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 BESSENYEI JÓZSEF 

Enyingi Török Bálint török kapcsolatai 

Miután a török hódítók kapcsolatba kerültek a magyar királyok alattvalóival, az 
országban egyfajta tanulási folyamat vette kezdetét. A tananyag, mondhatni sze-
mélyre szabott volt, hiszen mást kellett elsajátítania az uralkodónak, mást az arisz-
tokrácia tagjainak, a nemességnek és a jobbágyoknak is. Tanulmányomban az or-
szág egyik legnagyobb hatalomra jutott családját, az enyingi Törököket próbálom 
több nemzedékén át követni; e hosszantartó folyamat állomásait, eredményeit, 
kudarcait és a mindebből kirajzolódó magatartásforma jellemzőit mutatom be. 

A dunántúli eredetű köznemesi család a Hunyadiak alatti társadalmi mozgások 
idején emelkedett ki az ismeretlenségből és a szegénységből. Török Ambrus, Bálint 
nagyapja az Ujlaky, a Kanizsay, majd a Hunyadi család szolgálatában építette karri-
erjét.1 Újlaki Miklós bosnyák királysága idején (1471–1477) a jajcai vár udvarbíró-
jaként, Újlaki halála után Mátyás király (1458–1490) szolgálatában tevékenykedett, 
szörényi bánként. Mindkét tisztségében bőséges tapasztalatokat szerzett az orszá-
got egyre jobban fenyegető török veszedelemről, még ha ennek konkrét leírásai 
nem is maradtak ránk.  

Annál többet tudunk viszont sikeres házasságairól (Vityai Castellanus Veronika, 
Antimus Ilona) és birtokszerzéseiről (Enying, Szigetvár), amelyekhez Mátyás király 
(1458–1490) 1481. november 26-án Budán kelt címeres levele járult.2 

Ez az oklevél két fiúról tesz említést: Imréről és a fiatalon elhunyt Benedekről. 
Török Ambrusnak három leánya is született, Lucia férje Héderváry Ferenc, a ké-
sőbbi nándorfehérvári bán, Ilonáé Sulyok István lett, ebből a házasságból származ-
tak Török Bálint későbbi gyámjai. Ilona pedig osztopáni Perneszi Imrének nyújtotta 
kezét. 

Török Imre (1464–1519) kezdettől a királyi famíliában szolgált. 1487-ben kö-
tött házasságot Parlaghy György leányával, Krisztinával, akitől két gyermeke szüle-
tett: Miklós és Bálint. Miklós 1535-ig élt, de nem vett részt a közéletben, értelmi 
fogyatékos lehetett. 1515 után Török Imre másodszor is megházasodott, Ráskay 
Balázs leányát, Katalint vezette oltár elé. Mátyás halála után Corvin János familiári-
saként Gyula várnagyi tisztét viselte 1504-ig, Corvin haláláig, azután Nándorfehér-
vár vicebánja lett.3 

Ekkor került a család egy tagja – forrásokkal bizonyíthatóan – konkrét kapcso-
latba az oszmánokkal, harci érintkezés formájában. Emlékezetes győzelmet aratott 

                                                           
1 KUBINYI András, A budai vár udvarbírói hivatala (1458–1541), Levéltári Közlemények, 35(1964), 93. 
2 FEJÉRPATAKI László, Magyar czimeres emlékek, 2. füzet, Bp., 1902 (XXIV. sz), 65–66, 
3 1507. augusztus 25., Buda. Ld. ÁLDÁSY Antal, A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címereslevelei. 
2., Bp., 1923, N. 72, 66–67. 
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a Kruppa folyónál Perhát vajda csapatai felett, magát Perhátot is megölte. Jutalmul a 
királyi kegy 1507-ben nándorfehérvári bánná emelte, ezzel bejutott a bárók közé, 
Miklós és Bálint fiával egyetemben. Bánként még nagyobb intenzitással folytatta a 
török elleni harcot, váltakozó sikerrel, a következő ütközetben, 1512 februárjában 
Szendrőnél vereséget szenvedett. A csorbát a Dózsa elleni hadjáratban köszörülte 
ki, talán ekkor fűzte szorosabbra kapcsolatát Szapolyai János erdélyi vajdával. Min-
denesetre részt vett a Szapolyai vezetésével 1515-ben indított török elleni hadjára-
tában, amely éppen egy Nándorfehérvárral szemben álló vár, Zsarnó4 ellen irányult. 
Ott azonban csúfos kudarcot szenvedtek, összes felszerelésük az ellenség zsákmá-
nyává lett. A vereségért azonban senki nem tette őt felelőssé. 

Török Imre halála után a család élére az 1502 végén született Bálint került. 
Gyámjai lekcsei Sulyok István és Balázs legfontosabb feladatuknak azt tartották, 
hogy behajtsák a király tartozását, amely még Török Imre életében keletkezett. Az 
udvar fizetés helyett beleegyezett abba, hogy míg az adósság fennáll, a kiskorú Bá-
lint – zálog gyanánt – kezében tartsa Nándorfehérvárt, és viselje a báni tisztet. Ami-
kor 1521-ben I. Szülejmán szultán (1520–1566) támadást indított Magyarország 
ellen, az udvar Török Bálint fölé tiszttartót kívánt kinevezni, de a Sulyok testvérek 
ezt, állítólag Szapolyai bíztatására, megakadályozták, mivel tartottak gyámfiúk ér-
dekeinek sérelmétől. Így alakult, hogy sem a gyámok, sem Török Bálint nem zárkóz-
tak be a várba, hanem sorsára hagyták, s védőinek hősies ellenállása ellenére, 1521. 
augusztus 29-én török kézre került. A 17 éves Török Bálintot sokan okolták a ka-
tasztrófáért. Hosszú évekig kellett viselnie a hűtlenség vádját, még a későbbiekben 
is, amikor a hivatalos felmentést már régen elnyerte, ellenségei kritikus helyzetek-
ben többször is felemlegették a nándorfehérvári kudarcot.  

A vár eleste után az összegyűlt sereg mohácsi táborában vádolták meg elő-
ször nyilvánosan a bánokat, hogy az ő gondatlanságuk miatt veszett el az or-
szág kapuja.5 A király ekkor Török Bálintot megfosztotta birtokaitól. A novem-
ber 9-ére Budára összehívott országgyűlésen újra elhangzott a fenti vád.6 Tö-
rök Bálint ekkor elmenekült az országból, s ,,egy egész évig nem lehetett hallani, 
hogy hol van."7 1522-ben Erdélyben lépett újra a nyilvánosság elé, Szapolyai 
János oldalán.8 1523 márciusáig itt tartózkodott, és részt vett Szapolyai sikeres 
török elleni havasalföldi hadjáratában. Ezután az újonnan kinevezett kalocsai 
érsek, Tomori Pál szolgálatába állt, megházasodott, s felesége, Pemfflinger Ka-

                                                           
4 Mai neve Avala, Belgrád külvárosa. 
5 SZERÉMI György Emlékirata Magyarország romlásáról, közli WENZEL Gusztáv, Pest, 1857 
(Monumenta Hungariae Historica, Második Osztály, Írók, 1. kötet), 99. ,,...hic dicebant, ut cuius culpa esset 
arx Nandor - Alba perdita, et celebratur ius, et sederunt in tribunal, et arbiteri ita invenerunt, quod culpa 
inesset Valentini Therek." 
6 SZABÓ Dezső, A magyar országgyűlések története II. Lajos korában, Bp., Hornyánszky, 1909, 47. 
7 SZERÉMI, Emlékirat… i. m., 100. ,,Et integrum annum non poterant audire, ubi esset." 
8 1504-1566 Memoria rerum, sajtó alá rend., utószót írta, BESSENYEI József, Bp., Magyar Helikon, 1981 
(Bibliotheca Historica), 25. ,SZERÉMI, Emlékirat… i. m., 100. ,,Extunc fugam dederat sub potestate Joannis 
vaivode in Transsilvaniam..." 
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talin rokonai segítségével Mária királyné famíliájának tagja lett, s hamarosan 
visszanyerte elkobzott birtokait.  

Az 1526. évi török hadjárat idején Péterváradnál kísérelte meg a támadók 
feltartóztatását, sikertelenül, azután pedig csatlakozott a királyi haderőhöz.9 A 
mohácsi mezőn életének kimagasló fontosságú feladatát kapta, a királyi testőr-
ség egyik vezetője lett.10 A király holtan maradt a csatamezőn, s a nemzeti ka-
tasztrófa utáni bűnbakkereső szenvedélytől áthatott közhangulatban egyesek a 
testőröket tették felelőssé a király haláláért – ez a nézet napjainkban is újjáé-
ledt –, pedig az nem az ő hibájukból következett be. A tragédia oka Tomori 
meggondolatlan, és a haditanácsban korábban elfogadott döntéssel ellentétes 
parancsa volt, amellyel elvezényelte az uralkodó mellől testőreit, egy váratla-
nul felbukkant török csapattest megsemmisítésére. Így eme szerencsétlen in-
tézkedés, amely ellen Török tiltakozott, s csak Tomori ismételt sürgetésére 
hajtotta végre, következményeként vesztette életét II. Lajos (1516–1526) ki-
rály.11 

A mohácsi csatát követően az 1526. év novemberében Székesfehérváron 
tartott országgyűlésen Szapolyai oldalán bukkant fel, de már a következő év-
ben elfordult tőle, 1529. végéig I. Ferdinánd király (1526–1564) oldalán har-
colt, majd mindkét párt hívei ellen fellépett. Hatalmaskodásainak az 1531. ja-
nuár 21-én megkötött visegrádi fegyverszünet sem vetett véget, azután viszont, 
az úgynevezett királytalan országgyűlések idejében közeledett a Szapolyai-
párthoz, úgyhogy lassan már senki sem tudta, kinek az oldalán áll. Az 1532. évi, 
Bécs ostromára indított török hadjárat a Habsburg-oldalon találta, részt vett az 
Ausztriába betört török sereg nyugtalanításában, sőt Kászim pasa portyázó 
hadainak legyőzésében nem kis része volt huszárcsapatának. 

A Szapolyaival folytatott harcokat a Habsburg-udvarral folytatott tárgyalá-
sok szakították meg, az utóbbiak többnyire birtokadományokkal zárultak, pél-
dául 1533 tavaszán a vránai perjelség kormányzóságával. A perjelség birtokai a 
szigetvári hősként ismert Zrínyi Miklós kezén voltak, aki nem volt hajlandó 
visszaadni azokat. Amikor Török rájött, hogy mindez Ferdinánd tudtával törté-
nik, 1536 első hónapjaiban tárgyalásokat kezdett Werbőczy Istvánnal, a János-
párt egyik vezetőjével, akivel hamarosan meg is egyezett a pártváltoztatásról.  

Maga az átpártolás látványos külsőségek között jutott a világ tudomására. 
1536. június 11-én V. Károly császár (1519–1556) követét ünnepélyesen fo-
gadták Váradon, I. János király (1526–1540) udvarában. A diplomatát fogadó 
bizottság élén Statileo János erdélyi püspök mellett Török Bálint állt. János 

                                                           
9 Péterváradi tartózkodásáról ld: Mohács emlékezete, szerk. KISS Károly, KATONA Tamás, Bp., Magyar 
Helikon, 1976, 92–94. 
10 BRODARICS István, De conflictu Hungarorum cum Solymano Turcarum imperatore ad Mohach verissima 
descriptio, edidit Petrus KULCSÁR. Oratio ad Adrianum VI. pontificem maximum. Edidit Csaba CSAPODI, 
Budapest, 1985 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova. Tomus VI.), 48. 16. 
sor. 
11 Kubinyi András, A mohácsi csata és előzményei, Századok, 115(1981) /1,  66–106., 104. 
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király nemcsak az ellene elkövetett összes cselekedetét megbocsátotta, és 
megerősítette új hívét korában szerzett birtokaiban, hanem új adományokkal 
(Vajdahunyad, Debrecen) is igyekezett lekötelezni. Ezek az adományok Török 
Bálintot Magyarország leggazdagabb, legnagyobb hatalmú főurává tették – 
hatalma csúcsára érkezett.  

Az átállás lebonyolítására készülve Török Bálint komoly figyelmeztetést ka-
pott a Ferdinánd-párttól, Bakics Pál merényletet kísérelt meg ellene, ezután 
Török minden erejét egykori bajtársa, Bakics ellen fordította. Sőt azt is tervez-
te, hogy a merényletre engedélyt adó Ferdinánd bosszantására a török hadakat 
bejuttatja az osztrák tartományokba. De János király tanácsosai a tervet nem 
pártolták, ezért egyelőre felhagyott vele, bár később, a nyár folyamán is felbuk-
kant egy kémjelentésben a hír, hogy a nagyúr török katonai segítséget próbál 
magának szerezni. 

A Habsburgok, visszacsapásként török ellenes hadjáratot szerveztek, de a 
Hans Katzianer vezette sereg 1537. október 9-én Gorjánnál megsemmisítő 
vereséget szenvedett. Bakics is ott lelte halálát. Török Bálint élelemmel látta el 
a török hadat. Az a hír járta, hogy a török szultán azt mondotta: senki sem szol-
gált neki olyan jól, mint Török Bálint.  

Ezután a kimerült felek megkötötték a békét Váradon (1538), amelyet 
azonban Török Bálint nem tartott be, hanem feldúlta Győrt és Pekry Lajos java-
it Somogyban. A horvát rendeket pedig arra próbálta rávenni, hogy a békéért 
fizessenek adót a töröknek. A Ferdinánd-pártiak ezután a hírhedt veszprémi 
püspököt, Kecseti Mártont bujtották fel, hogy merényleteket szervezzen Török 
meggyilkolására. Ezek egyike sem járt sikerrel, viszont a török szövetségét 
kereső Katzianert a Zrínyi-testvérek, János és Miklós, orgyilkos módon elve-
szejtették.  

Ezután a helyzet a nyugati országrészben megnyugodni látszott, de hama-
rosan a keleti Magyarországon álltak be zavarok, mert Szapolyai erdélyi vajdái, 
Balassa Imre és Maylád István összeesküvést szerveztek, ahogyan fennen hir-
dették: az önálló Erdély érdekében, azonban valójában saját hatalmuk biztosí-
tására és megnövelésére. A mozgalomhoz sokan csatlakoztak, és a szervezke-
dést János király ellen igyekeztek fordítani mind a Portán, mind Bécsben. János 
király felismerte a helyzet veszélyességét, és Török Bálintot Petrovics Péterrel 
Erdélybe küldte, hogy haddal teremtsenek rendet. 

Az erdélyi hadjárat csak immel-ámmal folyt, különösen, miután Szapolyai 
megbetegedett, és 1540. július 17-én meg is halt. Már az azt követő napokban 
megindult a harc a hatalomért. Török Bálint célja az volt, hogy a csecsemő ki-
rályfi felnőttéig magának biztosítsa a kormányzói tisztet. György barát azonban 
Perényi Pétert szemelte ki erre a posztra, de Perényi, azt nem fogadta el, s ha-
marosan az ellenpárthoz csatlakozott. Török, György baráttal a csecsemő ke-
resztapja lett. Szeptember utolsó napjaiban lezajlott a Rákosmezőn a János 
Zsigmondot királlyá választó országgyűlés. Az ország kormányzását a király 
nagykorúságáig anyjára, Fráter Györgyre, Petrovics Péterre és Török Bálintra 
bízták.  
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Ferdinánd újra fegyveres támadásra szánta el magát, amihez szüksége volt 
Törökre. Puhatolózásai azonban most sem jártak eredménnyel, különösen, 
miután Ferdinánd sereget küldött Buda elfoglalására. Pedig nem hiányoztak a 
fennkölt érvek, az apellálás Török hazaszeretetére. Bálint úr azonban vissza-
fordította az érvelést, azzal, hogy éppen hazaszeretete és tisztessége nem en-
gedi az özvegy királynét és csecsemő gyermekét elhagyni. A következőkben a 
Fráter György elleni érzések felszítása, sőt Török birtokainak feldúlása sem 
bírta rá a főurat a pártváltoztatásra. Hiába figyelmeztette György újra meg újra 
Ferdinánd királyt, ne támadjon rájuk, mert azzal a török sereget Magyaror-
szágra zúdítja. Ferdinándról leperegtek a figyelmeztetések, a szultán pedig – 
miután elismerte János király fiát atyja utódjának a magyar trónon – úgy dön-
tött, hogy a következő évben hadat vezet Magyarországra, Ferdinánd király 
ellen. 

Addig is, amíg személyesen jöhetett, megparancsolta Mehmed szendrői 
bégnek, nyújtson segítséget. Bálint úr hamarosan, még a télen felkereste régi 
barátját, Mehmed béget Szeremlyénben, hogy tájékozódjon. Kettejük jó kapcso-
latára jellemző, hogy amikor fő szolgái azt tanácsolták, kérjen hitlevelet Meh-
medtől, a nagyúr ettől elállt. A következő tavasszal Mehmed még a szultáni 
sereg indulása előtt magához kérette Török Bálintot Dárdára, s csapataik meg-
indultak Buda felé. Ferdinánd serege pedig Wilhelm Roggendorff vezetésével 
1541 májusában, húszezer magyar, német és cseh zsoldossal indult meg Buda 
ellen. Bár Török Bálint kiszorult Budából, így is sokat ártott a Habsburg-
pártnak. Pontos híreket szerzett a Habsburg csapatok mozgásáról, s értesülése-
it el is tudta juttatni Sztambulba. Segítette a török hírszerzést is, egy török kém 
az ő közreműködésével kémlelte ki Bécset és a keresztény hadak helyzetét. 

A Habsburg seregek hamarosan két tűz közé kerültek, helyzetük reményte-
lenné vált, ám az időközben megindult tárgyalásokon Roggendorffék mégis 
Buda átadását kérték. Erre a gyámok, most, amikor az erőviszonyok az ő olda-
lukra billentek, nem voltak hajlandóak. Természetesen ők időhúzásra játszot-
tak, hiszen tudták, hogy közeledik a szultán hatalmas serege. Ám még előtte 
örömet akartak szerezni a fényességes padisahnak, ezért augusztus 22-én csa-
tát kezdeményeztek Ferdinánd serege ellen. Az ütközet hevében, amikor Török 
Bálint huszárjai Perényi csapatával mérték össze kardjukat, Perényi állítólag 
azt kiáltotta: „Megbánod még Török Bálint, hogy a törökhöz csatlakoztál!” 

Hogy mit akart elérni Fráter György és Török Bálint a mészárlással? Felte-
hetően abban reménykedtek, ha a szultán látja, hogy ők a szultán hadereje nél-
kül is képesek megvédeni Budát egy ilyen hatalmas sereggel szemben, vissza-
fordul, s minden marad a régiben, úgy ahogy a boldog emlékű János király alatt 
volt. Mindkét gyám bízott abban is, hogy a török őt teszi meg kormányzónak, 
hiszen a török ezt külön-külön mindkettőjüknek megígérte. Török Bálint még 
Izabella segítségére is számíthatott, aki nem szívelhette a barátot. 

1541. augusztus 26-án díszes külsőségek között fogadták I. Szülejmán szul-
tánt Buda alatt. Török Bálint azt a ruháját öltötte fel, amely még véres volt az 
utolsó harctól. A szultán nagyértékű ajándékokkal tisztelte meg, és meghívással 
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a szultán táborába kísértette. A meghívás elől nem volt mód kitérni, bár min-
denki érezte a szituációban rejlő veszedelmet. 

György barát a többieket megelőzve ért a szultánhoz, akivel hosszasan tár-
gyalt. Török Bálint ebben a feszült helyzetben nem akarta őrizetlenül hagyni a 
fővárost, azt javasolta, hogy csak György barát menjen vendégségbe a szultán-
hoz a kis királyfival, ő Werbőczyvel együtt marad, harcra készen. De Werbőczy 
ellentmondott, úgy vélte, a törökkel szemben nem szabad bizalmatlanságot 
mutatni. A török előkelők egy része azt a hírt terjesztette a magyarok között, 
hogy a szultán elfogja őket, és Budát elveszi tőlük. Török Bálint még azt is tud-
ta, hogy nem feledték el neki, nemrég még Ferdinánd király oldalán harcolt mai 
szövetségesei ellen, és intő példaként lebegett előtte az Erdélyben csalárd mó-
don elfogott Maylád esete is. Végül Izabella királyné kérésének engedett, aki 
reá bízta gyermekét. 

A baljós jelek beigazolódtak. A szultán a kihallgatás során bejelentette, hogy 
Budát birodalmához csatolja és török kapitányt hagy benne. Miután a sorsdön-
tő szavak elhangzottak, György barát, Török Bálint, Werbőczy és Petrovics til-
takoztak, de a szultánt nem érdekelték már az ellenérvek. A tanácsosokat fog-
ságban tartották pár napig, de Török Bálintot többé hazájában senki sem látta. 
Ő szabadságával együtt elvesztette azt a politikai játszmát, amelyre pályáját 
feltette.  

  Török Bálintot az átgondolt és céltudatos, kíméletlen török politika 
semmisítette meg. János király halála után Szülejmán szultán megelégelve az 
addigi vazallusi viszonyt, a nyílt megszállás mellett döntött. Célja végrehajtásá-
ban leginkább Török Bálint jelentett akadályt, mert ő volt az a jelentős anyagi-
akkal rendelkező vezető, aki a török ellen sikerrel felvehette volna a harcot. 
Ezen felül ő volt az egyetlen a gyámok közül, aki többször is pártot cserélt, hű-
ségében tehát nem lehetett szilárdan megbízni. Barátságban volt Mayláddal, 
akinek mozgalmát veszélyesnek ítélték a Portán, s ez is ellene szólt. A pasák azt 
is Török Bálint szemére vetették, hogy júliusban figyelmeztette Perényi Pétert, 
hagyjanak fel Buda ostromával, mert közeleg a török. Végül is mindeddig hasz-
nos volt egy szövetséges nagyúr a Duna mentén, aki hírekkel és élelmiszerrel 
segítette a török hadakat, de most, amikor területeit birodalmukba akarták 
olvasztani, már nem volt rá szükség. Birtokai az előrenyomuló török hadak 
útjában voltak, hatalmi törekvései György barát céljait keresztezték, a két fél 
közös érdeke volt Török Bálint félreállítása.  

A szultán elvégezte, amiért jött: Buda a török világbirodalom északi bástyája 
lett. Lakosságának java része elmenekült és szétszóródott szerte a Habsburg 
Birodalomban. Török Bálint pedig a török haddal vonult tisztes őrizetben 
Konstantinápoly felé. Nándorfehérvárig még hitegették, hogy szabadon enge-
dik, de ott vasat vertek rá, és mint rabot kezdték tartani. Egészsége megrendült, 
ezért a szultán Nándorfehérváron hagyta felgyógyulásáig. De rövidesen foly-
tatnia kellett útját a török főváros felé. Török Bálint kiszabadítása tulajdonkép-
pen senkinek sem állt érdekében. Helyzete is rosszabbodott, s csak a halál vál-
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totta ki onnan. Betegsége következtében, 1550 őszén, 47 éves korában halt 
meg.  

Török Bálint egyike volt azon arisztokratáknak, akinek ambíciói közt szere-
pelt – a török segítségével – a legfőbb hatalom elnyerése. Ez egyiküknek sem 
sikerült; a szultán fogságában fejezte be életét. Ez azért történhetett így, mert 
ezek az urak nem voltak képesek átlátni a török nagyhatalmi érdekeket, nem 
tudták megtalálni szerepüket az oszmán világpolitika játszmáiban. Végső soron 
ez okozta Török Bálint sorsának tragédiáját is, politikája katasztrofális követ-
kezményekkel járt nemcsak az országra, hanem saját személyére nézve is. Két 
fiát, Jánost és Ferencet pedig nemsokára a török elleni küzdelem hőseként ün-
nepelték. 

REZÜMÉ 

Az oszmán hódítók megjelenésével a magyar társadalom minden csoportjának 
alkalmazkodnia kellett ehhez az új helyzethez. A Török család első tagjai a hódítót 
látták az oszmánokban, akik ellen fegyveresen is küzdöttek. Enyingi Török Bálint 
kezdetben szintén ezt a politikát követte, de miután Nándorfehérvár bánjaként a 
vár 1521. évi török kézre kerülésével megvádolták, a királyi udvart elhagyva, Sza-
polyai János erdélyi vajdához közeledett, s néhány kitérő után a mohácsi csatavesz-
tést követően az ő pártjának legerősebb tagja lett. Hatalmát arra használta, hogy 
mindkét király fölé kerekedjen, s ehhez török segítséget is igénybe próbált venni. 
Azonban  alábecsülte az oszmán politika tudatosságát, rosszul ítélte meg annak 
céljait, amelyek legfontosabbika az ország meghódítása volt, abba pedig Török Bá-
lint önálló hatalma nem fért bele. Ezért Buda török kézre kerülése után kiiktatták a 
magyar politikai életből, Sztambulba hurcolták s életét ott fejezte be 1550 őszén. 
Két fia, János és Ferenc szakított atyja politikájával, mindketten a törökellenes poli-
tika erős emberei lettek. 

TURKISH RELATIONS OF BÁLINT ENYINGI TÖRÖK 

When the Ottoman conquerors appeared, all groups of Hungarian society had to 
adapt to this new situation. The first members of the Török family saw the Otto-
mans as conquerors whom they fought in battle as well. Bálint Enyingi Török also 
followed this policy at the beginning, but after he had been accused of – as Ban of 
Nándorfehérvár – letting the castle fall into Ottoman hands in 1521, he left the royal 
court and approached János Szapolyai, Voivode of Transylvania. After few detours, 
he became the strongest member of his party after the lost battle of Mohács. He 
used his power to become stronger than the two kings, and even tried to avail him-
self of the help of the Turks to achieve this. However, he underestimated the 
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awareness of Ottoman politics and misjudged its goals, the most important of which 
was to conquer the country. Bálint Török appearing as independent power had no 
part in these plans. For this reason, he was eliminated from Hungarian politics after 
the conquest of Buda and taken to Istanbul where he died in the autumn of 1550. 
His two sons, János and Ferenc, broke with their father’s politics and both of them 
became strong men in the anti-Turk politics. 
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DUKKON ÁGNES 

Miscellanea de rebus turcarum –  
Frölich Dávid kalendáriumainak török-képe 

A kalendárium-műfajhoz sorolható kora újkori kiadványokban (zsebnaptárak, 
prognosztikonok, calendarium historicumok) két évszázadon keresztül – a XVI. 
század elejétől a XVIII. századig – folyamatosan szerepelnek török vonatkozású 
anyagok. Az aktuális hadi és diplomáciai események hírei, összefoglaló ismerteté-
sek a mohamedán vallásról, kultúráról, humanista történetírók munkáira támasz-
kodó összefoglalások, jövendölések és illusztrációk képezik ezt a vegyes informá-
cióhalmazt. Az elmúlt évtizedek során ennek a kérdéskörnek több fejezetét már 
földolgoztam és publikáltam, más összefüggései viszont még további kutatásra 
várnak. Négy nagyobb forráscsoportot említek, amelyek gazdag anyagot tartalmaz-
nak a törökkel kapcsolatos ismeretek kutatásához: 

1. Johannes Lichtenberger Európa-szerte ismert és sokat idézett 
prognosztikonjának újabb és újabb kiadásait sorolhatjuk az egyik cso-
portba, amelyekben a XV. század végétől az 1560-as évekig folyamato-
san jelen van a török-téma, magyar vonatkozású adatokkal is. Az utób-
bi fél évszázadban néhány publikáció már foglalkozott Lichtenberger 
prognosztikonjával,1 bár még sok kérdés vár megválaszolásra. Ezek 
közé tartozik annak vizsgálata, hogyan hatottak a török fenyegetéssel 
kapcsolatos jóslatok a korabeli gondolkodásra, milyen politikai háttér-
információkra támaszkodtak, mit sugalltak a korabeli olvasóknak. Köz-
tudott, hogy a kalendáriumi jövendölések a háborúról és a békéről 
gyakran burkolt üzeneteket tartalmaztak, az adott kor politikai játsz-
máihoz igyekeztek kapcsolódni egészen a XVIII. század elejéig. 

2. A másik csoportba sorolhatjuk a XVI. század közepén megjelenő új mű-
faj, a calendarium historicum történelemre vonatkozó adatait, köztük a 
török tárgyú följegyzéseket, mint ezt Paul Eber 1550-ben Wittenberg-
ben megjelent munkájában (s ennek későbbi kiadásaiban) megtalál-
hatjuk. Az 1444-es várnai csata és vereség, Mohács az első kiadásban, 
Szigetvár ostroma, Zrínyi hősiessége pedig az 1570 utáni újabb kiadá-

                                                           
1 E téma alapos földolgozását Lásd SOLTÉSZ Zoltánné, Johannes Lichtenberger Prognostikatiojának Mátyás 
királyra vonatkozó jóslata és illusztrációi, Magyar Könyvszemle, 92(1976), 1–2, 25–41. További említé-
sek: DUKKON Ágnes, Régi magyarországi kalendáriumok európai háttérben, Bp., ELTE, Eötvös Kiadó, 2003. 
UŐ, Vallás és politika a régi magyarországi naptárakban = Testis temporum: Tanulmányok a magyar 
művelődés történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, Bp., ELTE TFK, 2003, 17–34.  
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sokban szerepel a fontos történelmi események közt. Mivel a 
calendarium historicum műfaja a protestantizmus szellemiségéből szü-
letik, maguk a kiadványok sem a nemzeti történelmet (tehát pl. a né-
metet, franciát vagy angolt) igyekeznek az olvasóközönségükkel meg-
ismertetni, hanem a világtörténelem nagy folyamatait, kataklizmáit, és 
a Gondviselés szerepét az emberiség történelmében – ezért a bennük 
közzétett események is egy ilyen távlatban kapnak különös jelentést és 
jelentőséget.  

3. Külön csoportban kell tárgyalnunk a XVI–XVII. századi magyarországi 
naptárak krónikáiban megjelenő tudósításokat, híradásokat, melyek-
ben egyrészt a múlt eseményei, másrészt a kiadvány közelmúltjának 
jórészt még szóbeliségen alapuló hírei kapnak helyet. A törökkel kap-
csolatos aktuális följegyzések is évről évre mennek tovább a naptár-
krónikákban, s az előző műfaj általános, történetfilozófiai nézőpontjá-
hoz képest ezekben a kis zsebnaptárakban vagy negyedrét alakú füze-
tekben a török hódítás, a pusztító hadjáratok, vereségek, ritkábban 
győzelmek, sarcoltatások, majd az 1680-as évektől a török uralom fo-
kozatos visszaszorításának krónikáját olvashatjuk. A XVII. század utol-
só másfél évtizedében pedig a nagyszombati Calendarium Tyrnaviense 
egyes évfolyamai közölnek hosszabb értekezéseket és illusztrációkat is 
a török uralom alól fölszabadult európai és magyarországi területekről, 
várakról.2  

4. Rendkívül érdekes és gazdag anyagot tartalmaznak a törökökről és a 
török elleni küzdelmekről Frölich Dávid Bártfán kiadott latin nyelvű 
(1641, 1642) és Boroszlóban kiadott német nyelvű kalendáriumai, ez 
utóbbiak közül főleg az 1623-ra, majd az 1633-34-35-re szóló példá-
nyok: vallásukról, erkölcseikről és szertartásaikról, valamint a keresz-
tyén foglyokkal való bánásmódjukról ad közre a szerző sok informáci-
ót. Frölich ismeretterjesztő céllal írt, török tárgyú szövegei eddig csu-
pán említés szintjén kerültek szóba korábbi publikációimban.3 Más ku-
tatók sem foglalkoztak ezzel az anyaggal, bár mind a terjedelme, mind 
a tartalma alapján értékes forrásként kezelhetjük az idegen kultúrák-
kal és népekkel kapcsolatos sztereotípiák, továbbá a XVII. századi tö-
rök-kép tanulmányozásához. Dolgozatomban a fenti négy kalendári-
umban közreadott, törökökről szóló ismertetéseket mutatom be, és kí-
sérletet teszek Frölich forrásainak kiderítésére. 

                                                           
2 DUKKON Ágnes, Várak, városok, erődítmények egy 1688. évi kalendárium címlapján, Irodalomismeret, 
2003, 3. 125–128. UŐ, „…pöröly és üllő között”: A naptárkrónikák tudósításai a török- és Habsburg-ellenes 
küzdelmekről és a végvárak pusztulásáról a 17. század második felétől 1711-ig = Végvár és társadalma a 
korszakváltás idején, szerk. BERECZ Mátyás, RÉMIÁS Tibor, Eger, 2012 (Studia Agriensia 30.), 97–125 
3 DUKKON Ágnes, Egy mondat az oroszokról. Irodalom és politika kapcsolatai Kelet-Európában a 17. század 
derekán, Irodalomtörténeti Közlemények, 2002, 3–4, 334–349. 



17 

Az 1623-ra szóló kalendárium4 ún. történelmi toldaléka, tehát a magyar és 
egyetemes  történelem eseményeinek válogatott krónikája a XVI. század derekán 
kialakult protestáns calendarium historicum műfaját veszi alapul, a hagyományte-
remtő Paul Eber és követői (Goltwurm, M. Beuthner, S. Calvisius) munkáira hivat-
kozva.5 A naptár-részben a páros lapok jobb oldali oszlopában Etliche 
Gedenckwirdige Geschichten von unserm Vaterland Ungern und benachbarten 
Landen címmel olvashatjuk az egyes napokhoz kapcsolódó történelmi eseményeket 
– tehát nem folyamatos, évszámok szerint megszerkesztett kronológiát, hanem az 
egyes napokhoz rendelt adatokat, mint a calendarium historicumokban. Így a kora 
középkori dátumoktól kezdve a szerző közelmúltjáig szemelget a szer-
ző/szerkesztő az említésre méltó eseményekből, vegyesen a természeti katasztró-
fáktól a régebbi és a közelmúltban lezajlott történésekig. Frölich ötvözi ezt a műfajt 
a XV. század végén kialakult, prognosztikont tartalmazó, hagyományos kalendári-
umtípussal. Ebben az 1623-as naptárban a legtöbb közreadott esemény a török 
elleni küzdelmekről szól: pl. a mohácsi csata, Buda elfoglalása, Kőszeg, Szigetvár, 
Győr, Székesfehérvár ostroma, elfoglalása, ill. visszavétele részletes leírását találhat-
juk meg. 

Frölich krónikájának külön értéke, hogy szinte mindegyik eseményhez forrás-
megjelölést is ad, néhányszor pedig a „privat” megjegyzés áll az adat mellett. Így 
1593. december 8-ához a következő információt közli: „Den 8 dessen [december hó – 
D. Á.] Anno 1593 hat Herr Friedrich von Teuffenbach das Türckische Haus Sabatia inn 
Oberungarn erobert. Privat.”6 Ez más krónikáiban is előfordul, amikor valami általa 
megfigyelt természeti jelenségről ad hírt. Az 1627-es kalendáriumban az 1622. év  
május 1-jén – Fülöp és Jakan napján – Odera Frankfurtban pusztító vihar és felhő-
szakadás leírása után hozzáteszi: „Hujus Cataclysmi ipse spectator sui.”7   

Frölich a következő szerzőktől vett át adatokat: Seth Calvisius, Lambertus 
Schafnaburgensis,8 David Praetorius, a késmárki tanár (Frölich pártfogója), továbbá 
idézi Petrus Appianust, Martin Cromert (1512–1589), Leonclavius Annales 
Turcorumát, Eyzingerus9, Buchholz, műveit, a Chronica Turcicát,10 Frodoard IX–X. 

                                                           
4 RMK III. 1352, OSzK 
5 A calendarium historicum műfajáról Lásd részletesebben: DUKKON Ágnes, Kora újkori prognosztikonok 
és kalendáriumok az asztrológiáról, a szabad akaratról és a boldog életről = Corollarium: Tanulmányok a 
65 éves Tar Ibolya tiszteletére, szerk. CZEROVSZKI Mariann, MAYER Péter, NAGYILLÉS János, Szeged 2010 
(Acta Universitatis Szegediensis, Acta Antiqua et Archaeologica Supplementum 13), 17–22, www.arts.u-
szeged.hu/cla 
6 RMK III. 1352. 
7 RMK III. 1406. 
8 Lambertus Aschaffenburgensis (Hersfeldensis) XI. századi bencés krónikás. Lásd GYULAI Éva, 
Suaevorum bellica virtus – Emblémák Buda visszafoglalásáról: Adalékok a sváb/bajor-magyar kapcsolatok 
históriájához = Tanulmányok Budapest Múltjából, Bp., 2007 (Budapesti Történeti Múzeum XXXIII), 189–
222. http://epa.oszk.hu/02100/02120/00033/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_33_189.pdf (Letöltés: 2013. 
02.28.) 
9 Michael Eytzinger (1530–1598) Postrema Relatio Historica című kiadványa 1588 és 1593 között jelent 
meg félévente, a frankfurti és a lipcsei könyvvásárokon árulták. Periodikus kiadványai sajtótörténeti 
jelentőségűek, Frölich valószínűleg peregrinációja során juthatott hozzá ezekhez a művekhez.                                      
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század fordulóján keletkezett krónikáját. David Chytraeus (1530–1600) történelmi 
és egyháztörténeti munkáiból11 kölcsönöz több adatot, pl. a Kőszeg ostromáról és a 
török visszafordulásáról szóló hírt. Néhány példát idézünk az 1623-as krónikából: 

Febuarius 

1. „Inn diesem Monath vor 29 Jahren ist Nowigrad aus der Türcken Tyranney 
befreyet worden.” 

2. „Anno Christi 1565 umb diese Zeit haben die Unserigen den Türcken Tokay zum 
dritten mal benommen.” [„E hónap elsején 29 évvel ezelőtt Újvár felszabadult a török 
zsarnokság alól. 1565-ben ugyanezen időben a mieink Tokajt a törököktől elfoglal-
ták.”] 

Martius 

„Im Jahr Christi 1594 ist die Festung Rab vom Grafen von Hardeck den 19 
September Türcken ergeben worden, und nach dem ist sie widerumb Anno Christi 
1598 den 19 dessen [Monats – D. Á:] mit sonderer List von den von Schwartzberg 
erobert worden, dabey der Unserigen 700 von Pulver, so zwei Türckische Janitzarn inn 
Thurm angestecket, umbkommen, der Türcken aber 1600 auff der Walstad blieben, 
unnd bey 300 gefangen worden.” [„1594. szeptember 19-én Győr várát gróf Hardeck 
feladta a törököknek, és utána az Úr 1598. évének márc.19-én különös csellel 
Schwartzberg visszafoglalta, minek következtében a mieinkből 700-an a robbanástól, 
meg két török janicsár, akik a toronyban rejtőztek, elpusztultak, de a törökök közül 
1600 elesett a csatában és 300 fogságba került.”] 
  

                                                                                                                                                
153 Frölich adatai a XVI. század utolsó harmadában Frankfurt am Mainban kiadott, több szerző írását 
tartalmazó krónikából származnak: Philippus LONICER, Chronica Turcica, 2, Chronicorvm Tvrcicorvm, In 
Qvibvs Diversorvm Regnorvm, Vrbivm, Insvlarvm, Vastationes, Et Occvpationes, À Diversis Avtoribvs 
Exponvntvr Philippus LONICER, Philippus BONACCURSIUS, Leonardus CHIENSIS, SABELLICUS, Marcus Antonius 
FONTANUS, Jacobus SOITERUS, MELCHIOR, Francofurti Ad Moenum, Ex Officina Georgij CORUINI, impensis 
Sigismundi FEYRABENDIJ, 1578. 
http://books.google.hu/books?id=AxBHAAAAcAAJ&hl=hu&source=gbs_similarbooks  
154 David CHYTRAEUS, Chronologia historiae Herodoti et Thucydidis recognita, et additis Ecclesiae Christi ac 
Imperii Romani rebus praecipuis, ab initio mundi usque ad nostram actatem contexta, Rostochii, Jacobus 
Transylvanus, 1569. David CHYTRAEUS, Was zu dieser zeit in Griechenland, Asien, Africa unter des Türcken 
und Priester Johans Herrschafften, item in Ungern und Behemen etc. der Christlichen Kirchen zustand sey 
(etc.), o. O. 1581. Szabó András tanulmányában utal arra, hogy Chytraeust különösen izgatták a törökök-
kel, és az uralmuk alá került görögökkel kapcsolatos témák, amint rostocki előadásai és a nyomtatásban 
megjelent kötete tanúsítja, Jacobus Paleologussal is levelezett, hogy információkat szerezzen. Lásd SZABÓ 
András, David Chytraeus és Magyarország = Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv, szerk. 
KORÁNYI András, Budapest, 2009, 107–112. 
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Aprilis 

21. „Anno 1594 den 21 dessen schlug Herr von Tieffenbach 15000 Türcken inn 
Ungern, bekam 17 Fahnen, erobert auch zugleich das feste Haus Jasparin, und bald 
hernacher die starcke Vestung Zabolan ohn alle schwerdtstreich.” Annal. Turc. [„1594. 
április 21-én Tieffenbach 15000 törököt megvert Magyarországon, 17 zászlót zsák-
mányolt, bevette Iasparin erődítményét és hamarosan Zabolan erősségét minden 
nehezebb csata nélkül.”] 

Junius 

„25 Jun. Heute sind es 160 Jahr das der Türckische Kayser Mahomet 
Constantinopel eine residentz Stadt der Christlichen Kayser in Orient eingenommen.” 
Bucholc. Chron. [„Jún. 25. Ma 160 éve, hogy a Mohamed, a török császár Konstantiná-
polyt, a keleti keresztény császár székvárosát elfoglalta.”]  

Julius 

„In diesem Monat Anno Christi 1556 ist der Türck von Sigeth abgezogen, nach dem 
er 10000 Kugeln in die Vestung verschossen, und 2000 Mann davor verlohren. Der 
unserigen blieben daselbst nur 170. Zehen Jahr hernach haben die Türcken solche 
Vestung, als ihr Kayser Solyman selbsten sampt 25000 seiner Kriegsleute geblieben, 
mit fewer erobert. Nun aber ist sie wiederumb in der unserigen gewalt.” Chron. Turc. 
[„Ebben a hónapban, az Úr 1556. évében a török Sziget alól visszavonult, miután 
10000 ágyugolyót a várba lőtt, és 2000 embert ott elvesztett. A mieink csak 170-en 
estek el. Tíz év múlva a törökök ezt a várat, amikor Szoliman szultán maga 25000 
emberével együtt elpusztult, tűzzel bevették. Most azonban a vár ismét a mieink kezén 
van.”] 

Augustus 

„Den 23 dessen Anno 1595 haben die unserigen den Türcken Gran abgewonnen.” 
[„1595-ben e hónap 23-án a mieink a töröktől visszafoglalták Esztergomot.”] 

„Den 29 dieses sind es 20 Jahr, das der Türck Stulweissenburgk eine sehr schöne 
und feste Stadt in Ungern erobert hat, doch mit verlust 10000 Mann.” [„E hó 29-én 
húsz éve, hogy a török Székesfehérvárat, a szép és erős magyarországi várost elfoglal-
ta, bár tízezer ember veszteséggel.”]  

„Auff diesen nemblichen Tag Anno 1526 hat der Türck die starcke Vestung Offen 
erobert. Dazumal ist König Ludovicus sampt 15000 Christen jämmerlich auff der 
Walstadt geblieben. Und bald hernach haben sich 2 Könige inn Ungern zugleich 
auffgeworfen. Ferdinandus Kaysers Caroli V. Bruder, und Johannes ein Grave von Zips, 
Waywoda in Siebenbürgen. Chytr.” [„Ugyanezen a napon 1526-ban a török az erős 
Buda várát elfoglalta. Ráadásul még Lajos király 15000 kereszténnyel szerencsétlenül 
elpusztult a csatában. Hamarosan két király Magyarországon egymásra támadt, 
Ferdinand császár, V. Károly testvére és János, szepességi gróf, erdélyi vajda.”]  
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Ez a följegyzés csak hiányosan közli az eseményeket, a mohácsi csatát, amely 
augusztus 29-én megelőzte Buda megszállását, nem említi, illetve csak azt, hogy 
Lajos király és sok keresztény elesett – de nem közli, hol.  

November  

„Umb diese Monats Zeit Anno Christi 1532 ist der Türck mit 6mal hundert Tausend 
Man in Hungern eingefallen, alles darinn verwüstet, doch an den kleinen Städtlein 
Günß 13 Stück verlohren, weder dasselbe einbekommen können.” Chytraeus. [„Ebben 
a hónapban, 1532-ben a török hatszáz ezer emberrel (!) Magyarországra támadt, ott 
mindent elpusztított, de a kis Kőszeg városkánál 13 darabot (? – D.Á.) vesztett, anélkül, 
hogy be tudta volna venni.”]  

Ezúttal a törökök létszáma túlzó: a történeti irodalom százezer fős török hadról 
beszél, nem „hatszor százezerről”, ahogy Frölichnél olvassuk. A következő adatot 
pedig azért idézzük, mert jellemző a Frölich-naptárakra a protestáns vallásszabad-
ságra vonatkozó hírek, események közzététele:  

 „Den 30. dieses vor 17. jahren ist Bozkay Istwan König in Hungern, nach de mer 
viel guts der Religion wegen gestifftet, von dieser Welt geschieden.” [„17 évvel ezelőtt, 
nov. 30-án Bocskay István, Magyarország királya, miután sok jót tett a vallás ügyében, 
e világtól megvált.”] 

A kalendáriumban még további hadieseményekről olvashatunk tudósítást, mint 
pl. 1541, Buda és Pest eleste, 1596, Hatvan elfoglalása, 1597, Veszprém és Palota 
elfoglalása, ugyanez évben Székesfehérvárnál „a mieink” – ahogy Frölich említi – 
8000 törököt levágtak, Szarvast, Szent Miklóst más várakkal együtt visszaszerezték.  

A török téma részletesebben az 1630-as évek első felében jelenik meg a Frölich-
kalendáriumokban. Az 1633-ra szóló kalendáriumban12 a hónapokat kísérő 
szöveg címe: Beschreiben der Türcken und gefangenen Christen. A forrását csak kez-
dőbetűkkel jelöli: „der berühmte Th. D. M. L. tom 4. f. 445.” Valószínűnek tartom, bár 
még további kutatásokat és bizonyítást igényel a feltevés, hogy a kezdőbetűk – leg-
alábbis az M. L. – a neves reneszánsz művész, a flensburgi, dán-német származású 
Melchior Lorck/Lorich (1526/27–1583) nevére utalhatnak. Lorck 1555 és 1559 
között követségben járt Konstantinápolyban Nagy Szülejmán udvarában, sok rajzot, 
metszetet készített a város épületeiről, állatokról, továbbá portrékat egyebek közt 
követtársairól, Busbecqről, Zay Ferencről és Verancsics Antalról.13 Később, 1562-
ben rézmetszeten ábrázolta Nagy Szülejmánt. A Török Publikáció néven emlegetett 
munkáját 1574-ben készítette el, ennek két XVII. századi kiadása, 1626-ban és 
1646-ban Hamburgban jelent meg.14 Azért kockáztatom meg a hipotézist, hogy 

                                                           
12 RMK III.1492, OSzK 
13 A XVI–XVII. századi török tárgyú publicisztikai, tudományos, történeti és propagandairodalomról az 
alábbi értékes munkát idézhetjük: Tomáš RATAJ, České země ve stínu půlměsíce. Obraz turka v raně 
novověké literatuře z českých zemí, Praha, Scriptoruum, 2002. A kötetben bőséges adatokat találunk a 
Frölichtől idézett szerzőkről és kiadványokról, így Lorck munkásságáról is. 
14 Dess Weitberühmbten, Kunstreichen vnd Wolerfahrnen Herrn MELCHIOR Lorichs, Flensburgensis. 
Wolgerissene vnd Geschnittene Figuren, zu Ross vnd Fuss, sampt schönen Türckischen Gebäwden, vnd 
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Frölich ezzel a kiadvánnyal találkozhatott, mert a kalendáriumban leírt adatai, pl. a 
konstantinápolyi épületekről, a török hadsereg számadatairól, a frankfurti birodal-
mi gyűlés emlegetéséről valóban egybecsengenek Lorck tevékenységével, kapcsola-
taival és a török kérdésekben való jártasságával. Lorck 1563-tól II. Miksa német-
római császár (I. Miksa néven magyar király, 1564–1576) szolgálatában tevékeny-
kedett, 1566-ban elkísérte Magyarországra, Szigetvár ostromának, Nagy Szülejmán 
halálának hírét a győri táborban a császár kíséretében hallotta. A kalendáriumi 
szöveg bevezetésében Frölich az Ottomán Birodalom kiterjedéséről, nagyságáról ír, 
fölsorolja azokat a tartományokat Európa, Ázsia és Afrika területén, amelyek török 
uralom alá kerültek. Érdekes részlete a szövegnek Ibrahim basa dicsekvése I. Ferdi-
nánd  (1526–1564, német-római császártként 1556-tól) előtt a frankfurti birodalmi 
gyűlésen: a Th. D. M. L. kezdőbetűkkel jelölt forrásból idézi Frölich a török szultán 
hatalmát ecsetelő szónoklatot, és személyes jellegű reflexióval zárja: „Wieviel er in 
Crabaten, Ungern, Steyermarkt und Kärnten innen hat, und noch täglich einbekompt, 
erfahren wir Christen mit unserm grossen Schaden”.  

A továbbiakban ismerteti a török haderejét: Európa, Ázsia és Afrika területén 
összesen 552.000 főnyi lovassága és gyalogsága van. A német-római császár adót 
fizet neki, a keresztyén országokban 10000 várost foglalt el, Konstantinápolynak 
4492 utcája van, mindegyikben templomok, összesen a szöveg 5779 templomról 
beszél. Még további adatokat ismertet a városban található iskolák, kórházak, kutak, 
kapuk és egyéb építmények számáról, továbbá a Boszporuszon, a kikötőben állo-
másozó hajóhadról.  

Ezután tér rá a török hadviseléssel kapcsolatos információkra, és ettől kezdve 
más forrásra támaszkodik – az alábbiakban erre is rámutatunk. Leírja, hogy amikor 
a császár hadjáratra indul, nemcsak rendes katonaságot indít, hanem az ún. marta-
lócokat (Martelosen), vagyis emberkereskedőket is, akik tevéken követik a sereget, 
s ahol járnak, összefogdosnak fiatal fiúkat, asszonynépet, gyerekeket, hogy azután 
eladják őket. Részletes beszámolót olvashatunk arról, hogyan bánnak a keresztyén 
foglyokkal. Az elfogott fiúkat erőszakkal körülmetélik és a keresztyén hit megtaga-
dására kényszerítik. Közülük toborozzák a janicsárokat is, akik pedig valami mes-
terséghez értenek, abban foglalkoztatják. A szép külsejű fiúkat megfosztják férfias-
ságuktól és szégyenletes szodómiára kényszerítik. Mikor már öregebbek, akkor a 
török asszonyok mellé adják őket mindenféle házi, alantasabb szolgálatra, vagy 
öszvéreket, lovakat őriztetnek velük. A keresztyén nők sorsa is hasonlóképpen ne-
héz: a szépeket háremhölgyeknek viszik, a többit piszkos munkákra fogják. A gye-
rekeket igyekeznek törökké átnevelni. Aki nem akar körülmetélkedni, azzal kegyet-
lenül bánnak. A martalócok a megkötözött foglyokat csapatokban hajtják maguk 
előtt, a betegeket zsákba kötve a tevéken viszik; aki útközben meghal, arról leszedik 
a ruháját, és mezítelenül árokba dobják, vadak és madarak martalékául. Az OSzK-

                                                                                                                                                
allerhand was in der Türckey zusehen. Alles nach dem Leben vnd der perspectivæ Jederman vor Augen 
gestellet. Jetzo aber zum Erstenmahl allen Kunstliebenden Malern, Formschneidern, Kupfferstechern, etc. 
Auch allen Kunstverständigen vnd derselben Liebhabern zu Ehren vnd gefallen an den Tag gegeben, Ham-
burg, 1626. 
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ban őrzött kalendárium-példányból hiányzik a november hónapot tartalmazó lap, s 
a törökök kegyetlenségét elbeszélő szöveg itt megtörik. 

Az 1634-re szóló kalendáriumban15 az alábbi címmel folytatódik a török-
téma: Continuatio der Türckischen Historien. A török fogságba jutott keresztyének 
sorsát, helyzetét részletezi az előző évben megkezdettek szerint. Az első bekezdés-
ben tesz egy megjegyzést arról, hogy milyen olvasóréteg igényeit elégíti ki: az egy-
szerű, átlagember ismereteit kívánja bővíteni („[…] als es nemblich dem gemeinen 
Manne nüztlich und angenehmlich zu sein.”) Ezután a rabságból történő szökések, 
menekülések esélyeit, módjait veszi sorra. Az európaiak nagyobb eséllyel tudnak 
elmenekülni, mint az ázsiai keresztyének, a szökés nyáron könnyebb, mint más 
évszakban (az időjárás kedvezőbb és a rejtőzködés lehetőségei nagyobbak). A kis-
ázsiai vidékekről származó foglyok a Hellespontos átúszása árán tudnak csak me-
nekülni. „Alle die Gefangene, die aus klein Asia entrinnen, die müssen an das 
Hellespontische Meer kommen, zwischen Galliopolis und der Schlösser, so vor Zeiten 
Seston und Abidon nun aber Bogaz und Asar genennet werden, welches in unser 
deutschen Sprache also viel lautet, als eine enge des Meeres: Denn daselbst ist das 
Hellespontische Meer am allerengsten.” (A3b)  

Akit elfognak, visszaviszik, és kegyetlenül megbüntetik, pl. lábánál fogva föl-
akasztják és megkorbácsolják. Másik büntetéstípus: kereszt alakban fölmetszik a 
talpát, és a friss sebbe sót hintenek! (Ez a büntetés fölidéz számomra egy közmon-
dást, amelyet pár évtizeddel ezelőtt török nyelvórán tanultam: Nyílt sebbe nem 
tesznek sót – Açîk yaraya tuz ekilmez. A kalendáriumi szöveg azt érzékelteti, hogy 
veszik el az irgalom a hódító, foglyokat és zsákmányt szerző háborús politika gya-
korlatában, és milyen válogatott kegyetlenségeket alkalmaznak fenyítésként.) To-
vábbi érdekes részletek: a görög és örmény lakosságnak súlyos büntetés terhe alatt 
megtiltják a szökevények bujtatását, akik viszont ennek ellenére gyakran rejtegetik 
vagy hajóra segítik a menekülőket. Azt is olvashatjuk, hogy a török valamilyen má-
giával visszatérésre tudja kényszeríteni azt a szökevényt, aki még nem jutott na-
gyon messzire. Az illető tudatállapotát befolyásolják oly módon, hogy az mindenféle 
félelmetes akadályokat lát menekülés közben (vadállatok, szakadék, víz, amelyen 
nem tud átkelni stb.), és kétségbeesésében visszafordul. A meghódított városok 
kirablása kapcsán azt írja, hogy a magas rangú személyeket, papokat összefogdos-
sák, kivégzik, de előbb megkínozzák őket. A keresztyén templomok berendezését 
(szentképeket, szobrokat) leszedik és halomba rakják (a muzulmán vallás képtilal-
ma miatt), az épületet mohamedán imaházzá alakítják, de kisebb kápolnákat meg-
hagynak számukra. Ahol egyébként korábban sok keresztyén templom volt, pl. a 
nagy kereskedővárosokban, Konstantinápolyban, ott meghagyják őket. Ha egy 
meghódított területen a templom elpusztul földrengés vagy tűz következtében, 
nem engedik újjáépíteni, kivéve a vallásüldözés miatt kárt szenvedett evangéliku-
sokat, akik újjáépíthetik a templomaikat. Az evangélikus Frölich megjegyzése: Isten 
az övéit megsegíti a nehéz helyzetekben. 

                                                           
15 OSzK, RMK III. 1499. 
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 A török uralom alá került lakosságot adófizetésre kényszerítik. Évente a termés 
negyed részét kötelesek a császárnak beszolgáltatni, a kézműves termékekből 
ugyanígy; minden gazda a háztartásában élő személyek után fejenként egy dukátot 
köteles fizetni. Azok a szegény családok, akik ezt nem tudják teljesíteni, a gyerekü-
ket kénytelenek szolgának eladni, hogy az így keresett pénzből megfizessék az adót. 
Akik még így sem tudják előteremteni a szükséges összeget, azokat bilincsbe verik 
és koldulni küldik, s ha még ekkor sem szereznek elég pénzt, börtönbe vetik őket. 
(Lásd Függelék 1.) A legszebb gyerekeket erőszakkal elveszik a szülőktől és a török 
hadsereg számára katonának nevelik.   

A következő lapon (szeptember hónapnál) a kalendáriumi ismertetés a török 
hódítások, háborúk okozta nyomorúságokról áttér a mohamedán vallás ismerteté-
sére: Mohammed próféta származását, tanulmányait, a mohamedanizmus kialaku-
lását, a Korán létrejöttét vázolja föl. Hangsúlyozza a zsidó és a keresztyén vallás, 
valamint az egyiptomi kultúra hatását Mohamedre, s ennek a Koránban  is tükröző-
dő rétegeit. Frölich szóhasználata szerint Mohammed ezekből a régebbi vallásokból 
ollózta össze tanait, amelyek az izmaeliták és más arab törzsek közt terjedtek el 
egyre nagyobb területeken.   

A téma folytatódik a következő, vagyis az 1635-re szóló kalendáriumban16 is: 
Historische Continuatio, von der Türcken Glauben, Sitten und Ceremonien. Ebben a 
részben a törökök vallási szokásairól és magatartásáról ír, arról, hogy milyen képze-
teik voltak az üdvösség elérésére, az utolsó ítéletre, a pokolra és a mennyországra 
vonatkozóan. (Lásd Függelék, 2.) A körülmetélés ceremóniájáról, az ünnepelt meg-
ajándékozásáról részletesen értekezik. A török szokásokról szóló leírások közé 
Frölich beékel egy érdekes legendát is, forráshivatkozással együtt: „Dahero lesen wir 
in der alten Düringischen Chronika, so wol bey Joh. Manlio, dass der hochberühmte 
Graff Wilhelm von Gleichen umb das Jahr Christi 1190. mit dem Kayser Friderico I. 
Barbarossa) in das Gelobte Land eider den Erbfeind Ritterlich zustreiten gezogen sey.” 
(A7a)  

A XV. század első harmadában keletkezett Thüringiai Krónikára, Johannes Rothe 
(1360-1434) szerzetes kompilációjára,17 és Johannes Manlius (*?–1570) humanista 
tudósítására hivatkozik, a krónikából idézi a következő regényes történetet. 1190-
ben a thüringiai gróf, Wilhelm von Gleichen a Szentföldre ment harcolni Barbarossa 
Frigyes seregével, s török fogságba került. A török császár leánya beleszeretett a 
szép külsejű keresztény fogolyba, s fölajánlotta, hogy ha feleségül veszi, akkor ki-
szabadítja a rabságból. A gróf próbál kitérni az ajánlat elől, elmondja, hogy van már 
felesége a hazájában, de a szultán lánya a török törvényekre hivatkozik, amelyek 
szerint egy férfinak több felesége is lehet. A szabadulás reményében a gróf bele-
egyezik az alkuba, s valóban útnak is indulnak Thüringia felé. Már félúton járnak, 
amikor a török nő javasolja, hogy Velencéből menjenek Rómába, és a pápától a gróf 

                                                           
16 RMK III. 1510 
17 Három szövegkorpuszt említenek a német katalógusok: 1. Eisenacher Stadtchronik 1414 körül, 2. 
Thüringische Landeschronik, 1418/19 és 3. Thüringische Weltchronik, 1421. Ez utóbbit emlegeti Frölich 
(és más kiadás) „Düringische Chronika” néven, vö. Düringische Chronik (Weltchronik), hg. v. Rochus v. 
LILIENCRON, Jena, 1859 (Reprint), 2007. 
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kérjen engedélyt ehhez a kettős házassághoz. Meg is kapják a dispensatiót, s immár 
házaspárként megérkeznek a gróf várába – ahol az eredeti (első) feleség boldogan 
fogadja férjét. Ezután következik a helyzet tisztázása, s Gleichen grófja elmeséli 
megpróbáltatásait s a hazakerülés árát, hogyan és miért hozta magával a török fele-
séget. Ennél a fordulatnál az olvasó talán botrányt vagy tragédiát sejt, de a történet 
szerencsésen végződik: a grófné megértéssel fogadja a férj elbeszélését, a török 
feleséget szeretettel veszi körül, a két nő közt őszinte barátság fejlődik. További 
sorsukról megtudjuk, hogy a grófné termékeny volt, sok gyermeke született, a török 
asszony viszont meddő maradt. Ennek ellenére jó dajkája volt a gyerekeknek, sem 
irigység, sem féltékenység nem rontotta köztük a viszonyt. („Haben als beyde 
Ehemalin, die Gräfin und die Käyserin nicht allein ihren Herren den Grafen, sonderlich 
auch sich selbst untereinander so herzlich, geliebet, daß sie sich niemals verzürnet, 
noch im allerwenigsten einigen Groll auff einander aus Haß oder Neid geworffen”. 
B2a) 

Befejezésként Frölich hivatkozik Cyriacus Spangenberg (1528–1604) teológus, 
történész heraldikai munkájára,18 amelyből megtudható, hogy ezt a három sze-
mélyt Erfurtban a Petersberg kolostor egyik márványtáblája ábrázolja, a gróf a két 
feleséget átkarolja, a gyermekek pedig a lábuk körül helyezkednek el.   

A „Düringische Chronika” története azért érdemel nagyobb figyelmet, mert bizo-
nyos elemei a Szilágyi és Hajmási magyar széphistóriában is föllelhetőek: a szüzsé 
ott is a szultánlány szerelmére és a szöktetés megszervezésére épül, de a fabulában 
már a regényes, szerelmi vetélkedés kerül az ábrázolás középpontjába, a rene-
szánsz széphistóriákra jellemző módon. A török lánynak választania kell a két férfi 
között, ebben eltér a német krónika békés „háromszögétől”, amint a Wilhelm von 
Gleichenről szóló középkori történetben láttuk. A háromszög is fordított: a króniká-
ban egy férfinak lesz két felesége, a széphistóriában pedig két férfi verseng egy nő-
ért. A magyar széphistória témájának és szüzséjének eredetével, kapcsolatrendsze-
rével, a délszláv, szlovák, német, latin és keleti párhuzamok számbavételével az 
irodalomtörténet már a XIX. század második felétől kezdve foglalkozik, több publi-
káció is követte egymást hosszabb-rövidebb szünetek után az Irodalomtörténeti 
Közleményekben, az Ethnográphiában és más kiadványokban.19 A legutóbbi évti-
zedben ismét fellendült a kutatói érdeklődés a téma iránt. Kovács Előd tanulmá-
nyai,20 Pap Balázs PhD disszertációja (Históriák és énekek, Szeged, 2012) és 
Drosztmér Ágnes tanulmánya21 tárgyalja a széphistória motívumainak irodalmi és 

                                                           
18 Az Adelsspiegel c. heraldikai mű kiadásai közül lehetett valamelyik Frölich forrása: Schmalkalden, 
1591, 1594. 
19 Itt csak kettőt említek közülük: SZEGEDY Rezső, Szilágyi és Hajmási mondája a horvát népköltészetben, 
Ethnográphia, 22(1911), 41–47. HONTI János, A Szilágyi és Hajmási monda szövegtörténete, ItK, 15(1930), 
304–321. 
20 KOVÁCS Előd, Szilágyi és Hajmási = Török népdalok Európától Szibériáig, Debrecen, 2005, 244–268. UŐ, 
A Szilágyi és Hajmási műcsoport eredetéről = Ardakshír perzsa nagykirály: A perzsa krónika és a magyar 
népballadák, Debrecen, 2005, 69–99. 
21 DROSZTMÉR Ágnes, Szilágyi Mihály fogsága és a hercegnő szerelme: Egy magyar és egy oszmán-török 
széphistória párhuzamai = Identitás és kultúra a török hódoltság korában, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Júlia, Bp., 
Balassi, 2012, 311–323. 
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folklór párhuzamait. A fent ismertetett kalendáriumi feldolgozás, illetve Frölich 
forrásmegjelölése most még egy újabb irányt nyit meg a Szilágyi és Hajmási műcso-
port lehetséges forrásvidékeinek föltárásához, a szüzsé hagyományozódásának 
kutatásához, mégpedig a régi német krónikák világát. Ez a kérdés azonban külön 
tanulmányt igényel, itt csupán, mint a szultánlány szerelmét elbeszélő, Európa-
szerte felbukkanó szüzsétípus egyik érdekes változatát említem.  

Folytatva Frölich kalendáriumi traktátusának ismertetését, az említett 1635-ös 
naptárban augusztustól az év végéig a török templomokról és vallási szertartások-
ról számol be: a templomoknak széles, kerek belső tere van, a díszítés csak Korán-
idézetekre és különféle absztrakt, indázó vonalakra korlátozódik, az alábbi feliratot 
szó szerint és német fordításban is közli: „La Ilellah, Mehemmet Ireful, Allah, Tanre 
Bir Pegamber, Hach. Das ist: Es ist kein Gott mehr, denn nur ein einziger Gott, Maho-
met aber ist sein Prophet, die andere Propheten sind einander sein.”   

A továbbiakban Frölich leírja a török nők imádkozási szokásait, pl. azt, hogy bi-
zonyos alkalmakkor extatikus állapotba jutnak a templomban, s amelyik közülük 
éppen ebben az időben terhes volt, de akkor még nem tudott róla, azt állítja később, 
hogy a Szentlélektől fogant (Frölich megjegyzi, hogy akiben mint személyben nem 
hisznek), s a megszületett gyermeket Nefes Oglunak, vagyis a Szentlélek gyermeké-
nek nevezik. Ezután még ír az ünnepekről, a Bairam megtartásáról, a papok és szer-
zetesek rendjéről, a kemény aszkézist folytató és a maszlagtól őrjöngő dervisekről, 
akik a szultánt elkísérik a hadjáratokba. Megjegyzi még, hogy a szultán sokszor 
tanácsukat kéri csata előtt. 

Ezeket az ismereteket – kezdve az 1634-es kalendáriumban megkezdett témák-
tól – Frölich a mohácsi csata után török fogságba került Bartholomaeus Georgievits 
(Bartol Đurđević 1506–1566) horvát származású, de magát több kiadványának 
címlapján Hungarusnak nevező „vándorliterátor” könyvéből merítette.22 Érdekes, 
hogy ennek a szerzőnek a nevét egyszer sem említi forrásai között, pedig bizonyít-
ható, hogy több információt szó szerint vagy kissé kibővített formában tőle fordít, a 
fent ismertetett témák –kivéve a „Düringische Chronika” elbeszélését – mind  megta-
lálhatóak Georgievitsnél. Két Georgievits-kiadást vetettem egybe Frölich szövegével 
(az OSzK példányai), ezek egyike az 1544-es antwerpeni latin nyelvű kötet. A 16. 
század folyamán még többször is kiadták ezt a művet, a Szabó Károly-féle RMK III. 
kötete latin, francia, holland és német publikációkat tart számon. Frölich egy 1598-
as latin kiadást23 használhatott, mert az OSzK példányát, valamint a szóban forgó 

                                                           
22 De Turcarum ritu et caeremoniis, Autore Bartolomaeo Georgiewich Hungaro Peregrino 
Hierosolymitano, qui tredecim annos apud eosdem servitutem serviendo, omnia experientia didicit. Additis 
quamplurimis dictionibus, etiam Numero, cum Salutationibus & Pesponsionibus Persarum. Antverpiae 
apud Gregorium Bontium. 1544, OSzK, RMK III. 350. Xerox az ÖNB példányáról. Georgievitsről részlete-
sebben Lásd RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Egy 16. századi vándorliterátor: Bartolomaeus Georgievits = Szom-
szédság és közösség: Délszláv-magyar irodalmi kapcsolatok, szerk. VUJICSICS D. Sztojan, Bp., Akadémiai, 
1972, 33–70. Újabb kiadása: RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Kutak: Tanulmányok a XV–XVI. századi magyaror-
szági művelődés köréből, Bp., Balassi, 2012, 312–326. 
23 De Turcarum moribus epitomae, Bartholomaeo Georgieuitz PEREGRINO auctore, Excudebat Ioannes 
Tornaesius, M. D. XCVIII, App. 620. A kötet elején ajánlás a szerzőtől Innocentius de Monte cardinalisnak. 
A levél keltezése: Róma, 1552. szeptember közepe (idibus septembris). Ebben a levélben elmondja a 
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kalendáriumok részleteit egybevetve könnyű volt meggyőződnöm az egyezésekről, 
az 1544-es antwerpeni kiadáshoz képest ez utóbbi jóval részletesebb, s jól követhe-
tő a párhuzam Frölich kalendáriumi szövegeivel. Fontos támpont volt az idézett 
arab nyelvű felirat, mely szó szerint megegyezett a Georgievits szövegében találha-
tóval, s ő is adott hozzá latin fordítást: „Habent templa satis ampla & sumptuosa, 
ipsorum lingua Meschit appellata, in quibus nullas prorsus imagines vidi, praeter haec 
verba inscripta, Arabica lingua videlicet, La Illah Ilellah, Mehemmet, Ireful, Allah, 
Tanre Bir Pegamber, Hach, id est, non est Deus nisi unus, Mehemmet autem propheta 
eius: Creator unus & et propheten equales.”24  

Érdekes egybevetni azt a részt is, amelyben a szökevények visszafordításának 
mágikus eszközéről van szó a latin forrásban: 

Georgievits (1598): De Incantatione Turcarum contra fugientes  

„Habet quoddam genus inquantationis, quo inuitos retrahunt. Nomen serui 
in schedula scriptum suspenditur in tabernaculo, vel domicilio serui, deinde di-
ris verbis & deuotionibus illius caput impetunt: deindefit út daemoniaca, út 
fugiens putet sibi in itinere vel leones vel dracones incurrere, vel mare vel 
flumina contra se exundare, vel omnia tenebris nigrescere, ijsq; terriculis 
repulsus ad herum redit.”25  

Frölich (1634): 

„Es können aber die Türcken die flüchtigen Christen bezaubern, daß sie 
mussen wieder umbkehren. Vornemblich aber können sie dasselbe schaffen und 
ausrichten, wenn der flüchtige Christ nicht ferne ist: Da sie denn deß Christen 
Namen, der davon ist geflohen, auff ein Zettel schreiben, und hengens an den 
Ort auff, da der entlauffene Knecht inne gewesen oder geschlaffen hat, darnach 
sprechen sie etlich Wort uber denselben Zettel und fluchen ihme all dieses und 
jenes. Welches Zaubern so viel schafft, daß daß der entlauffene Knecht eitel 
Lewen, Wölffe, Beeren, Drachen und dergleichen wildes Gespenst, vor und umb 
sich sihet, oder düncket ihm, da ser eitel tieffe und grosse Wasser sihet, welche 
auff ihn zuschiessen und lauffen wollen. Item es deucht ihn auch, als wandelt er 
in eitel dücken und grewlichen Finsternissen. Das treiben die Türcken so lang, 
bis dardurch ihr Knecht wieder zurücke kompt, alsdann wo sie ihn nicht gar 
erwürgen martern und peinigen sie ihn so erbärmlich, daß der Christ zehnmal 
lieber solte todt sein, denn solche grawsame Marter leiden.”26 

A két szöveg összehasonlításakor kiderül, hogy a lényeges információk meg-
egyeznek, csak Frölich „feldúsítja” az eredeti, tömör közlést. Más kalendáriumi tol-

                                                                                                                                                
megpróbáltatásait, szökését a Hellespontoson keresztül, stb. Sok mozzanat Frölich előző kalendáriumá-
ból, mint általános eset ismerős. Frölich valószínűleg ezt a forrást általánosította, amikor a keresztény 
foglyok nyomorúságairól beszámolt. 
24 OSzK, AppH. 620, De Turcarum moribus epitome… i. m., 10. 
25 Uo. 93-94. 
26 OSzK, RMK III. 1499, A5b 
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dalékaiban is gyakran emlegeti, hogy az egyszerű emberek „épülésére” válogatta 
össze az adott ismereteket, s úgy gondoljuk, ezért lesz az előadásmódja ilyen mesé-
lő-magyarázó jellegű. Latin nyelvű munkáiban (a Medulla geographiaeban, a Bárt-
fán kiadott latin nyelvű kalendáriumaiban – RMK II 550, RMK II 566, RMK II613, 
RMK II 655) ő is tömörebben fogalmaz, a tudományos stílus követelményeit szem 
előtt tartva.   

Az 1640-es évek első felében Bártfán kiadott kalendáriumokban (a fenti jelzetek 
alatt) a XVI. századi krónikaszerzők török tárgyú műveire, pl. Löwenklau 
(Leonclavius), Busbeques, Bucholz és mások írásaira támaszkodik.27 Frölich 1627–
28-ban Wittenbergben tartózkodott, s nagy valószínűséggel itt jutott hozzá legna-
gyobb mértékben a török témájú munkákhoz. Már a XVI. század 30-as éveiben Lu-
ther, majd utána Melanchton erősen szorgalmazta a törökök életmódjáról, hadvise-
léséről, kegyetlenségéről szóló útleírások és egyéb ismeretek közreadását. Ritoókné 
Szalay Ágnes tanulmányában esik szó arról, hogy Georgievits török tárgyú írásai a 
XVI. században hetven kiadást értek meg, ezek közül gyűjteményes kiadás Rómá-
ban 1552-ben, majd Melanchton előszavával Wittenbergben 1560-ban jelent 
meg.28 Érdemes megemlíteni, hogy a wittenbergi kötetnek hamarosan két egymás-
tól független cseh nyelvű fordítása is napvilágot látott: az egyik 1567-ben Prágában 
a protestáns lelkész, Jan Moravus-Bessus átültetésében, a fordító hosszú bevezető 
tanulmányával, a másik pedig 1576-ban Olomoucban a katolikus Jan Mirotický 
fordításában.29 Frölich Dávid peregrinációja idején, a XVII. század első három évti-
zedében már nagy mennyiségű török tárgyú nyomtatvány állt rendelkezésére a 
téma iránt érdeklődő értelmiségieknek, köztük kalendáriumkészítéssel foglalkozó 
írástudóknak is. 

Még további kutatásokat igényel annak tisztázása, hogy Frölich még hol, milyen 
kiadványokhoz jutott hozzá, mert bár a kalendáriumokban többnyire megnevezi a 
forrásait, de korántsem teljes bibliográfiai adatokkal, sokszor csak a szerző nevét 
említi, de az idézett mű címét, kiadási évét nem, vagy fordítva; arra végképp nincs 
adat, hogy milyen gyűjteményben olvashatta az idézett könyveket. Az imént emlí-
tett Georgievits-könyv pedig újabb kérdést vet föl: miért hallgatta el azt a forrását, 
amelyikből egész bekezdéseket fordított és közölt? Nem csak a török tárgyú kalen-
dáriumi szövegek esetében figyelhettük meg ezt a szelektív hivatkozási módot: az 
1631-re szóló kalendáriumban az oroszokról ad közre igen részletes és érdekes 
anyagot, említi Paulus Jovius munkáját, de akitől a legtöbb ismeretet átemelte, 
Sigismund Herbersteint nem nevezi meg.30 Természetesen Frölich kalendáriumi 
szövegei kompilációk, ismeretterjesztő írások, nem tudományos traktátusok, így 
nem kérhetjük számon tőle a szoros filológiai módszereket, az adatok pontosságát, 
az idézetek jelölésének következetességét, inkább csak érdekességként említjük 
eljárását. Már ezzel is messze az átlag fölötti a teljesítménye, hiszen sikerült neki 

                                                           
27 Részletesebben Lásd DUKKON Ágnes, A régi kalendáriumok titkaiból. = Fejezetek a magyar művelődés 
történetéből, szerk. ZÁVODSZKY Géza, Bp., ELTE TFK, 1992, 25–37. 
28 RITOÓKNÉ SZALAY, i.m., 314–315. 
29 RATAJ, i. m., 82. 
30 Lásd 3. lábjegyzet 
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közel két évtizeden keresztül igényes, tudományos-ismeretterjesztő jellegű kalen-
dáriumokat megjelentetnie, amelyek példaként szolgáltak Szilézia, Felső-
Magyarország és Erdély más naptárkiadói számára is.  

Frölich a tanulmányait német és porosz egyetemeken végezte, 1620–22-ig Ode-
ra Frankfurtban tanult, majd peregrinációját folytatta Magdeburg, Jena, Altdorf, 
Lipcse, Drezda és Prága egyetemein, s amint említettük, 1627–28-ban pedig Wit-
tenbergben; ezekben a városokban, intézményekben hozzájuthatott régi vagy újabb 
német krónikákhoz, a humanista történetírók munkáihoz, a XVI. században Európa-
szerte ismertté vált történeti művekhez, politikai röpiratokhoz és Georgievits kö-
tetkéjéhez is. Sőt, valószínűleg maga is vásárolt könyveket – de minderről nincse-
nek adataink. Azt is feltehetjük, hogy tanulmányai során kivonatokat készített ma-
gának az olvasott művekből (ez általános módszer volt évszázadokon keresztül), 
ezeket később föl tudta használni mind a kalendáriumaihoz, mind pedig földrajzi 
munkájához, a Medulla Geographiae-hez. A fent ismertetett négy kalendárium saját 
korához képest régebbi ismeretnyagot közöl a törökökről, és török-képe is azokon 
a sztereotípiákon alapszik, amelyek a XV–XVI. századi német és latin nyelvű króni-
ka- és röpiratirodalomból ismerősek (pl. a török, mint ősellenség, a muzulmán és a 
keresztyén vallás különbségei, a kegyetlenség témája, földrajzi, etnográfiai jellegű 
leírások). Ez a forráscsoport azonban még sokáig használatban marad a XVII. szá-
zad népszerű nyomtatványaiban, leginkább a kalendáriumokban, de ilyen tudato-
san szerkesztett ismeretterjesztő jellegű alkalmazásra, mint ahogy Frölich Borosz-
lóban kiadott német kalendáriumaiban láttuk, kevés példát tudunk. Ami viszont a 
törökkel folytatott küzdelmek eseménytörténetét illeti, Frölich itt is igyekezett ala-
pos információt nyújtani: az előző századra vonatkozó adatokat szintén krónikák-
ból veszi, a közelmúltat pedig saját maga és környezete emlékezete, s feltehetően 
más, korabeli kalendáriumok adatai nyomán mutatja be, amint ezt az 1623-as ka-
lendáriumban, továbbá a párhuzamosan kiadott magyar és cseh nyelvű zsebnaptá-
raiban olvashatjuk. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a kalendáriumokban fellelhető török tárgyú 
információk kutatása többféle területen hozott – és hozhat még – további értékes 
eredményeket. Az „oszmán-magyar kényszerű együttélés” témájához járul hozzá 
eddig föltáratlan adatokkal, az európai tudományos ismeretanyag (történelem, 
földrajz, etnográfia) felhasználásának, áramlásának útjáról, módjáról tár föl lénye-
ges összefüggéseket, valamint a reneszánsz és barokk kor orális hagyományában és 
írásbeliségében fölbukkanó irodalmi témák, szüzsék kapcsolatrendszerének vizsgá-
latához nyit meg újabb területeket. 
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FÜGGELÉK 

1. Georgievits: De Tributis Christianorum (OSzK, AppH. 620) 

 „Quartas omnium fructuum dant Christiani: & istiusmodi quartatio non 
solum ex prouentibus agrorum & pecorum colligitur, sed etiam mechanici de 
suo quaestu quartas dependunt. Deinde est & aliud onus capitationis: qua 
singuli, quot-quot sunt in una familia, singulos ducatos soluunt. Si parentes 
soluere nequeunt, ad liberos suos in servitutem vendendos compelluntur. 
Alij in catenis vincti, ostiatim obambulant ad stipem emendicandum, quod si 
ne ita quidem solvendo fiunt, perpetuis carceribus mancipantur.”[…] (98–
99.) 

„Minden terményből negyedet fizetnek a keresztyének: ilyesféle negyedet 
nem csupán a föld terméseiből és a lábasjószágból szednek, hanem a kézmű-
vesek is negyedet fizetnek a nyereségükből. Azon kívül van egy másik súlyos 
kötelezettség: a család minden egyes tagja után egy dukát fejadót kell szolgál-
tatni. Ha a szülők nem tudnak fizetni, arra kényszerítik őket, hogy az adósság 
fejében gyermekeiket rabszolgának adják el. Egyesek megbilincselve házról 
házra járnak pénzt koldulni, és ha így sem tudnak fizetni, életfogytiglan bör-
tönbe vettetnek.” 

Frölich tolmácsolásában: (OSzK, RMK III. 1499, B1a) 

„Von gedachtem Tribut ist so viel zuwissen, daß die Christen in der 
Türckey uber den Zehenden, den sie dem Türckischen Keyser jährlich geben, 
auch ihrer UnterObrigkeit alle Jahr den 4den Theil von allen Früchten 
erlegen müssen. Und derselbe Vierdte Theil feiler (?) der Obrigkeit nicht 
allein von allerley Früchten und Vieh, sondern auch die HandwercksLeute 
müssen den 4den Theil ihres Gewins, den sie mit ihrem Handwerck 
erworben haben von sich geben. Darnach ist noch ein grösser und 
beschwerlicher Tribut, nemblich, daß ein jeder Hauswirth für sich und alle 
Personen seines Hausgesindes alle Jahr einen Ducaten für ein jeder Haupt 
geben muß. Wann aber die Eltern so gar arm sind, daß sie dasselbe Geld 
jährlichen nicht erlegen können, so werden sie gezwungen von den 
unbarmhertzigen Buben, daß sie ihre Kinder zur Dienstbarkeit verkauffen, 
unnd davon das Geld erlegen, so sie jährlichen von einem Haupt erlegen 
müssen.”  

„Az említett sarcról azt lehet tudni, hogy a keresztyének Törökországban 
a tized fölött, amelyet a török császárnak évente megadnak, még az alacso-
nyabb rendű hatóságnak is évente minden terményből negyedet kell, hogy 
szolgáltassanak. És ez a negyedrész jár a hatóságnak nemcsak a termények-
ből és a jószágból, hanem a kézművesek is kötelesek munkájuk eladásából 
származó bevételük negyedét beszolgáltatni. Ezen fölül van még egy na-
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gyobb és súlyosabb sarc is, nevezetesen, minden házigazda magáért és ház-
tartása minden tagjáért évente fejenként egy dukátot kell hogy fizessen. 
Amikor pedig a szülők a szegénység miatt ezt a pénzt évente nem tudják 
megadni, a könyörtelen gazfickók arra kényszerítik őket, hogy gyerekeiket 
szolgának eladják, és abból teremtsék elő a pénzt az éves fejadó befizetésé-
hez.” 

2. Frölich a törökök túlvilágról alkotott képzeteit ismerteti (1635-ös kalen-
dárium): 

„Sie glauben daß ein Mensch dem Gesetz wol könne genug thun, und daß 
er durch seine, oder ja der Münche und Pfaffen Werck oder Verdienst Selig 
werde. Am Jüngsten Tage sollen nicht allein die Menschen, sondern auch 
allerley unfernünfftige Thiere und Bestien, als Beeren, Löwen, Katzen, 
Hunde, allerley Gevögel und Fische, gutte und böse Engel dem Menschen 
zum Dienst und Lust aufferstehen. Die Fromen werden mit einer 
schneeweissen Haut und wol proportionierter Leib aufferstehen, denen ein 
gutter Engel einen weissen Zettel geben wird, zum Zeugnüß ihrer Unschuld: 
dasselbe werden sie Gott einreichen, und bald darauff zum Paradeiß 
eingehen, darinnen dann die Mannspersonen zur Rechten, die 
Frauerspersonen aber zur Lincken ihren Standt haben werden. Es ist zwar 
auch eine Sicht in der Türckey, die da glaubet, daß kein Weibpersonen in den 
Himmel, wo das Männliche Geschlecht ist, gelangen, sondern sie bekähmen 
ihren Sitz unter der Sphaera des Monds, weil sie nach art des Monds stets 
wandelbar sind. Die Gottlosen, sprechen sie, werden gar in einer schwartzen 
scheußlichen gestalt aufferstehen, die Geitzigen mit einem Schweinskopff, 
die Neydischen mit einem Hundskopff, die Schänder, Schmäher unnd 
Lästerer mit einer grossen herausgehenden Zunge/ Bekommen von den 
Engeln einen Schwartzen Zettel, darauff ihre Missethat geschrieben. Der 
Sathan wird dieselben von einer grossen Eisernen Brücke in den Abgrund 
der Hellen hienabstürtzen. Dieselbe Eiserne Brücke aber wird des Monden 
Gestalt formiert sein, daß sie nemblich in der Mitten am höchsten, an beyden 
Enden aber ziemlich niedergebogen. Von der Mitten und höchsten Orth der 
Brücke sollen die allerärgsten Menschen, die wider Gott ohn unterlaß 
gesündiget haben, gestürzet werden. Von dem Niedrigsten Orth, am Ende 
der Brücke, fallen in die Hell diejenigen, so sich wider Gott nicht so hefftig 
vergriffen haben, dahero sie auch nach 100. oder 200. Jahren herauß 
kommen, und ins Paradeiß von Gott und den heyligen Engeln (welche sie 
fein abwaschen werden, jedoch bleibet ihnen ein ewiger schwartzer Fleck an 
der Stirne) versetzet werden.”(OSzK, RMK III. 1510 A2b-A4a) 

„Hitük szerint az ember könnyen eleget tud tenni a törvénynek, és a saját, 
vagy a szerzetesek és papok szolgálata által üdvözülhet. Az ítélet napján 
nemcsak az emberek, hanem az értelem nélküli állatok, mint a medvék, 
oroszlánok, macskák, kutyák, mindenféle madár és hal, jó és rossz angyalok 
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az ember szolgálatára és kedvére feltámadnak. A jámborok hófehér bőrben 
és és arányos testalkatban támadnak föl, akiknek egy jó angyal fehér cédulát 
ad, bűntelenségük igazolására: ezeket ők az Istennek átnyújtják, s utána a Pa-
radicsomba belépnek, ott pedig a férfiú személyek jobboldalt, az asszony-
személyek baloldalt helyet foglalnak. De van egy olyan nézet is Törökország-
ban, amely azt vallja, hogy a mennybe, ahol a férfiak vannak, semmiféle asz-
szonyszemély nem jut be, hanem az ő tartózkodási helyük a Hold alatti szfé-
rában lesz, mivelhogy ők a Holdhoz hasonlóan változékonyak. Az istentele-
nek – mondják emezek – egy teljesen fekete, förtelmes alakban fognak föltá-
madni, a fösvények disznófejjel, az irigyek kutyafejjel, a szégyentelenek, gya-
lázkodók és káromlók hatalmas kilógó nyelvvel. Az angyaltól fekete cédulát 
kapnak, amelyen bűntetteik vannak fölírva. A sátán ezeket egy vashídról a 
pokol fenekére fogja letaszítani. Ez a vashíd pedig holdsarló alakú lesz, amely 
középen fölmagasodik, a két vége pedig behajlik. A híd közepéről, a legmaga-
sabb helyről a legveszettebb emberek, akik Isten ellen szüntelenül 
vétkezntek, fognak a mélybe taszíttatni. A legalacsonyabb helyről, a híd végé-
ről azok esnek a pokolba, akik Isten ellen nem olyan súlyosan vétkeztek, in-
nen 100 vagy 200 év múlva előjönnek és Istentől és a szent angyaloktól a Pa-
radicsomba helyeztetnek – bár szépen megmosdatják őket, de a homlokukon 
örökké megmarad egy fekete folt.”  

REZÜMÉ 

A kora újkori közép-európai naptárak és prognosztikonok rendszeresen közöl-
nek híreket, információkat a török hódításokról. A krónikákban elsősorban ese-
ménytörténetet olvashatunk a XVI–XVII. századi harcokról, a kalendáriumok tolda-
lékrészében viszont hosszabb ismertetések is megjelennek a török népről, vallásuk-
ról, kultúrájukról, mentalitásukról. A XVII. században Frölich Dávid latin, német és 
magyar nyelven megjelent kalendáriumai adnak közre gazdag anyagot az említett 
témáról. Jelen tanulmányban az 1623-ra, 1633-ra, 1634-re és 1635-re szóló kalen-
dáriumok török tárgyú közleményeit ismertetjük, s kísérletet teszünk a források 
kiderítésére. Ezek között különösen jelentősnek tartjuk a XVI. századi vándorliterá-
tor, Bartolomaeus Georgievits könyvének felhasználását, valamint a XV. századi 
német krónika – „Düringische Chronika” 1521 – egyik elbeszélésének átvételét. 

A tanulmány egyrészt rámutat azokra a törökökkel kapcsolatos sztereotípiákra, 
amelyeket Frölich a XV–XVI. századi krónikairodalomból, továbbá a korabeli pro-
pagandairodalomból kölcsönzött, valamint eddig föltáratlan adatokkal dokumen-
tálja az európai tudományos ismeretanyag (történelem, földrajz, etnográfia) föl-
használásának, áramlásának útját a kalendáriumok közvetítésével. 
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MISCELLANAEA DE REBUS TURCARUM – THE IMAGE OF THE TURKS 

IN DAVID FRÖLICH’S CALENDARS 

The Central European calendars and prognostications permanently publish 
news and information about the Turkish conquest, as well as Anti-Turkish 
prophecies associated with the destiny of the Ottoman Empire. The calendar 
chronicles contain annals history of the wars against the Turk in the 15–17th 
centuries, while the calendar appendices provide shorter or longer descriptions 
and tracts on the Turkish people, culture, mentality, and on Muslim religion. In the 
first half of the 17th century David Frölich’s Latin, German and Hungarian language 
calendars published a very rich and colorful material on the above mentioned topic. 

We investigate four examples of these: the editions for the years 1623, 1633, 
1634, and 1635, trying to identify the sources used by Frölich. Among these, the 
Latin book of Bartolomaeus Georgievits, published in many editions during the 
16th century, and Johannes Rothe’s ”Düringische Chronika” (dating back to 1421) 
prove to be the most essential sources from which Frölich cites remarkable details.  

This paper aims at revealing the stereotypes that, together with historical facts, 
had been borrowed by Frölich from 15th and 16th century chronicles and Anti-
Turkish propagandistic books. Moreover, our paper provides documents 
unconsidered before to point out the way how European science (historical, 
geographical, ethnographical, and various scholarly material) spread, gaining 
publicity through printed calendars. 
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GUITMAN BARNABÁS 

A felső-magyarországi városszövetség és a 
török a XVI. század derekán 

Tanulmányomban azzal a kérdéssel kapcsolatosan vonultatok fel néhány adalé-
kot, hogy miképpen hatott a török tartós kárpát-medencei jelenléte a felső-
magyarországi városszövetség életére. Két részre bontottam a témát, előbb a had-, 
a gazdaság- és a társadalomtörténet szempontjából egészítem ki az eddigi szakiro-
dalmat néhány hasznosítható forrásadattal, majd eszmetörténeti megközelítésből 
igyekszem válaszokat találni. Vizsgálódásaim elsősorban a bártfai városi levéltár 
1550–1560 közötti misszilis anyagán,1 illetve a városszövetség „főideológusának”, 
Stöckel Lénárdnak2 (1510–1560) írásain alapulnak. 

A felső-magyarországi szabad királyi városok szoros együttműködése, város-
szövetsége a XV. század első negyedétől kezdett megszilárdulni. A városokat behá-
lózó információs csatornák működési mechanizmusát, hírforrásaik háromlépcsős 
tipológiáját H. Németh István tanulmányából ismerhetjük.3 A szövetség tagjai egy-
mást bevett rendszer szerint értesítették a különböző hírekről, eseményekről. 
Rendszeres gyűléseken hangolták össze lépéseiket, a korszak országgyűlésein pe-
dig igyekeztek egységes álláspontot képviselni.4 

A jelölt időszak missziliseit áttekintve szembetűnő, hogy bár ekkoriban építette 
ki felekezeti intézményeit a lutheri reformáció a térségben,5 továbbá az 1530-as 
évek végén megújított iskolája révén a tágabb régió elismert művelődési központ-

                                                           
1 Missiles, Magistrát Mesta Bardejov, Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov (Bártfai városi tanács, 
misszilisek, Eperjesi Állami Levéltár bártfai részlege), továbbiakban: MMB. 
2 Karl SCHWARZ, „Lumen et Reformator Ecclesiarum Superioris Hungariae”: Der Melanchthonschüler 
Leonhard Stöckel (1510–1560) – ein Schul- und Kirchenreformer im Karpatenraum = Philipp Melanchthon 
– Praeceptor Europae. Vorträge der Tagung „Philipp Melanchthon – Praeceptor Europae” vom 16. April bis 
zum 18. April 2010 in Erlangen, hrsg. Peter BUBMANN, Erlangen, BeE, 2010, 52–69. Miloš KLÁTIK, Leonhard 
Stöckel – Persönlichkeitsprofil 1510 – Juni 1560, Testimonia Theologica, 6(2012), 25–40. Továbbá a 2010-
es bártfai jubileumi Stöckel-konferencia kötetének tanulmányai: Leonard Stöckel a reformácia v strednej 
Európe, ed. Peter KÓNYA, Prešov, Prešovskej univerzity, 2011 (Acta Collegii Evangelici Prešoviensis, 11). 
3 H. NÉMETH István, Információszerzés és hírközlés a felső-magyarországi városokban = Információáramlás 
a magyar és török végvári rendszerben, szerk. PETERCSÁK Tivadar, BERECZ Mátyás, Eger, Heves Megyei 
Mu zeum, 1999 (Studia Agriensia, 20), 117–127. A városszövetség kora újkori szerepéről bővebben ld: H. 
NÉMETH István, Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–17. századi Magyarországon, Bp., Gondolat, Ma-
gyar Országos Levéltár, 2004, I–II. 
4 H. NÉMETH, Információszerzés… i. m., 121. 
5 GUITMAN Barnabás, Reformáció és felekezetszerveződés Bártfán = Szentírás, hagyomány, reformáció: 
Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok, szerk. ROMHÁNYI F. Beatrix, KENDEFFY Gábor, Bp., Gondolat, 
2009, 252–262. 
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jává vált Bártfa,6 mégsem a vallási, kulturális kérdések, hanem elsősorban anyagi 
természetű, illetve a török elleni harcokkal, a katonasággal kapcsolatos ügyek moti-
válták a levelek többségét.  

Az eperjesi tanács 1552. július 15–16-án Bártfára írt leveleiből értesülhetünk az 
aktuális háborús eseményekről, így Drégely, Ság és Gyarmat várának elvesztéséről, 
valamint Bebek Ferenc (1490 k.–1558) állítólagos haláláról Fülek alatt.7 Szó esik 
arról is, hogy a szultán behódolásra felszólító parancsot küldött a felföldi városok-
nak. 1558. május 21-i jelentésükben Benyó György és Keyl Márk bártfai követek 
Pozsonyból Tata elvesztését írták meg.8  

Nemcsak a veszteségekről, hanem az ellenség felett aratott győzelmekről is tájé-
koztatták egymást. 1553. október 17-én kelt levelében a bártfai tanács a Derecske 
mellett október 3-án lezajlott csatáról írt, ahol Petrovics Péter (1485 k.–1557), aki-
nek sorsáról bizonyosat nem közöltek a hírek, szenvedett vereséget.9  

1557. június 3-án Keyl Márk, a város követe örömmel írta Pozsonyból a bártfai 
tanácsnak, hogy Erdődy Péter (1504–1567) szlavón bán a törökök felett valahol 
Horvátországban hatalmas győzelmet aratott.10 A foglyul ejtett agát a hírt hozó 
lőcsei követ Bécsben maga is látta. 

1558. október 19-én kelt levelében az eperjesi tanács a kassai városatyák javas-
latát tolmácsolta a bártfaiaknak, miszerint a városokban az október 13-i méra-
sajókazai győztes ütközet ünneplésére vasárnap azonos időpontban énekeljék el a 
Te Deumot, és tartsanak hálaadó istentiszteletet.11 A másképp szikszóinak is neve-
zett csatában a Telekessy Imre12 (1497–1560) vezette hadak fényes diadalt arattak 
a törökök felett,13 akiket az idézett levél a kor szóhasználata szerint a kereszténység 
ősellenségének nevez.14   

A folytonos háború a látszólag biztonságban lévő városokat is jelentős mérték-
ben sújtotta. A már említett 1553. október 17-i levélben a bártfaiak kétségbeesett 
hangon értesítették a Pozsonyból hazafelé tartó követeiket arról, hogy a király két-
                                                           
6 Daniel ŠKOVIERA, Synovia Františka Révaia a bardejovský rektor Leonard Stöckel = Rod Révai v 
slovenských dejinách, ed. Miloš KOVAČKA, Eva AUGUSTÍNOVÁ, Maroš MAČUHA, Martin, Slovenska  Na rodna  
Knižnica, 2010 (Studia historico-bibliographica Turociensia, 3), 209–231. FRAKNÓI Vilmos, Réwai Ferenc 
nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 1538–1555 = Egyház, műveltség, történetírás, szerk. 
ROTTLER Ferenc, Bp., Gondolat, 1981, 184–214. MÉSZÁROS István, Az iskolaügy története Magyarországon 
996–1777, Bp., Akadémiai, 1981, 218–220. A bártfai iskola szabályzatát ld: UŐ., XVI. századi városi iskolá-
ink és a „studia humanitatis”, Akadémiai, Bp., 1981, 153–158. 
7 Eperjes, 1552. július 15.; Eperjes, 1552. július 16. MMB, škatul'a č. 130. 
8 Pozsony, 1558. május 21. MMB, škatul'a č. 148. 
9 Bártfa, 1553. október 17. MMB, škatul'a č. 134. 
10 Pozsony, 1557. június 3. MMB, škatul'a č. 144. A csatáról Istvánffynál is olvashatunk: ISTVÁNFFY Miklós 
magyarok dolgairól írt históriája Tállyai Pál XVII. századi fordításában, I/2, Bp., Balassi, 2003, 269–270.  
11 Eperjes, 1558. október 19. MMB, škatul'a č. 149.  
12 Telekessyről bővebben ld: KOMÁROMY András, Thelekessy Imre 1497–1560, Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, II(1889), 1, 101–124, 2, 209–232; 3, 463–483; 4, 638–672. (közli), Thelekessy Imre kassai kapitány 
végrendelete. 1560, közl. KOMÁROMY András, 1891 (Történelmi Tár XIV), 1, 139–145.  
13 A csatáról és hátteréről ld: ISTVÁNFFY Miklós magyarok dolgairól… i. m., 282–286. KOMÁROMY, 
Thelekessy… i. m., 665–667. 
14 „Gott der almechtig seiner Christenhaidt wider der Erb feindt den Türcken, einen grossen sig itzund 
vorlihen hatt”. 
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ezer forintos új adót vetett ki a városra.15 Kérik a követség egyik tagját, Keyl Márkot, 
hogy azonnal forduljon vissza, és tájékoztassa az uralkodót, hogy már fél éve is fizet-
tek egy hatalmas összeget, az elmúlt időszakban a kereskedelem lehanyatlott, a 
termés visszaesett, a király számára katonaságot is kell tartaniuk, mindezzel együtt 
a város szegénysége miatt az új adót nem bírja megfizetni. „A szegény polgárság 
összességének kell ezt az elviselhetetlen és lehetetlen adót megfizetnie, akkor, amikor 
mindannyian nagy szegénységre jutottunk.” Egy nappal később Kisszeben és Eperjes 
tanácsa egy közös levélben kéri ugyanezt a bártfai követektől.16 „Hírül adjuk, hogy a 
király új adóval terhel minket, és hatalmas taksát vetett ki ránk, amit nagy veszteség-
gel alig tudunk összekaparni, ha meg kell adni. Kérjétek a királynál, hogy ezzel az 
elviselhetetlen adóval a már szinte teljesen kimerült városokat ne akarja terhelni.”  

1558 májusából két követutasítást őriz a levéltár. Május 13-án a bártfaiak a kör-
nyéket megszállva tartó katonaság által okozott hatalmas károkról tájékoztatták 
követeiket.17 A termés elpusztult: elfogyasztották vagy letaposták, sem kerítéssel, 
sem zárral nem tudnak védekezni. Május 20-án az öt szabad királyi város egy közös 
instrukciót küldött, amelyben Telekessy Imrével való egyeztetésükről tájékoztatták 
a követeket.18 Telekessy katonát, élelmet és hadianyagot kért a városoktól, hogy a 
szerencsi kastélyból kifüstölhesse a Ferdinánd király oldaláról elpártolt Némethi 
Ferencet (?–1565).19 A városok a levél szerint csak a kért hadianyag egy részével 
tudnak szolgálni.    

A magisztrátusok tagjai természetesen nem csupán egymás között leveleztek, 
hanem a különböző királyi erődök és várak kapitányaival (például Telekessy Imré-
vel, Bornemissza Benedekkel), környező földesurakkal (például Tárczay György-
gyel), hadimegbízottakkal, valamint királyi és vármegyei tisztségviselőkkel (például 
Pesthy Ferenccel,20 Wernher Györggyel21) is sűrűn váltottak leveleket. E misszilisek 
bőségesen tájékoztatnak egyrészről a hadi helyzetről, másrészről pedig a városok 
magisztrátusainak a vármegyei, valamint a központi kormányzat képviselőivel 
folytatott, a katonaság kiállításával és ellátásával kapcsolatos alkudozásairól.  

A királyi seregek tisztjei többnyire a városokra kirótt pénzt és egyéb szolgáltatá-
sokat sürgették. Sárkándy (Zárkándy) Pál egri másodkapitány 1556. május 11-én 

                                                           
15 Bártfa, 1553. október 17. MMB, škatul'a č. 134. 
16 Eperjes, 1553. október 18. MMB, škatul'a č. 134. Ezt a levelet a mellékletben teljes szöveggel közlöm. 
17 Bártfa, 1558. május 13. MMB, škatul'a č. 148. 
18 Eperjes, 1558. május 20. MMB, škatul'a č. 148. 
19 SZABADI István, Némethi Ferenc és a reformáció, Egyháztörténeti szemle, VI(2005), 2, 153–157. SZABÓ 
András, Némethi Ferenc és más versszerző főnemesek Északkelet-Magyarországon a 16. század második 
felében, Egyháztörténeti szemle, VI(2005), 2, 158–164. 
20 EMBER Győző, Az újkori magyar közigazgatás története, Mohácstól a török kiűzéséig, Bp., „Budapest” 
Irodalmi, Művészeti és Tudományos Intézet, 1946, 150.  
21 Wernherhez ld: Elfriede RENSING, Georg Wernher, Präsident der Zipser Kammer = Jahrbuch des Graf 
Klebelsberg Kuno Instituts für Ungararische Geschichtsforschung in Wien, hrsg. ANGYAL Dávid, Bp., Magyar 
Tudományos Akadémia, 1933, 31–58. CSEPREGI Zoltán, Bújócskázó életrajz: Wernher György (1490?–
1556) hányatott ifjúsága = Acta historiae litterarum Hungaricarum XXIX. Ötvös Péter Festschrift, szerk. 
FONT Zsuzsa, KESERŰ Gizella, Szeged, Jo zsef Attila Tudoma nyegyetem Bo lcse szettudoma nyi Kar, 2006, 
41–46. Jana BALEGOVÁ, Humanista Jerzy Werner: wychowanek Akademii Krakowskiej?, Prace Historyczne, 
138(2011), 83–95. 
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kelt levelében kéri az eperjesi magisztrátust, hogy küldjék az adót, mert a gyalogo-
soknak már két, a lovasoknak pedig négy hónapja nem tudnak fizetni.22  

Telekessy Imre Nagymuzsalyról 1557. november 29-én felszólította Eperjest, 
hogy küldjön pénzt a város által kiállított darabontok számára.23 Ugyanezt megis-
mételte 1558. január 22-én Munkácsról keltezett levelében.24 Szintén Telekessy 
1559 januárjában Bártfától és egész Sáros vármegyétől is sürgősen ellátmányt kért, 
mivel az ellenség megfosztotta csapatait készleteiktől.25 Ternyey János sárosi szol-
gabíró február elején megismételte a főkapitány kérését: büntetés terhe mellett a 
városoknak kell az élelmiszert szoros határidőre beszolgáltatni.26 Ugyanezen év 
decemberében Telekessy nyolcvan gyalogost követelt a városoktól felszereléssel, 
szekerekkel és ágyúkhoz való dolgokkal együtt.27 

A beszállásolásokkal kapcsolatos problémákról is értesülünk.28 Telekessy 
(1559. február 21.) szemére vetette a bártfaiaknak, hogy túl drágán adják az élelmi-
szert, pedig akár ingyen is elvehetnék tőlük.29 Bornemissza János (1559. június 25.) 
Raszlavicáról viszont ígéretet tett a bártfaiaknak, hogy a falvaikra különös figye-
lemmel fog vigyázni.30 

Néha szerényebb kérésekkel is lehet találkozni a katonák levelei között. Hevesi 
Bornemissza Benedek31 1551. augusztus 14-én kelt levelében arra kérte a bártfai 
bírót, hogy mivel a készülődő hadjáratban a király hadnagyságra jelölte, küldjön 
neki kölcsönbe két-három gyalogosnak való bárdot. Erősen ígéri, hogy a hadjárat 

                                                           
22 Eger, 1556. május. 11. MMB, škatul'a č. 141. 
23 Nagymuzsaly, 1557. november 29. MMB, škatul'a č. 146. 
24 Munkács, 1558. január 22. MMB, škatul'a č. 147. 
25 Bártfának: Ajak, 1559. január 26. MMB, škatul'a č. 151.; Sáros vármegyének: Ajak 1559. január 26. 
MMB, škatul'a č. 151. Az előbbi kiadva: Magyar levelek a bártfai levéltárból, közl. SZÁDECZKY Lajos, 1882 
(Történelmi Tár V), 388–394, 390. 
26 Ternye, 1559. február 1. MMB, škatul'a č. 153. (A levéltár rendezője tévesen oldotta fel a keltezést – 
„seredan bodog asson estyn anno 1559” – november 20-ra.) 
27 Kassa, 1559. december 6. MMB, škatul'a č 153. 
28 A beszállásolásokról összefoglalóan ld: H. NÉMETH István, A beszállásolások rendszere és hatásai a XVI–
XVII. századi Magyar Királyság szabad királyi városaiban, Hadtörténelmi Közlemények, 122(2009), 281–
320. 
29 Eperjes, 1559. február 21. MMB, škatul'a č. 151. 
30 „aztys meg hattam hogy ha egyeb lehet benne, hogy az kegyelmetek falwyt ne bancza ottys az hova 
szalwnk noha ez most walamy wętek myat jgy eset, ennek utanna az kegyelmetek falwya en twlem meg 
nem bantatyk hanem inkab otalmazom az menyre en twlem lehet mert örömesben akarok kegyelmetek 
baratsagygal lennem hogy nem mynt wętnem kegyelmetek ellen.” Raszlavica, 1559. június 25. MMB, 
škatul'a č. 152. 
31 A két közeli rokon (testvér?) hevesi Bornemissza Benedek közül az aláírás alapján az idősebbik, aki 
később gyulai kapitány is lett rövid időre. Az alábbi közleményben feltehetően tévesen az ifjabbikat 
nevezik a szerzők Gyula várkapitányának. BÖSZÖRMÉNYI József, KÜNSTLERNÉ Virág Éva, A két hevesi Bor-
nemissza Benedek és armálisuk 1533-ból, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle: társadalom, tudomány, mű-
vészet, 40(2005), 1, 98–106, 100. További irodalom Bornemissza Benedekről: CSÁNKI Dezső, Hevesi 
Bornemissza Benedek gyulai várkapitánysága = Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténeti Társulat 
Évkönyve 1881/82, szerk. ZSILINSZKY Mihály, Gyula, 1882, 57–104. CSORBA Csaba, Vég-Gyula várának 
históriája, Bp., 1985, 118–123. 
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után visszaadja azokat.32 Ugyanő nyolc évvel később, amikor megkapta a királytól a 
gyulai várkapitányi tisztséget, egy lovat, illetve 16 aranyat kért a tanácstól.33  

A városok vezetői országos és közérdekű híreket is kaptak a kapitányoktól. 
1558. január 26-án Pethő János (1528 k.–1578) kassai főkapitány híreket küldött 
Bártfának, a levelében figyelmeztette a várost Izabella nyolcezer fős, törökökből és 
oláhokból álló fosztogató seregére, s jelezte, hogy minden mozgósítható emberre 
szükség van ellenük.34 Telekessy Imre 1559 nyarán a lengyelországi járvány miatt 
lezáratta a határokat, egyúttal egy közelgő török támadásra is figyelmeztetett: „Az 
Buday Bassa mynden ereywel az rakosra zalloth algywkkal, tharazkkokal, legietek 
azert kezen”.35 

A török hadjáratok csapásirányától távol fekvő városokat, ha azok délebbre lévő 
szőlőbirtokait nem számítjuk, közvetlenül nem pusztította a természet szerint való 
ellenség, a kor misszilisei ugyanakkor híven tanúsítják, hogy a török állandósult 
jelenléte közvetetten mint pénzügyi, gazdasági teher súlyosan éreztette hatását. A 
XVI. század elején virágzó városok lakói a körülmények kedvezőtlen változásaira a 
reformáció horizontján belül keresték a magyarázatot. 

Az 1550-es évekre a kelet-felföldi városszövetség tagjai alulról szerveződő 
konfesszionalizáció keretében kialakították saját evangélikus egyházkerületüket. A 
tudatosan vagy a körülmények hatására alattvalóikkal együtt evangélikussá váló 
polgárság az élet nagy kérdéseire elsősorban a protestáns tanokat hirdető prédiká-
toroktól, tanítóktól várta a válaszokat. Közülük kiemelkedő jelentőségű a már emlí-
tett bártfai Stöckel Lénárd, aki két évtizednyi iskolamesteri ténykedése alatt több 
nemzedéknyi polgári, valamint főúri gyermek kialakuló világnézetére gyakorolt 
döntő befolyást. Stöckel gondolatvilága különböző kiadott és kiadatlan műveiből és 
részben ismert levelezéséből hitelesen megidézhető.36  

A halála után több évtizeddel megjelent latin nyelvű posztilláskötetében számos 
utalást találhat a figyelmes olvasó a törökökre vonatkozóan. A török nép és a mo-
hamedán vallás legtöbbször a római Szentszékkel, a pápista ellenséggel együtt jele-
nik meg írásmagyarázataiban. A Luther-tanítvány Stöckel a törökkel kapcsolatban 
többnyire következetesen a wittenbergi álláspontot képviselte.37 A pápai és a török 

                                                           
32 Som, 1551. augusztus 14. (A keltezés nincs feloldva a levéltári borítékon.) MMB, škatul'a č. 128. 
33 Deméte, 1559. február 13. MMB, škatul'a č. 151. Ezt a levelet a mellékletben teljes szöveggel közlöm. 
34 Kassa, 1558. január 26. (Feltehetően tévedésből júniusi levelek közé sorolták a levéltár rendezői.) 
MMB, škatul'a č. 148. 
35 Kassa, 1559. augusztus 14. MMB, škatul'a č. 152. Kiadva: SZÁDECZKY, Magyar levelek… i. m., 391. 
36 Felsorolásukat ld: GUITMAN Barnabás, A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere, Doktori 
(PhD) értekezés, Piliscsaba, 2009, 153–155.  
[URL: http://phd.btk.ppke.hu/tortenelemtudomany/guitman_barnabas/] 
37 Luthernek a török kérdésben kifejtett nézeteiről ma is alapvető Sólyom Jenő 1933-ban megjelent 
tanulmánya. Az ott leírtakat további adatokkal egészíti ki Siegfried Raedernek a Luther Handbuchban 
megjelent írása, továbbá Segesváry Viktor 2005-ben, Őze Sándor 1991-ben megjelent könyve. (SÓLYOM 
Jenő, A török-kérdés = UŐ., Luther és Magyarország: A reformátor kapcsolata hazánkkal haláláig, Bp., 
Luther-Ta rsasa g, 1933, 79–109. Siegfried RAEDER, Luther und die Türken = Luther Handbuch, hrsg. Alb-
recht BEUTEL, Mohr SIEBECK, Tübingen, 2005, 224–231. SEGESVÁRY Viktor, Az iszlám és a reformáció: Ta-
nulmány a zürichi reformátorok iszlámmal szembeni magatartásáról 1510–1550, Hága, Mikes Interna-
tional, 2005. ŐZE Sándor, „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”, Bp., Magyar Nemzeti Mu zeum, 1991.) 
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hatalmat egyaránt az Antikrisztus birodalmának nevezte, de a tan tisztasága szem-
pontjából – Lutherhez hasonlóan – veszélyesebbnek tartotta az egyházon belüli 
áltanítókat (pápistákat, anabaptistákat, kálvinistákat és szentháromságtagadókat 
értvén alattuk) a törököknél, akik nyíltan ellenségei a keresztény hitnek.38   

„Jóllehet a török mocsok felette elhatalmasodott, mégis a pápa kegyetlensége 
messze nagyobb azok ellen, akik tisztátalanságában nem utánozzák. Pápán nem azt a 
személyt értem, aki Rómában székel, hanem az Antikrisztus teljes országát, amely az 
Evangélium és Krisztus országa ellen összeesküdött. (...) A pápa ugyanis a heródesi 
szajha, aki magát Heródeshez kötötte, és magát annak teljesen alárendelte.”39  Ez 
utóbbi meghatározás szintén egybecseng Luther álláspontjával, aki amikor a pápá-
ról mint Antikrisztusról írt, nem konkrét pápára utalt, hanem magát az intézményt 
támadta.40 

Míg Luther elismerésre méltó tulajdonságokat is talált a törökökben –hiszen ők 
is emberek, képtelenség, hogy ne legyen bennük jó: egymás között hűségesek és 
barátságosak, nem tisztelnek képeket stb. –, addig Stöckel Bécsben őrzött kéziratos 
Apológiájának egyik fejezetében nemcsak határozottan és egyértelműen elítélte 
azokat, akik a törökök segítségébe, védelmébe vetették bizodalmukat, hanem a 
törököktől minden emberit elvitatott.41 „Értjük és valljuk, hogy mindazokat, akik a 
török társaságába és barátságába menekülnek, és ezáltal a hazát is és az egyházat is 
szolgálni vélik, ördögöknek sokasága szállta meg (...) a törökök nem emberek, hanem 
barbárok, akiket az ördög abból a célból hozott létre, hogy mindent, ami isteni és em-
beri, magából az ember emlékezetéből is kitöröljenek.”42 Stöckel okfejtésében nem 
pusztán teológiai érveket használ, a török elleni küzdelemben hősi halált halt és 

                                                                                                                                                
Ld. még a Theologische Realenzyklopädie, Berlin, New York, Walter de Gruyter, (a továbbiakban: TRE) 
vonatkozó szócikkeit: Gottfried SEEBAß, Die Antichristvorstellung in der Reformation = TRE, 1978, III, 28–
43; UŐ., Die Apokalyptik bei Luther und den Reformatoren = TRE, 1978, III, 280–289. Melanchthonnak a 
magyarországi helyzettel és az ország törökellenes harcával kapcsolatos nézeteiről újabban: IMRE Mi-
hály, Melanchthon paeonjai és magyarjai – adalékok a magyar protestantizmus történelmi identitásának 
alakulásához = UŐ., Az isteni és az emberi szó párbeszéde: Tanulmányok a 16–18. századi protestantizmus 
irodalmáról, Sárospatak, Hernád, 2012, 120–167. 
38 „Non intelligit eos, qui sunt extra Ecclesiam, ut sunt Turcici doctores, Judaeorum Magistri, et alii 
manifeste impii et adversarii doctrinae Christinae. Hos enim facile est cavere, si cui religio Christiana curae 
est, cum palam negent Christum, eiusque verbum reiiciant. Sed ostendit Pseudoprophetas in ipsa Ecclesia 
esse.” Leonhart STOECKEL, Postilla seu enarrationes erotematicae epistularum et evangeliorum tam 
dominicalium quam festorum dierum, quibus etiam nonnulli sermones in festis sollemnioribus utiles 
adiuncti sunt, Bartphae, David Gutgesell, 1596, 258. 
39 „Papam enim appello non unam illam personam, quae Romae sedet, sed totum illud Antichristi tegnum, 
quod adversus Evangelium et regnum Christi coniuravit, longe potentius, quam Herodes cum amica sua 
adversus Johannem Baptistam. Papa enim est Herodias meretrix, quae sibi Herodem suum adiungit, 
totumque sibi obnoxium facit, quemadmodum sit in turpi amore.” STOECKEL, Postilla… i. m., 492v. 
40 Vö. SEEBAß, Die Antichristvorstellung… i. m., 28–43. 
41 RAEDER, Luther… i. m., 229. Leonard STÖCKEL, Apologia ecclesiae Bartphensis comitens contra 
barbarorum blasphemias, qui accusabant eam ut haereticam et propugnatricem idolorum, 1558 
(Bibliotheca Palatina Vindobonensi, Österreichische Nationalbibliothek Handschriftensammlung 13034 
Suppl. 388.). 
42 STÖCKEL, Apologia… i. m., 59v–60v. 



39 

Wittenbergben is tisztelt magyarországi kiválóságok megidézésére építi gondolat-
menetét.   

Egy Melanchthonhoz írt levelében arról ír, hogy a törökök hódítása és az árulá-
sok miatt kialakult zűrzavaros helyzetről csak az őrültek gondolhatják, hogy hasz-
nos lehet a kereszténység számára.43 

A bártfai iskolamester szenvedélyesen kikelt azok ellen, akik a törökben akár 
politikai céljaikhoz, akár a hitújítás előmozdításában lehetséges támogatókat láttak. 
Többek közt Gyalui Torda Zsigmond44 (1510 k.–1569) leveleiben tűnik fel például 
az az álláspont, hogy bár a hírek szerint szolgaságban tartják az oszmánok a meg-
hódított lakosságot, a vallásgyakorlat mikéntjébe nem szólnak bele, sőt inkább a 
protestánsokat pártolják, nagyobb szabadságot adva nekik, mint amilyen a király 
hatalma alatt álló területeken élőknek jutott.45 Senkit sem kényszerítenek a hitüket 
felvenni, még abban is reménykedik, hogy Isten a törököket keresztény hitre vezeti. 
Stöckelnél az ilyenfajta megengedőbb hangnem teljesen hiányzik.  

Tanóráin lediktált jegyzeteiből állhatott össze a Meditatio passionis Christi címet 
viselő kéziratos anyag, amelyet jelenleg Pozsonyban őriznek.46 A legérdekesebb 
talán a 225–240. oldalig terjedő része, amely Luther tanítása alapján a világ végéről 
szól.47 A szöveg nem teljesen Stöckel munkája, lejegyzője kiegészítette, aktualizálta 
a tartalmát. Az eszmefuttatás szerint a világ végének vizsgálatánál három kérdésre 
szükséges válaszokat keresnünk. Vajon lesz-e ennek a világnak végítélete? Mikor? 
Miképpen? A kérdésekre elsősorban a Szentírásban találta meg a szerző a válaszo-
kat. Hivatkozik többek között a Dániel által megjósolt négy birodalomra: asszír 
(babilóniai), perzsa, görög és római. A római szerinte utóbb két részre oszlott, az 
egyik a pápa, a másik a török elnyomása alá került. Úgy gondolja, azért sem lehet 
messze az apokalipszis, mivel a negyedik és egyben utolsó birodalom széthullásá-
nak és pusztulásának tünetei szembetűnőek.48  

                                                           
43 „Sed omnes alios furores hoc scelus antecellit, quod somniant hunc statum evangelio profuturum esse.” 
Bártfa, 1557. január 23. Daniel ŠKOVIERA, Epistulae Leonardi Stöckel, Zbornik Filozofickej Fakulty 
Univerzity Komenského Graecolatina et Orientalia, VII–VIII, 1976, 265–359, 346–348, itt: 347. 
44 Életének, munkásságának eddigi legbővebb magyar összefoglalója Zemán László Miloslav Okál francia 
nyelvű Torda-tanulmányának recenziója: ZEMAN László, Gyalui Torda Zsigmond élete és munkássága, 
Magyar Könyvszemle, 99(1983), 1, 102–110. 
45 „scito in jurisdictione Turcorum ubique libere praedicari evangelium, ut summum beneficium Dei esse 
dicat, quod has terras a barbaris subjugari permiserit. Et si enim corpora serviunt, certe evangelii magna 
lux affulsit et est amplissima libertas spiritus, quam nostri reges, si rerum potirentur, armis et castris 
impedirent.” Eperjes, 1545. december 25. Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, 
kiad. BUNYITAY Vince, RAPAICS Rajmund, KARÁCSONYI János, Bp., Szent István Társulat, 1912 (a 
továbbiakban: ETE), IV, 448–453, 451; „propterea Deus adduxit Turcas, qui concedunt libere doctrine 
celestis confessionem” Eperjes (?), 1551. október 10. ETE, V, 596–597. 
46 Ústredná knižnica Slovenská Akademia Vied (továbbiakban: SAV) Š A III 281. [URL: 
http://oldbooks.savba.sk/digi/] 
47 De fine mundi, quaedam collecta ex doctrina doctoris Lutheri consentanea testimoniis divinis, quae 
extant in libris Ecclesiae dei. Authore Leonharto Stöckelio 1556. SAV Š A III 281. 225–240. 
48 „Quamobrem non potest novissimus dies procul abesse, cum Monarchia quarta et ultima jam ante annos 
1161 facta computatione ab anno praesenti 1573 frangi ac deleri coeperit, atque ex eo tempore duo 
crudelissimi latrones Mahometui et Papa horrendis motis turbant ac funditus perdunt Oeconomias et 
Politias, Scholas et Ecclesias, ut reliquia regnorum nihil sint, nisi stopae dissolutae. Hic status a justicia 
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Stöckel, úgy tűnik, a török elleni harcot nem kötötte olyan feltételekhez, mint Lu-
ther, viszont a korszellemmel egybevágóan beillesztette egy Isten által szabályozott 
apokaliptikus folyamatba. Egyik prédikációja szerint az utolsó idők nehézségei, 
megpróbáltatásai elől nincs mód a menekvésre, Európa bármelyik országában 
utolérik azok a menekülőt, mert nem az emberi akarattól függ a végidő eljövetele, 
hanem isteni rendelésből következik be, és a föld minden területét egyaránt sújtani 
fogja.49 Stöckel szavait életével hitelesítette, a zűrzavaros negyvenes-ötvenes évek-
ben többször lett volna lehetősége Boroszlóban vagy még nyugatabbra biztonságos, 
jól fizetett állásra, végül polgártársai rábeszelésének hatására mindannyiszor kitar-
tott a felső-magyarországi városok mellett.50  

Stöckel szeretett mesterével, Melanchthonnal folytatott levelezésében szemé-
lyesebb hangon osztja meg keserű tapasztalatait a magyarországi helyzetről.  

1544. augusztus 25-én kelt levelében párhuzamot vont a városok és az oroszlá-
nok elé vetett Dániel próféta között.51 A bibliai oroszlánokat hasonlatában a király 
kegyetlen gondolkodása, a török embertelensége, a nemesség vadsága és a polgá-
rok irigysége jelenítette meg. A pogány veszedelem nagyságával egyenértékűnek 
festette le az ország vezetőinek becstelenségét. György barát miatt lett az ország a 
török prédája, Bebek Ferenc nyíltan szövetkezett a törökkel.  

1551 őszén küldött levele szerint már annyi vár elveszett, hogy Pannónia védő-
bástyáiként egyedül csak a szász települések maradtak meg.52 1557 telén pedig úgy 
vélekedett, hogy az országot az elkerülhetetlen végső pusztulás fenyegeti.53 Ferdi-
nánd király kétfrontos háborúja a török és a lázadók ellen csak kezdetben volt sze-
rencsés, sorozatos árulások miatt megszakadtak a hadműveletek. Eger hős védői-
nek vezérei az ellenséghez álltak át. A katonák pedig jelenleg a téli szállásaikra visz-
szavonulva a városokat pusztítják.  

* 

A felső-magyarországi városok életére, mindennapjaira a török természetesen 
éppúgy fenyegető árnyékot vetett, mint az ország többi szabadon maradt részére. A 
török azáltal, hogy visszasegítette az országba Szapolyai Jánost, és megakadályozta, 
hogy az egyetlen király jogara alatt egyesüljön, egyúttal egy négyszáz évig tartó 
polgárháborús feszültséget is konzervált, amely ciklikusan fegyveres felkelésekbe, 
                                                                                                                                                
vehementer alienus longo tempore durare nullo modo potest. Christus ergo deletis injustis mundi imperiis 
omnem potestatem sibi uni vendicabit iuxta Prophetiam Danielis de lapide, qui sine manibus hominum 
abscissus comminuit statuam, quae quator regna potentiae significavit ac solus occupabit orbem 
terrarum.” Uo. 235. 
49 STOECKEL, Postilla… i. m., 83. 
50 A mansfeldi meghíváshoz: Bártfa, 1545. június 12. ŠKOVIERA, Epistulae… i. m., 323–325. Továbbá: 
Philippi Melanthonis opera quae supersunt omnia = Corpus Reformatorum, III, hrsg. Carolus Gottlieb 
BRETSCHNEIDER, Schwetschke et Filium, Halis Saxonum, 1836, 1068. A boroszlói meghíváshoz: Bártfa, 
1551. november 21.; Bártfa, 1556 körül. ŠKOVIERA, Epistulae… i. m., 326–328, 345–346. Továbbá: Borosz-
ló, 1551. augusztus 25. Eugen ABEL, Unedierte Briefe von Luther, Melanchton und Leonhard Stöckel, 
Ungarische Revue, 1887, 710–713, 718. 
51 Bártfa, 1544. augusztus 25. ŠKOVIERA, Epistulae… i. m., 318–322. 
52 Bártfa, 1551. november 21. Uo., 326–328. 
53 Bártfa, 1557. január 23. Uo., 346–348.  
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lázadásokba torkollott tulajdonképpen egészen a XX. századig. Ezeknek a harcok-
nak a pusztításai, költségei éppúgy sújtották a XVI–XVII. században a városokat, 
mint a török elleni védekezés óriásira nőtt terhei. Míg ezek a terhek a XVII. század-
ban egyértelműen meghaladták a városok teljesítőképességét,54 addig a XVI. század 
derekán még csak a tűrőképességük határát feszegették.  

Az evangélikussá lett városok a zűrzavaros helyzetben a biztonságot, a rendet és 
a támogatást – kérvényeik alapján – a királyi hatalomtól és a vallási megújulástól 
várták. A törökben az ősellenséget látták, akivel szövetkezni megengedhetetlen. A 
kereszténységen belül újonnan kialakult felekezeti szembenállás feloldását sem a 
török védőszárnyai alatt képzeltek el. A reformáció tanai révén felfrissített hittel, 
egyfajta „apokaliptikus derűlátással” tekintettek előre, bizalmukat Isten kegyelmé-
be helyezték. 

MELLÉKLET55 

1. Eperjes, 1553. október 18.56  
Az eperjesi és a kisszebeni tanács közös levele a városok gyűléséből Eck Bálint és 

Keyl Márk bártfai polgárok számára. Kérik őket, hogy a király által a városokra kive-
tett új, elviselhetetlen adóterhek miatt forduljanak vissza hazafelé tartó útjukról, és 
járjanak közben az uralkodónál a városok nehéz helyzetére hivatkozva (eladósodott-
ság, zsoldosok tartása, élelmiszer drágasága) a terhek enyhítése érdekében. 

Salutem optamus Vestris Dominationibus prudentes et circumspecti Domini. 
Notum facimus Dominationibus Vestris, quod Regia Maiestas nos nova exactione 
onerat et ingentem taxam a nobis exigit, quam magna cum iactura vix corredere, si 
danda est possumus. Hanc ob causam, vehementer et enixe oramus, ut ubi ubi hic 
noster homo vos offendet et praesentes exhibebit ex eo loco redire velitis ad 
Regiam Maiestatem. Cupimus enim, ut ante cum eo nostra omnium causa agatur, 
quod ejus Maiestas novis mandatis nos obruat. Hac ipsum utro nemo melius et 
citius conficere potest, quam vos, qui jam in itinere estis et instructi ab omnibus 
rebus ad eiusde eiusmodi profectionem necessiariis. Supplicabitis autem iste coram 
apud Regiam Maiestatem et orabitis, ne hac exactione intollerabili civitates has jam 
fere exhaustas gravare velit. Vere enim scribere possumus Dominationibus Vestris, 
quod pecuniam a creditoribus mutuo acceptam, et pro taxa Regiae Maiestati 
missam nondum restituerimus. Adhaec hoc ipso die, quo hosce ad vos dedimus, 
nostris stipendiariis misimus pecuniam non paucam. Sunt et alia inter quae caritas 

                                                           
54 Vö. H. NÉMETH István, Városok a csőd szélén: A magyarországi szabad királyi városok eladósodásának 
hátteréhez = A történettudomány szolgálatában: Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére, szerk. 
BARÁTH Magdolna, MOLNÁR Antal, Bp–Győr, Magyar Országos Levéltár, 2012, 167–185. 
55 A levelek átírását alapvetően Fazekas Istvánnak a Fons folyóirat kiadásmódszertani tematikus szá-
mában olvasható ajánlásai alapján készítettem el. A rövidítéseket dőlt betűs feloldás jelzi. FAZEKAS István, 
Korreferátum Oborni Teréz előadásához, Fons, VII(2000), 1, 77–79. 
56 MMB, škatul'a č. 134. 
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annonae, quae nos exhauriunt et ad summam egestatem redigunt. Haec omnia si 
Regiae Maiestati coram indicabitis, speramus clementius nobiscum acturam esse. 
Vos quoque hoc in re nobis non gravatius gratificaturos esse, confidimus et propter 
pietatem vestram erga patriam et ob respectum summae necessitatis. Optamus vos 
bene valere. Datae in congregatione civitatum Eperies 18 octobris Anno 1553. 

Judices et jurati cives civitatum Eperiesiensis et Czibiniensis. 
Külcím: Prudentibus et Circumpsectis Dominis Valentino Eckio et Marco Keyl 

civibus Bartphensis Amicis nobis dilectis. 
Papíron, viaszpecsét nyomaival.  

2. Deméte, 1559. február 13.57 
A frissen kinevezett gyulai kapitány, idősebb hevesi Bornemissza Benedek a bártfai 

tanácstól kér egy a nép nyelvén fakónak nevezett lovat, továbbá, ha lehetséges, 16 
forint támogatást. 

Prudentes et Circumspecti domini Amici et vicinique mei michi observandissimi 
salutem et omnem bonum ceterum. Sacratissima Majestas Romanorum Imperator 
dominus meus Clementissimus cum Serenissimo filio Rege Maximiliano domino 
michi Clementissimo dederunt arcem Gywla, ut essem capitaneus in arce ipsius 
Gywla. Ideo ob respectum boni amicitiae et vicinitatis erga me velint michi 
dominationes vestrae dare illum equum vulgo fako vocatum, quem vidit dominus 
frater noster Benedictus Bornemissa Junior, quando erat apud dominationes 
vestras, quia oportet me illic ire, dominationes vestras rogo veluti dominos et 
vicinos confidentissimos velint nobis dare pro illa summa pecunia videlicet fl XVI, si 
potest fieri et ego dominationibus vestris in majoribus et eciam similibus pari 
amicitia et omni boni vicinitatis servire atque reconpensare studebo, exhibendis 
restitutis date valere dominationes vestras per felices annos, datum Demethe 16. 13. 
februari anno 1559.  

Ejusdem dominationibus vestris Benedictus Bornemissa de Hewes Capitaneus 
arcis Gywla etc. 

Külcím: Prudentibus et circumspectis dominis Judici et Juratis ac totius 
Communitati Regie Civitatis Bartpha etc dominis et amicis vicinis michi meis 
confidentissimis etc. 

Papíron, hátlapján Bornemissza-címeres58 viaszba nyomott pecséttel.  

REZÜMÉ 

A tanulmány azt vizsgálja, milyen hatással volt a törökök hosszú távú jelenléte a 
Kárpát-medencében a felső-magyarországi városokra. Az első rész a bártfai levél-
tárban található, 1510 és 1560 között íródott levelekben feltárt újabb had-, gazda-
                                                           
57 MMB, škatul'a č. 151. 
58 A Bornemissza testvérek címeres levelét címerképpel és leírással ld: BÖSZÖRMÉNYI, A két hevesi..., i. m., 
104–106.  
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ság- és társadalomtörténeti adatokkal egészíti ki a korábbi szakirodalmat. A máso-
dik rész a helyi egyházi értelmiségnek a törökökhöz való viszonyulását vizsgálja a 
luteránus városok legfőbb ideológusa, Leonard Stöckel írásai (1510–1560) alapján. 
A XVI. század közepén e városok teljesítőképességük határán álltak a polgárháború 
pusztításai és a törökök elleni védelem költségei miatt. A királytól, illetve a vallási 
megújulástól vártak biztonságot, rendet és segítséget. A törökökre, mint örök ellen-
ségeikre tekintettek, akikkel bármifajta szövetség megengedhetetlen. A keresztény-
ségen belül kibontakozó felekezeti konfliktusoknak a törökök uralma alatt való 
megoldását nem tudták elképzelni. A jövőbe egyfajta „apokaliptikus optimizmussal” 
néztek. 

THE ALLIANCE OF UPPER-HUNGARIAN TOWNS IN THE MIDDLE OF 

THE 16TH CENTURY AND THE TURKS 

This paper examines the effects of the long-term presence of the Turks in the 
Carpathian Basin on the life of the members of the alliance of Upper-Hungarian 
towns. The first part completes earlier literature with data on military, economic 
and social history, based on letters written between 1550 and 1560, kept in the 
Archives of Bardejov. The second part deals with the standpoint of local clerical 
intellectuals concerning the Turks, on the basis of writings by Leonard Stöckel 
(1510–1560), the main ideologist of the Lutheran towns. In the middle of the 16th 
century, these towns were on the edge of their abilities due to the havoc of civil war 
and the defence costs against the Turks. They expected safety, order and help in the 
confused conditions from the king and from religious renewal. They looked at the 
Turks as their eternal enemies, with whom any kind of alliance is inadmissible. 
They could not imagine the solution of denominational conflicts, evolved newly 
within Christianity, under Turkish wings. They looked forward to the future with a 
kind of „apocalyptic optimism”. 
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MACZÁK IBOLYA 

Köntösök, csaták, beszédek 
Oszmán–magyar együttélés Georg Scherer 

prédikációiban1 

A győri végvár 1598. március 29-i visszafoglalása a töröktől nagy nemzetközi 
visszhangot váltott ki. Az események hírét számos röplap és művészi kivitelű em-
lékérem terjesztette, a török, magyar és osztrák szereplők arcvonásait portrémet-
szetek és festmények örökítették meg.2 

A történtek különleges jelentőségét nyilvánvalóan az adta, hogy a „német–római 
birodalom kulcsának”3 – ahogyan akkoriban a várost nevezték – visszavívása alap-
vetően megkönnyebbülést jelentett a külföld számára is. Ez tudható például a 
freistadti Joachim Menczel 1607-ben nyomtatott hőskölteményéből is, mely címol-
dala szerint a „Győr vára csodálatos visszafoglalásának emlékünnepélyére”4 íródott, 
„mely a görlitzi iskolában évenkint megünnepeltetni és hálás emlékkel felujittatni 
szokott”.5  

A Bécs kapujának számító erősség felszabadulásának örömére április 2-án ün-
nepélyes körmenetet és misét tartottak a bécsi Stephansdomban. Az ünnepi hitszó-
nok Georg Scherer jezsuita volt. Nem véletlenül őt szemelték ki erre a feladatra. Az 
1540-ben született, tiroli származású tiroli hitszónok ugyanis 1559-ben lépett be a 
jezsuita rendbe, de már 1561-ben már szónokként említi a rendi katalógus.6 Ebbéli 
sikereinek nem mindenki örült egyformán – a nagyszombati kollégium neves szó-
noka, Johann Seidel (aki ekkor Bécsben prédikált) meg is jegyezte, hogy nem illő, 
hogy egy, még fel sem szentelt ifjú tömegek előtt prédikáljon vasárnaponként, mi-
kor egy meglett doktor az ünnepekre van beosztva, amikor kevesebben mennek a 
templomba… Ez a megjegyzés azonban nem befolyásolta Scherer karrierjét: ő lett a 

                                                           
1 A szerző az MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport tagja. A tanulmány az OTKA K 
101571. számú pályázata támogatásával készült. 
2 SZÁVAY Gyula, Győr, Győr, Győr szab. kir. város Törvényhatósága, 1896. (A Győr visszavétele a törökök-
től s további története 1743-ig című fejezethez [54–64.] kapcsolódó, számozatlan táblamellékletek.) 
3 SZÁVAY, i. m., 44.  
4 SZÁVAY, i. m. (A Győr visszavétele a törököktől s további története 1743-ig című fejezethez [54–64.] 
kapcsolódó, számozatlan táblamellékletek.) 
4 Uo. 
5 Uo. 
6 ŐRY Miklós, Pázmány Péter tanulmányi évei, szerk. BERZSÉNYI Gergely, PPKE BTK, Piliscsaba, 2006 (Páz-
mány Irodalmi Műhely – Tanulmányok, 5), 86. 
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a kollégium templomának főszónoka, a Hofburgkapellében szónok és főhercegi 
gyóntató. 1594. augusztus 9-ig a Szent István dóm koncionátora is ő volt.7  

1598-as, a győri eseményekkel kapcsolatos prédikációját tehát már vendégszó-
nokként mondta el a Stephansdomban. Voltaképpen éppúgy ünnepi beszédet 
mondott tehát, ahogy korábban Seidel. Scherer prédikációja – jóllehet, jelenleg 
nincs adatunk arról, hogy hányan voltak jelen – jóval szélesebb hallgatói réteghez 
jutott el: még ugyanebben az évben kétszer megjelent Bécsben, valamint Augs-
burgban, Ingolstadtban, Constanzban, és a következő évben, Erfurtban is.8 Mindez 
azonban nemcsak a népszerűség fokmérője lehetett, hanem az udvari propaganda 
eredményes működésének jele is – mivel a prédikációk korabeli szövegkiadását 
elsősorban a mecenatúra és annak igényei határozták meg. (Vagyis lehetett valaki 
akármilyen jó, ismert, vagy népszerű szónok a korszakban, műveinek nyomtatott 
megjelenését – főleg szerzetesek esetében – sokkal inkább befolyásolta a kiadvány 
költségeinek finanszírozója és az egyházi engedélyek, mint a nyomtatvány várható 
bevétele.)  

Amennyiben Scherer valóban az udvari törekvések szellemében járt el, egyér-
telmű, hogy a fő uralkodói szempont az alattvalók megnyugtatása volt. Beszéde 
ugyanis csak érintőlegesen emlékezett meg a hadi cselekményről, amelynek apro-
póján elhangzott. (Különösen akkor szembetűnő ez, ha egybevetjük a szöveg tar-
talmát a fennmaradt győri beszédekével: utóbbiak, jóval későbbi voltuk ellenére, 
sokkal részletesebben tárgyalták az eseményeket és a velük kapcsolatos hagyomá-
nyokat, így az égi jeleket vagy éppen a vaskakas történetét.)  

Scherer ugyan csodálattal emlékezett meg beszédében a bombák „sámsoni” ere-
jéről, a török teljes legyőzését remélve az új találmánytól, ám prédikációjának ve-
zérmotívuma egészen más volt. A kötet címlapján pedig a 106. zsoltárból vett idézet 
szerepel: „Adjanak hálát az Úrnak irgalmáért és csodatetteiért az emberek fiai előtt; 
mert lerontotta a réz ajtókat, és a vas zárakat összetörte.”9 A beszéd locusául pedig a 
hitszónok a Jézus feltámadására vonatkozó szentírási részt választotta, János evan-
géliumának huszadik fejezetét idézve: „Amikor beesteledett, még a hét első napján 
megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félel-
mükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: »Békesség 
nektek!« E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el 
a tanítványokat.”10  

A szövegből Scherer a következő gondolatokat emelte ki a zárt ajtókon keresztü-
li megjelenést; Jézus „Békesség nektek!” szavait; Jézus megmutatta kezeit. Utóbbi 
hivatkozás kapcsán pedig azt, hogy a Megváltó átvitt értelemben mutatta meg győ-
zedelmes kezét, amellyel diadalra segítette a keresztény csapatokat. Ennek révén 
pedig elmúlt a tanítványok – vagyis a keresztény Európa – félelme és öröm tölti be a 

                                                           
7 Uo. 
8 Tanulmányom megírásához az 1598-ban megjelent, bécsi kiadást használtam: Georg SCHERER, Lob und 
Danck-Predig wegen glückseliger und ritterlicher Eroberung der Haubtvestung Raab Gehalten zu Wienn in 
Osterreich in der Thumb Kirchen bey S. Stephan den 2. tag Aprilis, anno 1598, Wienn, 1598. 
9 A nyomtatványban németül és latinul közölt idézetet Káldi György korabeli fordítása alapján idézem. 
10 A nyomtatványban németül és latinul közölt idézetet Káldi György korabeli fordítása alapján idézem. 
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szíveket. Scherer szövegében szó sincs tehát részletes eseményleírásról: már-már 
az lehet az érzése az olvasónak, hogy a hitszónok nem tájékozódott kellőképpen a 
történteket illetően. Természetesen ez a magyarázat sem kizárt, alá is támasztaná a 
viszonylag szoros megírási határidő, de Scherer egyéb, hasonló tárgyú prédikációi-
nak ismerete arra utal, hogy nem tájékozatlanság, netán hanyagság okozta esetében 
a konkrétumok viszonylagos hiányát. 

Ennek részletesebb elemzése előtt azonban fontos megemlíteni azt a korábbi 
beszédet, amely először három évvel korábban, 1595-ben jelent meg az ő tollából.11 
A szöveg eredetijét Pozsonyban mondta, előkelő környezetben.12 Ezen beszédben – 
ha lehet így fogalmazni – Scherer szónoki attitűdje egészen másmilyen volt. Már a 
nyomtatvány-verzió címlapjáról is kiderül a hitszónok harcias álláspontja: semmi-
képpen sem szabad kegyelmezni a töröknek. (Természetesen az 1598-as beszéd-
ben sem dicsérte az ellenséget, de ez a szónoklata kimondottan buzdító, lelkesítő, 
érvelő – mindenképpen aktivitásra sarkalló, szemben az 1598-as prédikációval.) 
Locusa is igen beszédes, a Máté evangélium negyedik fejezetéből származik: „Akkor 
Jézus a pusztába viteték a Lélektől, hogy megkisértessék az ördögtől.”13 A kiadvány 
címlapján pedig a következő idézet szerepel: Makkabeusok első könyvéből szárma-
zik: „Azokban a napokban hitehagyottak támadtak Izraelben. Sokak fejét telebeszél-
ték javaslatukkal: Menjünk, és kössünk szövetséget a körülöttünk élő népekkel.”14 A 
beszédben csak óvatosan, kísértésként, illetve kísértőként jelennek meg a szentírási 
hitehagyottak. De hogy kétségben ne maradjon a kiadvány olvasója, a nyomtatvány 
„utószavában”, függelékében egyértelműen megjelenik Luther neve… Ebben a be-
szédben már több konkrétum elhangzik – például éppen Győrrel kapcsolatban. 
Különösen érdekes a magyar történelemre vonatkozó érvrendszere is, amelynek 
révén igazolja, hogy az a föld, ahol Szent István, Imre herceg és további nagy ural-
kodók regnáltak, nem maradhat török fennhatóság alatt. Ennek a kiadványnak is 
megvolt a maga karrierje: megjelent 1597-ben, Dilingenben is, sőt 1663-ban két 
bécsi kiadásáról is tudunk. 

Megjegyzendő, hogy a bemutatott két beszédnek teljesen más volt a célközönsé-
ge. Az első esetben – a győri győzelmet dicsőítőt illetően – egy szélesebb közönség 
számára írt szónoklatról, második esetben egy eredetileg szűkebb réteg számára 
íródott prédikációról beszélhetünk. Az elsődleges hallgatóság az első esetben a 
városi polgárság, a második esetben a magyar nemesség lehetett. Mindkettő vélhe-
tően az udvari propaganda eszközévé is válhatott az idők során, amint ezt a további 
kiadások is igazolják. 

Scherer ismeretterjesztő munkássága tehát a magyar ügyekkel kapcsolatban 
nélkülözhetetlennek bizonyult a korabeli Európában. De nemcsak a korabeliben. 
1603-ban megjelent posztilláskönyvében (ennek is számos kiadása volt, 1606-ban 

                                                           
11 Georg SCHERER, Ein trewhertzige Vermahnung, Daß die Christen dem Türcken nicht Huldigen, sondern 
Ritterlich wider jhn streitten sollen Geprediget auff dem Königklichen Schloß zu Preßburg in Hungern, am 
Ersten Sontag in der Fasten, Anno Christi 1595. in wehrendem Landtage Wienn in Osterreich [1595]. 
12 Uo. [3.] 
13 A nyomtatványban németül és latinul közölt idézetet Káldi György korabeli fordítása alapján idézem. 
14 A nyomtatványban németül közölt idézetet Káldi György korabeli fordítása alapján idézem. 
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már a második, bővített edíció vált ismertté)15 ugyanis megemlített egy olyan tör-
ténetet, amely a későbbiekben az oszmán magyar együttélés fontos dokumentu-
mává vált, történelmi és irodalomtörténeti szempontból egyaránt. 

Vízkereszt után való III. vasárnap a Mt. 8,1 alapján – arról a bibliai századosról 
kellett beszélnie, akinek Jézus meggyógyította a szolgáját. Ebből az alkalommal 
Scherer a következőket írta (a forrást korabeli magyar fordításból idézem): „Ezer 
öt-száz kilenczven-hat esztendöben, midön a’ Második Mahomet Chászár Magyar-
országba jött vólna, a’ Kechkeméti polgárok eleibe-menvén, ajándékot vittek néki, 
Hat-száz juhot, Száz ökröt, és Tizen-négy szekér kenyeret; kérvén, hogy egy Chaúzt 
küldene hozzájok, ki az által-menö vitézektöl meg-óltalmazná öket. A’ Chászár, há-
rom-száz aranyat adatván nékik, és egy vont-arany köntöst, meg-hagyá, hogy haza 
mennyenek, és, ha valaki bántaná öket, a’ köntöst mutatnák néki. Az-okáért, mihelyen 
valami Török sereget láttak, a’ Biro a’ köntöst reá vévén, eleikbe ment: kit látván a’ 
Törökök, lovokrol le-ugordván, a’ köntöst meg-chókolták: és, ha a’ Bíro meg-engedte, 
ott háltak, magok költségén; ha pedig nem engedte, elébb állották. Ritkán találnád ezt 
a’ mi Keresztyén Vitézinkben, a’ magok nemzetségéhez-is.”16 

Valamennyien ráismertünk a beszélő köntös történetére, amit Mikszáth Kálmán 
tett közismertté a későbbiekben. A korabeli magyar fordítás szerzője pedig nem 
más volt, mint Káldi György, aki ezt a szövegrészt szó szerinti fordításban közölte 
saját, 1631-ben megjelent prédikációgyűjteményében. Vagyis Káldi nem a csoda-
kaftán-motívumot használta, hanem az egész prédikációt átvette: azon beszédének 
szövege, amely az idézett részeket tartalmazta, szó szerinti, ám magyarra fordított, 
átszerkesztett forrása Scherer munkájának. (Sőt, ismeretes más olyan Káldi-beszéd 
is, ami hasonló technikával készült Scherer mintájára. Például a Vízkereszt utáni IV. 
vasárnap, első prédikációja.) A két szöveg érdekessége, hogy – amint arra a fentiek-
ben is utaltam – alapvetően nem a hadi cselekményről szól egyik sem, tehát Scherer 
is, Káldi is mintegy mellékesen említi az eseményt. Ennek ellenére hitelességét te-
kintve majdhogynem jobban lehetett rájuk támaszkodni, mint a különböző korabeli 
hírlapokra. 

Utalhatunk itt Benda Kálmán kutatásaira,17 aki igazolta, hogy az Ausführliche 
Vorstellung und Beschreibung der weltberühmten… Herrn Herzog von Lothringen 
belägerten Ungarischen Stadt Ofen című 1686-ban, Frankfurtban megjelent újság 
cikkírója felsorolta ugyan híreinek forrásait, de a jelzettekkel ellentétben Istvánffy 
Miklós históriáját bizonyosan nem használta és Abraham Orteliustól sem vett át 
semmi lényegeset.18 Wahrhaffte Relation című, 1686-os augsburgi hírlap szerzője is 
több hiteles forrást felsorolt – de azt a művet, ahonnan oldalakat írt ki változtatás 
nélkül Schweiger Salamon (Gezweyte neue nutzliche und anmuthige 

                                                           
15 Georg SCHERER, Postilla oder Auslegung der sonn- und festtäglichen Evangelien. Az 1609-es kiadást 
használtam tanulmányom megírásához. 
16 KÁLDI György, Az Vasarnapokra-Valo Predikatziokna: Első Resze. Advent első Vasarnapiatol -fogva Sz. 
Háromság Vasárnapjáig. Irta az hivek vigasztalasara és Jobbúlasára ..., Pozsony, 1631, 184. 
17 Összefoglalóan: BENDA Kálmán, A törökkor német újságirodalma: A XV–XVII századi német hírlapok 
magyar vonatkozásainak forráskritikájához, Bp., Athenaeum, 1942. 
18 Uo., 38.  



49 

Reiszbeschreibung, Nürnberg, 1664), azt kihagyta.19 Vagyis a korabeli hírlapok for-
ráskezelése korántsem volt mintaszerű… 

Káldi forrásának megbízhatóságát ugyan nem tudjuk igazolni, de az a tény min-
denképpen említésre méltó, hogy alapvetően másra vonatkozó beszédében ilyen 
exemplumot használt fel – ezzel is igazolva, hogy figyelemmel kísérte az oszmán–
magyar együttéléssel kapcsolatos, aktuális eseményeket. 

Scherer beszéde „horizontális” elterjedtségét nemcsak Káldi prédikációskötete 
igazolja – amelyben nem ez az egyetlen, szó szerinti fordításban szereplő Scherer-
beszéd –, hanem a horvátok Pázmány Péterének, Juraj Habdelicnek hasonló kötete 
is, amelyben ugyancsak szerepel (horvát fordításban) ez a szövegrész.20 

A Káldi-prédikáció idézett részlete pedig valószínűleg a ferences Blahó Vince ré-
vén21 kerülhetett a történészek látókörébe, aki történészként és hitszónokként 
egyaránt ismert volt Kecskeméten a XVIII. században. Tény, hogy az ő, valamint a 
vele szoros munkakapcsolatban álló rendtársa, Telek József egy-egy beszédében 
szintén szerepel a nevezetes kaftán, mégpedig forrásmegjelölésként a Káldi-
beszédre történő hivatkozással.22  

Innen kerülhetett az adat Kecskemét város jegyzőkönyvébe (szintén Káldira hi-
vatkozva), majd a Kubinyi Ferenc által szerkesztett, 1854-es, Magyarország és Er-
dély képekben című kötetbe, a Vahot Imre által írt Kecskemét és a kecskeméti puszták 
című írásába.23 Ez volt Mikszáth forrása – annál is inkább igazolható ez, mivel a 
szerző a regény eredeti lábjegyzetében is megemlítette a jezsuita hitszónokot. 24 

Összességében tehát megállapítható a kaftán-történetről, hogy alapvetően nem 
magyar eredetű – sőt, a magyar fordítót vélhetően még csak nem is az aktualizálás 
igénye motiválhatta beszédíráskor, hanem sokkal inkább a jezsuita szöveghagyo-

                                                           
19 Uo. 
20 Vö. László HADROVICS, „Der Zauberkaften”: Ein mitteleuropäisches Wandermotiv = Serta Slavica: In 
memoriam Aloisii Schmaus, hrsg. Wolfgang GESEMANN et al., München, Trofenik, 1971, 224–228. 
21 BLAHÓ Vince, Alföldi Magyarországnak... Kecskeméten 1644-dik évtől fogva egyházi pásztorkodásnak 
helytartását 1772-ben ezen beszéddel fejezte be, Nagy-Szombat, 1775. 
22 TELEK József, Coronae Mariannae tomus II. Az az a boldogságos szűz Mária tizenkét tsillagú koronájának 
vagy tizenkét ünnepeire tsillag-sugárok gyanánt el-osztatott prédikátzióknak II. része, mellyben az utolsó 
hat tsillagokat, vagy ünnepeket, egymást követő szép rendel, öszvefüzögette, és a magyar népnek hasznára 
világosságra botsátotta, Vác, 1772, 590. 
23 „A kaftány esete nem írói fantázia szüleménye. Káldi György egyházi beszédében és Kecskemét város 
jegyzőkönyvében nyoma van. (KUBINYI Ferenc, Magyarország és Erdély. I. Kecskemét története, 86.). 
»Mohamed császár Magyarországba jövén, az kecskeméti bírák, nagy ajándékokkal elejbe menvén, egy 
csauszt kértek vala, ki azon által menő vitézektől megoltalmazná őket, az Császár, 300 aranyat adván 
nékik » és egy vont arany köntöst, « meghagyá nékik, hogy haza menjenek, és ha valaki bántaná őket, az 
köntöst mutatnák meg neki; ez okáért, miháján valami török sereget láttak, az bíró az köntöst rávevén, 
elejekbe ment, kit látván a törökök, lovaikról leugorván, az köntöst megcsókolták, és, ha Bíró megengedte, 
ott háltak saját költségen, és ha pedig nem engedte, elébb állottak « Nemcsak, hogy meg nem toldottam 
tehát a puszta tényt, de még elhallgattam belőle háromszáz aranyakat; hogyha esetleg be nem találtak 
róla bíró uraimék számolni – én magam ne kompromittáljam saját beszély-alakjaimat.” (Kiemelések 
Mikszáthtól.) MIKSZÁTH Kálmán összes művei, s. a. r. KIRÁLY István, III, Bp., Akadémiai, 1956, 222–223.  
24 KUBINYI Ferenc, Magyarország és Erdély I. Kecskemét története, 86. Megjegyzendő, hogy a szerző a 
regény eredeti lábjegyzetében is megemlíti a jezsuita hitszónokot A kaftány esete nem írói fantázia 
szüleménye. Káldi György egyházi beszédében és Kecskemét város jegyzőkönyvében nyoma van. 
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mány. Ennek ellenére ebből vált az oszmán-magyar együttélés máig egyik legismer-
tebb története.  

REZÜMÉ 

Georg Scherer 1540-ben született az ausztriai Tirolban. 1559-ben lépett be a je-
zsuita rendbe, a rend katalógusa pedig már 1561-ben szónokként tett róla említést. 
Számos, Magyarországgal kapcsolatos beszédet írt, amelyek közül jelen tanulmány 
kettőt mutat be részletesen. 

Az elsőt 1598-ban írta Győrnek a törököktől való visszafoglalása alkalmából. A 
beszéd népszerűsége abból is látszik, hogy ugyanebben az évben kétszer is kiadták 
Bécsben, továbbá Augsburgban, Ingolstadtban és Konstanzban is megjelent, egy 
évre rá pedig Erfurtban. 

Másik, 1595-ben írott beszédének egy példánya Kecskemétről szól. A magyar 
irodalom egy visszatérő motívumát (az úgynevezett beszélő köntösét) mutatja be, 
amely az oszmán-magyar együttélés korszakának egyik legismertebb történetévé 
vált, és egészen a XIX. századig hatással volt a magyar irodalomra. 

CAFTANS, BATTLES AND SPEECHES 

THE PORTRAYAL OF THE OTTOMAN-HUNGARIAN COEXISTENCE IN 

GEORG SCHERER’S SERMONS 

Georg Scherer was born in 1540 in Tyrol, Austria. In 1559 he joined the Society 
of Jesus, and he was mentioned in the order catalogue as a rhetorician already in 
1561. He wrote several sermons that are related to Hungary, two of which are pre-
sented in details in the present article. 

The first sermon was written by Scherer in 1598, and it is about the reoccupa-
tion of Győr from the Turks. The popularity of the speech can be seen by the fact 
that it was published in the same year in Vienna twice, and also in Augsburg, Ingol-
stadt and Konstanz, as well as in Erfurt the following year. 

One of the exempla of the other sermon, which was written in 1595, is about 
Kecskemét. It portrays a recurring motif of Hungarian literature (the so-called “the 
talking caftan”), which became one of the most well-known stories from the period 
of the Ottoman-Hungarian coexistence, and had an impact on Hungarian literature 
until the 19th century. 
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GERELYES IBOLYA 

Oszmán vagy európai? Gyula ábrázolásának 
forrásai Szejjid Lokman krónikájában 

A XVI. századi oszmán krónikák magyar vonatkozású illusztrációinak szisztema-
tikus feldolgozását Fehér Géza kezdte meg az 1960-as évektől kezdődően tanulmá-
nyok sorában, majd eredményeit két, azóta is sokat idézett könyvében összegezte.1 
Gyakorlatilag vele egy időben, ugyancsak az 1960-as években gyűjtötte össze a 
Szigetvárt ábrázoló török miniatúrákat, és adta közre azok feldolgozását Kováts 
Valéria, a szigeti erőd ásató régésze.2 Az azóta eltelt évtizedekből az oszmán minia-
túrák kutatását illetően két magyar munkát érdemes kiemelnünk; a szigetvári szü-
letésű Csöbör Balázs kis kódexének hasonmás kiadását,3 illetve Végh András budai 
vonatkozású tanulmányát.4 

Jelen tanulmány Szejjid Lokman 1579/80-ban készült krónikájának miniatúrái-
val, ezen belül részletesebben Gyula várának ábrázolásával foglalkozik. 

Az uralkodó életének eseményeit megörökítő, miniatúrákkal illusztrált oszmán 
krónikák sorát Fethullah Arif Cselebi, közismert nevén Arifi munkája nyitotta meg. 
A perzsa származású költőt I. (Nagy) Szülejmán szultán (1520–1566) udvari króni-
kásának, sahnamedzsi-nek nevezte ki, és nagyszabású feladattal, nevezetesen az 
Oszmán dinasztia történetének megírásával bízta meg. Az öt kötetből álló, perzsa 
nyelven, versben írott munka utolsó kötete, az 1558-ra elkészült Szülejmanname 5 
tartalmazza Szülejmán szultán életének eseményeit. E kötetben értelemszerűen 
nem szerepel az1566. évi hadjárat története. Ez utóbbi esemény miniatúrákkal 
illusztrált leírását három másik krónika: Ahmed Feridun Nüzhet eszrar al-ahbar der 
szefer-i Szigetvár (A szigetvári hadjárat örömteli titkainak krónikája) című, 1568/ 
1569-re keltezett munkája,6 valamint Szejjid Lokman Tarih-i Szultan Szülejman 

                                                           
1 FEHÉR Géza, Török miniatúrák a magyarországi hódoltság korából, Bp., Magyar Helikon–Corvina, 1975. 
FEHÉR Géza, A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban, Bp., Akadémiai Kiadó, 1982.0 A tanul-
mányokra vonatkozóan ld. a Fehér Géza által összeállított bibliográfiát. Uo., 126–127. 
2 KOVÁTS Valéria, Sziget várának kutatástörténetéhez =  Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1966, 207–
255. 
3 Szigetvár Csöbör Balázs miniatúrái [1570], SZAKÁLY Ferenc tanulmányával, Bp., Európa Könyvkiadó, 
1983. 
4 VÉGH András, Matrakcsi Nászuh Buda ábrázolása, Bp., 2004 (Budapest Régiségei XXXVIII), 207–215. 
5 Topkapi Szeráj Múzeum, H. 1517. 
6 Topkapi Szeráj Múzeum, H.1339. 
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[Szulejmán szultán története] című 1579/80-ban,7 illetve Hünername című1588-
ban íródott művei beszélik el.8  

Az Arifi-féle Szülejmanname ismeretlen mesterének miniatúrái, azok kompozí-
ciói a későbbi oszmán miniatúrák prototípusává váltak. A kötetben megjelennek a 
Matrakcsi Naszuh nevéhez kötött ún. topografikus stílus jegyeit magukon hordozó 
illusztrációk,9 valamint a ruházatuk, és a jelenetben elfoglalt helyük alapján azono-
sítható személyek ábrázolásai. A feltételezések szerint a Szülejmanname festője 
képezte ki Nakkas Oszmánt, a klasszikus oszmán miniatúra festészet megalkotóját, 
az oszmán portré festészet egyik kiemelkedő alakját.10 

Az 1566. évi hadjárat történetével foglalkozó oszmán krónikák között különle-
ges helyet foglal Ahmed Feridun fent említett című kötete. A szerző Szokullu Meh-
med pasa nagyvezér szolgálatában személyesen vett részt a szigetvári hadjáraton, 
amelynek történetét a nagyvezér részére külön kötetben írta meg.11  A kötetet 20 
miniatúra díszíti, egyeseket ezek közül a szakirodalom egyértelműen Nakkas Osz-
mán alkotásának tart. A festő vélhetően tagja volt a szultán kíséretének. Személyes 
jelenlétére utal például a krónika 16b lapján látható jelenet ábrázolása: Szülejmán 
szultán Zimonynál fogadja János Zsigmondot és kíséretét. A miniatúrán nemcsak az 
öreg és beteg uralkodó, Szulejmán arcképét festette meg a művész portrészerűen, 
hanem János Zsigmond és a kíséretében lévő magyar főurak is egyedi arcvonások-
kal lettek megörökítve.12 

Mint látni fogjuk, a Feridun krónika, illetve az alábbiakban tárgyalandó Szejjid 
Lokman féle krónika ábrázolásai között határozott párhuzam vonható, így nem lesz 
érdektelen néhány szót szólnunk az előbbi műben látható miniatúrákról is. 

Jelen témánk szempontjából különösen érdekes Sziget várának három különbö-
ző ábrázolása a kötetben. A három miniatúra együttesen beszéli el az ostrom törté-
netét.  Az első, statikus képen a török sereg körbefogja, és három oldalról ágyúzza 
az erősséget. A második képen az égő Új-várost (Elővárost) és Ó-várost látjuk, ame-
lyet a török seregek már elfoglaltak, a vár maga azonban még magyar kézen van. A 

                                                           
7 Dublin, The Chester Beatty Library, MS 413. 
8 Topkapi Szeráj Múzeum, H. 1524.  
9 A Matrakcsi Naszuh oszmán krónikás és festő által illusztrált krónikákban  az 1530-as évektől egy új 
irányzat jelentkezett, mégpedig  a térképszerű megjelenítésre, illetve a topografikus hűségre való törek-
vés. Ennek egyik legjellemzőbb példája a Szulejmán szultán 1543. évi magyarországi hadjáratának 
történetét is magába foglaló Tarih-i feth-i Siklos ve Uszturgun ve Usztunibelgirad c. krónika (Topkapi 
Szeráj Múzeum, H. 1608). 
10 ATIL, Esin, The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, New York, National Gallery of Art Washington, 
Harry N. Abrams, Inc., 1987,  89–91.  Nakkas Oszmán 1566-ban jelenik meg először a szerájbeli miniatú-
rafestő műhely (nakkashane) fizetési jegyzékén. 1596-ban még mindig aktív, ekkor fizetése már hétsze-
rese a harminc évvel korábbinak. Uo., 296. 
11Ahmed Feridunról ld. THÚRY József, Török történetírók: Török-magyarkori történelmi emlékek, Bp., 
M.Tud. Akadémia, 1893 (Második osztály: Írók. I. kötet), 277–281. A krónikáról magáról részletesen ír 
FEHÉR,  A magyar történelem… i. m.., 35–37. 
12 A miniatúra számos publikációból ismert. Ld. FEHÉR, Török miniatúrák… i.m., XXXVII. tábla. A János 
Zsigmond portré hitelességét Fehér Géza bizonyította. FEHÉR,  A magyar történelem… i. m..,106.   
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harmadik képen már a Külső várat is elfoglalták, és a Középső és Belső vár megví-
vása zajlik.13  

A szigetvári miniatúrákkal foglalkozó szakirodalom egy része megegyezik ab-
ban, hogy az Ahmed Feridun krónika ábrázolásai a Matrakcsi Naszuh-féle 
topografikus stílusban születtek.14 A kutatók egy csoportja azonban mást mond, 
állítván, hogy Szigetvár ábrázolásainak eredete nem az oszmán festészeti tradíciók-
ban, hanem másutt, a nyugat-európai előképekben keresendő.15 A várat ábrázoló, 
sorrendben első képről (1. kép) olyan vélemény is megszületett, miszerint az nem 
más, vagy alig több mint Domenico Zenoi velencei mester madártávlatból készített, 
1567-ben megjelent Szigetvár ábrázolásának színezett változta (2. kép).16 

 

1. kép. Szigetvár 1566. Miniatúra Ahmed Feridun krónikájából 
(Topkapi Szeráj Múzeum, H.1339. 32b–33a) 

                                                           
13 FEHÉR, Török miniatúrák… i.m., XL-XLI-XLII/A-B táblák. A kötet további fontosabb jelenetei: Szelim 
értesítése, Szelim fogadja apja földi maradványait, II. Szelim trónra lépése, Verancsics Antal szultáni 
fogadása. 
14 Serpil BAĞCI, Filiz ÇAĞMAN, Günsel RENDA, Zeren TANINDI, Osmanlı Resim sanatı, Istanbul, 2006, 112–113. 
15 KOVÁTS, Sziget várának… i.m., 220. 
16 J. M. ROGERS, R. M. WARD, Süleyman the Magnificent, London, Trustees of the British Museum, 1988, 
110. J. M. ROGERS, Itineraries and Towns Views in Ottoman Histories = The History of the 
Cartography,Volume Two, Book One, ed. J. B. HARLEY, David WOODWARD, Chicago, University of Chicago 
Press, 1992 (Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies), 248–249.  
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2. kép. Szigetvár 1566. Domenico Zenoi rézkarca. 
(Magyar Nemzeti Múzeum Képcsarnok, T. 834.) 

Szigetvárnak számos, korabeli, európai ábrázolása ismert, amelyek valószínűleg 
mind egy alaptípusra vezethetőek vissza.17 E metszetek kivétel nélkül madártávlat-
ból, nyugatról ábrázolják Szigetet. A Külső vártól élesen elkülönül az árokkal elvá-
lasztott Belső és Középső vár. Az erődítést olaszbástyák védik. Az európai ábrázolá-
sokat összehasonlítva a Feridun krónika első Szigetvár képével valóban nem zár-
hatjuk ki, hogy az oszmán mester ismerte a nyugat-európai rézkarcokat, illetve 
legalább egyet ezek közül.  

A krónika harmadik Szigetvár képe, a vár végső elfoglalásának jelenete a koráb-
bi kettőtől teljesen eltérő stílusban készült. Az Óvárost, illetve a Belső és Középső 
várat nagyméretű, négyszögletes, pártázatos bástyákkal védett erődítményként 
ábrázolta az oszmán művész. Ugyanilyen bástyák védik az ’L’ alakban megrajzolt 
Külső várat is. Mint az előzőekben bizonyítottuk, az illusztrációk készítői közül 
egyesek biztosan személyesen jelen voltak a harcok idején, mások biztosan ismer-
ték a nyugat-európai eredetű metszeteket. Ez utóbbi ábrázolás alapján azonban úgy 

                                                           
17 Ezen ábrázolásokat részletesen elemezte PAPP László, Szigetvár XVI–XVII. századi erősség-rendszere és 
ábrázolásai = Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1965, 228–337. Valamint CENNERNÉ WILHELMB Gizella, 
A Zrínyi család törökellenes harcai a XVI–XVIII. század képzőművészetében = Szigetvári Emlékkönyv Szi-
getvár 1566. évi ostromának 400. évfordulójára,  szerk. RÚZSÁS Lajos, Bp., 1966, 345–351. 
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tűnik, hogy a szigeti erőd valóságos képének, olaszbástyás védelmi rendszerének 
megjelenítése nem volt fontos számukra. 

A dublini Chester Beatty Library gyűjteményében maradt fenn egy másik, mint-
egy tíz évvel később íródott oszmán krónika, a fent említett Tarih-i Szultan 
Szülejman [Szulejmán szultán története]. Ez szintén Szülejmán szultán 1566. évi 
hadjáratának történetét beszéli el, kezdve az uralkodónak a hadjáratra való készü-
lődésével, és befejezve a szultán temetésének jelenetével. A mű Arifi 
Szülejmannaméjéhez hasonlóan perzsa nyelven, azzal megegyező ritmusban író-
dott, annak befejező fejezetéként tartjuk számon. A krónikás, Szejjid Lokman, az 
1569–1595 közötti időszakban alkotott, mint II. Szelim (1566–1574), majd III. Mu-
rád (1574–1595) szultán udvari történetírója. Lokman szintén Nakkas Oszmánnal, 
illetve annak segédeivel dolgozott, a kötetben szereplő miniatúrák egy részének 
színvonala azonban elmarad a tőle megszokottól, azokat nyilván más kéz alkotásá-
nak kell tekintenünk. Feltűnő például, hogy a Lokman krónika illusztrátora nagyon 
erősen sematizálta a várak ábrázolását, még azokban az esetekben is, mint például 
Nándorfehérvár vagy Szigetvár, amikor Nakkas Oszmánnak a várat 1566-ban látnia 
kellett.  

A Feridun krónikától eltérően Szejjid Lokman művében Gyula bevételének tör-
ténete is szerepel.18 A kötetben Gyula várának két ábrázolását láthatjuk, a vár-kép 
sematizálásának két különböző formájában. 

Az első képen előtérben az oszmán sereg látható, hátul a még be nem vett vár.19 
A miniatúrán nyilvánvalóan nem a vár megjelenítése a lényeg, hanem az előtérben 
zajló jelenet, amelynek hátterében az épület csak illusztrációként szolgál, a valóság-
hoz semmilyen köze nincsen.  

A kötetben két másik várat is hasonló módon örökítettek meg. Feltűnően meg-
egyező a vár ábrázolása a Babócsa bevételét illusztráló miniatúrán. Ezen a képen 
sem a háttérben álló vár, hanem az előtér mozgalmas jelenete a fontos.20 

A harmadik idesorolható képen a trónörökös, Szelim Nándorfehérvárnál fogadja 
az apja, I. Szülejmán szultán földi maradványait Szigetvárról kísérő csapatokat. A 
képen Szelim kíséretével együtt díszes sátrak előtt várakozik, a bal sarokban pedig 
Nándorfehérvár hat sematizált toronnyal megjelenített jelképes vázlata látható.21 A 
teljes jelenet előképe Ahmed Feridun krónikájának hasonló témájú miniatúrája, 

                                                           
18 1566 júliusában Pertev pasa a Tiszántúl ellen vezette csapatait. Kerecsényi László nyolcheti ostrom 
után adta fel a gyulai várat 1566. szeptember 2-án. 
19 Dublin, The Chester Beatty Library. MS 413. f. 82. A képet közölte FEHÉR, A magyar történelem… i. m., 
116,  97. kép. A feliratban nincs utalás arra vonatkozóan, hogy a képen valóban a gyulai vár látható. 
20 Dublin, The Chester Beatty Library. MS 413.f. 101. A képet közölte FEHÉR, A magyar történelem… i. m., 
117,  99. kép. A kép felirata ebben az esetben sem utal a konkrét várra. A kutatás később e két miniatúra 
(Gyula és Babócsa) azonosítását illetően esetleg más eredményre is juthat, pillanatnyilag azonban fogad-
juk el Fehér Géza álláspontját a két kép témáját illetően.  
21 Dublin, The Chester Beatty Library. MS 413. f. 116–117v. A képet közölte FEHÉR, A magyar történe-
lem… i. m.,121, 106a–b kép. 
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amelyen azonban Nándorfehérvár képe a török miniatúrák világától idegen, a való-
sághoz sokkal jobban közelítő, szinte térbeli megjelenítésnek tekinthető.22  

A Nándorfehérvár, Gyula, Babócsa miniatúrákon szereplő sematikus vár ábrázo-
lás előképét illetően Szejjid Lokman egy másik műve adja a megoldást. A III. Murád 
szultán (1574–1595) életét megörökítő Sehinsahname egyik illusztrációján az ural-
kodó a jereváni győzelemről szóló híreket fogadja.23 A kép jobb oldalán Rumeli 
Hiszar erődítménye látható. Az ábrázolásban ráismerünk a korábbi kötet váraira is. 
Az oszmán művész tehát nem egy európai vagy magyar várat ábrázolt a kérdéses 
képeken, hanem az Isztambultól északra, a Boszporusz európai oldalán fekvő, II. 
Mehmed szultán (1451–1481) által emelt oszmán erődítmény képét, mint a vár 
szimbólumát rajzolta meg. 

Szejjid Lokman krónikájában a várak ábrázolásának egy másik sematikus for-
mája, a négyszögletes alaprajzú, négy sarkán ugyancsak szögletes, pártázatos tor-
nyokkal védett, madártávlatból ábrázolt erődítmények képe is megjelenik.  

E műben Szigetvár négy, szögletes saroktornyos erődként való megjelenítése 
nem más, mint az Ahmed Feridun krónika 40b 42a lapjain látható, fent elemzett 
(harmadik) Szigetvár kép másolata.24 A sematizálás annál feltűnőbb, mivel ponto-
san ugyanígy jelenítette meg a Lokman krónika művésze Gyula várának a króniká-
ban szereplő második képét is (3. kép).25 

                                                           
22 Topkapi Szeráj Múzeum, H 1339, 107b–108a. A képet közölte FEHÉR, A magyar történelem… i. m.,120–
121, 105a-b kép.  
23 Topkapi Szeráj Múzeum, B 200, 112–113a. Közölve: Serpil BAĞCI, Filiz ÇAĞMAN, Günsel RENDA, Zeren 
TANINDI,  Osmanlı… i.m., 121. kép. 
24 Közölte FEHÉR, A magyar történelem… i. m., 90–91. és 92a–b képek 
25 Dublin, The Chester Beatty Library, MS 413. f. 89. A képet közölte FEHÉR, A magyar történelem… i. 
m.,116–117,  98. kép. 
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3. kép: kép. Gyula 1566. Miniatúra Szejjid Lokman krónikájából 
(Dublin, The Chester Beatty Library, MS 413. f. 89.) 

A Fekete és Fehér Körös ágai által szigetekre szabdalt város részeiből a török 
mester mindössze kettőt emelt ki: az ily módon teljesen sematizált várat, illetve a 
szögletes bástyákkal erődített, négyzetes alaprajzú, külső várként ábrázolt – a való-
ságban szív alakú – szigetet, Gyula város Zarándi városrészét. A várat nyugatról híd 
kapcsolja a városhoz, a várost pedig északról három hídon át lehet megközelíteni. A 
vár falain belül szögletes lakótorony emelkedik, míg a város területén kétszintes, 
emeletes házak sorakoznak. A kép bal oldalán Szokollu Mehmed nagyvezér sátrá-
ban fogadja a neki jelentést tevő Pertev pasát. 

Az oszmán krónika ábrázolását elemezve önkéntelenül adódik, hogy összeves-
sük azt Mathis Zündt 1566-ban készült metszetével (4. kép), amelyen a gyulai vár és 
város, illetve az azt ostromló török sereg látható. 
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4. kép. Gyula 1566. Mathis Zündt rézkarca. 
(Magyar Nemzeti Múzeum Képcsarnok, T. 352.) 

A képet hitelesnek tartja a kutatás, legalábbis az a közvélekedés, hogy a rajz a 
helyszínt ismerő szemtanúk elbeszélése vagy vázlatai alapján készült. Míg azonban 
korábban Scherer Ferenc a metszet megbízhatóságával kapcsolatban kételyeinek is 
hangot adott,26 addig újabban éppen a Zündt metszet alapján sikerült megrajzolni a 
középkori Gyula városalaprajzát, illetve utcahálózatát. Az elemzést közreadó 
Blazovich László azonban – jogosan –, a zarándi és békési városrészben megjelení-
tett egy- és kétemeletes városi házakat dél-németországi mintára megrajzolt épüle-
teknek tartja, ilyen módon elfogadhatatlannak a XVI. alföldi mezővárosban.27 

Szempontunkból, a török krónika forrásait vizsgálva, ez utóbbi megfigyelés 
alapvető jelentőségű. A két ábrázolást összevetve egyértelmű, hogy a török minia-
túra mestere, aki a helyszínen soha nem járt,28 ismerhette, láthatta a Zündt-féle 
metszetet, illusztrációján azonban csak a számára fontos elemeket ábrázolta. Az 
általa megrajzolt, sematizált gyulai várat, amely a kép alapján formailag akár Sziget-
vár is lehetne, éppen a Zündt metszetről átvett elemek teszik egyedivé. A képet 
elforgatta, így észak helyett kelet került a lap tetejére. A külső vár területére pedig 
elhelyezte, szinte egy az egyben átmásolta, a Zündt metszet dél-német mintára 
megrajzolt emeletes házait. 

                                                           
26 SCHERER Ferenc, Gyula város története I. kötet: A földesúri város, Gyula, Gyula M. város kiadása, 1938, 86. 
27 BLAZOVICH László, Dél-alföldi városok a 14–16. században = A középkori Dél-Alföld, szerk. KOLLÁR Tibor, 
Szeged, 2000, 26, 29. 
28 Ha személyesen részt is vett Nakkas Oszmán a szigetvári hadjáraton, nyilvánvaló, hogy végig Ahmed 
Feridun mellett maradt, és az uralkodó útját követte. Nem vehetett részt a Pertev által vezetett gyulai 
ostromban.  
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A miniatúra perzsa nyelvű felirata: „Gyula szabad maradt a tisztátalan néptől, 
mert láthatatlanból megnyílt a győzelem kapuja. Ha a sah meg kívánta ismerni a vár 
felépítését, annak alakját aranyozott papíron rajzolták meg számára […].”29 Itt tehát 
a feliratban is megjelenik a vár megnevezése, és a miniatúrán valójában is Gyula 
vára és városa látható a török művész megfogalmazásában. 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az isztambuli Topkapi Szeráj festő-
műhelyének művészei számára rendelkezésre állottak a hadi eseményekről tudósí-
tó legfrissebb velencei, illetve nürnbergi kiadású híradások és metszetek.30 E kép-
anyagot azonban az oszmán uralkodó számára készített miniatúrákon saját szem-
pontjaik, illetve saját művészetük szabályai szerint átalakítva használták fel.  A cím-
ben felvetett kérdésre – oszmán vagy európai? – azt mondanám, európai források 
felhasználásával készült sajátosan oszmán. 

REZÜMÉ 

Oszmán vagy európai? Gyula ábrázolásának forrásai 
Seyyid Lokman krónikájában 

A tanulmány az oszmán miniatúra festészetben kimutatható európai hatásokat 
vizsgálja, különös tekintettel a háborús eseményeket naprakészen követő, Nürn-
bergben, Velencében vagy Rómában megjelenő XVI. századi ostromképek és a szul-
táni műhely kapcsolatára. 

A cikk középpontjában Seyyid Lokman oszmán udvari krónikás 1579/80-ban 
készült Tarih-i Sultan Süleyman [Szülejmán szultán története] című krónikája, ezen 
belül Gyula vára 1566. évi török ostromának ábrázolása áll. 

A szerző azt bizonyítja, hogy az isztambuli Topkapi Szeráj festőműhelyének mű-
vészei számára rendelkezésre állottak a hadi eseményekről tudósító legfrissebb 
híradások és metszetek, Gyula esetében nevezetesen Mathis Zündt nürnbergi met-
sző 1566-ban, a helyszínt ismerő szemtanúk információi alapján készült ostromké-
pe. Az oszmán művészek e kép-anyagot azonban az uralkodó számára készített 
miniatúrákon saját szempontjaik, illetve saját művészetük szabályai szerint átala-
kítva használták fel. 

Kulcsszavak: oszmán művészet, miniatúra festészet, kartográfia, vár- és város 
ábrázolások 

                                                           
29Jeremiás Éva fordítása.  FEHÉR, A magyar történelem… i. m.,116–117. 
30 Az isztambuli szultáni udvar, illetve a festőműhely velencei kapcsolataira, egyes itt készült miniatúrák, 
város ábrázolások és térképek velencei előképére már a korábbi kutatás felhívta a figyelmet, és kimutat-
ta azok hatását Piri Reis, az oszmán flotta parancsnoka és Matrakcsi Naszuh munkásságában. Vö. ROGERS, 
WARD, Süleyman… i. m., 103–105. További adatokat szolgáltat, különösen a térképekre vonatkozó osz-
mán igényt illetően Julien RABY, The Serenissima and the Sublime Porte: Art in the Art of Diplomacy 1453–
1600 = Venice and the Islamic World 828–1797, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2007, 97, 
105. 
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OTTOMAN OR EUROPEAN? SOURCES OF A DEPICTION OF GYULA 

(HUNGARY) IN A CHRONICLE BY SEYYID LOKMAN 

The study investigates the European influences discernible in Ottoman minia-
ture painting, with special attention to the links between the painters’ atelier be-
longing to the court and 16th-century pictorial representations of sieges published 
in Nuremberg, Venice, and Rome shortly after the clashes themselves. 

The main focus of the paper is the chronicle entitled Tarih-i Sultan Süleyman 
(The History of Sultan Süleyman) written by the Ottoman court chronicler Seyyid 
Lokman. In this work, we find a depiction of the – long-lasting – Ottoman siege of 
Gyula Castle, which took place in 1566. 

The author proves that the most up-to-date reports and prints informing of war-
time developments were available to the artists of the painters’ atelier at the Top-
kapi Seray in Istanbul. In the case of Gyula, the sources included a print of the siege 
made in 1566 by the Nuremberg engraver Mathis (sic) Zündt, on the basis of infor-
mation from witnesses familiar with the castle, the town, and the surrounding area. 
However, in the miniature they made for the Sultan, the Ottoman artists used this 
depiction only after refashioning it in accordance with their own aims and the rules 
of Ottoman art. 

Key-words: Ottoman art, miniature painting, cartography, castle, and market-
town depictions 
 


