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 PÁSZTOR EMESE 

„Portai módi” 
Beszélhetünk-e török divatról a XVI–XVII. 

századi magyar főúri otthonokban? 

„A török-magyar érintkezés nagy hatással volt a festői magyar viselet kifejlődésére 
is.” – írja Takáts Sándor a Török-magyar szokások a végeken című tanulmányában,

1 majd így folytatja:  

„Bizony ma már kevesen sejtik, hogy az úgynevezett magyar díszruha leg-
nagyobb részt török eredetű! A prémes és zsinóros mentét a törökök viselték, s 
a mieink tőlük vették át. A végbeli vitézek levelezésében gyakran olvashatjuk, 
hogy a törökök készen küldik nekünk a mentéket. A Budán megfordult követe-
ink a basáktól török-magyar mentét is kapnak ajándékba! […]Ha a XVII. szá-
zad első feléből ránk maradt rajzokat vizsgáljuk, látjuk, hogy főuraink dolmá-
nya és a törökök kaftánja között semmi különbség sincs. A mieink (főleg követe-
ink) temérdek kaftánt kaptak a törököktől, s ezeket itthon aztán becsületesen 
viselték.”  

Másutt, a nagyasszonyainkról szóló munkájában így ír: „A legdrágább keleti szö-
veteket a hazai törököktől kapjuk. A rabul ejtett török lányok (bulyák) oktatják asszo-
nyainkat a török és kazul varrásra, hímzésre, a vontarany és vontezüst fölhasználásá-
ra. Ezért találunk minden kastélyunkban török bulyákat.” 2 Ilyen és ehhez hasonló, 
idealizált kép él még sokakban ma is a hódoltság koráról, különösen azért, mert 
manapság is kritikai megjegyzések nélkül, változatlan kiadásban jelennek meg újra 
és újra a ma már sok szempontból revideálásra szoruló korábbi vélemények. Ta-
káts Sándor történelmi esszéi lenyűgözően olvasmányosak. Bár egyes megállapítá-
sai igazak, hiszen forrásadatokra épülnek, általánosításuk azonban megtévesztő, 
olykor túlzó következtetésekhez vezet. A fenti idézetre hivatkozva, valóban van 
adat arra, hogy dolgoztak török hímzőasszonyok, török rabnők, ún. bulyák a nemesi 
udvarokban, de a forrásokban említett török eredetű bulya kifejezés nem jelentett 
minden esetben török hímzőasszonyt, hanem csak török nőt,3 jelzőként pedig „női”-

                                                           
1 TAKÁTS Sándor, Rajzok a török világból 1., Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1915, 292–293. 
2 TAKÁTS Sándor, Magyar nagyasszonyok, Bp., Genius, 1926, 22. 
3 A szó eredetéről, jelentéséről: KAKUK, Zsuzsa, Cultural Words from the Turkish Occupation of Hungary, 
Bp., 1977 (Studia Turco Hungarica, IV.), 18-20. KAKUK Zsuzsa, A török kor emléke a magyar szókincsben, 
Bp., 1996, (Kőrösi Csoma Kiskönyvtár, XXIII.), 251–252. 
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t, illetve „török női”-t (pl. bulya ing,4 bulya mente5), továbbá néhány esetben egy 
ritkás szövésű, fodrozódó felületű török vászonfajtából, az ún. bulyavászonból6 ké-
szült viselet megjelölése volt. Azt sem állíthatjuk, hogy minden török rabnő alkal-
mas lett volna a kézimunkára, mert tudunk lusta és ügyetlen rabnőkről is.7 Az meg 
egyenesen túlzás, hogy minden nemesi udvarban dolgoztak volna. 

Közel száz év múltán felvetődik a kérdés: beszélhetünk-e olyan mértékű „török 
divatról” 8 az Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság területén, amint azt Ta-
káts állítja. Kimutatható-e a „portai módi” a magyar és az erdélyi főúri életmódban? 
Milyen török textilféleségek fordultak elő a magyar főúri udvartartásokban és azo-
kat a török szokásoknak megfelelően használták-e? A választ az egykorú írott forrá-
sok és a fennmaradt tárgyi emlékek összevetésének módszerével keressük. A ma-
gyar nemesi hozományjegyzékek, végrendeletek, a főúri kincstárak inventáriumai, 
a naplók, önéletírások és más egykorú források arról tanúskodnak, hogy valóban 
számos oszmán-török eredetű textília, köztük szövet, viselet, lakástextília, valamint 
textil anyagú lófelszerelés és hadieszköz volt használatos a magyar és az erdélyi főúri 
otthonokban.9 Jelen munkánkban a teljesség igénye nélkül, csupán a forrásokban 
leggyakrabban szereplő török textiltípusokat és azok hazai felhasználási módját 
véve sorra, igyekszünk a fenti kérdésekre feleletet adni. 

A forrásokban a török szövetek közül a len- és pamutvászon-félékkel találkozunk 
a legtöbbször. A vásznak legfinomabb és egyben legdrágább fajtájából, a fátyolként 
áttetsző patyolatból (törökül dülbent), vagy ahogyan a limitációk említik, a „Szép Jó 
Jántsár” patyolatból10 a nemes hölgyek kötényeit, ingeit és keszkenőit szabták, 11 
de megtaláljuk a magyar háztartásokban a patyolathoz hasonlóan vékony, csak 
ritkább szövésű, fodrozódó felületű török bulyavásznat12 is. Az olcsóbb pamutvász-

                                                           
4 Maróthy Zsuzsanna ingói közt „patyolat ümög török bulya űmeg” szerepel 1610-ben. RADVÁNSZKY Béla, 
Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században, Bp., 1986 (reprint), II, 140. 
5 A Munkács várában maradt Thököly ingók között 1683-ban szerepel „Egy hosszú bulya-mente, 
bélletlen” tétel, amely valószínűleg török női kabátot, entarit jelentett. THALY Kálmán, Késmárki Thököly 
Imre naplói, leveleskönyve és egyéb emlékezetes írásai, II, Bp., 1873 (Monumenta Hungariae Historica, 
XXIV.), 147. 
6 SUGÁR István, Az egri bujavászon, Agria XXI(1985), 215–224. PÁSZTOR Emese, Bulyavászon = Restaurálási 
tanulmányok: Timár-Balázsy Ágnes emlékkönyv, szerk. ÉRI István, Bp., 2004, 121–126. 
7 Telegdy Kata Kisvárdáról húgának, Rákóczi Zsigmondnénak 1600-ban írt levelében török varró asz-
szonyt kér, mert a kállói kótyavetyén igen drágán szerzett török leány varr ugyan, „de hogy igen jó volna, 
nem igen dícsérhetem.” Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről, közl. 
ECKHARDT Sándor, Bp., 1944, 203. 
8 A „divat” szó jelentése a viseleteken túl az életmódban átvett török szokásokat, és – esetünkben a texti-
leknél maradva – a török anyagok, lakástextilek és más, textil alapú tárgyak használatát is magába foglal-
ja. 
9 Továbbá vö. GERELYES Ibolya, Török viseletek és textilek 16–17. századi magyar hagyatéki leltárak tükré-
ben, Folia Historica XVIII(1993), 75–87. 
10 Áruczikkek szabályzata 1627 és 1706 évekből: Adalékul a XVII. és XVIII. század ipar- és erkölcs-
történetéhez,  közl. NAGY Iván, Bp., 1871 (Magyar Történelmi Tár, 2. sorozat, 6. kötet), 215. 
11 APOR Péter, Metamorphosis Transylvaniae azaz Erdélynek változása (1736), szerk. TÓTH Gyula, Bp., 
1972, 33 RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. m., II, 314–315. 
12 Lásd PÁSZTOR, Bulyavászon… i. m. NAGY, Áruczikkek szabályzata… i. m., 215. 
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nak közül a vastagabb és sűrűbb szövésű bagazia vászon13 (törökül bogaszi) volt 
még általánosan kedvelt, amelyet a forrásokban az egyszerűbb paplanok és nyereg-
takarók béléseként vagy sötétítő függönyök anyagaként találjuk meg. 

A vászonféléknél kisebb mennyiségben fordulnak elő a főúri háztartásokban az 
Oszmán Birodalomból származó gyapjúszövetek. A durva, nyíratlan és sajtolatlan 
abát14 az inasok és szolgálók viseleteként, illetve egyfajta durva köpeny anyagaként 
említik, de közönségessége miatt a főúri ingóságok jegyzékeiben ritkán szerepel. 
Ezzel szemben a drága velencei posztók minőségével vetekedő török gránát posztó 
(törökül csuha, csuka)15 az eső- vagy útiköpenyként használt portai köpönyeg anya-
gaként szerepel a ruhajegyzékekben,16 valamint Erdélyben a fejedelem udvarához 
tartozó nemes ifjak öltözetét is e jó minőségű török posztófajtából szabták.17 Így 
emlékszik vissza a török gránát posztó használatára Apor Péter Metamorphosis 
Transylvaniae című, 1736-ban íródott munkájában: „négy forintos volt singe, az 
olyan posztó többnyire kék, zöld s meggyszín volt, ilyet viseltenek főemberek, nemes-
emberek, az olyan tartós posztó volt, három-négy rendbeli dolmány, mente is 
elszakadott addig az angliai posztóból, amíg ebből egy rendbeli.”18 

Az angórakecske selymes szőréből szőtt, olykor selyemmel is kevert, bordázott 
szövésű, vékony kelmefajta volt a török csemelet és a török muhar. A fényesebb 
csemeletből és a matt muharból általában női viselet, szoknya19 vagy suba20 készült. 
Az 1627-es erdélyi árszabás a „Török Országi szines jó Tsemelyetnek végit hét forin-
ton” állapította meg, ami a legjobb minőségű „jantsár patyolat” árával volt azonos. 

Ugyanitt „az igen jó Moharnak végit” fele annyiért szabta meg. 21 A muhar Erdélyen 
kívül a Magyar Királyságban is ismert szövetfajták közé tartozott, Almássy István 
kassai kereskedő 1600-ban összeírt árukészletében a „színes lengyel muhar” mel-
lett „szederjes török muhar” is kapható volt.22 

Az olcsóbb selyemszövetek közül a pamuttal kevert selyem bélésanyag, a kutnik 
(törökül kutnu vagy kutni) használatára találunk adatot, amelyet ruhaanyagként, 

                                                           
13 KAKUK, Cultural Words… i. m., 74. UŐ., A török kor emléke… i. m., 248–250. NAGY, Áruczikkek szabályza-
ta… i. m., 215. 
14 KAKUK, Cultural Words… i. m., 15–16. UŐ., A török kor emléke… i. m., 247-248. 
15 KAKUK, Cultural Words… i. m., 20–22. UŐ., A török kor emléke… i. m., 252–254. 
16 A portai köpönyeg valószínűleg a törökök hétköznapi viseletét, a hosszú ujjú, bő, olykor prémmel 
szegélyezett ferádzsét jelenthette. RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvartartása… i. m., 335. 
17 SZÁDECZKY Béla, I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása, I. Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667– 
1690), Bp., 1911, 263–264. 
18 APOR, Metamorphosis… i. m., 33. 
19 Pl. Kapy Sára hozományában (1568): „1 Sederies Czemeler soknia.” RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. 
m., II, 21. Barcsay Ákosné 1661-ben lefoglalt javai közt „Egy zöld alyában szőtt muhor szoknyának való.” 
Barcsay Ákosné lefoglalt javai összeírása 1661. május 10, közl. KONCZ József, 1887 (Történelmi Tár X), 387. 
20 Thurzó Katalin hozományának jegyzékében (1620) „Negy fekete, […] viselő czömöllet kis suba” szere-
pel. RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. m., II, 225. 
21 NAGY, Áruczikkek szabályzata… i. m., 216. 
22 KEREKES György, Nemes Almássy István kassai kereskedő és bíró, VII. Almássy mint kereskedő, Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemle IX(1902), 203. Almássy 1635-ben kelt végrendeletében az „1 török muhar 
szoknya, molyette” megjegyzés a bizonytéka, hogy nem selyemszövetről van szó, ugyanis a moly csak a 
gyapjút károsítja. Uo.,366. 
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paplanok szegélyeként, egykorú szóhasználattal „paplankerület”-ként is említenek 
a források. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630‒1648) például kocsiját bélel-
tette kutnival 1637-ben,23 Barcsay Ákosné javai között pedig „egy nyári paplan 
kutnik, egyik fele veres, másik sárga” volt 1661-ben.24 A kutnikra vonatkozó for-
rásadatok szinte mind az Erdélyi Fejedelemség területéről származnak, ami nem 
zárja ki a szövet ismeretét és használatát a Magyar Királyság területén is, csak ott 
nem nevezték kutniknak, hanem fényes, atlasz szövésű felülete miatt csak atlasz-
ként jelölik a leltárak.25 

Míg a len-, pamut-, gyapjú- és az olcsóbb selyemszövetek, mint a tafota, damaszt, 
kutnik stb. kereskedelmi úton kerültek hazánkba, és ezért szerepelnek a 
limitációkban, addig nincs adatunk arra, hogy a selyemszövetek legdrágább fajtájá-
ból, az arany-, ezüst- és színes selyemfonallal mintázott selyemszövetekből  méter-
áruként vásároltak volna. A fémfonallal átszőtt taqueték, a magyar szóhasználatban 
a vont arany és vont ezüst szövetek (törökül szeraszer), a fém- és selyemfonallal 
mintázott lampaszok (törökül kemha)  és a mintás bársonyok (törökül csatma) – 
rendkívüli értékük miatt – nem voltak kereskedelmi forgalomban, így ajándék, 
zsákmány vagy váltságdíj részeként, illetve közvetlen portai vásárlás révén kerül-
hettek magyar főúri tulajdonba. E drága török selyemszövetek egyik „beszerzési 
módjának” számított a török diplomáciai fogadások elengedhetetlen eseménye, a 
felkaftánozás. Követjáráskor vagy az erdélyi fejedelmek beiktatásakor a szultán 
vagy a nagyvezír megbecsülésének jeleként jobb vagy gyengébb minőségű, ún. 
ceremóniális kaftánt (hilát) adományozott a jelenlévő főuraknak.26 E szokással ma-
gyarázható, hogy a magyar, de különösen az erdélyi főúri ruhajegyzékekben talál-
kozunk kaftánok említésével. Bár e selyemkaftánok nagy értéket képviseltek, Ta-
káts állításával ellentétben nem találtunk arra adatot, hogy erdélyi vagy magyaror-
szági főúr a hivatalos ceremónián kívül viselte volna. Az ajándékba kapott török 
díszkaftánokat vagy „kincs”-ként tartották a tárházakban,27 vagy drága anyagukat 
újrahasznosították. Már a Portán szokás volt a kaftánt átszabatni. Így tett Balassi 
(Balási) Ferenc udvarhelyszéki főkapitány, fejedelmi főlovászmester is 1613-ban, 
aki a követségért kapott két kaftánjából még Isztambulban négy paplant szaba-
tott,28 vagy Tholdalagi Mihály portai követ, fejedelmi főtanácsos, aki 1620-as portai 

                                                           
23 I. Rákóczy György és a Porta: Levelek és okiratok, szerk. BEKE Antal, BARABÁS Samu, Bp., 1888, 448. 
24 KONCZ, Barcsay Ákosné lefoglalt javai… i. m., 387. 
25 Példaként említjük az Esterházy-kincstár XVII. századi török imaszőnyegének és két lótakarójának 
bélését, amelyet a korabeli források nem neveznek kutniknak. Vö. Az Esterházy-kincstár textíliái az Ipar-
művészeti Múzeum gyűjteményében: Thesaurus Domus Esterhazyanae II., szerk., PÁSZTOR Emese, Bp., 
Iparművészeti Múzeum, 2010, 176–178, kat. 31. 224–230, kat. 47–48. és képek [PÁSZTOR Emese]. 
26 B. SZABÓ János, ERDŐSI Péter, Két világ határán: A hatalomátadás szertartásai az erdélyi fejedelemségben, 
Acta Musei Militaris in Hungaria, A Hadtörténeti Múzeum értesítője IV(2002), 91–105. 
27 Bethlen Gábor kincstárában 20 kaftánt vettek jegyzékbe 1631-ben.  RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvar-
tartása… i. m., 256. 
28 BORSOS Tamás, Vásárhelytől a fényes portáig: Emlékiratok, levelek, sajtó alá rend., a bevezető tanul-
mányt és jegyzeteket írta KÓCZİÁNY László, Bukarest, 1972, 70. 
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követjárása során – többek között – két kaftánnal, hat szép kaftános paplannal és 
két „kaftánból csinált” vánkoshajjal gyarapította vagyonát.29 

A magyar forrásokban ‒ a már említett vánkos- és paplanhuzatokon30 kívül ‒ 
kaftánból itthon alakított női ruhákra: szoknyára és vállra,  férfi viseletekre: menté-
re és dolmányra, valamint miseruhákra31 ismerünk adatot. A török kaftánok anya-
gának másodlagos felhasználására példa az Esterházy-kincstárban őrzött gyer-
mekmente, amelyet nagy valószínűséggel egy, a XVI. század utolsó harmadában 
divatos, arannyal átszőtt török kemha-kaftánból alakítottak át (ld. 1. kép);32 a gyula-
fehérvári székesegyházban 1916-ban feltárt sírok egyikéből felszínre került női 
ingváll-töredék a XVI. század második feléből;33 valamint a soproni bencés Kecske-
templomban 2010-ben feltárt, XVI. század végi női sírban talált körgallér bélése, 
amelyet ugyancsak kemha szövetből szabtak.34  

                                                           
29 Tholdalagi Mihály 1619-iki követjárásának történetéhez, közl. SZİLÁGYİ Sándor, 1882 (Történelmi Tár 
V.), 474. 
30 A forrásokban gyakran szereplő török „kaftános paplanok”-ból, azaz a kaftánból szabott paplanokból 
egy sem maradt fenn. Az Esterházy-kincstár azonban őriz két, XVI. századi viseletből szabott paplant, 
amelyek szövete ugyan spanyol, de a formájuk után következtetni tudunk ezek török változataira is. Az 
Esterházy-kincstár textíliái… i. m., 149–154, kat. 23–24. és képek [LÁSZLÓ Emőke]. 
31 Telegdy Pál a kistályai táborból 1594. március 12-én, feleségének írt levelében arról rendelkezik, hogy 
halála esetén a „török császár adta ruhá”-jából ”pap öltözőt” varrjanak. ECKHARDT, Két vitéz nemesúr… i. 
m., 50. 
32 Az Esterházy-kincstár textíliái… i. m., 73–75, kat. 2. és képek [TOMPOS Lilla]. 
33 PÓSTA Béla, A gyulafehérvári székesegyház sírleletei, Kolozsvár, 1916 (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti 
Múzeum Érem- és Régiségtárából, VII.), 41–46, 23–24. képek. 
34 E. NAGY Katalin, VÁRFALVI Andrea, When Spain dictated fashion: A Hungarian lady's richly decorated 
garments, c. 1600 = The Decorative: Conservation and the Applied Arts, szerk., S. CATHER, A. NEVIN,  J. H. 
TOWNSEND, M. SPRING, J. K. ATKINSON, D. EASTOP, London, 2012 (2012 IIC Vienna Congress), 208–216, 4–5. 
képek. 
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1. Török kaftánból szabott gyermekmente, XVI. század, 
Iparművészeti Múzeum, Esterházy-kincstár, ltsz. 64.40 (Fotó: Kolozs Ágnes) 

A kaftánok selyemszövetének rendkívüli értékét mutatja, hogy átszabásukkor 
több, apróbb darabot is felhasználtak, amit egyébként a ruha szabása nem indokolt 
volna. Azt sem találták zavarónak, ha a szövetdarabok mintája nem illeszkedett 
egymáshoz, hanem ‒ mai szóval élve ‒ „patchwork” hatást kölcsönöztek a kész 
ruhadarabnak. A világi viseletekhez hasonlóan, török kaftánok selyemszövetéből 
szabott miseruhákra (kazula) is ismerünk példát. A gyergyószentmiklósi örmény 
katolikus egyház tulajdonából egy kemha kaftánból alakított miseruha került 1894-
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ben az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe (ld. 2. kép),35 továbbá három, 
ugyancsak török szövetű kazula maradt fenn a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum gyűjteményében. A tárgyi példák ismeretében megállapítható, hogy a 
forrásokban szereplő „kaftánból szabott”, „kaftánnal bélelt” vagy „kaftános” kifeje-
zések nem egy speciális szövetfajtát jelöltek, hanem a kaftánok anyagának újra-
hasznosítására vonatkoztak. 

 

2. kép: Török kaftánból szabott miseruha hátlapja, XVI. század utolsó harmada, 
Iparművészeti Múzeum, ltsz. 7375 (Fotó: Kolozs Ágnes) 

                                                           
35 Iparművészeti Múzeum, ltsz. 7375. Távol az Araráttól: Örmény kultúra a Kárpát-medencében, szerk., 
KOVÁCS Bálint, PÁL Emese, Bp., Budapest Történeti Múzeum, Országos Széchenyi Könyvtár, 2013, 146–
147, kat. IV.16 és kép. 
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Az oszmán-török textíliák második nagy csoportját alkotó viseletek magyaror-
szági és erdélyi előfordulásának, illetve divatjának kutatását nehezíti, hogy csak a 
forrásokra támaszkodhatunk, mivel két török bőrköpenyen36 kívül más, napjainkig 
fennmaradt, hódoltság kori török viseletről nincs tudomásunk.  Takáts Sándor he-
lyesen állapította meg, hogy a magyar nemesi férfi öltözködésben két kabátféle 
viseli a török hatás nyomait: a szűkebb szabású, testhez simuló alsókabát, a dol-
mány (elnevezése a török dolama37 szóból ered) és a felette viselt, bővebb szabású 
mente. Azonban, ha összehasonlítjuk a XVII. századból fennmaradt magyar főúri 
dolmányokat és mentéket – köztük az Iparművészeti Múzeumban őrzött fraknói 
Esterházy-kincstár hat dolmányát és hat mentéjét38 – a török alsó- és felsőkaftá-
nokkal,39 szembetűnik, hogy a számos rokon vonás ellenére sem voltak a törökkel 
összetéveszthető viseleti darabok. 

Találkozunk azonban „török”-nek nevezett ruhadarabokkal is a főúri ruhajegy-
zékekben, mint pl. a török zubbony, a csausz-, a díván- vagy a török mente, amelyek-
ről a korabeli leírások szűkszavúsága és a tárgyi emlékek hiánya miatt nem tudjuk 
pontosan, milyenek voltak. A hódolt területen élő törökség általános viseletéhez 
tartozott a dolama nevű kaftán alatt hordott „alsókaftán-fajta”, a zibun, magyarul a 
török zubbony.40 A selyemből, de leggyakrabban bagazia pamutvászonból készült, 
vattázott viseletet nehéz pontosan meghatározni. A korabeli török limitációk és a 
magyar nyelvű források többféle török zubbonyt neveznek meg41 a hódoltságban, 
Erdélyben és Magyarországon egyaránt használatos viseletből, de készítették a 
magyar zubbonyszabók, az ún. zuboncsiák is szerte az országban.42 Bár a török zub-
bony a XVII–XVIII. század folyamán a vásárok készárui közé tartozott, használatára 
a főúri udvartartási jegyzékekben is találunk adatot. Esterházy Miklós udvara ré-
szére 1624-ben egyszerre „5 Török Szuboni”-t vettek,43 amely azt jelzi, hogy e török 
készáru a többi alsóruhától egyértelműen megkülönböztethető volt, és ‒ mint olcsó 
tömegcikket ‒ egyszerre nagyobb mennyiségben vásárolták. 

                                                           
36 A bőr köpenyeket a Brassó megyei Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum őrzik. Utóbbiról 
vö.: GERELYES, Ibolya, Neue Aspekte zur Datierung eines türkischen Ledermantels aus dem Bestand des 
Ungarischen Nationalmuseums, Waffen- und Kostümkunde XLIII:1(2001), 1–9. 
37 KAKUK, A török kor emléke… i. m., 268–270. 
38 Az Esterházy-kincstár textíliái… i.m., 112–131, kat. 13–18 [TOMPOS Lilla]. 
39 Vö. az isztambuli Topkapı Sarayı Müzesi viseletgyűjteményében lévő, XV–XVII. századi felső- és alsó-
kaftánokkal. Topkapı Sarayı-Museum, szerk., J. M. ROGERS, Herrsching am Ammersee, Lausanne, Schuler 
Verlagsgesellschaft, 1986, kat.1–53. 
40 A szó eredetéről és előfordulásáról: KAKUK, Cultural Words… i. m., 58–59.; KAKUK, A török kor emléke… i. 
m., 272–274. 
41 Az 1651-es török áruk erdélyi limitációjában pl. „közönséges török zubbony” mellett „hosszú újú zub-
bony” szerepel. A magyar árak történetéhez: Török partékának igaz árúja, Gr. Battyány József köpcsényi 
levéltárából, közl. SZILÁGYI Sándor, 1878 (Magyar Történelmi Tár I.), 360. 
42 Az Mester Emberek Míveinek árazása: Váltó- és vásármíves magyar szabók, német szabók és zubbonyo-
sok árszabásai (1626-1820), szerk., FLÓRIÁN Mária, Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1998, 245–249. 
43 Az Esterházyak számadásai és textilszámlái a XVII. századból, a forrást közreadta, a bevezetőt és a 
jegyzeteket írta TOMPOS Lilla, Bp., 2000 (Bibliotheca Humanitatis Historica, 16.), 103. 
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A csausz vagy csauz mentékre Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613‒1629) vi-
seletei között találjuk a legtöbb adatot.44 Bethlen csauz mentéit vont ezüstből, se-
lyembársonyból vagy selyematlaszból szabták, bélésük gyakran nyuszt- vagy hiúz-
prémből, ritkábban vont arany-, vont ezüstszövetből, vagy bagazia pamutszövetből 
készült, és elöl 18–24 gombbal záródtak. Más források „csausz avagy kocsis mente”-
ként említik.45 Az ismert adatokból nem derül ki, hogy török vagy törökös viselet 
volt-e a csausz mente, illetve hogy milyen volt a kocsis mente, de úgy tűnik, hogy a 
csausz jelző az udvari szolgálatra alkalmazott török állami tisztségviselők, a hírvivő, 
parancstovábbító csauszok (törökül csavus) ruhájára utalt és e török viselet után 
itthon készült, hosszú ujjú, elöl gombokkal záródó, prémmel bélelt, földig érő felső-
kabát lehetett. Csak Erdélyben volt divatos ruhadarab, illetve a ruhatípusra alkal-
mazott „csausz” jelző volt csak ott ismert a XVII. század első feléig, mert későbbi 
említésével nem találkozunk. 

A csausz mentéhez hasonlóan kérdéses, hogy mit értettek eleink díván mentén. 
Kemény János erdélyi fejedelem (1661–1662) Aranyosmeggyesen, 1662-ben 
feljegyzett javai között ‒ a csausz mentékhez hasonlóan ‒ prémmel bélelt, bársony 
és posztó diván mente tételeket találunk,46 így feltételezhető, hogy a század első 
felében még csauz mentének említett viseletet (Lásd a Bethlen ingóságokban) a 
század második felében már díván menteként találjuk a forrásokban (Lásd a Ke-
mény ingóságokban). 

A török mente – ugyancsak a forrásadatok szerint47 – egy elöl gombokkal záródó, 
olykor prémmel bélelt, gallér nélküli viselet volt, melynek ujja könyékig ért, egykorú 
szóhasználattal „csonka” volt. A csonka ujjú mentéket általánosan viselték Magyar-
országon és Erdélyben a XVII. század folyamán, de különösen Bethlen Gábor ked-
velte.48 Mivel nincs tudomásunk arról, hogy magyar főúr hozatott volna a maga 
részére a Portáról török mentét, továbbá a hazai vásárokon kapható török áruk 
között sem találjuk említését, minden bizonnyal a rövid ujjú török kaftánok példájá-
ra „csonka” ujjal és gallér nélkül szabott magyar menték egy külön csoportját ne-
vezhették így. Feltevésünket az Iparművészeti Múzeumban lévő fraknói Esterházy-
kincstár egyik mentéje igazolja. Az Esterházy István (1616–1641) ruhatárából 
származó, sötétlila bársonyból szabott, elöl tizenkét-pár száras gombbal záródó, 
gallér nélküli magyar mente (ld. 3. kép) ujja könyékig ér, és a kar szabadabb mozgá-
sa végett félkörívesen felszabott, melyet a források 1641-ben „törökös” menteként, 
1654-ben pedig „török ujjú mente”-ként említenek.49 

                                                           
44 A fejedelem Munkácson maradt és 1631-ben összeírt ruháinak hagyatéki jegyzékében a felsőruhák 
között hét csauz mentét jegyeztek fel, részletes leírással. RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvartartása… i. m., 
254, 384. 
45 RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. m., II, 303. 
46  Egy magyar fejedelmi kincstár, közl. P. SZATHMÁRY Károly, 1881 (Történelmi Tár IV.), 773–774. 
47 Egy 1650-ben, Kolozsvárott készült összeírásban „egy róka mállal bélett violaszin mente, csonka újjú 
avagy török mente, tizenöt ezüst arany fonállal tarkázott gomb rajta” tétel szerepelt. RADVÁNSZKY, 
Magyar családélet… i. m., II, 303. 
48 Radvánszky Béla számítása szerint Bethlen ruhatárának ötven mentéjéből harmincnégy volt csonka 
ujjú. 
49 Az Esterházy-kincstár textíliái… i. m., 115–117, kat. 14. és képek [TOMPOS Lilla]. 
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3. kép: Esterházy István „török ujjú” mentéje, 1640 körül, 
Iparművészeti Múzeum, Esterházy-kincstár, ltsz. 52.2771 (Fotó: Áment Gellért) 

Míg a magyar főúri ruhajegyzékekben előforduló, „török”-nek nevezett férfi vise-
letek közül az eddig felsorolt csausz-, díván- és török mente törökországi eredetében 
nem lehetünk bizonyosak és valószínűbb a „török módra készült” értelmezésük 
lehetősége, addig a viseletkiegészítők között számos, minden kétséget kizáróan az 
Oszmán Birodalomból származó portékát találunk. A gyakran említett 
viseletkiegészítők közül a férfiak dolmányát deréknál megkötő „portai” vagy török 
zsinór- és hálóöveket, az övekhez sorolható majcot, valamint a török bőr lábbeliket 
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kell kiemelnünk. A viseletekhez hasonlóan keveset tudunk a különböző övfajták 
pontos formájáról, készítési technikájáról vagy származási helyéről, mivel a 
források szűkszavúak, az ábrázolásokon pedig gyakran fedésben láthatók. 
Kutatásukkor többnyire csak az ásatási leletek töredékeire hagyatkozhatunk. E 
színre és formára sokféle öv között török munkák is előfordultak, bár az ingóság-
jegyzékek ritkán említik portai eredetüket. A török övek nagyrészt kereskedelmi 
úton, készáruként érkeztek az Erdélyi Fejedelemség50 és a Magyar Királyság terüle-
tére,  de tudunk a Portán vásárolt, vagy ott megrendelt övekről is. Mikes Zsigmond 
1625-ben Isztambulban vett Bethlen Gábor fejedelem részére egy 142 dram súlyú, 
testszínű selyemövet,51 ami arra utal, hogy a selyemövet nem hosszra, hanem súlyra 
mérték. A karlsruhei Türkenbeute gyűjteménye őriz egy, a magyarországi törökel-
lenes harcok során zsákmányolt török selyemzsinór övet52 (törökül ibrisim kusák), 
amely 380 cm hosszú, hatos kötegbe fogott, sötétvörös selyemzsinórból készült, és 
szakaszonként aranyozott ezüst- vagy ezüstdrótból font gyűrű fog össze. Ehhez 
hasonló, így nagy valószínűséggel török zsinórövet visel Esterházy Pál is 1655-ben 
készült egész alakos portréján.53 A dolmányokhoz használt török övek másik típusa 
volt a vékony selyemcérnából ún. sprang technikával font, hálószerű sálöv, a „hálós” 
vagy „háló”öv,54 amely a derékra tekerve vastag selyemkötegnek látszott. I. Rákóczi 
György levelezéséből ismert, hogy a hálóövet a Peloponnészoszi félszigeten élő 
zsidó kézművesek készítették megrendelésre, majd Isztambulban festették a 
megrendelő által megadott színre. Ilyen sprang vagy hálóövek maradványai sírok-
ból kerültek elő,55 de ilyen övet visel Esterházy István 1641 előtt készült, 56 és Ke-
mény János erdélyi fejedelem 1661 körül készült57 képmásán is. 

                                                           
50 A kolozsvári harmincadjegyzékek szerint 1599 és 1637 között az Oszmán Birodalomból vagy közvet-
lenül Isztambulból szállítottak Erdélybe selyem-, zsinór-, teveszőr-, apró lapos-, szíjas lapos-, csalán- és 
futa-öveket. Vö. PAP Ferenc, Kolozsvári harmincadjegyzékek (1599–1637), a bevezető tanulmányt és a 
jegyzeteket írta UŐ, Bukarest, Kolozsvár, 2000. 
51 RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvartartása… i. m. 106. 
52 Ernst PETRASCH, Reinhard SÄNGER, Eva ZIMMERMANN, Hans Georg MAJER, Die Karlsruher Türkenbeute, Die 
„Türckische Kammer” des markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden, Die „Tückischen Curiositaeten” 
der Markgrafen von Baden-Durlach, München, 1991, 293–294, kat. 254. 
53 Benjamin von Block: Gróf (később herceg) Esterházy Pál képmása, olaj, vászon, 218 x 109 cm, Ester-
házy Privatstiftung, Eisenstadt, Esterházy-Ahnengalerie, Burg Forchtenstein, ltsz.: B302. Közli: SZILÁGYI 
András, Esterházy-kincsek: Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményekből, szerk., UŐ, Bp., Iparművé-
szeti Múzeum, 2006–2007, 112–113, kat. 49 a és kép. 
54 A szűkszavú forrásadatoknak köszönhetően Radvánszky Béla a háló-övet a hálóruhákhoz hasonlóan, 
éjszakai viselet részének vélte. RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. m., I, 39. 
55 Példaként említjük a sárospataki plébániatemplom kriptájából feltárt és ma a Magyar Nemzeti Múze-
um gyűjteményében lévő öveket (V. EMBER Mária, XVI–XVII. századi ruhadarabok a sárospataki kripták-
ból, Folia Archaeologica XIX(1968), 151–183.), valamint a debreceni Dobozi-temető 1923-ban feltárt női 
sírjából előkerült, XVIII. század eleji öv-töredékeket a debreceni Déri Múzeum gyűjteményében (Ltsz. IV. 
1923.27). 
56 Gróf Esterházy István képmása, 1641, olaj, vászon, 217,5 x 111,2 cm, Esterházy Privatstiftung, Eisens-
tadt, Esterházy-Ahnengalerie, Burg Forchtenstein, ltsz.: B343. Közli: SZILÁGYI, Esterházy-kincsek… i. m., 
79–80, kat. 17. és kép. 
57 Ismeretlen mester munkája,1650 körül, ma a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében. 
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Részben az övekhez sorolható, de kard-, karabély- és lódingkötőként vagy ló-
szerszám hevedereként is használt gombkötőmunka volt a török majc.58 Bethlen 
Gábor és I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek gyakran vásároltattak, illetve készít-
tettek majcot Isztambulban.59 A selyem-, arany- vagy ezüstfonalból szőtt, olykor 
ékkövekkel is kirakott, drága portai majcok igen értékes, „pompára való” portéká-
nak számítottak a magyar főúri kincstárakban, ezért a magyar szablyákhoz, nyereg-
takarókhoz vagy nyergekhez is alkalmazták őket.  

A magyar főúri öltözetben előforduló török viseletkiegészítők közül a portai bőr 
lábbelik, a papucsok, kapcák és csizmák divatjára találunk még adatot.60 Sajnálatos 
tény azonban, hogy a korabeli magyar főúri portrékon61 ábrázolt vörös, kék vagy 
szederjes színű karmazsinból, sárga és fekete kordovánból vagy sárga és veres 
szattyánbőrből készült lábbelikről ma már nem dönthető el, hogy valóban török 
vagy csak törökös darabok voltak-e egykor,62 mivel a magyar csizmadiák és 
kapcakötők is készítettek török bőrből, török mintára lábbeliket.63 

A fehérneműk között a kereskedők által behozott készáruval, a török 
pamutingekkel találkozunk még a magyar ruhatárakban, ahol háló-64, fürdő-65 
vagy női ingként66 szerepelnek, de gyakoribbak a török vászonból itthon szabott 
alsó- és felsőingek.67 

                                                           
58 A majcról bővebben: PÁSZTOR Emese, Száz év múltán – ismét a „majc-kérdéshez”, Ars Decorativa 
XVIII(1999), 7–35. 
59 Uo., 11–12. 
60 Példaként említjük, hogy Szalánczi László 1592-ben „Janicsár” kapcát és patkolt csizmákat vett Bátho-
ry Zsigmond rendelésére Konstantinápolyban. Portai följegyzések a XVI-ik századból, közl. BARABÁS Samu, 
1881 (Történelmi Tár IV.), 177–178. A török, görög és zsidó kereskedők Erdélybe behozandó áruinak 
1627-es limitációjában törökországi kék, szederjes és veres karmazsinbőrből készült csizmák, papucsok, 
kapcák és solyák, sárga és fekete kordovánbőrből varrott csizmák és kapcák, valamint veres és sárga 
szattyánpapucsok szerepelnek. NAGY, Áruczikkek szabályzata i. m., 214. 
61 Például a már említett Esterházy István 1641-ben és Pál 1655-ben készült egész alakos képén. Vö. 57. 
és 54. jegyzetekkel 
62 KISSNÉ BENDEFY Márta, Keleti és nyugati hatások a magyar lábbeliviseletre a XVIII‒XVII. században = 
Restaurálási tanulmányok: Timár-Balázsy Ágnes emlékkönyv, szerk., ÉRI István, Bp., 2004, 89–98. 
63 Az 1627-es erdélyi árucikkek szabályzatában  a csizmadia mesterek művei között „Ez Országba tsinált 
Török Országi szép és jó Karmasin csizmát” és „Török Országi sárga kordoványból tsinált öreg század 
csizmát…”, „Gyalog legénynek való Deli csizma formára tsinált karmasin csizmát”, ‒ továbbá kapcát és 
papucsot említ. NAGY, Áruczikkek szabályzata… i. m., 222. Használatukra a XVIII. század elején Felső 
Magyarországon is találunk példát: a Trencsén vármegyei Zsolna varga mestereinek 1706-ban kelt 
limitációjában „Deli saru, vagy is Jancsarka”, a Hont vármegyei Alsó Prébelyen ugyanekkor kelt 
limitációban „Egy Par Deli Csizma vagy Jancsárka, tehén bűrbűl” szerepel. Az Mester Emberek Míveinek 
árazása: Tímárok, kordovánosok és irhások, bocskorosok, magyar és német vargák, csizmadiák és kapca-
kötők árszabásai (1597‒1821), szerk., FLÓRIÁN Mária, Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 1999, 99, 101. 
64 Bethlen Gábor javai között (1633) „egy háló török ing” szerepel. RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvartartá-
sa… i. m., 287. 
65 Barcsay Ákosné javaiban „feredni való török ing” volt 1661-ben. KONCZ, Barcsay Ákosné lefoglalt javai… 
i. m., 386. 
66 Maróthy Zsuzsanna ingói közt „patyolat ümög török bulya űmeg” is volt 1610-ben. RADVÁNSZKY, Ma-
gyar családélet… i. m., II, 140. 
67 Berényi György Ugróc várában letett ingóságában feljegyzett „Paraszt török patyolat új, fel imeg 3” volt 
egykor. RADVÁNSZKY, Magyar családélet… i. m., II, 343. 
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Összefoglalva az eddigieket, egyetlen forrásadat sem igazolja, hogy magyar vagy 
erdélyi főúr – a kaftánozási ceremónián kívül – török kaftánban járt volna, vagy 
rendszeresen hordott volna török viseletet. Az öveken vagy a lábbeliken kívül más 
török viseleti darabok (mint az olcsóbb konfekció áruk: a steppelt zubbonyok, ingek 
stb.) csak igen kis számban mutathatók ki. Viselésüket pedig nem a török divat, 
hanem a praktikum indokolta.  

A viseleteken kívül a lakástextíliák között is találkozunk portai munkákkal. A 
már említett paplanokon és a török vászonból szabott, hímzett ágyneműkön kívül 
nyomott mintás török párnahuzatokra is van adatunk68, továbbá az ágytakarónak 
használt kecse nevű nemeztakarókat és a csergékre emlékeztető, rojtos felületű, 
szövött gyapjútakarókat, a velencéket találjuk gyakran a főúri ingóságjegyzékekben. 
Erdélyben általános használatukat bizonyítja, hogy az Erdélybe bevitt török áruk 
között szerepelnek.69 

A török otthonokban és a sátrakban a széket vagy az alacsony kerevetet helyet-
tesítő, földre tett, díszes selyem vánkosok hazánkban is ismertek voltak. Apor Pé-
tertől tudjuk, hogy eleink elsősorban utazáskor használták és „hintóban való portai 
vánkosoknak”70 nevezték e téglalap alakú bársonypárnákat,71(ld. 4. kép) bár erede-
ti rendeltetésüknek megfelelő használatukra is van adatunk. II. Rákóczi Ferenc pél-
dául a tűz előtt „törökösen” üldögélt rajtuk, téli vadászatokon pedig szánkójában 
használta.72 

                                                           
68 A nyomott mintás keszkenőkből készített vánkoshuzatokat általában felvágatlanul, végben vásárolták 
a Portán. Rimay János például 1621-ben, Bethlen Gábor fejedelem számára, számos áru mellett 
„nyomtatott szegfűszín virágó, táblás vánkoshajnak való patyolat végkeszkenőt” vásárolt. Rimay János 
portai vásárlásai: Művelődéstörténeti adatok, IV., közl. IPOLYI Arnold, 1878 (Magyar Történelmi Tár, I.), 
153, 158. 
69 NAGY, Áruczikkek szabályzata… i. m., 216. 
70 PÁSZTOR Emese, „Hintóba való portai vánkos”, Keletkutatás, 1995 tavasz, 137–145. 
71 APOR, Metamorphosis… i. m., 49. 
72  A hazai képzőművészet, műipar, nemzeti viselet, fegyvergyártás és háztartás történetéhez II. Rákóczi 
Ferencz udvarában s korában, 1706–1711, közl. THALY Kálmán, 1882 (Magyar Történelmi Tár V.), 757–
758. 
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4. kép: „Hintóba való portai vánkos”, XVII. század eleje, 
Iparművészeti Múzeum, ltsz. 14434. (Fotó: Soltészné Haranghy Ágnes) 

Az asztalneműk közül a négyzet vagy téglalap alakú, hímzett török 
vászonkendők emelendők ki. A selyemmel és arannyal patyolatra, vagy finom 
gyolcsra hímzett  török fejkendők (makrama), a szalvéták (jaglik), a csomagoló 
kendők (bohcsa), illetve a turbántakarók (kavuk örtüsü) (ld. 5. kép) igen kedveltek 
voltak a magyar nemesi háztartásokban.73 A nemes kisasszonyok hozományában 
gyakran tíznél is több török hímzett kendő szerepelt, amelyekből a kor szokása 
szerint egy-egy szép darabot a magyar és erdélyi protestáns egyházaknak 
ajándékoztak, ahol az Úr asztalát díszítő terítőként napjainkig fennmaradtak.74 

                                                           
73 Bethlen Gábor fejedelem kincstárában 1631-ben „Huszonnyolcz különb különbféle arany és ezüst 
skófiummal varrott szép török keszkenőt” jegyeztek fel. RADVÁNSZKY, Bethlen Gábor udvartartása… i. m., 
257. 
74 Ezeket a hímzéseket ma a debreceni és sárospataki református egyházi gyűjtemények, illetve az 
Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum őrzik a legnagyobb számban. 
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5. kép. Török turbántakaró, az ónodi református egyház Úrasztali terítője, 1600 körül, 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.11307. (Fotó: Kolozs Ágnes) 

A török lakástextíliák legjelentősebb és egyben legnagyobb számú csoportját a 
gyapjúból csomózott szőnyegek alkotják. A magyar főúri otthonokban ezeket a nagy 
becsben tartott, ima-, fürdő- vagy „audienciás” szőnyegeket ‒ eredeti 
rendeltetésüktől eltérően ‒ asztalterítőként, falikárpitként vagy utazáskor a 
hintókban, a párnazsák fölé téve használták stb.75 A török imaszőnyegek egy 
Erdélyben különösen kedvelt típusát az Iparművészeti Múzeumban 1914-ben 
megrendezett Erdélyi török szőnyegkiállítás katalógusában nevezték előszőr 
„Erdélyi szőnyeg”-típusnak (ld. 6. kép). Az eredetileg imafülkével díszített 
imaszőnyeg mintája a helyi igényeknek megfelelően úgy módosult, hogy az 
imafülke csúcsát a középtengelyre tükrözve megkettőzték, és az így kialakult 
kétcsúcsú imafülke az asztalterítőként használt szőnyegeken jobban mutatott, mint 
az imaszőnyegek eredeti, aszimmetrikus mintázata. 

                                                           
75 PÁSZTOR Emese, Oszmán-török szőnyegek az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből, in memoriam 
Batári Ferenc, Bp., Iparművészeti Múzeum, 2007, 15–19. 
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6. kép: „Erdélyi szőnyeg”, Uşak, 1600 körül, 
Iparművészeti Múzeum, ltsz.7967. (Fotó: Kolozs Ágnes) 

A viseletekhez hasonlóan a lakástextíliákról is megállapíthatjuk, hogy a hódolt 
területen általánosan kimutatható, közvetlen török hatással szemben Magyaror-
szágon és Erdélyben nem igazodtak a magyar szokások olyan mértékben a török-
höz – mint ahogyan azt korábban gondolták –, hanem éppen fordítva, a török textí-
liákat igazították a magyar divathoz és függetlenül azok eredeti rendeltetésétől, a 
hazai szokás szerint hasznosították őket. Az imaszőnyeggel asztalt terítettek, a für-
dőbe való, fehér alapszínű szőnyegekkel a falat díszítették, a világi rendeltetésű 
turbántakaróval és csomagolókendővel az Úr asztalát borították a protestáns temp-
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lomokban, a bársony ülővánkost használták ugyan, de másképp, mint a törökök, 
utazáskor hintóba, szánkóba tették vagy drága anyagukból miseruhát, (ld. 7. kép) 
stólát és manipulust szabtak. Hasonlóképpen készült a padlótakaróból  miseruha, a 
kaftánok drága szövetéből férfi-, női- és gyermekviselet, vagy paplan. Az erdélyi 
követek már a portai vásárláskor tudatosan keresték a vánkoshuzatnak szánt pa-
tyolat keszkenőt, a paplanborításnak való selymes-kendőt, nem törődve azzal, hogy 
eredetileg milyen célra készültek. 

 

7. kép: Török bársonytakaróból szabott miseruha hátlapja, XVII. század, 
Iparművészeti Múzeum, ltsz. 8397. (Fotó: Kolozs Ágnes) 

Jól szemlélteti a magyar életmódhoz „alakítást” a török vászonsátrak használata 
is. I. Rákóczi György rendszeresen készíttetett a Portán díszes, könnyen felállítható 
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és szállítható, török vászonsátrat, mégpedig a saját igényei szerint. Maurer Mihály 
portai követ 1640. augusztus 1-jén a következőket írja a fejedelemnek: „Az sátorok-
nak ablakit nem úgy csinálták, mint az előbbenit csináltattam volt, igen alatt vagyon 
az ablakja, török kerevethez való volna, de én elbontattam s úgy csináltatom, mint az 
előbbeni sátoron vagyon”.76 Maurer tehát a Portán megrendelt sátor eredetileg ala-
csonyra tett ablakait magasabbra tetette, mivel a magyar urak nem a földre tett 
párnán, hanem széken ültek benne. 

Míg a korábban említett török szöveteket, viseleteket és lakástextíliákat stb., a 
hazai igényeknek megfelelően, eredeti rendeltetésüktől különbözően használták, 
addig a magyar és erdélyi főúri fegyvertárak jegyzékei arról tanúskodnak, hogy a 
drága, bársonnyal borított, aranyozott ezüsttel, ékkövekkel díszített török 
lófelszereléseket és hadieszközöket általánosan kedvelték Erdélyben és a Magyar 
Királyság területén, és alkalmazásuk semmiben sem különbözött a törökökétől.  
Míg a Magyar Királyságban – pl. az Esterházy nádorok – hadizsákmány, diplomáciai 
ajándék vagy hozomány részeként jutottak ilyen értékes darabokhoz, addig az er-
délyi fejedelmek, kiváltképpen Bethlen Gábor és I. Rákóczi György a diplomáciai 
ajándékba kapott hadi eszközökön kívül gyakran vásároltattak, illetve készíttettek 
Isztambulban díszes lófelszereléseket és más használati tárgyakat, nem csak saját 
részükre, hanem ajándékozás céljából is. A lófelszerelések, egykorú szóhasználattal 
a lóöltözetek külön fejezetet kaptak a magyar főúri inventáriumokban, ahol nem 
különítették el a portai darabokat a többitől. Olyan természetességgel használ-
ták a török nyergeket, nyereg- és lótakarókat, tegezeket stb. a nyugat-európai 
és a hazai darabokkal együtt, hogy eredetüket sem mindig említik meg.77 Ha 
összehasonlítjuk Esterházy Miklós török lófelszerelését (ld. 8. kép) azzal a teljes 
török lófelszereléssel, amelyet Bethlen Gábor fejedelem hagyott 1629-ben kelt vég-
rendeletében sógorára, II. Gusztáv Adolf svéd királyra, s amelyet ma a stockholmi 
Livrustkammaren gyűjteménye őriz,78 magunk is meggyőződhetünk arról, hogy 
magyar és erdélyi főúr egyaránt megbecsülte és használta e pompás portai remek-
műveket. 

                                                           
76 SZILÁGYI Sándor, Levelek és okiratok I. Rákóczi György keleti összeköttetései történetéhez, Bp., 1883, 614. 
77 A fraknói Esterházy-kincstár lóöltözetei között nyolc európai, és huszonöt oszmán-török eredetű 
nyereg, ló- és nyeregtakaró maradt fenn. Vö. Az Esterházy-kincstár textíliái… i. m. 
78 A teljes török lófelszerelésről Lásd: CSÖRGE Csaba, TÖLL László, Bethlen Gábor, Erdély aranya és Észak 
oroszlánja, Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 2004. 
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8. kép: Oszmán-török dísz-lófelszerelés, 17. század első fele, 
Iparművészeti Múzeum, Esterházy-kincstár (Fotó: Kolozs Ágnes) 

REZÜMÉ 

Felvetődik a kérdés: beszélhetünk-e olyan mértékű „török divatról” az Erdélyi 
Fejedelemség és a Magyar Királyság területén, amint azt Takáts Sándor állította 
munkáiban. Kimutatható-e a „portai módi” a magyar és az erdélyi főúri életmód-
ban? Milyen török textilféleségek fordultak elő a magyar főúri udvartartásokban és 
azokat a török szokásoknak megfelelően használták-e? A választ az egykorú írott 
források és a fennmaradt tárgyi emlékek összevetésének módszerével keressük. A 
magyar nemesi hozományjegyzékek, végrendeletek, a főúri kincstárak inventáriu-
mai, a naplók, önéletírások és más egykorú források arról tanúskodnak, hogy való-
ban számos oszmán-török eredetű textília, köztük szövet (nagyon finom és dur-
vább, vászon és gyapjú), viselet (mente, dolmány, övek, bőrből készült lábbelik), 
lakástextília (paplanok, asztalterítők, keszkenők), valamint textil anyagú 
lófelszerelés és hadieszköz volt használatos a magyar és az erdélyi főúri otthonok-
ban.  

Jelen munkánkban csupán a forrásokban leggyakrabban szereplő török textiltí-
pusokat és azok hazai felhasználási módját véve sorra, igyekszünk a fenti kérdések-
re feleletet adni. Mind a viseletekben, mind a lakástextíliák esetében megállapíthat-
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juk, hogy a hódolt területen általánosan kimutatható, közvetlen török hatással 
szemben a Magyar Királyságban és Erdélyben nem igazodtak a magyar szokások 
olyan mértékben a törökhöz, mint ahogyan azt korábban gondolták. Éppen fordít-
va, a török textíliákat igazították a magyar divathoz, és eredeti rendeltetésüktől 
különbözően, a praktikum diktálta módon használták fel őket. A magyar és erdélyi 
főúri fegyvertárak jegyzékei azonban arról tanúskodnak, hogy a drága, bársonnyal 
borított, aranyozott ezüsttel, ékkövekkel díszített török lófelszereléseket és hadi-
eszközöket általánosan kedvelték Erdélyben és a Magyar Királyság területén, és 
alkalmazásuk semmiben sem különbözött a törökökétől. 

IS IT POSSIBLE TO SPEAK OF TURKISH FASHION IN 

16-17TH CENTURY HUNGARIAN ARISTOCRATIC HOMES? 

It is a question whether we can speak of the influence of „Turkish fashion” in the 
Hungarian Kingdom and in the Principality of Transylvania in the way Sándor 
Takáts did in his works. Were there any traces of the “fashion of the Porte” in Hun-
garian and Transylvanian aristocratic lifestyles? The answer is given with the help 
of comparing contemporary written sources with objects from the past. Dowry 
lists, wills, inventories, diaries, autobiographies, and other contemporary sources of 
the Hungarian aristocracy and nobility testify that quite a few textiles of Ottoman-
Turkish origin – among them fine to coarse fabrics of linen and wool, clothes (pe-
lisse, undercoat, belt, leather footwear), home textiles (quilt, tablecloth, napkin), and 
textile based horse and war equipment – were used by Hungarian and Transylva-
nian aristocracy.  

The present article tries to answer the above question on the basis of the main 
textile types and their uses mentioned in contemporary sources. Both in the cases 
of clothing and of home textiles, it is possible to state that contrary to previous opin-
ion, everyday practices in the Hungarian Kingdom and Transylvania did not be-
come similar to Turkish ways of life to such an extent as in the areas subjected di-
rectly to the Ottomans. As opposed to earlier views, it was Turkish textiles that 
were altered according to Hungarian taste and were used in many practical ways 
instead of their original function. Inventories of Hungarian and Transylvanian aris-
tocratic weapon collections, however, prove that Turkish horse and war equip-
ments of expensive velvet cover, silver gilt, and gemstones were generally preferred 
and used in Transylvania and in the Hungarian Kingdom the same way as in Turk-
ish territories. 
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KIRÁLY PÉTER 

Együttélés–különélés? — Kapcsolat és 
távolságtartás a hódoltságkori udvari 

zeneéletben 

Közismert, hogy a hazai főnemesi kastélyok és tárházak inventáriumai számos 
keleti – valós származásától függetlenül többnyire töröknek megnevezett – tárgyat 
sorolnak fel. Ezek egy része hadizsákmány volt, de a források tanúsága szerint sok 
minden kereskedelmi úton jutott a magyar arisztokrácia tulajdonába.1 Az is jól tu-
dott, hogy az oszmán hódítók mindennapi kultúrájának jónéhány elemét tartósan 
átvették a Kárpát-medence népei. Kevésbé tisztázott, hogy a mindennapoknak 
ugyancsak szerves részét képező zenélésben miféle kapcsolat létezett a Magyaror-
szág nagy részét 150 évig megszállva tartó hódítók és a hódolt területeken kívüli 
eső országrészek, a királyi Magyarország, illetve az Erdélyi Fejedelemség között. 
Kimutathatók-e a kényszerű török-magyar2 együttélésnek, illetve egymásmelletti-
ségnek nyomai a hódoltságkori udvarok zeneéletében? 

Egy ilyen kérdés alapos megválaszolásához természetesen szükség lenne az ösz-
szes idevonatkozó udvari forrás ismeretére, erre azonban nincs lehetőség. A jelen-
tős XVI–XVII. századi főnemesi familiák közül igen sok (pl. Balassa, Csáky, Drasko-
vics, Erdődy, Forgách, Frangepán, Homonnai Drugeth, Illésházy, Pálffy, Rákóczi, 
Révay, Thurzó, Wesselényi, Zrínyi stb.) zenei szempontból ma még vizsgálatlan. 
Ennek következtében a tanulmány inkább csak a felsejlő tendenciák bemutatására 
vállalkozhat: egyrészt három viszonylag jól feldolgozott nemzetség, a Nádasdyak, a 
Batthyányak és az Esterházyak zenei dokumentumaira támaszkodik, másrészt 
viszont az erdélyi fejedelmek udvari zeneéletével kapcsolatos egészében gazdag 
forrásait vizsgálja. Az így nyert ismereteket kiegészítik még egyéb családokkal kap-
csolatos szórványadatok. 

A tanulmány által prezentált áttekintés azonban már csak azért sem lehet min-
den szempontból teljes, mert a leírtak nem a magyar-török zenei kapcsolatokra 
koncentráló célirányos kutatómunka során kristályosodó eredmények, hanem a 
szerzőnek a magyarországi uralkodói és főuri udvarok zeneéletére irányuló sok 
éves kutatásainak – mondhatni – afféle mellékterméke. A kutatás célkitűzése, az 
egykori magyarországi udvari zene sajátságainak alaposan megismerése és feldol-
gozása, természetszerűen behatárolta a felhasznált forrásokat és forrástípusokat. 

                                                           
1 Lásd Pásztor Emese tanulmányát jelen kötetben. („Portai módi”. Beszélhetünk-e török divatról a hódolt-
ság kori magyar főúri otthonokban?) 
2 A tanulmányban az egyszerűség kedvéért a diferenciálatlan ’török’ terminus szerepel. 
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Török források a hazai udvari zene kapcsán közvetlenül nem kerültek látótérbe.3 Az 
tehát, amit ez a tanulmány bemutat, lényegében csak a közmondásos érem egyik 
oldala: az, amit a magyarországi udvarok zeneéletéről szóló források tükröznek – 
adatok, illetve negatívumok. 

A most jelzett korlátok és egyoldalúság ellenére is úgy tűnik azonban, hogy egy 
jóval részletesebb, másféle forrásokra is kiterjedő kutatás sem változtathatná meg 
alapjában a körvonalazódó képet, azt legfeljebb újabb részletekkel gazdagítva fino-
mítaná és diferenciáltabbá tenné. 
Elsősorban is az a lényeges megállapítás tűnik biztosnak, miszerint az erdélyi feje-

delmek török muzsikust nem alkalmaztak. Az erdélyi fejedelmek udvartartására 
és ezen belül az udvari zenészeikre vonatkozóan ugyanis a XVI. század utolsó 
harmadától a fejedelemség végéig, az 1690-es évekig egészében viszonylag sok 
forrással rendelkezünk, ezekben azonban egyetlen töröknek mondott zenész 
sem bukkant fel fejedelmi alkalmazottként. A fejedelmi udvarral kapcsolatos 
források említenek ugyan szórványosan török zenészeket, de az ilyen adatok 
küldöttségekhez tartozó muzsikusokra vonatkoznak: 

1575 júliusában egy jegyzék szerint a szultántól Báthory Kristófnak fejedelmi zász-
lót vivő követségben volt „tizennyolcz sípos, dobosok”.4 

1623. február 17, Kolozsvár, a városi sáfárpolgár elszámolása: „Az melj Amhet 
Czawz Vrúnk uta[n] mente[n] az mellett Musikas leueo Szolgai, Biro Vramat 
requiralta, adot Biro Vra[m] borra ualo Penzt. Egy forintot”.5 

1625. augusztus 29–31, amikor Bethlen Gábor Kolozsvárott volt, a város számadá-
saiban a fejedelem zenészein kívül szerepel – nyilván követséghez tartozó – 
„Teoreok Musicusoknak No. 11” és „Teoreok dobosoknak” adott ellátás is.6 

1626. elején a Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin kassai esküvőjére küldött 
török követ dob- és sípszótól kísérve vonult be Kassára.7 

1631. január 13-án a kolozsvári sáfár ellátást adott a I. Rákóczi Györgyhöz menő 
Muharin török pasát kísérő „Negy Trombitas es kett Dobosnak”.8 

1642. július 8-án egy névtelen magyar naplóíró szerint a II. Rákóczi György fejede-
lemmé választására a szultáni megerősítést hozó török követ: „Kapucsi passa is a 
[maros]váradjai hidon Serédy urammal, és az több követekkel, s hozzá tartozó 
szolgáival, síposival, dobosaival és trombitásival in summa personis no. 39 […] ál-
tal jövén”.9 

                                                           
3 Jelentős részben török források alapján tárgyalja a magyarországi török hadizene, illetve általában az 
oszmán hódítók zenéjét SUDÁR Balázs, CSÖRSZ RUMEN István, „Trombita, rézdob, tárogató ...”: A török hadi-
zene és Magyaroszág, Enying, 1996. 
4 SZALAY László, A magyar történelemhez: I. Erdély és a porta (1567–1578), Pest, 1862, 272. SUDÁR, CSÖRSZ 
RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató ...”… i. m., 31. 
5 Arhivele Statului Cluj, fond Primăria Cluj, Kolozsvár város számadáskönyvei (a továbbiakban rövidítve: 
Kv. szk.) 1623. 16/III. 163. 
6 Kv. szk. 1625 16/XXXV. 91, 102, 105. 
7 GYALUI Farkas, Bethlen Gábor lakodalma, Erdélyi Múzeum 10(1893), 183–190. 
8 Kv. szk. 1631. 18b/VII. 29. 
9 SZILÁGYI Sándor, II. Rákóczi György fejedelemmé választása és beigtatása 1642 = UŐ, Rajzok és tanulmá-
nyok, I., Bp., 1875, 239–240. Rétyi Péter naplójában azt jegyezte fel, hogy „Anno 1642 die 8 Julii hozták el a 
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Természetesen a nagyvezírt vagy más oszmán-török hatalmasságokat felkereső 
fejedelmeket vagy fejedelmi követeket is zeneszó fogadta:10 

Az 1605-ben, Bocskay István fejedelem kíséretéhez a török nagyvezérnél Budán 
járt Bocatius leírása szerint a bevonulásnál az üdvlövések előtt énekesek és 
hangszeresek köszöntötték őket, majd a Lalla Mohamed által adott vacsora köz-
ben török trombitások, dobosok és énekesek felváltva szolgáltattak zenét: „Ad 
haec musici, vocales et instrumentales, melodias occinunt, morem in turcicum, 
quae mox sequitur bombaradrum”[…]„Prandentibus nobis, tubicines, tympana et 
cantores, alternatim resonabant.”11 

Korabeli beszámoló Barcsay Ákos erdélyi fejedelem 1658–1660 közötti években a 
törököknél járt követségéről: „az Budaj Vezer satora elöt [...] nagy Fakla vilaganal 
meg vendegeltetenek [...] az holot Trombita, Taragato sip, Dop [!], Dinzin, ßo is 
lön”12 

1663-ban, Rozsnyai Dávid naplója szerint, amikor Apafi találkozott Érsekújvár alatt 
a török fővezérrel: „Török, magyar és oláh trombiták, dobok harsogása s zengése 
alatt bekísérteték ő nagysága az török táborra az fővezérhez”.13 

Néhány szórványadat azt tanúsítja, hogy a török muzsikusok az akkori szokásnak 
megfelelően játszottak – s nem kétséges, megfelelő fizettség reményében – a 
magyar uralkodónak és környezetének: 

1531-ben, amikor János király Csanádon tartózkodott, a számadások szerint a nála 
megfordult török trombitásoknak („Thurcis Tubicinatoribus”) hat forintot ada-
tott.14 

1669-ben egy vegyes udvari elszámolás szerint február 10-én (?) Apafi sáfára: „Tö-
rök Musikasok[na]k fl. 4” adott.15 

A rendelkezésre álló szórványadatok alapján az tehát végül is kétségtelen, hogy 
bizonyos fajta török zene, elsősorban is az oszmán-török katonai-ceremoniális zene 
(’janicsárzene’), de alighanem bizonyos akkoriban népszerű keleti/keleties szóra-
koztató muzsika sem lehetett teljesen ismeretlen az erdélyi udvarban.16 Ennek 
ellenére a fejedelmek az Oszmán Birodalomból származó, ’törökként’ kategorizál-
ható zenészeket a jelek szerint nem alkalmaztak, aminek hátterében szinte bizo-

                                                                                                                                                
Portáról Rákóczi Györgynek fejedelemségében való megerősítésére a zászlót, a trombitát etc.”. RÉTYI Péter 
naplója, közr. Maria URSUŢIU, Bukarest, 1983, 30. 
10 Lásd erre még: SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató ...”… i. m., 47–52. 
11 Ioannis BOCATII consulis Cassoviensis Commentatio epistolica .... = Adparatus ad historiam Hungariae, I., 
közr. BÉL Mátyás, Pozsony, 1735, 323–324, 327. 
12 MNL OL, E 143. fasc. 19. Miscellanea. No. 78. fol. 5v. Az adatot Németh Istvánnak (Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára) köszönhetem. 
13 ROZSNYAI Dávid történeti maradványai, közr. SZILÁGYI Sándor, Pest, 1867 (Monumenta Hungariae 
Historica, Scriptores, VIII.), 362. 
14 Pöstyényi Gergelynek Szapolyai János király 1526–1532. udvari kiadásairól vezetett jegyzéke, közl. D. Gy., 
1898 (Történelmi Tár XXI.), 174. 
15 Fejedelmi számadások egykor az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárában, ma Arhivele Statului Cluj, 
fond Socoteli princiare, 42. nr. 2038. 
16 Az együttesekre és zenészekre Lásd SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató ...”… i. m., 33 és 
köv. 
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nyosan alapvetően politikai okok gyaníthatók: a de facto török vazallus fejedelmek 
mindig is ügyeltek a formális távolságtartásra. A török zenészek hiánya nyilvánva-
lóan egyben az udvar kultúrális különállását is hangsúlyozta. 

Igencsak kérdéses viszont, hogy indokolható-e az udvar elzárkózása az eltérő 
hagyományokon alapuló zenei-esztétikai állásponttal. Netán olyanféle vélemé-
nyekkel, mint az Alsó-Lausitzból Kassára került Bocatius kíméletlen jellemezése, aki 
szerint, ha éjjel tíz kandúrt, tíz nősténymacskát és ugyanannyi nagy és kiskutyát 
hallasz, vedd úgy, hogy török zenét hallottál: „Prandentibus nobis, tubicines, tympana 
et cantores, alternatim resonabant. Musicam putas me audisse? musicam! sed 
dissonam et asperam, inconditam. Decem catos mares, decem feminas, totidem canes 
maiores et minores, si noctu audias, turcicam te musicam audisse, cogites.”17 

Ehhez hasonló negatív megjegyzéseket más Magyarországra jutott külföldi kor-
társ is papírra vetett: 

1616-ban Adam Wenner von Crailsheim leírta a császári követnek az év májusá-
ban, Ali budai basánál tett látogatását, amelynek során egynéhány hegedűs és 
más húros hangszeres cigány zenész barbáran fínom udvari módra összevissza, 
kellemetlen nagy hangon énekelte a török császárok dicső tetteit, s ezután csak 
némi pénzzel sikerült hallgatásra bírni őket: „erzeigten sich etliche Zigeuner mit 
ihren Geigen vnd anderen Saitenspielen, welche eben sowol fein höflich more 
barbarico, auffgemacht vnd darein durch einander von der Türkischen Käyser 
begangenen rühmlichen Thaten unlieblich sehr schreyen gesungend, so nachmals 
mit etwas Gelt gestillt worden”.18 

1584. szeptember 6. Buda, Heinrich von Liechtenstein császári követ utazását leíró 
beszámolójában említi Melchior Besolt, aki a követ kíséretéhez tartozott, hogy a 
császári megbízottat fogadó budai basa „barbár látványossággal” rendezett a 
tiszteletükre ünnepséget („ungewöhnlich Barbarisch Spectaculum sehen lassen 
und gehalten”). Először három török módra öltözött cigány vonult fel, akik közül 
a középső a szokványos – európai – lantnál nagyobb hangszeren játszott, míg a 
másik kettő éles, kellemetlen hangot adó kis vonóshangszeren és barbár hang-
gal az oszmán szultánok történetét énekelték: „Der Mittler unter diesen dreyen 
schlug auff einer Lauten, so etwas grösser dann gewönliche Lauten: die andern 
beyde spielten ein jeder auff seiner kleinen Geigen so ein schapffen vnlieblichen 
Thon gaben und mit einer Barbarischen Stim[m] sangen sie darein was von den 
Osmanischen Sultanen verricht. Vnnd theten in diesem Gesang sie alle gar 

                                                           
17 Bocatiii … Commentatio epistolica .... i. m. 327. Magyar fordítását Lásd NAGY László, Kard és szerelem, 
Bp., 1985, 64–65. 
18 Adam WENNER VON CRAILSHEIM, Ein gantz new Reysebuch von Prag auss biß gen Constantinopel ... So 
Anno 1616 angefangen vnd Anno 1618 glücklich verricht vnd völlig abgelegt worden, Nürnberng, 1622, 
14. Némileg eltérő írásmóddal idézi: HARASZTI Emil, Barokk zene és kuruc nóta, Századok, 67(1933), 
Pótfüzet, 548, 1. lj. 
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ordentlich nacheinander erzehlen vnnd rühmen sampt ihren ritterlichen Thaten 
biß auff den gegenwärtigen Sultan Murat den dritten.”19 

1665. június, Lord Henry Howard, Norfolk hercegének azévi Magyarországon való 
átutazásáról szóló, 1671-ben megjelent beszámoló említi a törökök zenéjét, mint 
aminél rosszabb nincs a világon. Egy pengetőshangszeres (a leírás szerint cisz-
terrel) énekelt, mint egy bolond koldus, míg a török pasa katonái a trombitán kí-
vül a legtöbbre egy duda szerű hangszert értékeltek. Olyasmit, ami – az angol 
beszámoló szerint – otthon a sörkertben mindenféle vacak sípokkal és oboákkal 
a majomtáncoltatókat kíséri, és megközelítette a legrosszabb városi őrök [zene-
bojáját]: „One of them playd'd on a Cittern, an sang before his Excellency, but it was 
like Tom a Bedlam, only a little sweetned with a Portugal like Mimikry”, „Bagpipe-
like Instrument, such as accompanies the Jackanapes to the Bear-garden, with 
other ill Pipes and Hoboys, approaching the nearest to our worst City-Waits”.20 

1683 – az Ungarischer Simplicissimus kikövetkezthető szerzője, a Magyarországon 
is megforult zenész, Daniel Speer még ugyabban az évben Türckischer Vagant 
címmel megjelentette az Ungarischer Simplicissimus folytatását. A Türckischer 
Vagantban úgy jellemzi a törökök zenéjét, hogy abban semmi értékes nem talál-
ható, ami zenének nevezhető. Úgy a hangszereiben, mint hangzásában abszurd, 
hangszerösszeállítása rendetlen, mivel az egyik hagos, a másik halk, és a legke-
vesebb kedvességet sem hallani: „Ihre Music aber belangend ists fast nicht werth 
daß mans eine Music nennen soll weil sie absurd beedes in Instrumenten unf Thon; 
so ists auch gantz unordentlich bestellt indem ein Instrument starck, das ander 
schwach im Resonans, auch im geringsten dabey keine Lieblichkeit zu hören.”21 

A nálunk járt külföldiek lesújtó nézteinek közvetlenül a helyiekre vonatkoztatha-
tósága azonban kétséges. Aligha hihetnénk, hogy ilyenféle vélekedések motiválták a 
fejedelmi udvart. Annál inkább, mert például az Apafi-korszak erdélyi társadalmát a 
XVII. század második felében a jelek szerint zenei sokszínűség jellemezte. Egy besz-
tercei toronyzenész, a németországi wernigerodei grófságból származó Andreas 
Veckenstadius 1663-ban írt, távozási szándékát bejelentő dühös panaszlevelelében 
egyebek mellett arra is hivatkozva mondott fel Beszterce városának, hogy „ő sem 
török, sem szkíta, sem pedig román módra hegedűlni nem tud, amit pedig e nehéz 
időkben sajnos nagyrészt sokkal szívesebben hallgatnak, semmint az egyházi harmó-
niákat.” („weil ich nicht türkisch, scytisch oder Wallachisch weiß zugeigen welches 

                                                           
19 Johannes LEUNCLAVIUS, Newe Chronica türkischer Nation ..., Frankfurt a. M., 1590, 118. Az 1595-ös ki-
adás alapján, de téves Esztergom helymehatározással idézi: HARASZTI, Barokk zene és kuruc nóta… i. m., 
547–548, 1. lj. 
20 John BURBURY (BANBURY), A Relation of a Journey of the Right Honourable My Lord Henry Howard from 
London to Vienna, and thence to Constantinople, London, 1671, 83. Köszönettel tartozom Gömöri 
Györgynek, hogy a zenei vonatkozású helyek fotokópiáját megküldte. Magyar fordítását Lásd Angol és 
skót utazók a régi Magyarországon, ford. és közr. GÖMÖRI György, Bp., 1994, 60. 
21 [Daniel SPEER], Türckischer Vagant oder: Umschweiffend-Türckischer Handel-Mann, h.n., 1683, 39. 
Speerrel kapcsolatban Lásd KIRÁLY Péter, Az erdélyi fejedelmi udvar zeneélete a két Rákóczi György korá-
ban, Századok, 146(2012), 5, 1244–1245. 
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leider der meiste Theil in dieser beschwerlichen Zeit an diesem Ort villieber hört alß 
eine geistliche Harmonia”).22  

A magyarországi főnemesi rezidenciákra vonatkozóan összegyűjthető és az 
alábbiakban taglalandó ismeretek is azt mutatják, hogy nem is egy főúr akadt, aki 
szívesen hallgatott ’török’ zenét. Mindez végül is jelzi, hogy a külföldről idekerült – 
az eltérő kultúrális tradíciókon túlmenően nyilvánvalóan a háborúskodás és a ke-
resztény-muzulmán ellentét miatti politikai-ideológiai szempontok által erősen 
motivált és egyben korlátolt – szem- és fültanúknak negatív megállapításai aligha 
vehetők etalonnak a török zene erdélyi, illetve magyarországi általános megítélését 
és befogadását illetően. 

A „török” zene vonatkozásában a királyi országrész főnemessége a fejedelmi ud-
vartól eltérő és lényegesen vegyesebb képet mutat. Egyrészt a főnemességben is 
akadnak olyan famíliák, mint például a Nádasdyak vagy az Esterházyak, akiknek a 
zenével és zenészekkel kapcsolatos gazdag és ma már viszonylag jól áttekinthető 
forrásanyagában éppúgy nincs nyoma török muzsikusoknak, mint az erdélyi feje-
delmi udvarral kapcsolatos dokumentumokban. Tanulságos az a negatívum is, ami 
a XVI–XVII. század folyamán igen elterjedt zenészkölcsönzéssel kapcsolatos nagy-
számú missilis levélből megállapítható. Noha olyan jeles alkalmakra, mint pl. eskü-
vő, a nemesség előszeretettel kölcsönözött egymástól vagy valamelyik szomszédos 
városból zenészeket, arra azonban pillanatnyilag mindössze egyetlen adat ismert, 
hogy valaki – nevezetesen a későbbiekben még bővebben tárgyalandó Batthyány I. 
Ádám – a törököktől kért volna muzsikusokat. A magyar főnemesség javarésze a 
jelek szerint tehát elzárkózott a törökökkel való zenei kapcsolattartástól. 

Ennek a megállapításnak nem mond ellen az a tény sem, hogy az inventáriumok 
tanúsága szerint a főnemesek tárházaiban őrzött sokféle „török” tárgy között akad-
tak török és tatár dobok is. 

1556. Nádasdyak tárházában: „öt Aranyas thörök dob”23 
1623. Ungvár: „egy bokor Tatar Rez Doboczka”24 
1669. május 12. Sárvár, Nádasdy birtok. A „Saruari Varnak Inuentariumÿa Erdelly 

Laszlo Saruari Vice Porkolab kezéhez assignaltatot: „Kiss Tatar Dob”.25 
1669. Ecsed várának inventáriuma, II. Rákóczi György özvegye, Báthory Zsófia ide-

jéből: „Tatár ezüstdob, félpár. Tatár szalámiás dob, félpár. Tatár rézdob, félpár.” 26 
1673. február 3. Fogaras, Apafi Mihály fejedelem birtokának inventáriuma: „Egy kis 

Aranyas Tatár Dob”27 

                                                           
22 A kijelentést idézi Hans Peter Türk. Gabriel Reilich Geistlich Musikalischer Blum- und Rosen-Wald, közr. 
Hans Peter TÜRK, Bukarest, 1984, 22, 31. lj. Veckenstadius-szal és levelével foglalkozott az alábbi, még 
nem közölt előadás: KIRÁLY Péter, Andreas Veckenstadius, besztercei toronyzenész felmondólevele 
1663-ból Adalékok egy erdélyi város 17. századi zeneéletéhez. Megjelenés alatt Zenetudományi Dolgo-
zatokban (2013). 
23 MNL OL, E 185. Arch. fam. Nádasdy 55. cs. 29. t. 
24 MNL OL, U. et C. fasc. 116/5. 
25 MNL OL, E 185, Archivum Familiae Nádasdy, 59. d. (52. cs.) (Régi: Fasc. 1. No. 38), fol. 272r. 
26 THALY Kálmán, Szőnyegek, gobelinek, zászlók, fegyverek és egyéb ritkaságok Ecsed várában 1669, 
Archeologiai Értesítő, 1886, 137. 
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1684. Bacskó, Újlaki György kúriája: „Tatar kis dob [...] No 1”28 
É. n. (1714) Fogaras vár, II. Apafi Mihály javai között: „Tympanum turcicum”29 az 

1725-ös feljegyzésben: „Par Timpanorum Tartaricorum cum coris - - - Libr. 3. 
/1”30 
Az összeírásokban a ‘török’/‘tatár’ dobokra alklamazott „kis” jelző, illetve a 

kicsinyítőképzős „dobocska” meghatározás, alapján nyilvánvaló, hogy kisméretű 
ütőhangszerekről volt szó. A múzeumi gyűjteményekben őrzött, és legalább is 
részben egykor magyarországi hadakozások során zsákmányolt dobok,31 valamint 
a korabeli európai források alapján arra következtethetünk, hogy török/tatár dob 
elnevezés a magyarországi szóhasználatban egy bizonyos kisméretű, fémből 
készült üstdobot jelenthetett.32 A ‘török’ vagy ‘tatár’ dobok hazai használatáról 
nincs adat. Nyilván hadizsákmányként kerültek a magyar urakhoz.33 

A főnemességnél tehát – akárcsak a fejedelmi udvar esetében – elsősorban 
negatívumokat állapíthatunk meg, ez azonban nem vonatkozik mindenkire; Balassi 
Bálint verseinek török dallamutalásai közismertek, és napjainkra a nagy költő 
műveinek számos egyéb török vonatkozása is tisztázódott.34 A nótautalásoknak 
természetesen csakis akkor van értelme, ha a megadott dallamokat a célközönség 
ismeri, hiszen az ad notam jelzésnek éppen ez a lényege, hogy az adott vers a 
befogadóközösség által ismert melódiára énekelhető. 

A keleties zene Zrínyi Györgyöt is megfogta. 1596. január 19-én azt írta Bat-
thyány Ferencnek: 

  

                                                                                                                                                
27 Fejedelmi számadások, Kolozsváron egykor az Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárában, ma Arhivele 
Statului Cluj, fond Socoteli princiare, Fasc. 18. nr. 340. 
28 MNL OL, U. et C. fasc. 53/38. 
29 MNL OL, F 234. XVII. szekrény. fasc. 42. (mf. 32400) 
30 MNL OL, F 46. 1724/347. 
31 A Magyar Nemzeti Múzeum hangszergyűjteményében lévő két dobot Lásd Magyarország 
zenetörténete, II. (1541–1686), szerk. BARDOS Kornél, Bp., 1990,15. kép. A fegyvertárban lévő másik 
kettőt Lásd Symphonia Hungarorum: Kiállítási katalógus, Bp., Budapest Történeti Múzeum,  2001, 48, 
kat. 4.1a-b. Egy-egy dobot őriz a szolnoki Damijanich Múzeum, valamint a kolozsvári Muzeul National de 
Istorie al Transilvaniei. 
32 Vö. pl. Michael PRAETORIUS, De organographia: Syntagma musicum, II., Wolfenbüttel, 1619 (Repr.: 
Kassel, 1958.), XXX. tábla: „Türckisch Trümlein oder Päucklein”. 
33 Már 1476. szeptember 8-án, Budán kelt és Milánóba küldött beszámolójában is arról írt Giustiniano 
Cavitello, hogy látta a Mátyás serege által foglyul ejtett és Budára hozott törökök üstdobjait és egyéb 
hangszereit: „tamburini, niackere et altri instrumenti”. BALOGH Jolán, A művészet Mátyás király udvarában, 
I., Bp., 1966, 447. Téves azonban, hogy a niackere a „nyenyeré”-vel lenne kapcsolatos. Ez az arab eredetű 
kifejezés kisméretű üstdobot jelent. Vö. Curt SACHS, Real-Lexikon der Musikinstrumente, Berlin, 1913 
(Repr. Hildesheim, 1979.), 266. 
34 SUDÁR Balázs, „…Török szép versekből…”: Balassi Bálint költészetének törökös elemei = A szerelem költői: 
Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfor-
dulóján (Sárospatak, 2004. május 26–29.), szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., 2007, 75–88. 
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„Twdom hogi keg[yelme]dnek egi nihanj rendbely Musikassy Vannk, kykben 
nyha geónierkódyk keg[yelme]d, de Ennekemys mint illien [...] Embernek van-
nak egi nihanj fele musikasym. Mert im ez napokban az csózyek [csősziek] men-
tenek volt chiatara, es Peech tayan fogtanak ket tóróket, ky mind á kettó czy-
gan, az eggyknek ollli Hegedie vagion hogi byzonj sem en, sem k[e]g[yelme]d 
olliant nem lattunk, kynek chyak keet hwrra vagion, de a' formaia chioda, melj 
zep. A masyknak penigh Cymbaliomia vagion, ollian zabasu mint a' kywel a' 
Deakok á Miset óneklyk, de nem fawal very, hanem mint a' Harffat, chyak az 
wyaiwal kapdozza, á mikor ózwe erezyk, es vonny kezdyk, chioda meli zep 
gióniórwsegh halgatny, ky miat Embernek vgian enny sem kelj. A mellie iarol 
mind á kettónek zep hangos zawo Tórók eneklesek. Ez ket Czyganj Mwsikasok 
Papan Voltak Igrycz Passanal, onnet Pechre akartak menny, es igi iartak chiak 
fel s ala basakarol basakra, es bekekról Bekekre: [...] A payazet török tomburast 
is fel hywattam vala hozzaiok es kerdem twle, hogi miert nem akarta ó minap 
keg[yelme]d előtt verny a tomburat. Nagi eskwvessel azt monda, hogy nem 
tutta, hogi keg[yelme]d legien mint hogi senky nem ielentötte volt megh Neky á 
keg[yelme]d Newit. Ky mostan az cygániokkal eggyöt igen zepen verte Tombu-
raiat, á kynel soha en zebbet nem hallottam, semennyib velem, hogi ezen á mi 
fóldwnkon sehwl massa lehetne Piazetnek. Annak fólótte, Rezman á Czygani 
Tórókekkel chioda melj zep forman való zerechen es czygan tanczokat yart, 
kynek nezesevel vgian nem twdom mi lehetne ekesb, es gióniorówsegesb.”35 

Ez a hosszú beszámoló annál inkább is figyelemet érdemel, mert a Magyaror-
szágra került külföldiek korábban hivatkozott leszóló és elutasító véleményével 
szöges ellentétben álló határozott esztétikai ítéletet mutat. Zrínyi számára a foglyul 
ejtett török-cigány zenészeket „csoda mely szép gyönyörűség hallgatni”, Bajazet 
tamburás játékánál „soha én szebbet nem hallottam”, és úgy hiszi, hogy „ezen a mi 
földünkön sehul mása lehetne.” A levélben kinyilatkoztatottakat ráadásul az is 
különlegessé teszi, hogy noha a XVI–XVII. századi hazai forrásokból egészében sok-
sok zenére/zenészekre vonatkozó adat gyűjthető össze, de az ilyenféle bennsőséges 
megnyilatkozások – függetlenül a zene jellegétől vagy a zenész hovatartozásától – 
sajnos nagyon ritkák.36 

A főnemesség bizonyos tagjainál felbukkanó török muzsikusok leginkább hadi-
fogolyként kerültek a végvidékek közelében élő főurakhoz. Ezt Zrínyi fenti levele 
vagy az alább tárgyalandó Batthyány-adatok némelyike egyértelművé teszi. Gy-

                                                           
35 MNL OL, P 1314. Batthyány család törzslevéltára, Missiles, nr. 53724. Modernizálva közli: TAKÁTS 
Sándor, Török-magyar énekesek és muzsikások = UŐ, Rajzok a török világból, I., Bp., 1915, 429–430, 432. A 
levélre Takáts más munkáiban is hivatkozott, pl. TAKÁTS Sándor, Zrínyi Miklós nevelőanyja, Bp., 1917, 51, 
1. lj. 
36 Szembetűnő, hogy még olyan főurak, mint pl. Nádasdy III. Ferenc, Batthyány I. Ádám vagy Esterházy 
Pál is a legritkább esetben írnak a zenéről, noha saját zenészegyüttest alkalmaztak és számos alkalmuk 
adódott a nemzetközi zene legjobbjait megszólaltató eseményeken való részvételre (császár- és király-
koronázási ünnepségek, udvari operák, farsangok stb.). Vö.: KIRÁLY Péter, A 17. századi Habsburg udvar 
zenés látványosságai és a magyar főnemesség) =UŐ, Magyarország és Európa: Zenetörténeti írások, Bp., 
2003, 96–109. 
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anítható, hogy a fogságba esett muzsikusok a főurak többségének csak a lényeges 
jövedelmeket hozó váltságdíj miatt voltak fontosak, noha egyesek, mint pl. Zrínyi 
György vagy Batthyány I. Ádám zenész foglyainak játékát örömmel meg is hallgatta. 
Batthyány, akiről a jelek szerint köztudott volt, hogy gyönyörködik a török zenében, 
egyenesen odáig ment, hogy némelyik foglyát udvari zenészként is alkalmazta. En-
nek ellenére még neki is az anyagiak, a foglyok sarca, a szabadlábra helyezésükért 
kapható pénz és áru jelentette a lényeget, ami alól a zenészek sem jelenthettek kivé-
telt.37 Tanulságos Batthyánynak talán 1638/39 tájára tehető, a kanizsai agához 
szóló levélfogalmazványa. Az aga egy síposát szerette volna ingyen visszakapni, 
amire a főúr kemény, és jókora politizáló csúsztatást is tartalmazó választ adott: 
„minden rabtartó ember azért tartja sokáig rabját, hogy rosszat tanoljon tőle, tinála-
tok van esz az szokás. De mi vitészek nem azért tartjuk, hanem hogy igasz sarcát 
megvehesse rajta, [...] de én egy sipost ingyen el nem bocsátok [...], sípolás tanulása 
nem kell, anélkülis el élhetek.”38 

Noha Batthyány hetykén odavágta, hogy a sípolás nélkül is élhet, ennek ellenére 
– mai tudásunk szerint – a XVI–XVII. századi főurak közül éppen a Batthyányakat, s 
ezeken belül is őt, Batthány I. Ádámot jellemezte leginkább a török zene iránti af-
finitás. Tény, hogy ennél a famíliánál bukkanunk a legtöbb adatra. Gyakran idézték 
már Esterházy Miklós 1627. július 17-én írt levelét, amelyben úgy számolt be fe-
leségének, Nyári Krisztinának a rohonci vendégeskedéséről, hogy: „csúfos 
vendégségben valánk nagy sok dob, trombita között és tomburás török énekes, 
czigány hegedös, korcsomára való czimbalimosok is bőven voltanak”.39 A levélben 
leírtak, a sokszínű zenészgárda, és a Batthyány-iratok révén több-kevesebb bizton-
sággal személyekre lebontva igazolható,40 hogy egyedül a tamburás török énekes-
ről nincs jelenleg Esterházy levelén kívül más dokumentum. Későbbi források 
azonban azt tanúsítják, hogy az oszmán-török zenét kedvelő Batthyány I. Ádám 
lehetőség szerint tartott udvarában ’török’ muzsikusokat, vagyis Esterházy 
beszámolójának a tamburásra vonatkozó részletét nincs okunk kétségbe vonni. 

1639-ben Batthyány I. Ádám arra kérte Bessenyei István kiskomáromi 
kapitányt, hogy érdeklődjön a kanizsai alajbégnél „afféle török cigány musikás felől 
úgy, mint lantos és egyebek felől [...] azokat föltalálván hozassa ki kegyelmed őket, ha 

                                                           
37 A rabkereskedelemre Lásd TARKÓ Ilona, Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a 
Batthyány család levéltára alapján, II., Mellékletek és adattár a rabvásár és a sarcalku irataiban előforduló 
rabokról 1637–1659 (Publikáltalan doktori [PhD] értekezés, PPKE BTK Történettudományi Doktori 
Iskola), 2012. Internetes elérhetősége: 
phd.btk.ppke.hu/tortenelemtudomany/tarko_ilona/disszertacio.pdf Köszönettel tartozom a szerzőnek, 
hogy közlés előtt álló disszertációját készségesen rendelkezésemre bocsátotta. 
38 MNL OL, Batthyány család levéltára, P 1313/249. cs. Török vonatkozású iratok, II. no.16. Az adatot J. 
Újváry Zsuzsának köszönhetem. 
39 Esterházy Miklós levei Nyári Krisztinához, közl. MERÉNYI Lajos, 1900 (Történelmi Tár XXIII.), 36. 
Esterházy levelének június hóra való elterjedt keltezése téves, Lásd KIRÁLY Péter, A Batthyányak 17. 
századi rezidenciális zenéje = A Batthyányak évszázadai, szerk. NAGY Zoltán, Körmend–Szombathely, 
2006, 228, 15. lj. 
40 KIRÁLY, A Batthyányak 17. századi rezidenciális zenéje… i. m., 224. 
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mód lészen kihozásában mi számunkra.”41 A bég, úgy látszik, nem zárkózott el a 
zenészkölcsönzéstől és a muzsikusokért aranyos puskákat kért.42 Létrejött-e végül 
is az üzlet, mindkét fél elégedettségére, kölcsönözött-e a bég a puskákért Bat-
thyánynak török zenészeket, nem tudni. 

A korábban már szóba került sípos, akit a kanizsai aga próbált visszakérni Bat-
thyánytól, feltehetőleg az a „török sípos”, akit 1639–1640 táján Batthyány udvar-
tartási iratai említenek név nélkül.43 Más források nyomán valószínű, hogy ő a kani-
zsai törökök elfogott Ibrahim nevű síposa volt, aki valamikor 1646 előtt meghalt a 
fogságban.44 Francsics (Francsits) Gáspár, Batthyány körmendi vicekapitánya, 
1649. május 26-án írt levelében utalt erre az elhunyt muzsikusra, mivel Egerszegen 
az öccsét is elfogták: „Rabokban is nintsenek derekasak, az kettey Passa szolgaja, 
azok ültek az jó lovakon, edgyik az N[a]g[yság]od megh holt síposanak az Eotse, 
Kanisay sipos, eleget fuattuk vele az sipot, annak jó soldja vagyon.”45 Ez a fogoly 
nyilvánvalólag azzal a Kanizsai Ali sípossal azonosítható, aki 1656–ig dokumentált 
Batthány rabjaként. Mint a rabnyilvántartó könyvbe feljegyezték: „Anno 1649. ezt az 
rabot az körmendiek adták ajándékon”.46 Abból, hogy a bátyjaként azonosítható 
„török sípos”, vagyis Kanizsai Ibrahim, tíz évvel korábban Batthyány udvar 
prebendásai között szerepelt, tehát udvari alkalmazottként tartották számon, vala-
mint hogy Francsics is Nagyságod síposaként titulálta, világossá válik, hogy még ha 
sípos Ibrahim is elsősorban rabnak számított, de kettős státusszal rendelkezett: 
fogolyként egyben udvari zenészként is működött. Öccsét, kanizsai sípos Alit konk-
rétan ugyan nem említik zenészként az iratok, ennek ellenére valószínű, hogy Bat-
thyány vele is muzsikáltatott. Ha másként nem, legalább alkalmilag. Erre következ-
tethetünk az alapján, hogy 1652. január 1-jén feljegyezték Kanizsai sípos Ali és lan-
tos Mamhut (Mahmud) mellé a rabnyilvántartásba: „Úÿvárra vitték, ott vannak”47 – 
ami alighanem úgy értelmezendő, hogy hoszabb-rövidebb időre átvitték őket ze-
nélni. Ez a Mamhut nevű lantos szintén az 1649. májusi portyából került Batthyá-
nyhoz. A muzsikusról Francsics Gáspár a már idézett levelében azt írta, hogy az 
Egerszegen elfogott törökök között volt egy „ki sem magyarul, sem horváthul nem 

                                                           
41 MNL OL, P 1315, Batthyány Ádám irata, Rsz. 3. fol. 86. alapján idézi: SUDÁR Balázs, A Palatics-kódex 
török versgyűjteményei: Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban, Bp., 2005, 105, 386. lj. 
„Szeretettel kérjük kegyelmed, bocsásson ki Kanizsára egy bizonyos embert, mely ott törökök között 
szorgalmatossan afféle török cigány musikás felől úgy mint lantos és egyebek felől, kiket [...] szokások 
szerint odabenn mik törököknek hínak, azokat föltalálván hozassa ki kegyelmed őket, ha mód lészen 
kihozásában mi számunkra.” 1639. Bessenyei István, kiskomáromi kapitány Batthyány I. Ádámnak: „Az 
kanizsai Alaj bég, kinek az musikások felől irtam volt az vezér eleibe akarván menni.” TAKÁTS Sándor 
feljegyzései. Budapest Piarista Lt. 380. doboz. 6. cs. 
42 TAKÁTS Sándor, A hazai török hegedősök  = UŐ, A török hódoltság korából, II., Bp., é.n. [1928], 498. Illet-
ve: UŐ, Budapest két árulója, Bp., 1979, 251. 
43 BENDA Borbála, KOLTAI András, A Batthyányak udvari zenészei (1627–1664): Adattár = A Batthyányak 
évszázadai… i.m., 233–234. MNL OL, P 1322, Földesúri familiára vonatkozó iratok, n° 326b, 165. 
44 Kanizsai sípos Ibrahimra Lásd TARKÓ, Rabkereskedelem ... i. m. 178. 
45 MNL OL, P 1314. Missiles, nr. 15242. TAKÁTS, Török-magyar énekesek és muzsikások ... i. m, 435–436. 
Takáts a zenész bátyját azonban „Batthyány Ferencz egykori híres tárogató síposának” stilizálja. 
46 Kanizsai sípos Alira Lásd TARKÓ, Rabkereskedelem... i. m., 163–164. 
47 Mindezeket Lásd TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 180. 
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tud, hanem csak teörökül. Fejér Andrásnak azt mondta, hogy lantos és Kobzos, szintén 
Jerusalem Tájárull jütt fel”.48 Batthyány rabjainak 1649. augusztus 18-án készült 
összeírása szerint: „Kanisai Lantos Mamhut Anno 1649. Ezt az körmendiek 
nyereségébül vettök pro fl. 125.”.49 „Lantos Mamhut”, vagy másként „lantos török 
Mamhut” a kanizsai sípos Ibrahimhoz hasonlóan szintén udvari zenésszé avanzsált. 
1651 augusztusa és 1652 májusa között a Batthyány-udvartartás irataiban több-
ször is felbukkan a zenészek sorában.50 Nyilván őrá értendő az 1651. szeptember 
12-i cipólistán olvasható név nélküli „török lantos” megnevezés is.51 A rohonci ra-
bokról 1651. július 1-jén készített feljegyzésre Batthyány odaírta lantos Mamhut 
neve mellé, hogy: „kezességen van, velem jár mindenött”. Ugyanebben az iratban 
olvasható egy számtartó megyjegyzése, miszerint „Kanisai Lantos Mamhut az úrral-
széllel jár mostan, de kezesség alatt mind csak”. Ezek szerint, noha a zenész Batthyá-
ny közvetlen környezetébe tartozott, ennek ellenére változatlanul rab maradt. 
Olyan rab, aki ugyan viszonylag szabadon mozoghatott, de akiért rabtársai kezessé-
get vállaltak és személyes éppségükkel garantálták, hogy nem szökik meg.52 Lantos 
Mamhut más rabokkal kapcsolatos iratban is szerepel, hol rohonci, hol németújvári 
rabként. Mint már szóba került, 1652. január 1-jén felegyezték Kanizsai sípos Ali és 
lantos Mamhut mellé, hogy: „Úÿvárra vitték, ott vannak”, az augusztus 1-jei 
németújvári rablista szerint viszont akkor „Rohoncra vitték”.53 Mindebből úgy sejlik, 
hogy Batthyány nem folyamatosan alkalmazta, hanem csak alkalmanként rendelte 
magához hosszabb-rövidebb időre. 1652 után egy ideig hiányoznak az adatok lan-
tos Mamhutról, de 1655 januárjában újra megemlítik a rohonci rabok között,54 
valamint felbukkan egy 1655. szeptember 26-i keltezésű udvartartási iratban is, 
ezúttal egy másik török lantos, „Lantos Musztafa” társaságában.55 Ez a feljegyzés 
alighanem visszamenőlegesen a megelőző hónapokra vonatkozhat. A 
rabnyilvántartókönyvben olvasható kommentár szerint ugyanis Lantos Mamhut 
1655-ben „az pozsonyi gyűlés alatt köröszténnyé lett”.56 Ez a pozsonyi gyűlésként 
megnevezett esemény a július elejéig tartó pozsonyi nagy országgyűlés volt, ame-
lyen június 27-én I. Lipótot magyar királlyá koronázták. Lantos Mamhut bizonyára 

                                                           
48 MNL OL, P 1314. Missiles, nr. 15242. Ld. továbbá TAKÁTS, Török-magyar énekesek és muzsikások... i. m., 
435–436. 
49 TARKÓ, Rabkereskedelem... i. m., 180. 
50 MNL OL, P 1322. 53. cs. 57, 61, 65, 252. (1651, augusztus, szeptember, október, valamint 1651. május 
17.-1652. május 17.). Uo., 49. cs. 279. (1651/1652). KIRÁLY Péter, A lantjáték Magyarországon a XV. 
századtól a XVII. század közepéig, Bp., 1995 (Humanizmus és reformáció 22), 136. BENDA, KOLTAI, A Bat-
thyányak udvari zenészei… i. m., 238 csak 1651. május 17. és augusztus 17. között adatolja. 
51 MNL OL, P 1322. 112. cs. 
52 A kezességre és váltságdíjra Lásd TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 119–134. 
53 Mindezeket Lásd TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 180. 
54 TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 180. 
55 MNL OL, P 1322. 54. cs. 358. 
56 TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 180.; VARGA J.: Szervitorok katonai szolgálata ... i. m. 115. szerint: „Lantos 
Mahmut, aki már 6 évet töltött magyar tömlöcökben, amikor 1655-ben megkeresztelkedett.” 
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Batthyány kíséretében jutott Pozsonyba. A muzsikus kikeresztelkedve szabaddá 
vált, keresztény nevet kapva pedig eltűnik a szemünk elől.57 

Ezekből az évekből fennmaradt Marcellus Hollmayr bécsi hangszerkészítőnek, 
1651–1653 között, Batthyány Ádámhoz írt három levele, amelyekben előbb két 
török lantért tokkal együtt („zwo Türckischen Lautten und Fuderall”) öt dukátot kért, 
majd utóbb még a hátralékos négy dukátot szorgalmazta.58 Kérdés, hogy ezek a 
hangszerek Lantos Mahmud számára készültek-e, vagy pedig az áruk alapján in-
kább arra kell következtetnünk, hogy Batthyány valamelyik családtagjának – eset-
leg a zene irányt érdeklődő Batthyány Kristófnak – rendelte meg a drága, és ebből 
következően feltehetőleg szép kivitelű, díszes zeneszerszámokat. Egyáltalán kérdés, 
hogy mennyiben voltak – illetve mennyiben lehettek – ezek a Hollmayer 59 által 
készített hangszerek keleti, törökös jellegűek. Az akkori lantkészítés legfontosabb 
központjából, a délnémet Füssenből származó, Bécsben letelepedett mester hang-
szerei építésmódjukban feltehetőleg inkább a délnémet-füsseni lantkészítő hagyo-
mánynak feleltek meg. Lehetséges, hogy mindössze külsőleg, azaz a hangszerformát 
tekintve, valamint talán az esetleges orientalizáló díszítés révén számítottak 
Hollmayer Batthyány számára készített lantjai ’török’ hangszernek. 

A Batthyány török zenészeiről eddig bemutattottak alapján nem meglepő, hogy 
1652. július 29-én Serényi András Pozsonyból írt levelében éppen azért hozta szóba 
Esterházy Ferenc egy hegedűs rabját, mert tudta, hogy Batthyány kedvét leli a ’tö-
rökök’ zenéjében: „Mivel ezért Na[gysá]ghod gyöniörkedik az Török Musikasban 
Na[gysá]gh[od]nak tuttara akartam adni Eszterhazi Ferencz Uramnak van egy 
szereczen Rabbÿa, az ki az Török Hegedöhez iól ért, azon kivülis valamenj Török 
muzika van, az ki hurbul al”.60 Serényi bizonyára úgy gondolta, Batthyány az infor-
máció alapján kísérletet tesz majd a zenész és vele együtt a hangszer megszerzésé-
re. Próbálkozott-e ezzel a főúr, nem ismert. De még ha lépett is az ügyben, a tranz-
akció végül nem lehetett sikeres, mert szűk egy hónappal később, augusztus 26-án 
Esterházy Ferenc váratlanul elesett a nagyvezekényi csatában. ’Szerecsen’, illetve 
’török’ hegedűsnek Batthyány rabnyilvántartásában vagy az udvartartás irataiban 
pedig nincs nyoma.61 

Alighanem Serényiéhez hasonló indokok miatt gondolta 1650-ben, egymástól 
függetlenül, Batthyány két főembere is helyénvalónak, hogy értesítsék urukat egy 

                                                           
57 Elképzelhető, hogy a kikeresztelkedés ünnepélyes körülmények között történt, esetleg főúri pártfo-
gókkal. Az 1655-ös országgyűlésről szóló korabeli beszámolók, mint pl. Rákóczi László naplója, vagy a 
Theatrum Europaeum azonban nem említ ilyen epizódot, miközben sok egyéb mellékes eseményről szó 
esik. Vö. Rákóczi László naplója, közr. HORN Ildikó, Bp., 1990, 105–143. Theatrum Europaeum, Frankfurt, 
1685, 718–723. 
58 MNL OL, P 1314. Missiles, nr. 19530 (1651. október 28.), nr. 19531 (162. július 22.), nr. 26967 (1653. 
február 28.). 
59 Hollmayerre Lásd KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 48–49. 
60 Ezt az adatot Koltai Andrásnak köszönhetem. Modern átírásban Lásd KOLTAI András, Batthyány Ádám: 
Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén, Győr, 2012, 357. 
61 Tarkó Ilona szerint Batthyánynak mindössze egyetlen szerecsen rabja volt, aki azonban korábban 
meghalt. Vö.: TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 238. 
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Nagykanizsáról kiszabadult leányról, akit a törökök lantra, illetve hárfára avagy más 
muzsikára (= más hangszerre) tanítottak.62 

Az 1655-ben Lanthos Mahmuddal együtt említett másik ’török’ zenész, „Lantos 
Musztafa” egyelőre csak a fenti adat alapján ismert. Egyéb információ nincs róla, 
hacsak nem volt azonos azzal a budai Musztafával – Batthyány egyetlen Musztafa 
nevű akkori rabjával –, aki 1655 és 1658 között dokumentált fogolyként.63 Noha 
más rabnak ilyen névvel azidőből nincs nyoma, a név alapján való azonosítást mégis 
bizonytalanná teszi, hogy budai Musztafa esetében a rabnyilvántartás nem szolgál 
információt arról, hogy zenész lett volna, miközben más zenészeknél a források 
készítői ezt fontosnak tartották megjegyezni. 

Egy további ’török’ lantos a Batthyány-rabok sorában a Kaposvárról elfogott 
Merdzsán nevű cigány lantos, aki 1657–1658-ban dokumentált.64 Zenei aktivitásá-
ról eddig nem került elő adat. 

Batthyány I. Ádám török zenészeivel kapcsolatosan most bemutatott ismeretek 
tanulságosak abból a szempontból is, hogy noha a Magyarországon lévő oszmán 
török megszállók között számottevő részben akadtak délszláv nemzetiségűek,65 de 
a Batthyánynál kimutatható ’török’ zenészek nevei (Ibrahim, Ali, Mahmud, Muszta-
fa) alapján inkább arra gondolhatunk, hogy ők nem voltak délszlávok. Még a kapos-
váriak közül elfogott Merdzsán cigány lantos neve is töröknek tűnik66 

Kérdés, hogy mit játszottak Batthyánynak vagy más magyar főúrnak ezek a fo-
golyként hozzájuk került keleti zenészek? Az nyilvánvaló, hogy csak nehezen tudtak 
beilleszkedni a helyiekből és külföldiekből verbuválódott magyar rezidenciális 
együttesek által játszott zenébe, ha egyáltalán beilleszkedtek.67 Elsősorban a saját 
repertorárjuk egyéni előadására gondolhatunk. Más udvari zenészekhez legfeljebb 
alkalmi improvizált együttesjátékra társulhattak, afféle „jam session”/„örömzene” 
keretében. 

                                                           
62 1650 június 30. Rohonc, Keglevich (Keglevitth) Péter zalaegerszegi kapitány Batthyány Ádámnak: 
„Miuta el jüttem Rohonczra Egerszegrül 2 leany ßabadult [...] Kanisarul egyik Kecskey, masik murakeözi, az 
kecskej leant musikára tanétották lantossagra es az mint onnand iriak Anfara de azt ne[m] hißem, valami 
mas Musikanak kel lenni.” Egy azonos tartalmú levelet három nappal korábban már Eördögh István 
pölöskei kapitány is írt Batthyánynak, de ő viszont úgy fogalmazott, hogy: „Ma ket rab leanj jöt kij 
Kanysarul, kaßon aga rabjay voltanak. Edgik Köchky leany, azt musikara tanytottanak lantossaghra, és 
Harfara”. MNL OL, P 1314. Missiles, nr. 24986 és 11358. TAKÁTS, A hazai török hegedősök... i. m., 498. 
Takáts azonban tévesen 1652-re keltezte Keglevich levelét. BÁRDOS, Főúri zeneélet = Magyarország 
zenetörténete, II… i. m., 118, 75. lj. 
63 TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 110. „Budai Musztafa Anno 1655. ezt az rabot Tót Mihók adta Szabó 
Memhet nevő rabunkért”, további adatok: Uo. 
64 TARKÓ, Rabkereskedelem...  i. m., 203: „Kaposi Mersan czigány lantos Eodem Anno [1657] ezt az rabot is 
Kardos Páltul és az devecseriektül vettök pro fl.” További adatok: Uo. 
65 Vö. TÓTH Hajnalka jelen kötetben megjelent tanulmányával (Rossz szomszédság: török átok? A 
Szokolluk levelei a Batthyányakhoz). 
66 Merdzsán / mercan = korall. 
67 A rezidenciális együttesek vegyes összetételére, a jelentős számban alkalmazott külföldi muzsikusok-
ra és a megszólaltatott zenére Lásd KIRÁLY Péter, A magyarországi főnemesség 17. századi zeneélete: 
Vázlatos áttekintés néhány főúri család forrásai alapján = Idővel paloták ... Magyar udvari kultúra a 16–17. 
században, közr. HORN Ildikó, G. ETÉNYI Nóra, Bp., 2005, 439–443, 450–454, valamint uo. passim. 
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Az oszmán birodalom magyarországi terjeszkedésével függ össze valamiképpen 
két hangszernévnek, a tamburának és a töröksípnak a felbukkanása a hazai forrá-
sokban. 

TAMBURA 

Tamburáról és tamburásról a XVI. század legvégétől kezdődően az egész XVII. 
század folyamán akadnak szórványos említések. A hangszernév alapján nyilvánva-
ló, hogy a tambura keleti eredetű zeneszerszám lehetett, bizonyára egy hosszabb 
nyaku lantféle, pontosabban tanburféle.68 Juraj Habdelić Dictionar ili reci slovenske... 
c. művében (Graz, 1670.) török hangszerként határozza meg a tamburát: „Tambura 
- Fides unius cordae Turcis usitatae”.69A törökök által megszállt magyar országré-
szekben járt külföldi utazók több esetben is leírtak, illetve rajzban megörökítettek 
hosszú nyakú lantféle hangszereken játszó török muzsikusokat.70 

Mivel tambura/tamburásról a XVI. század végénél korábbról ezidáig még nem 
került elő hazai forrásadat – a legkorábbi említés jelenleg Zrínyi György már érin-
tett, 1596. január 19-én Batthyány Ferenchez szóló leveléből ismert, amelyben szó-
ba kerül Pajazet (Bajazed) nevű török tamburás –, így valószínű, hogy a magyarság 
a tamburával a XVI. század folyamán a török hódoltság során, közvetlen kapcsola-
tok révén ismerkedett meg. Elvetendők tehát az olyanféle nézetek, amelyek szerint 
a tambura a délszlávok közvetítésével került volna hozzánk.71 A XIX. századtól fog-
va az ország déli részein, leginkább az ottani nemzetiségek között népi hangszer-
ként dokumentált tambura/tamburica – amely csakis a déli régiókban adatolt – 
nyilvánvalóan későbbi átvétel. 

A hazai forrásokban a XVII. század huszas éveitől szaporodnak meg a tambura 
említései, ezek legnagyobb része erdélyi, kelet-magyarországi. Külön is figyelemre 
méltó, hogy az erdélyi adatok egy része „Tamburás” személynév, ami a hangszer 

                                                           
68 Vö. Curt SACHS, Real-Lexikon der Musikinstrumente, Berlin, 1913 (Repr.: Hildesheim, 1979.), 375. Ri-
chard Gene CAMPBELL, Zur Typologie der Schalenlanghalslaute, Strasbourg, Baden-Baden, 1968. 
69 Stanislav TUKSAR, Kajkavian Music Terminology in Juraj Habdelić's Dictionary (1670) = The Musical 
Heritage of the Nations and Nationalities of Yugoslavia from the 16th to the 19th Century, Zagreb, 
Varaşdin, 1980, 178. 
70 Lásd KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 49, 136. lj. Valamint SUDÁR, A Palatics-kódex... i. m., 91, ábra. A XVI–XVII. 
századi román falfestéseken felbukkanó lantféle hangszerek is döntő többségben a tanbur-félék közé 
sorolhatók, Lásd KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 37, 76. lj. Daniel SPEER, Türckischer Vagant c. művében a török-
országi szokásokat bemutatva az egyik tötök hangszert, nyilván a hosszú hangszernyakra utalva főzőka-
nálhoz hasonlítja: „eine eines Kochlöffels Form habende Zithar [= cithara]”. SPEER, Türckischer Vagant... i. 
m., 39. 
71 Vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, III., szerk. BENKŐ Loránd, Bp., 1976. 835. SÁROSI Bálint, 
Die Volksmusikinstrumente Ungarns, Leipzig, 1967 (Handbuch der europäischen 
Volksmusikinstrumenten. Ser. I. Bd. I.), 50. UŐ, Magyar népi hangszerek, Bp., é. n. [1973], 39–40. UŐ, 
Tambura szócikk = Magyar Néprajzi Lexikon, V., Bp., 1982. 
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ottani használatát tanúsítja.72 A tambura XVII. század elejei magyarországi széle-
sebb körű ismertségét tükrözi, hogy a hangszernév még az 1626-ban megjelente-
tett Káldi-féle Bibliába is bekerült: „ki menének az asszonyállatok énekelve Saul ki-
rály eleibe vigaság dobjaival és tamburákkal”.73 A viszonylagos elterjedtség ellenére 
főúri környezetből ezidáig csak szórványadatok ismertek tamburára: a Nagyszom-
batban diákoskodó Zrínyi Péter 1633-ban egy Batthyány Ádámnak írt levelében 
említi „Homonnay uram tamburásá”-t,74 a Thököly Imre kezén lévő ungvári vár 
1685-ben felvett inventáriuma szerint: „Az Ur házában” egy lant mellett volt még 
egy „Tambura forma eszköz kis hitvan” is.75 Feltehetőleg ugyancsak tambura-féle 
lehetett – legalább is a megjelenése alapján – a bécsi Hollmayer által 1650 táján 
Batthyánynak készített két török lant is. 

A XVII. századi magyarországi tamburára vonatkozóan számos kérdés megvála-
szolatlan, illetve alighanem – sajnos – megválaszolhatatlan. Olyan hazai ábrázolása, 
amely nem törökök kezében mutatna hosszúnyakú lantféle hagszert, mindössze 
egy (vagy talán kettő) ismert a korszakból. A gyöngyöspatai plébániatemplom 
1653-ban készült Szent Mihály-oltárán, a bal oldali angyalszobornál látható egy 
hosszúnyakú tambura-félének tartható hangszer.76 Ezen kívül a fricsi várkastély 
1630-ban készült pártázatán alighanem Tinódit ábrázoló „magyar lantos” kezében 
lévő zeneszerszám is talán kisméretű tamburaként határozható meg, hiszen a nyak 
hossza lényegesen meghaladja az elég aprónak ábrázolt test hosszát.77 

Comenius Januájában (1643) azt olvashatjuk, hogy a „tombora hurokból [áll] á 
mellyek hur labockal hur fogasockal es hur tekerö szegetskeckel meg-vonyattatnak és 
meg tágéttatnak (eresztetnek, botsattatnak)”.78 Más tamburféle hangszereket – így 
az olaszoknál elterjedt colascionét is – jellemző három (ritkábban 2–4) húr és a 
többnyire általánosnak tekinthető pengető használat nyomán79 feltételezhetőnek 
látszik, hogy a magyarországi tambura is hasonló húrozású lehetett, és ugyancsak 
pengetővel szólaltatták meg. Efféle általánosságokon túlmenően a magyarországi 
hangszerek pontos mibenléte, mérete, húrozása, hangolása ismeretlen, és főként: 
nem tudjuk, hogy mit és miként játszhattak rajta. 

                                                           
72 KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 48. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár: Tamburás címszó, személynevek: 1620: 
Tamburas Janos; 1654/1681: Tamboras Mihok; 1676/1681: Tamburas Mihalj. 
73 KÁLDI György, Szent Bibblia, Bécs, 1626, Sám. I., 18: 6. l. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, III., 
szerk. BENKŐ Loránd, Bp., 1976, 835. 
74 IVÁNYI Béla, A két Zrínyi Miklós körmendi levelei, Bp., 1943, 58. A MNL OL, P 1314. missilis anyagában 
ilyen keltezésű levél nem található. Zrínyi leveleit nem említi Iványi egykori kéziratos jegyzéke. Ld. IVÁNYI 
Béla, A körmendi levéltár missilis levelei, Körmend, 2005. 
75 MNL OL, U. et C. fasc. 63/20-II. 
76 BARANYAI Béláné, Mesterek és műhelyek az északkelet magyarországi barokk szobrászatban = Magyar-
országi reneszánsz és barokk, szerk. GALAVICS Géza, Bp., 1975, 328, 16. kép. VOIT Pál, Heves Megye műemlé-
kei, III., Bp., 1978, 223. 
77 KIRÁLY Péter, „Szép notákval énökleni tudom szörzeni”: Tinódi a tudatos zenész = Tinódi Sebestyén és a 
régi magyar verses epika (A 2006. évi Budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai), szerk. CSÖRSZ 

RUMEN István, Kolozsvár, 2008, 165–166 és 332 ábra. 
78 Johann Amos COMENII Janua linguae latinae ... in Hungaricam linguam translata per Stephanum Benja-
min SZILÁGYI, Várad, 1643, 168. 
79 Vö. KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 49–51. 
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A hazai tamburákkal kapcsolatban óhatatlanul felmerül – már csak a Hollmayr 
által Batthyány számára készített török lantok miatt is –, hogy vajon a magyaror-
szági tambura mennyiben tekinthető azonosnak, illetve rokonnak a colascioneval, 
vagy másként colachonnal? Ez utóbbi egy hosszú nyaku lantféle, illetve tanburféle 
pengetős hangszer volt, ami éppen elsősorban a XVII–XVIII. század folyamán bizo-
nyos fokú népszerűséget élvezett Itáliában. Elszórt adatok Európa más részeiből is 
találhatók rá. Tekintve, hogy több korabeli forrás kiemeli a hasonlóságot a 
tanburféle török hangszer és a colascione között – Atthanasius Kircher szerint az, 
amit köznyelven Colachonnak neveztek, az egy három húrú török hangszer volt, s 
Filippo Bonanni azt jegyezte meg, hogy amit az olaszok colascionénak hívtak, annak 
arab neve „Dambura”80 –, így a colascionét és a magyarországi tamburát alighanem 
alapvonásaiban egyező hangszernek tekinthetjük. A közvetlen egyeztetésnek el-
lentmond, hogy a magyarországi zeneszerszám nem Itáliából érkezett hozzánk, 
hanem az oszmán töröktől való közvetlen áttétel eredménye. 

A tambura a jelek szerint a XVIII. századra Magyarországon már elveszthette a 
korábbi státuszát. Csokonai például a Dorottyájában (1799) az akkori zeneéletben 
szerep és presztízs nélküli hangszerek fura egyettüsével keltett komikus hatást: 
„húsz tambura, s doromb akkompanyirozott”.81 

Egészében úgy tűnik, hogy a tamburának – akárcsak más lantféle 
pengetőshangszereknek – nálunk nem jutott túl széles körű elterjedtség. Erre már 
csak azért is következtethetünk, mert a későbbi időszakokban gyűjtött magyar 
népzenéből lényegében hiányzik a lantféle pengetős hangszerek használata. 

TÖRÖKSÍP 

A Töröksíp és töröksípos a XVII. század közepe táján jelenik meg a forrásokban. 
Ezidőtől fogva az adatok egy ideig viszonylag gyakoriak.82 A töröksíp/töröksípos 
említése – az előzőkben tárgyalt tamburától eltérően – az udvari zenével és első-
sorban katonasággal kapcsolatos. Ismereteink főként a közvetlen török hatásnak 
kitett területekről származnak: a XVII. századi forrásadatok javarészt erdélyiek, 
elvétve akadnak nyugat-magyarországiak is. Néhai jeles hangszerkutatónk, Gábry 
György – alighanem Lajtha László nézetét átvéve – arra következtetett, hogy a táro-
gató és a töröksíp ugyanazt a hangszert jelentette. Szerinte „nagyon valószínű a fel-
tevés, hogy őseink már elég korán a turk fajú népek révén – ismerhették ezt a hang-
szertípust”.83 Gábry kétségkívül a zurna-jellegű duplanádas fúvóshangszerekre 

                                                           
80 Vö. KIRÁLY, A lantjáték... i. m., 50. 
81 Csokonai válogatott munkái, II., közr. TOLDY Ferenc, Pest, 1864, 66. 
82 A tanulmányban említetteken kívül Lásd még SZABOLCSI Bence, A XVII. század magyar főúri zenéje = UŐ, 
A magyar zene évszázadai, I., Bp., 1959, 211–280 passim, valamint SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, 
rézdob, tárogató...”… i. m., 82 és köv. passim. Lásd még BRAUER-BENKE József, A tárogató története = A 
Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 34(2011), 281–310. 
83 GÁBRY György, A tárogató: Hangszertörténeti tanulmányok, III., Magyar Zene, 19(1978), 4, 373. 
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gondolt, amivel a XVII. századi töröksíp azonosítható, s megállapítása annyiban 
bizonyosan helytálló, hogy az ilyen oboafélék ősrégi, széles körben elterjedt hang-
szerek voltak, vagyis joggal gondoljuk, hogy a típus valamilyen változatát a magya-
rok is ismerhették. Mindennek ellenére a tárogatónak, illetve a XVII. században 
töröksípként megnevezett hangszernek hipotetikus régmúltba helyezése, és így 
évszázados kontinuitás feltételezése problematikus. A hazai források ugyanis bár-
miféle fafúvós hangszert, illetve annak játékosait hosszú ideig egyszerűen csak 
síp/sípos megnevezéssel illetik anélkül, hogy a kifejezés jelentéstartalmát bármi 
módon pontosítanák.84 A tárogató síp elnevezés a XVI. század első harmadától fog-
va dokumentálható szórványos adatok révén.85 Réthei Prikkel Marián szerint a síp 
„a XVI. század folyamán ’tárogató’ (= nyitogató-csukogató, vagy: billegető) jelzőt ka-
pott; majd utóbb csak ezen a néven szerepelt.”86 Noha az állítás második része téve-
dés, ennek ellenére Réthei Prikkel megfigyelése annyiban helyesnek tűnik, hogy 
legalább a XVII. század közepéig – esetenként azonban valószínűleg még tovább is – 
a tárogató a síp jelzője volt anélkül, hogy leszűkített tartalommal konkrét hangszer-
típusra utalt volna.87 Ugyanakkor ezzel párnuzamosan, a XVII. század közepe tájától 
fogva felsejlik annak jele is, hogy a töröksíp és a tárogató síp megnevezéseket egy-
más szinonímajaként is alkalmazták. 

1659. március 2-án Barcsai Ákos egy kortárs beszámoló szerint, „cum sonitu 
ingentium tympanorum, tubarum et fistularum Turcicarum” – vagyis dob, trom-
biták és töröksípok hangja mellett vonult be a besztercei országgyűlésre.88 Vi-
szont egy azévi udvari forrás Barcsai fejedelmi zenészei sorában nem töröksípo-
sok, hanem „4 Tarogato Sipos” ellátását említi.89 

                                                           
84 A sípos személy- vagy foglalkozásnév legkorábbi felbukkanásai: 1138. „Sipos”, 1222/1277. „Ladislaus 
Sypus”, Lásd SZABOLCSI Bence, A középkori magyar énekmondók kérdéseihez = UŐ, A magyar zene évszá-
zadai, I., Bp., 1959, 25, 26. Az egykori szóhasználatra a pengetős hangszerek kapcsán Lásd KIRÁLY Péter, 
Adalékok XV–XVII. századi hangszer-terminológiánk kérdéseihez = Zenetudományi Dolgozatok, Bp., 1987. 
29–48. 
85 Legkorábbi említése: 1533. Murmelius szójegyzéke „Ascaula = Taragato syp”, Lásd SZAMOTA István, A 
Murmelius-féle latin-magyar szójegyzék 1533-ból, Bp., 1896 (Értekezések a nyelv- és széptudományok 
köréből. XVI. 7.), 38 (352), nr. 2490. Lásd még RÉTHEI PRIKKEL Marián, A tárogató síp eredetisége, Magyar 
Nyelvőr, 47(1918), 1–2, 3. 
86 RÉTHEI PRIKKEL Marián, A magyarság táncai, Bp., 1925 (Repr. Budapest, 1985.), 44. Másként 
megfogalmazva felveti már: RÉTHEI PRIKKEL, A tárogató síp eredetisége… i. m., 6, 7. 
87 Egy jelzőnek természetesen azonban csak akkor van értelme, ha valamit azzal megkülönböztetni 
kívánunk. Éppen ezért elképzelhető, hogy a tárogató jelző révén az esetenként bármiféle 
fúvóshangszerre is alkalmazott síp fogalomnak a tartalmát próbálták valamiképpen szűkíteni. Egy 1572-
es adat alapján pl. úgy tűnik, hogy a tárogató síp tárogató jelzője a tömplő síptól (= duda) való 
megkülönböztetést szolgálta: „Szegin Horwath Marko taragato syposa vala, ha uram megh fogagia hath 
mindiarst venne neki tarogato sypoth, az tomle syphoz iz tud, de az vagon” SZAMOTA István, A Murmelius-
féle latin-magyar szójegyzék ... i. m., 38 ( 352.), jegyzet a 2489. és 2490. sz. szavakhoz. A megkülönböztetés 
igényét, mint magyarázatot felveti már: RÉTHEI PRIKKEL, A tárogató síp eredetisége… i. m., 7. 
88 Erdélyi országgyűlési emlékek, szerk. SZILÁGYI Sándor, XII., Bp., 1887, 164. SZABOLCSI, A XVII. század 
magyar főúri zenéje… i. m., 276, 88. lj. 
89 MNL OL, F 12. Lymbus fasc. XVII. 
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Ambvivalens szóhasználatot tükröz Gróf Gyulai Ferenc szatmári naplója: 1703. 
november 10. „Aznap vigan voltunk, török-sipoltattunk és doboltattuk magun-
kat”, november 12.: „ebéden, tárogató sípszónál és mindenféle musicánál vígan 
voltunk”.90 

A hazai hangszer terminológiát illetően megfigyelhető, hogy a XVII. század fo-
lyamán egyre erősödött az igény, hogy az általános kifejezések helyett pontosabb 
megnevezéseket használjanak. Ez érvényes a síp/sípos által jelölt hangszerekre is. 
Az ajaksípos fafúvósokra alkalmazott furulya nagyjából ugyanakkor jelenik meg, 
mint a töröksíp.91 A terminológiai pontosság azonban csak lassan terjedt. A 
kolozsvári városi számadásokban a Farkas utcai templom felavatása kapcsán 1647. 
június 29. és július 1. között a városban tartózkodó fejedelem kíséretében lévő 
„Siposoknak” négy személyre adott ellátásról olvashatunk.92 Két hét múlva Rákóczi 
és fiai kíséretében Besztercén járt, s az ottani sáfár 1647. július 14-én „den Alte[n] 
fürste[n] Schalmaiern fl. 1/50” adott fizettséget.93 Nyilvánvalóan ugyanazokat a 
zenészeket, akiket Kolozsvárott a sáfárpolgár diferenciálatlanul síposoknak titulált, 
besztercei kollégája viszont Schalmaiernnak nevezete, ami – mint majd még szó lesz 
róla – lényegében a töröksípos megfelelője, mert (dupla)nádas fúvóshangszeren 
játszó zenészt jelölt. Az általánosabb jelentésű ’síp’, illetve a nyilvánvalóan 
konkrétabb tartalmú ’töröksíp’ megkülönböztetése iránti igényről tanúskodik egy 
1649. november 30-án keletkezett kolozsvári számadáskönyv árulkodó bejegyzése, 
amelyben a sáfárpolgár vagy irnoka áthúzta a sípost és helyette töröksípost írt: 
„Vrunk eő Na[gysá]ga Sipossinak [ez kihúzva, helyette:] Török Sipossinak 2dose”.94 

A hazai töröksíposok nem voltak törökök. Ezt tanúsítják az udvari iratok szór-
vány névadataiban a keresztény nevek, valamint bármi olyan utalás hiánya, amely 
jelezné, hogy valamely töröksíposként megnevezett zenész származását tekintve 
’török’ lett volna. 

A XVII. század közepén a töröksíp olyannyira etalizálódott, hogy a főurak még 
fontos reprezentációs alkaloma is méltónak tekintették. I. Lipót feleségének, 
Margaretha Theresia spanyol infánsnőnek 1666. december 5-én,  Bécsen kívül 
megrendezett ünnepélyes fogadásán Nádasdy III. Ferenc és Esterházy Pál bandéri-
umaiban trombitások, dobosok és töröksíposok szolgáltatták a hadimuzsikát. 

A Theatrum Europaeum bő tíz évvel később, 1677-ben megjelent X. kötete részlete-
sen leírta a két főúr kíséretét. Nádasdy első kompániájában „Zwey turckische 
Schallmeyer”, a harmadik kompániájában pedig „Sechs ungarische Trompeter 
samt zween Pauckern” haladt, s mögöttük „Zwey turckische Schallmeyern”.95 Es-

                                                           
90 ESZE Tamás, Zenetörténei adataink II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának idejéből = Zenetudományi 
tanulmányok a magyar zene történetéből, IV., szerk. SZABOLCSI Bence, BARTHA Dénes, Bp., 1955, 55. 
91 Lásd KIRÁLY Péter, BALI János, Magyarországi történeti adatok a furulyáról, 1800 előttről = BALI János, A 
furulya, Bp., 2007, 230–234. 
92 Kv. szk. 1647. 25a/I. 467, 486. 
93 B. szk. IVc. nr. 633. 146. (OL mf. 311) 
94 Kv. szk. 1649. 26/VI. 77, 95, 147, 178. BÁRDOS Kornél, XVI–XVII. századi számadáskönyvek és 
jegyzőkönyvek kiegészitő adatai „Erdély zenetörténeté”-hez, Magyar Zene, 29(1988), 3, 252. 
95 Theatrum Europaeum, X., Frankfurt, 1677, 189–190. 
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terházynál az első kompániában „Zwey Schalmeyer in blauer Liberey, Vier 
Ungarische Trompeter in rother Liberey”, a másodikban: „Zwey Schalmeyer in 
blauer Liberey”, a harmadikban: „Zwey Schalmeyer in blauer Liberey”, a negye-
dikben: „Drey Schalmeyer in blauer Liberey.”96 

Egyik másik (de még később, csak 1694-ben közreadott), korabeli beszámoló 
szerzője említésre méltónak találta a magyar bandériumokból felhangzó magyar és 
török trombiták (!), üstdobok, valamint töröksípok szokatlan hangzását: „frembde 
vnnd vngewöhnliche Schall der Ungarisch- vnnd Türckischen Trompeten Paucken 
vnnd Schallmeyen”.97 Esterházy a bécsi parádét annyira fontosnak tartotta, hogy 
saját bandériumát még metszeten is megjelentette.98 A képen olyanféle hangszerek 
láthatók, mint a vezekényi csatában elhunyt Esterházyak 1652 novemberében le-
zajlott nagyszombati temetését bemutató metszeten.99 
A töröksíp kedveltsége a XVIII. század elejétől fogva fokozatosan alábbhagyott, ha-
marosan ez a hangszer is elavultnak számított. Maga a töröksíp elnezevezés is kiko-
pott a szóhasználatból. A század utolsó évtizedeitől a források már csak tárogató 
sípot vagy egyszerűen tárogatót említenek. Noha többnyire hiányzik az utalás, hogy 
ezek azonosak lennének a töröksíppal, de az egyezés közvetve kiderül.100 

Mátray Gábor Első toldalékjában (1830) azt írta: „Tárogató Síp, egy olly hajdani Ma-
gyar nemzeti muzsikának neve, mely által a’ régi magyarok táborozások idején 
egymást a’ tsata mezóre öszve hívták.”101 

1844-ben Szeredy József leírása a Miskolc vidéki lakodalomról „a’ zászló mellett 
megy a’ török sípos, melly töröksíp alkamasint egy a’ Rákóczy elveszett ’s most egé-
szen ismeretlen tárogatójával. A’ Török sípban egy réz síp van; hangja keserves és 
messze hallatszó. Én gyermekkoromban hallottam ily töröksípot, és midőn legkö-
zelebb gr. Reviczky Borsodban járt, az ő tiszteletére felült k[...]i kék inges legények-
nek szinte megfuvatták a’ töröksípot. A’ szegény öreg sípos Rákóczy valamellyik 
régi dalát fútta volna, de melle már nem bírta meg az erős fuvást. Most senki sem 
tudja a’ török sípot fúni.”102 

Fáy András 1859-ben közreadott visszaemlékezése szerint 1796-ban Sárospatakon 
„hallottam először és utoljára fuvatni a régi tárogatót, melyet egy Vámosy nevü, 
ugynevezett mechanicus, meglehetős ügyességgel fútt a csapat előtt. Ezen hang-

                                                           
96 Uo. VISKOLCZ Noémi, Magyar arisztokraták I. Lipót esküvőjén 1666-ban: Egy metszet Esterházy Pál bécsi 
bevonulásáról = „Ez világ, mint egy kert ...”: Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére, szerk. BUBRYÁK Orso-
lya, Bp., 2010, 140. 
97 Joannes Constantinus FEIGIUS [Johann Konstantin Feige], Wunderbahrer Adlers-Schwung, I., Wien, 
1694, 61. SZABOLCSI, A XVII. század magyar főúri zenéje… i. m., 276, 88. lj. 
98 Képét Lásd VISKOLCZ, Magyar arisztokraták I. Lipót esküvőjén… i. m., 135. A zenészek képe illusztráció-
nak kivágataként megjelent: HÁRICH János, Az Esterházyak udvari és tábori trombitásai, Muzsika, 1929 
július-augusztus, 58–59. oldal közötti tábla. 
99 Magyarország zenetörténete. II… i. m., 13. kép. 
100 Lásd erre részletesebben: SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató...”… i. m., 89–95. 
101 ROTHKREPF [Mátray] Gábor, Első toldalék a' magyar Muzsika történetéhez,Tudományos gyűjtemény, 
IV(1830), 31. 
102 Idézi: SZABOLCSI, A XVII. század magyar főúri zenéje… i. m., 266. 



46 

 

szernek roppant átható, visító hangja volt, annyira, hogy mi a katholikus temp-
lomnál állván, a jókora távolságra fekvő kollégium mellől oly tisztán hallottuk 
hangjait, mintha mellettünk fútták volna”.103 

A XIX. század romantikus múltba fordulása felkeltette a tárogató és töröksíp 

iránti érdeklődést is.104 A Vasárnapi Újság 1859-es évfolyamában leközölték né-

hány akkor fellelhető tárogató képét.105 
A XVII. századi német nyelvű külföldi és hazai források a magyarok által török-

sípnak nevezett akkori hangszer mibenlétét annyiban tisztázzák, hogy erre németül 
következetesen a Schalmey, illetve türkischer Schalmey meghatározást alkalmazzák. 
Az erdélyi fejedelmek kíséretéhez tartozó fafúvósokat az 1627–1659 közötti idő-
szakból fennmaradt besztercei városi számadások pl. általában a „Schalmaier”, 
„Schalmair”, „Salmaier” elnevezéssel illetik.106 Nádasdy Ferenc pottendorfi birtoká-
nak kocsmárosa 1671-ben több beadványban kérte, hogy az udvari kamara térítse 
meg neki a kivégzett főúr egykori embereinek, köztük magyar schalmaipfeifferek 
tartozásait.107 A német nádas fúvóshangszert jelentő Schalmey elnevezés a francia 
chalemel középkori átvétele, ami a nádat jelentő latin calamusra, illetve a görög 
kálamosra vezehető vissza. Comenius Orbis Pictusában (1685) is felsejlik, hogy a 
tárogató síp duplanádas hangszert (is) jelenthetett.108 

II. Rákóczi György választott fejedelem 1643. február 3–6. között 
Gyulafehérvárott megtartott esküvőjéről Esterházy Miklós számára készített leírás 
szerint az esküvői menetben 16 trombitás volt, valamint „két török sipos és két len-
gyel sipos”.109 Az esküvő eseményeiről szóló lengyel beszámoló viszont „Surmacze”-
t említ.110 Ez a kifejezés felbukkan egy kolozsvári számadásban is, amely szerint 
1651. május 4-én: „erkezenek [...] az Urunk eo Na[gysá]ga Lengyel Sipossa es 

                                                           
103 FÁY András, Sáros-Patak 1794 tájban, Nefelejts, 1859, 5 (május 1.), 51. SZABOLCSI Bence, A XVIII. század 
magyar kollégiumi zenéje, Zenei Szemle, 13(1929), 174. 
104 A hangszer XIX. századi újrafelfedezésére Lásd SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató ...”… i. 
m., 95–98. 
105 A nemzeti Muzeumban látható tárogatók, Vasárnapi Újság, 1859, 47, (november 20.), 560. Internetes 
elérhetősége: epa.oszk.hu/00000/00030/00299/pdf/VU-1859_06_47_11_20.pdf. A képeket újraközöl-
ve Lásd pl. SUDÁR, CSÖRSZ RUMEN, „Trombita, rézdob, tárogató ...”… i. m., 106–107. 
106 Arhivele Statului Cluj, fond 44 Bistriţa, IVc. nr. 633. 89, 90, 110, 121, 130, 146, 159, 175, 180 (MNL OL 
mf. 311.). 
107 Österreichisches Staatsarchiv, Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv, Niederösterreichische Kammer, 
Rote. Nr. 401 (1671. július–szeptember), fol. 523. melléklet A: „Verzaichnus der graf Nadast[ischen] 
bediensten, so mir schuldig, vnd hinwekh gezog[en]”, „die Vng[arische] schalmai pfeiffer 2 fl. 18 kr[eu]z[er]”. 
108 Johann Amos COMENII Orbis sensualium pictus quadrilinguis, Lőcse, 1685 (Repr.: Praha, 1956), 203. Itt a 
latin „Tibia cingrina” megfelelői a német „Schalmey”, szlovák „Ssalmage (Surma)” valamint a magyar 
„tarogato sip”. 
109 Erdélyi országgyűlési emlékek, szerk. SZILÁGYI Sándor, X., Bp., 1884, 357. VÁRKONYI Gábor, II. Rákóczy 
György esküvője, Bp., 1990 (Régi magyar történelmi források II.), 169. NAGY László, A „bibliás őrálló” 
fejedelem: I. Rákóczi György a magyar históriában, Bp., 1984, 126. 
110 VÁRKONYI, II. Rákóczy György esküvője… i. m., 66. 
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Szurmassa Vladich Chabon Szolgastol”.111 A szurma a zurna hangszernév lengyel 
változata, ami ugyancsak duplanádas fúvóshangszert jelent.112 

A már említett, magyarországi főúri bandériumokat bemutató, bécsi mesterek 
által készített metszetek (Esterházy temetés, 1652; Margaretha Theresia fogadása, 
1666), amelyek a hangszereket igencsak elnagyoltan ábrázolják, s ezért 
organológiai használhatóságuk korlátozott, de annyi azért megállapítható, hogy a 
zenészek duplanádas oboafélék családjába tartozó, valamilyen zurna-jellegű hang-
szert fújtak. Az ábrázoltak lényegében megfelelnek annak, amit két évszázad múl-
tán a Vasárnapi Újság bemutatott. 

Az 1666-as bécsi ünnepélyes fogadás már hivatkozott leírásában említett 
„frembde vnnd vngewöhnliche Schall der Ungarisch- vnnd Türckischen Trompeten 
Paucken vnnd Schallmeyen” elénk idézi azt, amire Fáy András 1859-ben visszaem-
lékezett, a tárogató roppant átható, visító hangját. Ez kétségkívül egy rövid légoszlo-
pú, magas hangzású duplanádas fafúvós hangszer jellemzője, egy olyan hangzás, 
ami valóban szokatlannak tűnhetett a XVII. századi német fültanúnak. 

Végső soron tehát arra következtethetünk, hogy a XVII. századi fejedelmi és fő-
úri bandériumok töröksípja magas hangfekvésű duplanádas, zurna-jellegű oboaféle 
hangszer volt.113 Bizonytalan azonban, hogy a hangszerrel a magyarok a hódító 
oszmán törökök révén kerültek-e kapcsolatba – ez esetben a terminus 
századközepi dokumentálhatóságánál nyilván lényegesen korábban –, és így 
olyasmi terjedt el nálunk, amit korábban nem ismertek, vagy pedig török hatásra 
egy már ismert zeneszerszám vált hirtelen a fejedelmi és főúri udvarokban a kato-
naság hangszereként olyannyira népszerűvé, hogy a törökökkel való asszociáció 
miatt a hangszer török jelzőt kapott. Az utóbbi esetben Gábry következtetése, vagyis 
hogy elődeink már a török korszak előtt is ismertek és használtak ilyen duplanádas 
oboafélét, helytálló lenne. Akkor azonban tisztázandó, hogy vajon egyszerűen csak a 
törököknél való nagyobb elterjedtség okán kapta volna a már addig is ismert hang-
szer a török síp elnevezést, vagy pedig átesett módosulásokon, aminek következté-
ben a XVII. századi magyarországi töröksípnak olyan kialakításbeli, játéktechnikai 
avagy hangzásbeli sajátságai lettek, ami a kortársak szemében indolkoltá tette, hogy 
a már ismert és használt hangszerítpus a XVII. század táján önálló megkülönböztető 
nevet kapjon. Mindez – vagy fél évszázaddal Gábry után – változatlanul eldönthetet-
len. 

*** 

A tanulmányban bemutatottak alapján ma úgy tűnik: miközben a hódoltság ide-
jén az oszmán török kultúra számos eleme erősen hatott az országra s napjainkig 
maradó nyomokat hagyott, zenei téren viszont aligha lehetett számottevő és mély-
reható az összeköttetés a hódítók és a magyar főnemesség között. Balassi Bálintnak, 

                                                           
111 Kv. szk. 1651. 27/IV. 47. 
112 A surmara Lásd Barbara SZYDLOWSKA-CEGLOWA, Staropolskie nazewnictwo instrumentów muzycznych, 
Wroclaw, 1977, 169 és köv. 
113 Réthei Prikkel tévúton járva a későbbi klarinéttal próbálta azonosítani a töröksípot. Lásd RÉTHEI 

PRIKKEL, A tárogató síp eredetisége... i. m., 5. 
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Zrínyi Györgynek vagy a Batthyányaknak, s ezen belül is Batthyány I. Ádámnak a 
török zene iránti nyitottsága inkább egy olyan exotikus vonásnak tekinthető, ami a 
török hódoltság határvidékén élő némely főurat jellemző kivétel volt. E főúrak zenei 
„törökössége” csak színfolt lehetett a hódoltság korának hazai rezidenciális zeneéle-
tében. Mekkora volt egykor valójában ez a színfolt, ennek kiderítése további célirá-
nyos kutatás és adatgyűjtés feladata lenne. 

Noha nem ismert, hogy mit játszottak a tamburán, illetve mi mindent szólaltat-
tak meg a bandériumok töröksíposai, de nem kétséges: elsősorban nyilvánvalóan 
olyasmit, ami a magyaroknál szokásos és népszerű volt. A hangszereket a saját ze-
nei tradiciójának megfelelően alkalmazták. Ugyanaz történt tehát ez esetben is, 
mint ami egyébb török és keleti tárgyak esetében megfigyelhető, amikor azokat a 
magyarországi átvevők saját igényeiknek megfelelően saját kultújukban beillesz-
tik.114 

REZÜMÉ 

Jelen tanulmány azt mutatja be, hogy zenei téren nem volt számottevő és mély-
reható az összeköttetés az oszmán hódítók és a magyar főnemesség között. A török 
zenére való nyitottság csak egy-egy főúr esetében jelent meg. A további vizsgála-
tokban a szerző részletesen kitér a tambura és a töröksíp megjelenésének és erede-
tének kérdésére is. 

COEXISTENCE OR SEPARATION? RELATIONSHIPS AND DISTANCES IN 

COURT MUSIC IN THE ERA OF OTTOMAN CONQUEST 

The present article underlines the absence of tight musical connections between 
the Hungarian aristocracy and the Ottoman conquerors. Appreciation of Turkish 
music was sporadic and present only in few cases. The rest of the article addresses 
the questions of the origin and appearance of Turkish oboe and tambur. 

                                                           
114 Lásd Pásztor Emese tanulmányát jelen kötetben. („Portai módi”. Beszélhetünk-e török divatról a 
hódoltság kori magyar főúri otthonokban?) A jelenség egyáltalán nem hazai sajátosság. Fiedrich Daniel 
Schubart (1739–1791) visszemlékezése szerint a török követ fejcsóválással reagált Berlinben a porosz 
udvar török együttesére, mert amit hallott, az egyáltalán nem volt török. Gunther JOPPIG, Alla Turca: 
Orientalismen in der europäischen Kunstmusik vom 17. bis zum 19. Jahrhundert = Europa und der Orient: 
800–1900, Berlin, 1989, 296. 
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MEDGYESY S. NORBERT 

„Colossus Triumphalis”: törökverő Hunyadiak 
két, XVIII. századi gimnázium oktatási rendjé-

ben* 

A BAROKK KORI TÖRTÉNELEMOKTATÁSRÓL 

Évtizedek óta közismert tény, hogy Magyarországon Erdéllyel együtt a színját-
szás világát a barokk kor majdnem két évszázadában, 1792 előtt az iskolák jelentet-
ték. Minden felekezet kollégiuma esetében e színdarabokat a tanárok vetették pa-
pírra, és az adott gimnázium diákjai adták elő iskolai, városi és egyházi ünnepeken. 
A barokk kor amúgy is teátrális légkörében az iskoladrámák az oktatás mindenna-
pos részei voltak.1 Tematikájuk szerint jelentős, ezres nagyságrendben számolható 
részüket a történeti tárgyú, latin, magyar vagy német nyelvű, több felvonásos színjá-
tékok tették ki. E darabok az egyetemes történelemnek főként ókori és kisebb mér-
tékben középkori fejezeteit dolgozták fel, valamint a magyar történelem egy-egy 
jeles személyiségét állították didaktikai és erkölcsi példaként a korabeli fiatalok elé. 
A jezsuiták által kipróbált és megalkotott, de más rendek és felekezetek által is hosz-
szú ideig alkalmazott Ratio Studiorum (1599) elterjedése után a színdarabok jelen-
tették a középiskolai történelemoktatás keretét.  

A protestánsok – kevésbé intézményesített formában – a XVII. század végétől 
nagyobb súlyt helyeztek a történelemoktatásra.2  

A katolikusok a bécsi egyetemen hozták létre az első történeti katedrát.3 A 
Habsburg Birodalom területén ezt tette általánosabbá a Nagyszombatban, 1735-
ben Franz Wagner tollából napvilágot látott Rudimenta Historica, Sive Brevis, 
facilisque Methodus Juventutem Orthodoxam notitia historica imbuendi, pro 
gymnasiis Societatis Jesu című, 6 kis kötetből álló értekezés, miszerint a bécsi udvar 

                                                           
* A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az OTKA K 101571-es számú pályázat támoga-
tásával készült. 
1 Bővebben: KILIÁN István, A 16–18. századi magyarországi drámák tipológiája = Színházvilág – Világszín-
ház, szerk. CZIBULA Katalin, Bp., Ráció, 2008 (Régi Magyar Színház, 3), 13–22.  
2 DEMETER Júlia, VARGA Imre, PINTÉR Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi 
tárgyú iskoladrámák a 17–18. században. Budapest, Argumentum Kiadó, 2000, 228. l. (Irodalomtörténeti 
füzetek, 147), ItK, CVII(2003), 2–3. szám, 341–345. 
3 VALENTIN, Jean-Marie, Le théâtre des Jésuites dans les pays de langue allemand (1554–1680): Salut des 
âmes et ordre des cités, Bern–Francfort am Main–Las Vegas, Peter Lang, 1978, III., 336. 
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óhajára a jezsuita iskolákban el kellett kezdeni történelmet tanítani.4 A korabeli, 
véglegesnek szánt nevelési szabályzatot – a korábbiak nyomán ugyancsak 1735-
ben – Franz Molindes jezsuita tartományfőnök írta alá Instructio privata seu typus 
cursus annui pro sex humanioribus classibus in usum magistrorum Societatis Iesu 
editus címmel, amely megadta a tananyag vázlatos elrendezését is.5  

A piaristáknál is csak 1747-ben vezették be a rendszeres történelemoktatást, 
amelynek első gyakorlati példáját Kácsor Keresztély (1710–1792)6 piarista tanár 
adta 1752-ben.7 Mindezek mellett az egyetemes és magyar történeti témájú színda-
rabok előadása ugyanolyan rendszerességgel folytatódott minden hazai középisko-
lában, mint 1735 előtt. Néhány adalékkal szolgáló tanulmányunk fő forráscsoport-
ját a korabeli iskoladráma-színlapok (periochák) jelentik.  

A karlócai békét (1699) követő évszázadban természetes volt, hogy a törökök 
elleni hősies küzdelem, az ezt megjelenítő hősök gyakran szerepeltek a középfokú 
oktatási intézmények theátrumaiban. Ennek – szó szerint – iskolapéldája a Dobó 
István egri várkapitányról szóló Kerestyén Hercules avagy Achomet Vezéren 
dücsőséges diadalmat vévő Dobo István Eger-Várának Fő Kapitánya / Hercules 
Christianus Sive Stephanus Dobo / Der Christliche Hercules Oder Stephanus Dobo 
című, ismeretlen szerző tollából a pozsonyi jezsuitáknál 1729 szeptemberében 
bemutatott, Elöl Járó Beszédből, 16 Ki-menetelből és Be-fejezésből álló, összesen 34 
megnevezett szereplőt felvonultató előadás.8 Szintén Dobó István volt a főhőse az 
Egerben, 1700-ban Telekessy István egri püspök és tihanyi apát tiszteletére előa-
dott, Argumentumában „Nicolaus Istvanffius lib.18”9 hivatkozással ellátott, 
Triumphus Gloriosus/ Sive/ Novem Stephanorum pro/ Agria Strenué pugnantium 
gloriosa/ defensio ac victoria című, három felvonásos, latin nyelvű színdarabnak.10 

                                                           
4 Összefoglaló áttekintést ad a történeti témájú iskoladrámákról: VARGA Imre, PINTÉR Márta Zsuzsanna, 
Történelem a színpadon: magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században, Bp., Argumentum, 
2000. A barokk kori történelemoktatás helyzetéről ld. e kötet 41–46. oldalát. Továbbiak: PINTÉR Márta 
Zsuzsanna, VARGA Imre, Nemzeti múltunk drámák tükrében, Vigilia, LXVII(2002), 1, 26–37.  
5 PÁLVÖLGYI Ferenc, Hagyomány és megújulás harmóniája a jezsuita pedagógiában = A magyar jezsuiták 
küldetése a kezdetektől napjainkig, szerk. SZILÁGYI Csaba, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar, 2006  (Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák, 2), 554. (A 
teljes tanulmány: 553–562.)  
6 Életrajzát ld: KILIÁN István, A piarista dráma és színjáték a XVII–XVIII. században, Bp., Universitas, 2002, 
319. 
7 VARGA–PINTÉR, Történelem a színpadon… i. m., 43. 
8 Periochájának lelőhelye: OSZK Színháztörténeti Tár, Pro 10 (latin), Pro 11 (magyar), Pro 12 (német). 
Az előadás magyar nyelvű színlapját kiadta: Jezsuita iskoladrámák. (Ismeretlen szerzők, programok, 
színlapok), Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század, 4/2., s. a. r., ALSZEGHY Zsoltné, BERECZ Ágnes, KE-

RESZTES Attila, KISS Katalin, KNAPP Éva, VARGA Imre, szerk. VARGA Imre, Bp., Akadémiai–Argumentum, 
1995, 1079–1087. További adatok az előadásról: STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok 
forrásai I. 1561–1773., Bp., MTA Könyvtára, 1984, 403–405.  
9 ISTVÁNFFY Miklós, Historiarum de Rebus Ungaricis libri (Köln, 1622) című műve az egyik fő forrása volt a 
történeti témájú barokk iskoladrámáknak.  
10 Triumphus Gloriosus/ Sive/ Novem Stephanorum pro/ Agria Strenué pugnantium gloriosa/ defensio ac 
victoria, Leutschoviae, [1700]. A dráma eddig kiadatlan, 12 oldalt számláló, szereposztást is közlő, latin 
nyelvű színlapjának lelőhelye: Piarista Központi Könyvtár (továbbiakban: PKK), Budapest, 
P/33/8/15//23. 
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Ugyancsak a törökök elleni küzdelemből, a tizenöt éves háború időszakából meríti 
cselekményét a monyorókeréki Erdődy László Ádám (1677–1736) nyitrai püspök 
tiszteletére az ő egyik őséről, Thomas Erdödiusról (1558–1624), nagy részben fiktív 
adatok alapján bemutatott Felix Bellator/ ubique. Sive/ Thomas Erdödius/ de/ 
Monyorókerék Patriae Propugnator, Portaeque Ot/tomanicae Oppugnator, utrinque 
acerrimus című dráma. E három felvonásból és Actusonként 9–13–14 scénából álló, 
Habsburg I. Rudolf császár és király (1576–1608) mellett a korabeli arisztokrácia 
ismertebb személyiségeit (pl. Erdődi, Balassius, Zrinyius, Bottyanius, Zichius, 
Draskovicsius, Kollonics) is felvonultató, latin nyelvű történeti játékkal a nyitrai pia-
rista gimnázium növendékei gyönyörködtették a közönséget 1728-ban.11  

ISKOLAI SZÍNI ELŐADÁSOK A HUNYADIAKRÓL 

Dolgozatunkban a törökverő hősként ábrázolt Hunyadi Mátyás királyról (uralk. 
1458–1490) és apjáról, Hunyadi János (1407–1456) kormányzóról (1446–1453), 
majd főkapitányról (1453–1456) szóló iskoladrámákat mutatunk be részleteseb-
ben. Munkánk fő forrásként – továbbra is – a fennmaradt latin nyelvű drámaprog-
ramokat tekintjük.  

 1. kép: Joannes Hunniades 

                                                           
11 Felix Bellator/ ubique. Sive/ Thomas Erdödius/ de/ Monyorókerék Patriae Propugnator, Portaeque 
Ot/tomanicae Oppugnator, utrinque acerrimus, Budae, Typis Joannis Georgii Nottenstein, [1728]. Lelőhe-
lye: PKK P 35/7/3//11. Adatai: KILIÁN István, A piarista iskolai színjátszás forrásai és irodalma 1799-ig, 
Bp., Argumentum, 1994, 208–211, Nyitra Nr. 89. 
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Címe szerint a nándorfehérvári hős a központi figurája a Joannes Hunniades 
[Joannes Hunniades de Mezete Turcici exercitus Imperatore Victor] című, a nagy-
szombati jezsuita gimnázium középső nyelvtani osztályának játékaként, ismeretlen 
szerző tollából 1750 májusában színre vitt darabnak.12 A dráma cselekményének 
történeti hátterét Hunyadi János két erdélyi győzelme jelentette: az 1442-es esz-
tendő során, II. Murád szultán uralkodása idején (1421–1444, 1446–1451) két 
nagyobb török támadást kellett Erdélynek elszenvednie. Először az év márciusában 
Mezethes tört be nagyobb csapattesttel Dél-Erdélybe, majd egy másik sereg az év 
szeptemberében a ruméliai beglerbég vezetésével. Ez utóbbi alkalommal Hunyadi 
János a Déli-Kárpátokban, a Jalomica folyó felső folyásánál verte tönkre az oszmá-
nok hadát. Hunyadi hírnevének oka, felemelkedésének kezdete volt ez – a 
marosszentimrei vereséget (1442. március 18.) követő – két győztes csata, ugyan-
csak az 1442-es esztendő folyamán.13  

A 3 felvonásból és actusonként 5–6–8 scénából álló, latin nyelvű, vizsgált nagy-
szombati iskoladrámánk a Gyulafehérvár és Nagyszeben között 1442. március 22–
25-én lezajlott, Mezethes csapatai fölött fényes győzelmet arató csata körülményeit 
állította a diákok elé. Ennek a Hunyadi-diadalnak a főhőse valójában Kemény 
(Kamonyai) Simon (?–1442) volt, aki megneszelte, hogy Mezethes emberei a csata 
során rá akarnak törni Hunyadira és meg akarják őt ölni. Kemény Simon (Simon 
Kemenyius) erre felöltötte magára Hunyadi páncélját – és ezzel együtt a törökök 
által neki szánt sorsot –, és hősi halált halva védte meg serege tényleges vezetőjét. A 
12 megnevezett szereplőt felvonultató darab cselekményét, Simon Kemenyius 
hőstettét így összegzi a színlap Argumentuma: 

„Hunniades postquam comperit, in se unum intentum esse Turcicum 
militem, ut adeo in effigie totis castris notaretur; Keményium sibi aloquin 
assimilem, nec invitum, suo habitu adornat; quo perempto laetus Mezethes, 
tunc primum se illusum advertit; ubi dexteritate Hunniadis praelio inferior e 
fuga retractus est. (Bonf[inius] et alii). Addit Poesis Keményio in Castris filium. 
Hunniadem praeterea clade ante accepta debilitatum, quosdam de suis in 
Moldaviam suppetias oraturos ab egasse.”14  

A színdarab ismeretlen szerzője munkája során mintának elsősorban Antonio 
Bonfini Rerum Hungaricarum Decades (1500 körül; első nyomtatott kiadás: Basel, 
1568) című írása 3. tizedének 5. könyvét15 tekintette.   

Mátyás szülővárosában, Kolozsvárott a jezsuita kollégiumban vitték színre 
1702. július 8-án a Connubium Honoris/ seu/ Matthias Corvinus/ e captivo/ 
Bohemiae Regis Gener. / Hunyadi Mattas/ A’/ Tsehek Királlyának Veje című történeti 
játékot. A Bánffy (Banfi) Anna és Székely Ádám házassága alkalmából bemutatott, 

                                                           
12 A dráma adata: STAUD, A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai I... i. m., 194. 
13 ENGEL Pál, KRISTÓ Gyula, KUBINYI András, Magyarország története 1301–1526, Bp., Osiris, 1998, 202–
203. 
14 Joannes Hunniades, Tyrnaviae, Typis Academicis S. J., Anno 1750, 1. Lelőhelye: Győri Egyházmegyei 
Kincstár és Könyvtár (GYEKK), Győr, G XXIII. 2. 11. coll. 57. 
15 Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei, ford. KULCSÁR Péter, Bp., Balassi, 1995, 595–601. 
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három felvonásos, Chorus-betétekkel ékített előadásnak latin-magyar nyelvű 
periochája maradt ránk.16 A darab forrását ugyancsak Bonfini Rerum 
Hungaricarum Decades című írása 3. tizedének 8. könyve adta az ismeretlen dráma-
írónak.17 A darab cselekményének gerincét Hunyadi Mátyásnak és a 13 esztendős 
cseh királylánynak, Podjebrád Katalinnak 1463. május 1-jén, Budán megtartott 
esküvőjét megelőző, Henricus cseh udvarnok által gerjesztett ármánykodások je-
lentik, amelyek e királyi friggyel boldog véget érnek.18 A kolozsvári előadás érde-
kessége, hogy Podjebrád Katalin (e drámában Catharina, Regis Bohemiae filia) sze-
repét a még minden bizonnyal hangjának mutálása előtt álló, 12 esztendős zágoni 
Mikes Kelemen (1690–1761) író,19 II. Rákóczi Ferenc későbbi íródeákja és kamará-
sa, – többek között – a Törökországi levelek megalkotója játszotta.20 Ebben az elő-
adásban nem került szóba a törökök elleni küzdelem.21  

 2. kép: Inevitabilis Fati Sors 

                                                           
16 Connubium Honoris/ seu/ Matthias Corvinus/ e captivo/ Bohemiae Regis Gener. / Hunyadi Mattas/ A’/ 
Tsehek Királlyának Veje, h. n., [1702]. PKK P 32/3/10//3 (Erdélyi Régi Színjátékok, 1700–1759, coll. 3.) 
17 BONFINI, A magyar történelem tizedei… i. m., 688–690. 
18 A periocha magyar nyelvű részét kiadta: Jezsuita iskoladrámák, RMDE XVIII. század 4/2... i. m., 1995, 
953–960. 
19 Mikes Kelemen Összes Művei I–VI., szerk. HOPP Lajos, Bp., 1966–1988. 
20 A darabot részletesen elemzik: PINTÉR Márta Zsuzsanna, Mikes a kolozsvári jezsuita kollégiumban = 
Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára: A budapesti Mikes-konferencián elhangzott előadások, 
szerk. HOPP Lajos, PINTÉR Márta Zsuzsanna, TÜSKÉS Gábor, Debrecen, 1992, 41–46. HOPP Lajos, Mikes 
Kelemen: Életút és írói pályakezdet, Bp., Universitas, 2000 (Historia Litteraria, 7), 53–56. 
21 E színdarab folklorizálódásáról értelezik: KRIZA Ildikó, Egy jezsuita Mátyás-dráma folklór vonatkozásai 
= A magyar színház születése: Az 1997.évi egri konferencia előadásai, szerk. DEMETER Júlia, Miskolc, Mis-
kolci Egyetemi Kiadó, 2000 (Régi Magyar Színház, 1), 74–87. 
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Az Inevitabilis Fati Sors/ olim/ In Mathia Corvino genuine declarata című színda-
rab a barokk kori nézőt és a mai periocha-olvasót Hunyadi Mátyás ifjú korába kala-
uzolja, de ez sem említi az oszmánokkal vívott csatákat. A három felvonásos, 
Actusonként 9–9–8 scénából álló, a felvonások között allegorikus szövegű 
Chorusokkal tagolt latin nyelvű előadást a korponai piarista gimnázium diákjai 
tolmácsolásában láthatta a felföldi város közönsége 1732-ben.22 A drámaprogram 
szerint az előadás mecénása csábrági és szitnyai Koháry András (Andreas Kohári, 
1694–1757), lovassági tábornok, Hont vármegye örökös főispánja volt. A színdarab 
témája: a kiskorú Mátyás fogsága Prágában Podjebrád Györgynél (a drámabeli 
Podebragiusnál), majd pedig Pesten, a Duna jegén 1458. január 24-én történt király-
lyá kiáltása és annak körülményei. Az Argumentum ezekkel a szavakkal adja meg az 
actio tartalmát:  

„Mathias Corvinus in secundis Pragae vinculis, quid sperare poterat, nisi 
Joannem: me oportet minui, illum autem (Ladislaum Posthumum Regem Hun-
gariae) crescere? At cecidit sors super Mathiam; nempe: imminuto per fata 
Ladislao, crevit in Throno et annumeratus est cum triginta tribus Regibus Hun-
gariae cum Epigraphe: Per multas tribulationes oportet nos intrare in Reg-
num.”23  

A drámaszöveg fő forrása Bonfini említett híres históriája 3. tized 9. könyvének 
első része,24 emellett költői invencióval is van dolgunk, amiről így ír a periocha 2. 
oldala – kronosztichonjában az előadás évszámát (1732) rejtve: – „Caetera DeDVXIt 
ConsVeta eX Dote poësIs.”25 

                                                           
22 KILIÁN, A magyarországi piarista iskolai színjátszás… i. m., Korpona Nr. 3. 
23 Latin nyelvű, 8 oldalas, szereplőnevekkel ellátott színlapja: Inevitabilis Fati Sors/ olim/ In Mathia 
Corvino genuine declarata, Budae, Typis Joannis Georgii Nottenstein, [1732], 2. Lelőhelye: PKK 
P/33/8/7//7. 
24 BONFINI, A magyar történelem tizedei… i. m., 698–707. 
25 Inevitabilis Fati Sors… i. m., 2. 
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3. kép 
Colossus Triumphalis 

A gyermek Mátyásnak a törökökkel, jelesül a Konstantinápolyt 1453-ban elfog-
laló II. Mehmed – a drámabeli Mahumetes – szultánnal (1451–1481) vívott küzdel-
mét a Colossus Triumphalis,/ quem/ dum Mahumetes caeditur:/ regI MathIae 
CorVIno ALba IVLIenses DeVoVent című előadás keretében láthatták Kecskeméten 
1725-ben, a 9 esztendővel korábban alapított piarista gimnázium tanárai és diákjai. 
Az előadás rendezője és minden bizonnyal szövegkönyvírója Grumm Paulin piaris-
ta tanár volt. A Piarista Központi Könyvtár állományában fennmaradt, eddig részle-
tesen nem vizsgált, 8 oldalas, latin nyelvű periocha szerint az előadás mecénása 
ezen schola alapítója, csábrági és szitnyai gróf Koháry (II.) István (1649–1731) or-
szágbíró, hadvezér, Murány vára örökös ura, udvari titkos tanácsos, a Hétszemélyes 
Tábla ülnöke, Hont vármegye örökös főispánja volt. Koháry személyesen harcolt a 
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törökök kiűzése idején Székesfehérvár, Buda és 1687-ben Eger sikeres keresztény 
ostrománál. A Colossus Triumphalis, vagyis a törökökkel vitézül harcoló Mátyás 
király – nem kimondva – az iskolaalapító mecénás Koháry (II.) István előképe volt a 
színpadon. E játék záró Chorusában az ő tiszteletére maga a kecskeméti piarista 
gimnázium Geniusa lépett színpadra. Így vall erről a fennmaradt drámaprogram: 
„Chorus./ Dum excipitur: Genius Gymnasij Kecskemetiensis Excel/lentissimo ac 
Illustrissimo Domino Fundatori Gratiosissi/mo in uberrimas provolvitur grates.”26 A 3 
felvonásból, és Actusonként 9–8–8 jelenetből álló történeti dráma Konstantinápoly 
(Bizánc) török általi 1453-as elfoglalása körül játszódik. Az ifjú Hunyadi Mátyás 
legyőzi a darabban Caracia névvel illetett Baseus Asiaticust, ezzel jó időre elveszi 
Mahumetes (II. Mehmed szultán) kedvét a további hódításoktól. A színdarab cse-
lekményét a leírtak szerint így foglalja össze a periocha Argumentuma:  

„Mahumetes Turcarum Imperator Albanum, sub quo olim Parens suus 
Amurathes irrito conatu septem menses transegerat, aggreditur: Cui Baseus 
Asiaticus (quem nos Caraciam dicimus) invidiam ex ante factis in Amurathe 
saepe Victorijs ductus, contra Corvinum, qui praesidij liberandi causam 
appulerat auxiliatorem Mahumetis agit; caesis itaque plerisque sun Mahumete, 
adjuvante Caracia Christianis, Corvinus recedere cogitur, colectis tamen in 
unum viribus, occiso prius Belli-Duce Caracia Mahumetes spe fretus per 
Corvinum in praeceps agitur. Ista Bonfinius, circa annum Christi 1453.”27  

A darabban az akkor Magyarországra érkező Kapisztrán Szent János (1386–
1456) obszerváns ferences prédikátor is szerepel Capistranus név alatt.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a barokk kori történelemoktatás dramati-
kus ábrázolási módja az 1735-ben kiadott rendelet utáni évtizedekben is töretlenül 
tovább élt a hazai jezsuita és piarista gimnáziumok színpadain. A drámáikkal didak-
tikus szempontból is jól szemléltető tanárok egy kijelölt hős (esetünkben pl. Hu-
nyadi János vagy Mátyás király) életéből olyan epizódokat választottak ki, amelyek 
a diákoknak nemcsak a történelmi tárgyi ismereteit bővítették, hanem didaktikus 
és erkölcsi tanulságokkal is jártak. Mindehhez elbeszélő források, pl. Antonio Bonfi-
ni vagy Istvánffy Miklós művei jelentették az alapvető kiindulási pontot, és ezeket 
egészítették ki a drámaíró tanárok egyéni invencióikkal. Koháry II. István országbí-
ró esetében arra is találunk példát, hogy az ünnepelt kecskeméti mecénást azonosí-
tották a tiszteletére bemutatott zenés darab pozitív hősével, illetve a cselekmény 
főszereplőjét – pl. a törökverő Hunyadi Mátyást – tekintették a törökök kiűzésében 
részt vevő mecénás előképének.  

                                                           
26 Colossus Triumphalis,/ quem/ dum Mahumetes caeditur:/ regI MathIae CorVIno ALba IVLIenses 
DeVoVent, Budae, Typis Joannis Sebastiani Landerer, Typographi, [1725], 8. Lelőhelye: PKK P 
33/8/17//3. 
27 Colossus Triumphalis… i. m., 2. A dráma adata: KILIÁN, A magyarországi piarista iskolai színjátszás… i. m., 
396–397, Kecskemét Nr. 6. 
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REZÜMÉ 

Tanulmányunkban azt vizsgáltuk, hogy a XVIII. századi Magyarország iskolai 
történelem-oktatásában milyen szerepet játszott két, az Oszmán Birodalommal 
rendszeresen csatázó magyar ország-vezető: Hunyadi János (1407–1456) kor-
mányzó (1446–1453), majd főkapitány (1453–1456) és fia, I. Mátyás (1443–1490) 
magyar király (1458–1490). Hazánkban a történelmet 1735-ig iskolai színdarab-
okon keresztül oktatták. Ezért dolgozatunkban két történeti drámát elemzünk rész-
letesebben: 1.) A Joannes Hunniades című, jezsuita (Nagyszombat, 1750), 3 felvoná-
sos iskoladráma a Gyulafehérvár és Nagyszeben között 1442. március 22–25-én 
lezajlott csata körülményeit állította a diákok elé. Ennek a Hunyadi-diadalnak a 
főhőse Kemény (Kamonyai) Simon (?–1442) volt, aki Hunyadi páncélját öltötte 
magára, és hősi halált halva megvédte serege tényleges vezetőjét, aki fényes győ-
zelmet aratott az oszmánok felett. 2.) A Colossus Triumphalis, quem dum Mahumetes 
caeditur: regi Mathiae Corvino Alba Iulienses devovent című dráma (piarista gimná-
zium, Kecskemét, 1725) a fiatal Hunyadi Mátyásnak, Lászlónak és Kapisztrán Szent 
Jánosnak II. Mehmed szultán (1451–1481) katonájával, Baseus Asiaticussal való 
csatározásait állítja didaktikus és erkölcsi példaként a nézők elé. Mindkét darab fő 
forrása Antonio Bonfini Rerum Hungaricarum Decades (1568) című műve.  

“COLOSSUS TRIUMPHALIS”: TURK-DEFEATER HUNYADIS IN THE 

CURRICULUM OF TWO 18TH-CENTURY HUNGARIAN COLLEGES 

This study examines the role that two Hungarian national leaders, János Hun-
yadi (1407–1456, governor 1446–53, captain-general 1453–56) and his son, Mat-
thias I (1443–1490, King of Hungary 1458–90), who had regular fights with the 
Ottoman Empire, played in the History curriculum of two 18th-century Hungarian 
schools. In Hungary, history was as a rule taught through school plays up until 
1735. Hence this study takes a closer look at two historical plays. The first is Joannes 
Hunniades, a 3-act Jesuit play from Nagyszombat (present-day Trnava, 1750), 
which presents the circumstances of a battle fought between Gyulafehérvár (Alba 
Iulia) and Nagyszeben (Sibiu) between 22 and 25 March 1442. The main protago-
nist of this heroic play is Simon Kemény (Kamonyai) (?–1442), who assumed Hun-
yadi’s armour and died a hero’s death, thereby saving the real leader of his army, 
who thus emerged triumphant from the battle. The second play is Colossus Trium-
phalis, quem dum Mahumetes caeditur: regi Mathiae Corvino Alba Iulienses devovent, 
from the Piarist college in Kecskemét, which focuses on the skirmishes between 
young Matthias Corvinus (Hunyadi), László Hunyadi, and St John of Capistrano and 
Baseus Asiaticus, a warrior of Sultan Mehmed’s (1432–81; ruled 1451–81) army, 
setting them as a didactic and moral example. Both works are based on Antonio 
Bonfini’s Rerum Hungaricarum Decades (1568). 

(Translated by BOLDIZSÁR FEJÉRVÁRI) 
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