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lünk ki, hogy egy igen fontos szerepet betöltő, a magyar nyelv és 
irodalom múltjának megismertetése érdekében tanár-generációkat felké-
szítő s tovább inspiráló, jól megalapozott művel állunk szemben, akkor 
egy ilyen becses értékű munkával kapcsolatosan az igények joggal a 
legapróbb részletekig hatolhatnak. Egyszersmind őszinte örömmel üd-
vözöljük a mű intencióiban a tudományközi célok, a művelődés- és 
irodalomtörténeti tényezők figyelembevételét, illetőleg az ilyen irányú 
törekvések segítését. Eme elismerésre méltó s korunk sürgető igényéből 
fakadó szándék gyakorlati megvalósításának útjai még nem mindenütt 
kiépítettek ugyan, de rajtunk áll, hogy vállvetve a helyesen kijelölt 
irányban, jó alapokon mielőbb még előbbre jussunk. 

GYENIS VILMOS 

KIMONDHATA TLAN NYOMOR ÚSÁG 
KÉT EMLÉKIRAT 

A 15-16. SZÁZADI OSZMÁN FOGSÁGRÓL 

(Európa) 

Inkább fájdalommal, mint büszkeséggel töltheti el az embert, hogy 
magyarországi személyek tájékoztatták először Európát a török kézre 
került keresztény rabok sorsáról, ezzel kapcsolatban a törökök társa-
dalmi berendezkedéséről, szokásairól stb. Az Európa kiadónak 268 
lapos, a könyvkereskedésekben hamar szétkapkodott kiadványában en-
nek a dokumentumai kerültek első ízben magyar fordításban a magyar 
olvasóközönség elé. Az egy kötetben közzétett két munka közül az első 
a sokáig Sebesi Névtelenként emlegetett Georgius de Hungaria domini-
kánus szerzetesnek először 1480-ban Rómában Tractatus de moribus, 
condicionibus et nequicia Turcorum címmel kinyomtatott műve. A 
másik Gyurgyevics Bertalannak (Bartholomaeus Georgievits) Libellus 
. . . de afflictione captivorum címen Antverpenben 1544-ben napvilágot 
látott munkája, mely már ebben az első kiadásban is a keresztény rabok 
és a török hatalom alatt élő keresztények sorsáról és a török szokások-
ról szóló két külön könyv összeolvasztásaként jelent meg. 

A fordításnak, a kísérő tanulmánynak, jegyzetelésnek dicséretes 
munkájáért Fügedi Eriket illeti az elismerés. Egyetlen kifogásunk utó-
szavának az ellen a pár sora ellen van csupán, ahol a könyv magyar 
fordításban való jelen kiadását „indokolja" meg ( 2 3 1 - 2 . ) . A jó bornak 
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ugyanis nem kell cégér! Felesleges volt azzal csinálni propagandát a 
kiadásnak, hogy a közölt írások a nép múltját tárják fel, „azoknak az 
embereknek sorsát világítják meg, akiknek a húsába vágott a török 
háború", s nem, mint az eddigi 15-16 . századból való - levél- és 
oklevél-kiadások - a nagy hatalommal és birtokkal rendelkezőkét. Ez 
nem is állja meg a helyét, azonfelül hogy „a rabság kimondhatatlan 
nyomorúságának áldozatává" egyformán válhatott és vált a nincstelen 
jobbágy és a gazdag főúr, a hatalom birtokosa és a nép. 

Fügedi jól tájékoztat a szerzők személyéről, munkáik sorsáról, mi-
közben áttekintést is nyújt az európai közvéleménynek a török prob-
léma iránti érdeklődéséről — és még sok izgalmas dologról. Tömör 
összefoglalásából tudhatja meg az ember, hogyan állt össze az elszórt és 
véletlenül napfényre került adatokból Magyarországi György életpályá-
ja, aki 1438-ban Szászsebes ostromakor került a törökök kezébe, és -
saját szavait idézve - „a zord fogság, a borzalmas üldöztetés szörnyű 
lelki viharait, a szörnyű testi-lelki veszedelmeket kereken húsz eszten-
dőn át" viselte. Nyolcszor szökött meg, hétszer adták el, és - saját 
szavaival folytatva - „annyira közéjük keveredtem, hogy elfelejtettem 
anyanyelvemet, tökéletesen elsajátítottam barbár nyelvüket, számunkra 
idegen és torz írásukat is oly jól megtanultam, hogy egy magasabb rangú 
papjuk alkalmasnak talált saját egyházának egyik nem kis jövedelemmel 
járó állására, amelyet addig saját maga töltött be. Azután annyira 
otthonos lettem szerzeteseik erkölcseiben és szertartásaiban, úgy kita-
pasztaltam, hogy milyen prédikációkat szokás tartani a népgyűlésben, 
oly sokat tartottam fejben és leírva, hogy nemcsak szomszédaink, akik 
gyakran hallottak szónokolni gyűléseiken, hanem más helységbeliek is 
hallani kívánták előadásomat, sőt nem egy szerzetes is tőlem tanult 
prédikálni." A végül is „sikeres"-nek nevezhető húsz évi rabságból úgy 
szabadult meg, hogy ún. szabadulási szerződést kötött, s a megállapított 
határidőben lefizette a meghatározott pénzösszeget, s elhagyta a török 
fennhatóság területét. (Ez a lehetőség később megszűnt a szabaddá vált 
keresztény rabok számára!) 

Georgius de Hungaria Rómába került, a domonkos rend tagja lett, s 
annak római központjában írta meg könyvét. Az a szent cél vezette, 
hogy a keresztények lelki üdvösségét megőrizze, hogy távol tartsa a 
keresztényeket a törökök szektájának tévelygéseitől. Teszi ezt azért, 
mert a keresztény felfogás szerint a renegát elveszti az üdvözülés remé-
nyét. Az egyes ember lelküsmereti válságaiban, a hitükben megmaradás 
vagy az áttérés dolgában ingadozó lelki tusában akar segítséget nyújtani, 
megismertetve a keresztény és a mohamedán vallás ellentéteit, a török 
szektájának tévelygéseit, papjaik tudatlanságát, makacsságát, a szektá-
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nak az ördögtől való származását és lényegében pogányságát - szemben 
a „szent és dicső keresztény vallás" igazságával. Bármennyire ez a 
magasztos szent cél nyomja is rá György barát mondanivalójára a 
bélyeget, miközben a mohamedán vallásról, a papokról, azok erkölcsé-
ről, szokásairól, életéről, a törökök társadalmi szervezetéről, hadseregé-
ről, katonáiról, harcmodoráról ír, történeti tényeket is ismertet, számos 
információt nyújt nemcsak a keresztény rabokról, hanem a török álla-
potokról is. A 15. század végén vagy a 16. században bizonyára nem a 
középkorra jellemző egyházias hitfelfogás, vallásszemlélet érdekelte kizá-
rólag az embereket, hanem azok a tudósítások, melyek a könyvben 
lépten-nyomon felbukkannak. így lehetett ez éppen Itáliában, Rómá-
ban, főleg attól a pillanattól kezdve, hogy a török 1480-ban Itália földjén 
is megvetette lábát, bár csak rövid időre. Etájt a török európai jelenléte 
egyre inkább az érdeklődés középpontjába került. Ezért vált Georgius 
de Hungaria írása könyvsikerré. 1480 -1514 között ezért látott hétszer 
napvilágot, majd másfél évtizednyi szünet után, Mohács, Bécs 1529-i 
ostroma folytán újra aktuálissá, s adták ki 1 5 3 0 - 1 5 5 0 közt 11 kiadás-
ban. (Csupán 1630-ban hatszor jelent meg német fordításban!) 

A török probléma napirenden szereplését mutatja a jelen kiadvány 
második részét képező könyv is, melyet először Antverpenben nyomtat-
tak ki 1544-ben, egyszerre két különböző kiadónál. A század végéig 
még 70-szer jelentették meg. Nemcsak latinul, hanem francia, német, 
olasz nyelven, még dánul is. Ennek világi ember volt a szerzője, aki 
Szálkái László érseket a mohácsi csatába elkísérte, s ott a törökök 
fogságába esett. 13 éven át élte a keresztény rabok szokásos sorsát; 
harcolt török katonaként, próbált megszökni, míg végül is Jeruzsálemen 
keresztül sikerült Németalföldre jutnia, és ott a Mária királyné udvará-
ban élő Oláh Miklós környezetébe került. Ekkor írta meg itt közölt két 
munkáját. Pár év múlva Magyarországra utazott. Előbb Erdélyben (Vá-
radon egy török dervissel török nyelven hitvitát is tartott!), majd 
Verancsics Antal, illetőleg Nádasdy Tamás udvarában ( 1 5 5 0 - 5 1 kö-
zött) élt. Később Bécsen át Rómába ment, ahol műveiből új kiadást 
készített. 

Míg György barát a török rabságban szenvedő keresztény raboknak 
vallási kérdésekben akart tanácsokat adni, hogy elkerüljék azokat a 
hitbéli ingadozásokat, lelki válságokat, melyekből neki is kijutott, Gyur-
gyevics világi célokat tartva szem előtt gyakorlati vezetőt írt a fogságba 
jutottak részére. Ismertette a rabok szállítási körülményeit, hogyan 
árulják őket, milyen esélyeik vannak a törökök közt való életre, a 
szökésre; hogyan bánnak a rabokkal stb. Könyvecskéjének második 
része pedig még inkább „ismeretterjesztő" jellegű. Mohamedről, vallásá-
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ról, a papokról, a vallási szertartásokról, a szultán, az előkelők, a 
mesteremberek, földmívesek életéről (ruházat, lakás, étel, ital stb.), a 
hadseregekről beszél. Mindezt a humanista ember szemével és öntudatá-
val cselekszi. Jellemző rá, hogy könyve elején V. Károly császárhoz 
fordul felhívással, ajánlásában őt szólítja fel, számolja fel a keresztény-
séget ért szerencsétlenséget. 

Természetesen következik a témából, hogy bár más volt a két szerző 
célja, mondanivalójukban számos érintkezést találunk. Ez egyaránt je-
lentkezik a török állapotok ismertetésében és a rabok sorsának festésé-
ben. Érthető, mivel változás a két könyv megjelenése közt eltelt mint-
egy három emberöltőben egyik téren sem történt. De nem következett 
be ilyesféle a következő évtizedekben, a 17. században sem. Gyurgyevics 
írja pl., hogy azokat az asszonyrabokat, akik nem bírják a gyaloglást 
vagy a „ló hátán való zötyögést, azokat mint a libákat, kosarakban 
szállítják". Ezt látta Wathay Ferenc is. Színes rajzot is készített róla: 
egy teve hátán két kosárban nyolc rabasszony szorong, fgy írt erről: 

Keserves szekérben mert asszonyok itt járnak, 
Az tevék hátára kosárban rakatnak, 
Abban öten-hatan szegények hányatnak, 
Lófaron, öszvéren nekik hurcoltatnak. 

A 17. században a keresztény rabok sorsáról a legmegrázóbb ábrázolást 
Beregszászi Pál rajzolta 1694-ben nyomtatásban megjelent Keserves 
históriájában. Ezrek tipikus esetéhez hasonló egyéni tragédiájában rea-
lisztikus ábrázolással tárta elénk a rabok testi-lelki szenvedéseit, saját 
lelkiismereti válságát. Tusakodása azonban egészen más, mint György 
baráté volt. A felébredt lelkiismeret, az apai érzés arra kényszeríti a 
megszökött rabot, hogy visszalopakodjék a táborban hagyott fiacskájá-
hoz. A visszaszökést megelőző lelki tusa, a megkönnyebbülés, amikor 
visszafekszik vackára, alvó fia mellé, lélektanilag és költőileg egyik 
legszebb része a históriának, régi költészetünknek. Az ábrázolás más, de 
a rabok sorsa ugyanaz. 
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