
HUNGARICA,
A MAGYAR VÉGVÁRAK LENGYEL POÉTÁJÁNAK 

KÖLTÉSZETÉBEN.

A néhány évtizedig tartó családi perek elvesztése után Czahrowski 
Ádám 1588-ban elhatározta, hogy új érvényesülési területet keres vitézi 
hivatásának. Ezért előbb Stadnicki és Zborowski főurak szolgálatába 
szegődött. Egy évig volt velük. Ez az év döntően befolyásolta a költő 
életének további folyását.

A korabeli lengyel főúri családok hatalma oly nagy volt, hogy a 
királlyal is szembehelyezkedtek s ami még kevésbbé kívánatos —  min
denek előtt egyéni érdekeiket védték.

Ilyen főúri társadalomhoz tartozott a haliczi kurtanemes két gazdája 
is. A korabeli mágnások között Stanislaw Stadnicki (1551 körül— 1610) 
a starosta volt a leghatalmasabbjeretnek, akinek roppant befolyása volt 
a nemességre. Kortársai «ördögnck» nevezték, mivel kalandos életében 
nem vette figyelembe a jogokat. 1577-ben Gdansk alatt harcolt, később 
részt vett Báthory moszkvai hadjárataiban, majd Magyarországon küz
dött a török ellen. 1587-ben Maximüián herceg oldalán találjuk, 1588-ban 
a byczyni csatában, majd újra magyar földön. A  Zebrzydowski-iélc 
rokosz- (Rákos mezei gyűlés, a nemesi fölkelés színhelye) —  egyik veze
tője még, de csakhamar kivonja magát a tevékeny munkából. 1592 óta, 
néhány ezerre rugó seregének élén formális háborút vezet a szomszé
dokkal. Különösen elkeseredett a harc közte és Opalinski Lukász között 
(1607—1610).1-2

Czahrowski másik gazdája Zborowski András volt. A hatalmas fő
árnak és fiútestvéreinek nagy részük volt már Valois Henrik megválasz
tásában. Lett is belőle ezért 1574-ben udvari marsai. Jelölte és teljes 
befolyásával támogatta Báthoryl is. Megsértődött azonban, mert a király 
nem öt tette meg kancellárjának s ezért az osztrák pártiakhoz csatla
kozott, de megjárta, mert a byczyni csatában, a trónkövetelővel egye
temben Zamojski fogságába esett 1588 január 14-én.

E nap elvágta Zborowski politikai szereplésének további útját. 
Ettől kezdve eltűnt a politika mezejéről. Czahrowski pedig elindult 
délre, a Kárpátokon túlra szerencsét próbálni. Talán Prépostvári Bálint 
biztatására is, aki a bécsi udvar megbízásából magyar vitézeket szer
vezett Maximilián lengyelországi válalatához.1 * 3 Elhagyja hazáját.

1 Lozinski: Prawem i lewem.
; Encyklopedia powszechna.
3 Takáts Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok.
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Stadnicki ajánló soraival és pénzével elindul magyar földre, Habsburg 
szolgálatában törököt verni —  a végekon.

« ... legjobb tanúm a Nagyságos, ma, Biecki (Zborowskira érti) és 
a Nagyságos Stanislaw Stadnicki úr, abban az időben az én lovaskapi
tányom, akinek századából, az elvesztett byczyni csatánk után, Magyar- 
országra mentem, meg akarván javítani szegényes híremet, emlékezvén 
ama versre, hogy vir fugens iterum pugnavit, ahol gondom volt rá, mind 
ott Egerben, mind pedig másutt, bárhol emésztettem időmet.*1

A  költő hosszú kilenc esztendőn át magyar földön harcol és ír. 
Inkább harcol. Űj élményei között visszanyeri lelke egyensúlyát. Szabad 
idejét nem múlatja tétlenül s bár nem tartja magát költőnek, szívesen 
«szakitgat szavakat*, vagyis költeményeket ír.

A harcai itt maradnak, irodalmi munkásságát magával viszi. Művei 
kiadására csak odahaza kerül sor. Az első kiadás Poznanban jelenik 
meg 1597-ben. A kötet címe mutatja, hogy a Magyarországon szerzett 
verseket szedte egybe : Egy lengye l nemesnek, Czahrowai Czahrowski 
Ádámnak siralmai cs külömböző dolgai, melyeket táborokban, magyar 
és horvát földön művelt ott változó szerencsével lakván. Az 1588. esz
tendőtől kezdve az 1596-ik esztendőig. Világra adatván anno 1597. 
Múlta dies in bcllo Conficit unus. Et rursus, Multae fortunae forte secum- 
bunt Haud quenquam semper Fortuna secuta est. Emsius. Wolrab 
János özvegyénél és örököseinél Poznanban az 1597. esztendőben.2

Czahrowski Siralmainak és különféle dolgainak sikere* volt Lengyel- 
országban. Ez —  részben —  annál meglepőbb, mert hiszen a lengyel 
irodalom színvonala akkortájt érte cl az európai szintet. Kiváló egyéni
ségek képviselték, m int: Rej, Kochanowski, Scp-Szarzynski stb. Mégis 
az a tény, hogy e költeményeket vitéz írta, akinek ifjúsága «felhős és 
borús* volt, és aki most alkotásainak közvetítő szerepével kereste a 
megértést a nemességgel és a kancellárral —  hozzájárult a könyv kel
endőségéhez. Zamojskinnk írt levelében is utal rá a költő a második 
kiadásában : « ... Amint észlelem az elsők (könyvek)-ről sok ember 
tudomást szerzett itt Lengyelországban és úgy vélem, hogy Samborból 
is van hírök róluk, amelyekről Krakkóban sok ember (kérdezett 
meg engem), mind vitézi, mind pedig a köznemességhez tartozó*.

A kötet népszerűségének egy másik oka, hogy Czahrowski ha nem 
is volt nagy költő, mégis ő volt az első, aki magyar és török elemekkel 
gazdagította, színesítette nemzete irodalmát. Magyar- és Törökorszá
got —  elbeszélésekből —  sokan ismerték. A költő kortársai szívesen 
olvastak újabb adatokat, érdeklődéssel forgatták a «Siralmakat», ame
lyek —  a ZamojskiYioz intézett levél bizonyítéka szerint is —  közismer
tek voltak. •

1 Lásd: Mikulskinál az 5. old.
* Threny || * | 7  Rzeczy rozmaitc | | Adama Czahrowskiego z Czahrowa | | 

Slachcica Polskieáo | uczynionc j w Taborzcch y w ziemi Wegicrskiey y  | | Hor- 
wackicy tam z rozmaitym szcze- | | sciem mieszkaj%c. | | Pocz%\vszy od Roku 
1588. do Ro- | | ku 1596. | 1 Wydanc na swiat Anno 1597. | | (Múlta dies stb. 
W Poznaniu | | U Wdowy y Dziedzicow Jana Wolraba. f | Rokui597. | .

*  Görögül: s?r5vo< (threnos).
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A könyvsiker azonban nem elégítette ki a költőt. Az első kiadás
ban sok hibát talált s ezért Zamojski segítségét is igénybe véve, újabb 
kiadásról gondoskodott.

A Zamojskincík küldött levél egyéb soraiból az is kitetszik, hogy 
költőnk még egy külön magyar kiadást is elkészített, amelyet Báthory 
Zsigmondiak, Erdély akkori fejedelmének akart ajánlani. «Ezt a kis 
könyvet —  írja —  az erdélyi vajda Őnagyságának ajánlottam, amelyet 
«in luccm» ki akarok adni és Magyarországra küldeni, ha az én Nagy
ságos Felséges Uramnak akaratja és parancsa vagyon, megmutatom, 
mert tudom, hogy Te Felséged bírni méltóztatsz jó interpretálóit a 
magyar nyelvnek, amely (könyv) mindenestül alig nagyobb egy ívnél.».

Sajnos, —  a költő korai halála ezt a tervet meghiúsította. így nem 
tudjuk pontosan : a lengyel kiadás egy részének magyar nyelvű fordí
tásáról van-e szó, vagy egy külön magyartárgyú kötetről-e? Az sem 
világos, próza, vagy vers volt-e abban az egy ívnyi kiskönyvben, amely 
— hihetőleg Zamojs/dndl —  elkallódott.

A «Siralmak» 1589-ben második kiadásban is megjelentek, Maciej 
Bernat nyomdájában, Lwówban.

A két kiadást Tadeusz Mikulski —  aki 340 év után sajtó alá ren
dezte Czahrowski műveinek szövegkritikai kiadását, —  összehasonlította 
és arra a meggyőződésre jutott, hogy a költő mintegy 60 költeményt 
hozott magával magyar földről, a többi 38-at pedig hazájában írta a két 
kiadás közti időben. A második kiadással Czahroivski új feladat elé 
állította a filológusokat beválván, hogy Krisztof Woltazy 19 költeményét 
bekebelezte és sajátjaival együtt kiadta.1

Mikulski nem tudta a különbséget megállapítani. Az ellemzést 
megnehezíti az is, hogy a KölteményeK mind biografiKus jcllegűcK, ami 
csaknem kétségtelenül Czahrowski javára billenti a mérleget. Viszont, 
néhány költemény technikája, de tartalma is annyira más, hogy nehéz 
azokat Cza/trowskinak tulajdonítani. Ilyen első sorban a «Duma Podolskax*. 
A legvalószínűbb feltevés, hogy ennek őse egy eddig ismeretlen lengyel 
népdal. Balassi és Wolhary ennek alapján írták á  rokonverset, Czah
rowski simított az utóbbi művén.

Költőnk mindössze két költeményében jelzi keletkezésük pontos 
idejét, és helyét. «Ez az én fortélyom* (lengyelül: fortéi!). így a 6. 
számú gyászdalban és a másikban, — bár ez korábbi keletű,—  Mikuslki- 
nál a 28. számú. Ez utóbbi egy 16 soros költemény zárósora : In Agria

1 Krisztof Woltazy személyére vonatkozó adataink alig vannak. Mindössze 
annyit tudunk, hogy 1598-ban Maciej Bernat kinyomta Hipothezis illiadi Xiag 
Homerowvch c. művét.2 Czahrowski találhatott ebből egy példányt a nyomdában. 
Woltazy kötetének apró rímes részletei témában és tormában igen megfeleltek 
költőnk szellemének, azonkívül tudta, hogy Woltazy is járt magyar földön, —  
így — minden különösebb! lelkiismeretfurdaíás nélkül —  felvette azokat kötetébe. 
Bizonyára némelyikét át is dolgozta, hogy azok még jobban fejezzék ki saját törek
véseit. A plagizáfást ugyan beismeri, de nem mutat rá a 19 költeményre, mind
össze elismeri, hogy Woltazy versei jobbak, mint az övéi.

1 Hipothezis Illiadi Xiag (sic) Homcrowych Krisztofa Wolthazego. We 
Lwowie Drukowal Maciej Bernath, Roku Panskiego 1598. Egz. Karków, Muz. 
Czapskich. sygn. 1238.
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die 16 Septenibris Anno Domini 1588. Vagyis, valószínű, hogy ez volt 
az első magyar földön írt műve, —  a hazájából való távozás után. —  
De egy harmadik jegyzetet is találunk a 23. számú költeményben. 
(«Eger gyásza és a híres egri vitézségről*), ahol az utolsó sorban ezt 
olvassuk : «ezt így írtam most, Poznanban ülvén*. E költemény alap
ján feltehető, hogy a költő némely magyar eseményről már csak oda
haza írt, vagy ott kiegészítette az itt elkezdett sorokat. Eger 1596. X. 
13-án elesett. Czahrowski ekkor még magyar földön volt s így az Eger 
elestét tárgyaló költemény —  egészben vagy részben Poznanban szüle
tett meg. Közelebbi adatok hián feltehetjük, hogy egyáltalában minden, 
az erkölcs-politikai felfogását (a kereszténység szervezett védelme a 
török ellen) tárgyaló költeményét lengyel hazájában írta.1

Czahrowski Áddm költészetének önéletrajzi jellege lehetővé teszi 
magyarországi tartózkodásának rekonstruálását. Sajnos, egyéb forrá
sunk nincs s így nem tudjuk ellenőrizni szavai és adatai igazát. Az általa 
megjelölt anyag vizsgálatával kell beérnünk.

A  szerző szándéka, hogy visszaszerezze jó hírét a lengyel nemesség 
és Zamojski előtt, és hogy lemossa az őt beszennyező vádakat —  biztatás 
volt, hogy nagyon komolyan vegye életfeladatát. A költőlovag becsüle
tességével ad számot élményeiről. Részleteket nem mond el, bár sok 
színes eseményt élt át. Soha sem válik epikussá. Csupán Eger eleste 
készteti arra, hogy külön költeménybe foglalja az eseményeket. (24) Írásá
nak végső célja hatással lehetette arra, hogy jobb fényben tüntesse fel 
önmagát. Czahrowski mégis megtartja komolyságát. Műveit átszövi a 
komoly, a vallás-erkölcsi hang. Sorai közt nem akadtunk belső ellent
mondásra. Mindez igazolhatja szavahihetőségét, melyet —  nincs okunk 
kétségbe vonni, sem ferdítéseknek minősíteni.

Kár, hogy a leírt események száma nem nagy, és hogy a képek 
nem oly gazdagok és nem oly világosak, mint azt az —  aránylag sok 
költemény alapján szeretnék.

Magyarországi tartózkodását Egerben kezdte. Ide sietett, és csak 
kilenc <rtcljes» esztendő2 után tért vissza hazájába. Az itteni állapotok 
elkeserítették. (53) 3 .3 Nagy darab magyar földet jár be és sokat harcol. 
Ecsed várát kivéve, nincs az országnak olyan végvára, ahol ne lett 
volna. (23) 84. Szolgálni akarta itt a tisztességes ügyet s remélte, hogy 
szolgálatait érdemben jutalmazzák. Felbíztatták, hogy itt könnyen 
tehet szert hírre és vagyonra is. Nem csoda, ha nehezen nyugodott bele 
a csalódások sorozatába, a rideg valóságba.

Nem jött egyedül, Magával hozott negyven lovat s azokat osaját 
költségén tartotta* cl. Volt néhanapján ötven is, de az állandó szám a

» Költőnk egyéb munkásságáról lásd :
a) Irodalomtörténet, 1938. 7— 8. sz.
b) E. Ph. K. 1939. 1— 4. sz.
c) Magyarságtudomány, 1942. jan.
d) E. Ph. K. 1942. II. 204— 215 oldal
* Lásd : a Treny teljes címét.
3 Az első szám a Mikulski kiadás szerint számozott költemény száma, a 

második az illető sort jelzi, amelyre hivatkozunk.
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negyven. (6) 42. Ezt kétféleképpen is értelmezhetjük. A  lovak száma 
rendesen ugyanannyi embert is jelent. A  költő tehát vagy egy negyven 
lovasból álló csapat élén jött ide, vagy —  s ez a valószínűbb —  magával 
hozta a lovakat s azokat adta bérbe a harcok idejére. A  40— 50 lóról 
többet nem tudunk. A  bővebb magyarázkodást nem tartotta szükséges
nek, mert hiszen erről Magyarországon «biztos hír vagyon# írja. Kár, 
hogy magyar forrásmunkákban ezideig még nem akadtunk e (biztos 
hírek# nyomára.

Tekintettel arra, hogy itt nem volt a legfényesebb dolga, s hogy 
a lovak és lovasok együttes eltartása még nagyobb gondot jelentett 
volna, —  feltételezhető, hogy Czahrowski a byczyni csata után Stad- 
nickitö 1 megkapta a lovakat bizonyos ellenszolgáltatás fejében. Ez volt 
a katonai felszerelés az új útra. Az emberekről különben sem tesz emlí
tést, míg lovaira igen büszke.1

A hazájából való távozást elég hamar megbánta. «Nem jól hajtám 
ide ökreimet —  írja közmondásszerűcn — , rosszul történt, hogy elhagyóm 
hazámat, a szabadságot és a barátokat, bízván a hálátlan Urak Ígéretei
ben. (6) 8. Az események és nyugtalan vére helyről-helyre űzi. Sokáig 
nem marad egy helyen. Eredményként, dicsekedve könyveli el, hogy 
lovaival siet mindenhová, ahol megszólal a «pogány trombita# (6) 42. 
Meggyőződése, hogy a magyarok ismerik sőt tisztelik, nagy tisztelettel 
szólnak hozzá. Mégsem értékelik kellőleg, nem is jutalmazzák érdemeit. 
A 6. számú vers a költő lelki meghasonlásának kifejezője. Itt siratja és 
fájlalja a legjobban sorsát. Minden reménye Istenben van, akihez határ
talan bizalommal fordul még akkor is, amikor már senki sem dobja felé 
az utolsó mentő szalmaszálat. E  vers jellegzetes genre kép. Sok okos 
gondolatot helyez benne el. Hadd álljanak ott mások figyelmeztetésére. 
A költemény címe is, tartalma is, sokban emlékeztet-mesterére, Kocka- 
nowskira..

A költemény más szempontból is figyelmet érdemel. Latin —  és 
ami számunkra a legérdekesebb —  magyar szöveg inkrusztációk teszik 
változatossá és adnak különös ízt a  különben hosszú költeményneK. 
Ennek az egyetlen magyar szövegnek —  a három kiadásnak megfelelően 
—  három ortográfiaiai változatát ismerjük.2 A z .idézettel kapcsolatban

1 Beauplan szerint egy harci lovas felszerelése akkoriban 10,000 aranyba 
került és minden nemes maga fegyverkezett. Egy másik éidekes adalékot talá
lunk Veress Endrénél : «Hogy milyen költséges lehetett a huszár felszerelése, 
hadba állítása, élénken mutatják ez adatok, ha látjuk, hogy nagynevű férfiak, 
mint Békés, csak 25, Wesselényi, Kendi 10, Sibrik 8, a törökverő Király Albert és 
Székely Mózes, a későbbi fejedelem, meg alig 6 lovassal tudnak a király segít
ségére jönni.* (Lengyelországi adalékok. 34. old.).

s A poznaniban :
Kieduimednek en vram vrcmest sol galok,
Velled suk sigiesz helen ylek ys meg hűlök.

A Iembergiben :
Kegyel meduek én vram éóremest zolgalok,
Velled zóksyghes se len élek es megh halok.

A Mikulski félében :
Kegyelmednek en vram eoremcst zolgalok,

Velled zóksyghes helen elek es megh halok.

838



biztosra vehetjük, hogy a költő megtanult magyarul. Kilenc évi ittar- 
tózkodása idején magyarul beszélt a végvári vitézekkel, a magyar néppel. 
Sőt, amint maga írja : «Én a magyar földön előkelő és férfias lovagi 
dolgokban jártas emberek között emésztém időmet, külömböző helye
ken, amely helyeken lévén időm a vitézi megszokott munkától szabad 
is, ott akkor, s minthogy az időt üresen elfogyni nem hagyám, külön
féle szórakozásokat élvezvén, írtam két könyvecskét (amit Treny címen 
kiadott) már nem költői, de az én katonás versemmel, Vitézi emberek
nek példaként, üres óráik szórakozására.*

A személyes fájdalom hangja szól az 51. és 52. versből is. A kato- 
költő rájött arra, hogy az életben nem számíthat a barátokra. Szerencsét
lenség esetén azok is elhagyják, becsapják. Kézzel, testtel, saját véré
vel gazdagon öntözte a magyar határokat (52) 67. Magyar földön 
soha senkinek sem volt fogadott szolgája, mert [óbb otthon —  írja —  
kasznárnak, mint a magyaroknál fogadott szolgának lenni. (52) 28.

Magyarországi szolgálata nem volt könnyű. Sok ^szükséges helyen* 
kellett életét kockára tennie. Halálát nem lelte itt, de amikor elindult 
haza, teste tele volt török adta sebekkel (52) 48. és a szíve nehéz. 
Elmenvén szegényebb volt, mint amikor ide jött. Az 51. számú költe
ményben panaszolja, hogy haja a válláig ért, ami az elhanyagoltságnak 
és a szegénységnek a jele. Fizetését sem tudta már kivárni. Itt hagyott 
mindent és elindult. Nehezen szánta rá magát. Tudta, hogy a bizony
talanságba megy s hogy odahaza nehezen fog zöldágra vergődni bará
taival és ellenségeivel.

Őszinte lelkiismeretvizsgálat előzi meg útját. Czahrowski vallásos 
ember. Vallásosságában gyökerezik megbocsátó embersége. Mindent 
kész feledni, ő  is keresztény szívvel megbocsát mindent. Azért el nem 
hallgathatja csalódásait, bajait, kellemetlenségeit. Tanuljanak belőle 
mások, az ö kárán jussanak érdemeikhez.

*

ELSŐ SIRALOM, SZEREZVÉN AZ URAK HÁLÁTLANSÁGÁRÓL KANIZSÁN, 
HORVÁT FÖLDÖN ANNO 1591.

Példakép a vitézi népeknek!
tlngratiludo est hoslis gratiae, inimica salutis quoniam ita 
nihil displicet Deo quemadmodum ingratiiudo.t 
Megemlítem itt rövidecskén a Vitézi embert,

5. Akire szüksége volt a világnak mindöröktől fogva.
Nyomorban és jólétben említem ezt itten.
Miközben enmagamról sem feledkezem meg.
Látom már, hogy nem jól hajtám ide ökreimet,
Hogy elhagyóm á hazát, a szabadságot, barátokat,

10. Bízván egy hálátlan urnák Ígéreteiben,
Amelyek szükségnek idején, bőkezűek valónak.
És nia jutalom helyett nagy hálátlanságot ismerek,
Amely megsokszorozza szivemben a mérhetetlen terhet.
Amit egy harapásnyira türelemmel kell eltűrni,

15. Bár nagy baj fullasztja a szívemet.
Ezért Istenemre bízom a bosszút
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És mindent az ó ítéletére hagyok.
'Scio enim out dixit: Miki, vindiciam el ego retribuam.» (cap. io.).
Ezt kérem. Uram, Dáviddal folyvást 

20. És hozzád sírással emelem fel szivemet.
A száz meg kilencedik* zsoltárt énekelvén, hozzád 
Fogok kiáltani, enmagamnak híván téged segitségiil. 
oDomine, laudern mearn ne tacueris. Et lu me solus adiuva 
Deus tneus secundum tnagtiam misericordiatn tuam.o 

25. Ámbár a földi javakat mind elveszejtém.
Állítólag csak azért, mert hogy az erénnyel, az álhatatossággal komáztam. 
De a szem biztos és a hír Iwcsületes,
Mely engem mindenki előtt a szennyektől tisztának mutat.
Az emberek tudják, hogy küzdöttem azért,

30. Mert soha rút haszontalansággal nem társultam.
Azok is tudják, hogyan küzdöttem jó hitemért,
Mit jelentenek nekem a szolnoki, szikszói harcok.
Íó tanúim itt az egri vitézséggel,

Is ugyancsak más helyen a Magyar néppel,
35. Mindaz, az ki akarja, Horváth Földön is megtudja.

Hogyan szolgáltam szablyámmal Vitézi népekkel,
Midón csaknem minden végvárat 
Bejártam, lévén saját, állandó vitéz seregem.
Ámbár ezzel dicsekednem, azt hiszem nem illik,

40. Minthogy önszájból a dicséret, úgymond ják, árt ;
De igazát szólni, azt hiszem nem árthat.
Mert csak a hazug dicséret tesz minket csúffá.
Félretéve minden más szórakozást,
Mindenkinek, aki akarja, jelentést teszek az ügyről.

45. Mire tellett nekem hazámon kívül is.
Amiben mindenki hitelt ad egészen.
Saját költségemen neveltem negyven lovat,
Amiről biztos hírek vágynak Magyar Földön.
Vélük soha egy helyt nem feküdtem’,

50. Hanem a pogány kürt hangjára mindenüvé futottam.
Volt idő, hogy öt vénén vajának.
De már contmue negyvenen állandóan,
Amig ládám fiából tellett erre —
Ma persze mindenki azt hiszi, hogy jutalmat kaptam érte.

55. Nem írom ezt, hidd el, pajtás a magam dicséretére,
Mert ez elébb vezetne el a vesztességhez.
Mintsem a haszonhoz, de ha biztosan akarod tudni.
Két vasárnap közé eső időben megtudhatsz mindent.
Csupán azt említem, hogy aztán mindenki 

60. Rólam vevén példát azt sose feledje.
Mire jut az, aki hasztalan ígéreteknek hitelt ad.
Jobb egy kész asztag, mint a rengeteg dukát.
Melyet ha a szabadban valamikor megmutatnák neked.
Hát téged szabadságodtól nyíltan megfosztanak.

65. És ha nemtelen nyomor vesz körül,
Amelyben az emberek értéktelennek fognak lemérni téged.
Csak akkor ismered meg, mily szarva van a nyomornak,
Amellyel döfni fog téged, ama kemény időben.
Keménynek nevezem a szerencsétlenséget, mert magam megpróbáltam, 

70. Olyat, hogy még az is, aki véremre vágyik, megsajnálna,
Ha megtudná, micsoda munka az.
Amely az embert bévül és felül is tapogatja.
Úgy bizony, ha van bőséged, tanácslom pajtás, becsüld,

• Téves. A 108. zsoltárról van szó, amelynek 2. és 26. sorát kapcsolta össze.
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Mert ha azt elveszted, magad is elveszhetsz.
75- olnfelix est fdicitas quae hominem reddit insolentiorem eique 

Non piausum meretur. séd lachrymas.*
Öntudatnál vagyok, tudom mi a bőség, nyomor és hiány,
Mi teszi az embereket bujákká és mi megállapodottakká. 
Ezeket ifjú éveimlíen magam sem tudtam élvezni,

80. Mert keveset tanultam úszni a szerencsében.
Hát örvénybe jutottam, amely úgy elragadott 
Erős erőszakkal, hogy megerősödnöm sem adatott.
Mikor már mintha elértem volna a túlsó partot,
Körültekintők, de nem kellő időben is im már is elmerülök,

85. Ha senki olyat nem látok.
Aki mondaná : Ez az, ami megment téged clestedben.
Aki parton állván rudat nyújtana felém.
Amelyet megragadhatnék, én elmerülő szerencsétlen.
Ma látom, hogy ama példabeszédek igazak,

90. Amelyek úgy tűntek elénk, mint valami kósza hírek.
Hallottam az emberektől, hogy tcmporc felici 
Múltú sunt. mondják, erre az időre amid.
Szóval még egy harapásnyival arrébb, dum fortuna perit.
Ez viszont biztos, hogy akkor amicus deerit.

95. De barátunk akkoron sok vagyon.
Bőséggel, de a szerencsétlenségben Őket nem látjuk. 
t Félix qui didiéit contenlus vivere parvo.t 
Amit én, amikor ezelőtt bőségben voltam,
Nem tudtam álhatatosan használni.

100. Ugyhát ez, a mai nyomorúsághoz vezetett engem,
Es mintegy fölrázott a bujaságból.
És így e kis Latin versecskére, pajtásom.
Emlékezz hát, amíg hasonló valami nem ér téged.
Mert nem fékezed meg időben a kerekeket felülről,

105. Szétgurulnak mind, hidd el, emlékezz erre.
Minthogy én ezt jól megtapasztaltam magamon.
Tudok róla szólni, neked, ha kérdezel tclőle.
Akik engem ott a Magyar Földön jól ismertek.
És akik e szavakkal fordultak énhozzám : 

n o . Kegyelmednek en vram coremest zolgálok.
Velled zoksyghes heten elek es megh halok.
E versek értelme :
Neked uram, szívesen szolgálok, amit azzal mutatok meg.
Ha nyakamat neked nyújtom oda.

115. És én hamar, elmélkedés nélkül hittem a csalásoknak.
Hogy ő torkát borra és nem szolgálatra mérte.
Bár ma szégyenkeznek önnön szavaikért.
Nekem ez bánatos s ők viszont mintha ebből gúnyt űznének. 
De ha úgy tesznek azok, akik hozzám közel állanak,

120. Nem csodálom, hogy mások is ezt teszik,
Mert ma engem szerencsétlenségemben azok is elhagytak.
Akik velem egy máj aladt feküdtek.
Mert hiszen ezért bennem a szív olvadoz, a lélek alig élő.
És szemem is könnyekkel gyakorta béfolyik,

125. Amelyekkel gyakran tele van csepegtetve ágyam.
Egész szívvel hozzád sóhajtozok Istenem,
Látván, örök Uram, a védtelen kínszenvedését 
Akin tartod a te haragod szent kezét,
Annak igazságos és irgalmasságos is.

130. Ebben mindenkivel szemben bőkezű, haragban meg mértékletes. 
9 Fiat misericordia tua Domine super nos, quemadmodum 
speravimus in te. Psalmo 32.
Beléd Uram helyeztem minden reményemet,
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Ezért bárhonnan jövő szél is fújhat rám.
135. S ebben egész szívvel bízom Uram,

Hogy biztos reményemben meg nem csalatkozom.
Csak ez álhatatosságban engedj kitartani végig,
Tudom, hogy el nem hagysz, hiszen te vagy az én védelmezőm.
Aki az én igazságomat a magas égből 

140. Jól látod, erről szólnom sem kell.
Ezért bizalmam Istenem tebenncd vagyon,
Ezt a legnagyobb ellenségemnek, magamnak
Nem hagyom elvenni, csak segedelemért könyörgök nálad.
Igazságosan fogom elviselni magamon 

145. A bosszút ; könyörülj csak kérlek, ó Uram,
Akiben reményem soha el nem múlik.
Te kegyes vagy tudni jól az én szívemet,
Hogy é:n nekem rajtad kívül nincs reményem.
Add, hogy ússzam ki a partra, nyomorultul el ne vesszek,

150. És más mértékkel mérj, nem haragom okáért.
Mert a nyomor, örök Űr, beleüz.
Hogy kétségbeesésben rád törni, saját Istenére.
Kényszerül a szerencsétlen ember saját szenvedésében.
És te mindent meglátsz ott fenn a magasban,

155. Ki és hogyan sérti meg a te szent fönségedet,
Amely méltón él mindenkiben az egész világon.
Deus exaudi orationem meam. Et clamor ttteus ad te veniat.
Megtört szívvel kiáltok. Istenem, tehozzád.
Ne kegyeskedj engem ma kérlek, elseperni magadtól,

160. Hiszen én soha égen sem földön hozzád 
Hasonlónak nem hiszek, ezért ma téged 
Veszlek éppen biztos segítségül,
Te, aki elestemből segítesz
Újra lábra állnom, én mindenható Uram,

165. Akinek irgalmassága soha el nem fogy.
Én viszont a te híveiddel a te szent Szentélyedbe 
Hadd legyek általad, én Uram, felvéve.
Ahol köteles hálát adok neked
És, amig bennem a lélek, a te kegyelmedet vallom.•

*

A MAGYAR FÖLDRŐL VALÓ TÁVOZÁSOMRÓL ÉS A JUTALMAKRÓL. 
AMELYEKET TŐLE SZOLGÁLATAIMÉRT KAPTAM —  RÖVIDEN.

Elindultam Lengyelországba ama tiszta földről,
A lovagias emberek közül, nem mondom, mily okosak közül.
Hosszú hajjal, amely vállaimat beborította, 
így szolgálataimat Magyar részen hagytam,

5. Azok vérrel voltak öntözve Török keze által kifizetve.
És ezzel nekem a nevezett szolgálataimat megjutalmazta.
Köztük vannak a szolnoki és a szikszói harcok,
Meg a fehérváriak és az esztergomiak,
Az én véres verejtékem élő tanúi,

10. Akikről, Testvérek, panaszkodom előttetek.
Belőle később, mint okosabbak, vegyetek példát rólam.
És aztán tudván kinek hinni, higyjetek.*

*

* Szószerinti fordítás lengyelből.
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CZAHROWSKIÁDÁM BESZÉDE A MAGYAR FÖLDHÖZ.

Téged, Magyar Föld, szolgálván szegény
Véremmel, amely nekem mindig mindenckíclctt drága,
Kilenc teljes évig a te szolgálatodban állva 
Nem sajnáltam egészséget sem költségeimet.

5. És mi hálám van ezért a te tútoraidtól
És becsületes szolgálataimért a te revizoraidtól?
Véremet bőséggel ontottam a te szükségedre.
Nem lesvén ezért a magam hasznát;
Fejemet gyakran adtam vesztésre

10. A  te embereiddel sürü seregekben együtt.
Azért jutottam el ma becsülettel ahhoz.
Hogy testem mesztelenségét valahogy befedhetem.
Amit egyáltalában nem szégycnlek, mert becsületesen vesztettem,
Nem kártyán, sem kockajátékon, nem is barátkoztam

15. Utcai civódásokkal, így hát ez nekem nem fáj 
És kibirom ezt, amig kell türelemmel, lassan.
Ezt legalább mindenki megérti hazámban, az is.
Aki a te háládról mitsem tud mondani.
Gondolván, hogy büszke, íenhéjázó vagyok,

20. Olyan, akinek nem te voltál Ura, gazdája.
Mire én mindenkinek így felelek nyíltan.
Hogy így határoztam el, (gondolom ügyesen) :
Inkább lennék a lengyeleknél kasznár,

*

A Treny olvasóját meglepi az a tény, hogy a költő tárgyilagos és 
nyugodt hangon sok kellemetlen és keserű dolgot mond a magyarokról. 
Pedig azért jött ide, hogy jobb szerencsét találjon. Meglepetésünk alább 
száll, ha emlékezetünkbe idézzük a korabeli helyzetet. Meggyőző szavai 
különben sem születtek rosszindulatból, sem leszólásból.

Czahrowski akkor hagyta el hazáját, amikor az a politikai és kultu
rális hatalom virágzását élte. Ebben élt, amíg otthon élt s most is érezte 
odatartózandóságát, hitt országa hatalmában. Vétett ugyan a király 
és Zamojski ellen, de nem vesztette el a visszatérés reményét. (A byczyni 
csata után egy évre a bűnösök kegyelmet kaptak s visszatérhettek bir
tokaikra.)

Magyarországi tartózkodásának ideje viszont az ország történeté
nek legnehezebb korszakára esett.1 Az ország három részre szakítva, 
szívében a török az úr, aki pusztítja a földeket, elnyomja a lakosságot, a 
legfelsőbb határig, e mellett állandóan arra törekszik, hogy uralmát az 
egész országra kiterjessze.

A  magyar társadalom kimerült, elfáradt a közel egy évszázadra 
nyúló harcban. Ezért számított nagyon a császár segítségére, igaz, hogy 
hamar éreznie kellett magárahagyatottságát. Az állandó nyugtalansá
gok ideje terhesedett az országra. A  rajtaütések és a szerencsétlen vég
vári harcok ideje. Az ország belsejében teljes a szétszakadás. Az erőket 
pedig csupán harcba toborozzák. Nem volt ez a kultúra fejlődésének 
ideje s ezért nem csodálhatjuk, hogy a lengyel költő csak siratja és fáj
lalja a magyar fold sorsát.

1 E. Lukinich : Dzieje Wegier. Hóman-Szekfű : Magyar Tört. IV. kötet. 
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Mozgalmas napokat élt itt. Az ország csaknem valamennyi várát 
bejárta. Harmincöt nevet sorol fel.1 Valamennyi között Egert szerette 
a legjobban. Nem is csoda, hogy a harcba hevülö és hírt kereső lengyel 
vitéz is megkedvelte a vitézeknek ékes oskoláját, «Jó katonaságnak 
nevelő dajkáját.» Eger váráról két költeményt írt, a 22. és a 23. számút. 
A korábbiban összehasonlítja az Eger szót az egérrel s a törököt macská
nak nevezi. Figyelmezteti a lengyel Rendeket, vigyázzanak nagyon 
Krakkóra, azért, mert Eger kapu : Lengyelország felé.

Eger 1596-iki clestére hosszú költeményt írt. Eger gyászáról és a 
híres egri vitézségről. Minden mondata tele van fájdalommal és az egri 
vitézség elismerésével. Egert —  ő is —  a vitézi népek oskolájának nevezi. 
Lehet, —  írja —  hogy Eger még visszatér magyar kézre, de olyan em
berei egyhamar nem lesznek, akiket férfiasságban még nem szárnyalt 
túl senki. Elbeszéli, hogy az egriek már kora ifjúságuktól készülnek a 
vitézi életre. A fiúk 16 éves korukban már kópját törnek a törökön. 
Most elestek, nem várván be urok segítségét. Bizonyságul arra, hogy 
mily fontos szerepe volt Egernek, felsorolja a többi elesett várakat is. 
Részletesen élénken és érdekesen írja le azokat, védelmüket és jelentő
ségüket a török elleni harcokban. «Amíg más várakat az emberek véd
ték, Eger őket védte.» Egyetlen vár sem bírta ki a támadást, ha nem 
kapott segítséget. Eger ebben erősen csalódott.

Két költeménye inkább jellegzetes, mert egy várnak, egy esemény
nek a történetét adják, míg egyéb költeményeiben inkább didaktikai 
gondolatait illusztrálja. Dobót nem említi. Pedig bizonyára hallott volt

A legnyugodtabb képet a 13. számú versben találjuk. Tiszta vers. 
Nincs benne egyéni siránkozás. «Erőszakot erőszakkal szabad vissza
utasítani .» A költemény elején Ferhát Bék második példabeszédére2 
utal:., fhallottak a farkasokról, akik a kutyákat legyőzték* (13., 9., 
hogy engedték magukat legyőzni szégyen nélkül és a farkasok a mai 
napig sem hagyják őket békében, hanem elkapdossák a nyájból, amit 
lehet — de harc nélkül. Pedig, ha az így megrabolt gazdák megértenék, 
mily fontos az egyetértés, megvédhetnék magukat velük szemben. 
A török elleni védelem jelen szervezete csupán ̂ Krisztus ellenségét örven
dezteti meg. Hiányzik a főfeltétel, amelynek alapján szembeszállhat
nának, vagyis: a megértés és az egyesülés. Mikor fognak végre észhez 
térni?! A költő Istenhez kiált segítségért, könyörülctért, kéri a Kegyel
mek Urát, tekintsen a ogyászos magyar föld sírására* (13.) 24. Mint 
külső szemlélő, aki mégis a kereszténység nevében harcol, mindenkinél 

. világosabban látja, mi történik. Az együttérzés, a fájdalom hangja 
egyenesen a szívéből fakad. Látjuk, mennyire megrendíti őt ez a szomorú 
helyzet. Már nem érzi a vele szemben elkövetett igazságtalanságokat,

1 Balog, Borkő, Boldogkő, Tisza, Ecsed, Eger, Fiilck, Horvátföld, Iczvn (?), 
Kálié, Kanizsa, Kisvárda, Komárom, Kassa, Makowice (Zboró), Mohaj, ónod, 
Sárospatak,, Eperjes, Pozsony, Rab, Szádvár, Szarvaskő, Szerencs, Kapuszima, 
Szolnok, Sztropkó, Esztergom, Széchény, Sziszek, Szikszó, Sáros, Szirák, Tőkc- 
terebes, Tokaj, Várna.

* Magyarságtudomány, 1942. január.
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csupán az elnyomott nép szörnyű helyzetét látja és a felső rétegeknél 
az egység hiányát. Ezért mondja oly találóan : ők nem ezt akarják 
látni, vagy tán nem tudják. Ez a költemény a szemlélődő költő meg
érett műve. Elárulja benne mély aggodalmát. Nem elég csak a lírai 
hang, a keresztény világ egyesülésének elhivatottságát hangoztatja, 
meg akarja mutatni másoknak, milyen a korabeli Magyarország, ame
lyet az északra, délre, vagy nyugatra fekvő szomszéd országok kapujá
nak, védőbástyájának tart.

A  költő puszta városokat, feldúlt várakat látott, a falvak sem 
mutattak jobb képet. A  házak helyén hamu és rom. A nép leszegénye
dett és sokan, akik a magukét védték, életükkel fizettek érte. De a 
korabeli Magyarországon nemcsak ez a pusztulás a legnagyobb baj és 
szerencsétlenség. A  vigasztalan jelen mellett veszélyben van a remény- 
teljes jövendő is, meg az emberek hite, vallása. Sem kisgyermeknek, sem 
tisztességes hajadonoknak nincs biztos nyugalmuk. A gyermekeket 
ölik és a hajadonokat szégyenletes rabságba hurcolják. A  népet pogány 
hitre kényszerítik, megfosztván Istenétől, hitétől és vallásától. S ha 
valaki nem akar ezektől megválni, nehéz vasba verik.

Ezzel a korképpel akarta megmutatni a költő a többi országoknak, 
hogy milyen sors várhatja őket, ha nem törik le az ellenséget.

Nemcsak a nyomor képét rajzolja meg, hanem az 52. számú köl
teményben a korabeli viszonyokra is utal. Itt vannak lantjának leg
sötétebb színei. De ne csodáljuk. Fáradt, sokszor és sokban csalódott 
ember írta e sorokat —  idegen országban, elkeseredésében. Inkább 
lenne otthon mindig rab, mint itt fogadott szolga.

Búcsúszavai: «Isten veled erényes ország, az emberek hamisak 
benned, de te magad erényes vagy.* Ezzel nekivág a nagy útnak.

*

EGER VÁRÁRÓL.

Eger, magyarul egér, akire a macska veté magát.
És lyuka körül oly sokáig járt csendesen,
Mig kivárta idejét, fogai közé ragadta 
Oly erősen, hogy az aztán pofájából könnyen 

5. K i nem szabadul, higyjétek el nekem, kezeskedem arról.
De figyelmeztetlek, emlékezzetek arra 
Ti Lengyel Tanács,1 koronátokra mondom.
És észbe vegyétek ez egyenes figyelmeztetésemet.
Mert ez Lengyelországba vezető utak valamennyije közül legerősebb, 

10. Ez a töröknek a legbiztosabb útja Magyarország felól.
És igy őrizzétek, tanácslom, Krakkót ma jól —
Ez az én egyszerű tanácsom, de úgy hiszem egészséges.
Amelyet okos fejetekben jól mérlegeljetek.
És még idő előtt hazátoknak segítséget adjatok.

15. Mert azok aztán Krakkóra nagyon rá akarnak ütni,

‘ Rendek.
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Amely körül oly szorgalmasan fognak járni,
Hogy ráncot gyűrnek rája, én cttól félek,
Amiben adja Isten, hogy hazudjam, rajta leszek nagyon.
Mert nekik Egeren kivül egy Vár sem árt,

20. Erre a macska — véleményem szerint —  mindenáron ráveti magát.

*

EGER GYÁSZA ÉS A HÍRES EGRI VITÉZSÉGRŐL.

Tudom, hogy sajnálom Egernek fekvését,
Amely Lengyelországnak volt'a kapuja, így tudtam én.
De szívemet átjárja a bánat miattad egri 
Vitézség, te ügyes, férfias, magyarságnak tükre,

5. Vitézek oskolája, te férfias, te érett,
Aki ma pogány kezek által elpusztitattál.
Rajtad Isten könyörüljön, mi mindnyájan sírunk,
Akik a te elestedből példát veszünk.
Nem tudom, akadna-e oly csökönyös szívvel olyan ember,

10. Aki tudván a férfiasságról, mindenféle bátorságról.
Meg ne könyörülne ma ez elesettségén
Ez emberi magnak, aki elpusztult Isten ítéletéből,
És azokon a férfiakon is, akik most Egerben elestek.
Akiket e helyen pogány kezek elleptek.

15. Eger még visszakerülhet azok kezére,
De nem egyhamar lesznek újra olyan emberei.
Ők voltak elei minden férfinak 
A Magyar Föld végein, mindig állandó 
Hős vitézi munkában voltak, amiből nagy hirt 

20. Vittek magukkal a kívülálló országokba, ahol megfordultak.
Én tudatában vagyok a hely nagy bátorságának,
Vitézségének, mely már eltűnt Eger Várából,
Amelyet ott, Magyar Földön nem haladt túl 
Férfiasságban egyetlen vitézség sem. Szemem láttá 

25. Az 6 kezük nagy munkáját fontos helyen gyakran :
Nem nézték a pogányt, akár ritka, akár sürü.
Találkozást rendeztek, helyet foglaltak (helyt álltak).
Bár itt-ott kaptak kis segítséget.
Tettben, férfiasságban, bátorságban mindenütt hiresek voltak,

30. Erre utódaikat is szorgalmasan tanították,
Akik tizenhatévcs korukban kópjákat törtek 
A törökkel, akin mindig dicsőséget arattak.
Ők azok szegények, akik nagyon férfiasán 
Megpecsételték saját vérükkel, mellyel ott öntözték 

35. Nagyapáikkal és feleségeikkel a hatvani folyását 
A pogány vérnek. Amiért is oly büntetést 
Vettek szegények ma önmagukon.
Amilyen egy Vitézi népnek nagy gyászul szolgál.
Hűséges őrzői is voltak e helynek,

40. Reményt nyervén a harcmezőn saját űröktől,
Amely megtévesztő őket és nagyon becsapá,
Úgy, hogy később sok bástyát helyéről leverc.
Szilák, Szarvaskő és Győr, Fülek, Szécsény is,
Szendrő, Szádvár, Balog, Krasznahorka, lein (?) —

45. E várak Egertől itt balkézről vannak
Kassa felől, és viszont amik meg jobbkéz felő l:
Ecsed, Kálló és Szerencs, Ónod meg még Tokaj 
A Tisza folyó partján, mellette meg Mokaj (?) helység,
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Majdmeg Patak, Terebcs, Makowiczéig,1 
50. Amely csak egy mérföldnyire van a lengyel határtól.

Meg aztán Boldogkő is, megemlítem Kassát,
Amely viszont kilenc mérföldre van Makowiczétól,
Kassától négy mérföldre Eperjes és Bártfa 
Kevésbbé erősebb város, mint a podóliai Kijew.

55. Tőle Makowicze majdmeg kis mérföldre 
Sáros vára is, felül már igen rothadozó.
Bár nagyon nagy és magas hegyen áll.
Távolról szemlélve hatalmas falak,
De erőben alig erősebbek a tojásnál.

60. Ámbár ebben annak, aki okosabb, azonnal helyt adok. 
Minthogy nem akarom értékelni; de az én ottlétem alatt 
Abban az időben megnéztem volt kissé az erejét.
Három vagy négy mérföldre Makowiczétól 
Van Sáros, viszont meg a Lengyel határtól innen közelebb 

65. Vannak azok a fentnevezett várak Egertől 
Szikszótól kétfelől, jól meg vannak írva.
Amely félúton fekszik Kassa és Eger közt.
Ezt így írtam le s ebben nem követtem el hibát :
Kisvárda, Sztropkó és Barkó, Szkapusany.

70. Melyeket nem kell itt e helyt megnevezni.
Azokat az aprókat meg Fülek körül nem sorolom fel.
Amelyeket jól ösmcrck és ezt jól érzem.
Ha Fülek támadna, maguk adják meg magukat.
Mert az emberek régóta így mondják.

75. A Törökök a Magyarok is igy mondják ezt e l :
Akié Fülek, azé legyen a sok kis vái is.
Ezek között nincs még olyan más erős 
Amely ellentállná a Török erőnek.
De Szendrő, Szádvár, Tokaj a túlsó féllel,

80. Mellette Patak, Terebcs —  ezeknek csupán
E kis védelmük vagyon, de minthogy maga Isten védi a falakat, 
Aki, ha akarja, a leggyengébb erődöt is megvédi.
Nincs a Magyar Földön, az egyetlen
Ecsed várán kívül olyan, amelyben ne lettem volna. És ezt 

85. Nem szégyenlem, hogy voltam, minthogy megmodhatom 
Mindenkinek, aki meg akarja tőlem tudni.
Nem szólok a falakról, a helységek fekvéséről,
Hanem a falak védelméről, az emberek odavezetéséről.
Mert falakban s fekvésben fölötte erősek 

90. S e kettőben sokkal biztosabbak Egernél.
De hát nem az embereket ezek, hanem ezeket az emberek védik 
És az ágyú siirü golyóitól idejében oda menekülnek.
A falak mögé így hát mindnyájan az ellenség elől 
Megbújnak, védelmet adván ezzel a Várnak.

95. És ha az emberek kivesznek, ki védje a falakat?
Az ágyú, bár a legnagyobb, maga már védeni 
Nehezen tud. Ez az én eszem véleménye,
Amelytől hát elállók, ha okosabbat látok.
De Eger önvédelménél volt részük (utjok) 

ioo. A környékbeli embereknek. De ezt nem tekintem.
Hogy mely Vár bírná ki ennek az urnák az erejét,
A katonáknak és a Török Császárnak nagy ügyét.
Akinek nincs segítsége, az kételkedés nélkül kénytelen 
Ugrani, hogy hosszú időre távol legyen nemzete törzsétől.

105. Mert, hiszem, nincs az ég alatt erősebb Monarcha, 4

4 Zboró egyik neve.

842



És a Várak közül sincsen olyan, amely mértékben fölötte állna 
De viszont a védelemre egy kissé gyengének 
Tartom, nem tartván ezzel jobbat fölé.
Mindig segítséget visz a leggyengébb Erődnek is, 

iio . Akár vészit, akár nyer ; igazat ad nekem ebben mindenki 
Aki ezekben az időkben velünk volt Magyar 
Táborokban, amikor a Töiök alatt Várakat vettünk be.
£era vettük ott soha a leggyengébb Várat úgy, hogy a 
Török segítséget ne kapott volna, mi ehhez nem értünk.

115. De ha hallunk a Török erejéről,
Akkor félünk tőle éjjel és nappal.
És a verebekkel együtt mindjárt a nádasba futunk.
Miből nem nagy vigaszunk, sőt hírünk sem vagyon.
Segítsége nélkül elvesztettük Győrt,

120. Szégyenkezve már elálltunk tőle.
Nálánál erősebbet Magyar Földön
Nem ismerek Komárom' kivételével, mely falakban erősebb.
Ez utóbbiak, amelyek elpusztultak, legkevésbbé sem kapván segítséget. 
Bár a pogány erők erős ütését kibírták.

125. Miből a Törökök nem kis vigaszt vittek el,
A Keresztények fölötti győzelemmel, elmentek © dicsőséggel.
Ahol Vitéz emberek is férfiasán elestek.
Karddal dicsőséget keresvén, kard által halált vettek.
De én úgy mondom, hogy az én koromban 

130. Nem élem meg a Magyar katonaság fegyelmét,
Amig az Ausztriai Házból lesz
A Magyar hadsereg Táborának legfőbb parancsnoka,
Amig saját fejével maga a Császár nem indul
Az egész Birodalommal, erről igy gondolkozik, akárcsak én,

135. Minden prostáh. De én ezt kívánom magamnak,
Hogy majd pletykának taitsák véleményemet.

*

Még egy kicsit itt felemlítelek benneteket, híres egri 
Vitézek meg a ti férfias és ügyes derckasságtokat.
Amelynek férfiasságát ott saját szemeimmel láttam ;

140. Azt ma mindenütt hirdetem ajkam fájdalmával.
A Kereszténység mostani vereségét beszorítom 
? l Yei??orotk közé, melyeket egyszerű fejemben megláttam.
Jobb híre lenne még a vesztett csatának is,
Ha Eger bevétele előtt történt volna.

145. Meg akarván mégis menteni (Egert), nem jutottak 
Hozzá, így akarván szerencséjüket kipróbálni,
Transylvania, amiről itten kevesett hallottam,
Azt akarta, hogy később ne fusson üresen a harc mezejéről.
Erőszakkal ide vezette

150. Maksimiliánt, mint a hadsereg fejét és Urát,
Hogy ott vezesse azt a szerencsétlen ütközetet.
Mivel senki sem tudja, a szerencse mikor legyen igazi.
Ez az Ur, családjára tekintvén,
És önmagán felejtvén nagy szemét,

155. Hogy a Török Császár hurkára ne akadjon,
Es hogy ne jusson arra a sorsra, mint az.
Akit a nagy Kán hurcolt a ketrecbe.
Attól, hiszem, óvakodik. A végét én
Nem tudom, de ezt figyelmetekbe ajánlom nektek,

160. Mint prosták az okosaknak, ha van megjegyzéstek 
Okos, amellyel ezt a fejben considálni
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Tudjátok és elengedni, és rajtam nem csodálkozni,
És, hogy ezt itt szélesen megírom mint egy prosták.
Tudván azt, amit szememmel látok és az emberektől hallok,

165. Lévén egyszerű Katona, nem költő.
Ezt Írtam most, ma ülvén Poznanban.

*

A Czahrowskhz vonatkozó eddigi tanulmányok még nem vettek 
észre, hogy a költő nem csak azért írt, mert költészetével akarta rehabi- 
itálni személyét, hogy nem csupán vallásos élményeinek adott irodalmi 
formát, hogy verseit nem szórakoztatásra írta, hanem, hogy tollal is 
szolgálni akarta a magyar ügyet. Szélesebb megfogalmazásban : a 
kereszténység szent ügyét.

Közel egy évtizedes magyarországi tartózkodása tapasztalatából 
nőtt ki politikai, vagy még inkább erkölcs-politikai terve. Ha ezt a 
maga egyszerűségében ma olvassuk el, naivnak tűnik, de a kor szem
üvegén át, merész gondolatot kell látnunk benne. Olyat, amely a kora
beli magyar hazafiak nyomdokában jár. Politikai tájékozódása a Habs
burgok pártjára állítja Czahrowskit. ő  is, mint a korabeli nagy magyarok, 
azt tartja, hogy a magyarság egymagában nem állhatja útját a pogány
ság beözönlésének. Segítséget reméltek tehát II. Rudolf császártól.

Költőnk nézetei népszerűek voltak akkortájt Erdélyben is, ahol 
Báthory Zsigmond 1594-ben megölette a törökpárt vezéreit és a Rendek
nek tudtára adta, hogy szövetségre lépett a magyar királlyal, Ferdi- 
nánddal. A  fejedelem szándékát Bocskai István is támogatta, bár később, 
a hadi sikertelenségek hatása alatt Zsigmond tervei megtörtek. Hogy a 
Treny szerzője politikai terve megvalósításával Erdély felé is tek in 
getett, azt a Zamojskihoz írt levélből már láttuk. *

Alkotásai nagyobb részét áthatja az a gondolat, hogy csak vala
mennyi keresztény ország egyesült ereje képes a pogányt letörni.

Hogyan képzelte el és hogyan építette fel elgondolásait ez az idegen 
végvári költő? .

Először is kiépíti az erők hierarhiáját. Első helyen Isten áll és ezert 
az (Alázatos keresztény ének Istenhez# c. versben (14) (mit erre a nótára 
í r t : Kérlek téged, aki lakozol stb.) azt kívánja, hogy e harcban maga 
az Isten legyen a hetman és hogy az Isten mindenhatósága eredményesen 
forduljon a pogányok ellen s álljon azok mellé, akik «a te nevedért fegy
vert fognak#. A  következő versben (15.) (tröviden minden keresztény 
monarhához# fordul. Azt mondja, ti keresztény, földi monarhák, cézárok, 
hercegek és királyok, ti akikről a pogány azt tartja, hogy hit dolgában 
önmagatokkal is ellentétben vagytok, eszméljetek, forduljatok önmagá
tokhoz, hogy egyetértésben foghassatok fegyvert az ellen, aki Istent 
rágalmazza. Máskülönben Isten vérontással büntet meg titeket és a ti 
királyságokat is a ti bűneitekért.

Az általános egyetértésre szólításnál tovább megy. Minthogy a leg
hatalmasabb földi monarha a császár, a 16. versben hozzá fordul, II. 
Rudolfhoz, «a legyőzhetetlen monarhához#. E versben, amelyet —  melles
leg —  Kochanowski 91. zsoltára alapján írt (nem említvén a forrást),
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forrón kéri a császárt, hogy ^mutatkozzék a nép előtt#, mert annak, aki 
meglátja, «megnö a szíve*. Világhírt igér ezért a császárnak, amelyet 
fia fog örökölni. Győzelme biztos lesz, mert Isten fog vezetni személyesen. 
A zsoltár szavaival fest teljes és biztos győzelmet.

Nem szól már külön a különféle királyokhoz, akiknek be kellene 
lépniök e szövetségbe. Csak a lengyel királynak mondja el részletesen 
tervét, meg a lengyel Rendeknek és a tisztes lovagságnak (17.) «A leg
fenségesebb lengyel királyhoz, III. Zsigmondhoz is külön szegény 
beszéd*-et mond. Nem takarékoskodik a szép címekkel, a megszólítások
kal —  akkori szokás szerint — . Kéri a királyt, hogy márcsak a hagyo
mány kedvéért is, vigyen segítséget a szomszédoknak, de saját király
sága határainak megvédéséért is álljon a harcba. Biztatja öt, hogy a 
keresztény rész őbelé helyezte bizalmát mind* és hogy ezáltal olyan 
hírre tesz szert, amely kedves lesz az egész világon. Egyúttal kéri, a 
király is feledje bűneit, bocsásson meg neki, kegyes legyen öt is, a leg
alázatosabb szolgát, felvenni az igaz hívő alattvalók sorába s a haza 
szolgálatába.

Czahrowski tudta, hogy a király csak akkor indulhat a pogányok 
elleni harcba, ha a tanács, a sejm határozatát és beleegyezését meg
kapja. Ezért külön versben igyekszik meggyőzni «Az erényes lengyel 
Rendek Nagyságos Urait* (18.). Dicséri a Rendek férfiasságát, bátor
ságát és hűségét, az egész világon híres lengyel királyságát, felszólítja 
őket, mentsék meg a meggyötört embereket. . .  Jól fontolják meg, hová 
vezethet a szerződés megszegése. Erre most, béke idején kell gondolni, 
mert később már késő lehet. Emlékezetükbe idézi várnai Ulászló esetét, 
aki azért esett el, mert nem tartotta be a hitét (ígéretét), igaz, hogy az a 
pogánynak adott szó volt. Ezért Isten elvette a katonaság szívét és a 
török teljes erővel törhetett rájuk.

Amikor a török és a magyar csapatok Várnánál találkoztak —  írja 
Czahrowski —  akkor «elövitetctt a (hit)levél, amelyet az egész hadsereg
nek hangosan hírül adott volt (egy pogány). Majd, bár pogány volt, 
Istent hívta segítségül, mondván : hogy «a saját és az én igazságtalan
ságomért# állj az én pártomra. Ez gyors eredménnyel járt. Azon a helyen 
úgy megverték a magyarokat, hogy «üstökük erősen feltüskésedett*. 
A véres ütközetben elesett a király is, holttestét meg sem találták és a 
lengyelek, akik monarhájukkal együtt küzdöttek, szintén ott vesztek.

A magyar és a lengyel csapatok veresége, az ifjú király titokzatos 
halála (a nép visszavárta!), hozzájárult ahhoz, hogy a várnai csata (1444) 
népszerű volt Lengyelországban.1

A halálában legendás hírűvé vált királyra hivatkozott és az így elő
készített Tanácsnak megmondta, hogy bár nem neki kell figyelmeztetni 
őket, mégis, talán nem oly nagy vétek, hogy nekik az okosaknak tárja 
fel, hogy menteni kell a testvéreket a pogány keménysége elől és hogy 
ezt még azelőtt kell megtenni, mielőtt «minket is letipornának*. Meg
győződése, hogy a magyarok a legnagyobb erőfeszítésük mellett sem 
képesek legyőzni az ellenséget. Lengyelország segítsége nélkül kizárt-

1 Julián Krzyzanowski: História Liteiatury Polskiej. M. Arct.Warszawa, 1939.
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nak tartja. Van bátorsága ezt megmondani, hiszen maga is szemlélője 
volt az eseményeknek. Higyjenek —  nem is az eszének, —  inkább 
tapasztalatainak és a .ténynek, hogy mindezt maga is átélte.

Hogy a Tanács határozata megvalósuljon, szükséges meg a vitézek 
lelkesedése és támogatása. Ezért a legbarátságosabb hangon szól tár
saihoz ; «A lengyel korona valamennyi nemes és derék vitézéhez* (19.) 
és felszólítja őket, mentsék meg a keresztényeket a pogányok keze 
alól s ily módon is terjesszék a lengyel nép dicsőségét.

Maga is barátainak szárnya alá menekül, ^bizonyos lévén afelől, 
hogy kegyesen fogadják* és hogy megbocsátják fiatalkori kiruccanását. 
Azt magyarázza : azáltal, hogy egykor egy lépéssel eltávolodtam tőle
tek, nem vétettem a lovagi erény ellen. Ma, annyi magyar és horvát 
földön szerzett tapasztalat után, miután sokat láttak volt szemeim és 
miután sokmindent éltem át, sokakat taníthatok «akik ma ülnek azon 
a lovon, amelyről tegnap én leestem*.

Barátai közé siet. Sok a közölnivalója. Távol a hazától alkalma volt 
megtudni mindazt, amit idegenek mondanak a lengyel vitézekről. Véle
ménye szerint erre a hírre rászolgáltak. T eh á t: elismerik a szívüket, 
férfiasságukat és bátorságukat —  «az idegen nemzetek fiai, akik ezeket 
bennetek tudják.*

Végül, a 20. számú versben, a pogányok elleni harc legérdekeltebb 
népéhez fordul: <A magyarokhoz*. Mikor köztük élt, jól megismerhette 
bűnüket és erényüket. Nem vonakodik azokat nyíltan «kibökni*. Dicséri 
a híres magyar vitézi erényeket, amelyekkel kész háborúba menni a 
monarha. A  magyarokkal is megosztja a róluk szóló véleményt. Azt, 
amit idegen országokban mondanak róluk. A magyarok legrettenetesebb 
vétke —  szerinte —  amelyet szigorúan büntetnek, az árulás. Ha az 
egységet maguk közé állítják, az ügy sokat nyer. A  monarháknak és a 
hadseregnek is «megnö a szíve*. Igaz baráti tanács e z !

A  különféle országokból toborzott zsoldosok fontos elemét képezték 
a hadseregszervezésnek. Ezt sem hagyta figyelmen kívül a költő akkor, 
amikor a pogányság ellen egységes front kialakításán fáradozott. Hozzá
juk «Az egyéb idegen vitézekhez, azaz a zsoldosokhoz* írja a 21. számú 
költeményt. Szól itt a gyalogosokhoz és a lovasokhoz is. Dicséri vitézi 
szolgálatra való készségüket és nem kételkedik abban, hogy e harcból 
dicsőséget visznek magukkal. Bőségesen tapasztalta, hogy akkoriban 
mennyire meglazult a hadsereg fegyelme. Különösképpen a zsoldosokká. 
És most megereszti a kantárszárát és lelkesen tanítja nekik mindazt, 
amit tudniok kell.

Miután rábeszélte őket a vitézi magatartásra, elsősorban kéri, hogy 
<az elnyomott népet ne kaparják*. Ilyen élményei is voltak. Nem kevésbbé 
fájlalta ezeket, mint a másik közismert gyengeséget —  az egyetértés 
hiányát. «Csak egyetértők legyetek.* —  könyörög. Istent is arra kéri, 
hogy a hírért való irigy kedés meg ne rontsa a lélek egységét. Megígéri 
társainak, hogy valamennyien híresek lesznek, csak engedelmeskedjenek 
vezetőiknek.

«A győzelemnek nem számokra, hanem férfiasságra van szüksége* — 
mondja Czahrowski, elferdítvén mesterét Kochanowskit: «prostak az,

846



aki a katonaságot nagyságából értékeli; a győzelem nem akar számo
kat, de férfiasságra szüksége van*. Egyik alaptétele volt ez a lengyel —  
nemkülönben a magyar —  vitézi nevelésnek, amely mindig a nálánál 
hatalmasabb ellenfélre készítette elő embereit. A lengyel történelem 
beszédes számokkal igazolta e nevelés igazát. íg y  például: a kluszyni 
ütközetben 6000 lengyel, Zólkiewski vezetésével szétveri a 40,000 orosz 
és 8,000 svéd haderőt. Az ullai csatában 4,000 vitéz verte szét a 30,000 
oroszt és elejtette vezérüket Szujskit. Kirchholmnál Chodkiewicznek 
mindössze 3,800 lovasa volt és 390 kurlandija lóháton. Velük verte le 
a 14,000 svédet, Európa «legyőzhetetlenjeit» s közülök 9,000-et átszállí
tott a túlvilágra.1 M ert: nem a számok, hanem az erő, a férfiasság biz
tosító a győzelmet!

Czahrowski szerette a meséket és a példabeszédeket. Most is idéz 
egyet. Nem is olyan érdektelent! Elmondja Amurates török császár 
történetét, aki nagyon bízott önmagában és lebecsülte ellenfelét : Szkan- 
ikr Békét.2 Hatalma és nagy serege bizonyságaként egy zsák mákot 
küldött vitéz ellenfelének. A nagy férfi alázatosan fogadta s viszonozta 
egy marék borssal. Üzenetet is mellékelt a fűszerhez : oegy marék bors 
megfűszerezi a zsák mákot.» Idáig a példázat.

Ha Isten a mi oldalunkon van, nem kell az ellenség erejével törődni. 
A nagy lélek és az engedelmesség győzelemre viszi az embereket. Mind
járt itt hozzáfűzi azonban, hogy a katonaságnál az engedelmesség a győ
zelem után még fontosabb!

Az ellenség reményét az engedelmességre, a katonai fegyelmre és 
az ágyúkra építette. Mi viszont —  írja —  Istennél helyezzük el azzal, 
hogy ö megment minket. Nagy bizalmában felszólítja a vitézeket, fújják 
meg a trombitákat, verjék a dobokat és induljanak gyors lovakon, alá
zatosan a harcba.

Hogy a pogányság elleni küzdelemben magának is fontos szerepet 
szánt, az —  az eddigiek szerint —  kétségtelen. Ma természetesen nehéz 
volna megállapítani, hogy miben látta saját munkakörét e szervező 
propagáló munkán kívül, programm költészetén túl. Annyi bizonyos, 
hogy nagy gonddal igyekezett mindenkit meggyőzni az ügy fontosságá
ról. Változatosan és gazdagon sorakoztatta fel az érveket és az indító
okokat. Hangja is változatokban gazdag. A  panegyrikustól a fenyegető
zésig széles skálát játszott meg és a kellő helyen alkalmazta, mindig jó
kor erősítette vagy lágyította el. A fő fonál színe : egy rendíthetetlenül 
hívő ember lelkesedése, aki mélyen és igazán hiszi hivatását és eszménye 
győzelmét.

*

1 Artúr Gőrski: Ku czemu Polska szia. Warszawa. 1938. (148. old.)
* Julián Krzyzanowski említi irodalomtörténetében, hogy C. Bazylik len

gyel nyelvre fordította r569-ben Barlecius hatalmas foliánsaiból «Kastrio!a Jerzy 
(György) élettörténetét és híres dolgait, akit közönségesen Skanderbégnek nevez
nek. Xagyon valószínű, hogy Czahrowski ismerte e népszerű regényt, amely első 
ízben adott lengyel nyelven hírt a balkáni népek életéről.
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És ti vitézek, híresek, becsületesek.
Pogány vért, mit magam is jól tudok, —  éhezők.
Minthogy nem egyszer én is veletek mártottam kardomat 
A  pogány vérébe, dögöket veletek tapostam 

5. Híres helyeken, ott tudatomban van a ti bátorságtok.
Szivetek, a harc hevében való férfiasságtok,
Látjátok itt a Monarchát, aki hozzátok szives.
És aki a harcban veletek együtt küzdeni kész.
Isten után először ót tiszteljétek,

10. És őrizzetek neki hódolatot, erős hitét.
Hogy érezhessétek az Isten kegyelmét magatok felett,
A pogányok fölött győzelmet kaphassatok azért.
Mert félelem lepi el az embert hallván, kinek tartanak titeket 
Azok, akik kívül állanak, akik e hirt terjesztik rólatok,

15. Mintha ti nem lennétek szótállók Uraitok iránt,
Torkoskodván valamiféle pogány ajándékra;
Szóval vannak közietek sokan, akik kétszinűek.
Amit rendben is találnék,
Ha ezt illetőleg egyetértésben lennétek,

20. És hogy magatok között felfednétek a farkast,
Aki a bárányokat csendben kilopkodja a karámból.
És veletek, becsületesekkel, Tanácsba ül 
Titokban, akiről ti nem mindnyájan tudtok, tudom,
És ezért ártatlanul szenvedtek.

25- Vagyis jobb idejekorán arról gondoskodni.
Hogy megtaláljátok és érdeme szerint büntessétek.
És ti mindnyájan határozzátok el magatokat az erényre.
És ezzel a terhet könnyen letészitek magatokról,
Amely vállatokat oly szégyenletesen gyötri,

30. És a kívülállók közhangulata ezt kifejezi.
Jó hát kivetni a konkolyt a búzából.
És fölvenni színét annak a ruhának.
Amelyet, az emberek szerint, viszályára hordtok.
Hogy mit sem tudtok arról, hogy közietek vannak a kétszinűek,

35. Akik titeket is ilyen hírbe hoznak
Ártatlanul, amivel a ti becsületes híreteknek ártanak.
Amit én rólatok jó lclkiismeret szerint 
Mondani nem tudok, minthogy ezzel rossz utat 
Nyitnék magamnak Isten előtt, de félreállván hallom,

40. Ezért írom nektek e verseket tanácsként.
Szóval csak keressétek szorgalmasan magatok között 
Azokat a tinéktek ártókat, és mindjárt szégyenre adjátok őket.
Ezzel igaz szolgálatot tesztek az Urnák 
És magatoknak is örök hírt és jócsclekedetet 

45. Nyertek Istennél
És kedvesebbek lesztek minden országokban.
Ezért a ti szent Monarchátoknak 
Szíve megnő és az egész hadseregnek.
És most fogadjátok éntőlem 

50. Kegyesen baráti figyelmeztetésemet.

*

Amilyen érdekes volt a lengyel irodalomtörténet részére a feledés 
homályából kiásni Czahrowski életét és költészetét, oly érdekes szá
munkra, hogy megismerhettük.

Nem volt nagy epikus lendülete, nem különös lírikus tehetség, 
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írásainak esztétikai részét az etika szolgálatába állította. Mégis meg kell 
becsülnünk, mert igen ritka adatokat hagyott ránk a X V I. század alko
nyából. Hasonló természetű irodalmi termék hazai viszonylatban is 
nem sok maradt ránk. íg y  ezek annál értékesebbek lehetnek, hiszen 
idegen írta.

Nem volt érdektelen Czahrowski és Balassi szellem rokonságát meg 
lesnünk. Mindkettő végvári vitéz és költő. Karddal és tollal szolgál
ják a hazát és a kereszténységet. Odaállnak megvédeni Európát!

Ismerték-e egymást? Hatottak-e egymás költészetére? Közvetve. 
Bizonyos, hogy közös forrásból merítettek. (Népdalok, vallásos énekek, 
Jan Kochanowski stb.) A magyar költő írói munkásságában messze 
túlszárnyalta lengyel kortársát. Azért Czahrowskinak is kijár az elisme
rés. Legalább az itt következő Bartosz PaprockP-íéle megfogalmazásban.

CZAHROW SKI ÁDÁMNAK.
A VITÉZI DOLGOKBAN JÁRTAS FÉR FIÚ N A K  CÍMERÉRŐL.*

E folyóknak* Lengyelországban mindig nagy hírük volt.
És ez Ádám miatt semmit sem változott.
Sőt véres folyást ő adott nekik férfiasán 
Azon országban elkövetett nagy vitézségei által.
Ott, ahol a Sárkány álkapcsát a Keresztényekre kitárta.
O ott férfiasán emelte fel Vitézi kezét.
És erősen itatta vérrel a magyarok földjét.
A nagy hírnévre méltó ily  oknál fogva.

*
Csorba Tibor.

Bartosz Paprocki (1540— 1613 vagy 14.) Polockban született. Julián 
Krzyzanowski szerint korának egyik legtévékenyebb egyénisége : heraldikus. 
történész, eruditus író. Még ma is jelentős műve : «A lengyel vitézség címerei, 
vagyisaz erény fészke*. Kraków, 1584. —  Bájos elbeszéléseket jegyzett fel a nemesi 
címerek eredetéről. Gondosan tanulmányozta a családi levéltárakat. Sokat és 
jól figyelt meg. Érdekes élettörténetét Piotr Chmielowski lengyel irodalomtörté
netéből (269. old.) ismerjük. Paprocki is —  valószínűleg a byczyni csata után, 
1587-ben kénytelen elhagyni hazáját. Előbb Sziléziába, majd Csehországba megy. 
Itt jelentős cseh íróvá lesz s csak öregkorára tér vissza hazájába. Valószínűlég 
visszatérése után írta Czahrowski címerére e költeményt.

A Treny 2. oldalán, ahol egy 5rX92 nagyságú lámetszet van, amely egy 
huszárnak egy pogány feletti győzelmét ábrázolja, —  meg is jelent Paprocki versé.

* Szószerinti fordítás lengyelből.
* A korczakowi címeren piros mezőben három folyó van. Lásd : Paprocki, 

Herby. Kraków, 1858. 677— 79. old. «A magyar királyságban három folyó híres : 
Duna, Száva, Tisza ; némelyek a Tisza helyett Drávát mondanak.*
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