei má so la tot is, amely nek ké szí tô je
ugyan csak meg kí sé rel te kiegé szí te ni a sé rült ere de ti szö ve get (amely ak kor ta lán
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még jobb ál la pot ban volt). A ké zi ra tot lásd Esz ter go mi Fô szé kes egy há zi Könyv tár,
Hist. I. z. (4) f. 74. Su gár Ist ván, a je les eg ri hely tör té nész az eg ri tö rök für dôk ismer -
te té se kor hasz nál ta ugyan Bél tôl He ves vár me gye leírá sát, de an nak egy ko rai vál -
to za tá ról ké szí tett, rossz mi nô sé gû, ki vo na tolt má so la tát for gat ta (OSzKK Fol. Lat.
3376.). En nek szö ve ge ke ve sebb in for má ciót nyújt, mint a fen ti ké zi ra té, ami igaz
a für dôk re is. Lásd SU GÁR Ist ván: Az eg ri für dô kul tú ra tör té ne te. In: Eger gyógy vizei és
für dôi. Szerk. UÔ. Eger, 1983. 109–230, itt: 118, 123, 137. Ugyanezt a rossz ké ziratot
vet ték ala pul nem rég He ves vár me gye Bél- fé le leírá sának kiadói is: BÉL Má tyás:
Heves me gye is mer te té se 1730–1735. [bi ling vis.] Szerk. BÁN Péter. Ford. KON DOR NÉ
LÁT KÓCZ KI Er zsé bet. (AHe ves Me gyei Le vél tár for rás kiad vá nyai 8) Eger, 2001. A für -
dôk rôl szó ló részt lásd uo. 124–125. A Bél leírá sá ban lé vô für dôk azo no sí tá sá ra lásd
SU GÁR (e jegy zet ben i. m.) 123; SU DÁR: i. m. (65. j.) 245–247.

69 Bars vár me gye leírá sá nak fo gal maz vá nyát egy he lyen így foly tat ja: „In cho a tum die
10. Iu lii, post re di tum ex ther mis Wyh nen si bus, 1730.” BÉLMá tyás: Hi sto ria Comitatus
Bar chien sis. Ké zi rat. Úst red ná Knizni ca Slo vens kej Aka dé mie Vied – Lyce ál na
kniznica (Bra tis la va), 427. kt. 381. TÓTH: Bél Má tyás ké zi ra tai, i. m. (1. j.) nr. 14/II.

70 A szkle nói és vih nyei für dôt mu tat ta be sze mel vény ként. BÉL: Prod ro mus, i. m. (2. j.)
128–139, 139–149.

71 A kér dés re lásd RÁCZ: i. m. (40. j.) 67–82.
72 BÉL: No ti tia, i. m. (2. j.) II I. 154.
73 Uo. 454.
74 „In co la rum ple ri que Ras ci a ni fu e runt; ide o que mo ri bus Tur ca rum ad huc ad su eti.

Do mi ci lia, ve sti tum re li qu am que su pel lec ti lem ad eo rum ri tum con for mant. Voces
eti am Tur ci cas, in lin gua eo rum, qu ae Illy ri ca est, ob ser ves.” BÉL: Re rum Hun ga riae
li ber de co mi ta tu Ba ra nyen si, i. m. (55. j.) 15.

75 BÉL: Co mi ta tus Bá csien sis, et Bod ro gien sis, i. m. (15. j.) 27.
76 „Nec du bi to fo re, qu in suc ces su tem po rum com pen sen tur neg lec tus rei bo a ri ae,

qu em bar ba ra gens, bu bu lae car nis fa sti dio, tot an no rum tyran ni de in ve xit.” BÉL:
Co mi ta tus Te me sien sis, i. m. (53. j.) 27.

77 „Olim afflue bant om nia cer vis, da mis, cap reis, lu pi cap ris, le po ri bus et vul pi bus,
pra e ser tim sub iu go Tur co rum, qui ani man ti bus fe ris haud ves cun tur, ni si qu as
pro mo re Iu da i co, ip si, cult ro, vi vas mac ta runt.” Uo.

78 Uo. 146.
79 Uo. 26.
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TÓTH ZSOM BOR

Extra Hungariam non est?
Ko má ro mi Já nos tö rökor szá gi ex pe rien ti á ja

Be ve ze tô

Tar nai An dor im po záns for rás is me re tet fel mu ta tó klasszi kus ta nul má nya, idôt ál ló ki -
je len té sek ben sum máz ta a „pol gá ri nem ze ti gon do lat” meg je le né sé nek, ge ne zi sé nek
tör té ne tét.1 A Ca e li us Rho di gi nu stól ere dez te tett mon dás – mi sze rint „Ext ra Hungariam
non est vi ta, et si est, non est ita” – egy olyan ideo ló gia tör té ne ti vizs gá lat for rá sá vá vált,
amely a szál ló igét hasz ná ló, va riá ló és ha gyo má nyo zó in di vi duu mok, cso por tok, ér tel -
mi sé gi ré teg Ma gyaror szág hoz va ló vi szo nyá ra, il let ve en nek rep re zen tá ció já ra kér de -
zett rá.2 Az ideo ló gia tör té ne ti ér tel me zés föld raj zi fó ku sza Fel sô-Ma gyaror szág volt,
illet ve a nem ma gyar anya nyel vû, te hát né met, szlo vák, to váb bá pol gá ri élet mó dot,
men ta li tást fel vál la ló egy há zi ér tel mi ség ré te gei nek vizs gá la tá ra össz pon to sí tott. A rendi
tár sa da lom el le né ben meg mu tat ko zó pol gá ri tö rek vé sek nek, gyak ran ezek szim bió zi -
sá nak kap cso lat tör té ne te szol gál tat ta azt a tár sa da lom tör té ne ti kon tex tust, amely ben
he lyet ka pott ez a vizs gá lat. Az in terp re tá ció konk lú ziói a szer zô ál lí tá sa sze rint a na -
cio na liz mus ko rai fá zi sá nak tör té ne té hez kí ván tak ér dem be li ada lé kot szol gál tat ni.3

Sa ját kér dés fel ve té sem min den fé le vi ta szán dék nél kül egy má sik vo nat ko zás ban
szán dék szik hoz zá já rul ni a pat rio tiz mus (pat ri o tism) vagy pro to na ci o na liz mus (pro -
to- na ti o na lism) mél ta tá sá hoz. Tar nai val el len tét ben va ló ban „ext ra Hun ga ri am” ál la -
po tá ban élôk, vagyis a Ma gyaror szág ról, fô ként po li ti kai okok, szám ûze tés miatt ki szo -
rult in di vi duu mok, cso por tok Ma gyaror szág hoz mint ha zá hoz kap cso ló dó vi szo nyát
te szem vizs gá la tom tár gyá vá. Az emig rá ció mint lét ál la pot a 17. szá zad má so dik fe lé -
tôl egy re gya ko ribb epi zód Fel sô-Ma gyaror szág és kü lö nö sen Er dély tör té ne té ben. Fô -
ként az Osz mán Bi ro da lom, il let ve en nek hó dolt ré szei (pél dául Mold va, Ha vasal föld)
ad tak át mene ti tar tóz ko dá si he lyet er dé lyi és ma gyaror szá gi po li ti ku sok, ne me sek, ka -
to nák szá má ra. Az iro da lom tör té net ká no ni né ze te kö vet kez té ben II. Rá kó czi Fe renc
és ro dos tói ud va ra – Mi kes Ke le men nel együtt – tû nik a leg szem beöt lôbb nek, ám ne
fe led jük, hogy ôket több hul lám ban ér ke zô emig ráns cso por tok elô zik meg, akik vél -
he tôen egy sa já tos, iro dal mi és po li ti kai szem pont ból egyaránt je len tôs disz kur zív ha -
gyo mányt ala poz tak meg. Je len dol go zat nak – még ha csak jel zés sze rûen is – egyik cél -
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ja pon to san az len ne, hogy a ka no ni zált ro dos tói mo men tum po li ti ka tör té ne ti, iro da -
lom tör té ne ti és ant ro po ló giai elôz mé nyei re hív ja fel a fi gyel met, a ká no ni né zet egy -
faj ta kor ri gá lá sát pro po nál va.
Ez az eset ta nul mány, mely egy na gyobb pro jekt váz la ta, csu pán ar ra tesz kí sér le tet,

hogy egyet len pél dán ke resz tül mu tas son rá a tö rökor szá gi emig rá ció po li ti kai-esz me -
tör té ne ti je len tô sé gé re, azaz a pat rio tiz mus/pro to na ci o na liz mus ala ku lás tör té ne té -
ben az emi grán si ál la pot, né zô pont funk cióit kí ván ja vizs gál ni.
Mód szer ta ni lag olyan kon tex tua li zá ló el já rá sok ra ha gyat ko zom, ame lyek tör té ne ti

ant ro po ló giai kér dés fel ve té sek re és vá lasz le he tô sé gek re ha gyat koz nak. Az így ar ti ku -
lá ló dó tör té ne ti ma gya rá zat a mik ro szin tû vizs gá lat for rás ér tel me zé sét át fo góbb, sôt
ho lisz ti kus ant ro po ló giai kon tex tu sok ban re po zi ci o nál ja.

Az emig rá ció tör té ne ti ant ro po ló giai je len tô sé ge

A kul tu rá lis ant ro po ló gia szá má ra min dig is je len tôs ki hí vást ké pe zett azok nak a kö -
zös sé gek nek a ta nul má nyo zá sa, ame lyek köz vet len kul tu rá lis és tár sa dal mi mi liô jü ket
meg vál toz tat va ki- vagy be ván dor lók ként (emi grants/im mi grants)4 új nor mák nak és
el vá rá sok nak meg fe lel ve kel lett beil lesz ked je nek bár mi áron is túlélé sük ér de ké ben.
A kul tu rá lis transz for má ció, az asszi mi lá ció/ak kul tu rá ció, az ide gen ség ta pasz ta la ta,
a több nyel vû ség, vé gül pe dig az ezek kö vet kez té ben kiala kí tott iden ti tás mint egy fajta
„disp la ced iden tity” je len leg is a poszt mo dern ant ro po ló gia (ld. bor der anth ro pology)5

ho ri zont já ban kap kiemelt he lyet. A je len vál to zó po li ti kai prio ri tá sai és had szín te rei,
a szün te len ala ku ló poszt ko lo niá lis vi lág prob lé mái tel je sen in do kolt tá te szik eze ket
a szink rón né zet ben vég zett vizs gá la to kat. A kul tu rá lis ant ro po ló gia azon ban olyan
di a krón vizs gá la tok ra is vál lal ko zott, ahol, ha nem is konk ré tan az emig rá ció, de az
uta zás vagy za rán dok lás ürü gyén az emig rá ció ra is jel lem zô li mi ná lis vagy li mi no id ál -
la pot vizs gá la tá ban kap csol ta össze a tör té ne ti pers pek tí vát az ant ro po ló giai ma gya rá -
zat tal. Így a ko ra új kor tör té né szei ál tal adott ant ro po ló giai in dít ta tá sú vizs gá la tok
ered mé nyei6 mel lett a kul tu rá lis ant ro po ló gia olyan klasszi ku sai ra ha gyat koz ha tunk,
mint Van Gen nep,7 il let ve Vic tor és Edith Tur ner.8

A li mi na li tásmint át me ne ti ség gon do la tá nak el sô meg fo gal ma zó ja Van Gen nep volt,
aki az át me ne ti rí tus ban (ri te de pas sa ge) en nek a tran zí ci ó nak (tran si ti on/pas sa ge)
mint kul tu rá lis je len ség nek a fo lya ma tát ír ta le. A ri tuá lis cse le ke de tek, ame lyek két
élet cik lus-e se mény kö zöt ti pe rió dus ban (szü le tés és há zas ság kö zött a fel nôt té vá lás
át me ne te) vagy más ta pasz ta la tok so rán men nek vég be, a kö vet ke zô mo dellt kö ve tik:
az el vá lasz tás (sé pa ra ti on), át me net (tran si ti on), vé gül pe dig az új ra be fo ga dás (agré -
ga ti on).9 Vic tor Tur ner ezt az el mé le ti mo dellt ár nyal ta, ami kor a li mi ná lis ál la pot -
ban a com mu ni tas,10 vagyis a struk tu rált, sta bil tár sa dal mi cso por tok, osz tá lyok ren dek -
hez mér ten ideig le nes át me ne ti kö zös sé gek kiala ku lá sát ír ta le. Az in di vi duum az
át me ne ti, te hát li mi ná lis ál la pot ban haj la mos a ha son ló lét ál la pot ban lé vô sors tár sai -
val cso por tot ké pez ni, amely ál ta lá ban a li mi na li tás meg szûn té vel fel is bom lik. Vic -
tor és Edith Tur ner a val lá sos li mi na li tás klasszi kus pél dá ját a za rán dok lat ban azo no -
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sí tot ták be. Az uta zást, il let ve val lá sos cé lú, mo ti vá ció jú el tá vo zást, amely a fennál ló
tár sa dal mi be ren dez ke dett ség struk tú rái ból va ló ki lé pést je len tet te, olyan li mi na li tás -
ként ér tel mez ték, amely a za rán dok lók, bú csú já rók, uta zók kö zös sé gét egy faj ta com -
mu ni tasszá11 lép tet te elô. Te hát a za rán dok la tot per for má ló in di vi duum beépül ve egy
kö zös ség be (fel low ship of li ke- min ded so uls) éli meg, sôt éli túl ezt a li mi ná lis ál la po -
tot. Más részt a za rán dok lat sa já tos li mi na li tás- ta pasz ta la ta a via cru cis alap él mény bôl
táp lál ko zott, ugyanis a za rán dok lat nem csak lel ki meg tisz tu lást, ha nem tes ti megúju -
lást, akár konk rét be teg sé gek bôl va ló fel gyó gyu lást is je lent he tett a ke reszt utat imi tá -
ló hí vôk szá má ra.12

No ha Tur ner el sô sor ban kö zép ko ri és új ko ri za rán dok la tok kal il luszt rál ja té zi seit,
alig ha té ve dünk, ha ezt az uta zás sal ki vál tott li mi na li tást a ko ra új kor ban a pe reg ri nu -
sok ra, fel fe de zôk re és a szám ûzöt tek re, sôt az ide gen ben rab sá got el szen ve dôk re is ki -
ter jeszt jük. De ma rad junk a szám ûzöt tek nél, a meg szo kott élet te rük bôl, szû kebb ha -
zá juk ból vagy a feu dá li san szer ve zett tár sa dal mi tér bôl, en nek kö te lé kei bôl ki ke rült
in di vi duu mok nál. A vissza té rés le he tô sé ge és re mé nye el le né re is egy sa já tos át me ne -
ti ál la pot ba ke rül nek, bár a feu dá lis füg gés is meg szû nik, ugyanak kor sem ha tal mu -
kat, sem nyil vá nos, sem pri vát sze rep kö rei ket nem per for mál hat ják. Né ha a vissza té -
rés, vagyis e lét ál la pot nak a meg szûn te olyan ki lá tás ta lan, hogy haj la mo sak val lá sos
ana ló giák ra ha gyat koz va ke reszt vi se lés ként, szen ve dés ként (via cru cis) de fi ni ál ni hely -
ze tü ket. A „bú do sás”, a pe reg ri ná ció tól a szám ûze té sig egyaránt ezt a tár sa dal mon és
ren den kí vü li át me ne ti sé get, li mi na li tást je lö li. A túlélés meg nö ve ke dett tét je a cso -
port ba, com mu ni tas ba szer ve zô dés mel lett olyan faj ta szel le mi igénnyel is kiegé szül,
kü lö nö sen az írás tu dók ese té ben, amely az iden ti tást, a li mi na li tás ba átala ku ló önazo -
nos ság egyé ni és kö zös sé gi for mái nak kör vo na la zá sát cé loz za meg. Ez zel ma gya ráz ha -
tó, hogy a „ke ser ves bú do sást” vál la ló és meg ta pasz ta ló egyé nek, cso por tok igé nyét ér -
zik en nek az ál la pot nak ré szint az ér tel me zé sét, ré szint pe dig szim bo li kus és po li ti kai
tar tal mak kal, funk ciók kal va ló meg je lö lé sét. Akár csak az em lék írás ant ro po ló giá já -
ban, a li mi na li tás írás ant ro po ló giai kö vet kez mé nye az írás mint mé dium al kal ma zá sa
a meg vál to zott iden ti tás rep re zen tá lá sá ra, a mó do sult pri vát és pub li kus nyil vá nos ság -
mo del lek, nor ma li tás- és de vi an ci a-sz ten der dek pro mo vá lá sá ra. Az emig rá ció ban az
írott kom mu ni ká ció cent rá lis je len tô sé ge, túl az egyér tel mû po li ti kai és túlélé si funk -
ción, gyak ran a konk rét cse lek vést pó tol ja, a kény sze rû kon temp la tív élet hely zet ben
az ak ti vi tás il lú zió ját te rem ti meg
.

Ko má ro mi Já nos tö rökor szá gi emig rá ció ja

Cse rei Mi hály jó vol tá ból Ko má ro mi Já nos legelô ször a zer nye sti csa ta más nap ján,
vagyis 1690. au gusz tus 22-én tû nik fel a ré gi ma gyar iro da lom ban. Cse rei be szá mo ló -
ja sze rint a hul lák fosz to ga tá sa köz ben egy öl tö zé ké ben Te le ki Mi hály ra em lé kez te tô,
szét ron csolt ar cko po nyá jú hul lá ra akad va, Ko má ro mit szó lí tot ták fel a beazo no sí tás -
ra. A fo goly Ko má ro mi Já nos, Te le ki Mi hály se cre ta ri u sa és bi zal mi em be re be nyúlt
a hul la szá já ba, s miu tán en nek fo gat lan ínyét vé gig ta po gat ta, tud ván azt, hogy Te le -
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ki a süly miatt el ve szí tet te fo gait, beazo no sí tot ta a holt tes tet.13 Zer nyest, akár csak Cse -
rei Mi hály ese té ben, Ko má ro mi éle té ben is for du ló pon tot je len tett. Thö kö ly Im re bi -
zal mi em be re és se cre ta ri u sa lett, ki tar tóan szol gál ta egé szen éle te vé géig. Ha Cse rei
Mi hály megelé gel ve az éhe zést és a cél ta lan buj do sást Ha vasal föl dön az Er dély bôl ki -
szo rult ku ru cse reg tôl meg szö kött, Ko má ro mi ki tar tott gaz dá ja mel lett, nap ló ja ta nú -
sá ga sze rint a zen tai csa ta (1697) után elôbb Kons tan ti ná poly ba, majd Ni co mé di á ba
kí sér te. Hû szol gá la tát mi sem bi zo nyít ja szeb ben, mint hogy mind Zrí nyi Ilo na (1703),
mind pe dig Thö kö ly (1705) ha lá los ágyá nál ott volt, ápol ta, imád koz tat ta, bá to rí tot -
ta mind két hal dok lót, sôt te me té sü ket is meg szer vez te.14

Az Osz mán Bi ro da lom ban el töl tött idô (1697–1705) alatt nem csak tit ká ri tisz tét vé -
gez te lel ki is me re te sen, ha nem so kat uta zott, nap lót ve ze tett, és 1699-ben Kons tan ti -
ná poly ban le for dí tot ta a né met je zsui ta Hie re mi as Dre xel Gymna si um Pa tien ti ae cí mû
mû vét.15 Thö kö ly ha lá la (1705) után ha za tért, Rá kó czi tá mo ga tá sát él vez te, de 1711-
ben pes tis ben meg halt. Tö rökor szá gi tar tóz ko dá suk alatt, miu tán Kons tan ti ná polyt
csá szá ri uta sí tás ra el hagy ták, Ni co mé di á ba kel lett men je nek. Nap ló já nak 1701-es be -
jegy zé se sze rint szep tem ber 24-én kö töt tek ki, és csak más nap, szep tem ber 25-én fog -
lal ták el a ne kik ki je lölt szál lást. Ni co mé di á ba ér ve a je len tôs ol va sott ság gal, mû velt -
ség gel bí ró Ko má ro mi Já nos azon nal Di oc le ti a nus ra és a ko rai ke resz tény ül dö zé sek re
gon dolt: „Eb ben az hely ben ön te tett ki Di oc le ti a nus s más po gány csá szá rok ide jé ben
amaz sok ezer marty ro mok vé rek, s ehez nem messze egy völgy ben, hogy or dí tá sok,
jaj ga tá sok a vá ros ban ne hal lat nék. – Úgy tet szett, kö nyeb sé gem re lett, hogy az mi
márty rom sá gunk is ide volt ren del tet ve. Di csôs ség a nagy Is ten nek éret te.”16

A la tin ból vég zett for dí tás (1699) cí mé ben ön ma gát édes ha zá ja már tír ja ként, sôt
a nap ló ban Thö kö lyt és egész kí sé re tét is már tí rok ként de fi ni á ló Ko má ro mi nem vélet -
le nül fo gal ma zott így. A könnyebb ség, amit ér zett, és amiért há lát adott, egyér tel mûen
ezt a li mi ná lis ál la po tot ma gya rá zó, szá má ra és tár sai nak iden ti tást adó app li kált/ak -
ko mo dált már ti ro ló gia fel ta lá lá sa je len tet te. De ne té vesszen meg a dis kur zus sa já tos
össze tett sé ge: az ana ló gia teo ló giai, sôt egy ház tör té ne ti, a je len té se vi szont po li ti kai.

Kon tex tu sok

Ko má ro mi Já nos nem volt pap, no ha nem ta gad hat juk meg tô le a teo ló giá ban va ló
jár tas sá got. Ta nul má nyai ról nincs adat, vi szont is ko lá zott sá gá ba két ség te le nül beépült
a kor szak po li ti kai mû velt sé ge is, hi szen éle té nek nagy ré szét az zal töl töt te, hogy ô ma -
ga is a po li ti kát va la mi lyen szin ten gya ko rol ta, hasz nál ta is. A nap ló be jegy zés és a for -
dí tás cí me ál tal kö rü lírt iden ti tás min tát ko mo lyan gon dol hat ta, hi szen 1704-ben bi -
zal mas ba rát já nak, Ne mes sá nyi Bá lint nak egy le vél ben hosszas buj do sá sát ugyan csak
a ha záért vál lalt már tí rom ság nak ne vez te.17 Kö vet ke zés képp Ko má ro mi dis kur zu sá -
ban az ego- do ku men tu mok bi zony sá ga sze rint a „tisz tán” po li ti kai ter mé sze tû szám -
ûze tés a teo ló giai/egy ház tör té ne ti tra dí ció egyik je len tôs fe je ze té vel (az egy ház ge ne -
zi se, ko rai ke resz té nyek per se cu ti ó ja), il let ve egyik meg ha tá ro zó pro to tí pu sá val, a
már tír ral kap cso ló dik össze. Az ily mó don ar ti ku lált be széd mód olyan po li ti kai dis -
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kur zus (po li ti cal dis co ur se), amely Po cock sze rint re kon tex tu a li zá ci ót igé nyel.18 A kö -
vet ke zôk ben a Ko má ro mi ál tal pro po nált már tí rom ság (re)kon tex tua li zá ló ér tel me -
zé sé re vál lal ko zom, an nak ér de ké ben, hogy a ha za, már tí rom ság, vagyis en nek a pat -
rio tiz mus nak a po li ti kai és teo ló gia össze füg gé seit meg vi lá gít sam.

Tör té ne ti kon tex tu sok.Ko má ro mi Já nos ról Jó zsef ne vû egyet len fia fel jegy zé sei bôl tudjuk,
hogy húsz éve sen hagy ta el Ma gyaror szá got, és me ne kült Er dély be. Itt majd éve ken ke -
resz tül Te le ki Mi hály bi zal mi em be re volt pon to san en nek ha lá láig (1690). E két adat
is jel zi, hogy Ko má ro mi élet út ja nem csak össze fo nó dott a vas vá ri bé ke (1664), il let ve
a Wes se lé nyi-összes kü vés ha tá sá ra ki rob ba nó el lenál lá si moz ga lom mal, ha nem ô maga
is vél he tôen részt vett a buj do sók Habs burg-el le nes vál lal ko zá si ban. Ez ma gya ráz za azt
a tényt is, hogy Zer nyest után Thö kö ly szol gá la tát és a ku ru cok sor sát vá laszt ja, és ki
is tart új gaz dá ja és az ügy mel lett a leg re mény te le nebb pil la na tok ban is.
A buj do sók vál to zó si ke rû ha di ma nô ve rei el le né re is a Wes se lé nyi Pál, Te le ki Mihály,

majd Thö kö ly Im re ve zet te moz ga lom a 17. szá zad ban a Habs bur gok kal szem be ni
ellenál lás fô ka to nai és po li ti kai té nye zô jé vé lé pett elô. A tár sa dal mi, ka to nai és fô -
ként po li ti kai-i deo ló giai bá zi sát te rem tet te meg az el kö vet ke zô fel sza ba dí tó há bo rúk -
nak. Thö kö ly po li ti kai és ka to nai vál lal ko zá sá nak csú csán sem a fel sô- ma gyaror szá gi
fe je del mi po zí ciót, sem az er dé lyi fe je del mi stá tust nem bír ta meg tar ta ni, en nek el le -
né re az ál ta la irá nyí tott, szer ve zett ka to nai és po li ti kai moz ga lom nagy mér ték ben be -
fo lyá sol ta a Habs burg bi ro dal mi-fe le ke ze ti ex pan ziót.
Et tôl az ese mény so ro zat tól el vá laszt ha tat lan az a fe le ke ze ti of fen zí va, ame lyet a Habs -

bur gok in dí tot tak meg, miu tán Er dély a sze ren csét len len gyelor szá gi had já rat után
meg szûnt a tér ség és a há rom rész re sza kadt or szág pro tes táns egy há zai nak fô pro tek -
to ra len ni. Az 1674-es per, a kál vi nis ta és lu the rá nus pa pok elíté lé se vi lá go san jel zi,
hogy a Habs burg ad mi niszt rá ció legalább annyi ra tar tott a pro tes táns ér tel mi ség ideo -
ló giai-po li ti kai és moz gó sí tó po ten ciál já tól, mint a ku ru cok ir re gu lá ris ala ku la tai nak
ka to nai ak ciói tól. A gá lya rab-ügy, majd az ezt kö ve tô nem zet kö zi bot rány vég képp el -
le he tet le ní tet te a vi szonyt Fel sô-Ma gyaror szág és Bécs kö zött. Más részt ideo ló giai szem -
pont ból a po li ti kai dis kur zus szá má ra egy be kap csol ta a ha die se mé nyek és a meg hur -
col ta tá sok két pro to tí pu sát, a buj do só, ha zá jáért szen ve dô ku ruc ka to nát és az igaz
hi tért, igaz egy há zért szen ve dô lel ki pász tort. E sze rep- és iden ti tás-kon ta mi ná ció pro -
pa gan disz ti kus po ten ciál ját meg sok szo roz ta az a tény is, hogy a már tí rom ság fo gal ma
alap ve tôen átala kult, egy szer re je löl te a fegy ve res el lenál lást, il let ve a szám ûze tés, rab -
ság el szen ve dé sét. Eh hez ha son lóan a sza bad ság fo gal ma mint po li ti kai ar gu men tum
egy re in kább fe le ke ze ti és val lá sos tar tal mak kal is te lí tô dött, hi szen a kor gon dol ko -
dá sá ban a sza bad ság nem csak a Habs burg ad mi niszt rá ció tól va ló füg gés fel szá mo lá -
sát, ha nem a sza bad val lás gya kor la tot is je löl te. To váb bá az egy ház (Ecc le sia) és a ha -
za (Pat ria) pon to san a sza bad ság kö zös kö ve tel mé nye kö vet kez té ben olyan faj ta fú ziót
kez dett ki raj zol ni, amely ben a sza bad ság jo ga megil le ti mind a ha za, mind az egy ház
tag jait, akik kö zö sen egy új faj ta kö zös sé get kez de nek je löl ni: ez egyelô re a már tí rok
com mu ni ta sa, de elô re lát ha tóan ôk lesz nek majd a nem zet, a fe le ke ze ti, re gio ná lis és
kul tu rá lis iden ti tá so kon fe lülemel ke dô kö zösma gyar nem zet.
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A kál vi nis ta már ti ro ló gi a. A Habs burg fél ré szé rôl szer ve zett in téz ke dé sek 1671–1681
kö zött, ame lyek ka to nai ak ciók vég re haj tá sát je len tet ték, nem csak a buj do sók fegy ve -
res cso port jai el len, ha nem a re for má tus egy há zak temp lo mai, pap jai és kö zös sé gei
el len is, olyan kö zös sé gi ta pasz ta lat ként rög zül tek, ame lyet „per se cu tio de cen na lis”,
vagyis év ti ze des ül dö zés ként de fi ni ált a kol lek tív em lé ke zet. A gá lya rab-ügy nem zet -
kö zi bot rá nyá val kiegé szül ve ezek az ese mé nyek je len tôs szö veg kor puszt ké pe zô ma -
gyar,19 la tin,20 an gol és né met nyel vû21 re cep ciót ered mé nyez tek egész Eu ró pá ban.
A per se cu tio bor zal mait tag la ló, az eu ró pai pro tes táns ál la mok szo li da ri tá sát ani má -
ló vál to za tos nyel vû szö ve gek dis kur zu sá ban el kü lö nül egy sa já tos pa ra dig ma, amit
egy faj ta kál vi nis ta már ti ro ló gi a ként de fi ni ál hat nánk, ame lyet Ma gyaror szá gon olyan, az
ül dö zést sa ját bô rü kön meg ta pasz ta ló, de a buj do sók tá bo rá ban is te vé keny ke dô kál -
vi nis ta pa pok mû vel tek, mint pél dául Szô nyi Nagy Ist ván.
Szô nyi hol lan diai pe reg ri ná ció ja után Tor nán nyert lel ki pász to ri ál lást, azon ban in -

nen 1671. már cius 11-én, ka to nai beavat ko zás sal tá mo ga tott fel lé pés sel a je zsui tá kat
elûz ték. Egy ideig még a kör nyé ken lap pan gott, majd Deb re cen be aján lot tak ne ki lel -
ki pász to ri ál lást, in nen az tán Zi lah ra ment el sô pap nak (1672). 1675-ben a buj do sók
tá bo rá ba szállt, ezek pré di ká to ra lett. Az egy há zi ül dö zést és a ka to nai buj do sást
egyaránt meg ta pasz ta ló Szô nyi két olyan szö ve get22 is írt, amely ben a ma gyar kál vi nis -
ta már ti ro ló gi át hir det te, de olyan mó don, hogy nem csak az ül dö zött pa po kat vagy
elár vult egy ház köz sé gek tag jait, ha nem a harc ban részt ve vô ka to ná kat is meg szó lí tot -
ta. Már ti ro ló gi á ja, mely né ha pro tes táns szen tek rôl is re fe rál, olyan jel leg ze te sen fe -
le ke ze ti leg meg ha tá ro zott vál lal ko zás, amely nem csak sze lek tál ta tu da to san az egy ház -
tör té ne tet, ha nem a kö zép ko ri ha gi o gráfiát tel je sen ig no rál va, egy faj ta új ra te rem tett
múlt alap ján kap csol ta össze az egy ház tör té ne ti tra dí ciót ak tu ál po li ti kai vagy ideo ló -
giai ar gu men tu mok kal. Kál vi nis ta már ti ro ló gi á ja, mely a már tírt a ha záért har co ló-
szen ve dô, akár min den na pi em ber tí pu sá hoz kö ze lí tet te, nem elôz mény nél kü li. A 16.
szá za di an gol egy ház tör té net egyik je len tôs fe je ze té re, a Má ria ki rály nô ural ko dá sa
alatt vég be ment pro tes táns ül dö zés re (1553–1558), il let ve az ezt megörö kí tô már ti ro -
ló gi ai tra dí ció ra épí tett. Szô nyi már ti ro ló gi á já nak vizs gá la tá hoz el ke rül he tet len a „Ma -
ri an Martyrs” tör té ne té nek és már ti ro ló gi ai dis kur zu sá nak váz la tos szem lé je.

John Foxe és a The Book of Martyrs je len tô sé ge. John Foxe egy ház tör té ne ti mun ká ja elôbb
la ti nul23 író dott, majd ezt kö vet te a legel sô an gol ver zió.24 Kü lö nö sen a la tin vál to zat -
nak kö szön he tôen je len tôs eu ró pai re cep ció kö vet te a szö veg meg je le né sét, ha ma ro -
san a ma gyar re for má ció kép vi se lôi közt is el ter jedt. Sztá rai Mi hály25 már a 16. szá -
zad ban, Med gye si Pál26 pe dig a Bay ly- for dí tás ré vén is kap cso lat ba ke rült ez zel a
szö veg gel. Szô nyi és kor tár sai már bi zo nyá ra a re for má ció egy ház tör té ne té nek egyik
alap szö ve ge ként ve het ték kéz be legalábbis a la tin vál to zat újabb kiadá sait.
Wil liam Hal ler klasszi kus nak szá mí tó ér tel me zé se27 Foxe már ti ro ló gi ai mun kás sá -

gá ról a vá lasz tott nem zet (the elect na ti on hood) té zi sét mint egy faj ta kez de ti pat rio -
tiz must mél tat ta. Hal ler újabb kri ti ku sai sem tud ják azt el vi tat ni, hogy Foxe Book of
Martyrs ja a két egy ház (True Church vs. Fal se Church) har cá nak té zi sét olyan nar rá -
ci ós el já rá sok kal konst ruál ja meg, amely po li ti kai lag szi gnifi káns fo gal mi re per toárt
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te remt meg: ki vá lasz tot tak kö zös sé ge, lát ha tat lan egy ház, a nem zet(i) már tí rok.28 A fô
nar rá ci ós szál pe dig egy sa já tos egy ház tör té ne ti be szá mo ló, amely – átugor va a kö zép -
ko ri ka to li kus egy há zat – a Má ria ki rály nô alat ti már tí ro kat és szen ve dô egy há zat a ko -
rai ke resz tény ség egy há zá hoz és már tír jai hoz ren de li. Vagyis Foxe nem csak, hogy egy
vi tat ha tó kon ti nui tást té te lez az 1550-es évek ang liai egy há za és a ko ra ke resz tény ség,
az atyák és már tí rok egy há zá val, ha nem va ló já ban, po li ti kai cél zat tal egy fiktív múlt
te kin té lyét ren de li hoz zá a Má ria re gnu ma alat ti val lá sos el len zé ki ség be (religious op -
po si ti on/ non con for mity) szo rult ang liai pro tes táns egy ház hoz. Íme, Foxe annak ér -
de ké ben, hogy mél tó el len fe le le gyen a nagy múl tú ka to li kus egy ház nak, egy olyan
múl tat ta lált fel/ te rem tett meg utó lag az 1550-es évek ben a lét szá má ban és je len tô -
sé gé ben sze rény ang liai pro tes táns egy ház szá má ra, amely nem a kö zép ko ri egy ház és
pá pa ság er köl csi leg le já ra tott te kin té lyén ke resz tül, ha nem a legel sô vér ta núk, már tí -
rok, vagyis az ül döz te tést el szen ve dôk em lé ke, em lé ke ze te ré vén pa ran csol tisz te le tet.
Per sze, amint ezt Hal ler és Foxe töb bi ér tel me zôi is hang sú lyoz zák, eb ben legalább
ilyen mér ték ben beépül a Má ria ural ko dá sát fel vál tó Er zsé bet ural má nak és az ál ta la
mû köd te tett egy ház ér vé nyes sé gé nek az el fo gad ta tá sa, po li ti kai konfirmá ci ó ja.
Ezen túl me nôen Foxe gyak ran erô tel je sen di dak ti ku san-pro pa gan disz ti ku san han -

golt tör té ne tei a már tí rok szen ve dé sé rôl lé nye ge sen el tér nek a kö zép ko ri ha gi o gráfia
dis kur zu sá tól, és je len tôs újí tá so kat hoz nak. A re for má ció ál tal a kez de tek óta vi ta tott
szent kul tusz és a ha gi o gráfiai tra dí ció ról va ló le mon dás Fo xe -ot ab ba a hely zet be hoz -
ta, hogy egy ház tör té ne ti nar rá ci ó já ban múl tat te remt sen az igaz egy ház (True Church)
szá má ra, mi helyt en nek köz vet len kro no ló giai elôz mé nyét, a kö zép ko ri egy ház tör té -
ne tét tö röl te be szá mo ló já ból. A ko rai egy ház idil li ku san fel fo gott és po li ti kai cél zat -
tal fikci o na li zált imá gó ját té ve meg a kon ti nui tást biz to sí tó foly to nos ság fô is mér vé -
nek, Foxe szin te a sem mi bôl te rem tett meg egy új tra dí ciót. Eric Hobs bawm in ven ted
tra di ti ons fo gal ma pon to san eze ket a kul tu rá lis el já rá so kat je lö li, mely nek so rán a múlt -
tal egy ideo ló giai és po li ti kai szem pont ból mû kö dô ké pes fiktív kap cso lat lét re ho zá sa
a tét, an nak ér de ké ben, hogy bi zo nyos ér ték ren dek és ma ga tar tás nor mák kon ti nui -
tá sát mes ter sé ge sen iga zol juk.29 To váb bá hang sú lyoz za, hogy kü lön fé le in téz mé nyek
vagy moz gal mak, be leért ve a na cio na liz must is, haj la mo sak mes ter sé ge sen lét re hoz -
ni a tör té nel mi kon ti nui tást a fiktív múl tak meg te rem té se, ki ta lá lá sa, fel ta lá lá sa ál tal.30

Foxe te hát a nem ze ti egy há zat úgy pró bál ta a köz vé le mény ben a pá pa ság fenn ha tó -
sá ga alatt ál ló ka to li kus egy ház el le né ben elôny höz jut tat ni, hogy fiktív múlt tal ru ház -
ta fel, és olyas faj ta kon ti nui tást te rem tett szá má ra a ko rai egy ház zal, amely men tes volt
mind azok tól a kri ti kák tól, ami ket a kö zép ko ri egy ház hoz és pá pa ság hoz asszo ciál tak.
A po li ti kai esz me tör té net szem pont já ból, ne ve ze te sen az ál lam ról va ló gon dol ko -

dás vo nat ko zá sá ban az ang li kán egy ház sa já tos je len tô ség gel bír. Kan to ro wicz köny -
ve a ki rály két tes té rôl a po li ti kai gon dol ko dás tör té ne te szá má ra meg gyô zôen tár ta
fel és ér tel mez te en nek elô tör té ne tét. A Cor pus Ecc le sia my sti cum, kö vet ve azt a so ro za -
tos szim bó lum nyel vi kon ta mi ná ciót, mely nek so rán a kö zép kor ban a pá pa ság (sa cer -
do ti um) gyak ran a csá szá ri ha ta lom att ri bú tu mait vet te át, il let ve a csá szár ság in téz -
mé nye (im pe ri um) egy sa já tos exal ta ti ót kö vet ve szak ra li tás sal te lít ke zett, a misz ti kus
test fo gal ma átala kult, át ment a ki zá ró lag egy há zi hasz ná lat ból a po li ti kai fikci o na li -
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zá ció szim bó lum re per toár já ba.31 Ha a kez de tek ben a misz ti kus test (cor pus my sti -
cum) ki zá ró lag az egy ház ra vo nat ko zott, a ké sôb biek so rán, fô ként a 12. és 13. szá zad
után az ál lam ma ga is test ként fikci o na li zá ló dott, sôt bi zo nyos tár sa dal mi cso por tok,
a nép (po pu lus) is a misz ti kus test je lö lést kap hat ta.32 A po li ti kai gon dol ko dás nak és
be széd mód nak ezek a sa já tos elôz mé nyei tet ték le he tô vé, hogy majd a ha zá ról, pát -
riá ról, mint egy há zat, ál lam in téz ményt, em be re ket ma gá ba fog la ló misz ti kus test rôl
be szél hes sünk. En nek az át me net nek az el sô lát vá nyos tör té nel mi meg va ló su lá sa VIII.
(Tu dor) Hen rik ide jé ben kö vet ke zett be. Az an gol ki rály gesz tu sa – eluta sí ta ni a pápa
fenn ha tó sá gát és az ang liai egy ház leg fôbb ve ze tôi tisz tét át ven ni (Act of Sup re ma cy,
1534) – a kor po li ti kai mû velt sé ge, nyel ve sze rint blasz fé miá nak szá mí tott. VIII. Henrik
azál tal, hogy az an gol egy ház fe jé vé tet te meg ön ma gát, a po li ti kai sze ku la ri zá ciót
extrém vég le te kig tol ta ki. No ha az ecc le sia cor pus my sti cu má nak a fe je (ca put) legalábbis
el mé let ben Krisz tus volt, VI I I. Hen rik – po li ti ká ban és ká non jog ban re me kül is ko lá -
zott ta nács adói ré vén – a ki rály ság misz ti kus tes té be ta gol ta be az egy há zat, így a létre -
 jö vô ang li kán egy ház, mely csak tag ja (mem brum) az ál lam misz ti kus tes té nek, kény -
te len volt az ural ko dó ban, ezek után a ké nye-ked ve sze rint (új ra)há za sod ha tó VI I I.
Hen rik ben felis mer ni a leg fel sô ve ze tô jét, vagyis fe jét (ca put).
Foxe ide jé re app li kál va ezt a po li ti kai esz me tör té ne ti vál tást, fon tos hang sú lyoz ni,

hogy az in ven ted tra di ti on fo gal má val leírt múlt te rem tés po li ti kai lag is in do kolt. Foxe
egy há za, túl azon, hogy ki vá lasz tot tak lát ha tat lan kö zös sé ge, olyan cor pus my sti cum,
amely az ál lam, az egy ház és a nem zet att ri bú tu mait együt te sen hor doz ta ön ma gá ban.

Szô nyi Nagy Ist ván már ti ro ló gi á ja. Szô nyi Nagy Ist ván írá sai vi lá go san jel zik, hogy a már -
ti ro ló gia el mé le té nek kör vo na la zá sa so rán ré szint a jel leg ze te sen re for má to ri ha gyo -
mány ra, ré szint pe dig sa ját „per se cu ti ós” múlt já ra ha gyat ko zott. El sô mû ve, a Ke gyes
vi téz… a ha gyo má nyos nép sze rû ség nek ör ven dô ath le ta Chri stimo tí vu mot al kal maz ta,
ám az app li ká ció ezút tal nem ki zá ró lag az egy há zért va ló har cot, ha nem a po li ti kai és
fe le ke ze ti sza bad sá gért vál lalt har cot pél dáz ta. Az al cím pon to sí tá sa sze rint a ke gyes
svéd ki rály pél dá ja a buj do sók szá má ra ké szült, mintegy ideo ló giai lag ma gya ráz va ál -
do zat vál la lá suk helyt ál ló vol tát mi helyt Is ten di csô sé géért és ha zá juk sza bad sá gáért
har col nak: „a’ ne hai Fel se ges Sve ci ai Ki raly Gu sta vus Adol phus Rit ka pél dá jú Ke gyes
Ele té nek, Lel ki s’ tes ti sza bad sá gért va lo Di csi re tes Ha da ko zá sá nak, Gyo e ze del mi nek,
a’ Lu czen- nél lo ett Dia dal mas Har czon va lo szo mo ru el esé sé nek és Sve ci a nak Holmia
ne vue Anya Vá ro sá ban Gyá szos Pom pá val lo ett Te me té sé nek ro e vid Hi sto ri a i a. Mellyet,
Tu dos és hi te les Hi sto ri a -I rok bul hu e sé ges sen oesz ve- sze de ge tett és a’ Kegyes ség gel
szu ek sé ges kép pen egy be ko et te ten doe Vi téz ség nek; mint egy Aczél- Tu eko er ben valo
szem lé lé sé re s’ ko e ve té sé re; az Is ten Di cso es sé gé jért, Val lá so kért s’ Ha zá jok Sza bad -
sá gá jért Buj do so Igaz Ma gya rok nak, sze mek elei ben fu eg gesz tett”.33

A „lel ki s tes ti sza bad ság” szin tag ma Szô nyi kon cep ció já nak egyik cent rá lis ele mét
ké pez te. Gu sta vus his tó riá já nak meg gyô zé si cél pont ja egy olyan össze füg gés meg terem -
té se volt, amely ben az (igaz) egy ház vé del me és a szü lô föld vé del me zé se, sôt mindkettô
fel sza ba dí tá sa el vá laszt ha tat lan volt. A fe le ke ze ti leg kon ci pi ált sza bad val lás gya kor lat
és a po li ti kai ter mé sze tû sza bad ság e dis kur zus ban egy bees nek. A ke gyes ki rály éle tét,
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de fô ként tet tei bôl kiol vas ha tó jel le mé nek fôbb vo ná sait Szô nyi prog ram sze rû elvárások -
ba transz for mál ta. A buj do só pro to tí pu sá nak min de nekelôtt a ke gyes ség és vi téz ség
elide ge nít he tet len ket tôs sé gét kel lett fel vál lal nia, hisz a buj do sás, de fô ként a harc során
Is te ne di csô sé géért, a val lá sa és ha zá ja sza bad sá gáért küz dött, és tet te koc ká ra éle tét.
A pri va tum vs. pub li cum di cho tó mia ugyanezt az ideo ló giai funk ciót lát ta el, ugyanis

olyan elôírás ként mû kö dött, amely a köz vet len egyé ni ér dek rôl (pri va tum) va ló lemon -
dást sür get te a nagy kö zös (pub li cum) ja vak, cé lok, vál lal ko zá sok ér de ké ben: „Hadgy
bé két a Pri va tum nak a ma gad sze mély sze rint va ló jód nak kéz zel láb bal va ló ke re setinek,
ha nem ke resd el sô ben a Pub li cu mot, az Is ten di cso se get, Val la sod nak, lel ki s test sza -
bad sá god nak hely re va lo al la ta sát, ha ezt meg nye red, meg le szen a Pub li cum ban a
Pri va tum is bô sé ge sen.”34

Szô nyi prog ram já ban az el lenál lás lát ha tóan a fi zi kai harc és a val lá sos, fô ként fe le -
ke ze ti el len zé ki ség ket tô sét igye ke zett azo no sí ta ni, an nak ér de ké ben, hogy mind a
buj do sók ka to nai ere je, mind a re ver zá li so kat eluta sí tó, így szám ûzött evan gé li kus és
kál vi nis ta pa pok ideo ló giai és po li ti kai po ten ciál ja a nagy kö zös célt, a tes ti-lel ki szabad -
ság vég sô ki ví vá sát szol gál ja. Nem tel je sen ér dek te len e kon cep ció egyik igen fi gye -
lem re mél tó pers pek tí vá ja, az a kü lön le ges po li ti kai és tár sa dal mi rend, il let ve a hozzá -
ren delt el kép zelt kö zös ség, amely nem a pri va tum, ha nem el sô sor ban a pub li cum
biz to sí tá sa ré vén mû kö dik.
Szô nyi Ke gyes vi té ze szofiszti kált ho mi le ti kai ap pa rá tus sal ope rált,35 amely nek ar gu -

men tá ciós ere je olyan po li ti kai cé lok ra össz pon to sí tott, amely a je len ak tu ál po li ti kai
és ha di prio ri tá sait olyan fe le ke ze ti, sôt né ha fe le ke zet fe let ti ér dek kel kap csol ta egy -
be, ame lyek az egész el lenál lás ideo ló giá ját táp lál ták.
Egy kö zös, a kor po li ti kai mû velt sé ge és nyelv hasz ná la ta alap ján mû kö dô ideo ló gia

ar ti ku lá lá sa Szô nyi má sik szö ve gé ben, a Már tí rok Co ro ná já ban tel je sült be. A fo xe -i pa -
ra dig ma po li ti kai-esz me tör té ne ti szem pont ból re le váns kép ze tei (pat ria/ecc le siamint
cor pus my sti cum) itt is ér vé nye sül nek. Szô nyi a már tír ban azt a kál vi nis ta teo ló giai fo -
gal mak sze rin ti vá lasz tot tat de fi ni ál ta, aki nem csak a fe le ke ze ti ér te lem ben fel fo gott
egy há zá nak (Ecc le sia re for ma ta), ha nem egy má sik en ti tás nak, a ha zá nak is tö ké le -
tes el kö te le zett je. Ha Foxe es té ben az ang li kán, te hát va la mi kép pen „nem ze ti” egy -
ház sa já tos po li ti kai kon cep ció ja tet te le he tô vé az egy ház hoz és ha zá hoz va ló egyide -
jû kö tô dést, itt mind két konst ruk ció meg je le nik, a ha za is és az egy ház is, amit a
tes ti-lel ki sza bad ság szin tag ma elô le ge zett meg. Akár csak Foxe ese té ben, már tír akár -
ki le het, olyan, akár min den na pi em ber is, aki pon to san a már tí rom ság, vagyis a ha -
zá hoz és az egy ház hoz va ló kö vet ke ze tes kö tô dés ré vén szem be sül ki vá lasz tott sá gá val
vagy üd vö zü lé sé nek bi zony sá gá val. Az ilyen ér te lem ben fel fo gott igaz ság, Krisz tus és
egy há za mel let ti ta nú ság té tel vá lik a már tí ri um att ri bú tu má vá. Szô nyi sze rint te hát:
„Mártyr nak mon da tik, va la ki a Jé zus Chri stus igas sá gá rul va la mi mo don val lást és bi -
zony sá got té szen és va la ki az Evan ge li o mi igas ság mel lett va la mi mó don szen ved. Illyen
szé les ér te lem mel azért. 1. Márty rok nak mon dat nak kik az Is tent min den nap tisz ta
el mé vel s-buz gó szí bôl szol gállyák, mert annyi ban az igaz ság ról tész nek bi zony sá got.”36

A már tír Szô nyi be szá mo ló já ban, az an gol tra dí ció vo na lán is ha lad va, az ideá lis ke -
resz tény nek a jó bi pél dák kal is il luszt rált fô eré nyeit örök li, így az alá zat, be le tö rô dés
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és fô ként a tü re lem (pa tien tia) lesz nek fô hang sú lyo sak. A szen ve dé sek (afflic tio) tü -
rel mes és zú go ló dás nél kü li el vi se lé se, az is te ni aka rat tu do má sul vé te le, az em be ri
aka rat nak eh hez va ló tel jes alá ren de lé se a Foxe ál tal írt már tír tör té ne tek leg gya ko -
ribb vissza té rô mo tí vu ma.37 Sôt, mû vé nek elô sza vá ban a tör té ne tek egé szét a már tírok
tü rel mes szen ve dé sé nek (the pa tient suf fe rings of the wor thy martyrs) il luszt rá ció ja -
ként ha tá roz ta meg. Szô nyi ál lí tá sa sze rint: „Márty rok azok, akik a ke reszt-vi se lé sek be
bé kes sé ges tû rôk”.38

A tü rel mes szen ve dés nek Fo xe- szal kez dô dôen és majd Szô nyi nél is azért van hang sú -
lyo zott je len tô sé ge, mert itt egy erô tel jes kü lönb ség kör vo na la zó dik a ka to li kus szent -
kul tusz ha gi o gráfiai nar rá ci ós re per toár ja és a re for má ció ko ri szen ve dés tör té ne tek
kö zött. Míg a kö zép kor ban gyak ran a szent akár erô sza kos ha lá la je len tet te nem csak
a kul tusz kez de tét, ha nem a ta nú ság té tel legerô sebb ar gu men tu mát, a re for má ció val
kez dô dôen, no ha meg be csül ték a vég sô ál do zat meg ho za ta lát, de a hosszas és tü rel -
mes szen ve dés sel ki fe je zett ta nú ság té telt erô tel je sebb de monst rá ció nak te kin tet ték.
A ha lál lal egy faj ta passzi vi tás ba, sôt vi tat ha tó kul tusz ba át he lye zett hol tak em lé ke ze te
nem bi zo nyult/bi zo nyul ha tott min dig erô sebb nek az élô, tü rel me sen és kö vet ke ze te -
sen vál lalt szám ûze tés sel, ül dö zés sel, vagyis szen ve dés sel azo no su ló élô szen tek/már -
tí rok pél da adá sá nál. Szô nyi egyér tel mûen e né zet mel lett kö te lez te el ma gát: „Márty -
rok, kik az igaz sá gért fog sá got, szi dal mat, s-több nyo mo rú sá got szen ved nek ugyan, de
szin tén meg nem ölet nek”.39

Szô nyi ar gu men tá ció ja vi lá go san jel zi, hogy ez a már ti ro ló gia több kí ván len ni az egy -
 ház tör té ne té nek újabb ko ri szen ve dés rôl és ül dö zés rôl szó ló fe je ze té nél. Kö vet ke zés -
képp a már tí rok je len tô sé gét, akik gyak ran fegy ver for ga tó, ir re gu lá ris csa pa tok ba szerve -
zô dô ka to nák, nem ab ban lát ta, hogy már a kö zép kor ban vi ta tott szent kul tuszt imi tál ják
és en nek ér tel mé ben passzí van él je nek egy cso port em lé ke ze té ben, ha nem hogy aktí -
van har col ja nak az egy ház és a ha za gyak ran azo nos ként fel fo gott sza bad sá gáért. Amár -
tí rok di csô sé ge így nem ha lá luk ból volt ere dez tet he tô, ha nem cse le ke de teik bôl, amely -
nek egyik for má ja a fel vál lalt szen ve dés volt: „Va la min thogy a’ kit is ten, az ül dö zôk nek
ke zek ben bo csát, nagy je le az, hogy Is ten azt a Márty rom sá gra bo csá tot ta, a szeny ve -
dé se kre ren del te, hogy ab ban mint sze rel mes hí vé ben ma gát meg di csô it se”.40

Szô nyi dis kur zu sá nak ho mi le ti ka i lag is in do kolt sa já tos sá ga, ahogy kü lön fé le narrációs
tech ni kák ra ha gyat koz va ex po nál ja, majd konfirmál ja té zi seit. A fô szö veg ér te ke zô
stílu sa mint nar rá ci ó tí pus akár pré di ká ció ként is fel fog ha tó, en nek el mé le ti ki je len -
té seit (már tír defi ní ci ók) a fô szö ve gen kí vül, az eh hez hoz zá csa tolt élet tör té ne ti be -
szá mo ló exemp lifikál ja.41 Szô nyi nek a tor nai egy ház ból va ló kiûze té se nem csak a legelsô
nyom ta tott ma gyar nyel vû élet tör té net, ha úgy tet szik em lék irat, ha nem a fô szö veg
tézi sei nek app li ká ció ja.
Szô nyi már ti ro ló gi á já nak nagy ér de me, hogy a fo xe -i pa ra dig ma ha tá sá ra a kö zép -

ko ri ha gyo mány tól kö vet ke ze te sen el tá vo lo dott, ráadá sul ab ban is az an gol elôz mény -
hez ha so nult, hogy a kor po li ti kai mû velt sé gé nek és be széd mód já nak is me re té ben
ho mi le ti kai el já rá sok ra ha gyat koz va po li ti kai üze ne te ket volt ké pes köz ve tí te ni. A már -
tír, a szen ve dô egy ház, a tes ti-lel ki sza bad ság ol va sa tom ban olyan át me ne ti fo gal mak,
ame lyek teo ló gia kon tex tua li zált sá guk el le né re is po li ti kai en ti tá so kat je löl nek.
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App li ca tio: Ko má ro mi Já nos már ti ro ló gi á ja

Ko má ro mi Jó zsef, ap ja élet út ját mél tat va a kö vet ke zô ket ál la pí tot ta meg: „Mag jar Or -
szág búl 20 esz ten dôs ko rá ban buj do sott el Ge ne ral Spork elôtt, melly buj do sá sa vólt
14. esz ten deig Er dély ben, mint Já kob nak. Azután Ha va sal fôl dé ben buj do sott 7. esz -
ten dô kig, Tô rôk Or szág ban 8-ig, Asi á ban a’ ten ge ren túl, ôtig”.42 Ko má ro mi éle té nek
legutol só buj do sá sát kezd te el a tö rök bi ro da lom ban 1697 vé gén, és akár csak Szô nyi
Nagy Ist ván, ô ma ga is sa ját bô rén ta pasz tal ta a szám ûze tést. Nap ló ja ta nú sá ga sze rint
is, va la mi kép pen „ru ti nos” emig ráns nak bi zo nyult, hisz ré szint ez zel a faj ta li mi na litás -
sal nem elô ször szem be sült, ráadá sul a hosszas, egy mást vál to ga tó emig rá ciók ha tására
túlélé si stra té giá kat dol go zott ki ön ma ga szá má ra. Ilyen volt töb bek közt az írás is.
Az 1697-tôl több nyi re kö vet ke ze te sen ve ze tett nap ló já ból hi ány za nak az 1699-es esz -

ten dô re vo nat ko zó be jegy zé sek. Vél he tôen más faj ta írás sal, pon to sab ban for dí tás sal
fog lal ta el ma gát. Az ál ta lam meg ta lált ma nup rop ria ké zi rat cím lap ján ál ló tu dó sí tás
sze rint,43 eb ben az esz ten dô ben Hie re mi ás Dre xel Gymna si um Pa tien ti ae cí mû mû vét
for dí tot ta le. A for dí tás több szö rö sen je len tôs, hi szen nem csak a ma gyaror szá gi és úgy
ál ta lá ban a Dre xel- re cep ció tör té ne tét gaz da gít ja fi gye lem re mél tó ada lék kal, ha nem
az is vi lá gos sá vá lik, hogy a pa tien ti át hir de tô asz ke ti kus író és je zsui ta mun ká ja ho gyan
for dí tó dik, transz for má ló dik kul tu rá li san (cul tu ral trans fer) egy jel leg ze te sen kál vi -
nis ta már ti ro ló gi á ba.
Dre xel mun ká ja44 iga zi eu ró pai si ker könyv volt, hi szen két an gol,45 fran cia, cseh és

olasz for dí tás elôz te meg Ko má ro mi vál lal ko zá sát.46 Az asz ke ti kus szer zô egyet len nagy
al le gó riát bon tott ki, azt az is ko lát és azt a kép zést, gyak ran dor gá lást (afflic tio), amely -
nek so rán a bé kes sé ges tû rés el sa já tít ha tó. A há rom rész re ta golt szö veg elôbb azt mu -
tat ja be, hogy a mi cso da bün te té se ket kell el vi sel ni a „bé kes sé ges tû rés os ko lá já ban”,47

majd bi zo nyít ja, hogy a szen ve dé sek az erô és a hû ség meg be csü lé sé re ta ní ta nak,48

vé gül meg gyô zi az ol va sót, hogy a szen ve dé se ket tü re lem mel kell el vi sel ni.49 Minden -
nek fô cél ja a könyv konk lú zió ja sze rint az em be ri aka rat nak az is te ni hez va ló ala kí tá -
sa, kon for má lá sa (Afflic ti o nes om nes per pe tien das es se cum Con for ma ti o ne Hu ma -
na ad vo lun ta tem di vi nam).50 A bib liai tör té ne tek (pél dául Jób) és pél dá za tok mel lett
a sztoi ciz mus ta ní tá sai is bô ven he lyet kap tak a szö veg ben, így pél dául a pro tes táns
neo sztoi ciz mus ra jon gói is öröm mel ol vas hat ták, for dít hat ták.
Ko má ro mi vá lasz tá sa nem volt vé let len. A „bé kes sé ges tû rés nek os ko lá ja” nem csak

lel ki meg nyug vást, ha nem li mi ná lis lét ál la po tá nak olyan faj ta ál lan dó ma gya rá za tát ad -
ta, amely le he tô vé tet te a már tí ri man dá tum be tel je sí té sét. Ez a faj ta igény, hogy köny -
vek kel is iga zol ni nem csak az emig rá ciót, ha nem az egész buj do sást, sôt a Habs burg-
el le nes élet for mát, a gyak ran túl sá go san is le saj nált, fe gyel me zet len, ivás ra haj la mos
ir re gu lá ris ku ruc se reg ke vés bé is mert/mél ta tott jel le gét tár ja fel. Jog gal fel té te lez -
het jük, hogy a mû vel tebb ku ruc ka to nák, tisz tek nem csak a fosz to ga tás sal vol tak el -
fog lal va, ha nem ol vas tak, ír tak, sôt egy más közt is cse rél get tek köny ve ket, kü lö nö sen
azo kat, ame lyek sa já tos, li mi ná lis élet hely ze tük ben egy faj ta könnyeb bü lést hoz hat tak,
vagy az ál ta luk is kép vi selt moz ga lom ideo ló giai iga zo lá sá hoz szol gál hat tak for rá sul.
Az asz ke ti kus je zsui ta szer zô mun ká ját bi zo nyá ra így ol vas hat ták Thö kö ly ku ru cai.
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Komá ro mi ese té ben nem ki zárt, hogy ô is a Zer nyest utá ni átál lás kö vet kez té ben, fô -
ként Thö kö ly ud va rá nak tag ja ként ve het te ke zé be ezt a so kak ál tal ked velt köny vet.
A for dí tás pil la na tá ban az app li ká ció egyér tel mû. Ko má ro mi így ve ze ti fel for dí tá sát:
„Az egy re kér lek, ha mi fo gyat ko zá so kat látcz /: mint hogy lá thatcz is:/ ezen együ gyü
for  dí tás ban ne itilly éret te. Mert én ezt ollyan ko rom ban kö vet tem el, melly ben az mi
ke ve set If ju sá gom ban ta nul tam vólt is ap rón ként el kel le tett fe lej te nem az mi ne mûben
az Ó Tor vény be li Sa tor nak szol gá lattya mel lo lis nyu go da lom ra szok ták volt az Em bert
bo csá ta ni. Vén sé gem re ide gen(be) jut ván buj do sás ra és ab ban sok fé le nyo morú sá -
gok nak szeny ve dé sé re /: kiért ál das sék mind ôrôk ké az én Is te nem nek Szent Ne ve:/
mert hogy ollyan szo ká sa va gyon az Is ten nek, hogy ha ki az ô Ir gal mas sá gá nak Os kolá -
já ban meg nem akar ta nul ni, Igas sá gá nak Os ko lá já ban fog ja és ab ban ke mé nyen gyako -
rollya. Ha azért én illyen erô te len ál la po tom ban nem szán tam fá radt sá go mat az fordí -
tás ban te se szánnyad ma gad lel ked ja váért fá radt sá go dat ol va sá sá ban szok tat ván
ma ga dat az nyo mo rú sá gok nak fellyebb meg irt mo don va lo szeny ve dé sé re, mert annál
bi zo nyo sabb do log nin csen hogy mi ar ra ké szit te tünk (M: Psal. 38. 39.) és hogy az Isten
or szá gá ba is sok há bo rú sá gok ál tal kel le tik men nünk (M: Act. 14. 22) tud niil lik ebbûl
az Bé kes sé ges Tû rés nek os ko lá já bul amaz mennyei Aca de mi a ban, holott az Is ten el
tö röl sze mein krûl min den könny hul la tast. (M: Apoc. 7. 17) Ad dig is pe dig kí vá nom
Légy jó egés ség ben.”51

A fen tiek ben megelô le ge zett kul tu rá lis transz for má ció (cul tu ral trans fer) te hát több -
szö rö sen is di men zio nált. La tin ból és az asz ke ti kus iro da lom fo gal mi ap pa rá tu sá ból
ma gyar ra te vô dik át a szö veg, és vél he tô leg a Ju stus Lip si usszal el ter jedt neo sztoi kus
ta ní tás fo gal mi ke re té be épül be. A pa tien tia eb ben a né zet ben va la mi kép pen a con -
stan tia ek vi va len se lesz, sôt az asz ké zis gya kor la tát a re for mált ke gyes ség gya kor lás mint
pra xis he lyet te sí ti be. Ha Dre xel mû ve ere de ti leg a jó ke resz tény, értsd ró mai ka to li -
kus szá má ra volt min den na pi ké zi könyv, a for dí tás/át vi tel kö vet kez té ben a kál vi nis ta
már ti ro ló gia per for má lá sa szá má ra vá lik szük sé ges sza bály rend szer ré. Kü lö nö sen ez
utób bi egy beesés fû zi szo ros ra a kap cso la tot a már ti ro ló gi ai ta ní tás és asz ke tiz mus kö -
zött. Már Fo xe- nál a már tí rok egyik leg je len tô sebb eré nye, sôt iden ti tás te rem tô gesz -
tu sa52 a tü re lem mel el vi selt szen ve dés vagy en nek fenn költ vál la lá sa.53 Ha Dre xel már
1640-ben el ké szült an gol for dí tá sá ra fi gye lünk (The School of Pa tien ce), ott is egyér -
tel mû vé vá lik, hogy a pu ri tá nus el vá rás ho ri zont, pon to san a godly pu ri tan sztoi ciz musra
haj la mos és fô ként en ge del mes, te hát az is te ni bün te té se ket tü rel me sen el vi se lô proto -
tí pu sa fe lôl in do kol ja a könyv két faj ta for dí tá sát, pub li ká lá sát. Te hát Dre xel aszke tiz -
mus ban fo gant köny ve az ang liai re cep ció ban úgy ala kul át, hogy a Foxe ál tal türelmes
szen ve dés (pa tient suf fe ring) már ti ro ló gi ai ta nát a pu ri tá nus er kölccsel és élet ve ze té si
prog ra mok kal hoz ta össze füg gés be. Ko má ro mi vá lasz tá sa mö gött így egyér tel mûen
nem csak ön nön li mi na li tá sa ál tal fel ve tett kér dé sek re, egy, a ku ru cok ál tal is is mert
szö veg gel tör té nô vá lasz adás volt a mo ti vá ció, ha nem a leg fôbb iden ti tás min ta, a mártír
ke gyes sé gi és po li ti kai je len té sét egyaránt ak ti vi zá ló kon tex tus is me re te is.
Ezen kon tex tu sok is me re té ben a for dí tás té nye, il let ve en nek a cí mé ben az iden ti -

tás-meg je lö lés, ér tel me zô pre tex tu sá vá lép elô a nap ló 1701-es be jegy zé sé nek: „Úgy
tet szett, kö nyeb sé gem re lett, hogy az mi márty rom sá gunk is ide volt ren del tet ve. Dicsôs -
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ség a nagy Is ten nek éret te.”54 A for dí tás cí mé ben sze rep lô szin tag ma édes Ha zá ja Martyrja
meg vi lá go sí tóan tisz táz za, hogy a nap ló ban tett ki je len tés egy sa já tos és nem ki zá ró -
lag teo ló giai vagy egy ház tör té ne ti ér te lem ben vett már ti ro ló gi á ra utal. Ko má ro mi már -
ti ro ló gi a- fo gal ma bi zo nyá ra Szô nyi de fi ní ci ó já ra épít: „Márty rok, kik az igaz sá gért fog -
sá got, szi dal mat, s-több nyo mo rú sá got szen ved nek ugyan, de szin tén meg nem
ölet nek”. Mert a ni co mé di ai hely szín ideá lis ana ló gia, ám Ko má ro mi ék nem hal nak
vér ta nú ha lált, és ez nem is me rül fel va lós pers pek tí va ként a szám ûze tés hát ra lé vô
évei ben. Leg fel jebb a pár hu za mot re giszt rál hat juk, amely a ko rai egy ház már tír jai ra
asszo ciál, de nem ez a je len té se Ko má ro mi már tí rom ság per cep ció já nak.
Más részt míg a for dí tás elô sza va ket tôs li mi ná lis ál la pot ra utal – a szám ûze tés szen -

ve dé se mel lett az öreg ség is meg je le nik, vagyis az egyé ni ta pasz talt és ön szem lé let meg -
ha tá ro zá si kí sér le té nek volt a vég ter mé ke a már tír iden ti tás min ta –, ad dig a nap ló ezt
az egyé ni min tát kö zös sé gi iden tifi ká ci ó vá ala kít ja. Amár tí rom sá gunk töb bes szám elsô
sze mé lye mö gött a már tí rok kö zös sé ge a com mu ni tas ra utal. Töb bé már nem az egyéni
li mi na li tás, ha nem a ha son lóan li mi na li tás sal küsz kö dô em be rek ideig le nes tár su lása,
vagyis com mu ni tá sa azo no sul a már tír min tá val, a már tí rok kö zös sé gé vel. Ezt a com mu -
ni tast nem a feu dá lis tár sa da lom struk tú rái, ha nem ki zá ró lag a li mi ná lis lét hely zet arti -
ku lál ja, ezért több nyi re men tes a hie rar chiák tól és a pél dául egyé ni, kis cso por ti, re -
gio ná lis vagy fe le ke ze ti jel le gû el kü lön bö zô dé sek tôl. A lu the rá nus, majd éle te vé ge
fe lé ka to li zá ló Thö kö ly, aki, igaz, ha lá la elôtt új ra lu the rá nus ként de fi ni ál ja ma gát, a
kál vi nis ta Ko má ro mi sze mé ben ugyan csak már tír. A fe le ke ze ti iden ti tás a szám ûze tés
li mi ná lis ta pasz ta la tá ban, eb ben az „ext ra Hun ga ri am” lét hely zet ben már nem biz to -
sít kü lön iden ti tást. A kál vi nis ta Ko má ro mi be szá mo ló ja a lu the rá nus Thö kö ly rôl pél -
dáz za ezt. A meg halt fe je de lem nek emelt sír em lé ket be mu tat va ír ja Ko má ro mi: „mind
lát hat ják, és mond hat ják, az mint mél tó is, hosszas búj do sá sá ért, édes ha zá ja s nem -
zet sé ge ért va ló márty rom sá gá ért sze gény nek: REQ VIES CAT IN PA CE. AMEN.”55

Ko má ro mi és tár sai nem a fo xe -i igaz egy ház (True Church) azaz a Re for ma ta Ecclesia
már tír jai, ha nem egy, az Ecc le sia mint cor pus my sti cum min tá já ra szer ve zô dô pro fán
poli  ti kai en ti tás, a fe le ke ze ti, feu dá lis és re gio ná lis-kul tu rá lis el fo gult sá go kat, iden ti -
tá so kat meg ha la dó, eze ket összeg zô konst ruk tum, a pat ria, vagyis a ha za már tír jai.
Ko má ro mi po li ti kai dis kur zu sá nak ez az ele me, a már ti ro ló gia imp li kál ja mind azo -

kat a nyel vi-kul tu rá lis transz for má ciós el já rá so kat, ame lyek poé ti kai vagy akár ho mile -
ti kai ap pa rá tus sal ké pez ték le és tet ték le he tô vé Foxe, Szô nyi szö ve gein ke resz tül e
sajá tos po li ti kai be széd mód és fo gal mi rend szer kiala ku lá sát. Ko má ro mi ese té ben a
múlt te rem tô gesz tus mint in ven ted tra di ti on va ló já ban rein ven ted tra di ti on, hi szen az ál -
tala hasz nált fo xe -i min tá ban már meg tör tént a vissza té rés a ko rai egy ház hoz, így ami -
kor ô te remt kap cso la tot Ni co mé dia egy ház tör té ne ti leg re le váns ta pasz ta la tá val, ket -
tôs lin ket hoz lét re: egy idô ben utal, fe de zi fel és új ra fel fe de zi a ko rai egy ház már tír jait
és Foxe ezek hez kap cso ló dó in ven ti ó ját. Ez a rein ven tio te szi le he tô vé a po li ti kai je len -
tés beeme lé sét, a más ként pa te ti kus nak szá mí tó, ana ló giá ra ala po zott szer ke zet be.
A ha za (Pat ria) olyan cor pus my sti cum, amely az egy ház (Ecc le sia) min tá já ra fe je (caput)
– aki ál ta lá ban a fe je de lem – és tag jai (mem bra) ré vén él. Fe jé nek és tag jai nak misz -
ti kus vi szo nyát az a pro fán ér ze lem ad ja, amely olyan faj ta lo ja li tást fel té te lez, amely
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egy szer re több és ki ter jed tebb a feu dá lis kö tô dés nél és füg gés nél, gyak ran tü re lem -
mel (pa tien tia) el vi selt szen ve dést, ül dö zést vagy akár a ha lál vál la lá sát fel té te le zi.
Olyan szû kebb ér te lem ben vett ha zá ról (pat ria) van te hát szó, amely a pro pat ria mo ri
re lá ciót na gyon szû ken és exk lu zí van ér tel me zi. Nem a vi lág min den ség an tik kép zete,
sem a po gá nyok kö zös sé ge el le né ben de fi ni ált ke resz tény res pub li ka je lö lô je a pat ria,
ame lyért meg le het/kell hal ni, ha nem a re for mált egy ház fikci ó ját idé zô, a ki vá lasz -
tot tak – akik ugyanak kor már tí rok – lát ha tat lan cso port ja, vagyis po li ti kai ér te lem ben
vett el kép zelt kö zös sé ge (ima gi ned com mu nity).56 Ez az el kép zelt kö zös ség, amely
nem fe le ke ze ti vagy tár sa dal mi, ha nem po li ti kai el kö te le zett ség alap ján jött lét re és
mû kö dik, két je len tôs pers pek tí va irá nyá ba nyit. Min de nekelôtt a for má ló dó nem zet -
kon cep ció tör té ne ti leg beazo no sít ha tó emb rio ná lis meg nyil vá nu lá sa. A ke ve sek, ki -
vá lasz tot tak teo ló giai fo gal mát le ved lô kon cep ció, a nem zet tag jait a már tí rok min tá -
já ra a fel tét len, de nem teo ló giai vagy dog ma ti kai ter mé sze tû, ha nem egy pro fán
lo ja li tás – ami ese tünk ben a pat rio tiz mus vagy pro to na ci o na liz mus – alap ján dif fe ren -
ciál ta. Hi szen ez a lo ja li tás, ami megint több a feu dá lis tí pu sú pat ró nus–kliens vagy fa -
mi li á ri si füg gés nél, nem az igaz egy ház hoz vagy adott ál lam for má hoz, ha nem egy új
fikci ó hoz, a to po gráfiai lag nem min dig lo ka li zál ha tó ha zá hoz (pat ria) va ló el kö telezett -
 sé get je lö li. Sôt né ha ez az el kép zelt kö zös ség mint nem zet cor pus my sti cum ként is funk -
cio nál hat, így a pat ri át akár föld raj zi lag lo ka li zál ha tó mó don hoz hat ja lét re. Az el kép -
zelt kö zös ség pri vi lé giu ma a ha zát/a pat ri át el kép zel ni, vagy ál ta la meg je lölt konk rét
vagy fiktív he lyek re lo ka li zál ni.
Ko má ro mi szá má ra Ni co mé di á ban egyik leg ked ve sebb hely Szent Bor bá la sír he lye

volt, aho va sok szor el lá to ga tott és hossza san idô zött: „Én ide szo mo rú nap jaim töl té -
sé re gya kor ta jár tam, és az te me tés nél (értsd: sír hely nél) az sû rû zöld, mintegy ezt az
mártyr gyá szo ló fák alatt le ül vén, so kat gon dol koz tam s fo hász kod tam.” Az idé zet szá -
mom ra azt su gall ja, hogy a nyo masz tó szo mo rú ság el le né re Ko má ro mi a már tír fák
tár sa sá gá ban va la mi kép pen ott hon érez te ma gát – hi szen sok szor járt ott és töl tött
idôt –, ez a kü lön le ges hely nem szü lô föld vagy szü lô ha za je len tés ben, de a Ha za (pat -
ria) volt, ahol már tí ri iden ti tá sát per for mál hat ta, eb bé li ön szem lé le té ben új ra és új -
ra meg bi zo nyo sod ha tott, hisz nem csak a már tír Bor bá la, de még a fák is ezt su gall ták.

Konk lú ziók: a po li ti kai esz me tör té net pers pek tí vá ja

E vizs gá lat egyik leg fon to sabb mód szer ta ni konk lú zió ja azt mu tat ja, hogy a mik ro szin -
tû vizs gá ló dás úgy ve zet el hasz nál ha tó tör té ne ti ma gya rá zat hoz, ha a for rá sok in terp -
re tá ció ját tör té ne ti ant ro po ló giai kon tex tua li zá ció se gí ti. Ko má ro mi ese té ben, mint
lát tuk, a li mi na li tás Van Gen nep és Tur ner ál tal ja va solt mo dell je egy fon tos írás ant -
ro po ló gia felis me rés hez ve ze tett el, li mi na li tás és írás hasz ná la ti ha bi tus össze füg gé sé -
hez. To váb bá a li mi na li tás ban lét re jö vô com mu ni tas je len sé gé nek ant ro po ló giai magya -
rá za ta nem csak a nap ló és a for dí tás mint ego- do ku men tu mok tör té ne ti ge ne zi sé re
ve tett fényt, ha nem a for rás nak a po li ti kai esz me tör té net szem pont já ból re le váns je -
len té seit, rej tett sen su sa it tár ta fel. Ugyanak kor így vált ta nul má nyoz ha tó vá a már ti ro -
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ló gia po li ti kai je len té se, mely nek lét re jöt tét a com mu ni tas ala ku lás nak felis me ré se, tu -
da to sí tá sa kon di cio nál ta.
Ko má ro mi po li ti kai dis kur zu sa ter mé sze te sen csak egyik le het sé ges pers pek tí vá ja

az ala ku ló pat rio tiz mus nak, a pro to na ci o na liz mus nak. Is mét lem, egy olyan dis kur zus
ez, amely a feu dá lis ál la mon kí vü li ség bôl (Ext ra Hun ga ri am), li mi na li tás ból, a nem zet
(már tí rok kö zös sé ge) és ha za (pat ria, már tí rok ál tal kons ti tuált (ir)reá lis hely) fe leke -
ze ti, kul tu rá lis és tár sa dal mi kö tött sé ge ken fe lülemelt fikci ó ját pro mo vál ja. Ha Tarnai
az „Ext ra Hun ga ri am non est vi ta…” ki je len tés ideo ló gia tör té ne ti je len té seit és hasz -
ná lói nak tár sa dal mi ré teg zett sé gét ab ból cél ból vizs gál ta, hogy a szál ló ige ál tal je lölt
lo ja li tást fel vál la lók kö zös sé gét a feu dá lis tí pu sú ál lam szer ve zet ke re tei közt azo nosítsa,
je len vizs gá lat, anél kül hogy cá fol ná Tar nait, csu pán ár nyal ni kí ván ta ezt a ké pet azál -
tal, hogy mintegy kont roll vizs gá lat kép pen a lo ja li tás per for má lá sát az ál la mi feu dá lis
tár sa dal mi ke re te ken kí vül, az emig rá ció li mi na li tá sá ban ele mez te. Kö vet ke zés képp
olyan tör té ne ti ant ro po ló giai vá lasszal kí vánt hoz zá já rul ni a pat rio tiz mus ku ta tá sá hoz,
amely a ki zá ró la gos tár sa da lom tör té ne ti né zet szûk fó ku szát a tár sa dal mon kí vül szerve -
zô dô „mar gi ná lis” cso por tok, a li mi na li tást megélô, rep re zen tá ló in di vi duu mok vagy
el kép zelt kö zös sé gek po li ti kai esz me tör té ne ti orien tá ció jú vizs gá la tá val egé szí ti ki.
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or ta citly ac cep ted ru les and of a vir tu al or sym bo lic na tu re, which se ek to in culcate
cer ta in va lu es and norms of be ha vi o ur by re pe ti ti on, which au to ma ti cally imp lies
con ti nu ity with the past.” The In ven ti on of Tra di ti on. Eds. Eric HOBS BAWM, Terence
RAN GER. Camb ridge, 1994. 2.

30 HOBS BAWM–RAN GER: i. m. (29. j.) 2.
31 Ernst KAN TO RO WICZ: The King’s Two Bo dies. A Stu dy in Me die val Po li ti cal The o logy.

New Jer sey, 19973, 193.
32 KAN TO RO WICZ: i. m. (31. j.) 207–210.
33 SZÔ NYI NAGY: Ke gyes Vi téz, i. m. (22. j.) Ar.
34 SZÔ NYI NAGY: Ke gyes Vi téz, i. m. (22. j.) 6.
35 Az éle te so rán imád sá gos köny vet és ha lot ti pré di ká ciót is író Szô nyi már eb ben

a szö ve gé ben is a ke gyes ki rály his tó riá ját úgy ad ja elô, mint ha pré di ká ciót mon -
dana. Te hát az ô ese té ben a do ce re, de lec ta re, flec te re, mo ve re elv al kal ma zá sa két ség -
te le nül jól be já ra tott pré di ká lá si pra xis ra, il let ve re to ri ka i- ho mi le ti kai is ko lá zott -
ság ra ment vissza.

36 SZÔ NYI NAGY Ist ván: Már tí rok Co ro ná ja, i. m. (22. j.) 1.
37 Hoo per már tír tör té ne te (The Sto ry of John Hoo per) azt a le ve let is tar tal maz za, amely,

legalábbis Fox sze rint, a legutol só, a ha lan dó vi lág nak szánt meg nyi lat ko zá sát rög -
zí tet te a már tír nak: (To all my De ar Breth ren, me Re lie vers and Hel pers in the ci ty of
London, Sep tem ber 2nd, an no 1554). This text, in spi te of its pro bably ficti ve ori gin,
was a sug ge sti ve examp le of the pa tien ce and obe dien ce shown by the martyrs in
their most ext re me mo ments. The let ter, re semb ling te sta ment or a fa re well, must
ha ve had de va sta ting pro pa gan di stic im pact: „…and from my he art I wish Their
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sal va ti on, and qu ietly and pa tiently be ar their in ju ries, wi shing no fur ther ext re -
mity to be used to wards us. Yet, if the cont ra ry se em best un to our he a venly Fa ther,
I have ma de my re cko ning, and fully re sol ved my self to suf fer the ut ter most that
they are ab le to do aga inst me, yea de ath it self, by the aid of Christ Je sus, who died
the most vi le de ath of the cross for us wret ches and mi se rab le sin ners. But of this
I am assured, that the wi cked world, with all its for ce and po wer, shall not to uch
one of the hairs of our he ads wi tho ut le a ve and li cen se of our he a venly Fa ther,
who se will be do ne in all things. If he will li fe, li fe be it: if he will de ath, de ath be it.Only
we pray, that our wills may be sub jec ted un to his will, and then, al tho ugh both we
and all the world see no ne other thing but de ath, yet if he think li fe best, we shall
not die – not although the sword be drawn out over our he ads: as Abra ham thought
to kill his son Isa ac, yet, when God per cei ved that Abra ham had sur ren de red his
will to God’s will, and was con tent to kill his son, God then sa ved his son.” FOXE:
i. m. (24. j.) 671.

38 SZÔ NYI NAGY Ist ván: Már tí rok Co ro ná ja, i. m. (22. j.) 1.
39 Uo.
40 Uo.
41 Szo mo rú ül döz te té se s szám ki ve té se. Sz. N. I- nak a tor nai ecc le si á ból cím mel 6 szá mo zatlan

le vél nyi ter je de lem ben ír ja le élet tör té ne té nek ezen fe je ze tét.
42 Ko má ro mi Jó zsef fel jegy zé sei édes ap já ról, ere de ti tö re dék, MOL, 608., Só vá ri Soós

csa lád lt. 1. té tel, 17 r–17v. (Se res Ist ván szol gál tat ta az ada tot.)
43 A cím la pon a kö vet ke zô áll: Bé kes sé ges Tû rés nek Os ko lá ja,Mellyet Édes ha zá ján kí vül

va ló bol dog ta lan ko dá sá ban De ák búl ma gyar ra for di tott KO MÁ RO MI Já nos, Ma gyaror -
szá gi s Er dé lyi buj do só Fe je de lem Se cre ta ri us sa, s édes Ha zá ja Martyr ja. Con stan -
ti ná poly ban 1699 esz ten dô ben.

44 Az ál ta lam hasz nált Dre xel- ki a dás: Hie ro ni mus DRE XEL: Re ve ren di Pat ris. P. Hieremiae
Dre xe lii e So cie: Je su OPE RA OM NIA, in Du os To mos nunc dist ri bu te. Mo guntiae,
1645. 1–91.

45 A Short Tit le Ca ta lo gue of Books Prin ted in Eng land, Scot land & Ire land and of English Books
Prin ted Abro ad 1475–1640. Eds. A. W. POL LARD, G. R. RED GRA VE. Lon don, 19862. 325.

46 Bib li o the que de la Com pa gnie de Jé sus. Ed. Car los SOM MER VO GEL, SJ. Bru xel les–Pa ris,
1892. 193.

47 „Qu ae po e na rum ge ne ra, seu qu ae cru ces sint in gymna sio pa tien ti ae fe ren da e.”
DRE XEL: i. m. (44. j.) 3–35.

48 „Afflic tio do cet For ti tu di nem et Fi de li ta tem.” DRE XEL: i. m. (44. j.) 35–62.
49 „Afflic ti o nes su sti nen das es se pa tien ter.” DRE XEL: i. m. (44. j.) 62–91.
50 DRE XEL: i. m. (44. j.) 82.
51 Mi vel a ké zi rat nin csen szá moz va, a cím lap tól kez dem a r-v szá mo zást. Ez a rész

tehát: 1r-4v.
52 BALD WIN SMITH: i. m. (28. j.) 185.
53 Mas ter Hoo per imád sá ga is ezt il luszt rál ja Foxe elôadá sá ban: „Lord I am hell, but

thou art he a ven, I am swill and a sink of sin, but thou art a gra ci o us God and a mer -
ci ful Re de e mer. Ha ve mer cy the re fo re upon me, most mi se rab le and wret ched
offen der […] But all thing that are im pos sib le with man, are pos sib le with thee:
the re fo re streng then me of thy good ness, that in the fire I bre ak not the ru les of
pa tien ce, or el se as su a ge the ter ror of the pa ins, as shall se em most thy glo ry.” FOXE:
i. m. (24. j.) 657.
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54 Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (14. j.) 76.
55 Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (14. j.) 89.
56 Be ne dict AN DER SON: Ima gi ned Com mu ni ties. Lon don- New York, 2003. An der son

a nacio na liz mus kiala ku lá sá ra ad vá laszt azál tal, hogy a nem ze ties sé get, nem ze ti érzést,
ön szem lé le tet (na ti on- ness) a kö zös sé gek (com mu ni ties) kiala ku lá sá val hoz za össze -
füg gés be, sôt szá má ra a nem zet el kép zelt po li ti kai kö zös ség (an ima gi ned po li ti cal
com mu nity): i. m. 3–12. An der son köny vé nek to váb bi, ko ra új kor ra (is) app li kálható
ta nul sá gait ír ta le Pe ter BUR KE: Lan gu a ges and Com mu ni ties in Early Mo dern Eu ro pe.
Camb ridge, 2004.
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R. VÁR KO NYI ÁG NES

Ma gyar ud var Ni ko mé diá ban
Ud va ri kul tú ra és iden ti tás az emig rá ció ban

Ni ko mé dia (Iz mit), a kis-á zsiai ten ger par ti vá ros ne ve ré gen nem szá mí tott is me ret -
len nek Ma gyaror szá gon. Má ra vi szont csak nem el fe lej tô dött anél kül, hogy megis mer -
ték vol na lé nye gét, azt, ami min den or szág tá vo lab bi és kö ze leb bi múlt já nak szer ves
ré sze, amit na pon ta per get elénk a te le ví zió: vég te len vo nu lá sa a ha zá ju kat el ha gyott,
az el me ne kült, az elül dö zött em be rek so ka sá gá nak, amint kí sé ri ôket, mint az ár nyék,
az év szá za dok óta nyi tott kér dés. Ho gyan él tek a be fo ga dók kö zött? Megôriz ték iden -
ti tá su kat az ide gen kör nye zet ben? És ho gyan? Ez a be fe je zet len kö zös múlt, az emig -
rán sok év szá za do kon átíve lô egye te mes kö zös sé ge ad ke re tet és egy ben ér tel me zést
a ni ko mé diai ma gyar emig rá ció tör té ne té nek.
Az emig rán sok és a he lyiek ta lál ko zá sá nak kü lön le ges pil la na ta volt, ami kor 1701.

szep tem ber 24-én Thö kö ly fe je de lem kí sé re té vel part ra szállt Ni ko mé dia ki kö tô jé ben,
és a tö rök la kos ság cso dál koz va néz te, hogy megér ke zé sü ket ven dég ség gel, bor ral,
tánc cal, ze né vel ün ne pel ték.1 Hon nan is tud ták vol na Kis-Á zsia part ján, hogy a megér -
ke zôk ma guk kal hoz ták szo kás rend jü ket, egy da rab ját el ha gyott ha zá juk ud va ri kul -
tú rá já nak?
Át te kint ve a ni ko mé diai ma gyar ud var tör té ne tén (1701–1705), kö ze lebb fér kôzve

az iden ti tá sát meg ha tá ro zó té nye zôk höz, vá laszt re mé lünk a min den ko ri emig rá ció
né hány kér dé sé re is. Mennyi ben, ho gyan és mi lyen re mé nyek kel ôriz ték iden ti tá su -
kat az ide gen be sza kad tak? Ho gyan ér vé nye sült az emig rán sok kö ré ben a ko ra új kor
meg ha tá ro zó kö zös sé ge, a tár sa da lom szer ve zô ud var, a szo kás ren det és ci vi li zá ciót
te zau rá ló ud va ri kul tú ra? A kér dés nem új.2 Az ud var-ku ta tás gyors fel len dü lé se és
az emig rá ciók tárgy sze rû, nem ze ti, po li ti kai el fo gult sá gok tól men tes megis me ré sének
igé nye meg kí ván ja, hogy a ma gyar tör té ne lem e rész le tét is kü lö nös fi gye lem mel
vizsgál juk.
A kö vet ke zôk ben át te kin tem az ud var és emig rá ció kö rül zaj ló vi tá kat (1905–1936),

vá zo lom Thö kö ly emig ráns ud va rát, hogy elô tûn jék a ni ko mé diai ud var egye di és egye -
te mes jel le ge, mé lyebb ré te ge az ud va ri kul tú ra, az emig rá ció és az iden ti tás egy mást
át ha tó kö rei nek.
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Az ud var: „Tánc lé pé sek, tôr és mo soly”

Az emig rá ció, az ud va ri kul tú ra és az iden ti tás együt tes kér dés kö re va ló szí nû leg Mikes
Ke le men mû vé ben, a cen zú ra ki ját szá sá val 1794-ben nap vi lá got lá tott Tö rökor szá gi leve -
lek kel je lent meg a ma gyar tu do mány ban, bár ki bon tá sá val so káig nem fog lal koz tak.
Az ud va ri kul tú ra je len tô sé gét a pro fesszio ná lis ma gyar tör té net írás kiala ku lá sa ide -
jén a tör té net írók az eu ró pai ku ta tók kal egy idô ben is mer ték fel, és azon nal ki de rült,
hogy a le vél tá ri anyag alig át te kint he tôen ha tal mas és szét szórt. Mi vel pe dig a 16–17.
szá zad fo lya mán a Ki rá lyi Ma gyaror szá gon és az Er dé lyi Fe je de lem ség ben az ud va ro -
kat gyak ran szét ver te a há bo rú, fel szá mol ta a po li ti ka, emig rá ció ba vit te a túlélés kény -
sze re, az egy ko rú szö ve gek ere de ti je len té sé nek meg fej té sé hez hiá nyoz tak a meg felelô
mód sze rek. Nagy Iván 1861-ben köz zé té ve a ni ko mé diai ud var egyik kulcs for rá sát,
Ko má ro mi Já nos diá riu mát, saj nál ta, hogy a buj do sók vi szo nyai ról ke ve set ír. Ez zel
szem ben a Thö kö ly-nap lók buz gó fel ku ta tó ja és a fény ûzô ud var tar tá si lel tá rak kiadó -
ja, Tha ly Kál mán (1839–1909) az emig rá ció év ti ze dei rôl a ro man ti ka re to ri ká já nak
szé pen hang zó ha nyat lás-sé mái val vél te meg ra gad ni a lé nye get: „ho mály ba öl tö zik
Thö kö ly csil la ga”, s a „ku ruc ki rály […] a mos to ha tö rök-ba rát ság ke gye lem-fillé rei -
bôl ten gôd ve” élt. A 19. szá zad kö zön sé gét ez stí lus, úgy tû nik, tö ké le te sen kielé gítette.
Sen kit nem ér de kelt és nem fi gyelt fel rá, hogy An gyal Dá vid (1857–1943) nagy szabású
bi o gráfiájá ban ez zel szem ben le szö gez te: Thö kö ly Po zsa re vác ban „mind vé gig nagy
ud vart tar tott”.3

Az emig rá ció, az ud va ri kul tú ra és az iden ti tás iz gal ma san össze tar to zó kér dé sét
II. Rá kó czi Fe renc fran ciaor szá gi és tö rökor szá gi éle tét vizs gál va Szekfû Gyu la, az akkor
hu szon ki lenc éves tör té nész ex po nál ta éle sen.
Szekfû pá lyá ja a szá zad for du ló nagy szel le mi megúju lá sá nak lég kö ré ben in dult. Mint

az Eöt vös Col le gi um egyik el sô ne velt je, az 1900-as évek ben kez dett pub li kál ni, ami -
kor meg je lent a Hu sza dik Szá zad, in dult a Nyu gat, és meg kezd te nép dal gyûj tô mun ká -
ját Bar tók és Ko dály. Tör té net író pe dig alig ha ke rült na gyobb ki hí vás sal szem be.
1904-tôl so ro za tos tá ma dá sok ér ték Ma gyaror szá got. A Times lap jain le súj tó kri ti kák

je len tek meg a bé csi tu dó sí tók, Wick ham Ste ed és R. W. Se a ton- Wat son (1879–1951)
tol lá ból: az or szág Eu ró pa kö ze pén önál ta tó el szi ge telt sé gé be bur ko ló dzik, a ma gyar
közélet „el ma ra dott” és ha zug, a saj tó kor rupt, s a Mo nar chia po li ti kai elit je ro man -
ti kus tör té nel mi kosz tü mök ben sze re pet ját szik. Se a ton- Wat son köny ve – a nem ze ti -
sé gi kér dés té nyei rôl –, a Ra ci al Prob lems in Hun ga ry (1908), nem zet kö zi könyv si ker
lett, csak Ma gyaror szá gon nem vet tek ró la tu do mást.4 A ma gyar tör té ne lem eu ró pai
össze füg gé sei re an nál in do kol tabb lett vol na fel hív ni a fi gyel met, mert az 1912. évi
lon do ni nem zet kö zi tör té nész kong resszu son az an gol tör té net írók már fi gyel meztették
a ma gya ro kat, hogy a ké szü lô vi lág há bo rú ban kik lesz nek szö vet sé ge sek, és kik lehetnek
majd gyôz te sek.5

Ke vés könyv lá tott nap vi lá got kiéle zet tebb hely zet ben, kri ti ku sabb idô ben, mint
A szám ûzött Rá kó czi (1913). El sô fe je ze té ben a Ré gens ud va rá ban cím mel nagy len dü -
let tel és szó ra koz ta tóan ír a fran cia ud var ról az if jú szer zô. Majd a ro dos tói éve ket
a követ ke zô té ma kö rök ben is mer te ti: Rá kó czi fe je del mi ud va rá nak be ren de zé se, napi -
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rend je, Ber csé nyi ud va ra. Megál la pí tot ta: az emig ránst, ha ud var ké pes, el nye li a be -
fo ga dó or szág: „A fran cia ud var nak meg le he tôs gya kor la ta volt fran cia szol gá lat ban
tönk re ju tott fe je del mi sze mé lyi sé gek el lá tá sá ban és ke ze lé sé ben […] Kény te len volt
min den ki a kér lel he tet len eti qu et te sze rint ját sza ni sze re pét […] Mint ha csak a föl -
dön fu tó ba jor vá lasz tó, a cím ze tes an gol ki rály és a szin tén cím ze tes er dé lyi fe je de lem
szá má ra te rem tet ték vol na ezt az ud vart […] Tánc lé pé sek, mo soly, túlára dó je le ne tei
az öröm nek […] pe dig mindegyi kük szí vé ben ott a tôr.”6 Az el foj tás, el rej tés még in -
kább jel lem zô a ro dos tói ud var ra. A há zi sza bá lyok, a na pi rend, az ét ke zés rend je –
mint ki csi nyes, tar ta lom nél kü li fog la la tos sá gok – el fe dik a va ló sá got, „a lel ki nagy seb
szün te len saj gá sá”-t. Tra gi kus a versailles-i ud var jó ked vé nek vissz fé nye ként áb rá zolt
sze re lem is: „Ber csé nyi ud va ra […] sok kal vi dá mabb szí nek ben pom pá zott”, mert
„Csá ky gróf nô ma gá val hoz ta há rom ko mor ná ját”, köz tük „a Mi kes sze rel mi re gé nye
fé nyé ben tün dök lô Kô szeg hy Zsu zsit”.7 De Zsu zsi gróf né lett. Szekfû ér tel me zé sé ben
Rá kó czi elide ge ne dett hí vei tôl, s a ma gá nyos, ka lan do rok pré dá já vá lett fe je de lem re
csak az el ha gyott ha za pe re mé rôl, a jól mû kö dô bé csi ud var ból fi gyel tek. A Már vány-
ten ger part ján, a tö rök vi lág ban be tel je se dett min den emig rá ció sor sa. Amint lát tuk,
Tha ly Kál mán fel fo gá sá ban az emig rá ció nak nincs ud va ra, élet hely ze tü ket csil la guk
„ho mály ba bo ru lá sa”, „leál do zá sa” kép ze tek kel jel le mez te. Szekfû vi szont már felis -
mer te az emig rá ció sze re pét az ide gen ud var ban, és azt, hogy ké pes az ide gen föl dön
sa ját ud var tar tást szer vez ni. Az ered mény azon ban kiáb rán dí tó. Az ide gen ud var ban
az emig ráns el vesz ti iden ti tá sát, sa ját ud va ra pe dig min den je len tést nél kü lö zô, üres,
oly kor ne vet sé ges for ma ság. Az emig rá ció le járt sze re pe ket ját szik, lé te hiá ba va ló.
Igaz ság ta lan len ne a fiatal Szek fû tôl el vár ni azt, amit idôs és ta pasz talt kol le gái is el -

mu lasz tot tak. Ér de kes, egyaránt el ke rül te az if jú szer zô bí rá lói és tu dós vé del me zôi
figyel mét, hogy A szám ûzött Rá kó czi gon do la ti ten ge lyét az ud var, az emig rá ció és az
iden ti tás hár mas egy sé ge al kot ja. An nál több vád ér te, mi vel úgy ér tel mez ték, hogy a
buj do só Rá kó czi ban a Kos suth-e mig rá ciót tá mad ta meg. Vé del me zôi a tu do mány auto -
nó miá já ra hi vat koz tak, bár a buj do só Rá kó czi megíté lé sé ben nem ér tet tek ve le egyet.8

Az ud va rok ra vo nat ko zó megál la pí tá sait pe dig, úgy tû nik, rész let kér dés nek te kin tették.
Nem tért ki rá An gyal Dá vid sem, akit Szekfû mes te ré nek tisz telt, és aki na gyon is tisztá -
ban volt az ud var nem zet kö zi fo gal má val. 1905-ben köz zé tet te II. Rá kó czi Fe renc ro -
dos tói ud va rá nak fran cia for rá sait, és ál ta lá ban je lez te az ud var eu ró pai je len tô sé gét.9

El múlt az utol só pil la nat, hogy a 20. szá zad kri ti kus ide jé ben Ma gyaror szág tör té ne -
té nek eu ró pai beágya zott sá gá ra fel hív ják a fi gyel met olyan idô sze rû kér dés kap csán,
mint az emig rá ció és a ki ván dor lás, is mer tes sék a nem ze ti iden ti tá sok me cha niz mu -
sát, mie lôtt még – Ady val szól va – „min den egész el tö rött”.
Azóta az ud var ku ta tá sa vi lág szer te a tár sa da lom tu do má nyok egyik leg di na mi ku sab -

ban fej lô dô in ter disz cip li ná ris te rü le te lett. Fel tár ták az ud var kü lön bö zô feladat kö -
reit: az ál lam ha tal mi köz pont jel le gét, rep re zen ta tív ha tá sát, ne ve lôi feladat kö rét, a
tu do mányt, mû vé sze tet, kul tú rát fej lesz tô ké pes sé gét. Meg je lent mint or szá gok ar ca,
a bi ro dal mi nagy ság tük re, a tár sa dal mi ki vá lasz tó dás is ko lá ja. Nor bert Eli as, az udvar -
ku ta tás megújí tó ja je lez te, hogy az ud var sok fé le mó don ösz tö nöz he ti a pol gá ro so -
dást. Fej lesz ti az egyén önér ték-tu da tát.10 Eu ró pai je len ség, min de nütt kiala kult a kora
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új kor ha tal mi köz pont jai ban, de he lyi ha gyo má nyok ból épít ke zett.11 Olyan egye te -
mes ér té ke ket for mált sa ját, or szá gos bi ro dal mi vagy nem ze ti jel le gû vé, mint az an tik
ha gyo mány, az eu ró pai ál lam el mé le tek, az egy há zi és vi lá gi szim bó lu mok. Erôs iden -
ti tást ôr zô és fej lesz tô ha tá sa mé lyeb ben rej lô ál ta lá nos em be ri és kö zös sé gi in dí té kok -
ból kö vet ke zett. Az ud var hosszú táv ra épít ke zett. Örö kö sök re szán ták a gyûj te mény -
könyv tá rak ban fel hal mo zott is me re te ket, s a jö vô már nem csak meg ter vez he tô lett,
ér vé nye sül vén a re ne szánsz meg vál to zott idô tu da ta, ha nem a fel hal mo zott ér té kek re
épít ve az ud var ból elô re lát ha tó nak is tûnt. Az emig rá ciók ud va ra azon ban kiesett a
ku ta tók lá tó kö ré bôl.
A ma gyar tu do mány ban élt to vább a ré gi né zet: az emig rá ció, a buj do sás mint

remény te len, vak vá gány ra fu tó, sa já tos ma gyar lét ál la pot ke rült be a ma gyar tör té ne -
lem be. Csak az 1960-as évek tôl kezd ve in dult meg a 17–18. szá za di emig rá ció tárgy -
sze rû re konst ruk ció ja. Hopp La jos az ad dig leg ke vés bé szá mon tar tott te rü let, a lengyel -
or szá gi Rá kó czi-e mig rá ció for rá sait gyûj töt te össze, és le súj tó vé le mény re ju tott: anya gi
gon dok, felôr lô dés, „ha zát lan nem ze dék”. Ben da Kál mán A buj do só Thö kö ly utol só évei -
rôl fel tár ta Fer ri ol fran cia kö vet je len té seit. Rész le tes át te kin tést az emig rá ció és az
ud var kap cso la tá ról, Rá kó czi fran ciaor szá gi és ro dos tói évei rôl Szek fû vel is vi táz va
Köpe czi Bé la vá zolt fel.12 Az ud va ri kul tú ra ku ta tá sá nak legutób bi ered mé nyei az emig -
ráns kö zös sé gek re is rá lá tást nyi tot tak, s ez le he tô sé get ad tak ha té ko nyabb mód szerrel
az in den ti tás jobb meg kö ze lí té sé re is. A ni ko mé diai ma gyar ud var megér té sé hez át
kell te kin te nünk a több vo nat ko zás ban is ti pi kus emig ráns ud vart, Thö kö ly emig rá -
ció-ud va rát.

Thö kö ly emig ráns ud va ra

1685 után, a Szent Li ga és az Osz mán Bi ro da lom há bo rú ja ide jén vég ér vé nye sen a török
te rü let re szo rult fel sô- ma gyaror szá gi fe je del met, Thö kö ly Im rét hí vei vel együtt ál talá -
ban „ku ru cok”, „buj do só ku ru cok” gyûj tô fo ga lom mal em le ge tik. Va ló já ban ön magukat
tes tü let ként ha tá roz ták meg: Uni ver si ta tis Hun ga ro rum pro Deo et Pat ria Exu lantium.
Ál lam szer ve ze ti in téz mé nyük le ga li zá lá sá ra kez det le ge sen ki vi te le zett, ko ro nát lan
magyar cí mer raj zos pe csé tet hasz nál tak.13 Hely ze tü ket vi tat ha tó rea li tás sal úgy értelmez -
ték, hogy két nagy mo nar cha, a fran cia ki rály és a tö rök csá szár szár nyai alatt a Magyar
Király  ság és az Er dé lyi Fe je de lem ség ál la mi sá gá nak, sza bad ság jo gai nak ügyét szolgálják.
A Thö kö ly-e mig rá ció Eu ró pá ban élt (1686–1701), a Ni ko mé diá ban le te le ped tek

Kis-Á zsiá ban (1701–1705). A for rá sok, a nem zet kö zi pro pa gan da, a hír köz lés és a dip -
lo má cia tör té net újabb ku ta tá si ered mé nyei egyér tel mûen bi zo nyít ják, hogy az eu rópai
ha tal mak Thö kö lyt a kar ló cai bé kéig töb bé-ke vés bé szá mot te vô po li ti kai té nye zô nek
te kin tet ték, akár bí rál ták és gú nyol ták, akár elis me rés sel ír tak ró la.14 Ud va rá ról elég
jó for rás adott sá gok kal ren del ke zünk.15

A fran cia és tö rök tá mo ga tás sal a szul tán ha tal ma alatt élô emig rá ciót két jól kö rül -
ha tá rol ha tó cso port al kot ta: az ud var és a ka to na ság. Lét szá muk ál lan dóan vál to zott,
kü lö nö sen a kü lön bö zô ha tár men ti ôr szol gá la tot is el lá tó csa pa tok szá ma in ga do zott
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szél sô sé ge sen. El lá tá suk fô leg az egy mást vál tó nagy ve zé rek tôl füg gött, s idôn ként tra -
gi kus mély pont ra ju tott.
Az emig rá ció ön meg ha tá ro zá sá ra jel lem zô, hogy ma gu kat po li ti kai té nye zô nek tekin -

tet ték, és igye kez tek ér vé nye sí te ni ér de kei ket. Szán dé kai kat ke vés bé jel le mez ték a török
te rü let re me ne kült fegy ve res ala ku la tok és ma gá nyos har co sok, mint az emig rá ció testü -
le te, bár a na gyon vál to zó lét szá mú ka to na ság lé tük iga zo lá sául szol gált, hiszen társadal -
mi bá zi suk Fel sô-Ma gyaror szá gon a pro tes táns köz ne me sek, vá ro sok, mezô vá ro sok és
a kü lön bö zô ka to na ele mek kö ré ben 1685 után összeom lott, vagy tel je sen bi zony ta -
lan ná vált. Az ud va ri tes tü le tet fô tisz tek, köz ne me sek, ér tel mi sé giek és né hány fô úr
al kot ta, kü lön bö zô cí mek kel, ran gok kal. Nem a fluk tu á ló és ke vés sé sta bil fegy ve re -
seik ka to nai kö zös sé gé nek, ha nem po li ti kai té nye zô, tö re dé ke sen kiépí tett ál la mi intéz -
mény meg tes te sí tôi je len tek meg. Ezt fe jez te ki 1687–1699 kö zött az emig rá ció udvara.
Az osz má nok ol da lán Thö kö ly csa pat ve zé ri felada to kat lá tott el, ka to na sá gá nak lét -

szá ma je len tôs már so ha nem lett.16 Ud va rát azon ban nagy gond dal tar tot ta fenn, és
igye ke zett le sze rel ni az idôn ként sú lyos fe szült sé ge ket. Tu da to san vá lasz tot ta kü lön,
s pró bál ta egyen súly ban tar ta ni az ud vart és a fegy ve res csa pa to kat. Amint Bay Mi hály
1698. ja nuár 15-én Ma dách Pé ter fô ka pi tány nak ír ta: „az ki az ud va ri szol ga sá got nem
kí ván ja, ô Nagy sá ga nem el len zi, ha ka to na, vagy haj dú se reg ben me gyen”.17

Az emig ráns Thö kö ly nem is te he tett mást, mint hogy egé szen ko rán meg szer vez te
ud va rát. Nem csak azért, mert a Ki rá lyi Ma gyaror szág egyik leg gaz da gabb fô úri ud va -
rá ban szü le tett és él te gyer mek éveit, s Zrí nyi Ilo ná val, I. Rá kó czi Fe renc öz ve gyé vel az
or szág egyik leg fé nye sebb fe je del mi ud va rát is meg nyer te 18 Még csak azért sem csu -
pán, mi vel a kö zös sé gük össze fo gá sá ra az ud var rend sze re szol gált be vett gya kor lat tal.
Ud vart kel lett lé te sí te nie, mert ez volt egy ben in téz mé nyes for má ja, ki fe je zô je a ha -
tal mi együt tes nek, Thö kö ly pe dig bár mennyi re is ki szol gál ta tott hely zet be ju tott, nem
ma gá nyos emig ráns, ha nem ön ma gát a „Pro Deo pro Pat ria” jel szó val ki fe je zett ügyet
kép vi se lô kö zös ség fe jé nek fo gal maz ta meg, így adott mó do sí tott tar tal mat a már nem
lé te zô „Fel sô-Ma gyaror szág fe je del me” cí mé nek.
Ud va rát a ked ve zôt len kö rül mé nyek kö zött is a ha gyo má nyos ha zai ren det kö vet ve

szer vez te meg. Az ud var mes te ri tiszt sé get Ne mes sá nyi Bá lint, Kál no ki Far kas, és ha
nem járt dip lo má ciai szol gá lat ban, a jól kép zett Sán dor Gás pár vi sel te.19 Fô ka pi tány,
kan cel lár, lo vász mes ter, pos ta mes ter, pré di ká tor élt az ud var ban vagy kö ze lé ben.20

Hí veit Thö kö ly bi zo nyos mér ték ben szak felada tok kal bíz ta meg. A tiszt ség vi se lôk sze -
mé lye az emig rá ció je len tô sé gé nek hul lám zá sá val, lét szá má val együtt vál to zott.
Az ud var biz ton sá gát, mû kö dé sét, rep re zen tá ció ját az ud va ri ka ra bé lyos lo vas ez red

és fi ze tett al kal ma zot tak, ina sok, sza ká csok, fô zô asszo nyok, lo vá szok, va dá szok, pus ká -
sok, szol gál ták, to váb bá két-há rom ze nész.21 Or vo sok, ha di tisz tek, fu tá rok és ven dégek
sû rûn meg for dul tak a hely szí nét gyak ran vál toz ta tó ud var ban. A po zsa re vá ci, nán dor -
fe hér vá ri, majd az isz tam bu li fôbb szál lás he lye ken kí vül az ud var vagy egy ré sze a hadi
hely zet kö ve tel mé nyei sze rint so kat moz gó urát kí sér te.22

Is mert nap lói sze rint Thö kö ly szi go rú ren det tar tott. Dip lo ma tái tól két nap ló – egy
bi zal mas és egy ál ta lá nos jel le gû – egyide jû ve ze té sét kö ve tel te meg. Az ud va ri kö te -
les sé gét mu lasz tót töm löc be zá rat ta.23 Ud va ra po li ti kai cé lo kat szol gált, leg fôbb feladat -

534 R. VÁR KO NYI ÁG NES

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 534



kö rét a dip lo má cia töl töt te ki, a kö vet já rá sok tól a le ve le zé sen, a kül kap cso la to kat ápoló
és épí tô ven dég sé ge ken át az aján dé ko zá so kig.24 Emel lett in téz ni kel lett a tö rök köve -
te lés nek meg fe le lô ha di ügye ket, szer vez ni élés mes te rek kel az el lá tást. Ál lan dó gondot
je len tett a rend szer te le nül fi ze tett ka to na ság fe gyel me, a tö rök és a ma gyar fegy ve re -
sek kö zött ki-ki rob ba nó el len tét: or vo sol ni kel lett a ren ge teg ki há gás miatt til ta ko zó
la kos ság sé rel meit. Rend sze re sen tár gyal tak a pa sák kal, be gyûj töt ték a leg kü lön bö -
zôbb in for má ció kat. Meg szer vez ték a kap cso la to kat a mold vai és a ha vasal föl di vaj -
dák kal, a krí mi ta tá rok kal, ma gyaror szá gi hí veik kel, és ál lan dó össze köt te tés ben áll -
tak a fran cia kö vet tel. Wil liam Pa get an gol kö vet nek megér ke zé se al kal má val Thö kö ly
ka to na sá ga adott kí sé re tet.
A Habs burg-pro pa gan da Thö kö ly kez de mé nye zé sé nek tu laj do ní tot ta Bécs ost romát,

gya kor lat tá vált, hogy tö rök bé renc nek, sôt egye ne sen tö rök nek, mo ha me dán nak nevez -
ték. Ve lük szem ben a pro tes táns or szá gok még min dig a val lás sza bad ság le té te mé nye -
sét lát ták ben ne.25 Bi zo nyos, hogy Thö kö ly a szul tán ha tal ma alatt is szi go rúan tar -
totta a ke resz tény vi lág ban kiala kí tott ud va ri szo ká so kat, ri tuá lé kat és egy há za
pa ran csait. Ha zai rend tar tás sze rint élt: au dien ciát adott, ta nács ülé se ket tar tott, bí rás -
ko dott hí vei és ka to nái, gaz da sá gi sze mé lyi ügyei ben, va la mint bûn ügyek ben is.26

Repre zen tá ció val fo gad ta az ud var ban sû rûn meg for du ló pa sá kat, bé ge ket, vé gig lá -
to gat ta a ka to nái val fenn tar tott ha tár men ti ôr he lye ket. Ki sebb-na gyobb kí sé re té vel
oly kor va dá szott. Hit éle tét az evan gé li kus egy ház rend je szab ta meg.27 Min den év ben
megad ta az „Ilo na-po ha rat”, vagyis fe le sé ge név nap ján tiszt jei nek fo ga dást ren de zett.
Elesett ka to náit ha di tisz te let adás sal, kö rül mé nyeik kö zött biz to sí tott dísz pom pá val,
a se re gek zász ló haj tá sá val, pré di ká ció val te met te el.
Az emig ráns ud var össze té te le, ri tuá lé ja és po li ti kai je len tô sé ge né mi leg vál to zott,

mi kor Thö kö ly el nyer te az er dé lyi fe je del mi cí met. Fran cia ösz tön zés re és az Osz mán
Bi ro da lom rész le ges ha di si ke rei tôl (Nis, Vi din) sem füg get le nül, miu tán I. Apa fi Mihály
há rom év ti ze des ural ko dá sá nak vé get ve tett a ha lál, II. Szü lej mán szul tán 1690. jú nius
8-án kelt ahd na mé já ban ne vez te ki Er dély fe je del mé nek. Miu tán had ve ze té si bra vúr -
ral a Fo ga ra si-ha va sok me re dé lyein át Thö kö ly be tört Er dély be, és a zer nye sti csa tá -
ban (au gusz tus 21.) le gyôz te az egye sült csá szá ri és er dé lyi had erôt, az er dé lyi há rom
nem zet 1690. szep tem ber 15-én a ke resz tény szi ge ti or szág gyû lé sen fe je de lem mé válasz -
tot ta. Thö kö ly kí sér le te, hogy I. Li pót elis mer je, ha vissza tér a ki rály hû sé gé re, helyze -
té hez ké pest túl zott fel té te lei, er dé lyi tár sa dal mi bá zi sá nak elég te len sé ge és a di naszti -
kus ha tal mi ér de ke ket fél tôk me rev sé ge miatt, fô leg pe dig azért hiú sult meg, mert az
Er dély gaz da sá gi ja vait mo hón igény lô auszt riai ud va ri arisz tok rá cia és a csá szá ri hi te -
le zôk össze fog tak el le ne, s Ba de ni La jos had ere jé vel ki szo rí tot ta Er dély bôl. Nán dor -
fe hér vár tö rök vissza fog la lá sa kö vet kez té ben Beth len Mik lós kan cel lár kiesz kö zöl te a
Dip lo ma Le o pol di nu mot. I. Li pót a kis ko rú II. Apa fi Mi hályt is mer te el fe je de lemnek,
s az or szág igaz ga tá sát gu ber ni um ra bíz ta.28

Eu ró pát is mét röp ira tok, pamfletek, po li ti kai dia ló gu sok pro és kont ra ér vei tá jékoz -
tat ták a csá szá ri ura lom alá ke rült Er dély rôl. Thö kö ly eb ben a he ves pamflethá bo rú -
ban új ra je len tôs nem zet kö zi pub li ci tást ka pott. Eu sta che Le Nob le, az egyik leg te kin -
té lye sebb pub li cis ta dia ló gu sá ban a csá szár pár ti Lo tha rin gi ai Ká roly her ceg kri ti kát
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sem nél kü lö zô sza vai val az emig ráns fe je del met ki vá ló had ve zér nek, „szá za dunk leg -
na gyobb em be ré nek” jel le mez te, aki szem be szállt a sors bor zal mas csa pá sai val, és nevét
hí res sé tet te.29 Fe je de lem sé gét a fran cia ba rát röp ira tok nagy vá ra ko zás sal em le gették:
még azt is meg koc káz tat ták, hogy a ma gya rok ha ma ro san eluta sít ják majd az örö kös
ki rály sá got, és meg foszt hat ják a Do mus Aust ri a cát Szent Ist ván ko ro ná já tól. Új élet rajzát
egész Eu ró pa ér dek lô dé sé re hi vat koz va ír ta meg Le Clerc, a Fran ciaor szág ból el me -
ne kült és Hol lan diá ban me ne dék re lelt hu ge not ta pub li cis ta. AHi sto i re d’ Eme ric comte
de Te ke li, ou Mé mo i re po ur ser vir à sa Vie cí mû kö tet 1693-ban an go lul is meg je lent, majd
1694-ben kiadott bô ví tett fran cia má so dik kiadá sát a fran cia tu do má nyos saj tó is bôven
is mer tet te. A to le ráns val lás po li ti kát har co san kép vi se lô mû meg volt John Loc ke könyv -
tá rá ban is.30

Az emig ráns ud var az Er dély bôl ki szo rult Thö kö ly vel ön ként tar tó vagy erô vel ki vitt
né hány ne mes sel és fô úr ral bô vült. Most ke rül Thö kö ly ud va rá ba Ko má ro mi Já nos, a
hû sé ge sen ki tar tó mû velt tit kár, és rö vid idô re a nap ló író Al má dy Ist ván. Vál to zást
oko zott a fe je de lem vá lasz tás az emig ráns ud var rep re zen tá ció já ban is. Thö kö ly tu da -
to san vi sel te fe je del mi mél tó sá gát, kor né tás31 járt elôt te, hin tót és ha jó kat tar tott, au -
dien ciás, ta nács ko zás ra al kal mas sát rat ren delt. Igé nyei rôl árul ko dik fe le sé gé nek 1691.
áp ri lis 28-án kel te zett le ve le. Kö zöl te a zer nye sti csa tá ban el fo gott két csá szá ri ge ne -
rá li sért ne héz tár gya lá sok kal Bécs bôl ki vál tott Zrí nyi Ilo ná val, hogy mit vi gyen ma gá -
val Tö rökor szág ba: Ve gye szám ba, hogy ne vé hez és rend jé hez mi lyen hol mik ra van
szük sé ge: pél dául „egy fe je del mi egísz asz tal hoz szük sí ges, 24 po hár búl és 36 tál búl,
eh hez tar to zó egyéb asz ta li re qu i si tu mok búl ál ló ar gen te ri á ra hány ezer tal lért kell
de pu tál ni?” Tu das sa „úgy a mi ren dünk hez va ló asszony-öl tö ze tet, gyöngy bûl, sma -
ragd búl, ru bint búl, gyé mánt búl ál ló öl tö ze tet mint ve het ni meg? Ezek ben és pinz ben
fo gyat ko zás nem lí szen.”.32

A fe je de lem asszony Bécs bôl né hány ud var ló asszonnyal és szol gá lók kal, hin tón és
a hol mik kal meg ra kott mál hás ko csik kal, egy szá zad né met ôr ség vé del me alatt 1692
ja nuár já ban in dult el, és a kü lön le ges hi deg miatt csak má jus 14-én ér ke zett a dé li ha -
tár ra. Ta lál ko zá suk hí re az zal a je le net tel ter jedt el, hogy a fe le ség „nagy zo ko gó sí rás
köz ben”, ne he zen is mer te meg ros ka tag, sza kál las, megöre ge dett fér jét.33 Fe le dés be
me rült, hogy az Er dé lyi Fe je de lem fe le sé gét megil le tô rep re zen tá ció val fo gad ták.
A határ ra ér ke zé sét kö ve tô na pon ka to nai ce re mó niá val, „nagy pom pá val”, zász lókkal,
ha di rend ben vo nult elé je Thö kö ly ma ra dék had ere je.34 Do bok és trom bi ták hang jai
mel lett kí sér ték Po zse ro vá cra, és ágyú lö vé sek kel üd vö zöl ték. Vé gül pa zar ven dég séggel
ün ne pel ték, hogy a fe je de lem asszony ki sza ba dult Bécs bôl, sze ren csé sen megér ke zett,
és kö zel gô név nap ja, Szent Ilo na nap ja al kal má ból kö szönt het ték ha zai szo kás sze rint.
A fe je de lem asszony kü lön ud vart tar tott. Kü lön „há zat”, va ló szí nû leg több szo bát,

la kosz tályt ren dez tek be szá má ra, ahol nôi kör nye ze té vel, „frau zim me rei vel”, szol gálói -
val együtt la kott. Megér ke zé se után ün nep ség ün nep sé get, fo ga dás fo ga dást kö ve tett.
Jú lius ban két ud va ri be já ró juk nô sült meg. A la ko dal mat ma gyar szo kás sze rint ren -

dez ték meg. Szólt a ze ne, és a kor társ fel je gyez te nap ló já ba: „asszo nyunk so kat is tán -
colt”.35 Ven dég sé get ren de zett a fran cia ora tor (vagyis kö vet), és a fe je de lem asszony
kü lön is adott fo ga dást. Nem ki zá ró lag tö rök kör nye zet ben él tek. Isz tam bul már egy év -
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szá zad óta az eu ró pai dip lo ma ták, ke res ke del mi meg bí zot tak köz pont ja, szép számmal
lak tak itt ke resz té nyek és mû köd tek missziók. Po zsa re vác ban a fran cia orá tor ral közös
ház ban lak tak. Rend sze res ven dég volt Thö kö ly ud va rá ban a fran cia kö vet, gróf Solari
csá szá ri ez re des, a bé csi ud var tol má csa, és meg je len tek a ha tár men ti tö rök basák.
Jel lem zô pél dául, hogy Zrí nyi Ilo na megér ke zé se után, a hó nap vé gén Ali ba sa a

Du nán négy nagy gá lyá val, har minc nyolc fur ka tá val, „sok szép lö vô szer szám mal” vo -
nult fel tisz te le té re, és pa za rul meg ven dé gel ték. A fo ga dá so kat, az ud va ri szo ká so kat
Thö kö ly mint kö zös ség szer ve zô té nye zôt is fon tos nak tar tot ta. Elô for dult, hogy fájt
a lá ba, mégis ki ment szán káz ni vendégeivel. Más kor egész dél elôtt ágy ban fe küdt,
fájdal mak kal küz dött, dél ben vi szont már nagy ebé den lát ta ven dé gül a fran cia követet,
a csá szá ri ez re dest, va la mint a ma gyaror szá gi és er dé lyi fô ren de ket. Ebéd után még
bor, mu zsi ka, tánc, majd hív ja tit ká rát, le ve le ket dik tál, és ki megy lo vai hoz. Ker tet léte -
sít, húsz tisz tet ül tet asz ta lá hoz, és es tig be szél get pa lo tás hí ve la ko dal mán.
So kat bí rál ták ezt a ha zai hoz ké pest sze rény, az ot ta ni vi szo nyok is me re té ben azon -

ban fény ûzô nek tû nô ud var tar tást hí vei és a tö rö kök is, ven dég sé gei vel, fo ga dá sai val
együtt. Tud va, hogy a na gyon vál to zó lét szá mú csa pa tok sok szor nél kü löz tek, Thö köly
hi te lek re szo rult, ék sze re ket ve tett zá log ba, ko runk ból vissza te kint ve ez az ud va ri élet
fö lös le ges, sôt alap ta lan fény ûzés nek tûn het. Mint min den emig rá ció ban, a ha zai élet -
for ma akár csak imi tált fenn tar tá sa lé lek ta ni lag itt is ter mé sze tes gesz tus le he tett.
A rend tar tás szi lárd ke re tet és tar tal mat ad ha tott, és old hat ta éle tük rop pant fe szült -
sé geit. Sa já tos kom mu ni ká ciót ala kí tott ki a tö rö kök kel és a ke resz tény or szá gok ott
élô kü lön bö zô sze mé lyi sé gei vel, sôt a to váb bi ku ta tá sok eset leg ki mu tat hat ják, hogy
a ven dé ge ket jól tar tó emig ráns ud var a ke resz tény és a tö rök vi lág sze mé lyi sé gei nek
ta lál ko zó he lyéül is szol gált. Mégis, az ud va ri élet az úr tény le ges vi szo nyai hoz ké pest
arány ta la nul túl zó, a ha ta lom ha mis op ti ká ját kel tet te, mintegy iga zol va a Thö kö ly
nagy ra vá gyá sá ról el ter jedt hí re ket. Va ló já ban majd nem ugyanaz tör tént, amit Ja kob
Burck hardt a re ne szánsz kis fe je de lem sé gek ud va rá ról ki mu ta tott: fel fo ko zott rep re -
zen tá ció juk kal, fény ûzé sük kel a hiány zó le gi ti mi tá su kat kí ván ták pó tol ni.36 Majd nem,
mert a 17. szá zad má so dik fe lé ben a nagy ha tal mi ural ko dói ud va rok több nyi re hi te -
lek bôl fe de zett, pom pá ban tob zó dó fé nyes vi lá ga is a va ló ság gal össze vet ve ugyan csak
egy faj ta álom vi lág. II. Ru dolf Kö zép-Eu ró pa ki ma gas ló kul tu rá lis köz pont já vá fej lesz -
tett ud va rá ban a vesz tes há bo rú ide jén mû vé szei vel ön ma gát az Osz mán Bi ro da lom
le gyô zô jé nek áb rá zol tat ta.37 Li pót csá szárt ud va ri tör té net írói, grafi ku sai, ce re mó nia -
mes te rei az an tik is te nek kel azo no sí tot ták, Mars és Her cu les tár sa sá gá ban áb rá zol ták
a harc te rek gyô zel mes had ve zé ré nek, no ha so ha sem járt a tö rök csa ta te re ken. A Habs -
burg csá szár több mint ezer fôs ud va rá nak Versailles-jal kel lett ver se nyez nie.38 Thököly
ud va rát – anya gi le he tô sé geit és tény le ges ha tal mát messze meg ha la dóan – el sô sor -
ban ha tá ro zott po li ti kai cél ér de ké ben tar tot ta fenn.
Az emig rán sok nak szá mol niuk kel lett az erô vi szo nyok rea li tá sá val. A csa pa tok el lá -

tá sa rom lott, a fer má nok ban le fek te tett megál la po dá so kat nem tar tot ták be, Thö köly
és ud va ra na pon ta ta pasz tal hat ta, hogy az adott ka to nai erô vi szo nyo kon még Nán dor -
fe hér vár vissza fog la lá sa sem (1690) for dít ha tott. Az új ku ta tá sok azt hang sú lyoz zák,
hogy a ré gi fel fo gás he lyett, amely a bi ro da lom glo bá lis ha nyat lá sát ál la pí tot ta meg,
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az átala ku lás, az új vi szo nyok hoz tör té nô al kal maz ko dás, a gaz da sá gi át ren de zô dés fo -
lya ma tá val kell szá mol ni. Az átala ku lás, a had se reg és az ál lam gaz da ság átala kí tá sa köz -
ben ér te az Osz mán Bi ro dal mat a pá rat lan ki hí vás. A Li ga Sa cra ar ra kény sze rí tet te,
hogy négy had szín té ren, a ten ge ren és a szá raz föl dön har col jon egy szer re, hogy – el -
szen ved ve a ka to nai ve re sé ge ket – Isz tam bul egy re in kább a dip lo má ciát, a tár gya lá -
so kat ré sze sít se elôny ben.39 Ez a kö rül mény adott rea li tást Thö kö ly po li ti kai stra té giá -
já nak, hely ze tük ren de zé sét a bé ke kö tés tôl re mél te.
Az emig rán sok kö zös sé gé vel együtt Thö kö ly az 1682-ben ka pott szul tá ni szer zô dés -

le vél ben fog lalt megál la po dás ra hi vat koz va szá mí tott a bé ke kö tés re. Épí tett a Habs -
burg csá szá rok és ma gyar ki rá lyok – II. Má tyás, II., II I. Fer di nánd és I. Li pót –, va la -
mint az er dé lyi fe je del mek: Bocs kai, Beth len és I. Rá kó czi György megál la po dá sai ra,
sa ját er dé lyi fe je del mi cí mé re. Bí zott ben ne, hogy a Szent Li ga és az Osz mán Bi ro da -
lom há bo rú ját le zá ró bé ké be be fog lal ják az or szág al kot má nyát biz to sí tó igé nyei ket,
ér vé nye sít he tik a val lás sza bad ság hoz és tu laj do naik hoz va ló jo gai kat.40

1693 ele jén is mét fel me rült, hogy megin dul nak a bé ke tár gya lá sok, Thö kö ly ja nuár
15-én a kö vet ke zôt je gyez te nap ló já ba: „az fô ren de ket ma gam elei ben hi vat ván, kon -
fe ren ciánk volt, mint hogy a bé kes ség re cé loz nak az por tai dol gok”. Mi vel az ang liai
kö vet is a bé ke tár gya lá sok ra szá mí tott, Thö kö ly meg hagy ta tit ká rá nak, hogy ké szít se
elô Bocs kai Ist ván, Beth len Gá bor, Rá kó czi György bé ke tár gya lá sai nak ira tait, va la -
mint az er dé lyi-fran cia szer zô dés do ku men tu mait. S 20-án már a nagy ve zír és a fran -
cia ora tor egyaránt meg kap ta a Habs burg csá szá ri ud var és az er dé lyi fe je del mek között
egy kor le zaj lott bé ke tár gya lá sok anya gát, Thö kö ly elô ter jesz té sé vel.41

Vizs gál va Thö kö ly hely zet ér té ke lé sét: egyér tel mûen szá molt az eu ró pai igé nyek kel,
Fran ciaor szág tá mo ga tá sá val, az er dé lyi fe je del mek ha gyo má nyai val, tu do má nyos, el -
mé le ti szin ten fog lal ko zott a bé ke kö tés kö ve tel mé nyei vel, és ben ne élt a ma gyar po -
li ti ka rend kí vül erôs bé ke kul tú rá já ban. Az er dé lyi fe je del mek megál la po dá sai ra hi -
vat koz va kí ván ta, hogy a bé ké be fog lal va biz to sít sák Er dély ál la mi sá gát. A há bo rú
le zá rá sá nak ki lá tá sai, a bé ke kö tés elô ké szü le tei az eu ró pai dip lo má ciát és a pro pa gan -
dát rend kí vül élén ken fog lal koz tat ták.42 Thö kö ly könyv tá rá ban meg vol tak Gro ti us
mû vei, ko ra el sô ran gú tu do má nyos mû vé bôl ta nul má nyoz hat ta a bé ké ké nek a nem -
zet kö zi jog ban le fek te tett el veit. Kü lö nös vi szont, hogy ép pen ô, akit Lo tha rin gi ai
Károly a leg jobb lo vas ve zér nek ne ve zett, és akit ma gyar Han ni bál nak is hív tak, nem
tar tot ta dön tô fon tos sá gú nak a ka to nai erô vi szo nyo kat.
1698 vé gén a felége tett Kar ló ca fa lu mel lett meg kez dôd tek tár gya lá sok; a Ma gyar

Ki rály ság fô mél tó sá gai kö zül – a tör vé nyek el le né re – sen kit nem hív tak meg. A béke -
 tár gya lá so kon az esé lyek reá lis mér le ge több or szág szer teága zó anya gá nak, a Habs -
burg-dön tés ho zók tak ti ká já nak is me re té ben, töb bek kö zött Marsili Ac ta Pa cis cí mû
mû ve kri ti kai kiadá sa után ké szít he tô el.43 Tény vi szont, hogy ön ma gá ban Thököly már
nem le he tett szá mot te vô po li ti kai té nye zô. A megosz tott ma gyar fô mél tó sá gok sem
vol tak ké pe sek, hogy ér vényt sze rez ze nek a Ma gyar Ki rály ság tör vé nyek kel biztosí tott
rész vé te li jo gá nak. Mégis a két bé ke köz ve tí tô: Wil liam Pa get an gol kö vet Co y ler holland
kol le gá já val sta bil bé ké re tö rek vô meg gon do lás ból, a szul tán bé ke biz to sai pedig
az ahdna mé ban meg fo gal ma zott vál la lá suk alap ján kép vi sel ték Thököly és az emig rá -

538 R. VÁR KO NYI ÁG NES

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 538



ció ér de keit. Pa get, bár Thö kö lyt nem sze ret te, azon volt, mint a tö rö kök: ôrizzék meg
az Er dé lyi Fe je de lem ség ön ál ló ál la mi sá gát, az emig rá ció tag jai tel jes bûn bocsána tot
nyer ve, bir to kai kat vissza kap va tér hes se nek meg ha zá juk ba. Az oszt rák bé ke meg bí -
zott, a nyolc van éves Wolf gang Öt tin gen azon ban ural ko dó ja meg bí zá sá ból kö vetke -
ze te sen eluta sí tot ta eze ket az igé nye ket, ra gasz ko dott hoz zá, hogy az egész Thö kö ly-
e mig rá ciót szol gál tas sa ki a Por ta, és ér vé nye sít se a Habs burg-kor mány zat nak az
egy sé ges bi ro dal mat szél sô sé ges ab szo lu tis ta mód sze rek kel meg va ló sí tó szán dé kait.
A ja nuá ri far kas or dí tó hi deg ben siet tek a megegye zés sel. A tö rök bé ke biz to sok nem

fo gad ták el a Habs burg-ud var szél sô sé ges igé nyeit, vi szont Öt tin gen is visszauta sí totta
az Er dély ön ál ló ál la mi sá gá ra vo nat ko zó kí ván sá go kat. Összes sé gé ben az emig rá ció
igé nyeit mel lôz ve fo gal maz ták meg és hir det ték ki 1699. ja nuár 22-én, hogy húsz évre
a Habs burg Bi ro da lom Oroszor szág ki vé te lé vel a Li ga Sa cra or szá gai val együtt fegyver -
szü ne tet kö tött. Az emig ráns ud var ez zel el vesz tet te po li ti kai cél ját és lét jo go sult sá gát.
Thö kö ly tö ké le te sen tisz tá ban volt a kar ló cai bé ke kö tés hord ere jé vel. Po li ti ká ja si -

ker te len nek bi zo nyult, és ku darc ba ful lad tak ki tö ré si pró bál ko zá sai, töb bek kö zött,
hogy Fran ciaor szág ba men jen még a kar ló cai megál la po dás ra tifi ká lá sa elôtt.
Az alá írt bé ke ok mánnyal Öt tin gen gróf elô ke lô kül dött sé ge csak 1700. feb ruár 8-án

vo nult be Isz tam bul ba, fe hér zász ló val, trom bi ta har so gás és üst do bok hang jai mellett,
Zin zen dorf gróf, Hoch stein her ceg és más elô ke lô sé gek kí sé re té ben. Kin cset érô aján -
dé kok, ezüst asz ta lok, edé nyek, mos dó kor sók, me den cék, kü lön le ges órák, drá ga szö -
ve tek, tük rök alatt ros ka do zó ko csik és a ba rát ság szim bó lu mait áb rá zo ló em lék ér mek
fe jez ték ki, hogy a két bi ro da lom egyez tet te ér de keit.44 A Habs burg csá szár áten gedte
a Te mes közt, és hoz zá já rult, hogy az Osz mán Bi ro da lom eu ró pai nagy ha ta lom marad -
jon, el nyer te a szul tán be leegye zé sét az Er dé lyi Fe je de lem ség ál la mi sá gá nak fel szá mo -
lá sá hoz. Thö kö lyt és tár sait a Por ta vé gül nem ad ta ki, de a megál la po dás ér tel mé ben
a bi ro da lom tá vo li szeg le té ben kel lett le te le ped niük. 1701. szep tem ber 23-án ud var -
né pé vel ha jó ra szállt, és más nap reg gel vi tor lát bont va el hagy ták Eu ró pát.

A ma gyar ud var Ni ko mé diá ban

1701. szep tem ber 24-én kö töt tek ki Ázsiá ban. „Melly nap nak est vé jén jó ma gyar ven -
dég sé günk lé vén, csu dál koz tak az ma gyar mu zsi ká nak zen gé sén, bô bor-i vá so kon, s
tán czo lá so kon, mind a vá ros bé li, mind az ab lak nak ál ta la alatt ki kö tött sok ha jó kon
lé vô tö rö kök s ke resz tyé nek. Ezen ven dég ség nek vé gén asz ta ltúl fel kel vén, mint az
hattyú ha lá la elôtt rend kí vül va ló ked vét mu tat ta sze gény asszo nyunk, a mél tó sá gos
Zrí nyi Ilo na fe je de lem asszony” – ír ta nap ló já ban Ko má ro mi Já nos, és ôszin tén saj nál -
ta, hogy ké ré sét nem tel je sít het te. – „Melly so kat, melly szí ve sen hí vott sze gény ô ma -
ga en ge met is, hogy vé le tán czol jak, sôt na gyon kén sze rí tett”, de a tit kárt meg vi sel te
a ten ge ri út. Ko má ro mi át lát ta, hogy miért volt ez a csi nált jó kedv. S meg kér dez vén
a fe je de lem asszony meg is val lot ta, nem akar ta, hogy fér je, szol gái és szol gá lói bús la -
kod ja nak.45 Thö kö ly negy ven négy éves, a fe je de lem asszony öt ven hat, nem ép pen ideá -
lis idô a kon ti nens vál tás ra és az emig rá ción be lül is lé nye ges vál to zá sok átélé sé re.
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Az ün nep lés, az evés-i vás, a tánc a kü lön le ges al kal mak több le tét fe je zi ki min den
kul tú rá ban. A jó kedv, ne ve tés na gyobb sze re pet ját szott a múlt kul tú rá já ban, mint
amit ma fel fo gunk ró la.46 A fiatal Szekfû Gyu la már ész re vet te, hogy a fran cia ud var
bo nyo lult vi lá gá ban az imi tált jó kedv, a va ló sá got el lep le zô vi sel ke dés ele mi kö ve tel -
mény volt. Mély re ha tóbb össze füg gé seit Nor bert Eli as ta nul má nyai fej tet ték ki. Az ud -
var új vi sel ke dé si, érint ke zé si, meg je le né si for má kat ala kí tott ki, új sze rû pszi cho ló giai
és kom mu ni ká ciós me cha niz mu sok hoz ve ze tett, ön kont roll-kö ve tel mé nyek kel, fe gyel -
me zett szo ká sok kal, el lep le zett, el nyo mott, el foj tott ér zé se ket és igé nye ket, sze re pe -
ket kí vánt, s ez zel meg ha tá ro zóan ala kí tot ta a ci vi li zá ciós fo lya ma tot.47

A kis-á zsiai part ra szál lás csi nált jó ked vét ele mez ve ar ra a kö vet kez te tés re ju tunk, hogy
az ud va ri kul tú ra me rev el foj tás-el mé le tét óva to san kell ke zel nünk. A kö te le zô vi sel -
ke dé si nor ma nem csak el fojt, ha nem elô is hív új vagy al vó kész sé ge ket és kü lönle ges
tu laj don sá go kat. Anél kül, hogy ez zel a kér dés sel itt rész le te seb ben fog lal koz nék, jelzem,
hogy van nak olyan élet hely ze tek, ami kor a meg ter ve zett jó kedv, a ne ve tés fel éb resz ti
az ön bi zal mat, tá mo gat ja a lel ki erôt, old ja a fe szült sé get. A ni ko mé diai emigrán sok
utó dait, a ro dos tói buj do só kat majd Mi kes biz tat ja jó kedv re. Le ve lei több nyi re va lami
mu lat ta tó val vég zôd nek. Tu da to san szer kesz tett, úgy írt, hogy a le vél vé gén fel csat tan -
jon a ne ve tés. Szel le mi nagy any já nak is te kint het nôk a tit kárt tánc ra fel ké rô és „kénsze -
rí tô” fe je de lem asszonyt, aki a ten ge ri út fá ra dal mai miatt sem ele ven, sem holt tit ká -
rá nak ki ko sa ra zá sát tré fá val ütöt te el, ke zét vet te, hogy majd dup lán ki pó tol ja a pa ta ki
pa lo tá ban. Mi kes is foly vást ösz tö nöz és biz tat: „ne ves se ke gyel med is, Édes Néném”.48

Kér dés, va jon nem túl zunk, hogy az ud var tar tást ke res sük a ni ko mé diai szám ûzöt -
tek vi lá gá ban, ame lyet annyi be leér zés sel és sze re tet tel ír tak le tör té nész  elô deink az
el vi sel he tô ség ha tá rait túl lép ve a ro man ti kus bú son gás, a fe ne ket len re mény te len ség
és a nyo mor po ko li tor ná cá nak.
An nak ide jén a Mor vaor szág ból me ne kü lô ana bap tis ták mél tó fo ga dá sá ra Beth len

Gá bor fe je de lem sze ke re ket ren delt Er dély ha tá rá ra. A Kis-Á zsiá ba ha jó zott ma gyar
emig rán so kat nem vár ta sen ki, fo ga dást ma guk ren dez tek ma guk nak, ze né vel, tánc -
cal. A he lyi la kos ság né ma cso dál ko zás sal szem lél te. Nyil ván elô ször ta lál ko zott egy
ad dig is me ret len kul tú rá val.
A part ra szál lók lét szá mát a ré geb bi szak iro da lom mintegy más fél ezer fô re tet te. Való -

 szí nû leg azért, mert a ka to na sá got is kö zé jük szá mí tot ta. Va ló já ban a Por ta Thö köly
712 gya lo gos és 526 lo vas se re gét a Bal ká non, Ni ká poly tól dél re, Cip ro vacban te le pí -
tet te le. Fe je de lem és ka to nái egyaránt sze ret ték vol na, hogy együtt ma rad ja nak. A Porta
ah hoz sem já rult hoz zá, hogy Thö kö ly ta lál koz zék a ha tár men tén szét szórt csa pat
töre dé kei vel. Ud va ri ka ra bé lyo sai tól is meg kel lett vál nia. A Por ta a kar ló cai bé ke ér -
tel mé ben le fegy ve rez te.49

Elô ször a part men ti épü le tek ben kap tak szál lást, majd a nagy ve zír öt er szénnyi pénzt
ado má nyo zott Thö kö ly nek, hogy meg vá sá rol ja a Vi rá gok me ze jé nek ne ve zett te rü le -
tet, az ot ta ni ma jor ság gal együtt. A nagy ve zé ri gesz tus mö gött va ló szí nû leg az a szán -
dék állt, hogy el tá vo lít sa a buj do só kat a for gal mas ki kö tô bôl.
A Vi rá gok me ze jén ki sebb-na gyobb fa há zak ban te le ped tek le. Az ud var sze mé lyi

össze té te le fô leg Thö kö ly vég ren de le te alap ján re konst ruál ha tó.50 Mindössze mintegy
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öt ven ál lan dó la kos kö zött ott vol tak a ré gi hí vek és a hi va tal no kok: Ko má ro mi Já nos
tit kár, a tol mács, a dip lo má ciai szol gá la to kat el lá tó Szen tand rá si Já nos, Zá kány András,
Bay Mi hály, Pá pai Gás pár, be já ró és pos ta mes ter Szôl lô sy Zsig mond vi ce po hár nok,
dip lo ma ta fe le sé gé vel együtt, Szká ro sy Sá muel, a hegy al jai ne mes ség kép vi se lô je.
Erdélyt Szi lá gyi And rás, Ara nyosszék fô ki rály bí rá ja kép vi sel te. A má sik ré teg a szol gá -
lat te vôk cso port ja. Az ud var ban ál lan dó or vos la kott.51 A ma gyaror szá gi fô ne mes ség
igé nyei nek meg fe le lô egy ko ri Rá kó czi- és Thö kö ly-ud va rok gaz dag ze nei ha gyo má -
nyá nak52 jel ké pes foly ta tó ja ként há rom ze nész élt a Vi rá gok me ze jén: Du dás Já nos,
Fü re di Mik lós, „kit Ti lin kó nak hív nak”, fe le sé gé vel és „He ge dûs Pis ta”. Az asz ta li szol -
gá la tot sze mély ze te: a sza kács, Ist ván mes ter, Má tyás kony ha mes ter s bi zo nyos Sü tô
Gyur ka lát ta el. Szol gák kö zül is me re tes Kis Jan kó, „Kis Jut ka”, több fel jegy zett személy
fog lal ko zá sát kü lön nem je lö lik meg. Nyil ván volt kö zöt tük va dász mes ter is, mert
Thökö ly a kör nyék va dak ban bô vel ke dô er dô sé gei ben szí ve sen va dá szott, s ami kor
lábai vég képp fel mond ták a szol gá la tot, ki sebb „né met hin tón” vi tet te ki ma gát.
A ni ko mé diai ma gyar ud var me rô ben más fel té te lek kö zött lé te zett, mint Thö kö ly

emig ráns ud va ra. La kó he lyük ál lan dó és sa ját tu laj do nuk. A kör nyék gyö nyö rû. A ki -
kö tô vá ros tól mintegy két ki lo mé ter re, az er dôk és ma gas he gyek vé del mé ben a ten -
ger re nyí ló völgy, a Vi rá gok me ze je Ko má ro mi sze rint „me rô pa ra di csom nak mond -
ha tik”. Piszt rán gos pa ta kok, gyü möl csös ker tek, szô lôk, s az er dôk te le va dak kal: ôzek,
szar va sok, vad disz nók, dám va dak és fá cá nok. Az éle lem ol csó. Lent a vá ros ban a
„Magyar ház” szál lás hely az ideuta zó nak, és kap cso lat a hely be liek kel. Ni ko mé dia eb -
ben az idô ben élénk ke res ke dô vá ros, ki kö tô jé bôl rend sze re sen in dul nak Isz tam bul -
ba gyü mölcs- és fa ra ko má nyuk kal a ha jók. La kos sá ga ve gyes, tö rök, gö rög, ör mény,
zsi dó ke res ke dôk, ta lán né hány ke resz tény eu ró pai is élt vagy meg for dult a ki kö tô -
ben. For rá saink hall gat nak ró la, hogy a ma gyar ud var bár mi kap cso lat ban lett vol na
a hely be liek kel, ami nem va ló szí nû. A Vi rá gok me zei ud var a szul tán tól rend sze res
ha vi el lát mányt ka pott, és nincs se ka to na ság, se ôr szol gá lat mel let tük.
Az ud var tár gyi, szel le mi kör nye ze té rôl Zrí nyi Ilo na és Thö kö ly Im re ha gya té ka tu -

dó sít. Az 1703-ban, il let ve 1705-ben be kö vet ke zett ha lá luk után ké szí tett összeírá sok
egy je len tôs ré szét még a múlt szá zad ban kiad ta Tha ly Kál mán. Ez a meg le he tô sen
szét szór tan és rend szer te le nül kö zölt anyag el ke rül te a ku ta tók fi gyel mét. Tö re dé kes -
sé gük re jel lem zô a fe je del mi tit kár, Ko má ro mi Já nos Jegy zé ke és Pá pai Já nos Me mo rialé -
ja.53 Ha son lóan nem ju tott a fi gye lem lá tó kö ré be az 1707. jú lius 5-i kel te zés sel ké szült
összeírás: „Con stan ti ná po li cle no di u mok nak, több res mo bi lis nek spe cifica ti ó ja”.54

Fenn ma radt a Kons tan ti ná poly ban lá dák ba ra kott köny vek, iro má nyok lajst ro ma, eze -
ket 1708. má jus 28-án ír ták össze, ami kor II. Rá kó czi Fe renc ha za szál lí tá suk ról in téz -
ke dett.55 Több min dent a ga la tai je zsui ták nál he lyez tek el, vol tak tár gyak, le ve lek,
ame lye ket a fran cia kö vet, Fer ri ol már ki tar tott ma gá nál. Ezek át vé te lé rôl Rá kó czi elis -
mer vényt adott.56 Mi vel ki de rült, hogy több in gó ság, fô leg ék szer és drá ga ru ha ne mû
el tûnt, vagy az ud var tag jai vet ték ma guk hoz, vizs gá la to kat in dí tot tak. Egy jegy zô könyv -
tö re dék a ha gya ték szét hor dott da rab jai ról tá jé koz tat.57 Az in gó sá gok vissza ke rült
részét Rá kó czi a mun ká csi vár ban he lyez te el. Mun kács 1711. jú nius 22-i ka pi tu lá ciója
után az in gó sá gok ra az Ud va ri Ka ma ra tar tott igényt.58 Vé gül Rá kó czi Ju lian na meg -
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bí zá sá ból, az ural ko dó tá mo ga tá sá val 1714-ben Kas sán vég re haj tott vizs gá lat lajst roma
egé szí ti ki a tá jé koz ta tást a ni ko mé diai ud var tár gyi vi lág ról.59 A zá log le ve lek és a vég -
ren de le tek to váb bi in for má ció val szol gál nak.
A kü lön bö zô ék sze rek, köny vek, há zi hol mik beazo no sí tá sa a kü lön bö zô tu do mány -

te rü le tek mû ve lôi nek akár évek mun ká ját is igény be ve he ti. Az ud va ri kul tú ra szem -
pont já ból jó össze ha son lí tá si alap a Rá kó czi, Zrí nyi és Thö kö ly ud var ról 1685 elôtt, és
Mun kács ka pi tu lá ció ja al kal má val ké szí tett jegy zék.60 A lel tá ri leírá sok nagy ér té ke,
hogy rend sze ré bôl az ud var struk tú rá já ra kö vet kez tet he tünk.
Az ud var fo gal má hoz azon kí vül, hogy kik és ho gyan éle tek együtt, mi lyen hie rar -

chiá ban és mi lyen rep re zen tá ció val fo gal maz ták meg ön ma gu kat, az is hoz zá tar to zik,
hogy mi lyen tár gyak kal vet ték kö rül ma gu kat, mi lyen hol mi kat hasz nál tak, mi lyen volt
a min den na pi élet esz té ti kai, szel le mi kö ze ge. A kör nye zet kul tú rá já ra is ezek bôl a lel -
tár ba vett tár gyak ból kö vet kez tet he tünk. Az in ven tá ri u mok ból az in gó sá gok jel leg ze -
tes együt te se áll össze: ira tok, köny vek asz tal ne mûk, ágy ne mûk, ru hák, ék sze rek, és az
ol tár, a li tur gi kus szer tar tás fel sze re lé se egy kü lön le ge sen ér té kes, ru bin tok kal, sma -
rag dok kal, gyön gyök kel dí szí tett Bol dogasszony-kép pel.
Fegy ver csak né hány da rab for dul elô a lel tá rak ban. Le het, hogy a kar do kat, pus ká -

kat, pisz to lyo kat kü lön ír ták össze, le het, hogy ele ve szét hord ták. Nagy va ló szí nû ség -
gel ál lít ha tó, hogy a ni ko mé diai ma gyar ud var ele ve fegy ver te len ud var volt. Hi he tet -
le nül hang zik, de a köz biz ton ság ról sem kel lett gon dos kod ni. Nincs nyo ma an nak
sem, hogy ja ni csár csa pat ôriz te vol na ôket, mint II. Rá kó czi Fe renc buj do sóit ôr zik
majd Ro dos tón. Az egész tár gyi együt tes csu pán na gyon kis tö re dé ke a fe je del mi, báni,
fô úri ud va rok, a Rá kó czi-, Zrí nyi-, Thö kö ly-ud va rok ér té kei nek. Mégis jel leg ze tes.
Összes sé gé ben az ud va rok ál ta lá nos struk tú rá ját mu tat ja: a le vél tár, a könyv tár,

a kincs  tár együt te sét. Az in gó sá gok meg kér dô je le zik azt az ál ta lá nos né ze tet, hogy
Thököly és buj do só tár sai sze gény ség ben él tek, s „las san be kö szön tött a nyo mor”.
Ellátá su kat a szul tán éle tük vé géig biz to sí tot ta, min den ol csó volt, és még min dig
nagy ér té kek kel ren del kez tek.61 Amint majd lát ni fog juk, Ni ko mé diá ban is tar tot ták
az ud va ri szo kás ren det. A min den na pi hasz ná la ti hol mik ban és érint ke zé sek ben ha -
tá ro zott önér tel me zés fe je zô dött ki. Ad tak az ön rep re zen tá ció ra, ven dé ges ked tek és
ün ne pel tek.
Az in gó sá gok je len tôs ré szét a Zrí nyi-, Rá kó czi-, Thö kö ly-ud va rok ból össze vá lo gatva

Zrí nyi Ilo na vit te tö rök föld re. Csak a le vél tá ri anyag egy meg ha tá ro zott ré sze ke let -
ke zett az emig rá ció ide jén. Ezek: a több fas ci cu lus tö rök irat, a hu szon há rom napló,
az egy ko rú le ve le zé sek, inst ruk ciók, zá log le ve lek. A töb bi irat a 17. szá zad ból vagy ko -
ráb bról szár ma zott tör té ne ti do ku men tum, egyér tel mûen a Rá kó czi és a Zrí nyi család
ira tai ból va ló. Te hát Ma gyaror szág ról vit ték ki az ék sze rek kel, ru hák kal, köny vek kel
együtt. Bi zo nyos, hogy nem Thö kö ly szál lí tot ta ki. Va ló szí nû leg tá bo ri sze mé lyes hol -
mi já val együtt es he tett a vá ra di ba sa fog sá gá ba. Eset leg er dé lyi fe je de lem mé vá lasztása
al kal má val ke rül he tett hoz zá né hány könyv vagy öt vös mû aján dék.62 Ez zel szem ben
Zrí nyi Ilo na átad va Mun kács vá rát Ca ra fa ge ne rá lis nak, a ka pi tu lá ciós megál la po dás
sze rint sok in gó sá got szál lít ta tott ma gá val Bécs be. Ké nyel mes la kosz tá lyá ban, az
Orsolya-a pá cák jo han nes gas sei ko los to rá nak fa lai kö zött nagy részt sa ját be ren de zé si
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hol mi jai kö zött élt. Nagy va ló szí nû ség gel az in gó sá gok, ira tok, köny vek dön tô ré szét
Zrí nyi Ilo na vitte ki Tö rökországba.
A Ni ko mé diá ban lel tá rak ba vett kü lön bö zô in gó sá gok együtt al kot nak rend kí vü li

ér té ket. Az egyes tár gyak, tárgy cso por tok összes sé ge egy fô úri ud va ri be ren dez ke dés
szer ke ze tét ad ja ki. A mun ká csi ud var ôriz te a Zrí nyi-, Rá kó czi-, Bá tho ry- és Thö kö ly-
ud var jel leg ze tes tárgy együt te sé nek el ren de zé sét. Nagy já ból ez ha son ló volt min den
fô úri ud var ban, a kül föl di ural ko dói és fe je del mi ud va rok ban is. Mi ként az ud va ri tiszt -
ség vi se lôk, a rend tar tás is ha son ló sá got mu tat a 17. szá za di ma gyar mi li ta ri zá ló dott fô -
úri ud va rok ban,63 az in gó sá gok el ren de zé sét a kor ér ték rend je, szük ség le tei és a tör -
té ne ti leg ki fej lô dött rep re zen tá ciós kö ve tel mé nyek ala kí tot ták ki. Egy sé geik bôl azo nos
struk tú ra tû nik elô. 1. Csa lá di erek lyék; 2. A kincs tár; 3. A fegy ver tár; 4. A le vél tár;
5. A könyv tár; 6. A pa ti ka (gyógy fü vek, desz til lált lik tá ri u mok); 7. A ru hák, asz tal -
nemûk, min den na pi hasz ná la ti tár gyak; vé gül, de nem utol só sor ban a hit élet gya kor -
lá sá nak szín te re és esz kö zei: az ud va ri ká pol na fel sze re lé se és az úr va cso ra li tur gi kus
tár gyai.64 Ez a rend ér vé nye sült Mun kács vá rá ban is az zal a meg szo rí tás sal, hogy a két
fe je de lem asszony kü lön-kü lön ud vart tar tott. Bá tho ry Zsófia fe je de lem asszony ha lá la
után az ad dig két kü lön ud vart egye sí tet ték. Thö kö ly be köl tö zé sé vel, az es kü vô után,
1682 nya rát kö ve tôen az ud var rep re zen tá ció ját megújí tot ták. Ek kor ké szül het tek a
Thö kö ly- és Zrí nyi-pá ros cí me rek kel el lá tott tár gyak. 1683–1684 fo lya mán az ud va rok
be ren de zé seit men tet ték, majd az ost rom zi lál hat ta szét a bel sô ren det. En nek el le -
né re a Rá kó czi-ár vák és Zrí nyi Ilo na Bécs be vitt in gó sá gai nak – az ira tok, ék sze rek, ru -
hák, fegy ve rek és egyéb hol mik – 1688. áp ri lis 2-i lel tá ra né mi leg ôriz va la mit az ere -
de ti el ren de zés bôl.65 Mennyi ment ve szen dô be, vagy kal ló dott el? Nem tud juk. Az
elér he tô lel tá rak alap ján a Ni ko mé diá ba el ju tott anyag ra va gyunk utal va.
A csa lá di erek lyé ket, ha tal mi hi te le sí tô tár gya kat pe csét nyo mók, pe csét gyû rûk al -

kot ták. Ezek: Zrí nyi Ilo na pe csét je I. Rá kó czi Fe renc éle té ben, pe csét nyo mó ja öz vegy
ko rá ban és pe csét gyû rû je. Ôriz te a ni ko mé diai ud var I. Rá kó czi Fe renc és I. Rá kó czi
György pe csét nyo mó it, I. Rá kó czi Fe renc két pe csét gyû rû jét, Lo ránt ffy Zsófia ru bintos
pe csét gyû rû jét és Rá kó czi Zsig mond „za fír ra met sze tett pe csét jét”.66

Kü lön cso port a le vél tá ri anyag. Jól kör vo na la zód nak tö re dé kes sé gük ben is bi zo -
nyos egy sé gek: or szá gos do ku men tu mok, csa lá di ira tok, bir tok ira tok és sze mé lyes írá -
sok. Az or szá gos ira to kat mint ha az emig rá ció po li ti kai ter vei szol gá la tá ban vá lo gat ta
vol na va la ki össze. Beth len Gá bor fe je de lem nek a cse hek kel kö tött kon fö de rá ció ja,
az 1620. évi or szág gyû lés ar ti ku lu sai, Beth len Gá bor és I. Rá kó czi György inst ruk ciói,
II. Fer di nánd csá szár, Beth len Gá bor és Páz mány Pé ter le ve lei, az I. Rá kó czi György
és II I. Fer di nánd kö zött kö tött bé ke szö ve ge, s az er dé lyi ge nea ló giák, va la mint a Tri -
par ti tum.67 A csa lá di ira tok lé nye ges da rab jai a Rá kó czi és a Zrí nyi csa lád ge nea ló giái.
Ôriz te a ni ko mé diai le vél tár Li pót csá szár két pro tek ci o ná lis le ve lét, a mun ká csi plé -
bá niá hoz tar to zó temp lo mok cle no di u mai lajst ro mát 1681-ben, a Re géc vá rá ban lévô
írá sok jegy zé két, I. Rá kó czi Fe renc any já nak adott nyug tá ját és négy száz haj dú nak
meg ne me sí té sé rôl va ló le ve lét a vá ra di káp ta lan nak Rá kó czi Zsig mond ide jé ben.
Külön bö zô ado mány le ve lek és lel tá rak is elô for dul nak a jegy zék ben, mint pél dául
a „Szent mik ló si jó szág In ven tá ri um ja”.68 Zrí nyi Ilo na gon dos ko dá sá ra vall, hogy magá -
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val hoz ta ap ja és nagy báty ja élet raj zát. A „Né hai Zrí nyi Mik lós és Zrí nyi Pé ter hor vátor -
szá gi bá nok éle tek” cí mû ké zi ra tot egyelô re nem le het beazo no sí ta ni. Thö kö ly-i ra to -
kat ezek a jegy zé kek nem tar tal maz nak. Eze ket nyil ván kü lön ír ták össze, amint az
ahd na mét és Thököly tes ta men tu mát is más jegyzékben tar tot ták nyil ván.
Töb bet tud nánk az emig rá ció kap cso la tai ról, a ser dü lô Rá kó czi Fe renc éle té rôl, az

emig ráns ud var anya gi vi szo nyai ról, Li pót csá szár po li ti ká já ról, ha a tö rök föl dön ke -
let ke zett írá sos ha gya ték meg len ne. Így pél dául a tö rök ira tok, Rá kó czi Jú lia any já hoz
írt le ve lei, Zrí nyi Ilo na le ve lei, a kü lön bö zô nyugták, folyamodványok, adós le ve lek,
va la mint Thö kö ly ma még lap pan gó vagy el ve szett ti zen ki lenc nap ló ja.
Mintegy száz könyv je lez te, hogy a fô úri ud va rok szer ves tar to zé ka a könyv tár. Az isz -

tam bu li „er dé lyi ház nál” a lá dák ban és a lá dá kon kí vül he ve rô köny ve ket Pá pay Já nos
ír ta össze 1708. má jus 28-án.69 Pet ne ki Áron fel té te le zi, hogy ez a könyv tár „tel jes egé -
szé ben nem volt Thö kö ly tu laj do na”.70 Va ló szí nû leg a meg jegy zés a ka to li kus hit buz -
gal mi mû vek re vo nat ko zik. A köny vek kö zött fel vett hu szon há rom kö tet Thö kö ly-
napló, jó né hány irat, amely a le vél tár ból ke rült ide, ép pen a ka to li kus mû vek kel együtt
tudósít arról, hogy lá dák ba cso ma gol va Ni ko mé diá ból szál lít hat ták át Thö kö ly ha lála
után Isz tam bul ba.
A köny vek je len tôs ré sze a kor fô úri mû velt sé gé re és könyv tá rá ra ál ta lá ban jel lemzô.

Néhány példa: Gro ti us De Ju re Bel li et Pa cis cí mû és még há rom mû vén kí vül jegy zékbe
vet ték: „Hu gonis Grotÿ vo tum pro Pa ce Ecc le si a sti ca”.71 Ha son ló mó don jel lem zôek
a kor udvari könyv tá rai ra az „Opus epi sto la rum Eras mi Ro te ro da mi” és az an tik szer -
zôk: Livius, Jo vi us, Ovi dius, Ta ci tus Phi lo so phi cus. Több mû tör té ne ti ér dek lô dés re
utal: „In Vien nam Li be ra tam, Re rum Tran syl va ni ca rum Li bri IV. Re rum Tran syl va ni -
cum Pen ta des, Enar ra tio re rum Prin ci pis Si gis mun di Bá tho ri, Hi sto ria Bel li Co zac ci,
Thuci di dis de Bel lo Pe lo po nen si Li bri Li bri VI I I.”72 A Vi ta Prin ci pis Eme ri ci Thö kö lyi
té tel va ló szí nû leg Le Clerc élet raj zát rej ti. A lel tár ba fel je gyez tek né met mû ve ket is
min den kö ze leb bi meg jegy zés nél kül: „23 né met könyv és 9 ki sebb né met könyv”.
Arány lag sok a ma gyar nyel vû vagy ma gya rul fel jegy zett kö tet, eset leg ké zi rat és a

ka to li kus hit buz gal mi könyv: „Mar cus Au re li us csá szár éle te”, „Ko va csó czi his tó riá ja
ennyi hány ár kus pa pí ros ra”, „Se bes agy nak ké sô si sak; egy né hány ár kus pa pí ro son”,73

„Nagy tûz kis szik rá ja”, Páz mány Pé ter Ka lau zza, „Menny ben ve ze tô ka lauz”, „Lel ki vi -
rá gos kert”, „Lé pes Bá lint ma gyar pré di kátioi”.74 El ke rült a Vi rá gok me ze jé re a század
leg hí re sebb ker té sze ti köny ve, Lip pay Já nos Po so ni Kert cí mû mun ká ja (1664). A kert -
kul tú ra ugyan csak jel lem zô a kü lön bö zô ud va rok ra, s ezt vit te to vább Thö kö ly, amikor
a po zsa re va ci ud va ra kert jé ben „le ve les szént”, vagyis lu gast csi nál ta tott, au dien ciás
há zán pe dig kert re nyí ló aj tót vá ga tott.75 Nagy biz ton ság gal ál lít ha tó, hogy a ma gyar
köny vek je len tôs ré szét Zrí nyi Ilo na a mun ká csi ud var ból vi het te ma gá val. Ki vé tel
Az egész vi lá gon lé vô Bol dog sá gos Szûz ké pei cím mel fel vett könyv, amely ha azo nos Es ter -
házy Pál 1690-ben Nagy szom bat ban meg je lent mû vé vel, Bécs ben vá sá rol ta, vagy eset -
leg – a szer zô só go ra lé vén – meg kap ta.
A köny vek kö zött hang sú lyo san van je len Er dély tör té ne te. Fel tû nô, hogy Beth len

Far kas há rom írá sát is köz li a lel tár. „Az er dé lyi dol go krúl va ló rap tu rá ja Beth len Far -
kas nak”, „Beth len Far kas his tó riá já nak nagy ré sze mi nu tá ban” s „Más két fas ci cu lus -
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ban Apa fi Mi hály Fe je de lem com mu ni ca ti ói, más egyéb le ve lek kel együtt Beth len
Farkas sal, sub Li te ris A. B.”76 Ezek majd nem bi zo nyos, hogy nem Zrí nyi Ilo ná val kerül -
tek tö rök föld re. Beth len Far kas együtt nôtt fel I. Rá kó czi Fe renc cel és Ke mény Já nos -
sal, tö ret len hû ség gel ra gasz ko dott II. Rá kó czi György höz, majd ha lá la után I. Apa fi
Mi hály hí ve és rö vid idô re kan cel lár ja lett. Er dély tör té ne tét 1526–1609 kö zött tár -
gyaló mû vét 1683–1684-ben Beth len Elek kezd te ki nyom tat ni Ke res den, de 1690-ben
Thö kö ly er dé lyi be tö ré se al kal má val az ad dig a XI. könyv vé géig ki nyom ta tott ívek
szét szó ród tak, s a mun ka csak 1782–83-ban je lent meg. Majd nem bi zo nyos, hogy ez
az anyag, il let ve a ki sze dett ívek Thö kö ly 1690. évi er dé lyi be tö ré se al kal má val ke rül -
tek az emig rá ció hoz, eset leg a ke resz tény szi ge ti or szág gyû lé sen ad ták át, vagy a tö rök
föld re hú zó dott er dé lyi ne me sek kö zül vit te ki va la ki. Kü lön ér de kes ség, hogy Bethlen
Far kas mind vé gig az Osz mán Bi ro da lom hoz csa tolt te rü le tek vissza fog la lá sá nak szük -
sé ges sé gét, az or szág egy sé gé nek mie lôb bi visszaál lí tá sát szor gal maz ta.77

Az ud va ri tér el ren de zé sé ben meg ha tá ro zó ré sze volt min dig is a kincs tár nak; a fel -
hal mo zott ék sze rek, drá ga sá gok a va gyon te zau rá lá sát, a kul ti kus tár gyak és ér de kes -
sé gek so rá val együtt a ké sôb bi mú zeu mok ge ne zi sét al kot ták. Lel tá rak, zá log le ve lek,78

vizs gá la ti jegy zô köny vek ôriz ték meg a tö rök föld re vitt ék sze rek, arany- és ezüst edé -
nyek együt te sét. Az ere de ti csa lá di kin csek hez ké pest elenyé szô tö re dé ket ment het -
tek ki, és eb bôl is ren ge teg el ve szett, ké zen-kö zön el tûnt vagy el kal ló dott.79 Mégis je -
len tôs az a ke vés is, ami meg ma radt. Van kö zöt tük csa lád tör té ne ti rek vi zi tum, mint
pél dául a „húsz ara nyos csé sze, me lye ken is bol do gem lé ke ze tû Rá kó czi Fe renc (I) Fe -
je de lem czí me re va gyon”, vagy „egy ara ny po hár, me lyen is né hai bol do gem lé ke ze tû
idôs bik Rá kó czi György Fe je de lem czí me re va gyon”.80 A tö re dék kincs tá ri anyag más
ré sze mû kincs nek vagy ér zel mi leg fon tos ér ték nek szá mí tott. Mint pél dául a kis ezüst -
csé sze: „Cu pi do ját szik a kö ze pén egy kis gyer mek kel”. A „Pel li kán, ap ró fiai val összve,
drá ga ru bin tok kal ra kott” csa lá di erek lyé nek szá mít ha tott, 1714-ben Rá kó czi Ju lianna
is szá mon tar tot ta.81 A gyön gyök, gyû rûk, a „fe ke te zo mán cos arany bog lá rok”, „ru bin -
tos bog lá rok” so ra szá mot te vô ér té ket tett ki. Az ud va ri éle tet vizs gá ló szá má ra azon -
ban a min den na pi élet kel lé kei szol gál nak kü lön le ges in for má ció val.
Éle tük tes ti-lel ki mi nô sé gé rôl tu dó sí tó tár gyak a ré gi ud var át men tett da rab jai is.

A skófium mal var rott se lyem ab rosz, ezüst evô esz kö zök, a be lül ara nyos ezüst po hár,
az Es ter há zy–Thö kö ly-cí me res üveg po hár igé nyes asz tal ról tu dó sít. Thö kö ly fe je de -
lem ha lá láig a sa ját fe de les ezüst csé szé jé bôl reg ge li zett, sa ját ara nyo zott ka na lá val evett,
és arany po ha rá ból ivott. Ez – túl azon, hogy ra gasz ko dott ott ho ni da rab jai hoz – a sze -
mé lyiség önértéktudatának, az erôs in di vi dua li zá ló dás kifejezôje.82

Ágy ne mûik a ré gi fe je del mi ud var da rab jai, mint a „ván kos haj gyolcs ból arannyal
ezüst tel át szô ve”. A ru ha tár vál to za tos és gaz dag, hét köz na pi és ün ne pi vi se let. Az öl -
töz kö dés jel le ge ál ta lá ban az iden ti tást fe je zi ki. A lel tár ba vett hol mik, a strimpfli, ci -
pel lô, skófium, ve res bár sony sza vak egy faj ta bé csi, né met, tö rök, ma gyar di vat keveredést
is je lez het nek: „zöld se lyem arannyal szôtt strimpfl”, „két pár ve res bár sony ci pel lô, egyik
skófium mal var rott”. El sô rá te kin tés ként a fér fi- és nôi ru hák összes sé gé ben a ma gyaror -
szá gi vi se let re val la nak, bár majd a tex til- és vi se let tör té nész szak ér tô vé le mé nye dönt.
Ang liai posz tó ból va ló kön tös, men te, dol mány, nad rág, „se lyem ké szü let tel”. Elô for -
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dult „vi lá gos kék bo jér- men te, ró ka mál lal bé lelt, se lyem ké szü let tel” és „ten ger szín se -
lyem-, arany súj tás sal öv, a Fe je de le mé”. A nôi ru ha tár gaz da gabb: „Haj szín vont-a rany
szok nya vál lo stúl, ap ró arany kö tés raj tok”; „Ha mu szín, arannyal szôtt fû zô, […] egy
ara nyos szok nya, na rancs szí nû”. Ün ne pi vi se let nek szá mí tott a nôi sü veg: zöld bár sony,
nusz tos, „gyöngy bôl va ló ke reszt var rás a te te jén”. És így to vább. A Thö kö ly ren de lé sé -
re a Bécs ben nyil ván meg vá sá rolt ru bin tos dísz ru ha a lel tár ban nem ta lál ha tó. Né mi
uta lás ar ra vall, hogy ru ha tá rát a fe je de lem asszony ma ga is ala kí tot ta. Az egyik szok nyá -
ról meg je gyez ték, hogy ô bon tot ta szét, más eset ben ab rosz ból varrt szok nyát.
Egyéb hol mik kö zött ta lá lunk tük röt, fiókos gyöngy há zas lá dát, ezüst tû tar tót, írókészle -

te ket és órá kat. „Egy igen nagy ezüst óra Ba de ni La jo sé volt”, a „tö rök óra” új donság. Tu -
dó sí tás, hogy Kis-Á zsia el sô ma gyar ud va rá ban a ke resz tény vi lág sze rint je lez ték az idôt.

Iden ti tás

A ni ko mé diai ud vart a kar ló cai bé ke elôt ti emig ráns ud var hoz ké pest tel je sen más kö -
rül mé nyek ha tá roz ták meg. Más élet for ma, más hely zet a tá vo li ha zá ban és a tö rök
föl dön egyaránt. Az emig ráns ud var el vesz tet te ko ráb bi köz vet len po li ti kai cél ját, ka -
to na sá gát, cse lek vé si le he tô sé gét. Mindez a tér ség ben, a ha tal mi erô vi szo nyok kö zött
le zaj lott gyö ke res vál to zás kö vet kez mé nye. Or szá guk alap ve tôen más kö rül mé nyek
közé ke rült. Ha vissza tér het né nek, sok min den ben me rô ben más or szá got ta lál ná nak,
mint amit el hagy tak. Ma gyaror szá gon eb ben az idô ben ad di gi tör té nel mé nek egyik
leg na gyobb vál to zá sa zaj lik. Amás fél év szá za don át há rom ha ta lom alatt élt te rü leteket
egy ség be szer ve zô or szág új be ren de zé sé rôl éles küz del mek foly nak Kér dés, mi lyen
iden ti tás ban él te át a ni ko mé diai ma gyar ud var ezt a vál to zást. A kö vet ke zôk ben ezt
pró bá lom vá zol ni.
Az iden ti tás nem azo nos az új ko ri nem zet tu dat tal. Meg ha tá ro zó ja a ha gyo mány,

a nyel vi, et ni kai val lá si kö zös ség, a kul tú ra, ala kí tó ja a csa lád, a tár sa dal mi hely zet s a
kü lön bö zô kul tu szok. Erôs önér ték-tu dat, egyé ni fe le lôs ség, én kép jel lem zi, s mindeb -
bôl kö vet ke zôen ön meg ha tá ro zá sá nak fel té te le a nyi tott ság, a krea ti vi tás.
A tö rök por ta el néz te és nem há bor gat ta Thö kö ly és Zrí nyi Ilo na ma gyar ud va rát.

Nincs nyo ma, hogy a tö rök la kos ság gal bár mi konflik tu suk is lett vol na. In gó sá gaik
kö zött tö rök hol mik ra alig akad ha tunk. A húsz fas ci cu lus tö rök ira ton, ahd na mé kon,
a tö rök-bár sony hin tó ba va ló pár nán és egy „tö rök óra” be jegy zé sen kí vül tö rök ere -
de tû tár gyat nem ta lá lunk a lel tá rak ban. A tö rök órát sem tud juk pon to san beazo no -
sí ta ni, mert Ga la tá ban már dol go zott fran cia órás mes ter.83 A ni ko mé diai ma gyar udvar
men ta li tá sát is a ke resz tény kul tú ra jel le mez te.
Az ud var szel le mi éle té rôl nem ma radt ránk olyan köz vet len iro dal mi for rás, mint

ame lye ket a Rá kó czi-e mig rá ciók len gyelor szá gi, pá ri zsi, ro dos tói éle té bôl jól is me -
rünk. Ki vé tel ként em lít het jük meg Kom ro mi Já nos Bé kes sé ges tû rés nek os ko lá ja cí mû,
fris sen elô ke rült al ko tá sát: a nagy mû velt sé gû tit kár Hie re mi as Dre xel né met je zsui ta
Gymna si um Pa tien ti ae cí mû mû vét for dí tot ta le 1699-ben, Kons tan ti ná poly ban.84 Az
eu ró pai ud va rok ban az ural ko dó, a fe je de lem vagy a fô úr csa lád já nak iden ti tá sát mû -
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vé sze ti al ko tá sok, kul tusz tár gyak fe jez ték ki. Jó ko ra túl zás, arány té vesz tés len ne mûvé -
sze ket, akár kis me ste re ket ke res ni a ni ko mé diai ud var ban. Az ud var egyet len ma ismert
kul tusz tár gya a Bol dogasszony-kép.
A kép az ud va ri ol tár hoz tar to zott. A lel tár jegy zék az ol tár min den da rab ját megôrizte:

ezüst drót ból kö tött lán con füg gô lám pás, ezüst csen gettyû, két ezüst ol tár ra va ló gyer -
tya tar tó, ol tár te rí tôk, ol tár kár pi tok – kü lön bö zô szín ben. Ca su lák, azaz mi se ru hák, al -
bák, mi se in gek, kar ken dôk, kéz tör lôk; stó lák ar ze nál ja: „arany- sto la, szi vár vány szí nû
sto la…”. Ho zott Zrí nyi Ilo na Mun kács ról Bécs be s on nan tö rök föld re ol tár ra va ló
már vány kö vet, misszá lét, ri tuá lét. A li tur gi kus szer tar tá sok min den kel lé ke meg volt:
ezüst ke hely arany tá nyér ral, „os tyá nak va ló ska tu lya”, „arany csip kés ke hely re va ló
keszkenôk, összesen 18”. Ke reszt ség hez szük sé ges fel sze re lés és a gyer tya ol tó, a „vas -
ból való kis ded ham va ve vô”.85 A mun ká csi ká pol na fel sze re lé sé rôl 1682-ben ké szült
lel tár ral össze vet ve az ott lel tár ba vett két misszá lé és két ri tuá lé egyi ke ke rül he tett
Bécs be és on nan Ni ko mé diá ba. Kü lön ben az összeírók tól függ, hogy mi lyen rész le -
tes ség gel vet ték fel a lel tá ro kat, Az 1684. évi in ven tá ri um ban ennyi ol vas ha tó: „Mi se -
mon dó esz kö zök”.86 To váb bi ada tok elô ke rü lé séig in do kolt a fel té te le zés, hogy a mun -
ká csi ká polna fel sze re lé sé nek egy ré szét vit te el Zrí nyi Ilo na Bécs be, és on nan tö rök
földre. Az oltár hoz tar to zó Bol dogasszony-kép ugyan csak a mun ká csi ká pol na kegy -
tár gya volt. A leírás kü lön le ge sen ér té kes mû tárgy ról tu dó sít.
„A Bol dog sá gos Szûz ko ro ná ja hét na gyobb, s meg ugyan tíz ki sebb ru bin tok kal és

öt öreg sma rag dok kal, s ti zen egy ap ró gyé mán tok kal, item ti zen ki lenc öre gebb [vagyis
na gyobb] s meg ugyan öt száz har minc hat ap róbb szem gyön gyök kel.” To váb bá „ti zen -
nyolc sor nyak ra va ló gyön gye, mely is áll nyolc van öt öre gebb és két ezer hét száz het -
ven egy szem ap rób bak búl”.
„A kis ded Je sus ko ro ná ja, melly is két öre gebb s meg ki lenc ap róbb ru bin tok kal és

há rom öreg sma rag dok kal, s négy ap ró gyé mán tok kal, item ti zen egy öre gebb s meg
ugyan há rom száz hu szon két ap róbb gyön gyök kel ra kott.”87 Kü lön té tel a Bol dog asszony-
kép hez tar to zan dó ru hák jegy zé ke. Ezen kí vül lel tár ba vet tek há rom Bol dog asszony-
ké pet: két „réz táb lács ká ra irott”-at és egy rá más vá szon ké pet.
A Bol dogasszony-kép ere de té rôl az ál ta lunk elér he tô for rás ból és az egy ko rú iro da -

lom ból nem ka punk biz tos tá jé koz ta tást. Kô rö sy György ké sôb bi fel jegy zé se ar ra vall,
hogy a kép 17. szá zad vé gi Bol dogasszony-ké pek kö zé tar to zik: „A Mun kács ról ki ho -
zott Klo ko csó ba (!) sírt Bol dog sá gos szûz ké pé nek” lajst ro mát ír ta össze.88

A ni ko mé diai ma gyar ud var ban az ol tár fel sze re lés sze rint ka to li kus val lá sos élet folyt,
és ele ve nen élt a Má ria-kul tusz. Ez több kér dést is fel vet, és meg kí ván ja a 17. szá za di
Má ria-kul tusz ala po sabb át te kin té sét.
Thö kö ly az emig rá ció ban az evan gé li kus egy ház hit éle tét él te: pré di ká to ro kat tar -

tott, rend sze re sen részt vett is ten tisz te le te ken, buz gón hall gat ta lel ki pász to rai be szé -
deit, va sár na pon ként „reg ge li kö nyör gés”, „is te ni szol gá lat” után kezd te meg na pi ten -
ni va lóit. Hí vei, ud var tar tá sá nak tag jai ál ta lá ban pro tes tán sok, Ko má ro mi Já nos, Bay
Mi hály, Szi lá gyi And rás, Szká ro sy Sá muel re for má tu sok. Ni ko mé diá ban ud va ri lel kész -
rôl hall gat nak a gyér for rá sok. Vi szont sû rûn át járt Isz tam bul ból pa ter Bra con nier, az
isz tam bu li je zsui ták rend fô nö ke. Ko mo lyan mun kál ko dott, hogy ka to li kus val lás ra té -
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rít se Thö kö lyt, aki bi zo nyos fel té te lek kel haj lott is rá, vé gül azon ban ha lá la elôtt külön
nyi lat ko zat ban tett hi tet az evan gé li kus val lás mel lett.89

Nincs nyo ma, hogy az emig rá ció ban a kü lön bö zô egy há zak hí vei kö zött a sze mé lyes
val lá sos ság bel sô fe szült sé ge ket oko zott vol na. Ha zai szo kás sze rint kö zö sen ün ne pel -
ték meg a ka rá csonyt, a hús vé tot és a pün kös döt.
For rá saink egyet len eset ben em lí te nek el len té tet Zrí nyi Ilo na és Thö kö ly kö zött a

val lás kér dé sé ben Nem él tek vi lág tól el zárt éle tet. Az an gol szol gá lat ban ál ló fran cia
dip lo ma ta: De La Mot ra ye négy hó na pot töl tött Iz mit ben. Ko má ro mi Já nos vit te el
Thö kö ly fe je de lem hez, meg ked vel ték egy mást és gyak ran be szél get tek. La Mot ra ye
cso dál ta Thö kö ly mû velt sé gét, ked ves sé gét, la tin tu dá sát. Elis me rés sel mégis a fe je de -
lem asszonyt il let te. Thö kö ly el be te ge se dett, és so kat pa nasz ko dott. A fe je de lem asszony
vi szont – ír ta La Mot ra ye – megôriz te bá tor lel kü le tét, és fér jé ben is tar tot ta a lel ket.
Kö zös ség te rem tô ké pes sé gé vel, úgy tû nik, sok em bert gyûj tött ma guk kö ré. Eze ken
az össze jö ve te le ken so kat vi tat koz tak egy bor nem issza tö rök kel val lá si kér dé sek rôl,
a tö rök szo ká sok ról és a mo ha me dán há zas ság ról – ír ta a fran cia dip lo ma ta. A fe je de -
lem  asszony jó ka to li kus volt, és nem sze ret te eze ket a vi tá kat.90 A szûk sza vú tu dó sí tás -
ból ko rai len ne ál ta lá no sí ta ni akár a mo ha me dán val lás bí rá la tát, akár tü rel mes mél -
tány lá sát il le tôen. Vi szont a fran cia dip lo ma ta megerô sí ti Hor váth Mi hály vé le mé nyét
Zrí nyi Ilo na val lá sos sá gá nak ter mé sze té rôl.91

Mi lyen he lyet fog lalt el hit éle té ben a Má ria-kul tusz, és mi lyen tar ta lom mal volt je -
len Ni ko mé diá ban?
Hor vátor szág ból Zrí nyi Ilo na erôs Má ria-kul tuszt vitt ma gá val a Rá kó cziak bir to ká -

ra, ahol ez rész ben Bá tho ri Zsófia ré vén, rész ben az ura dal mak ve gyes val lá sú la kó sai
hit éle té vel megerô sö dött vagy gaz da go dott. Mun kács vár ká pol ná já ban a często ho wai
Bol dogasszony több ké pét is ôriz ték, s a Zrí nyie ket szo ros kap cso lat fûz te a często ho -
wai ko los tort is fenn tar tó pá los rend hez.92 Anyai vég ren de le té ben gyer me keit a Bol -
dogasszony nak aján lot ta: „Ô le gyen édes anyá tok és gond vi se lô tök min den ba jo tok -
ban…”93 Bécs bôl Tö rökor szág ba in dul va Zrínyi Ilona 1692. feb ruár 1-jén ér ke zett
To kaj ba, és más nap már részt vett a gyü mölcs ol tó Bol dogasszony-na pi egy há zi szer -
tar tá son. Köny veik kö zött, amint je lez tük, meg volt Az egész vi lá gon lé vô Bol dog sá gos Szûz
ké pei cí mû mû, va ló szí nû leg só go ra, her ceg Es ter há zy Pál könyvével azonos.94

A 16–17. szá za di Ma gyaror szá gon azon ban a Má ria-kul tusz kü lön bö zô iko no gráfiai
tí pu sok hoz kö tô dött, és el té rô tar tal mat hor do zott. Eu ró pá ban az óke resz tény elôzmé -
nyek re vissza ve zet he tô és a ba rokk mû vé szet ben jel leg ze te sen meg fo gal ma zott Gyôztes
Im ma cu la ta, a Bol dogasszony, kar ján a ke reszt jé vel a sár kányt le szú ró vagy gyô zel mi
zász lót tar tó gyer mek a ho stis na tu ra lis, az ôs el len ség le gyô zô jé nek ki fe je zô je.95 Magyar -
or szá gon, mint ál ta lá ban az osz mán tá ma dás nak ki tett or szá gok ban, a Boldog asszony-
kép nyúj tot ta vi zuá lis él ményt, éne ke ket és pré di ká ció kat át ha tot ták a tö rök tá ma dást
ki vé dô, az ôs el len ség gel hô si harc ra bá to rí tó, gyô ze lem re se gí tô ér zel mek és esz mék.
A le pan tói dia dalt (1571) Ve len ce Má ria égi se gít sé gét áb rá zol va ün nepelte. Napon -
ként szen ved ve a tö rök vár ôr sé gek be tö ré seit a ki rá lyi Ma gyaror szá gon és Horvátor -
szág ban a Gyôz tes Im ma cu la ta a har cok ösz tön zô je, amint – töb bek kö zött – a Pázmány
Pé ter ér sek nek tu laj do ní tott Can ti um de Ma gna Hun ga ri ae Re gi na ének is ki fe je zi.
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A tö rök el le nes kép ze tek vál to za tai val átita tó dott Má ria-kul tusz sok fé le ki fe je zé si for -
má ját Zrí nyi Ilo na már gyer mek ko rá ban megis mer het te. A vé ge ken él tek, ahol a vi -
té zek „baj ví vók nak biz ta tó ja!”, „el len sé günk ron tó ja!” meg szó lí tás sal for dul tak a
Mennyek Ki rály né asszo nyá hoz. Zrí nyi Mik lós hor vát bán mû ve, a Szi ge ti ve sze de lem
(1651) so kat idé zett in vo ká ció ja egyaránt ma gá ba sû rí ti a kul tusz gaz dag tar tal mát:
a har cot, az al ko tást, a meg di csôü lést és a jö vôt. „Szent sé ges ki rály né! hí vom ir gal ma -
dat. / Adj pen nám nak erôt, ugy ír has sak mint volt, / Ar ról, ki fiad szent ne vé jért bát -
ran holt…”96 Erô sít se a köl tôt, hogy a va ló sá got ír has sa. Vagyis ki fe jez ze a szi get vá ri
ka pi tány ha lá lá nak, a tö rök ver te or szág vesz te sé gé nek szak rá lis ér tel mét, ez zel se gítve
író-po li ti kus moz gal mát a tö rök meg száll ta te rü le tek vissza fog la lá sá ra. Elô re ha lad ván
a tö rök el le ni nem zet kö zi koa lí ció szer ve zé se, a Tö rök Áfium el len va ló or vos ság cí mû
röp ira tá ban (1663) Zrí nyi is mert ki je len té se – „Lá tok egy ret te ne tes sár kányt […]
ez a sár kány a tö rök” – egyér tel mûen ak tua li zál ja a Gyôz tes Im ma cu la ta üze ne tét.
A 17. szá zad fo lya mán a Má ria-kul tusz kép ze té ben több szó lam ban ju tott ki fe je zés re
az osz mán ha ta lom szfé rá já ban élôk transz cen dens esz me vi lá ga. A kö pe nyes Ma donna
kö zép kor ba vissza nyú ló iko no gráfiai tí pu sa új tar ta lom mal nyert meg fo gal ma zást
a Nádas dy Fe renc or szág bí ró me ce na tú rá ját di csé rô 1663-ban ke let ke zett fest mé nyen.
A rend kí vül kva li tá sos al ko tás nar rá ci ó ja sze rint a Habs burg csá szár és ma gyar ki rály
az egy há zi és vi lá gi fô ren dek kel és szer ze te sek kel együtt já rul a pá pa elé, kér vén, hogy
fog ja össze a ke resz té nye ket. A ké rel me zôk fö lött meg je le nik a Bol dogasszony, puttók
tart ják fe je fö lött Szent Ist ván ko ro ná ját, kar ján az is te ni gyer mek is fog ja Ma gyaror -
szág tér ké pét, és az ugyan csak put tók ál tal szét hú zott pa lást ja át fog ja a ké rel me zô ket,
több szö rö sen is meg te remt vén a föl di és az égi szfé ra kö zött az iko no ló gi ai kom mu -
ni ká ciót. Az Ár pá si Ma don na né ven is mert fest mé nyen jól felis mer he tô Zrí nyi Pé ter,
a tö rök el le ni har cok Eu ró pa-szer te is mert hô se.97 Ez a tö rök el le nes Má ria-kul tusz
Niko mé diá ban alig ha kap ha tott lét jo go sult sá got, nem annyi ra azért, mert tö rök föl -
dön, szul tá ni vé del mé ben él tek, ha nem mert el járt fö löt te az idô.
Bécs fel men té sé re (1663) So bies ki Já nos len gyel ki rály a często ho wai Bol dogasszony-

ké pé nek má so la tá val in dult, és a vissza fog lalt Bu dá ra Má ria-szo bor ral vo nult be Marcó
d’Avi a no (1686). A Li ga Sa cra csa pa tai nak gyô zel mei nyo mán azon ban a Má ria-kul -
tusz tar tal ma átala kult. El hal vá nyul tak, sôt ki hul lot tak tö rök el le nes ele mei, és új tartal -
mak kal te lí tô dött. Megerô sö dött az or szág egy sé gét ki fe je zô kép zet, fel tû nik a ma gyar
szent ki rá lyok kal öve zett Má ria, va la mint Szent Ist ván ko ro na-felaján lá sá nak gaz dag
iko no gráfiája.
Ez a ki rály ság hoz kö tött Má ria-kul tusz vál to za tos for má ban élt a 17. szá za di Ma -

gyaror szá gon. Je szensz ky Já nos, II. Ru dolf csá szár Pa du á ban vég zett ud va ri or vo sa, a
neo pla to niz mus kép vi se lô je a ma gyar ko ro ná ról írott mû vé ben hang sú lyoz za, hogy
II. Má tyás, akit a ma gya rok nem ze ti ki rá lya ként mu ta tott be, 1608. évi meg ko ro ná -
zá sa al kal má val Má riá ra, mint a ma gya rok pat ró ná já ra es kü dött, és megígér te, hogy
meg vé di a ren dek jo gait, sza bad sá gait, ki vált sá gait, és gya ra pít ja az or szág te rü le tét.98

Ezt az or szá gos kul tuszt fe jez te ki a Bol dogasszony-kép a Ma gyar Ki rály ság pén zein
és a Szent Ko ro na ké pi áb rá zo lá sain.99 A Má ria-kul tusz nak ily mó don le gi ti má ló jelen -
tô sé ge volt.
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Az Osz mán Bi ro da lom vissza szo rí tá sá val a ma gyar Má ria-kul tusz esz mei le gi ti má ló
ha tá sát és vé le mény for má ló ere jét a Habs burg-ud var jo gá szai ko rán felis mer ték, és
írók, mû vé szek, szer ze te sek igye kez tek a kul tuszt a di nasz tiá hoz köt ni. Új ra fo gal maz -
ták, vagy új hang súllyal is mé tel ték meg az or szág felaján lás mo tí vu mát a Habs burg-di -
nasz tia ma gyaror szá gi be ren dez ke dé sé nek ér de ké ben. Szent Ist ván felaján lá sát a szá -
zad el sô fe lé ben II. Fer di nánd csá szár is mé tel te meg. Mar co d’Avi a no ja vas la tá ra
I. Li pót csá szár meg fest tet te a Se gí tô Szûz Má ria ol tár ké pét, 1697-ben a Má ria meny -
be me ne te lét kö ve tô va sár na pon nagy nyil vá nos ság elôtt rep re zen ta tív me net tel a Szent
Ist ván-dóm ba vi tet te, és ün ne pé lyes fo ga da lom mal is mét felaján lot ta Ma gyaror szá got.
A fo ga dal mi szö veg sze rint a csá szár há lá ját fe jez te ki, amiért „a föl sé ges ma gyar király -
sá got… a Min den ha tó örök Is ten… az isz lám rab sá gá ból ki sza ba dí tot ta és ne ki adta”;
és ezt a ki rály sá got Is ten nek és a „Szent sé ges Szûz anyá nak, ég és föld ki rály né já nak,
a ma gya rok Nagy asszo nyá nak” is mé tel ten fölajánl ja.100 A di nasz ti kus Má ria-kul tusz ér -
tel me zé se nem volt el lent mon dás men tes. Azt, hogy az ural ko dó nak az Is ten ad ta a
vissza fog lalt Ma gyaror szá got, az or szág bir tok ba vé te lét a fegy ver jog gal és az örö kö sö -
dés sel in dok ló ural ko dói ki nyi lat koz ta tá sok kér dô je lez ték meg. Az vi szont, hogy a
„visszaadott ki rály sá got” az ural ko dó a „Ma gya rok Nagy asszo nyá nak” is mé tel ten fölaján -
lot ta, a kul tusz má sik tar tal mát: a Pat ro na Hun ga ri a e- gon do la tot erô sí tet te meg.
A 17. szá zad vé gén egy más után tûn tek fel a könnye zô Má ria-ké pek. Az el hú zó dó

há bo rú ször nyû él mé nyei, a pusz tí tá sok, a bi zony ta lan ság, a koz mi kus szo ron gá sok
miatt a tár sa da lom kü lö nö sen ér zé keny lett, min den ré te ge cso dát várt, meg vál tást re -
mél ve a me tafi zi kai je len sé gek fe lé for dult. A 17. szá zad utol só évei ben egy szer re több
mi ra cu lum ról tu dó sí ta nak. Pó cson 1696-ban, Gyôr ben 1697-ben, majd Ko lozs vá rott
1699-ben könnye zett a Má ria-kép, amint azt Ho hen zol ler her ceg és né hány csá szá ri
ka to na ész lel te.101 Ezek ben a mi ra cu lu mok ban a Má ria-kul tu szok egyik leg ré gibb ha -
gyo má nya ele ve ne dett fel. Megér té sé hez lát nunk kell, amint a Má ria-é ne kek ta nú sít -
ják, hogy a nagy lel ki felin dult ság ban se gít sé gért, ol ta lo mért ese de zôk is sír nak.
A val lá sos könnye zés a 11. szá zad ban tûnt fel, és a 12–13. szá zad egy há zi köl té sze té -

ben már ál ta lá no san az új ér zé keny sé get fe jez te ki. La tin him nu szok ban egy más ba ita -
tód va dal lam és szö veg, az Is ten anya és a hí vôk, a Res pub li ca Chri sti a na kö zös könnyei
a meg vál tás, job bu lás igé nyét és ígé re tét je len tet ték. Égiek és föl diek köl csö nös rész -
vé té nek leg szebb meg fo gal ma zá sa a fe ren ces itá liai köl tô nek, Ja co bus Tu ders de Bene -
dic tis nek (1230–1306) tu laj do ní tott Sta bat ma ter do lo ro sa kez de tû se qu en ti a. A könnyek
pár be szé de Ba bits Mi hály for dí tá sá ban: „Jám bo rul hadd sír jak vé led […] Oszd meg
ve lem könnye det!” El sô is mert ma gyar ver sünk, az Óma gyar Má ria si ra lom he lyét Keresz -
tu ry De zsô a Sta bat Ma termel lett je löl te ki. „Va lék si ra lom-tu dat lan […] Sze mem könny -
tôl árad”, s a köl csö nös rész vét ki fe je zé sét Hor váth Já nos fog lal ta össze tö mö ren: „naiv
ma gyar for ma és eu ró pai ér zel mi mû velt ség biz tos me leg kéz fo gá sa”. Eu ró pai lép ték -
ben a re ne szánsz köl té sze te és a re for má ció zsol tá rai ré vén az új vi lág kép pel együtt ál -
ta lá no san el ter jed, hogy a felin dult lel ki ál la po tot sí rás sal és könnye zés sel fe jez zék ki.
A 17. szá zad vé gén, a 18. szá zad ele jén könnyez nek a had ve zé rek és az or szá gok, sír
Ang lia, Itá lia, a fegy ver be kény sze rí tett, bol dog ta lan Eu ró pa, s könnye zik Auszt ria is
a spa nyol örö kö sö dé si há bo rú ki tö ré se miatt.102 „Sír nak és zo kog nak ár vák nak sze -
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mei” – ol vas ha tó „Bol dogasszony anyánk…” kez dô so rai ról jól is mert és ez idô tájt ke -
let ke zett ének ben. A kö zép kor ban spi ri tuá lis ér zel me ket ki fe je zô könny kor sza kunk -
ban a köl csö nös rész vét köz ve tí tô je.
Zrí nyi Ilo na szin te vad szen ve déllyel ra gasz ko dott a Bol dogasszony-kép hez. A ké pe -

kért ugyanis a 17. szá zad vé gén kü lö nös harc folyt: a pó csi ikon ere de ti leg a Rá kó czi-
bir to kon egy ve gyes val lá sú fa lu gö rög ka to li kus temp lo má ban tûnt fel, és vé gül csá -
szá ri ren de let re, a la kos ság nagy fáj dal má ra és til ta ko zá sa el le né re Bécs be szál lí tot ták.
Majd nem ha son ló utat tett meg a ko lozs vá ri Bol dogasszony-kép. A Szent mik lós ról a
Kor nis csa lád szent be ne de ki kas té lyá ba ke rült ké pet a mold vai vaj da ezer orosz lá nos
tal lé rért (hol land tal lé rért) akar ta meg vá sá rol ni, míg nem Kol lo nich Li pót bí bo ros
ren de le té re Ko lozs vár ra vit ték, és a je zsui ták ôr zé sé re bíz ták.103

Kol lo nich a mun ká csi Bol dogasszony-ké pet is meg pró bál ta ha tás kö ré be von ni. Zrínyi
Ilo na se gít sé gért párt fo gó já hoz: Franz Ul rich Kins ky fô kan cel lár hoz for dult. Megírta,
hogy az Is ten anya-ké pet Kol lo nich el akar ja tô le ven ni, ne ki azon ban az drá ga em lék,
és szá má ra min den in gó sá gá nál ér té ke sebb.104 Ér de kes, hogy ezt a kü lön le ges esz mei
és anya gi ér té ket ki tet te a hosszú út, a há bo rú, a tö rök vi lág is me ret len ve szé lyei nek.
Az a cso da, hogy az ak ko ri köz biz ton sá gi és szál lí tá si vi szo nyok el le né re ez az ér tékes

mû tárgy úgy vé szel te át a há bo rút és a bal ká ni zak la tott vi szo nyo kat, hogy meg ma radt,
és drá ga kö veit, igaz gyön gyeit az utol só da ra big megôriz ve ju tott el Ni ko mé diá ba. Indo -
kolt azon ban a kér dés: a Thö kö ly-e mig rá ció pro tes táns kö ze gé ben ho gyan le he tett
szent és sért he tet len kul tusz tárgy a Bol dogasszony-kép?
A kö zép ko ri Bol dogasszony-kép zet ben az eret ne kek fo gal mát a 16. szá zad ban fô leg

a tri den ti zsi nat után vál tot ta fel a pro tes tán sok kal szem ben vé del met, több le tet nyújtó
gon do lat. Ez a gon do lat a ka to li kus re form je gyé ben erôs pro tes táns el le nes je gye ket
vett fel, és po li ti ká val átitat va ha son ló in du la tú eluta sí tást vál tott ki, amely nek szél sô -
sé ges meg nyil vá nu lá sai a 18. szá zad ele jén is fel buk kan nak. Az ural ko dó ten den cia
azon ban más. A ka to li kus és a pro tes táns egy há zak kö zött élt a bé kés megegye zés
igénye, kiala kul tak egy más hoz kö ze lí tô irány za tai, s a szá zad for du ló sú lyos ne héz ségei
kö zött a kü lön bö zô val lá sú la kos ság bé kés együtt élé sé nek szá mos pél dá ja ki mu tat ható.
A szá zad vé gé re, mi ként a tö rök el le nes hang, ki szû rô dik a pro tes táns el le nes szó lam
is, nem a pro tes táns val lá sok fel té te le zett tér vesz té sé vel, ha nem egye te mes ten den ciák
fo lyo má nya ként. A Má ria-kul tusz nyi tott sá gá ra jel lem zô, hogy kiala kul az új tar ta lom -
mal te lí tô dött irány za ta is.
A 17. szá zad má so dik fe lé ben a Pat ro na Hun ga ri a e -esz mé ben megerô sö dik az ország -

egy ség gon do la ta, az or szág in teg ri tá sá nak vé del me a be ta go lás sal fe nye ge tô Habs -
burg ka to nai ab szo lu tiz mus sal szem ben. Ami kor a kör mö ci arany tal lér, a dé nár, a Nagy -
bá nyán vert arany fo rint, a ga ras és ál ta lá ban a Ma gyar Ki rály ság pén zein meg vál to zik
az érem kép, s a Habs burg-kor mány zat 1657–59. évi pénz re form ja után a Boldogasszony-
kép ki szo rul, s he lyét az ural ko dó ké pe fog lal ta el, a pro tes tán sok is til ta koz nak el lene.
A kul tusz él te tôi és leg jobb ki fe je zôi – a Má ria-é ne kek – az élet egyé ni sú lyos kérdé -

seivel tel nek meg. Az anya ság, a szü lôk, gyer me kek el vesz té se, a se be sü lé sek, beteg -
ségek, a pes tis és a rab ság ba esett hoz zá tar to zó mind olyan meg pró bál ta tás, amely
a há bo rú dúl ta Ma gyaror szág min den la ko sát súj tot ta. Az elit és a sze gény ré te gek
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Mária-kul tu sza egy mást fe di. Az or szá gos gon dok sem vá laszt ha tók el éle sen az egyéni
élet hely ze tek bôl kö vet ke zô pa na szok tól. Az apok rif né pi imák és a Mold vá ban ma is
élô ré gi Má ria-é ne kek a kul tusz szé les kö rû szo ciá lis gyö ke reit és szí vós to vábbélé sét
bi zo nyít ják.105

Elô for dul a 18. szá zad ele jén olyan ének, amely ben a Bol dogasszony ré vén az ország
hely ze té nek ja ví tá sát a ki rály tól vár ják, a ki rály szá má ra kér nek se gít sé get. Az ének -
anyag má sik, na gyob bik ré szé szé nek szö ve ge sze rint a ki fosz tás, az ön ren del ke zés vég -
le ges el vesz té se, a Habs burg Bi ro da lom ba ta go lás ve szé lye el len se gí tô, az or szág in -
teg ri tá sát vé dô pat ró nus hoz fo lya mod nak. „Ma gyaror szág nagy asszo nya…[…] végy
[vígy] bé kes ség ben ha zánk ban”. „Ó, Má ria szent asszo nyunk / Hall jad kiál tá sunk /
Te kintsd meg pusz tu lá sunk / Ha zánk ban nagy rom lá sunk”.106

Az Osz mán Bi ro da lom meg szál lá sa és ha tal mi szfé rá ja alól vissza fog lalt or szág ön -
ál ló sá gáért, al kot má nyáért, eu ró pai je len lé té nek meg fe le lô lép té kû be ren de zé séért
in du ló küz de lem esz méit ki fe je zô Má ria-kul tusz kü lön le ge sen szép ver se az Ad Be atam
vir gi nem Ma ri am luc tus Hun ga ro rum cí mû és ma ga sabb mû velt sé gû tár sa dal mi ré tegeket
meg szó lí tó ének. A Szent Ist ván-kul tuszt is ma gá ban fog la ló ti zen két stró fás la tin vers -
ben a köz ve tí tô be szél a jo gaiért har co ló Ma gyaror szág ér de ké ben az égi pat ró nushoz:
„Ten ger csil la ga, pa ran csolj a ke se rû ha bok nak, vess gá tat ne kik, adj erôt a magyarok -
nak a küz de lem re, az igaz sá gos ha da ko zás ra. Az or szág sza bad sá gá nak el vesz té se a sze -
gényt és a gaz da got egyaránt sújt ja. A haj dan nagy ne vek most sze gé nyek.” „Te kints
hát, anyánk, meg kín zott, le ti port lá nyod ra, a bal sors tól, az élô ha lál tól sza ba dítsd meg
Pan no niát! […] Mu tasd meg hû sé ge det, me lyet ma gad fo gad tál egy kor Ist ván nak,
add vissza a ha zá nak ko ro ná ját, az or szág éle té nek alap ját! […] Vedd el az igát, a nehéz
igát, vedd el a bi lin csein ket, annyi ter hes szá zad után add meg a sza bad ság biz ton sá -
gos ko rát.” A má so dik stró fa Eu ró pa év szá za dos kö zös kép ze té vel szól Ma gyaror szág
ér de ké ben. „Vin di can tis, bel la Mar tis se cun da Hun ga ri ae, / Orant mil le id pu pil lae
tu o rum la cri mae” (Se gítsd a jo gaiért per lô Ma gyaror szág nak Mars hoz mél tó há bo -
rúit, er re kér lel a tieid sze mé ben ra gyo gó ezer nyi könny).107 Nem a kép más, ha nem
a ké rel me zôk könnyez nek. Az ezer nyi ra gyo gó könny Pan nó nia se gít sé gért kö nyör gô
fiai sze mé ben felidéz he ti akár az ôsi ter mé sze ti mí to szok kö zös ér zé seit, ahol a „fák
es sír nak”. Reá li sab ban: ez a ma gyar Má ria-kul tusz egye te mes és nem ki re kesz tô. Olyan
vál to za ta a kul tusz nak, ahol az in di vi duum vég sô kér dé sei és a nagy ín ség be ju tott or -
szág ér de ke, a sze gé nyek és a gaz da gok jö vô je össze fo nó dik, a sza bad ság ál ta lá nos kép -
ze te ma gá ban fog lal ja a bé kes ség, egyetér tés igé nyét, mint az or szág megúju lá sá nak
zá lo gát. Ezek a hosszú táv ra te kin tô eu ró pai pat rio tiz mus ge ne zi sé nek ér té kei.
Nem felada ta át te kin té sünk nek, hogy en nek a kul tusz nak a va lós tár sa dal mi alap -

jait vá zol ja. Annyit je gyez he tünk meg, hogy – té mánk med ré ben ma rad va – nyil ván -
va ló, hogy a ni ko mé diai ma gyar ud var ban a Bol dogasszony-kép ezt a kul tuszt él tet te.
Zrí nyi Ilo na olyan sze mé lyi ség volt, aki mint in di vi duum ko rá nak min den em ber te -
len sé gét átél te. Aki nek éle té ben az egyé ni tra gé diák össze fo nód tak a drasz ti kus po li -
ti ka sú lyos kö vet kez mé nyei vel. Ap ját le fe jez ték, any ját ôrü let be ta szí tot ták, test vé reit
nem lát hat ta töb bet, s a ha ta lom a kar ló cai bé ke tár gya lá sok al kal má val an nak a kí ván -
sá gá nak sem adott he lyet, hogy sú lyo san be teg és sze rin te igaz ság ta la nul, ha mis vádak -
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kal elítélt Já nos öccse ki sza ba dul has son a bör tön bôl.108 Fiát a megegye zés el le né re el -
sza kí tot ták tô le, és a bi ro dal mi ál lam ér de ket az em be ries ség nél ez eset ben elôbb re
tar tó Kol lo nich Li pót bí bo ros ér sek109 még azt sem en ged te meg, hogy bú csút ve gyen
tô le. Thö kö ly ol da lán min den va gyo nát el vesz tet te, s az emig rá ció ból a ha za té rés re
nem nyílt ka pu. Ilyen a gö rög sors tra gé diák hoz ha son ló élet nél ke ve sebb meg pró bál -
ta tás sal küz dô nek is ter mé sze tes me ne dé ke min de nütt Eu ró pá ban a Má ria-kul tusz.
Ugyanak kor tö re dé kes for rá saink ból is egyér tel mûen ki de rül, hogy a ni ko mé diai ma -
gyar ud var kap cso la tot tar tott a ma gyaror szá gi szer vez ke dôk kel. Rész ben a ha tár men -
tén élô buj do sók össze köt te té sei ré vén, rész ben pe dig a fel sô- ma gyaror szá gi egy ko ri
vég vá riak, a Thö kö ly-ka to na ság, va la mint a köz ne mes ség és a vá ro si pol gár ság né hány
tag ja se gít sé gé vel. A ma gyaror szá gi és eu ró pai hí rek a fran cia kö vet ség út ján is el ju -
tot tak Ni ko mé diá ba. Nem tud juk ugyan, hogy me lyik hír csa tor nán ér ke zett el Ni ko -
mé diá ba a nagy hír, hogy Rá kó czi ki sza ba dult a bör tön bôl. Ká ro lyi Sán dor Szat már
vár me gyei fô is pán 1702-ben úgy tud ta, hogy a ti sza há ti fel ke lés szer ve zôi Ma gyaror -
szág „há rom co lum ná ját” ter vez ték fel ke res ni: Rá kó czit, Thö kö lyt és Ber csé nyit, s csak
he ves bel sô vi ták után in dul tak len gyel föld re Tö rökor szág he lyett. Ber csé nyi Mik lós
a fran cia ki rály nak kül dött Em lék ira tá ban fel vá zol va ter vei ket ér dem ben szá mol Thö -
kö ly vel, tö rök csa pa tok kal vo nul na be Er dély be, és el fog lal ná a fe je del mi szé ket. De
ezek a ter vek a meg va ló sít ha tó ság ha tá rain kí vül ma rad tak.110 A ni ko mé diai ma gyar
ud var nem le he tett a ha gyo má nyos és szok vá nyos ér te lem ben po li ti kai té nye zô: az
iden ti tás megôr zé se, az ér té kek át men té se, a kul tú rá ban, men ta li tás ban ki fe je zô dô
fo lya ma tos ság s a megúju lá si ké pes ség volt, amit meg tes te sí tett és to vábbad ha tott.

Összeg zés

Át te kin té sünk azt vá zol ta, hogy a ni ko mé diai ma gyar ud var, a kar ló cai bé ke után Kis-
Á zsiá ba te le pí tett Thö kö ly Im re és Zrí nyi Ilo na emig rá ció ja a sa já tos kö rül mé nyek
között ho gyan ôriz te meg iden ti tá sát és megújult szel le mi kap cso la tát a tö rök ha ta -
lom alól vissza fog lalt Ma gyaror szág gal. A ma gyar tör té net írás már a 20. szá zad ele jén
felis mer te az emig rá ció és az ud va ri kul tú ra je len tô sé gét, a ket tôt azon ban egy más tól
el szi ge tel ten vizs gál ta, s az emig rá ciót ál ta lá ban tör té nel mi leg súly ta lan, je len ték te len
kép zôd mény nek te kin tet te. Túl jut va a ku ruc-la banc szem lé le te ken mind az ud va ri
kul tú ra, mind az emig rá ció tör té ne té ben tárgy sze rû ku ta tá sok kez dôd tek je len tôs
ered mé nyek kel.
Kiin dul va az elôt tünk já rók ered mé nyei bôl rész le tes ké pet nyer he tünk Thö kö ly Imre

tö rökor szá gi emig ráns ud va rá ról az 1686–1699. kö zöt ti évek bôl. Kö rül mé nyei hez
képest az ön ma gát túl rep re zen tált emig ráns ud vart ha tá ro zott po li ti kai cé lok ve zették,
a kar ló cai bé ké bôl azon ban az an gol-hol land bé ke köz ve tí tôk tá mo ga tá sa és a tö rök
fél igé nye el le né re ki re kesz tet ték, a bé ke ra tifi ká lá sa után le fegy ve rez ve kel lett el hagy -
niuk Eu ró pát.
A ni ko mé diai ma gyar ud var re konst ruk ció ja tár gyi kör nye ze tük és szo kás rend jük

alap ján tör tént. A Tö rökor szág ba ho zott in gó sá gok jegy zé ké bôl megál la pít ha tó, hogy
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a men tá li san mos to ha kö rül mé nyeik kö zött megôriz ték a ma gyar fô úri ud va rok struk -
tú rá ját és szo kás rend jét. Az ud var kul tusz tár gya a Mun kács vár ká pol ná já nak fel sze re -
lé sé vel együtt ki ho zott, drá ga kö vek kel, igaz gyön gyök kel gaz da gon éke sí tett Bol dog -
asszony-kép. A Má ria-kul tusz tör té nel mi vál to zá sain át te kint ve megál la pít ha tó, hogy
a ni ko mé diai Bol dogasszony-kép hez fû zô dô kul tusz, az emig rá ció kö rül mé nyei bôl is
adó dóan, az új kor eu ró pai lép té kû kép ze teit hor doz za, az egyé ni élet hely ze tek bôl kö -
vet ke zô in di vi duá lis kom mu ni ká ciót és a más fél év szá za dos megosz tott ság után egye -
sí tett Ma gyar Ki rály ság al kot má nyát, in teg ri tá sát vé del me zô gon do la to kat köz ve tí tett.
Azt az egye te mes ér vé nyû is me re tet, hogy a min den ko ri emig rá ciók iden ti tá sá nak
megôr zé sé ben a kul tú rá nak és a szo kás rend nek dön tô je len tô sé ge van.
A ni ko mé diai Bol dogasszony-kép Zrí nyi Ilo na ha lá la után a ga la tai je zsui ták hoz

került Isz tam bul ba. II. Rá kó czi Fe renc a sa ját élet hely ze tei ben és mun ka tár sai val állam -
ha tal mi szin ten is, val lás po li ti ká já nak meg fe le lôen, a to le ráns kul tuszt foly tat ta.
Az emig ráns ud var ha gya té ká val együtt ha za ho zat ta a buj do só Bol dogasszonyt, és 1708-
ban he lyez te vissza a mun ká csi ká pol ná ba. A kü lö nö sen vál sá gos 1708. esz ten dô ben
a nagy szom ba ti, a va ran nai és a ra faj nai Má ria-ké pek sí rá sá ról tu dó sí tott Bar kó czy
Ferenc, a Ma gyar Kon fö de rá ció ge ne rá li sa. 111 A vár 1711. évi feladá sa után a ké pet
a Ka ma ra vet te lel tár ba.

Jegy ze tek

1 Ma gyaror szá gi s er dé lyi buj do só fe je de lem Kés már ki Thö kö ly Im re se cre tá ri u sá nak Ko má ro -
mi Já nos nak tö rökor szá gi diá rium ja s ex pe rien ci á ja. (Ko má ro mi nap ló). Köz li NAGY Iván.
Pest, 1861. 73–74.

2 A kér dés a Ma gyar re ne szánsz ud va ri kul tú ra cím mel az 1684. má jus 15–19-én Pápánmeg -
 ren de zett tu do má nyos kon fe ren cián me rült fel, az ak kor még szo ká sos, az elô adá -
sok után éj sza ká ba nyú ló sza bad be szél ge tés ben. Ha jól em lék szem, Klaniczay Tibor
ve tet te fel elô ször, s né há nyan vissza fo got tan be szél tünk ró la. Az ak ko ri poli ti kai vi -
szo nyok kö zött min den ki, aki kül föld re tá vo zott, a „disszi dens” meg bé lyegzô minôsí -
tést kap ta. Az emig rán sok, bár mely kor ban is hagy ták el az or szá got, gya nús, ve sze -
del mes tár sa ság nak szá mí tot tak, s a múlt be liek felidé zé sét a ha ta lom „át hal lás nak”,
rej tett ak tua li zá lás nak te kin tet te. Ma gyar re ne szánsz ud va ri kul tú ra. Szer kesz tet te és
az elô szót ír ta R. VÁR KO NYI Ág nes. A szer kesz tô mun ka tár sa SZÉ KELY Jú lia. Bp., 1987.

3 NAGY Iván: Elô szó. In: Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (1. j.), VI I I. és Kés már ki Thö kö ly Im re
nap ló ja az 1693–1694. évek bôl. Köz li NAGY Iván. Pest, 1863. MHHS, XV. HOR VÁTH
Mi hály: Zrí nyi Ilo na. Pest, 1869. THA LY Kál mán: Kés már ki Thö kö ly Im re és né mely fôbb
hí vei nek nap lói és em lé ke ze tes írá sai 1686–1705.MHHS, XXI I I. VI–VI I. UÔ: Thö kö ly Imre
né mely fôbb hí vei nek nap lói, írá sai 1686–1699. Pest, 1868. MHHS, XXI I I. UÔ: Kés márki
Thö kö ly Im re nap lói, le ve les köny vei és egyéb em lé ke ze tes írá sai.MHHS, XXIV. II. Bp., 1873.
AN GYAL Dá vid: Kés már ki Thö kö ly Im re 1657–1705. 1–2. Bp., 1888–1889, 242. AN GYAL
Dá vid: Ada lé kok II. Rá kó czi Fe renc tö rökor szá gi buj do sá sa tör té ne té hez. Sz 1905. 197–122.
és TT 1905. 112–142, 185–222.

4 PÉ TER Lász ló: Az 1905. évi al kot mány vál ság, a „ma gyar kér dés” az an gol saj tó ban és Scotus
Vi a tor pál for du lá sa. (1990) In: PÉ TER Lász ló: Az El bá tól ke let re. Bp., 1998. 290–338.
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JE SZENSZ KY Gé za: Az el ve szett presz tízs.Ma gyaror szág megíté lé sé nek meg vál to zá sa Nagy-
B ri tan niá ban (1894–1918). Bp., 1986.

5 AN GYAL Dá vid: Em lé ke zé sek. Bev. PÉ TER Lász ló. Saj tó alá ren dez te CZI GÁNY Ló ránt.
Lon don, 1971. 85–86, 104–126, 136.

6 SZEKFÛ Gyu la: A szám ûzött Rá kó czi. Bp., 1913. 13–18.
7 SZEKFÛ: i. m. (6. j.) 213–216.
8 A vi ta máig le zá rat lan, és nagy iro dal ma van.
9 AN GYAL: i. m. (3. j.) Sz, 197–122. és TT, 112–142, 185–222.
10 Az újabb ku ta tá so kat össze fog la ló ta nul má nyok: Idô vel pa lo ták…Ma gyar ud va ri kul -

tú ra a 16–17. szá zad ban. Szerk. G. ETÉ NYI Nó ra, HORN Il di kó. Bp., 2005. Kü lö nö -
sen: KU BI NYI And rás: A ki rá lyi ud var a ké sô kö zép ko ri Ma gyaror szá gon. 13–14.; R. VÁR -
KO NYI Ág nes: Tra dí ció és in no vá ció a ko ra új ko ri Kö zép-Eu ró pa ud va ri kul tú rá já ban. 64–66.

11 SZA BÓ Pé ter: Ki he lye zett ud va rok az Er dé lyi Fe je de lem ség ha tal mi har cai ban. In: Idô vel
palo ták…, i. m. (10. j.) 314.

12 HOPP La jos: A Rá kó czi-e mig rá ció Len gyelor szág ban.Bp., 1973. (Iro da lom tör té ne ti füze -
tek 80.) BEN DA Kál mán: A buj do só Thö kö ly (1699–1705). In: A Thö kö ly-fel ke lés és
ko ra. Szerk. BEN CZÉ DI Lász ló. Bp., 1983. 165–172. KÖ PE CZI Bé la: A buj do só Rá kó czi.
Bp., 1991. XIV. La jos ud va rá ban (199–224) és Be ren dez ke dés Ro dos tó ban
(334–338) fe je ze tek. Ma gyar re ne szánsz ud va ri kul tú ra, i. m. (2. j.) KIS Do mo kos
Dániel: Szath má ri Ki rály Ádám hi va ta los nap ló ja és Rá kó czi Con fes si ó ja. In: Port ré és
imázs. Po li ti kai pro pa gan da és rep re zen tá ció a ko ra új kor ban. Szerk. G. ETÉ NYI
Nóra–HORN Il di kó. Bp., 2008. 207–240.

13 Thö kö ly és a buj do sók elô ter jesz té sei Ang lia por tai kö ve té hez és bé ke biz to sá hoz,
Wil liam Pa ge thez. Con stan ti na poly, 1698. jú lius 4. Pa pers of Wil liam Pa get, School
of Orien tal and Af ri can Stu dies Li bra ry, Lon don PP MS 4. 380.004. Má so la ta kiadva:
MHSS, XXIV/II. 499–509. Vö. BEN DA: i. m. (12. j.) 165.

14 KÖ PE CZI Bé la: „Ma gyaror szág a ke resz tény ség el len sé ge” A Thö kö ly-fel ke lés az eu ró pai
köz vé le mény ben. Bp., 1976. UÔ: A Thö kö ly-fel ke lés és a kül föl di szö vet ség. In: A Thököly
fel ke lés és ko ra, i. m. (12. j.) 101. BEN DA Kál mán: A buj do só Thö kö ly. In: A Thö kö ly
fel ke lés és ko ra, i. m. (12. j.) 165–172. G. ETÉ NYI Nó ra: Thö kö ly Im re nem zet kö zi híre.
Cre do – Evan gé li kus mû hely XI (2005) 3–4.

15 Lásd 3. j.
16 Újab ban a ka to na ság lét szá má ról: SE RES Ist ván: Thö kö ly Im re és Tö rökor szág – Imre

Thökö ly ve Tür ki y e.Ma gyar–Tö rök Ba rá ti Tár sa ság. Bp., 2006. 100–104.
17 Bay Mi hály Ma dá csi nak, MHHS, XXIV/II. 429–430.
18 Nagy iro da lom mal: PET NE KI Áron: Splen dor Thö kö lya nus (Thö kö ly ud var tar tá sa). In:

A Thö kö ly fel ke lés és ko ra, i. m. (12. j.) 205–214. SE RES Ist ván: Pro tes táns lel ké szek
és a Thö kö ly-e mig rá ció. Cre do – Evan gé li kus Mû hely XI (2005) 3–4. 228–247.

19 „Ne mes sá nyi Bá lint és Kál no ki Far kas hopp me ste rem”. MHHS, XV. 20.
20 MHHS, XXI I I. 405.
21 MHHS, XXI I I. 406. PET NE KI: i. m. (18. j.). Újab ban: SE RES: i. m. (16. j.) 134–139.
22 A moz gó ud var 17. szá za di jel le gét tisz táz ta: KOL TAI And rás: Ud var és rend tar tás

a 17. szá za di Ma gyaror szá gon. In: Ma gyar ud va ri rend tar tás: Uta sí tá sok és ren de letek
1617–1708. Saj tó alá ren dez te, jegy ze tek kel el lát ta és az elô szót ír ta KOL TAI And rás.
Bp., 2001. 9–10.

23 MHHS, XXIV. II. 471.: „Il lik és szük sé ges, hogy […] in dust ri o sus jó oe co no mus
szol gá ja le gyen, a ke ze kö zött lé vô me di u mok kal gaz dál kod jon, 3. a ház el lá tá sa,
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tûzi fa, éle lem stb.; 4. A há zon és a ház kö rül min dent rend ben tart son, fa ra gó em -
ber a sze ke rek kar ban tar tá sá ra” – Hor váth Fe renc nek inst ruk ció az írás be li rend -
tar tás ról. „Do bai Gá bor pos ta mes te rünk […], ko mor nyi kunk Bi ká csi be já rónk”,
„hogy pré di ca tor nél kül ne le gyenek: az Tö mös vá ratt sza ba dult pré di ká to rok közül
egyi két ho zas sák Lán dor Fe hér vár ra” (XXIV. II. 404–405, 483.); „Ní mely ud va ri
bel sôbb szol gáim ban és tisz teim ben is, nímely ex ces su sok és ren det len sé gek miatt
tömlöczre há nyat tam.” MHHS, XV/2. 31.

24 A kü lön ben ta ka ré kos, sôt ja vait évek re vissza me nô leg szi go rúan szá mon tar tó
Thökö ly a tö rök ba sák nak adott aján dé kok ban szin te pa zar lóan nagy vo na lú volt.
Pél dául a vid di ni ba sát egy pa ri pá val, pár pus ká val és kesz ke nô vel aján dé koz ta meg,
kí sé re té nek tag jai ugyan csak pár pus kát, flinát és kesz ke nôt kap tak, „a ne gye dik
agá nak szép ezüst csé szét […] és egy szép ma gyar kesz ke nôt” adott. Al má dy Ist ván
nap ló ja. MHHS, XXXI I I. II. 735.; „Az seis lam nak […] Fe jér vá ratt ve le szem ben
lételünk ben egy szép arany órát ad tunk.” Thö kö ly Hor váth Fe renc nek, 1698. feb -
ruár 12. MHHS, XXIV. II. 465.

25 A ré gi vé le ményt, hogy Ka ra Musz ta fa Bécs el le ni had já ra tát Thö kö ly ösz tön zé sé re
in dí tot ta vol na, az újabb ku ta tá sok ala po san meg kér dô je lez ték. Wal ter LEITSCH:Miért
akar ta Ka ra Musz ta fa meg hó dí ta ni Bé cset? In: Bécs 1663. évi tö rök ost ro ma és Magyaror -
szág. Szerk. BEN DA Kál mán–R. VÁR KO NYI Ág nes. Bp., 1988. 65–94. Legutóbb Nagy
Le ven te mu tat ta ki, hogy Lu i gi Fe rdi nan do Marsili volt, aki a leg ko ráb ban tá jé koz -
tat ta XI. In ce pá pát és a bé csi ud vart a ké szü lô had já rat ról. NAGY Le ven te: Re bel lis
bar bá rok és nagy lel kû hô sök.Lu i gi Fer di nan do Marsili né ze tei a Habs burg és az Oszmán
Bi ro da lom ról. HK 119 (2006) 2. 304–306. Más fel fo gás ban: VAR GA J. Já nos: Vá lasz -
úton. Thö kö ly Im re és Ma gyaror szág 1682–1684-ben. Bp., 2007. A fran cia ér de kelt -
ség rôl Bécs ost ro má ban és a ve re sé get kö ve tô pro és kont ra pamflete krôl: KÖ PE CZI:
i. m. (14. j.) 138. skk. To váb bá: Gi sel la CZEN NER- WIL HELMB: Feind oder zu künf ti ger Ver -
bün de ter? Zur Beur tei lung der po li tis chen Rol le des Eme ri kus Thö kö ly in der
grafischen Blät tern sei ner Zeit. In: Das Os ma nis che Reich und Eu ro pa 1683 bis
1789. Konflikt, Ents pan nung und Au stausch. Hrsg. Ger not HEISS und Gre te KLIN -
GEN STEIN. Wie ner Beit rä ge zur Ges chich te der Neu zeit. Bd. 10. Wien, 1983. 54–62.
A pro tes táns né met fe je de lem sé gek és vá ro sok ked ve zô megíté lé sé rôl is: G. ETÉ NYI
Nó ra: For du ló pon tok Thö kö ly Im re nem zet kö zi megíté lé sé ben. In: Uô: Pamflet és po li ti ka.
A ha tal mi egyen súly és Ma gyaror szág a 17. szá za di né met pro pa gan dá ban. Bp., 2010.

26 Ko vács Ger gely vi ce lo vász mes te rét a fe le sé ge egy csiz ma dia szol gá já val „czim bo rál -
ván, megétet te”, azaz meg mér gez te. A vi ce lo vász mes tert el te met tet te, a két sze rel -
mest el fo gat ta. MHHS, XV. 293.

27 SE RES: i. m. (18. j.) 228. Val lá sos éle té re né hány be jegy zés bôl pie tis ta ten den ciák -
ra kö vet kez tet he tünk. 1693. ka rá csony har mad nap ján a kö vet ke zôt je gyez te nap ló -
já ba: „az reg ge li is te ni szol gá lat után el sôbb ren dû hí vei met és tisz tei met össz ve
gyûjtet vén, az Szent Ist ván és Szent Já nos em lé ke ze ti re.” MHHS, XV. 292.

28 Vö: AN GYAL: i. m. (3. j.) 219–222. Az újabb iro dal mat is össze fog lal va: ZA CHAR József:
A há bo rúk súj tot ta Ma gyar Apos to li Ki rály ság, mint a mun ká csi püs pök ség te vé keny sé gé nek
szín te re 1689–1706. In: Ró má ból Hun gá riá ba. A De Ca mil lis Já nos Jó zsef mun ká csi
püs pök ha lá lá nak 300. év for du ló ján ren de zett kon fe ren cia ta nul má nyai. Szerk.
VÉGH SEÔ Ta más. Nyír egy há za, 2008. 67.

29 E. LE NOB LE: Les Om bres de Schom berg et de Lor ra i ne. Sept. 1690. A Dub lin, chez le
Vieux Bel le- Mon ta gu e. 28–31. Idé zi: KÖ PE CZI: i. m. (14. j.) 179–180.
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30 KÖ PE CZI: i. m. (14. j.) 264. skk.
31 Ha lá la után két kor né tá ját ír ták össze. MHHS, XXIV/II. 647–648.
32 MHHS, XXIV/II. 401.
33 BA BO CSAY Izsák: Fa ta Tar cza lien sia, azaz Tar czal vá ro sá nak fôbb vál to zá sai (1670–1700).

In: To kaj és Hegy al ja. Ta nul má nyok To kaj-hegy al ja múlt já ból XIX. Szerk. BEN CSIK
Já nos. Deb re cen, 1998. 90–91.

34 Al má dy nap ló ja, i. m. (24. j.) 755.
35 Uo. 755. Idé zi (a me nyeg zô ket is össze szá mol ta): SE RES: i. m. (18. j.) 228–229.
36 Ja kob BURCK HARDT: Az olasz re ne szánsz mû velt sé ge. Vö. KLANICZAY Gá bor: Ud va ri

kultúra és a ci vi li zá ció fo lya ma ta. In: A ma gyar re ne szánsz ud va ri kul tú ra, i. m.
(2. j.) 28.

37 GA LA VICS Gé za: Kös sünk kar dot az po gány el len. Tö rök há bo rúk és kép zô mû vé szet.
Bp., 1986. 32–36.

38 Hu bert EHALT: Ausd rucks for men ab so lu ti stis cher Herrs chaft. Der Wie ner Hof im 17.
und 18. Jahr hun dert. Vien na–Mün chen, 1980. Ma ria GO LO U BE VA: The Glo rifica ti on
of Em pe ror Le o pold I. in Image, Spec tac le and Text.Mainz, 2000.

39 Az új szak iro da lom ered mé nyeit rész le te sen is mer te ti: FO DOR Pál: Vál lal ko zás ra kény -
sze rít ve. Az osz mán pén zügy igaz ga tás és ha tal mi elit vál to zá sai a 16–17. szá zad for -
du ló ján. Bp., 2006. 14–19. A ha nyat lás teó riá já val szem ben az átala ku lás el mé le té -
nek ha té kony meg fo gal ma zá sa: Su ra i ya FA ROQ HI: Cri sis and Chan ge 1590–1699. In:
An Eco no mic and So ci al Hi sto ry of the Ot to man Em pi re, 1300–1914. Eds. Ha lil
INALCIK–Do nald QU A TA ERT. Camb ridge, 1994. A 17. szá zad ka to nai és pén zü gyi válto -
zá sai ról a tö rök meg száll ta ma gyaror szá gi te rü le te ken: HE GYI Klá ra: A tö rök hó doltság
vá rai és vár ka to na sá ga. Bp., 2007. 169–172, 196–206.

40 SZA KÁLY Fe renc: Az 1670-es évek Habs burg-el le nes moz gal mai és a hó dolt sá gi ma gyar feudá -
lis ha ta lom; KOPCAN, Vo i tech: A tö rök Por ta Thö kö ly-po li ti ká ja.Mind két ta nul mány In:
A Thö kö ly fel ke lés és ko ra, i. m. (12. j.) 59–68, 125–126. Az ahdt na me új for dí tását
PAPP Sán dor ké szí tet te el: In: SE RES: i. m. (16. j.) 279–286.; MHHS, XXIV/II. 495–496.

41 MHHS, XV. 22–25.
42 KÖ PE CZI: i. m. (14. j.) 192–197. R. VÁR KO NYI Ág nes: Beth len Mik lós és II. Rá kó czi Fe renc

an gol–hol land kap cso la tai hoz. In: Rá da y Gyûj te mény Év köny ve, IX. Bp., 1999. 3–17.
43 BE NE Sán dor: Ac ta Pa cis – bé ke a mu zul má nok kal. Lu i gi Fer di nan do Marsili ter ve a kar -

ló cai bé ke ira tai nak kiadá sá ra. HK 119 (2006) 2. 351–352.
44 Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (1. j.) 58, 62.
45 Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (1. j.) 73–74.
46 Mi ha il BAH TYIN: François Rabe lais mû vé sze te a kö zép kor és a re ne szánsz né pi kul tú rá ja.

For dí tot ta KÖN CZÖL Csa ba. Bp., 1982.
47 Nor bert ELI AS: Über den Pro zeß der Zi vi li sa ti on. Ba sel, 1939. A ci vi li zá ció fo lya ma ta.

Szo ci o ge ne ti kus és pszi cho ge ne ti kus vizs gá ló dá sok. For dí tot ta BE RÉ NYI Gá bor. Bp.,
1987. és UÔ: Die Höfische Ge sells chaft. Neu wied–Ber lin, 1969. Vö. KLANICZAY Gá bor:
i. m. (36. j.) 22–27.

48 R. VÁR KO NYI Ág nes: Az is me ret len Mi kes. In: UÔ: Pe li kán a fiai val. Bp., 1992. 226–227.
49 A Por ta te le pí té si be ré jet Châte au ne uf fran cia kö vet for dí tá sá ban köz li: BEN DA: i. m.

(12. j.) 166.
50 SE RES Ist ván: i. m. (16. j.) 262–276.
51 A „mel let tem la kó dok tor nak a ta tár lo va mat és öt ven tal lért” hagy a vég ren del kezô.

MHHS, XXIII. 405.
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52 KOL TAI: i. m. (22. j.) 31–33. KI RÁLY Pé ter: A ma gyaror szá gi fô ne mes ség 17. szá za di ze né -
lé se. Váz la tos át te kin tés né hány fô úri csa lád ze né lé se alap ján. In: Idô vel pa lo ták…,
i. m. (10. j.) 433–468.

53 MHHS, XXIV/II. 531–534.
54 MHHS, XXIV/II. 641–657.
55 MHHS, XXIV/II. 657–663.
56 MHHS, XXIV/II. 663–665.
57 MHHS, XXIV/II. 665–676. Le lô he lye: Kár pát al jai Ál la mi Le vél tár. Fond 674. Cat

8. No. 532.
58 Pálf fy Já nos sal jú nius 18-án meg kö tött egyez ség alap ján: LU KI NICH Im re: A szat má ri

bé ke tör té ne te és okirat tá ra. Bp., 1925. II. 155–156., 199., 476.
59 MHHS, XXIV/II. 677–682.
60 BRUCK NER Gyô zô: Gróf Thö kö ly Im re kés már ki ud var tar tá sa. Lô cse, 1914. (Klny.

Közlemé nyek Sze pes vár me gye múlt já ból 6. 1914.) SZÉ KELY Jo lán: Thö kö ly ud var tar -
tá sa. Bp., 1912. Új szem pon tok alap ján: PET NE KI: i. m. (18. j.) 205–214. Zrí nyi Ilo na
és II. Rákóczi Fe renc-fé le in gó sá gok jegy zé kei. Köz li THA LY Kál mán. TT 1879. 582–562.
UÔ: A Rá kó czi Ár vák 1688-ban Mun kács vá rá ban ma radt és Pa tak ra vitt in gó ér té kei nek
lajst ro mai. TT 1886. 769–789. KO MÁ RO MY And rás: A Rá kó czak kin cse Mun kács vá rá -
ban. Sz (1891) 740–748. A pa ta ki in gó sá gok in ven tá ri u ma Haus-, Hof- un Sta at s -
archiv Hof kammer ar chiv, Handsch rif ten samm lung Rá kó czi a na, Fasc. 420. Mun ká -
csi In ven tá ri um: MOL, Felsô  va dá szi Rá kó czi-lt. 34. A ma ko vi czai ura da lom és a
nagy sá ro si ura da lom in ven tá riuma 1696. ja nuár 1.: MOL E 148. Ka ma rai le vél tár
NRA Fasc. 740, No. 14. In ventárium a ki sta po csá nyi kas tély in gó sá gai ról: MOL
E 148. NRA Fasc. 106. No. 18. és 25.

61 BEN DA: i. m. (14. j.) 166. Éle tük vé géig já ró ha vi el lát má nyuk ról: SE RES: i. m. (16. j.)
172–174.

62 „Egy ezüst csé sze fe de le stûl, mely bôl fö lö stö kö mö zött a Fe je de lem. Egy ara nyas
kanál, mellyel a Fe je de lem ett. Egy ara nyos po hár, ki bôl a Fe je de lem ivott.” MHHS,
XXIV/II. 671.

63 KOL TAI: i. m. (22. j.)
64 Gaz dag iro da lom mal: KISS Eri ka: Ud va ri öt vös ség a 17. szá zad ban. PhD disszer tá ció.

Bp., 2001. LEN GYEL Tün de: Thur zó György ná dor biccsei ud va ra. In: Idô vel pa lo ták…,
i. m. (11. j.) 127–143.

65 A Rá kó czi-ár vák és Zrí nyi Ilo na Mun kács ról Bécs be vitt in gó sá gai nak lel tá ra. MHHS,
XXIV/II. 370–392.

66 Az 1704. jú nius 23-i összeírás alap ján, MHHS, XXIV/II. 533.
67 Fel te he tôen a lin zi bé ke 1645-ben, MHHS, XXIV/II. 531.
68 MHHS, XXIV/II. 531–533. 660–662.
69 MMHS, XXIV/II. 657–663.
70 PET NE KI: i. m. (18. j.) 213.
71 Hugonis Grotÿ An no ta ti o nes in Ve tus Tes ta men tum, Hugonis Grotÿ An no tationes in

Evan ge lia, Hugonis Grotÿ An no ta ti o nes in Ac ta Apo sto lo rum, MHHS, XXIV/II. 657.
72 Rá kó czi Zsig mond könyv tá rá ban két pél dány ban is meg volt. MO NOK Ist ván: A Rákóczi-

csa lád könyv tá rai 1588–1660. (A Kár pát-me den ce ko ra új ko ri könyv tá rai I.) Sze ged,
1996. 265 és 339. té tel.

73 MHHS, XXIV/II. 660. Le het, hogy má so la ta a so kat vi ta tott ké zi rat nak: OSzKK Oct
Hung 69. Fa ze kas Sán dor és Ju hász Le ven te a vers cik lus for rá sául szol gá ló mû rôl:
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Jo hann Jo a chim RUS DORF: Ele gi dia et po e ma tia epi dic ti caUp sa la 1631. FA ZE KAS Sándor–
JU HÁSZ Le ven te: A ka mé leon szí ne vál to zá sa. A Se bes agy nak ké sô si sak ról és for rá sá -
ról. In: A ma gyar köl té szet mû fa jai és for ma tí pu sai a 17. szá zad ban. A Sze ge den
2003-ban meg ren de zett ré gi ma gyar iro dal mi kon fe ren cia elôadá sai. Szerk. ÖT VÖS
Pé ter, PAP Ba lázs, SZI LA SI Lász ló, VAJ DA Ist ván. Sze ged, 2005. 9–22; A har minc éves
hábo  rú ver ses arc kép csar no ka. A Se bes agy nak ké sô si sak és la tin for rá sa. Szerk. FAZEKAS
Sán dor, JU HÁSZ Le ven te (Fia tal Fi lo ló gu sok Fü ze tei. Ko rai új kor 6). Sze ged, 2010.

74 LÉ PES Bá lint nak há rom mû ve is meg volt Rá kó czi Zsig mond könyv tá rá ban: Po kol tol
ret ten teo es mennyei bo dog sa gra edes ge teo tü kör… Prá ga, 1617, Pau lus Ses si us, in 4. RMNy
1146; Az ha lan do es ite let re me nen deo tellyes em be ri nem zet nek fe nyes tü kö rö… Prá ga, 1616,
Pau lus Ses si us, in 4. RMNy 1119. (Ez utób bi két pél dány ban.) MO NOK: i. m. (72. j.)
590., 610., 611. té tel.

75 1694. „jú nius 22. kedd: Az ma gam la kó há za mel lett va ló ker tecs kém ben le ve les
szént csi nál tat ván, és az ma gam au dien ti ás há zat is, hogy kert re aj ta ja le gyen
egyébiránt is re pa rál tat ván…” MHHS, XV. 403.

76 A 39., 62. és 72. té tel.
77 BAR TO NIEK Em ma: Fe je ze tek a XVI–XVI I. szá za di Ma gyaror szá gi tör té net írás tör té ne té bôl.

Saj tó alá ren dez te RI TO ÓK Zsig mond né. Bev. KLANICZAY Ti bor. Bp., 1975. 480–493.
Vö. BETH LEN Far kas: Er dély tör té ne te. I–V. Szerk. JAN KO VICS Jó zsef. Bp.–Ko lozs vár,
2000–2010.

78 MHHS, XXIV/II. 513, 571.
79 A meg ma radt jegy zé kek lel tá rak alap ján fel le het ne mér ni az el kob zott, beol vasz -

tott mû kin csek ér té két. Zrí nyi Pé ter in gó sá gai ból Er nest Pa ra dei ser si chel ber gi fô -
ka pi tány el tu laj do ní tá sai: TA KÁTS Sán dor: Ma gyar mû kin csek pusz tu lá sa a Wes se lé nyi
fé le összees kü vés ide jé ben. In: Han gok a múlt ból. Bp., é. n. 93.

80 MHHS, XXIV/II. 647–648.
81 MHHS, XXIV/II. 679.
82 MHHS, XXIV/II. 671. A sze mé lyes ét kész let rôl, mint az in di vi dua li zá ló dás je len sé -

gé rôl: BEN DA Bor bá la: Ét ke zé si szo ká sok a 17. szá za di ma gyar fô úri ud va rok ban. In: Idôvel
pa lo ták…, i. m. (10. j.) 2005. 495.

83 MHHS, XXIV/II. 463. Ko má ro mi nap ló ja, i. m. (1. j.) 21.
84 Ko má ro mi Já nos el ve szett nek hitt Dre xel- for dí tá sát TÓTH Zsom bor fe dez te fel nem -

ré gi ben Er dély ben. Is mer te té sét lásd tô le, eb ben a kö tet ben. A ma gyaror szá gi
Drexel- re cep ció szem pont já ból fon tos megem lí te ni azt is, hogy ÚJ HE LYI Ist ván Ugo -
csa vár me gye jegy zô je (–1706?) Ma gyar nap ra for gó vi rág cím mel ma gya rít va ajánl ja
II. Rá kó czi Fe renc nek Hie rony mus Dre xel He li ot ro pi um (Nap után for gó vi rág) címû
köny vét. A ré geb bi szak iro da lom – két száz éve – alig ha nem té ve sen fel té te lez te,
hogy Ko má ro mi Já nos is ugyanezt a Dre xel- mû vet ül tet te át ma gyar ra: ESZE Ta más:
A Ma gyar Nap ra for gó vi rág. Egy ház tör té net 1943. 330–345. Vö. még: ESZE Ta más:
Újvá ry Ta más ver sei. Ka to li kus hang a Rá kó czi-sza bad ság harc köl té sze té ben. AMária-
kul tusz. ItK 69 (1965) 217–235, 348–363.

85 MHHS, XXIV/II. 641–645.
86 Sub nu me ro 22. MHHS, XXVI/II. 243. To váb bá: THA LY Kál mán: Mun ká csi lel tá rak

és ud var tar tá si ira tok (1680–1701). TT 1900. 321–384.
87 MHHS, XXIV/II. 641.
88 „»ira tott 1711 die 10. Au gu sti« II. Rá kó czi Fe renc volt fô ka ma rá sa és kincs tár noka

Ér-Kö rö si és Sám son di Kö rös sy György s.k. írt ere de ti lel tár a Ka ma rai le vél tár ban

MA GYAR UD VAR NI KO MÉ DIÁ BAN 559

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 559



1 Bu dán”. MHHS, XXIV/II. 649. Klo kocs ko beazo no sí tá sa bi zony ta lan: Klo ckow
Len gyelor szág ban, Klo kocevac Hor vátor szág ban. Nem em lí ti ES TER HÁ ZY Pál:
Az egész vi lá gon lé vô csu dá la tos bol dog sá gos Szûz Ké pei nek rö vi den föl tett ere de ti… Nagy -
szom bat, 1690. UÔ: Mennyei Ko ro na.Nagy szom bat, 1696. JOR DÁNSZ KY Elek: Ma gyar
ország ban ’s ahoz tar to zó ré szek ben lé vô Bol dog sá gos Szûz Má ria ke gye lem ké pei nek rö vid
leírá sa. Po zsony 1836. Fa csi mi le kiadás. Utó szó TÜS KÉS Gá bor és KNAPP Éva. Bp.,
1988.

189 BEN DA: i. m. (14. j.) 168–169.
190 Aubry de LAMOT RA YE, Vo y a ges en Eu ro pe, Asie et Af ri qu e. La Ha ye, 1727. Vö. KÖPECZI:

i. m. (14. j.) 276–277.
191 HOR VÁTH Mi hály: Zrí nyi Ilo na. Pest, 1869. 21.
192 TT 1900, 323–325. TU SOR Pé ter: Zrí nyi a pá lo sok tör té ne té ben. In: R. Vár ko nyi Ág nes

Em lék könyv. Szerk. TU SOR Pé ter. Bp., 1998, 333–345. BO RI ÁN El réd: Pá los Ké ry
János út ja Zrí nyi Mik lós tól Es ter há zy Pá lig. In: De cus so li tu di nis. Pá los év szá za dok.
ÔZE Sán dor köz re mû kö dé sé vel szerk. SAR BAK Gá bor. Bp., 153–165. 2007.

193 Az egész le ve let lásd R. VÁR KO NYI Ág nes: Zrí nyi Ilo na „Eu ró pa leg bát rabb asszo nya”.
Ilo na Zrí nyi „Av ru pa’ nin en ce sur ka di ni”. Szerk. F. TÓTH Ti bor. Bp., 2008.
220–216.

194 ES TER HÁ ZY Pál: Az egész vi lá gon lé vô Cso dá la tos Bol dog sá gos Szûz Képeinek Rö vi de den föl
tett Ere de ti. Nagy szom bat 1690.

195 SZI LÁRD FY Zol tán: Szûz Má ria sa já tos iko no gráfiai tí pu sa a ba rokk-ro ko kó mû vé szet ben:
a Gyôz tes Im ma cu la ta és a Jó pász tor nô. In: UÔ: Iko no gráfia – Kul tusz tör té net. Ké pes
ta nul má nyok. Bp., 2003. 20–21.

196 I/4–5.
197 A kép újabb elem zé se: BU ZÁ SI Eni kô: Gon do la tok Ná das dy Fe renc me ce na tú rá já ról,

avagy mi kor ké szült az ár pá si fô ol tár kép. In: Idô vel pa lo ták…, i. m. (10. j.) 582 skk.
198 Jo hann JES SE NI US: Der Kö nig li chen Ma je stät zu Un garn / Ma thiea des An dern die ses

Nah mens / Krö nung… 298. Idé zi Ke es TE SZELSZ KY: Az is me ret len ko ro na. (Hi sto ria
pro fu tu ro) Pan non hal ma, 2009. 206.

199 Pél dául a Ná das dy Mau so leum cím lap-met sze tén. Ke es Te szelsz ky hív ta fel rá
a figyel me met: lásd 98. j.

100 Idé zi: i. m. (101. j.) 254.
101 KNAPP Éva–TÜS KÉS Gá bor: Po pu lá ris grafi ka a 17–18. szá zad ban. Bp., 2004. 83–84.

SZIK SZAI Má ria: Kegy kép és mi rá cu lum. A ko lozs vá ri könnye zô Szûz ké pé nek mi rácu -
lum leírá sai. Er dé lyi Mú zeum 70 (2008) 1.2. 56–63. ESZE: Új vá ry Ta más ver sei, i. m.
(84. j.) 357.

102 Iro da lom mal: R. VÁR KO NYI Ág nes: Miért sírt Ke mény Já nos? In: UÔ: Szá zad for du -
lóink. Bp., 1999. 198–203. NAGY Pi ros ka: A könnyek ado má nya. In: Re di te ad cor.
Ta nul má nyok SA HIN- TÓTH Pé ter em lé ké re. Szerk. KRÁSZ Lil la és OBOR NI Te réz.
Bp., 2008. 21–35.

103 A kép el vi te lé nek megaka dá lyo zá sá ban fel te he tôen ré szük le he tett a ko lozs vá ri
jezsui ták nak is, eset leg az oszt rák rend tar to mány tól az el sza ka dást szor gal ma zó,
az ön ál ló ma gyar je zsui ta rend tar to mány megala ku lá sát kép vi se lô Ka py Gá bornak.
LU KÁCS Lász ló: A füg get len ma gyar je zsui ta rend tar to mány kér dé se és az oszt rák ab szo lu -
tiz mus (1649–1773). Sze ged, 1989. R. VÁR KO NYI Ág nes: II. Rá kó czi Fe renc és a je zsuiták.
In: A ma gyar je zsui ták kül de té se a kez de tek tôl nap jain kig. Szerk: SZI LÁ GYI Csa ba.
Pi lis csa ba, 2006. 163–189.

560 R. VÁR KO NYI ÁG NES

hodol tördelt 3.8:Layout 1  2012.02.20.  10:35  Page 560



104 „bek lagt sich, daß Kar di nal Ko lo nich ihr Mut ter got tes bild, ein teu res An den ken,
wel ches sie hö her schä tze, als ih re son sti gen im mo bi lien, an neh men will.” Zrí nyi
Ilo na le ve le Kins ky hez sd. um 1690. Bécs Haus-, Hof- und Sta at sar chiv. Un ga rische
Ac ten, Mis cel la nea Fasc. 427. Konv, F. fol. 1. Fel tá rá sát Fa ze kas Ist ván nak kö szö -
nöm. Vö. TA KÁTS Sán dor: Zrí nyi Ilo na Bécs ben. In: Ré gi idôk, ré gi em be rek. Bp.,
é. n. [1922] 415–435.

105 ER DÉ LYI Zsu zsan na: He gyet há gék, lô tôt lé pék. Arc hai kus né pi imád sá gok. Bp., 1976.
SZI LÁRD FY Zol tán: Szó és kép. Arc hai kus né pi imád sá gok iko no gráfiai pár hu za ma.
In: Iko no gráfia – kul tusz tör té net, i. m. (95. j.) 107–112.

106 A ku ruc küz del mek köl té sze te. Vál., saj tó alá ren dez te VAR GA Im re. Bp., 1977. 639–641.
107 A ku ruc küz del mek köl té sze te. i. m. (106. j.) 473–474. Le jegy zé sét 1704-re da tál ta ESZE:

Új vá ry Ta más ver sei, i. m. (84. j.) 353–359.
108 Vizs gá la tá ról új össze fog la lás: VAR GA J. Já nos: Zrí nyi Já nos a ki rály fog lya. In: A Zrínyiek

a ma gyar és hor vát his tó riá ban. Szerk. BE NE Sán dor, HAUS NER Gá bor. Bp., 2007.
109 Egy ház po li ti ká ja po zi tí vu má ról: VÉGH SEÔ: i. m. (28. j.) 267–282.
110 J. FIED LER: Ac ten stü cke zur Ges chich te Franz Ra kó czys un sei ner Ver bin dun gen mit dem

Aus lan de. II. Wien, 1858. 551. THA LY Kál mán: Be csé nyi Mik lós is me ret len Em lék ira ta
XIV. La jos hoz, 1701. Sz 1887. 1–13.

111 KNAPP–TÜS KÉS: i. m. (101. j.) 83–84. SZIK SZAI: i. m. (101. j.) 56–63. ESZE: Új vá ry
Tamás ver sei, i. m. (84. j.) 357.
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Rövidítések

Apponyi Alexander APPONYI: Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher
und Flugschriften. I–IV. München, 1903–1927.

EPhK Egyetemes Philológiai Közlöny, Budapest
HK Hadtörténelmi Közlemények, Budapest
ItK Irodalomtörténeti Közlemények, Budapest
KHM Kunsthistorisches Museum, Wien
LK Levéltári Közlemények, Budapest
MHH Monumenta Hungariae Historica
MHHS Monumenta Hungariae Historica, Scriptores
MKSz Magyar Könyvszemle, Budapest
MNM Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
MOL Magyar Országos Levéltár, Budapest
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
OSzK Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
OSzKK Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára, Budapest
ÖNB Österreichische Nationalbibliothek, Wien
RMK SZABÓ Károly: Régi Magyar Könyvtár. I–III.
RMKT Régi Magyar Költôk Tára 
RMNy Régi Magyarországi Nyomtatványok
Sz Századok, Budapest
TT Történelmi Tár, Budapest
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Képjegyzék

FODOR PÁL: Az oszmán-török identitás változásai (14–17. század)
(29.) Barbarossza Hajreddin hadi zászlaja, 1545 elôtt. Isztambul, Tengerészeti Múzeum

KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ: Váradi György omniariuma
1–2. kép (116.) A régi, 1900 táján lebontott ráckevei városháza, archív felvételek

MIKÓ ÁRPÁD: A késô középkori székesegyházak liturgikus felszerelésének sorsa a kora
újkori Magyarországon
1. kép (203.) Bornemissza Pál mitrája, 1550 (14. századi részek felhasználásával). Gyôr,

Székesegyházi Könyvtár és Kincstár
2. kép (204.) Az óbudai prépostság gyertyatartó-párja, 15. század utolsó harmada.

Nyitra (Nitra), Diecézne múzeum
3. kép (205.) Szent László király ereklyetartó mellszobra, 1406 után (koronája 1600).

Gyôr, Székesegyház
4. kép (206.) Pacifikálé, 1507 (1711-ben javították). Gyöngyös, Szent Bertalan-templom

kincstára
5. kép (207.) A Gyöngyösi Graduále, 1618, 1623. Budapest, Egyetemi Könyvtár

KISS ERIKA: A hódoltság ötvössége a 17. században
1. kép (215.) Keresztelôkancsó, Miskolczi Bálint, Debrecen, 1622. MNM
2. kép (216.) Úrvacsorapohár, Tarack Eötvös János, Debrecen, 1631. MNM
3. kép (216.) Úrvacsorapohár, Cseh György, Kecskemét, 1631. MNM
4. kép (217.) Fedeles kanna, Melchior Herman, Nagyszeben, 17. sz. második fele. MNM

GERELYES IBOLYA: A törökös-balkáni ékszertípusok elterjedése a hódoltságban
1. kép (224.) Korong alakú fülönfüggô, Makó környéke, 16. század vége. MNM
2. kép (224.) Filigrándíszes ruhadísz, Tomasevác, 16. század vége. MNM
3. kép (225.) Lemezes-csüngôs fejdísz, Battonya, 17. század vége. MNM
4. kép (226.) Lemezes-csüngôs fejdísz, Kajdacs, 17. század vége. MNM
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15. kép (226.) Filigrándíszes gömbös fejû hajtû, Glogon, 16. század vége. MNM
16. kép (227.) Filigrándíszes gömbös fejû hajtû, Pécs-Bányatelep, 16. század vége. MNM

PÁSZTOR EMESE: Cafrang, csótár, jancsika
11. kép (238.) Turbántakaró, oszmán-török, 17. század vége. Budapest, Iparmûvészeti

Múzeum
12. kép (239.) Bársony párnalap, oszmán-török, 17. század. Budapest, Iparmûvészeti

Múzeum
13. kép (240.) Nyeregtakaró (cafrag) a fraknói Esterházy-kincstárból, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
14. kép (241.) Nyeregtakaró (cafrag) a fraknói Esterházy-kincstárból, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
15. kép (242.) Nyeregborító (csótár), oszmán-török, 17. század. Budapest,

Iparmûvészeti Múzeum
16. kép (243.) Nyeregborító (csótár) a Jankovich-gyûjteménybôl, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
17. kép (244.) Lótakaró (jancsik) a Jankovich-gyûjteménybôl, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
18. kép (245.) Lótakaró (jancsik) a fraknói Esterházy-kincstárból, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
19. kép (239.) Lótakaró (jancsik) a fraknói Esterházy-kincstárból, oszmán-török,

17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
10. kép (246.) Miseruha elôlapja, oszmán-török, szabása magyar, 17. század; anyaga

bársony, oszmán-török, 17. század. Budapest, Iparmûvészeti Múzeum

GULYÁS BORBÁLA: A török elleni harc megjelenítése a Habsburgok udvari ünnepségein
a 16. században
11. kép (255.) Lovagi torna Bécs határában (Hans FRANCOLIN: Rerum praeclare

gestarum… Viennae, 1560. OSzK, Régi Nyomtatványok Tára, App. H.
2548 [1])

12. kép (256.) Tengeri ütközet és egy favár ostroma a Duna egyik szigetén (Hans
FRANCOLIN: Rerum praeclare gestarum… Viennae, 1560. OSzK, Régi
Nyomtatványok Tára, App. H. 2548 [1])

ÁCS PÁL: Sárkányölô a csodakabinetben
11. kép (266.) Prudentia alakjával díszített serleg, Hans Petzolt, Nürnberg, 1580 körül.

Budapest, Iparmûvészeti Múzeum
12. kép (267.) Díszserleg bányászábrázolásokkal, Selmecbánya, 1560. Budapest,

Iparmûvészeti Múzeum
13. kép (268.) Armadillón ülô Amerika-allegória, rézmetszet Marten de Vos után.

Fraknó vára (Burg Forchtenstein), Esterházy Privatstiftung
14. kép (269.) Az amerikai kontinens, részlet, Jan van Kessel, 1664/1665. München,

Alte Pinakothek
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5. kép (270.) Automata gépezet Bacchus-figurával, Augsburg, 1600 körül. Fraknó vára
(Burg Forchtenstein), Esterházy Privatstiftung

6. kép (271.) János pap országa, avagy az Etióp Birodalom leírása, Abraham Ortelius,
Antwerpen, 1603

7. kép (272.) Kitömött krokodil a fraknói vár kapujában 1706-ból
8. kép (274.) Esterházy Pál lovas szobra, Martin Filser, 1691. Fraknó vára (Burg

Forchtenstein)

CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN: A törökök sípjától a magyar töröksípig
1. kép (340.) Lovas ezredsípos, 18. század (FALVY Zoltán: A magyar zene története, 1987.

88. nyomán)
2. kép (341.) Tiszai sípos, Martin Engelbrecht metszete, 1750 (DOMOKOS Pál Péter:

Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században, Bp., 1978, 1. tábla nyomán)
3. kép (341.) Töröksípos téves hangszertartással, Martin Engelbrecht metszete, 1750

(uo.: 14. tábla nyomán)
4. kép (343.) Mehterek egy esküvôi menet élén (Salamon Schweigger: Eine newe

Reyssbeschreibung auss Teutschland Nach Constantinopel und Jerusalem…
[1608], Nürnberg, 1665; OSzK)

5. kép (344.) Töröksíposok a négy Esterházy temetésén, 1652 (Hans Rudolf MILLER–
Mauritz LANG: Vera delineatio pompae funebris Illmi Com. Ladislai Eszterhazi
et sociorum cognatorum habitae Tyrnaviae in Ungaria 1652. 26. Novembris.
Budapest, Egyetemi Könyvtár, RMK III 1830)

6. kép (345.) Gyalog töröksípos, 18. század (Alexander MÓŽI: Szlovák–magyar zenei
kapcsolatok, Bratislava, 1977. 25. nyomán)

7. kép (346.) Lovas töröksípos, Oetlinger metszete, 18. század közepe (DOMOKOS Pál
Péter: i. m., 4. tábla nyomán)

8. kép (351.) Hajdútánc Fülek (?) várának tövében (BÉL Mátyás: Notitia…, IV. Bécs,
1742; Nógrád megye fejezetkezdô metszete)

9. kép (352.) Hajdútánc Kapronca várának tövében, A. E. Burckhard von BIRCKENSTEIN:
Das Geometriebuch des Kronprinzen, Bécs, 1686.

DEÁK ANTAL ANDRÁS: Két ismeretlen napló a török hódoltság végérôl
1. kép (485.) Luigi Ferdinando Marsigli képmása, részlet, Antonio Zanchi és Antonio

Calza, 1714 elôtt, Bologna, Biblioteca Universitaria, Museo Marsili
2. kép (486.) Johann Christoph Müller térképszélrajza
3. kép (486.) Egy Magyarország-térkép a Marsigli és Müller tevékenységét megelôzô

idôbôl: Mattheus MERIAN: A Magyar Királyság és a Duna nagy részének
térképe… Frankfurt am Main, 1660 körül.

4. kép (487.) Mappa Generalis. A térkép a Dunának azt a szakaszát mutatja, amellyel
Luigi Ferdinando MARSIGLI A Duna magyarországi és szerbiai szakasza címû
hatkötetes mûvében foglalkozik.

5. kép (488.) A II. Duna-szelvényrajz: Szigetköz
6. kép (488.) Egy szelvény a 39 szekciós határtérképbôl
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17. kép (489.) Johann Christoph Müller csillagászati naplójának azon oldala, amelyen
a mérési adatok mellett a csillagok konstellációját is fölvázolta.

18. kép (491.) Hold-ábrázolás Johann Christoph Müller naplójából
19. kép (490.) A Duna-monográfiában megjelent Hold-ábra
10. kép (492.) Sikirovatz (ma: Sikirevci, Horvátország) környékének helyszínrajza
11. kép (492.) A Stitar és Glinitza (ma: Stitar, Glinice, Horvátország) közötti Száva-

szakasz helyszínrajza
12. kép (493.) Johann Christoph Müller 39 szelvényes határtérképének szávai szakasza

Stitar és Glinitza tájékán
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