
MAGYAR BAROKK
HUMANISTÁK
SZAMOSKÖZY ISTVÁH (15701- 1610 1)

"Monumentum aere perennius", melyet munkáiban
emelt magának. Alakja azonban alig sejUJdik a szemé
lyére vonatkozó gyér adatok tükrében. Még sziüetésé
nek, halálának évét, helyét sem tudjuk. A korabeli har
cosokról számos kép számol be, Szamosközy Istvánt még
se örökltette meg.

A Szamos közér(J1 eredt s törökdúlás folytán elsze
gényedett nemes család Erdélyben teng/Jd6 leszárma
zottja lehetett. Tehetsége korán f(Júri pártfogókat nyert.
Valószínűleg Kolozsvárott tanult, majd Kovacsóczy Far
kas, a humanista kancellár kiküldi a padovai egye
temre. Ott írja meg els/J zsengéjét az Erdélyben talál
ható római régiségekrlJl. Itáliában, a humanizmus tűz

helyén, a magyar ifjú mintegy diadalmas felkiáltdssal
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egy vándor olasz piktor, vagy német fametsző rajz6nja
adja ki munkáját: Én is r6mai polgár vagyok! A haj
dani Birodalom területéről jöttem s a r6mai szellem
telíti lelkem. Padovában vidám farsang verte fel az
utcákat, míg a magyar diák utolsó simitását végezte
régiségtanán.

8zamosközy bizonyos mértékig Róma fia' lett nemcsak
szüllJföldjének múltja és humanista műoeliséoe miatt.
Itáliai tartózkodása, római látogatása megteremtettélc
lelke kapcsolatát a katoiikue Rómával s életreszólóan
befolyásolták. Pedig protestáns volt. A Báthoryak uralma
8 az erdélyi diákoknak itáliai oktatása azonban ki
egyenlíttJen hatottak Erdélyben s jó ideig késleltették
a német egyetemek puritán pedantériájának egyed
uralmát, míívellJdés és hitélet tekintetében egyaránt.

1594-ben tér .vissza a fiatal Szamosközy Erdélybe.
A humanista lelkíí, szegény nemes nem lép közpá
lyára. Szegényember létére nem kényszerült erre;
tanult emberként fejedelmi kegy emelhette volna, de ő

nem tartozott a törtetlJkhöz s Báthory Zsigmond véres
uralma, melynek akkoriban esett áldozatául Kovacs6czy
kancellár is, nem csábltotta művelt lelkét. Bizonyára
már akkor kap kis hivatalt a fejedelmi, vagyis az or
szágos levéltárban, ahol elvonultan tanulmányozza a
régi iratokat s igyyekszik azon, hogy történelmi mun
kákban ragadja meg a rohanó, zavaros kort.

A Báthory utáni interregnum idején bukkan fel újra.
Elmaradt fizetéseit sürgeti a kormányzó császári tábor
nokoktól. Majd Bocskai István mellett látjuk. Bead
ványt intéz az országgyüléshez kedves levéltára erdeké
pen. Zsigmond fejedelem ugyanis' nérói tetteit nér6i
módon akarta eltörölni: elrendelte volt az irattár elége
tését. A hivatalnokok az anyag jó részét megmentették
a romlástól, de et! az értékes maradvány kötegekbe
kötve, hasznavehetetlenül hever egy rozzant toronyban,
kitéve az egereknek és az id6jdrásnak... Bocskai a
levéltár konzervátorává nevezi ki s udvari történetiróvá.
Végrendeletében is lelkük üdvösségére esket i rendel
kezései végrehajtóit, hogy kétezer forintot fordítanak
"zamosközy iratainak kiadására. Bocskay utóda, Rák6czi
Zsigmond fejedelem is kitünteti Szamosközyt: Fehér
túrott házat és vidéken nemesi birtokot adományoz neki
történetírói mííködésének elismeréseül.

Munkái mécsem láltak napvilágol. Tán korai halála
akadályozta meg a befejezésben, vagy Bocskai ezresei
másra sikkadíok el... KézIratai vándoroltak, bújdos
tak. A császári hivatalnokok is rátették kezüket s meg
semmisítették Básta korára s egyéb, Bécere nem kelle
mes Jelenségekre vonatkozó feljegyzéseit. Négy kötetre
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való töredék maradt fenn az els6 oknyomozó, modern
gondolkodású magyar humanista történetíró írásaiból.

Szegény, zilált országban élie le rövid, szerény élei
tét. Bocskai alatt sütött rá csak egy kis napfény. Vagyis
ebben a rövid id6szakban vdrhatta sorsa jobbrafordu
lását. A humanista ugyanis eJekor műveli az irodalom·
ban hagyományos műfaj~, a pénzügyi költészetet. De
ekkor se hálálkodó, csak kér6 verseket írt. Rákóczi
fejedelem adományai idején pedig már el is tűnik az
é/lile sorából.

A történetíró csak mellékesen, jegyzetei kiiz! vetett

paJ írra verseket. Apróságokat. Inkább versfaragó; ját
szik már a leoninus barokk ízetlenségével is.

Legszebb verse töredék maradt, csak fordításunk.
ban egészítettük ki hézagos sorait. Buda váráról írta,
mikor Bocskai 1605.ben a törökűlte Rákos mezejére
kísérte, ahol a nagyvezér vendégelte meg a szövetséges
fejedelmet és kiséretét, mely ben az udvari történetíró
is helyet foglalt.

Tréfás fOrmában ünnepli Erdély felszabadulását az
idegen uralom alól. Szép etégiában siratja az ország
elszakított f6városát: Budát, midiln Bocskai kíséretében
ellátogatott a Rákos mezejére.
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BUDA
1605 novemberében, a Rákos mezején.

0, te nemes, mínden népnél híres Buda vára,
csillagokig meredő büszke királyi orom,

Zsarnoki ozmán igát, aki már akaratlan uralván,
rettenetes gyászod sírva, siratva nyögöd!

Jaj be nagyon régen nem láttad már gyülekezni
síkságod mezején vérbeli nemzetedet,

ott, hol a Rákosnak vize fut szaporán a Dunába,
mind valamennyi között legjelesebb patakunk !

0, te királyi Lakunk, te vitézekkel teli Székünk.
ellenség dühe nem bírt sohasem teveled:

Hogyha rút vakság nem hajtja a németet erre,
úgy faladon sose vert volna tanyát a török;

állana még Budavár s országunk védfala lenne.
nem dúskálna sosem kincseiben jövevény!

Mert a világosság meg az év ura, Phoebus Apolló
hatvanöt esztendőt már le a földre hozott.

jó Buda vára fokán amióta megült a pogányság
és Magyarországtól elszakítá a csalárd.

Bárha szabad mostan közeledben elülve csodálnunk,
hej, szomorún nézzük tájaidat s faladat !

Ellenség, idegen lévén ura most mezeidnek,
még neked is, Rákos, megkeserült a vized!

Add, Uram Isten, a rét, hova vándormód telepedtünk,
újra hamar népünk otthona, földje legyen;

és te, királyi Budánk, szent István egykori vára,
újra magyar Koronánk udvara, székhelye légy!

FRÁTER GYÖRGY SIRJÁRA

György, ki először hoztad a békét
és a magyar föld érte magasztal,
álnok irígység áldozatául:

jaj, leterített !

O, te nagy elme, kár hitet adnod
csalfa barátnak, mert ime rád tör;
kérdezd ekkor szembe tekintve:

Mondd, mit akarsz itt?

Rettenetes súlyt véve magadra,
adtad uradnak ő birodalmát,
s hajtva a vádra, általa estél

mégis a vészbe,
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Arra igyekszel, hogy mit a fegyver
nem tud elérni, érjük el ésszel.
S mint aki bűnös, büntetlenül lőn

érte halálod.

Virtusaiddal felnövekedtél,
messze maradt el bárki alattad.
Im, ez okozta, hogy leterültél,

rémületünkre.

Mert oka nem volt, senki lile tud rád
vádat emelni; ime, nyugodj hát!
Lám, odavesztek, mind, kik utánad

visszamaradtak.

Ezrediken túl múlt vala ötszáz
s ötvenegy éve akkor az Úrnak,
Tél-hava tíz és még hatodik nap

ölt meg a gyilkos.

NÉHAIVALO BOCSKAI ISTVÁN FEJEDELEM
CIMERKÉPÉRE

Hét szál mályvavirág áll összekötözve a pajzsán,
s rajta oroszlán, mely kopjavasát emeli.

Bocskai István ős, hős címere, im, ez a jelkép
s rajzának méltán [ószavú, jó oka van.

Mert amikép felkél, amidőn dühödött, az oroszlán,
elnyeli bősz torkán mind, aki ellene száll;

Úgy e vitéz fejedelmünk is támadt erejében,
árva hazánk iszonyú vészeit elzavaréu.

Nem rémült, ha vihar támadt, de kiállta vitézül,
mert igazak dolgát védi az Isten, az Ég.

Pusztul a gazság és elhull a bilincs kezeinkről,

szűzi szabadság jő, jámbor Erény, meg a Jog.
0, te dicső hérosz, hallatlan tetteid által

érdemeket szerzél nép, meg az Isten előtt!

Szörnyeket elnyomván, szállsz égbe heraklesi mödon
s nálánál ott ő szebb helyet ád teneked.

ÜSTöKöS.

Rettenetes fénnyel vándorlók az ég tetejében,
üstökömet látván, borzad az emberi nem.
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BOCSKAI ISTVÁN FEJEDELEM BöKEZŰSÉGÉRÖL.

"Adni fogok", szól így, amikor pénzt kérek, a Fenség
és kikísér kegyesen. - Ö, fejedelmi uram!

Vajha ne biztatnál mindig csak a tünde jövővel:
Több nekem ajkadról egy kicsi szócska: "Adok!"

UT SEGETES AUSTER, SIC CONCUTIT AUSTRIA GENTES.

Forgószél kavarog, majd [égessőt hoz az auster :
Ausztria belharcot szít s azután leigáz.

Latinból : Geréb László

A "Magyar barokk humanisták" timil cikksorozatunkban a fa
meiszetele Pohdrnok Zoltán és Farkas L. milvei, amelyek a Geréb
László fordttásában megjelenl5 Janus Pannonius: "A Duna me lUH"
dmíí kötetéhez készültek.
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