
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK
BOCATIUS JÁ.NOS (1569-1621)

Végéhez közeledett "Zápolya öldökUJ századja", hogy
átadja helyét a nem kevésbbé vészes XVII.-nek, mikor
1591-ben egy wittenbergi diák látogatott Magyar
országra, a morva-német Bocatius János. Magyar iskola
társai hívták fel figyeimét és keltették fel érdekUJdését
a kereszténység védő pajzsa, a magyar föld iránt. Az
idegenből csöppent fiatal pedáns nemcsak j6tehetségű,

de ügyes emberismerő is volt. Sokfelé megfordult s
mire vakáció végeztével visszatért egyetemére, már
annyi pártfogót szerzeit, hogy esztendőre végkép ide
telepedhetett. Az eperjesi iskola rektora lett s feleségül
vette egy odavalósi tekintélyes humanista polgár, Beleius
leányát, Erzsébetet.

Bacatius szaporán ontja a verseket. Megannyi alkalmi
vers, de forma, nyelv, eUJadás, tartalom szempontjából
egyaránt lendületesek, jók. Verselnival6 bőven akadt
a viharos évtizedben: vezérek, vitéz harcosok, nagy
urak, csaták, ostromok, követségek, elemi csapások.
Ezért a század utolsó esztendejében megjelent vastag
verskötete nemcsak élvezetes, de egyenesen izgalmas
olvasmány. Hű képe a XVI. század kilencvenes évei ma
gyar közhangulatának. Vitézi énekeinek tárgya, hangja
önként kínálkozik, hogy az ugyanakkor éneklő Balassa
Bálint magyar lírájával vessük egybe. Ugyanaz a szel
lem, ugyanazok az eszmék fűtik mindkettőt. Balassa
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azonban istenadta lírikus, a nép ajkára dalt költ6 ka
tona, míg Bocatius tud6s poéta, aki latin nyelven, antik
metrumokra szabja a közérzés kifejezését.

Az eperjesi iskolamester el6ke16 pártfog6i, mecenásai
gyarapszanak. Elnyeri a "császári koszorús költ6" ki·
tüntet{) címét, magyar nemességet kap s a Felvidék f6
helye, Kassa hívja meg iskolája élére. FélesztendlJ

múltán azonban az iskoláb61 a közéletbe szólítja a vá
ros, megtevén a jótollú humanistát nótáriusának, taná
csosának. Követségbe küldik az udvarhoz, majd a po
zsonyi diétára. 1603-ban f6bír6vá, polgármesterré vá
lasztják. Ebben a min6ségében csatlakozik Bacatius a
következ6 esztendlJben Bocskai Istvánhoz. Elkíséri a
Rákos mezejére, a török nagyvezérrel való találkozásra.
Szép munkában írja meg ezt az utazást és ábrázolja
Pest-Buda állapotát a török alatt. Azután a magyar or
szággymés memorandumát viszi a német birodalmi
rendekhez. Itt azonban a Habsburgok kezébe esik s
öt esztendeig raboskodik a prágai Hradsin egyik tor-
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nyá ban. Rabságát németnyelvű istenes énekekben ke
sergi el. Szabadulásár61 - szökésér61 - kalandos his
t6ria sz61. Visszatér Kassára, kegyelmet is kap, de f6
bír6vá választását többé nem fogadja el. Megelégelte
a közéletet. Visszatér a rektorsághoz, ahol nevelIJi tevé
kenységét országos elismerés kíséri. Csak a mozgalmas
1621. év mozdítja ki ismét nyugalmáb61. A Kassára be
vonul6 Bethlen Gábor rendeli maga mellé /anácsossá
és gyulafehérvári könyvtára 6révé nevezi ki. Az elne
hezedett, beteges humanista azonban nem éri túl ezt a
kitüntetést, Bethlen morvaországi táborában meghal.

Janus Pannonius után Bocatius a magyar humanista
költészet legértékesebb művelIJje. Egy századdal a nagy
úttör6 után született. Soha Itáliát nem látta. Nern
csoda, ha teljességgel barokk jelenség. Körmönfont la
tinsága, az antik mithol6gia játékos használa/a - nem
egy századdal, de egy világgal választja el Janus/61.
A nálánál egy nemzedékkel id{jsebb Zsámboky még a
pogány és a keresztény humanizmus határán állt. Bo
catius teljesen keresztény s utána a humanizmusnak
val6ban nem lehetett többé szava az irodalom számára.
Bocatius János nálunk a humanizmus utols6 költ6je.
Kés6bb is írtak latin verseket, századokig; ezek azon
ban csak iskolai játékok, ámbár ellJfordult, hogy egy
egy költ6i lélek azután is ezekbe foj/otta tehetségét.
Cipelték hagyományait, de a költészet kifejez6 eszköze
többé nem lehetett. Bocatiussztü alkonyodott le a ma
gyar humanista költészet napja, de ugyanakkor virradt
meg a nemzeti nyelvnek Balassa még darabos, de üde
hangja mellett.

MAGYARORSZAG KöSZöNTI NÉMETORSZAGOT.

Köszönt e föld, melyet ha Mars emészt el,
utána hullsz te is, Germánia!
A lomha hír elér-e gyász regémmel?
Elszáll-e hozzád népem jaj szava ?
S lehetsz-e tétlen, hogyha sorsom gyásza
az, égre sír és hangja szörnyű vád:
Vagy tűröd azt, hogy zsarnoklón igázza
tovább az. ozmán bús Pannoniát?
De hallanod kell gyakran Hunniáról,
hát szánakozzál végre sorsomon !
Hűségemért, mely esdekelve lángol,
csak annyit kérek: Vedd tudtul bajom.
Jó szomszédom, ne késlekedj sokáig,
légy pártfogóm, jöjj segítségemül ;
bár utad hosszú a magyar határig,
de védened kell mégis emberül.
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Vagy majd csak akkor törsz az Euxinhoz,
ha már ten földeden dühöng a vész? ..

Midőn Olynthost dúlta bősz Philippos,
nem ezt javallá bölcs Demoszthenész!
Athént intette vészt jósló beszéde:
A szövetségest meg kell védeni;
jobb messze menni ellenség elébe,
mint támadását otthon várni ki.
Olynthos ment lesz makedon igátől

s békén nyugodhat távolabb Athén.
De nem hallgatták, bármi jót tanácsol,
s barbár lett úr a hellének helyén.

Hős és tudós vagy németeknek népe:
Görög példán okulva, védd magad!
Tégy mostan minden belküzdelmet félre,
töröke törjön felmentő hadad:
jó hírért, névért, a szép tisztességért
s közös hitünkért vedd fel kardodat!

Természetadta vár az én országom:
hegység kerít be, sziklás bércorom,
nem kelhet át ellenség sok víz-áron,
útjába áll sok sűrű, nagy vadon.
Nálad síkság van, meg nem őriz semmi,
tágas meződön nincs erős határ;
pusztítva és rabolva végigmenni
könnyen tud rajta vad török, tatár.

Nem ismered még ezt az ellenséget:
Dúvadként jár a földön a török.
Hidd el, szomszéd, nem örvendek, ha téged
szintén legázol s rom leszel, üszök.
Elég, ha érted én már rabja lettem
s farkas médjára tépi tagjaim;
a föld beissza vérem, telhetetlen,
és tűz vöröslik népem falvain.
A láng, amely gyúl ősi szent anyámon,
rég gyűjtött kincsem rablójára tűz.

Fegyvernek élén pusztul ifjúságom,
a vézna agg, a gyermek, gyenge szűz.

Sokat rabszíjjon messze földre űznek,

számukra korbács, szolgaság terem.
Mások futásnak adtuk bús fejünket
és tengődünk kietlen földeken.
Sötét erdők, vadállatok barlangja,
völgyek sziklája bujdosó tanyánk ...
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Ez vár terád is, német, hogyha balga
könnyelműséggel nem tekintsz reánk.
Bölcs, de nehézkes nép vagy a tanácsban
s az ellenség már-már reád rohan:
Ha nem vigyázol s helyt nem állsz bátran,
el is pusztulsz a földről nyomtalan.
Ha nem mozdulsz, tovább hódít az ozmán,
hiszen övé már Trója, Perzsia,
félhold a Szentföld és Göröghon ormán
szómnak nehéz mind felsorolnia. -
A Márványtenger érted sír, ó, germán,
Bizánc falát, hogy védőn felkeresd.
Rhodust sem vívta volna meg Szulejmán,
ha a kereszténység nem lenne rest.

Fel hát, jó szomszéd, talpra, talpra német!
Jön a török, már téged fenyeget.
Az égre és Krisztus sebére kérlek,
segíts meg végre, nyújts nekem kezet!
Hiszen segíthetsz: lándzsád, mint az erdő,

van fegyvered, vitéz szíved, - tudom.
Hadd most a belső harcot, apró-cseprő

pártoskodás, villongás nem haszon.
Belháborúk babért sosem teremnek,
valódi ellenség vár künn reád:
Védj meg, segíts a pannon fegyvereknek,
ezzel szolgálod legjobban hazád.
Dicsőség vár reád, királyi nemzet,
megrémíted az ellenségeket;
visszhangja támad mindenütt nevednek
és sok csapást hárít el fegyvered.
Királyi vesszejét így visszanyerve,
örvend Hitünk is győzedelmeden,

Fel, fel, Germánia, hősök seregje,
Mars isten lánya, jöjj, segíts nekem!
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A JÉGBE SZAKADT TöRöK CSAPATROL.

Vitézek bús vesztén megindul a lelkem,
hősök hullámsírját meg kell énekelnem,
testüket a forgó mélybe mikép húzza,
méltón elbeszélnem, Ó, segíts meg, Muzsa!
Mert nem megy a munka pártfogásod nélkül
s nem koholok mesét én a puszta légbűl,

honnan felszél támad s a hajosra törvén,
ki bizton kelt útra, elnyeli az örvény.
Harcos nagy időkről zengjen hát az ének;
add, istennő, hozzá Máró kürtjét, kérlek!

Harci vész dühöngött nyár kezdete óta,
Mahomet vad népe hunnok földjét rótta;
vér hullt minden rögre - Isten így akarta. 
Dunán, Vágon, Száván hemzsegett a sajka,
melyen török részről magyar partra keltek,
hömpölyögtek sűrűn, mint fekete felleg,
a hunn partvidéket pusztasággá tenni,
paraszti kunyhóra tüzes csóvát vetni.

Jöttek őszig vízen és mocsáron által,
hol öbb folyó vize vegyül aDunával,
s mely belőle szakadt fentebb, egyik ága
egy írányba fut, majd megtér a Dunába.
Télen a mederben itt annyi jég torlott,
ágyúzással kellett megnyitni a torkot.

Hol tavasszal békén szánt a parasztember,
dúló ellenséget zúdit a december;
arra tart most török százas csapat, három,
hátukon a pajzsuk, lovuk kantárszáron:
az éj leple alatt, míg alussza álmát,
elnyomni a népet, elhajtani nyáját.

Páncélt borított már a tél a vizekre,
prédasóvár sereg erre megy sietve,
zsákmányolni marhát, ingerlő csalétek ...
Elől a portyázók a vízpartra érnek.
Vizsgálják a jeget, nézik, milyen vastag,
semmi nehézségre ebben nem akadnak.
Kőhajításnyiról így rivainak hátra:
"Jöhettek, vitézek, megbír a jég háta!
De ne nyargaljatok és ne sűrű rendben,
netán alattunk a jég meg ne repedjen."

Szót értvén, nagymohón alászállt a csapat,
hosszú, hosszú sorban célja felé halad,
amerre utat lel, kanyarog a jégen.

323



324

Darvaknak csapatját láttam így az égen
szállani magasan, csapkodván a szárnya ...

Igy értek a folyón a közepe táj ra.
Ekkor sülyedni kezd a vezér, egy albán,
jajkiáltás között ily beszédekkel ajkán:
"Megálljunk, vitézek, forduljatok vissza!"
Ropog a jég, szavát a mélység beissza.

Felloccsan a tajték, nagy recsegés támad.
Mint amikor kopók űznek vadkacsákat
s otthonos vizükben tollukat megtépík:
zenebona támad, felharsan az égig,
beszakadt jégtáblák kavarodnak össze,
ló és lovas légért vergődik hörögve,
de a pajzs lehúzza s a félholdas zászló,
imént még a parti prédára vadászó.

Közel volt a város, elterjedt az eset,
mély álmdából verte fel az embereket.
De már a kakas is hármat kukorított
s a kelő nap fénye behinté a síkot,
mire összekészült s elindult egy csapat,
kivonván az ágyból fáradt tagjaikat,
(hosszú harcok után nem győztek pihenni).

A vár népe oda vigadozva ment ki,
hol a pogányságnak betelvén bús vége,
ördög és a pokol vigyorgott szemébe.

Dőlnek a fák, fürgén csattog a sok fejsze,
tutajt készítenek, ácsolják sietve,
hántja a fatörzset szekereéknek éle,
kormányos is akad, áll a tutajvégre,
nehéz faalkotmányt vonszolja a csáklya
és a sáros partról becsobban az árba.

Markából a mélynek felvonódik újra
a sok tátottszájú, összeroncsolt hulla;
torkukból a víz dől, bezzeg bőven itták!
Ingyen adta vissza a folyóvíz. titkát.

Ellenségtől menten most a városnépek
prédajukkal vígan otthonukba tértek.

Igy merítsd el mindig, Mindene!mek Atyja,
kik tüzét a gazság háborúra hajtja,
hogy legyilkolják az ártalmatlan népet,
amely tűzhelyénél békén áldoz Néked.



De a küszöbén már harcok fúriája
les rá, hogy kötelet vessen a nyakába,
vagy dárdával verje át az ajtófélre ...

Ments meg ettől minket, Emberek Reményel
Szolgáló hű néped oltalmazd örökkön
s áldott lesz a Neved mennyben és a földön.

NAGYSZOMBAT VÁROSÁN ÁTUTAZÓBAN.
1592.

Nagyszombat, te dicső, hol Zsámboky jött a világra,
úgy nézlek, mint ős Róma nemes falait!

Egy fiadért íme már ismernek a messze világon;
szülj ezután is még ily csoda férfiakat.

MARIA A BöLCSŐ MELLETT.

Kisfiam, édes Jézusom, én pici magzatom, álmodj!
Hunyd le szemeeskédet, hunyd le kicsinyke szemed!

Jézuskám, szentem, gyönyörűm, édes legyen álmod;
tente, aludj szépen, tente, fiúcska, aludj!

Szál] le, szelid álom, pilláját zárd le szemének!
Alszik a mézecském, tente, kicsiny gyermekem!

Édesen oly gagyogás csendül, pici Jézusom ajkán,
hogy bölcsője vígan ringatni kezd egyedül. -

Anna, vigyázni eredj: "Csúnya bácsi" ne jöjjön a házba,
mert az a zsákjába dugja a rossz gyereket.

Mond neki, hogy kicsikénk anyjával messzire ment el
és aluszik szépen; jó a mi kisgyerekünk.
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Csunya mumus! Menj máshová rossz gyerekért ! A pityergőt

J ézus egy év multán már maga sem szeréti. -
Jöjj ide, Anna, lehúnyta szemecskéjét a fiúcska

és a szelid álom végre fölébe került.
Tóljuk a bölcsőjét a sarokba, de félve, vigyázva

s most kimegyünk, hogya zaj fel ne zavarja fiam.

QUID CONTEMTIUS EST DOCERE LUDIS...

Mi megvetettebb, mint tanítani?
Mi több nehézség, mint tanítani?
Mi több szegénység, mint tanítani?

Tanítóimnak el nem hittem ezt,
tudom most, mert tanító lettem él} is.
Bevalljam, vagy tagadjam ? Vállainkra
terhet veszünk, mit Atlas sem viselne.
Béresnek menne inkább tán az ember,
a helyzetünk oly súlyos, oly kemény!

Unalmas terhet hordunk nappal-éjjel;
jobb sor dehogy derülne fel reánk!
A Gráciák közt egyet sem találunk,
ki a szegény tanítón szánakodva,
irgalmas lenne hozzá és kegyes.

Te jó tanítóm! Ö, szép ifjúság!
Múzsát szolgálta hajdan szebb napom,
de bezzeg mostan én is jól tudom:
Oktatni - nincs ennél nagyobb kereszt
és terhesebb, mínt bármi más teher!

T. Ö. R. Ö. K.

Török kutyák! Rettentőbb nincs a földön.
Örökké bús magyar föld vérszopója.
Rút ostorunk, ki bűneink miatt
Ölhetsz keresztény népeket, amíg
Korod letűnik s boldogság lesz újra!

A "Magyar barokk humanisták" című cikksorozatunkban a fa
meiszetek Pohárnok Zoltán és Farkas L. művei, amelyek a Geréb
Lászl6 fordításában megjelen6 Janus Pannonius: "A Duna me1l6l"
című kötetéhez készültek.
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