
S Z A B Ó A N D R Á S 

Miskolci Csulyak István két emlékbeszéde Bocskairól 

1608. július 20-án vasárnap Tarcal mezőváros református iskolamestere egy 
latin nyelvű beszédet tartott Bocskai István emlékezetére az iskola diákjai és 
a város polgárai előtt. N e m akárki volt ez a tanár, hanem a Heidelbergből 
n e m r é g hazatér t Miskolci Csulyak István, a magyarországi késő human iz -
m u s egyik legjelentősebb, már -már g ra fománnak nevezhető szerzője, Szenei 
Molnár Albert barátja.1 A m i n d m á i g kiadatlan és lefordítatlan, a kutatás által 
idáig csupán regisztrált oráció a szerző omniá r iumában található,2 együtt egy 
rövidített magyar nyelvű változattal,3 amelyet kiadója, Zsinka Ferenc téve-
sen 1607-re keltezett,4 talán azt gondolva, hogy valódi, temetésen elhangzott 
gyászbeszédről van szó. A két szöveg sok helyen szövegszerűen is egyezik, s 
mivel a latin egy helyen megszólítja a hallgatóságot, a polgárokat , az iskola-
mester teljesen nyi lvánvalóan maga fordította le magyarra, s mondta el egy-
más u tán őket, h o g y a latinul n e m tudók is érthessék a lényeget. 

A kortárs r e fo rmá tus értelmiség reagálása a Bocskai-felkelés eseményeire 
ö n m a g á b a n is ér tékes lenne, ez az eset azonban cifrább: Miskolci Csulyak 
István ugyanis az egész időszakot kül fö ldön töltötte, s csak a fejedelem ha-
lála u tán tért haza , így semmiféle személyes élménye n e m lehetett az ese-
ményekről , valószínűleg Bocskait sem látta soha.5 Mint szegény lelkészár-
vának, a külföldi tanulás ú g y vált számára lehetségessé, hogy nevelőséget 
vállalt egy főnemes fia mellett. 1600 január jában református egyházi vezetők 
ajánlásával lett Thököly Sebestyén kisebbik fiának, Miklósnak a tanára. Elő-
ször egy esz tendeig Sárospatakon tanultak, majd 1601 januárjától szeptem-
beréig a késmárki várban időztek. Ekkor, 1601. május 20-án volt Thököly Se-
bestyén ha rmad ik házasságkötése, Pogrányi Benedek lányával, Erzsébettel.6 

1601 szeptemberében indul t el fiatal tanítványával Németországba, ú t jukat 
részletesen i smer jük önéletrajzából és k iadat lan útinaplójából.7 Először a gör-
litzi g i m n á z i u m b a n időztek, ma jd 1603-tól a református diákok fő célpontját, 
a heidelbergi egyetemet keresték fel. 1607 tavaszán éppen európai körút ra 
akartak induln i (hasonlóan az idősebbik Thököly-fiú, István korábbi peregri-
nációjához), amikor megérkezet t Thököly Sebestyén halálhíre, s ezzel együtt 
a felszólítás a hazatérésre. Miskolci Csulyak májusban m é g egy hónapo t a 
késmárki vá rban töltött, ahol kétszer prédikál t is, majd Márkusfalva, Jászó, 
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Szepsi és Kassa érintésével visszatért Tokajhegyaljára, ahol felajánlotta szol-
gálatait a tarcali iskolának. A tokaji u rada lomhoz tar tozó mezőváros egyházi 
szempontból ekkor jelentős helynek számított , két lelkészt tartott, s elsőpap-
ja, az idős Szentandrási István egyben az abaúji önálló egyházmegye püspöki 
jogokkal bíró esperese is volt. Az ú jonnan belépő tanár a szokásoknak megfe-
lelően az egyháziak és az egész városi tanács előtt beköszöntő beszédet mon-
dott. Ezzel együtt összesen hét orációt adot t elő Tarcalon az ott töltött egy év 
és több mint há rom h ó n a p alatt, ezeket gondosan fel is jegyezte omniá r iumá-
ba, köztük van a két Bocskairól mondot t beszéd is.8 1608. október 26-án Rá-
kóczi Zs igmond felajánlotta neki a szerencsi lelkipásztorságot, amit ő el is fo-
gadott, s egy gyors nősülés u tán december 12-én oda is költözött. 

Mit tudhato t t Miskolci Csulyak István a Bocskai-felkelésről? Nyi lvánvalóan 
azt, amit megír tak neki levélben, vagy hazatérése után e lmondtak. Személyes 
élménye legfeljebb annyi volt (amit az önéletrajzában m e g is írt), hogy ebben 
az időszakban nem kaptak pénzt Thököly Sebestyéntől, s ezért időnként nél-
külöztek és kölcsönt kellett kérniük. 1605. február 7-én azt kérte Szenei Mol-
nár Alberttől, hogy írjon neki az otthoni „ tumul tus" (zűrzavar, felkelés) okai-
ról.9 Hazafelé utazva, 1607. április 15-én érték el Szencet, amelyről az ú t inap-
lójában ezt írta: „Ezt a mezővárost a lázadás (rebellió) idején a hajdúk teljesen 
porrá égették, s most kezdik csak kunyhók felhúzásával újjáépíteni."10 Erről 
az élményéről már Tárcáiról keltezett magyar nyelvű levelében barát jának, 
Szenei Molnárnak is beszámolt : „Szencre jöttem alá: to tus Szencben talám 
csak tíz ház sem marad t meg, mind földig égett volt, d e már igen megépü l -
tek."11 Ugyanekkor írt a magyar diákok pártfogójának, David Pareus heidel-
bergi teológiaprofesszornak is a következő mondatokkal : „A mi Magyaror-
szágunk arca szörnyen el van csúfítva, nagy mezővárosoknak is éppen hogy 
csak a romjai látszanak."1 2 A Szenei Molnárhoz Tárcáiról írott levelében arról 
tesz említést, hogy megfordu l t Vizsolyban, Mágocsy Ferenc házában, Pareus-
nak H o m o n n a i Drugeth Bálintot dicséri, később majd annak egykori apósá-
nál (aztán ellenlábasánál), Rákóczi Zs igmondná l lesz u d v a r i pap, az utób-
bit rövidesen alkalma lesz el is temetni. Ha mindehhez hozzávesszük a Thö-
köly családot, e lmondhat juk , hogy olyan főnemesi körben forgott, amelyben 
elevenen élt Bocskai és a felkelés emléke. A hegyaljai mezővárosok polgárai , 
akik ebben az időben szinte kivétel nélkül reformátusok voltak, szintén po-
zitívan emlékeztek a fejedelemre, köztük a hajdúk iránti szimpátia is igen 
nagy volt. Ezzel szemben Basta téli hadjárata 1605 január jában és februárjá-
ban mindenüktő l megfosztotta a környék, s benne Tarcal lakóit, ekkor kellett 
újraírni az e lpusztul tak helyett a városkönyveket is.13 Ado t t tehát az a közeg, 
amelyből Miskolci Csulyak az információit szerezte, amelynek a politikai és 
ér tékfelfogásához igazodott , amikor a beszédét e lmondta. 

Érdemes röviden arra is kitérni, hogy a latin nyelvű beszéd szerves részét 
alkotta a korszak iskolai kultúrájának. A protestáns humani s t a iskolák alap-
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t ípusát a XVI. században Phi l ipp Melanchthon hozta létre Wittenbergben; ő 
nagy hangsúlyt helyezett a nyelvre, s a beszéd, a declamatio műfaját tette a 
legfontosabbá az egyetem életében.14 Wittenberg mintájára a protestáns isko-
lák mindennapja i t és ünnepi eseményeit a tanárok és a d iákok beszédei kí-
sérték. így történt ez Tarcalon is, a hét beszéd időbeli sor rendben a következő 
volt: 1. Székfoglaló a bölcsesség tanulásáról és az iskola dicséretéről. 2. Kará-
csonyi beszéd. 3. A grammat ika és a latin nyelv dicsérete. 4. Nagypénteki be-
széd. 5-6. Bocskai István dicsérete. 7. A törvények eredetéről és céljáról.15 Fi-
gyelemre méltó, hogy a protes táns késő h u m a n i z m u s képviselői tudatosan 
váltottak magyar nyelvre, így született meg a magyar nyelvű beszédváltozat. 
Nyilván a közönség, a latinul kevésbé tudó városi vezetők és polgárok jelen-
léte is motiválta, amikor magyaru l is megszólalt . A beszéd mindkét változa-
tának bevezetése részletesen szól arról is, mi szükség van e r re a műfajra, az 
encomiumra: azért mondja el, hogy tudós emberek és hadvezérek érdemei 
felidézésével pé ldá t adjon a tanulóif júságnak. 

Lássuk tehát a beszéd hosszabbik, latin változatát. A már említett bevezető 
u tán rátér röviden Bocskai érdemeire, de n e m beszél témaválasztásának in-
dokairól. Magyarország romokban hevert, de a legfőbb baj t a behozott ide-
gen katonák jelentették, akik fosztogattak, s gyűlölték a magyarokat . De Is-
ten meghallgatta egyházának siralmát, s e lküldte Bocskai Istvánt. Ez lenne a 
főnemesség hivatása, hogy az alattvalókat és az egyházat, ha kell, fegyverrel 
is megvédje. Az első győzelmek után következett az Edelény melletti vereség, 
de ezen úrrá léve az ellenséget kiűzték az országból. Bocskai nagyságát mu-
tatja, hogy egy kiterjedt háborúskodásnak gyorsan véget vetett, nem késlel-
tették emberi hibák és kedvtelések. Egyesek úgy tekintettek rá, mint aki nem 
ebből a világból származott , hanem az égből jött. Mások ökörhajcsárnak csú-
folták, s megin t mások összeesküvést szerveztek a megmérgezésére . Hírne-
ve a világ végére is eljutott. Nézzétek meg azokat a darázsfészekhez hasonlí-
tó várakat, amelyekben a kegyetlen német és olasz katonák laktak, akik még 
a szerzőt, a gyermek Miskolci Csulyak Istvánt is ok nélkül puskával fenyeget-
ték. Ki mentet te meg tőlük az országot? N e m más, mint Bocskai. Menekül-
jetek, németek és vallonok a ha jdúk elől, mer t a jó katonát (akárcsak a filozó-
fust), nem az öltözet és a szakáll teszi. Magyarországnak mindig voltak hí-
res hadvezérei: Mátyás király, Báthory István, Kinizsi Pál, Ecsedi Báthory Ist-
ván, H o m o n n a i Drugeth Bálint, Mágochy Ferenc, a Rákócziak, Thökölyek és 
Thurzók. De ennyi kiváló hős között egyedül Bocskait kü ld t e Isten ennek az 
ellenségnek a legyőzésére, a megszabadí tásunkra. Nincs ehhez a győzelem-
hez köze Forgách Zs igmondnak , Dóczy Andrásnak és Báthory Zs igmondnak , 
Erdély egykori nyugha ta t l an fejedelmének. Amikor a legnagyobb volt a szol-
gaság, s mikor attól fél tünk, hogy Esztergom alól megérkezik Basta, össze-
szedte a ha jdúka t , hogy ezt a veszedelmet elhárítsa. Basta és Barbiano belhá-
borúkhoz, öléshez, rabláshoz szokott, s n o h a Bocskai n e m volt annyira jártas 
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a h a d t u d o m á n y b a n , mégis vezéreiben, Lippai Balázsban és Néme t Balázsban 
bízva, s Jézus segítségével legyőzte őket. Bocskai Ezékiásra és Jósiásra hason-
lít, akik sikerrel igyekeztek kiirtani a bálványimádást . Példáját remélhetőleg 
követik a magyar bárók is, noha az előkelők n e m csekély része visszavágyó-
dik az egyiptomi fazekakhoz. Barbiano idején nem volt törvény, a templo-
moka t meggyalázták és bálványimádással szennyezték be. A bodorí tot t hajú 
és illatos kenőcsökkel bekent Barbiano Kassa főterére ágyúkat hozatott , és a 
polgárok házainak lerombolásával fenyegetőzött; Bocatius főbírót kezeit hát-
rakötözve fogságba vetették. Bocskai fegyvert fogott, s erővel véget vetett az 
igazságtalanságnak. Az athéniaknak szabad volt a rossz tanácsot adó Cyrsi-
lust megkövezni , nekünk ne volna szabad a bűnöző Barbianónak ellenállni? 
És mégis vannak, akik ezeknek a rablóknak a halálát már t í r iumnak nevezik. 
Mások a hajdúk „torkásságáról" beszélnek, megint mások ped ig azt állítják, 
hogy csak kevés n é m e t esett el. Tanú a sok elesettről a Tisza, a (bihar)diósze-
gi mező, az Olaszliszka melletti királyi országút és az Újhely és Borsi közöt-
ti hegyek, a holttesteket evő kutyák és madarak , Kassa, Eperjes, a Szepesség, 
a bányavárosok. Fogják vissza gőgjüket a szégyenletesen elmenekül tek. Is-
ten u t á n Bocskainak köszönhetjük, hogy most békében élünk, s az igaz hitet 
csendben megélhetjük. De ó, Isten elvette tőlünk őt. Rá a halhata t lanság vár, 
míg a méregkeverő Kátay nyugod jék békében a megérdemel t forró szurok-
ban. A mi dolgunk, hogy ismerjük el Bocskait szabadí tónknak, s ad junk há-
lát érte Istennek. Bocsássa meg Isten a bűneinket , áldja meg romladozó ha-
zánkat , az elvett korona helyett adjon másikat, hogy dicsérhessük őt mind-
örökké. 

E lmond tam a beszéd gondola tmenetének vázlatát, de n e m tud t am még 
érzékeltetni a benne levő őszinte lelkesültséget, amelyet a szerző a retorika 
eszközeivel is kiemel. Sűrű felkiáltások, ha lmozások teszik élénkké a szöve-
get, amelynek a szókincse is igen gazdag: igencsak megizzaszthat ta t anáruk 
a tarcali iskola diákjait . Természetesen tele van az oráció klasszikus utalá-
sokkal is. Rögtön Euripidésszel kezdődik, de hivatkozik többek között Nagy 
Sándorra , Julius Caesarra és Pompeiusra , Hektorra , Herkules re és Achillész-
re. Belgiojosóval és az ellenállás jogosságával kapcsola tban azt az athéni pol-
gárt, Kürsziloszt emlegeti , aki azt javasolta, hogy hódol janak be Xerxésznek, 
s ezért családostul megkövezték. Kátay Mihályt pedig Hérosz t ra toszhoz ha-
sonlítja, aki felgyújtotta Diana templomát , hogy híres legyen. Érdekes mó-
don csak a magyar vál tozatban jön elő a híres humanis ta tör ténet író neve ek-
képpen : „Hol vagy te Bonfinius Antal, ki az több híres-neves magyaroknak 
dicséretesen viselt dolgait krónikában írtad?"1 6 Az ókori pé ldák sem egé-
szen egyeznek a két beszédben, s ugyanez a helyzet a bibliai hivatkozások-
kal is. Ugyanaz viszont a lendület és az indulat , amellyel a szerző a hallga-
tók figyelmét megragadja , talán e tekintetben a magyar szöveg még hatáso-
sabb, min t a latin. 
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Izgalmasak s z á m u n k r a azok a részek is, amikor a politikai ellenfelek né-
zeteit sorolja, s amikor a kor társ főnemeseket emlegeti . A magyar vezérek 
közé először a Forgáchokat is beírta (talán Forgách Simonra1 7 és fiára, Mi-
hályra1 8 gondolt) , de aztán kihúzta, s a Forgách név a katolizált Zsigmond,1 9 

vagy Forgách Ferenc érsek20 okán az ellenfelek közé került , Dóczy András2 1 

és Bocskai unokaöccse, Báthory Zsigmond, tehát a katol ikusok közé. A ma-
gyar változatból, amely tömörebb a latinnál, ez a névfelsorolás is kimaradt . 
Szemtanú beszámolóján n y u g o d h a t az a jelenet, amely a kikent-kifent Bel-
giojoso kassai akcióját és Bocatius fogságba vetését m o n d j a el, a magyar be-
szédben ez a jelenet sem olvasható.2 2 Szintén szemtanúk számolhat tak be az 
á lmosdi és az Edelény melletti csatáról, az utóbbi menekül t je i Miskolcig, a 
szerző szülővárosáig futottak. Hasonló az eset az olaszliszkai és Sátoraljaúj-
hely környéki halottakkal, gyerekkora egy részét Miskolci Csulyak ezekben a 
mezővárosokban töltötte. Jellemző a környékbeli r e fo rmátus értelmiségre az 
a szilárd meggyőződés is, hogy Kátay Mihály mérgezte meg a fejedelmet,23 

de az erre való uta lás is h iányzik a magyar orációból. Több jelentésű a végén 
az elvett koronára való utalás: lehet a magyar korona, Bocskai török koroná-
ja, de egyszerűen átvitt ér te lemben a fejedelmet is jelentheti. Mivel a beszéd 
elhangzásának időpont jában már több mint há rom hete, 1608. június 27-én 
visszaadták Prágában a magyar rendeknek a koronát, s ennek híre Északke-
let-Magyarországra is eljuthatott, s mivel a magyar szövegből hiányzik az 

„elvett" szó, s egyér te lműen min t pars pro toto szerepel a korona a fejedelem 
helyett, itt legfeljebb áthallásról lehet szó. 

Térjünk vissza egy pillanatig ahhoz a kérdéshez, amelyet Miskolci Csulyak 
István nem válaszolt meg, hogy miért veszi elő éppen ekkor ezt a témát. Ha 
megnézzük az ország történetét, ebben az időben fontos események zajlanak. 
Lecsendesednek a Bocskai halála utáni ha jdúmozga lmak , s a magyar rendek, 
a morvákkal és osztrákokkal együtt Mátyás főherceg m ö g é állnak, hogy le-
mondassák Rudolf császárt. Mátyás seregében egyébként ott vannak a ma-
gyar hajdúk is. 1608. június 25-én a császár elbúcsúzik ettől a tisztségétől, s 
két n a p múlva a megbízottai átadják a prágai kincstárban eldugott magyar 
koronát. Erdélyben Báthory Gábor uralkodik, aki a ha jdúk segítségével mon-
dat ta le az agg Rákóczi Zsigmondot , a volt fejedelem békében visszavonul 
Szerencsre. Négy nappa l a beszéd elhangzása után Kassán részgyűlést tarta-
nak a felső-magyarországi rendek Illésházy István vezetésével. Egy történel-
mi pillanatra ú g y tűnik, hogy Bocskai műve beteljesedett: II. Mátyás nemso-
kára magyar király lesz, vele együtt a vallásszabadság is kiteljesedik, a jezsui-
ták szárnyait lenyesegetik, Illésházy István a nádor, s H o m o n n a i Drugeth Bá-
lint (Bocskai kijelölt utódja) az országbíró.24 Ennek a folyamatnak a lázában 
születik meg a két oráció, őrizve a felkelés radikális, északkelet-magyaror-
szági szárnyának szellemét. Tudjuk, hogy a folytatás nem egészen úgy alakul, 
ahogyan azt Miskolci Csulyak Istvánék elgondolták. Nemsokára meghalnak 
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a felkelés vezető résztvevői, Illésházy, H o m o n n a i Drugeth és Mágocsy Ferenc 
(a kortársak a két utolsó ese tben mérget emlegetnek),2 5 Báthory Gábor n e m 
bizonyul sikeres ura lkodónak, s az 1610-es években m e g i n d u l a magyar fő-
nemesség áttérése a katolikus hitre. 

A két beszéd - pontosan azért , mert szerzőjük nem volt Magyarországon 
a felkelés idején - hű tükre az 1608-as protes táns közhangula tnak . A korabe-
li református értelmiség s zámára Bocskai Istentől küldött szabadí tó volt, ezt 
Miskolci Csulyak többször le is írja az oráció mindkét vál tozatában. Annak 
kimondása nélkül , hogy Bocskai saját királya ellen fordul t , részletes indok-
lást olvashatunk így a felkelés okáról. Már Benda Kálmán megfigyelte a ma-
gyar változat szövegében, h o g y a fejedelem kötelességeit részletező körmon-
da t szinte Kálvin Institutiójáriak magyar át írásaként hat.26 Ez természetesen 
benne van a latin orációban is, ami egy Heidelbergben a lapos képzést kapot t 
református teológusnál egyáltalán nem rendkívül i dolog. Közismert, hogy 
ezekben az években számos református szerző versben és prózában igyek-
szik a fejedelem alakját mi t ikus magasságokba emelni. Egy olyan Bocskai-
mítosz születése ez a korszak, amelynek ha tásá t még az s em tudta semlegesí-
teni, hogy a tö r t éne t tudomány részletesen feltárta a bihari nagyúr életpályá-
jának minden politikai kanyará t és sötét foltját. 

Beszéljen végül maga Miskolci Csulyak István, aki a m a g y a r nyelvű beszé-
det (a latint itt szinte szó szer int fordítva) így fejezi be: 

„ . . .ez mi d i ada lmas koronás fejedelmünket Magyarországnak minden fő 
zászlósurai és gróf ai fölött becsüljük; őtet o r szágunknak jelen való veszed el-
miből megszabadí tójának i smer jük lenni, felőle holta u tán is tisztességes em-
lékezetet t együnk , és az ő dicséretes jótéteménye felől soha el ne feledkez-
zünk, hanem az mennyei győzhetetlen királyt kérjük, hogy ennek utána is az 
ő jó akaratja szer int t ámasszon országunkban hasonló koronát : kinek csen-
des árnyékában, míg ez h a l a n d ó világban é lünk, bá torságoson nyugodhas -
sunk, ez mi tes tünk veszendő sátorának levetése után peniglen, ő felségét az 
egekben véget lenül dicsérhessük. Ez szent Is ten az én skó lámnak buzgó szí-
ből származott óhajtása. Nyisd meg füleidet és halld meg szent Fiadnak ese-
dezésiért. Amen." 2 7 
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