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Tranzitirodalom a koraújkori Magyarországról
Busbecq 1554–1555. évi úti impressziói hazánkról

A történettudomány által elsődleges információbázisként használt út-
leírások műfaját további forráskategóriákkal árnyalhatjuk a 16. század 
korának tekintetében. Az információszerző, alapvetően kémkedésre irá-
nyuló körutazások elsődleges célkitűzése nem a gyorsaság és a rövidség 
faktorait tartotta szem előtt. A Konstantinápoly felé irányuló diplomáciai 
útvonalon azonban szükségszerűen kialakul egy információközvetítéssel 
foglalkozó folyamatosan áthaladó gyorsforgalmi közlekedés is, amely 
többnyire a Duna útvonalához kapcsolható. A biztonságot tekintő, a had-
erők vonulási útján célirányosan átkelő utazók leginkább ugyanazokat 
az állomáshelyeket érintették, gyakran felületesen, sőt tévesen alkotva 
véleményt hajóik fedélzetéről szemlélődve.1 Ez a tranzitforgalom létre-
hoz egy tranzitirodalomnak nevezhető műfajt, amely a törökkor tekinte-
tében elsődleges, ugyanakkor hiányosságai miatt korántsem kizárólagos 
forrástípusként használható. Eme irodalmi műfaj érdekes színfoltjai egy 
flandriai kötődésű politikus diplomáciai küldetése során Magyarország-
ról megfogalmazott úti impressziói.

Augier Ghislain de Busbecq (Augerius Gislenius Busbequius) nevé-
hez fűződik az az első modernkori konstantinápolyi itinerárium,2 amely 
hosszabban beszél a keresztülszelt magyar tájakról. A francia-flamand 
politikus majdnem végigéli a 16. századot (1522–1592), amelynek során 
az oszmán hódítás és a dinasztikus háborúk nyomása alatt kifejlődőben 
lévő európai diplomácia meghatározó szereplőjévé válik. Busbecq csa-
ládja több generáción át a burgundi hercegeket,3 majd az osztrák Habs-

1  Az utazók által érintett földrajzi környezet és útleírás-elemzés összefüggéseiről ld.: 
Szász Géza: „Ki fog itt segíteni?” A reformkori Magyarország képe a francia útleírá-
sokban. Szeged, 2016. 89–90.
2  Kövér Lajos: A XVIII. század magyarságképe elfeledett francia források tükrében. 
Szeged, 2007. 21.
3  Habsburg Miksa Burgundi Máriával kötött házassága révén „megörökölte” Merész 
Károly alattvalóit, így például az udvari dinasztikus történetírót, Olivier de la Marche-ot, 
aki hűséges krónikásként a francia dinasztiát megszakítva, az osztrák ház ősiségét bizo-
nyítja munkájában (Estat de la maison du duc Charles de Bourgongne, 1474). Ld.: Seláf 
Levente: A trójai eredet mítosza és Magyarország Olivier de la Marche Emlékirataiban. 
In. Fehér Lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szerk. Gálffy Lász-
ló – Sáringer János, Szeged, 2015. 180–181.
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burg-házat szolgálta, s maga is a bécsi udvar hűséges szolgája maradt 
élete végéig. Az I. Szulejmán szomszédságában taktikázásra kényszerülő 
I. Ferdinánd magyar király, későbbi német-római császár olyan emberre 
talál benne, aki a bukásra ítélt tárgyalási pozícióból is a legtöbbet tudja 
kihozni. Küldetése akkor kezdődik, amikor a korábbi konstantinápolyi re-
zidens, Giovanni Maria Malvezzi hét év portai tartózkodás (1547–1553) 
és sok megpróbáltatás után betegen visszavonul.4 Angliai „antréját” kö-
vetően, miután 1554. július 25-én részt vett I. Mária angol királynő és 
II. Fülöp spanyol király esküvői ceremóniáján, a korabeli diplomáciában 
még sem renoméval, sem gyakorlattal nem rendelkező Busbecq kényes 
kérdés rendezését kapja. A császári csapatok erdélyi bevonulása és az 
1551–1552. évi várháborúk után úgy kellett rendeznie a Habsburg-osz-
mán viszonyt, hogy Erdély megmaradjon a Habsburg Birodalom érdek-
körében.5 Feladata volt elérni, amit az eddigi követek hiába kértek, hogy 
a szultán elfogadja az erdélyi adót (évi 140.000 arany)6 Ferdinánd erdélyi 
uralmának elismerése jeléül. A konstantinápolyi követjárás némi haladék 
kiharcolása ellenére diplomáciai értelemben eredménytelen maradt, sőt 
Izabellának és fiának 1556-ban történő visszatérése Ferdinándot azon 
reménytől is megfosztotta, hogy az elveszített Erdélyt János Zsigmond 
életében újra hatalma alá vethesse. Ugyanakkor eme küldetésnek számos 
vitathatatlan eredménye akadt, így a régészeti, botanikai és természet-
tudományos gyűjtés mellett a Monumentum Ancyranum-nak nevezett 
felirat első másolata Augustus császár politikai végrendeletével.7

Busbecq megbízólevelét 1554. november 3-án kapja kézhez  
Lille-ben,8 ahonnan Bécsbe távozik, hogy megkezdje nyolc éves portai 
szolgálatát, 1554 decemberétől − 1562 decemberéig. A nyolc év letelte 
után nem tér rögtön vissza Bécsből, a bécsi császári és királyi könyvtárat 
vezeti 1564-ig. Korának egyik legbuzgóbb gyűjtőjeként ritka kéziratok-

4  Kerekes Dóra: Diplomaták és kémek Konstantinápolyban. Bp., 2010. 17.
5  Ágoston Gábor: Birodalom és információ: Konstantinápoly, a kora újkori Európa 
információs központja. In. Európa és az Oszmán hódítás. Szerk. Ágoston Gábor, Bp., 
2014. 119.
6  Thallóczy Lajos: Csömöri báró Zay Ferencz. 1505–1570. Bp., 1885. 76. (Magyar 
Történeti Életrajzok.) (továbbiakban Thallóczy, 1885.)
7  Augerius Gislenius Busbequius: Legationis Turcicæ epistolæ quattuor. Ogier Ghi-
selin van Boesbeeck, Vier brieven over het gezantschap naar Turkije. Szerk. Zweder van 
Martels, Hilversum. 1994. XXVIII–XXIX. (továbbiakban Martels, 1994.)
8  Z. R. W. M. von Martels: Le cercle des amis de Busbequius. In. Sur les traces de 
Busbecq et du gotique. Szerk. André Rousseau, Lille, 1991. 31.
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kal, továbbá Charles de l’Écluse (Carolus Clusius 1526–1609) inspiráló 
társaságának köszönhetően botanikai ismereteket célzó művekkel is gaz-
dagította a kollekciót. 1564-ben II. Miksa császár gyermekei nevelőjé-
nek nevezi ki, majd a herceg-ifjak kíséretét bízza rá II. Fülöp udvarába. 
1570-ben tér vissza Spanyolországból, amikor Miksa lányával, Ausztriai 
Erzsébettel a francia udvarba utazik a IX. Károllyal kötendő házassága 
előkészítése céljából. A király halála után 1574-ben Erzsébet elhagyja 
Franciaországot, s visszatér atyjához Bécsbe, ekkor Busbecq rezidens-
ként Párizsban (egészen pontosan La Celle-Saint-Cloud-ban) marad 
1591-ig. II. Rudolf császár ugyanis Miksa halála után továbbra is igény-
be veszi szolgálatát és állandó francia követnek nevezi ki. Ötvenhárom 
levelet9 ír az uralkodónak 1582–1585 között azután, hogy a korábban 
helytartónak választott ifjabbik „herceg-tanítványa”, Mátyás főherceg 
1581-ben elhagyni kényszerül a katolikus németalföldi tartományokat. 
Busbecq alapvető feladata lehetett a francia udvarban III. Henriket attól 
az esetleges szándékától eltéríteni, hogy a flamand városok lázongását 
kihasználva segítséget nyújtson öccsének, Ferenc alençoni hercegnek.10 
Francia földön marad tehát a császári követ, s úti élményeinek harmadik 
kiadása is Párizsban jelenik meg 1589-ben,11 a kor humanista szokásai-
nak megfelelően latin nyelven.12

Busbecq leveleit már a 16. század végén felfedezi kortársa, a neves 
történetíró-államférfi Jacques-Auguste de Thou13 (1553–1617) és infor-
mációit az oszmán birodalom és I. Szulejmán koráról szóló témáinál be-

9  Rudolfnak írt levelek hitelességét cáfolja: Biographie nationale III. Publiée par 
l’Académie royale des sciences, lettres et des beaux arts de Belgique, Bruxelles, 1872. 
187–188.
10  Sokat elárul, hogy Busbecq 1582 márciusa előtt Rudolfhoz címzett levelei, ame-
lyek különös jelentőséggel bírhattak volna a németalföldi események körülményeinek 
feltárásához, nyomtatásban nem láttak napvilágot. Busbecq kiadott levelezése Mátyás 
1581 októberében történő távozása után hat hónappal kezdődik. Erről: Charles Thornton 
Forster – F. H. Blackburne Daniell: The Life and Letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, 
Seigneur de Bousbecque, Knight, Imperial Ambassador. I. London, 1881. 67. (további-
akban Forster – Daniell, 1881.)
11  Ogier Ghislain de Busbecq: Legationis Turcicæ Epistolæ quatuor. Quarum priores 
duæ ante aliquot annos in lucem prodierunt sub nomine Itinerum Constantinopolitani 
et Amasiani. Paris, 1589.
12  Erről: Michel Dubuisson: Busbecq et le latin. In. Sur les traces de Busbecq et du 
gotique. Szerk. André Rousseau, Lille, 1991. 91–98.
13  De Thou a követ halála kapcsán hosszabban megemlékezik róla és diplomáci-
ai tevékenységéről: Jacques-Auguste de Thou, (1553–1617): Histoire universelle de 
Jacques-Auguste de Thou depuis 1543 jusqu’en 1607. XI. Paris, 1734. 587–588.
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építi Egyetemes Történetébe. További történetírók egészen a 19. századig 
kimutathatóan használják és merítenek belőle, folyamatos kiadásai pedig 
a 18. századig kitartó népszerűségéről árulkodnak.14 Számos életrajzíró-
ja is akad a 17. században, akik egymás adatait veszik át,15 majd a 19. 
században Pierre Bayle elsőként újszerű életrajzot16 ír róla. A 19–20. 
században sem csökken Busbecq népszerűsége, több belga akadémiai 
értekezés születik róla és még az Egyesült Államokat is meghódítja. 
Levelei többféle bontásban és többféle címmel kerülnek kiadásra és bár 
történeti szempontból különös jelentőséggel bírnak a II. Miksához és II. 
Rudolfhoz írott jelentései is, témánk szempontjából az Oszmán Biroda-
lomhoz kapcsolható úti beszámolója szolgál forrásul. Ennek első kiadá-
sai (1581, 1582) itinera címmel egyértelműen az „út” (iter), az „utazás” 
(profectio) témát hangsúlyozzák,17 az 1589. évi nyomtatás azonban a 
kor megváltozott ízlésének megfelelően már négy „levelet” (epistulæ) 
jelöl meg címlapján.18 Ez utóbbi kötet Gilles Beys hamarosan csődbe 
jutó párizsi nyomdájában lát napvilágot, míg a két korábbi az antwerpeni 
Platin nyomdászatból kerül ki – állítólag – a szerző tudta és beleegye-
zése nélkül.19 A mű hatását jól lemérhetjük egyrészt Reinhold Lubenau 
(1556–1631), königsbergi gyógyszerész, személyén keresztül, aki közel 
negyven évvel a párizsi kiadás után, az 1573–1587 közötti utazásainak 
14  Hubert Le Bourdelles: À la découverte du Busbecq inconnu. In. Sur les traces de 
Busbecq et du gotique. Szerk. André Rousseau, Lille, 1991. 15.
15  Andreas Valerius: Bibliotheca belgica. Lovania, 1623. 170–171.; Pierre François 
Sweerts: Athenæ Belgicæ. Antwepen, 1628. 147–148.; Aubert Le Mire: Elogia Belgi-
ca sive illustrium Belgi scriptorum. Antwerpen, 1609. 183–187. Melchior Adam: Vitæ 
Germanorum theologorum, qvi superiori seculo ecclesiam Christi voce scriptisque pro-
pagarunt et propugnarunt. Heidelberg, 1620. 315–318.; Jean Buzelin: Gallo-Flandria 
sacra et profana. Duai, 1625. 64–67.; Antoine Sanders: De scriptoribus Flandriæ libri 
tres. Antwerpen, 1624. 25–29.
16  Pierre Bayle: Dictionnaire historique et critique. IV. Paris, 1820. 264-273.
17  Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ab Augerio Gislenio Busbequii etc. 
D. ad Solimannum Turcarum imperatorem C.M. oratore confecta. Eiusdem Busbequii 
de acie contra Turcam instruenda consilium. A második 1582. évi kiadás ugyanezt a 
címet viseli a következő kiegészítéssel: Eiusdem Busbequii secunda in Thraciam pro-
fectio.
18  Az 1589. évi párizsi kiadás: Augerii Busbequii D. Legationis Epistolæ quatuor 
quarum priores duæ ante aliquot annos in lucem prodierunt sub nomine Itinerum Cons-
tantinopoli et Amasiani. Adjectæ sunt Duæ Alteræ. Paris, 1589.; Erről: Jean Lebel: Lit-
térature de voyage et genre épistolaire au XVIe siècle. = Bulletin de l’Association Guil-
laume Budé, 2000. 2. sz. 176.
19  Biographie nationale. II. Publiée par l’Académie royale des sciences, lettres et des 
beaux arts de Belgique. Bruxelles, 1868. 409–410.

25

TRANZITIRODALOM A KORAÚJKORI MAGYARORSZÁGRÓL



kéziratait összeállítván, majdnem szó szerint veszi át Busbecq beszámo-
lóinak bizonyos szakaszait. Másrészt megemlíthetjük Louis Deshayes de 
Courmenin-t (1600-1632),20 XIII. Lajos tragikus sorsra jutó diplomatáját 
is, aki az 1621. évi magyar hódoltsági területeken keresztül vezető útjuk 
elbeszéléséhez szintén kimutathatóan inspirálódik a flamand politikus 
feljegyzéseiből.21

A „török levelek” címen kiadott munka nem mutatja be a követség 
teljes történetét, irodalmi elbeszélés, amelyet jóval az út megtétele után 
vetett a szerző papírra, naplója és emlékezete alapján. Ezt támasztják 
alá a kronológiai rend anomáliái, valamint a cicerói hagyományoktól 
egyre jobban eltávolodó stílusjegyek. A latin nyelv „élőbbé” válása, a 
nyelvtani szabályok lazulása, a szókincs bővülése Antonius Moretus 
nevéhez köthető a 16. század második felében, aki egyfajta humanista 
„sztárként”22 új színt vitt a tudományos élet palettájára. Busbecq stílusa 
ezt az irányt követve hosszú fejlődés eredményeképpen alakul át a „tö-
rök levelek” tekintetében is, amelyek közül a két utolsó episztola már 
sokkal kiforrottabban viseli magán a haladóbb jegyeket. Egyre érezhe-
tőbben törekszik a rövid, tiszta fogalmazásra, amelybe a változatosság 
és az életszerűség mellett belefér a cicerói kifejezések harmóniája. 
Gyakori stíluseszközei közé tartozik az aszindeton, a repetíció, továbbá 
az ezüstkori latin szerzők erős hatását mutatja a szövegeibe feltűnően 
gyakran tűzdelt szentenciák sora. Justus Lipsiushoz 1584. július 12-én 
írt levelében23 nyíltan vall stílusának változásáról, amelynek kezdemé-
nyezőéül jelöli meg a címzettet, továbbá háláját fejezi ki tanítómesteré-
nek, barátjának.

20  Louis Deshayes, Courmenin bárója fiatalon áll diplomáciai szolgálatba, először 
1620-ban fordul meg az Oszmán Birodalomban Philippe de Harlay konstantinápolyi 
francia követ kíséretében. 1621-ben XIII. Lajos megbízásából Konstantinápolyba és Je-
ruzsálembe utazik a katolikusok feletti francia védnökség érvényre juttatása érdekében. 
Egy Richelieu bíboros elleni összeesküvésbe keveredve 1632-ben letartóztatják és Bé-
ziers-ben lefejezik. Küldetéséről ld.: Molnár Antal: A hódoltság francia szemmel. Louis 
Deshayes, baron de Courmenin utazása Konstantinápolyba és a Szentföldre (1621). = 
Történelmi szemle, 2007. 49. évf. 1. sz. 35–62.
21  Ld. alább Buda leírása.
22  Almási Gábor: A respublica litteraria és a császári udvar a 16. század második 
felében. = Aetas, 2005. 20. évf. 3. sz. 32.
23  Sylloges epistolarum a viris illustribus scriptarum tomi quinque. Collecti et digesti 
per Petrum Burmannum. Leiden, 1727. 213–214.
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A követség által megtett út igen hosszú, több országot is érint, 
azonban pontos földrajzi mozgásának reprodukálása nem mindig 
egyértelmű. Az említett városokból az akkoriban még ritkán kiadott 
térképek csak a legfontosabbakat jelölik meg, a későbbiekről pedig 
esetenként nem olvasható le minden földrajzi helységnév.24 Konkrétan 
a küldetésről is nagyon keveset árul el a szerző „török leveleiben”, ame-
lyek sokkal kevéssé diplomata-jelentések, mint az élményeit megosztó 
utazó naplója.25 Az út hivatalos jellegét ugyanakkor nem feledteti, hogy  
Busbecq-et követi minőségében a diplomáciai protokoll kötelezi, titká-
rokból és szolgálókból álló népes kíséret veszi körül. Vele megy továb-
bá Willem Quackelbeen (1527–1561) courtrai-i orvos-botanikus, illetve 
becsatlakozik hozzá Ferdinánd király két másik diplomatája, Verancsics 
Antal pécsi püspök és Zay Ferenc naszádoskapitány is.26 Későbbi útjára 
a dán-német származású képzőművész, Melchior Lorck is elkíséri, aki 
hollandiai és itáliai utazásai után 1557-ben azzal a szándékkal érkezik 
Konstantinápolyba, hogy itt antik műtárgyakról készítsen másolatot. 
Oszmán témájú metszetei és rajzai nagyszerűen egészítik ki Busbecq 
beszámolóit. A követség három főszereplőjének portréját szintén meg-
örökíti, amely ábrázolások a küldetésben résztvevők szellemi nagyságát 
és egyenrangúságát fejezik ki művészi eszközökkel.27

24  Ld.: Willem Janszoon Blaeu: Atlas major, sive cosmographia Blaviana, qua solum, 
cœlum, accuratissime describuntur. Amsterdam, 1662.; Pierre Duval: Cartes pour les 
itineraires et voïages [sic] modernes, qui ont esté faits tant par mer que par terre dans 
toutes les parties du monde, et particulierement dans le Levant. Paris, 1677.
25  Forster – Daniell, 1881. 58.
26  Verancsics és Zay küldetése már korábban, 1553-ban elkezdődött, amely úton ve-
lük volt a Fuggerek szolgálatában álló Hans Dernschwam is. Neki köszönhetően erről a 
misszióról is született feljegyzés, amelyet magyar kiadásban közöl Tardy Lajos: Johann 
Dernschwam: Erdély, Besztercebánya, Törökországi útinapló. Bp., 1984. (továbbiak-
ban Dernschwam, 1984.); A követségre vonatkozó részletek: Ghymesi Forgách Ferencz 
nagyváradi püspök magyar historiája. 1540-1572. Szerk. Majer Fidel, Pest, 1866. 109–
155; Istvánffy Miklós: Historia Regni Hungariæ, post obitum gloriosissimi Matthiæ 
Corvini regis. Vienna – Praga – Tergeste, 1758. 215–219.; Thallóczy, 1885. 65–106.
27  Ács Pál: „The Good and Honest Turk”. A European Legend in the Context of 
Sixteenth Century Oriental Studies. In. The Habsburgs and their Courts in Europe, 
1400–1700. Between Cosmopolitanism and Regionalism. Ed. Herbert Karner – Ingrid 
Ciulisová – Bernardo J. García García, Wien, 2014. 270.

27

TRANZITIRODALOM A KORAÚJKORI MAGYARORSZÁGRÓL



Busbecq 1554. november 9-én28 hagyja el szülőhazáját, majd Tour-
nai-n és Brüsszelen keresztül Bécsbe indul lóháton. Kevesebb, mint 10 
nap alatt, november 18-án érkezik Bécsbe. A veszélyesebb szárazföldi 
közlekedést egészen Budáig meri vállalni Komárom és Esztergom érinté-
sével, majd tovább – éppen a gyorsaság és a biztonságos utazás miatt – a 
vízi utat választja.29 Miután 12 napot marad az osztrák fővárosban, kitérőt 
tesz Komáromba, „a török elleni védelmi vonal utolsó mi fennhatósá-
gunk alatti erődjébe”,30 hogy meglátogassa Giovanni Maria Malvezzit,31 
s megkapja tőle a szükséges információkat.32 Bécsbe visszaérkezése után 
az ötödik napon indul el, majd éjjel 11-kor érkezik a Bécstől 20 kilomé-
terre fekvő Fischamend-be [Ficiminum]. Busbecq leírásával ellentétben 
ez a település nem a királyi Magyarországon található, viszont kulcsfon-
tosságú hely már a rómaiak idején. Pannonia Superior területén a Balti- 
és Adriai-tengert összekötő tengelyen, a Vindobona −Carnuntum közötti 

28  A követváltásról 1554. november 23-án Bécsben kelt levelében Ferdinánd így tá-
jékoztatja Verancsics Antalt és Zay Ferencet: „… cum Joannes Maria Malvezius, alla-
to a serenissimo Turcarum principe novissimo responso, in gravissimam infirmitatem 
inciderit, nec ab ea tam cito eliberari potuerit, ut molestiam tanti itineris, hiemisque 
difficultatem perferre valuisset, quin timendum fuerit, si ægrotum extrusissemus, ne la-
bori succumberet in via, aut subsistere coactus aut plane mortuus fuisset; proinde nobis 
satius visum esse, ut alius, qui sanus esset, loco illius mitteretur, ne magnitudo principis 
Turcarum longiori oratoris nostri expectatione offenderetur. Itaque Augerium a Busbe-
ck ad hoc muneris in locum illius substitutum et expeditum esse ad perferendum, ac una 
cum reliquis illis duobus oratoribus nostris serenissimo Turcarum principi significan-
dum responsum nostrum ad optata dicti potentissimi imperatoris, pro quo memoratus 
Malvezius superiore anno ad nos expeditus fuerat, accepta a nobis expressa commissio-
ne, ut omnes una ad portam principis Turcarum pergant, cœptamque tractationem pacis 
cum magnitudine ejus continuent, et divino accedente auxilio ad debitum finem addu-
cere studeant.” Ld.: Verancsics Antal összes munkái. Első portai követség 1553–1554. 
Közli Szalay László, Pest, 1859. (Monumenta Hungariæ Historica. IV.) 436.
29  Vö. Ambrogio Traversari 1435-ben, közel 120 évvel Busbecq előtt tett másfélszer 
rövidebb távú utazása kétszer annyi ideig tart. Bázelből Ulmig 8 nap alatt érkezik meg a 
szárazföldön, majd Ulmtól Bécsig hajón 12 nap alatt. Dernschwam, 1984. 16–17.
30  Ogier Ghislain de Busbecq: Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ad So-
limannum Turcarum imperatorem C.M. oratore confecta. Eiusdem Busbequii de re mi-
litari contra Turcam instituenda consilium. Antwerpen, 1582. 8. (továbbiakban Itinera)
31  „A király ugyanis fontosnak gondolta, hogy én, aki a török ügyeket sem tudásból, 
sem tapasztalatból nem ismertem, magamat felkészítsem, találkozzam előbb Malvezi-
us-szal és ennek a népnek a szokásairól és lelkületéről tájékozódjam, valamint az isme-
reteket, amiket emez szerzett, saját fülemmel hallgassam meg.” Itinera, 6.
32  Ágoston Gábor: Az oszmán és az európai diplomácia a kölcsönösség felé vezető 
úton. In. Híd a századok felett: Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Szerk. 
Hanák Péter – Nagy Mariann, Pécs, 1997. 90.
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limesút egyik állomáshelye,33 amelyet Æquinoctium néven a Tabula 
Peutingeriana is feltüntet. A népvándorlások idején jelentősége csök-
kent, a kora újkortól azonban ismét közlekedési csomópont lett.34 Még 
a 18. századi francia utazóknak is gyakori átkelőhelye ez, ahol többek 
között keresztülhaladt Antoine-Joseph Zorn de Bulach 1772-ben, majd 
Charles-Marie d’Irumberry de Salaberry 1791-ben.35 

Komárom [Commaronium] kiemelt szerepköre, különösen politikai 
értelemben, már a 14. század közepétől megfigyelhető,36 majd a hódolt-
ság korában az oszmán és magyar követségek legfontosabb gyülekező-
helye. Amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé tették, a diplo-
máciai küldetések rendszerint a Dunát, az akkori idők legbiztonságosabb 
közlekedési vonalát vették igénybe. A naszádosok több nyelvet beszéltek 
és ismerték az oszmánokkal való érintkezés minden fortélyát, amely 
körülmény magyarázatot ad arra, hogy miért szerepel a hódoltság korá-
ban oly sok komáromi ember a diplomácia színterén. Nemcsak futárok, 
követkísérők, tolmácsok, de portai követek is kerültek ki a komáromi 
magyar naszádosok soraiból. Zay Ferenc mellett „a törökök által végzett 
rablásokat és pusztításokat jól ismerő”37 Palinai Pál, Ferdinánd király de-
ákja is komáromi illetőségű volt. Busbecq kétnapos várakozás után sem 
tud vele találkozni, így átkel a Vágon és az első „török erőd” Esztergom 
[Strigonium] felé veszi útját. A málhákkal, aranypénzzel vonuló követ-

33  Diószegi András: A Magyarországon keresztülvezető kereskedelmi utak az Árpád-
házi királyok idejében. Kolozsvár, 1909. 14–15.
34  Ld.: Martels, 1994. 13.; Vö. Jacques Esprinchard 1597. évi feljegyzései: „Miután 
e négy napon át Bécsben maradtunk, június hó 9-én, hétfőn reggel útra keltünk, hogy 
Magyarországba menjünk és miután csónakba szálltunk, a Dunán, melynek mindkét 
partját nagy fák fedik, Fischamend nevű szép nagy falu mellett haladtunk el.” Közli: 
Birkás Géza: Egy francia utazó Magyarországon 1597-ben. Bp., 1938. 3. (továbbiak-
ban Birkás, 1938.); Vö. Reinhold Lubenau utazása Magyarországon 1587 februárjában: 
„Február 13-án reggel indultak el Fischamendból. Pozsonyban ebédeltek és Somorján 
aludtak.” Ld.: Holub József: Reinhold Lubenau utazásai Magyarországon a XVI. század 
végén. = Vasárnapi Újság, 1914. 61. évf. 11. sz. 213. (továbbiakban Holub, 1914.)
35  Kövér Lajos: Documents et témoignages français imprimés sur la Hongrie. 1565-
1814. Szeged, 2016. (Documenta Hungarorum in Gallia. IV.) 216., 263. (továbbiakban 
Kövér, 2016.)
36  Gálffy László: Dunai társadalmak. Változások a városi folyamtérben Bécs és Buda 
között. (XIII. század vége–XV. század közepe.) In. Víz és társadalom Magyarorszá-
gon a középkortól a XX. század végéig. Szerk. Horváth Gergely Krisztián, Bp., 2014. 
114–115. (továbbiakban Gálffy, 2014.)
37  „… rapinarum &populationum, quas Turcæ facerent, probè gnarum …”, Itinera, 9.
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ség útvonalát folyamatos védelem biztosítja a Duna alsóbb szakaszánál 
várakozó több száz hajdú ellen. Maga Paksy János [Iohannes Paxius], 
komáromi főkapitány (1552–1562) is 16 magyar huszárt [husarones] ad 
Busbecq mellé,38 majd a város határában 150 török lovas érkezik eléje. 
Az oszmánokkal való első találkozás rendkívüli hatást gyakorol a császá-
ri követre: csodálatának ad hangot a festett pajzsok és dárdák, kövekkel 
kirakott szablyák, tarka tollak, hófehér turbánok, sötétbíbor ruhák, csodás 
lovak, díszes lószerszámok láttán.39

Esztergom 1543. évi elestével a városban, valamint a vármegyében 
is, minden egyházi, vármegyei és községi szervezet megbomlott. A ma-
gyar lakosság legnagyobb része elmenekült, az ottmaradók viszont szol-
gasorsra jutottak – a külföldi utazó számára különleges ez a fajta kettős 
berendezkedés. Az esztergomi érsek már a 12–13. században a legtekin-
télyesebb rangnak számított a magyar egyház élén, sőt tudatosan az elkü-
lönülésre törekedett az alá tartozó püspökségek többségében végrehajtott 
liturgikus reformokkal.40 A 16. században éppoly tekintélyes egyházi mél-
tóságot,41 továbbá a katolikus papokat a szultán megtartotta hivatalukban 
a keresztények összefogására, szolgálatára. Esztergom, mint az Oszmán 
Birodalom szandzsákközpontja fontos szerepet kap Buda védelmében, 
a Dunántúl és Felső-Magyarország közötti összeköttetésben, a Duna el-
lenőrzésében is. Verancsics Antal és Zay Ferenc 1553. július 16-án, Bu-
dára utaztukban, szintén Esztergomban szálltak meg, ahol az esztergomi 
szandzsákbég fogadta őket, sőt Muzslához 300 lovast küldött eléjük.42 
Busbecq figyelmét nem kerüli el az oszmán nyomás alatti város kettős 
berendezkedése, bár építészetében nem sok keleti jegyet figyel meg. Két 
részre osztja Esztergomot, a Duna melletti dombon elhelyezkedő várra 
(az egykori érseki tulajdonú Víziváros), s ennek szomszédságában fel-
épült városra (Esztergom királyi város).43 A magyar keresztény világ egy-

38  Itinera, 10.
39  Uo.
40  Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása. Pécs, 2013. 113-119.
41  Az esztergomi érsek 1552–1568 között Oláh Miklós.
42  Borovszky Samu: Esztergom vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Bp., 
[1910.] 347–348.
43  Vö. Jacques Esprinchard Esztergom visszafoglalása utáni leírása. Birkás, 1938. 6.
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kori központja azonban már nem sokat őriz régi fényéből,44 az egykoron 
az érsek által birtokolt kis- és nagy-dunai révek körül kialakult vásárok45 
helyén török „bazárok” sorakoznak.46 Ebben a leírásban Magyarország 
sorsáról semmit sem mond Busbecq, Esztergomban közönyösen szemléli 
az oszmán jelenlétet, amelynek negatív kicsengését legfeljebb az ágyak 
hiánya kapcsán tett ironikus megjegyzése érzékelteti. A Nógrád és Hont 
vármegyék fosztogatásáról elhíresült Ahmed esztergomi szandzsákbég47 
[singiaccus], Tojgun budai pasa utasítása szerint, éppúgy fogadja a követ-
séget, mint egy évvel korábban a Zay‒Verancsics küldöttséget, majd Buda 
felé ismét őrséget ad melléjük. Busbecq megjegyzése a kénes vizekben 
decemberben is hangosan brekegő békákról48 különleges hangulatot ad 
a leírásnak és természettudományos érdeklődésére hívja fel a figyelmet.

Budán csauszok [chiausi] érkeznek eléje,49 majd itt találkozik először 
janicsárokkal [gianizari] is, akik a budai vár állandó őrségét adják, teljes 
létszámukban pedig 12.000 fővel biztosítják a vidéket. December 2-án 
lép be a városba, amely 13 éves oszmán uralom után lehangoló látványt 

44  „… az erődítmény egyrészt egy dombon elhelyezkedő várból áll, amelynek lábánál 
a Duna folyik, másrészt a síkságon felépült közeli városból. A városban megállok, ennek 
a helynek az érseke a magyar nagyurak között méltóságának tekintélyével valamint va-
gyonának nagyságával őrzi elsőbbségét. Teljesen katonai módon fogadnak. Ágyak he-
lyett lécekre sűrűbb szövésű hosszúszőrű szőnyeget terítenek. Nincs matrac, sem lepedő. 
Így kíséretem itt kezdett el először ismerkedni a török gyönyörökkel; mivel számomra az 
ágyat mindenhová szállították.” Itinera, 10.; Vö. Louis Deshayes de Courmenin 1621. 
évi Esztergomon keresztül tett utazása során kísértetiesen hasonlóan megfogalmazott 
gondolatai: „…car au lieu de licts il n’y avoit que des tapis par terre, surquoy ceux 
de pais ont accoustumé de coucher à la mode de la guerre. De manier que nous com-
mençasmes en ce lieu à gouster les delices de Turquie …” Ld.: Kövér, 2016. 65.
45  Gálffy, 2014. 124.
46  Thallóczy, 1885. 78.
47  Csorba Csaba: Esztergom hadi krónikája. Bp., 1978. 116.
48  „… meglepődtem a december hónapban, hideg időben brekegő békákon. Ezt a 
kéntől langyos vizek okozzák, amelyek ezeket a helyeket elárasztják.” Itinera, 11.; Vö. 
Reinhold Lubenau utazása Magyarországon 1587 februárjában: „Este volt már, mire 
mindent bejártak s fáradtan tért nyugovóra, de nem tudott aludni, mert a kénes forrá-
soktól télen is meleg vízben olyan zajt csaptak a békák, mint nyár közepén.” Ld.: Holub, 
1914. 213.
49  „Budára jövet néhány török jött elém azok közül, akiket csauszoknak hívnak. Ezek 
a hivatalnokok és a szolgák feladatát töltik be, és a törökök vezérének, valamint a pasák-
nak majdnem minden parancsát ők szállítják. Ennél a népnél ez egy igen tiszteletreméltó 
hivatal.” Itinera, 11.
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mutat, azonban a táj szépségét, a vidék termékenységét ez sem feledteti.50 
Minthogy Buda mindenekelőtt az Oszmán Birodalom nyugat felé elő-
retolt végváraként szerzett jelentőséget, lakosságában a katonáké volt a 
számbeli túlsúly. Erődrendszere, utcahálózata és lakóobjektumai készen 
kerültek a törökök birtokába, a rajtuk elvégzett bővítéseket és átalakítá-
sokat Busbecq tárgyilagosan mutatja be. Az épületek lassú pusztulásá-
tól a város elveszítette korábbi egységes képét, a magánember életének 
szűkebb színtere, a lakóház a török igények szerint alakult át. Érdekes 
kontrasztot alkotnak a rogyadozó hajlékok Tojgun pasa (1553–1559) 
építkezéseivel,51 így az áthaladásuk idején már épülő fürdőjével, amely-
ről éppen Busbecq utazótársa, Hans Dernschwam is beszámol. Az általa 
építtetett nagyméretű kupolás dzsámi túlélte Buda ostromait és átépített 
formában, a kapucinusok Szent Erzsébet templomának részeként máig is 
áll.52 Dernschwam és Busbecq mellett a jó harminc évvel később érkező 
utazó, Reinhold Lubenau hasonlóan pusztuló városképet fest, amely-
ben számára is turistacsalogató jelentőséggel bírnak a budai melegvizes 
források.53 A két beszámoló szembetűnő hasonlósága talán nem tévesen 
50  Vö. Bertrandon de la Brocquière utazása, 1433: „Buda, Magyarország fővárosa, 
hosszasan elnyúló hegyen áll. Keletfelé a Duna folyik, nyugati oldalán völgy terül el, dé-
len nagy palota emelkedik, mely a kapu felett uralkodik, e palotát a császár kezdte épít-
tetni, mely befejezése után nagyszerű és erős leend. Ezen az oldalon, de a falakon kívül, 
igen szép meleg fürdők vannak, a keleti oldalon is van néhány, ezek azonban nem érnek 
annyit, mint a többiek.” Közli, ford. Szamota István: Régi útazások Magyarországon és 
a Balkán-félszigeten. 1054–1717. Bp., 1891. 92–93. (továbbiakban Szamota, 1891.); 
Vö. Pierre Choque de Bretagne, 1502: „Buda lapos hegyen áll, mintegy fél mérföldnyire 
gyönyörű szőlőhegyek láthatók. A város és a vár alatt, a falakon kívül, a Dunáig (Duna-
vie) szintén van egy város, hol a kézművesek és kereskedők laknak, kik a folyón szállított 
árúkkal kereskednek. A túlsó parton áll Pest városa, mely sokkal szélesebb Budánál. … 
A várpalota a lehető legszebb fejedelmi lak; szépségét az elragadó fekvés még jobban 
növeli.” Szamota, 1891. 142.
51  Vö. Hans Dernschwam: „A házak sorban egymás után beomlanak. Építkezésnek 
nyoma sincs, legföljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és hó elől. A 
nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen, kőből, agyagból, fából összeeszkábált 
cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük, ezeket szeméttel töltötték 
meg. … A házak egytől egyig disznóólakká váltak; annyira körülépítették őket, hogy az 
ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a régi nagy hintóbejárókra.” Dernschwam, 
1984. 498.
52  Sudár Balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. Bp., 2014. 218.; 
Dernschwam, 1984. 498.
53  Vö. Jacobus Tollius, 1687: „[Budán] három kapu létezik, melyek egyike Ó-Buda 
felé van, a császáriak ennek közelében rontottak be az összelövődözött falakon. … A 
Szt.-Gellérthegy alatt és Ó-Buda felé meleg fürdők léteznek, mindezeket tüzetesen meg-
tekintettem.” Szamota, 1891. 288., 289.
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juttat minket arra a következtetésre, hogy Lubenau ismerte, sőt bizonyos 
pontokon felhasználta Busbecq török leveleinek híradásait. Közvetlenül 
Buda visszafoglalása után, 1687-ből szintén nagyon értékes beszámoló 
áll rendelkezésünkre Jacobus Tollius feljegyzéseinek köszönhetően,54 
amelyből a harcok közelségével átitatott élmények súlya alatt kiolvasható 
a 16. században feljegyzett állapotok további romlása.

A két 16. századi szöveg kétségtelenül érdekes összehasonlítást 
kínál:55

54  Ld.: Kövér Lajos: Jacobus Tollius magyarországi mozaikjai. = Aetas, 2013. 28. 
évf. 3. sz. 18.
55  Vö. Louis Deshayes de Courmenin 1621. évi budai látogatása: „Buda, köznyelven 
Ofen városa egykoron az egész Magyar Királyság fővárosa, és sokáig a királyok lak-
helye is volt. Szulejmán szultán 1526. augusztus 20-án foglalta el. Felső és alsó részre 
osztható: az alsó rész egy Duna menti domb lejtőjén helyezkedik el, amely majdnem 
teljes egészében elpusztult 19‒20 évvel ezelőtt, amikor a császári hadsereg bevonult és 
azóta csak kevéssé került rendezésre. A felső rész fenségesen helyezkedik el a domb tete-
jén. Környéke rendkívül termékeny és tetszetős, a 47. szélességi és 42. hosszúsági fokon 
levegője langyos, olyannyira mintha a természet királyok és hercegek lakhelyét akarta 
volna kedvező feltételekkel ellátni. A nagy és fenséges építmények, amelyeket még félig 
lerombolt állapotukban most is lehet látni, arról tanúskodnak, hogy egykoron nagyon 
pompás város volt, azonban amióta a Nagyúr szolgálatában áll csak ideiglenesen itt ál-
lomásozó katonák lakják, akiknek épp csak a megélhetésre lévén pénzük, nem törődnek 
a lakóházak karbantartásával. Egyetlen szög vagy csavar hiányzik, hagyják a födémet, 
vagy a szobát beázni, csak legyen hol magukat meghúzniuk, nincs másra igényük. Ha 
pedig egy szoba tönkremegy, akkor inkább a pincébe húzódnak, minthogy bármennyit is 
ráköltsenek.” Ld.: Kövér, 2016. 66.
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Busbecq beszámolója (1554)

„Buda egy rendkívül szép fekvésű és 
termékeny vidékű helyen található, 
hosszan elnyúló dombokon; egyfelől 
szőlőtermő dombok, másfelől a Duna 
övezi, a Dunán túl Pestet [Pæst] és 
tág mezőket látni. Úgy tűnik, nem 
véletlenül jelölték ki Magyarország 
kormányzására. A várost egykor 
Magyarország előkelőségeinek 
csodás épületei ékesítették, melyek 
részben vagy összedőltek, vagy 
gerendákkal alátámasztva védik őket 
a romba dőlés ellen. Ezekben török 
katonák laknak, akik napi zsoldjukból 
élnek, nem tudják megengedni, hogy 
ilyen nagy épületek javítására, 
befedésére költsenek. Így akár a tető 
ázik be, akár a falak hibásak, nem 
nagyon törődnek vele, csak legyen, 
hol a lovat száraz helyre tenniük 
és maguknak ágyat teríteniük. Ami 
felettük van, arról úgy gondolják, 
hogy nem az ő gondjuk és az épületek 
felsőbb részét a menyéteknek és az 
egereknek hagyják lakosztályul.
[…]
Budai tartózkodásom alatt érdekes 
volt megfigyelnem a Konstantinápoly 
felé vezető kapun túl egy forrást, 
amely csodálatos módon, a felszínen 
forr, ennek az alján halak úszkálnak, 
és az az érzésed támad, hogy csak 
főtten lehet onnan ezeket kiszedni.”56

Reinhold Lubenau beszámolója 
(1587)

„Buda nagyon régi város ... hegyen 
épült, nagyon szép, termékeny 
helyen; egyik oldalán szőlőskertek 
szegélyezik, a másikon a Duna folyik. 
Szemben Pest városa látszik a nyílt 
síkon. Magyarország fővárosában, 
a király székhelyén, igen sok ház és 
palota állott, melyek most romba 
dőlve, a legtöbb helyen cölöpökkel 
vannak alátámasztva, mert a törökök 
nem törődnek semmivel, csak 
lovaiknak legyen hely, egyébként 
becsuroghat az víz mindenütt ... Nem 
sokat törődnek vele, hogy egerek, 
gyíkok, menyétek, kígyók, skorpiók 
tanyáznak a házakban, nekik a 
ház csak arra kell, mint amire a 
zarándokoknak a menedék. Éppen 
csak a fagytól, hőségtől, széltől és 
hótól óvja meg őket.
[...] Elsétáltunk a Gellért-hegy 
alatt lévő meleg fürdőhöz is. A víz 
önmagától meleg, ott a forrása; olyan 
forró, hogy egy disznó is megfőlne 
benne, a békák mégis zavartalanul 
úszkálnak a vízében. [...] A víz, 
amelyben úszni is lehet, egészen 
égszínkék és erősen kénszagú [...]
[...] A várat is felkerestük. Úgy 
mondják, Mátyás király építette 
[...] A városkapu előtt szép kút áll: 
vizének felszíne forr, alján meg halak 
úszkálnak.”57

5657A flamand diplomata december 7-én audiencián vesz részt Tojgun 
budai pasánál, amelynek teljes eredménytelenségét belátva ismét hajóra 

56 Itinera, 14–15.
57 Haraszti Sándor – Pethő Tibor: Útikalandok a régi Magyarországon. 1587 Császá-
ri küldöttséggel Budára. Bp., 1963. 88–89.
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száll kíséretével. A naszádokat Paksy János küldi utánuk, aki a külde-
tés ideje alatt Zay Ferenc naszádoskapitány tisztségét (1552–1560) is 
ellátja.58 A decemberi vízi közlekedést az 1550-es és a 1560-as években 
egymást gyakran váltó extrém hőmérsékletek enyhébb időszakai tették 
lehetővé, nevezetesen az 1554–1555. év rendkívülien enyhe tele.59 Éppen 
tíz évvel később, az 1564–1565. év hideg hónapjaiban ugyanezt az uta-
zást nem lehetett volna ilyen kényelmesen vízi úton kivitelezni, ugyanis a 
krónikások egybehangzó véleménye alapján olyan szokatlanul nagy fagy 
volt az országban, hogy a kisebb alföldi folyók szilárd jégpáncélján ágyú-
kat is lehetett szállítani.60 Mindazonáltal a 16. századi rossz útviszonyok, 
a magas vámköltségek miatt a követek, katonák, kereskedők, külföldi 
utazók és tisztviselők lehetőség szerint hajón érkeztek Magyarországra, 
s amíg lehetett, hajón is folytatták útjukat. A Konstantinápolyba tartó 
rendes vagy rendkívüli követek Komáromig, esetenként Esztergomig 
mentek hajókon, onnan pedig szekereken folytatták az utat. A Busbecq 
vezetette konvojjal ellentétben tehát a török területen a vízi utat szokáso-
san nem igen vették igénybe.61 A követ és útitársa beszámolójában nagy 
6‒30 evezős naszádok mögé erősített csónakok vagy dereglyék szerepel-
nek, az evezősök rácok és magyarok, kemény munkától edzett emberek. 
Kitartással eveznek éjjel-nappal, alig vesznek igénybe pár órát pihenésre 

58  Thallóczy, 1885. 108.; Pállfy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapi-
tány-helyettesek Magyarországon a 16–17. században. = Történelmi Szemle, 1997. 39. 
évf. 2. sz. 283., 284.
59  Ld.: Rácz Lajos: Magyarország éghajlattörténete az újkor idején. Szeged, 2001. 
73., 207.
60  Uo. 208.; Vö. Jean de Malmidy: Discours véritable de la grand’guerre qui est au 
païs de Hongrie entre Maximilian 2. esleu Empereur des Romains, Roy de Germanie, 
Hongrie et Boheme et Jean Vueivod, Prince de Transylvanie, allié et défendu de Soltan 
Soliman, Empereur des Turcs. Paris, 1565. [8.] „… les deux fleuues [Bodrog & Tibisc] 
estoient si fort gelés qu’en d’aucuns endroitz le canon pouuoit charier sur la glace …”
61  Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században. Ötödik és befejező 
közlemény. Az osztrák főtt só és a só-hajók. Személyszállító hajók a Dunán. = Magyar 
Gazdaságtörténelmi Szemle, 1900. 7. évf. 7. sz. 305, 309.
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és ebédre,62 a víz színén úszó fatörzsek között rendkívüli ügyességgel 
manővereznek.63

Délnek hajózva Tolna [Tulna], Valkó vármegye egykori Zay-birto-
kai, a Dráva, majd a Tisza torkolata marad el mellettük.64 Nándorfehérvá-
ron [Belgradum] Busbecq megjegyzi az elővárosokban keveredő számos 
nációt, köztük törököket, görögöket, zsidókat, magyarokat, dalmátokat. 
Magyarország déli kulcsának, Nándorfehérvárnak a 15–16. századi tör-
ténelmére hosszabban kitér, amelyben a város az oszmánok elleni szi-
lárd védőbástya szerepét játszotta.65 II. Murád 1440-ben hónapokon át 
sikertelenül ostromolta a várat védője, Tallóci János ellenében, majd fia, 
II. Mehmed 1456-ban sem bírta megtörni Kapisztrán János és Hunyadi 
János védelmét.66 Ezzel szemben Nándorfehérvár 1521. évi eleste szintén 

62  „Én a Dunán várakozó hajókra szálltam, miután lovaimat, szekereimet és egész 
kíséretemet bepakolták. Így a folyót követve utaztunk Nándorfehérvárra. Ez volt a leg-
megfelelőbb út mind biztonság, mind távolság szempontjából. Ez az út nekem Nándor-
fehérvárig időben legalább tizenkét nap lett volna, főként csomagokkal megpakolva. 
Ráadásul tartani kellett a hajdúk [heydones] támadásától és fosztogatásától. Hajdúk-
nak hívják a magyarok a pásztorokból lett katonákat vagy rablókat. A folyón a hajdúktól 
nem kellett félni és a távot öt nap alatt megtettük. A hajót, amelyen én utaztam egy 24 
evezős hajó vontatta kötélen; a többit két-két nagyobb lapát hajtotta. Sem éjjel, sem 
nappal nem szakadt meg a hajózás, azon kevés órát kivéve, amikor a szerencsétlen eve-
zősök és hajósok a folyamatos munkából élelem és pihenés által felfrissítették magukat.” 
Itinera, 16–17.; Vö. Hans Dernschwam útinaplója: „Hajóink mind naszádok mögé vol-
tak erősítve; ezeken harminc ember evezett éjjel-nappal. Hajóinkon csak elől és hátul 
igazgatta egy-egy ember a kormányt.” Dernschwam, 1984. 140.
63  Thallóczy, 1885. 81.
64  „Azon az úton láttuk Tolnát, Magyarország eme nevezetes városát, amely szá-
munkra fehér borának kiválósága és lakosainak embersége miatt említendő. Láttuk to-
vábbá a magaslaton elhelyezkedő Valkóvárat [Valpouar!], és más erődítményeket és 
városokat is, és ahol a Dráva, majd a Tisza ömlik a Dunába” Itinera, 17.
65  „Nagyapáink emlékezete szerint ezt a várost kétszer ostromolták meg nagy erővel 
a törökök: először Murád, majd a Konstantinápolyt meghódító Mehmed, de a barbárok 
kísérletei a magyar védők és a keresztesek ellenállásán elbuktak. Végül 1520-ban, ami-
kor uralkodásának kezdetén Szulejmán nagy erőkkel megérkezett, az ifjú Lajos király 
felelőtlensége és a pártoskodó magyar nemesek széthúzása miatt a megfelelő védelem 
hiányában kiszolgáltatottnak és ennél fogva ostromlásra megfelelőnek találta azt, majd 
kevés erőfeszítéssel hatalmába kerítette.” Itinera, 18.
66  Éppen eme hősies győzelmek után találkozunk a magyarországi antemurale mo-
tívum első említésével 1457-ben Várdai István, kalocsai érsek beszédében, amelyben 
V. László magyar király számára feleségül kérte Valois Magdolnát, VII. Károly francia 
király lányát. Ld.: Györkös Attila: „Hosszú és érett mérlegelés után beleegyezett a szö-
vetségbe”. Magyar-francia diplomáciai kapcsolatok a késő középkorban (1457–1490). 
= Világtörténet, 2015. 5. (37.) évf. 1. sz. 3.
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szimbolikus esemény, Busbecq innen számítja Magyarország romlását, 
innen datálja a folyamatosan bekövetkező sorscsapások sorozatát.67 A 
korábbi területeken érezhető közönyössége a magyar nemzet sorsa iránt 
itt feloldódni látszik, s a jelen végre a múlt eseményeibe ágyazódik. Útja 
további részében többször is kifejezésre juttatja az oszmán elnyomásban 
sínylődő keresztényekkel való együttérzését (így Konstantinápolyban a 
magyar rabszolgák láttán),68 majd visszaúton a budai pasánál zajló audi-
encián69 nyíltan – bár teljesen hasztalanul – emel szót a török sanyarga-
tásában szenvedő magyarság mellett.70 Miként a legtöbb 16–17. századi 
beszámoló és útleírás, így Busbecq is, Magyarországot, mint egykori 
földi paradicsomot, Eldorádót festi le. Az 1521., majd az 1526. év víz-
választó eseményeit követően a fertilitas Pannoniæ toposz hagyománya 

67  „Miként egy kitárult ajtó, egészen egyértelmű, úgy tört rá a csapások sorozata 
Magyarországra, melytől most is szenved; ez vezetett Lajos király halálához, Buda el-
foglalásához, Erdély átengedéséhez, egy virágzó királyság tönkretételéhez és a szom-
szédos népek ilyen szerencsétlenségtől való félelméhez. Erre a példára ügyelniük kell a 
keresztény fejedelmeknek, ha biztonságot akarnak, nehogy azt gondolják, hogy váraik 
és erődítményeik megerősítése elegendő ilyen hatalmas ellenség ellenében. A törökök 
ugyanis ebben a tekintetben olyanok, mint egy hatalmas folyó, mely megáradt vízével, 
ha képes lerombolni az őt kordában tartó gát bármely részét is, széltében és hosszában 
elszabadulván végtelen károkat okoz. Így a törökök, talán még veszélyesebbek, amikor 
egyszer az előttük levő akadályt ledöntik, és széltében és hosszában hihetetlen pusztítás-
sal garázdálkodnak.”  Itinera, 18.
68  Itinera, 67.
69  Az audiencián Tojgun budai pasa panaszkodik a hajdúk ellen, akik köztudottan 
török ruhában jártak, török süveget hordtak megtévesztésképpen. Tojgun pasa leveléből 
tudjuk, hogy 1554-ben Bebek Ferenc hajdúi török kereskedőknek öltöztek, majd így 
álcázva magukat bejutottak Hollókő várába és mindenkit lekaszaboltak. Takáts Sándor: 
Hajdú, haramia és martalóc = Akadémiai Értesítő, 1908. XIX. 331.
70  Itinera, 71–72.
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ötvöződik a querela Hungariæ toposz tragikusan aktuális motívumával.71 
A magyar nemzetimázs a 16. századra melankolikusan pozitív felhangot 
kap, a magyar nép egyszerre védőbástya, s darabokra hulló királyság, 
vagy pajzs, s elrettentő intő példa.72

Busbecq 1555. január 20-án közel 1300 kilométer megtétele után 
érkezik Konstantinápolyba, 53 nappal a bécsi indulását követően,73 ahol 
ismét összetalálkozik Verancsics Antallal és Zay Ferenccel.74 Az Amasi-
ában telelő szultánra várva bejárja Konstantinápolyt és környékét, majd 
további öt hétig várakozik, végül tavasszal indul tovább a szultánhoz. Az 
1555. április 22-én zajló audiencia szerény eredményekkel zárul, csupán 
6 havi fegyverszünetben állapodnak meg, amelynek feltétele, hogy Zay 
és Verancsics hátrahagyásával a császári követ egyértelmű választ hozzon 
Ferdinándtól arra vonatkozóan, hogy Erdélyt átengedi János Zsigmond-
nak.75 Június 24-én ér vissza Konstantinápolyba, ahol két hetet veszít el 
csapatának rossz egészségügyi állapota miatt.76 Visszafelé a gyorsabb, de 
annál kockázatosabb szárazföldi közlekedést választja, amelynek során 
több kellemetlenség is éri: lovai megtizedelődnek, Komárom felé a ha-

71  Vö. Jacques Bongars,: Rerum Hungaricarum scriptores varii. Historici, geog-
raphici. Francofurti, 1600., Dedicatio: „Hoc ipsum Hungariæ regnum vides? Orien-
tis olim, Occidentisque spoliis opulens? Tot victoriis tumidum? Tot regna complexum? 
Heu, quo recidit! Periit alta, & vere regia, Matthiæ Regis sedes; & de tanto Imperio, vix 
tot reliqua sunt oppidula, quot olim regna, Rex ille unus, non falsis titulis, præferebat.”; 
Vö. Pázmány Péter levele Istvánffy Miklóshoz, 1605. „Et tamen mea sententia, nullæ 
unquam res Ungarorum ad posteritatis memoriam aptiores, quam hæ posteriorum ann-
orum, in quibus mutata omnia et inversa. Quid enim aptius exemplar cæterorum, quam 
Ungaria ruens, in quo suos exitus contemplentur, et saniora consilia sequantur.” In. 
Pázmány Péter bíbornok, esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása összegyűj-
tött levelei. I. Sajtó alá rendezte Hanuy Ferencz, Bp., 1910. 9.; Vö. a 17. század során 
többféle formában és szerzői megjelölés nélkül terjesztett Querela Hungariæ, de popu-
lationibus Turcarum, ad principes christianos. Eg. in. Claude Vanel: Le Royaume de la 
Hongrie ov description nouvelle. Köln, 1686.
72  Imre Mihály: A Querela Hungariæ toposz retorikus gyökerei. = Studia Litteraria, 
1994. XXXII. 15.
73  Budától Konstantinápolyig az utazás egy hónapot vett igénybe.
74  „Január 20-án értem Konstantinápolyba, ahol ismét összetalálkoztam fent említett 
társaimmal, Verancsics Antallal és Zay Ferenccel.”, Itinera, 30.
75  Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. 13. rész. Ferdinánd és Szapolyai 
János ellenkirályok küzdelmei, az ezt követő nehéz idők, a török hódítások korszaka 
Szulejmán haláláig: 1526–1566. Bp., 1940. 401–402.
76  „Így június 24-én értem Konstantinápolyba, amely milyen nehéz út volt számomra 
láztól elgyötörve …” Itinera, 66.; „… Konstantinápolyban körülbelül 14 napot várakoz-
tam, amíg felépültem …”, Itinera, 67.
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táron a kíséretében lévő törököket hajdúk támadják meg. Bécsbe vissza-
úton ismét magyar területeket érint, amelynek során ezúttal melankolikus 
felhang nélkül kerül elő ismét a fertilitas Pannoniæ toposza.77

Eszéken [Esseck] megemlékezik a diakovári ütközetről, amelyet 
1537. október 9-én vívtak a Hans Katzianer vezette német–cseh–ma-
gyar–horvát erők a szendrői bég seregei ellen. A város képe nem túl 
szívderítő látvány, amelyet csak fokoz a szerencsétlen kimenetelű csata 
emléke.78 Laskón [Lasqueu] a vendégszeretet és a pazar gyümölcsök lát-
tán Busbecq a magyar föld gazdagságát Campania elé helyezi,79 majd 
Mohácson [Mohacz] a Csele-patak Lajos király szomorú emlékét idézi 
fel benne.80 Tolnán [Tulna], Dunaföldváron [Felduar] és a rácok lakta 
Csepel [Cophin] szigeten keresztül augusztus 4-én Budára érkezik, ahol 
három napig marad. Az esztergomi szandzsákbég ismét fogadja őket, 
innen láztól elgyötörve érkezik Komáromba, majd két nappal később 
Bécsbe. Busbecq második útja Konstantinápolyba jóval tovább tartott, 
1556–1562 között képviselte I. Ferdinánd császár érdekeit követként a 
szultáni udvarban, amelyről a 2–4. levelekben számolt be. Utazását ha-

77  „Így aztán a többi áru majdnem olcsón kapható. Leginkább a szénának nincs sem-
mi ára: bárki annyit vehet belőle a bőven termő mezőről, amennyit akar, csupán levágás 
munkája és az elszállítás hárul rá. Annál is inkább csodáltam az ősi magyarok döntését, 
miközben a Száván átkeltünk, akik a mindenben bővelkedő Pannoniát választották lak-
helyükként. Sok földterületet bejártunk tengeren innen és túl, ahol a leégett, terméketlen, 
a szárazságot tűrő füvet, árpát, zabot és búzát láttunk. Magyarországra beérve a fű 
olyan magasra nő, hogy gyakran az elől haladó szekeret a hátsó nem látja. Ez a tény 
pedig egyértelmű bizonyítéka a föld termékenységének.” Itinera, 69.
78  „Néhány kisebb helység után Eszékre értünk, amely majdnem minden oldalról 
sárral van körülfalazva, és Katzianer vereségéről és a hadseregünk lemészárlásáról ne-
vezetes város. Itt harmadnapos láz döntött le, mivel nem tudtam elviselni a hőség erejét, 
amikor Magyarország szélesen elterülő mezőin aszalódtunk.” Itinera, 69–70.
79  „A Dráván átkelve Eszékről Laskóra értünk, ahol fáradtan és a hőségtől és a láztól 
elgyötörve lepihentem, miközben megérkeztek ennek a helynek vezetői, hogy érkezése-
met köszöntsék és hogy hatalmas sárgadinnyéket, körtéket, különfélefajta szilvákat hoz-
zanak, továbbá bort és kenyeret, mind a legkiválóbb fajtából, melyeknél nem hinném, 
hogy a sokat dicsért és földjének termékenységét oly sokat emlegetett Campania jobbat 
teremne.” Itinera, 70.
80  „Innen Mohácsra érkeztünk, Lajos, Magyarország királyának vereségéről gyá-
szos helyre. Nem messze a várostól láttam a mély patakot a meredek partok között, 
melybe lovával együtt elmerült és úgy pusztult el. Nem tudom a boldogtalan ifjú, vajon 
oktalanságból vagy egy szerencsétlen tanács miatt merészelt szembeszállni Szulejmán 
nagyszámú és jól képzett seregével egy maroknyi, főként felfegyverezetlen parasztokból 
álló csapatával.” Itinera, 70.
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sonló állomásokon keresztül tette meg, ezeket azonban a továbbiakban 
nem részletezte, nehogy visszaéljen olvasói türelmével.81

Busbecq küldetése kezdetén az Oszmán Birodalomról rendelkezé-
sére álló ismeretei meglehetősen felületesek. Magyarországról szintén 
keveset tud, előzetes információi inkább a korszakban elterjedt sztereo-
típiákon alapulnak. Beszámolója előrehaladtával azonban tapasztalatai 
szembetűnően bővülnek, miközben az odafelé vezető úton megfigyelő-
ként van jelen, a visszaúton már véleményalkotó, sőt véleményformáló 
pozícióba helyezkedik. A magyar és a török mentalitás között sok ha-
sonlóságot állapít meg, mindkettőt harcias, vakmerő, zsákmányszerző 
népnek látja, amely relációban egyik nemzet mellett sem kötelezi el ma-
gát egyértelműen. A budai pasa minden ésszerű érveléssel ellentétes tár-
gyalási stílusa, a mindent elsöprő keleti invázió ellenére az oszmánokat 
bátor, kötelességtudó, fegyelmezett, udvarias népnek láttatja. A magya-
rok a védőbástya-szerep és sorscsapások ellenére széthúzó, erőszakos, 
fosztogató lelkületű emberek (útja során többször rettegéssel emlegeti a 
hajdúkat), azonban eme benyomását ellensúlyozza a szívélyes magyar 
vendégszeretet. Busbecq számára Magyarország átmenetet képez a civi-
lizált keresztény világ és az Oszmán Birodalom között, amely határzóná-
ban a magyarság lassan elveszíti egykori dicsőségét, egyedi színét és szo-
kásait.82 Nem szabad azonban arról megfeledkezni, hogy az adott időszak 
tekintetében kétségtelenül olvasmányos és értékes korrajzot felvonultató 
útinapló valójában adataiban, kronológiájában nem teljesen megbízható, 
olykor felületes, utólag megfogalmazott és papírra vetett gondolatmene-
ten nyugszik. Mindez pedig arra figyelmezteti az olvasót lassan öt század 
elmúltával is, hogy történelmi forrásként való használatánál tartsa szem 
előtt a tranzitirodalomnak eme sajátosságait.

81  „November hónapban hagyom el Bécset tehát, azért, hogy ismét keresztülutazzam 
a Fekete-tenger kietlen vidékét. Nem szeretnék visszaélni türelmeddel és ennek az útnak 
a viszontagságaival ismét fárasztani, mivel azt hiszem bizony téged már az előző elbe-
szélésemmel untattalak, de leginkább azért nem, mert majdnem éppen azon az útvona-
lon tértünk vissza, amelyet korábban megtettünk.” Itinera, 116.
82  Ablonczyné Nádor Zsuzsánna: Ungarn – Das gesegneteste Land Europas Das Un-
garnbild der niederländischen Reisebeschreibungen in der Periode 1555–1774. Dokto-
rarbeit. Debrecen, Debrecener Universität, 2005. 106.
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