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Kerek négyszáz esztendeje, hogy 1541. szeptember elslJ
napjaiban a török befészkelte magát Buda várába. Az
akkor él6 nemzedék minden érzése cselekedetekben
oldódott fel, rövid, múló állapotnak hitték Magyaror.
szág flJvárosának veszését és nem elmélkedtek, nem
értek rá siránkozni fölötte. Egyetlen egykorú magyar
költ{Ji emléke Buda vesztének Tinódy krónikás éneke.
A következlJ két humanista nemzedékben azonban már
verses visszhangjai támadnak a gyászos eseménynek.
Az 1541-ben született S o m m e r J á n o s Mátyás ki
rály könyvtárát siratja (Vigilia, 1940. novemberi sz.),
a még egy nemzedékkel ifjabb S z a m o s k ö z y I s t 
v á n elégiát írt a törökülte Buda váráról (Vigilia, 1940.
szeptember), és B o c a t i u s J á n o s költlJi prózában
írja le ottanjárását.

Most Buda török kézre jutásának 400. évfordu
lója alkalmából két erdélyi humanistát mutatunk be,
hosszabb kö/tlJi müvek budai vonatkozásaival.

S c h a e s e u s K e r e s z t é l Y az egyik (1540-1585).
Élete nem érdekes: Gazdag polgárcsalád,' medgyesi vá
rosb/ró fia. Iskoláit Erdély városaiban járja, majd a
wittenbergi egyetemen fejezi be. Versei korán ér
dekllJdést keltenek s megszerzik számára a "császári
koszorús usuo: áhított, de ekkor már vajmi kétes
értékü címet. SzüllJföldjére visszatérve, Schaeseus Ko
lozsvárott, Tóbiáson, majd szüllJvárosában, Medgyesen
lelkészkedik s ennek templomában áll sírköve is.
NegyvenlJt éves korában ragadta el kortársainak gya
kori halálhozója: a pestis.

Ezt a nyárspolgári ~letet némiképpen a Múzsa 3
ennek révén a flJúri pártfogókkal való érintkezés tar
kitotta. Vergilius lant ja lelkesítette, de a humanizmus
hanyatlása idején már csak a nyelv, a forma teszi köl
tlJvé. A pogány, antik lélek már meg nem ihleti: ko
molyan és ünnepélyesen keresztény, a barokkba for
duló renaissance fia. VerSben prédikál a hamis pró
féták ellen. de korának éles felekezetieskedésétlJl tá
vol áll. Lelkének nyájassága, vagy abelharcokon felül
emelkedlJ hazafiassága okozta ezt, el nem dönthet jük.

Pártfogói közt ellJkellJ hely jut a Forgácsoknak.
Schaeseus még Wittenbergben seerkesz; és ad ki egy
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kötet IIltin verset a szigeti Zrinyi Miklós magasztalásá.
ról; ennek mecenása a protestáns Forgács Imre. Imre
bátyja, a katolikus Forgács Ferenc váradi püspök ösz
tözni utóbb nagy h(Jskölteménye, "Pannonia romlása"
etkésziíésére. Forgács Ferenc a maquar királyi kan
f:ellária humanista hagyományaiban, Oláh Miklós keze
alatt nőtt fel. Midőn utóbb az erdélyi fejedelem hűsé

gére tért s Báthori István kancellárja lett, itt folytatta
a magyar kancelláriai hagyományokat s egész sor je
les ifjú humanistát gyüjtött maga köré, akik a kö.
vetkező évtizedekben megadták az irodalmi Erdélyar.
culatát. Buzdítására fejezte be a medgyesi lelkész a
Ruinae Pannoniae 12 énekét is.

A koncepció gyönge oldala Schaeseusnak; de
Arany János kivételével melyik epikusunk mentes e
vétekUiI? Bzerkezet tekintetében munkája verses his
tória, mely a váradi békétlJI János Zsi,qmond haláláig
tárgyalja Magyarország romlását tiszta latin heteame
terekben. Hét éneke jelent meg nyomtatásban, öt kéz
irati másolat maradt fenn; Hegedüs István kéziratos
hagyatékában lappang az egységesen összeállított teljes
mű, vár kiadására és fordítójára. Mert színes részle
tei, az epizódok költői kidolgozálsa már akkor is meq
érdemelnék, hogy irodalmunk több szeretettel kezelje
Schaeseus opusát, ha Zrinyi: Szigeti veszedelme elIJtt
nem csupán ez a munka képviselné Taurinus: Job
bágyharcával együtt a magyar történelmi epikát. - Az
itt adott részlet a h(Jsköltemény elejéről való.

Másik költőnk, az 1570. táján született D e i d r i
c i u s G y ö r g y a kolozsmegyei Teke lelkészének fia
volt. Jólképzett humanistaként indult a strassburgi
egyetemre, ahol utazását 1588-ban latin verses leírás
ban adta ki. Tüzeslelkű fiatalember lehetett, akit nem
hagyott érzéketlenül az igazi, eleven lüktető humaniz
mus hagyománya s a latin világ másik hatalmas em
léke és hordozója: a katolicizmus. Ami protestáns if·
jaknál ritkaság, Rómába utazott, bíborosi pártfog6t
szereett, sőt pápai kihallgatás ban is részesült, ami
kor As lábcs6kra járult a szentatya elé. R6mában még
ekkor, Trident után is élt a humanista pápák hagyo
mánya s érvényesült egy protestáns theológus iránt is,
még ha ez a pápai hatalommal való érintkezést egy
kocsmai verekedés és a'z Angyalvárba val6 elzárás út
ján kezdette is meg. Hazaiérne Deidricius előbb iskola
mester, de állásából elcsapják, amikor pápai kihallga
tása kiderül. Aztán apja elhalálozván, örökét foglalja el
a tekei lelkészségben. Ismeretlen okb61 hamarosan on
na1't is elzavarják. Több könyvet írt prózában és vers
ben; meg nem értett, sorsüldözött múzsafi lehetett,
mígnem fiatalon érte utól a halál, - amint Szamos
közy epitáfiumáb61 tudjuk, Kolozsvárott, 1606-ban. 
Itt közölt két részletét verses útirajzából vettük; ezek
fogadalmat -nyujtanak költészetér61 s az ország három
részre szakadása korabeli hu n g a r u s intelligencia
hazafias érz'ÜletériH is.
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SOHAESEUS:
PANNÓNIA ROMLÁSA

A hősköltemény kezdete

Pannonia vesztét dalban elbeszélem,
hogyan dúlt a romlás birodalmon, népen,
mely önmagát marta, miként Kadrnos sarja,
míg nyakára jármát török zsarnok rakja.
Mind, mind bünbe estek s nem gondoltak többet
a régi virtusra, de egymásra törtek,
hatalom vágyából gyűlölnek, csatáznak,
széthúzván hódoltak más és más királynak.

Magányosok haszna elsöbb. mint köz-érdek,
zsarnokul nyakára ült az úr a népnek
mint a héberekre hajdanta fáraó.
Hítszegövé lett sok, kincsért élő-haló,

egyebet sem kívánt, mint a kapzsiságot.
Török szövetség is, hej, sokaknak ártott:
Hitték, aztán rútul megcsalódtak benne.
Vallás dolgában is kétes lett az elme.
Mit kell hinni, mit nem - az Istenség dolgát
az emberi észnek mocsarába vonták ...
Kútfli lett ez, melyből romlás vette sorját!

Atyánk, aki Úr vagy minden birodalmon,
népeket emel fel ujjad s megint elnyom:
Vállaimra vettem, im, e szörnyű terhet;
vezess, hogy jó végre érjen ez a kezdet.
Hogy mind a höst, aki karral és tanáccsal,
veszendő hazánkért szelgálatot vállal
s álnok ellenségünk cseleit ez ének
hirdethesse minden késő nemzedéknek! ...

(I. ének 1-27.)

Buda törők kézre kerül

János király lelke az egekbe fölmén
Sebes városkából, Erdélyország földjén,
felesége vala Buda városában
újszülött kisfián akkor vigasságban.
De jó ura holta búbánatba dönti.
Mert ily veszteséget semmi' jó se tölt ki,
az öröm nyomában mindig ott a bánat,
mikép tuskó fedi a szép rózsaszálat.

Elérkezett e hír Ferdinánd fülébe,
bölcsen igazpatván birodalmát féke.
Követelte: övé a törvényes kormány
az urakkal kötött egyessége folytán,
melyszerint, ha meghal Lajos, a királyunk
s Máriától gyermek nem marad reájuk,
örökösüle légyen Ferdinádnak magva. 
Mégis ellenállt most apraja és nagyja.
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Izabella bátrabb, mint akármely férfi.
Lajos magyar király - valahány úgy érti:
meghalt a hazáért harcon török ellen,
de a szultán győzvén a nagy küzdelemben,
lám, János királynak hűbéradó alatt
adta az országot, népet, városokat.
A török hatalom szab már törvényt rajta ..•
Béke szövetségét versengés szakajtja.

Igy akarta ezt a komor égi végzet:
Emberek bűnéért ért Budavár véget.
Pazarlás, léhaság oly nagy volt ott s a gőg,

hogyha voltak börtönt érdemlő bűntevők,

száműzésre méltók - súgta a nép szája:
"Ilyen latornak csak Budán akad párja I"
Szedett-vedett nép az, köztük bántatlanul
paráznaság, lopás, emberölés virul.
Vaderkölcsű, jött-ment, a nyelvük is zagyva,
Budára gyűlt össze emberek salakja.

Magabízók, hetykék, szavuk ily vakmerő:

"Hol van a világon olyan hadi erő,

mely megvenné ezt a népes, erős várost?
Hisz csak jó borunk is van itt annyi már most,
hogyha török törne a falaink ellen,
borral önt jük le, hogy eliramlik menten,
mert a hite tiltja, hogy a borból nyeljen I"

(Gyász következik a léha hetykeségre,
bolond kacagásnak siralom a vége I)

Nagy sereg közeleg ime most Budára;
a csehekkel morvák, magyarok dandára
s legjava vitézi széles német földnek.
Vakmerő rohammal a városra törnek.
Golyózápor hull a falra, mint a mennykő,
míket a dörrenő sok vaságyú fellő,

rongálják a házat, .a tetőkbe csapnak ...

Rémül a királyné láttára a bajnak:
Félig törve a fal, védelemre kevés;
társai lelkét is megülte csüggedés,
hosszú már az ostrom, éheznek a harcon ...
Üzen Szulejmánért, segítséget hozzon.
Hamar Mehmet pasa hadait hozata;
százezerrel jött ez a vívott vár alá.

A német táborball lőn erre vészlárrna,
azt hiszik, a szultán maga jő csatára.
Hátat ad a német, hol a Gellért hegynek
kopár szíkláí az él]; felé merednek.
Kitörnek a védők s együtt a törökkel
a menekülőkre rontanak örömmel.
A Dunába fullad, ki nem kerül kardra,
mikor átúsznék a közel pesti partra.
De rabságba esett mégis a nagy többség,
kicsavart karjukat hátukra kötözték
s midőn a kegyetlen szultán megérkezett,
tréfából kardélre hányatta ezeket.
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Igy fenekedett, majd felüzent a várba,
hozzák le a királyt cifra sátorába.
Jajszótól hangzottak a királyi termek.
De a parancsszónak kénytelen engednek.
Pompásan vitték a töröknek elébe
és szultán Szulejmán a kisfiút nézte.
Nemes tekintete felderíti lelkét,
keblére öleli, csókolja s szól ilykép:

"Szeretlek kisfiú, ezt sohase feledd!
A kormányt ha majdan a kezedbe veszed,
adta országodban megoltalmaz jobbom,
csak bízzál énbennem s tégy, ahogyan mondom l"
Bajzetet, Szelimet szövetség szerinti
szavát hogy megállják - két fiát is - inti.
A kisfiú ekkor - ilyen hírek járják 
kezével huzgálta a zsarnok szakállát.

Majd az urakboz szólt: "Ö, ti vitéz népek,
hozzátok hasonlók a földön nem élnek I
Győztesen álltátok hadunk sok csatáit;
kemény szíveteket magasztalom váltig.
Mindezen ideig bármennyi csapásra
titeket ellenség nem tört igájába.

De most falato'kat rommá törve látom,
fel nem építitek gyorsan semmi áron.
Közel van a tél is, szorongat az ellen
s csak költséggel tudnám, sok veszedelemben
hadamat küldeni ilyen messze földre
újra segítségül, ha nagy erő tör be.
Biztosabb hát ezért magam erejébül
szállnom ide, kitől ellenségünk rémül I"

Szólt s a barbár sereg megszállja a várat.
Lőn futás, jajongás I Kóbor horda árad,
rabol minden házban, dorbézolgat szerte,
erőszakoskodik, ahogy űzi kedve.
Mátyás király híres könyvtára is elvész,
egyházatyák művét nem nézi a tűzvész,

Baldus tréfáitól nem szünnek a lángok,
Galenus se tud rá mentő orvosságot.
Jaj I Egyetlen órán odavész most minden,
sok fáradság műve, mit nem adtak ingyen.

Másnap feltünvén a rózsaújjú hajnal,
a régi polgárok fegyvertelen karral,
mindent visszahagyva, vándorútra keltek.
Izabella asszony aggódik és retteg:
Mi lesz most ővele, mi lesz gyermekébőll

Keserű könnyhullás harmatoz szeméből,

fogadalmakat tesz s az' egeket kéri,
özvegynek, árvának legyenek vezéri.

Igy veszett el Buda, királyoknak széke;
dicső volt sokáig s pártharc lett a vége ...

(I. ének 118-241.)
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DEIDRICIUS:

VERSES UTIRAJZÁBÓL, 1588.

Háromszor mérte a Nap az eget körbe,
háromszor borult a csendes éj a földre,
Kolozsból s Erdélyből hogy kifelé tartunk
s a szekér kereke nyikorog alattunk.
Eltünnek a magas hegyek a határrul,
Magyarország áldott tája elénk tárul.

Mint Egyiptom földje, épp olyan termékeny,
ámbár amaz fekszik nyájasabb vidéken.
Üdvözlégy, áldott föld, hősök termő földje,
a félholdas török vészeidet nyögje.
Vajha élvezhetnénk s -béke lenne nálunk,
sértetlenül állna. kedves szabadságunk.
Zsarnokló Mahomet véres vesszejére
bárcsak mérne kardod végső csapást végre!
Jaj, mícsoda romlás ül szegény hazánkon,
kiveszett a népség falvakon, tanyákon.
Jaj, ősi földünkről elvittek hányakat
kötélre kötözve, rabul, ostor alatt!
Maholnap német föld egész a Rajnáig
gaz töröktől szintén lángtengerré válik,

Hogy megélhessünk már saját mezeinken,
nyugalom, békesség legyen immár itten,
kürtök recsegése el ne űzze álmunk:
Tehozzád könyörgünk, Tégedet imádunk! ...

Régebben a királyt Fejérvárt kenték fel
s Buda volt a magyar birodalmi székhely.
Most e hatalom is Pozsonyra szállott át
s itt tesznek királyok fejére koronát.
Ó, te, Európának királyi asszonya,
hova lett, magyar föld, dicsőséged, hova?
Súlyos bűneidért ért e szörnyű csapás,
árulás is toldja, vészthozó lázadás.
Bajok gyökeréül hitszegés is támadt,
elhanyagolása Isten vallásának.

Megháltunk Pozsonyban, lakván másnap délig,
midőn a Nap-lovak az ég ormát érik.
Onnan kiindulván, a magyar határra
érkeztünk el, immár osztrák földön járva.
Dunapartra értünk itten első ízben.
Váltig bámészkodtunk ' a rengeteg vízben,
mely habjáva] táplál száz. várost, száz népet,
mígnem a Fekete tengerben él' véget,
merre Kisázsia ősi orma nyúlik
gyümölccsel, szőlővel az égi azúrig.

Ausztria tájai tünnek már elénkbe,
mezei s a régi Hainburg város képe,
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Elmentünk Carnutum rom-tábora mellett,
melynek lábánál a Fischa-folyó csergott.
Láttunk itt egy fűvel zölden benőtt dombot,
melyet össze Mátyás király hada hordott,
midőn nehéz ostrom alá vette Bécset
s harci hatalmával osztrák földre lépett.
Mondják, a katonák sisakjukban hordták
halomra e földet s kerekre dombolták:
Hadára a király ennek ormáról néz. 
Agamennon sem volt nálánál jobb vitéz,
argosi hajóknak lévén a vezére,
erős Trója várost keritvén kezére.
Csodásabb dolog ez, mint hajdani márvány
Kolosszus és gúlák Egyiptomnak táj án.

Hej, szerenesés lenne a jövő nemzedék,
valahol dús rögét túrják magyar ekék,
ha újra ily király jönne most e tájra,
mint ő, kit oly korán elrabolt a Párka.
Nem nyomnák a Dunát a török naszádok,
a bús magyar földet nem ülné az átok,
idegen zsarnokság- nem regnálna Budán
és nem görnyedeznék, törve pogány igán.
A dráva szabadság, az óhajtott béke
s az ősi aranykor újra visszatérne ...

~--
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