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A FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK TÜKRÖZŐDÉSE A LENGYEL IRODALOMBAN
A bécsi diadaltól Buda visszavívásáig, 1683-1686*

A korabeli háborús események lengyel irodalmi szemszögből történő bemutatásakor, a tárgyalt
európai összefüggéseken belül különös figyelemmel kell lennünk Lengyelország törökellenes hábo
rúkban betöltött szerepére a hetvenes évektől. A Bécs ostromától Buda visszafoglalásáig, s Magyar
ország török uralom alóli felszabadításáig terjedő időszak tükröződése a lengyel barokk irodalom
ban csak a hetvenes évekre visszatekintő, török elleni küzdelmeket megörökítő irodalom folyto
nosságában válik teljessé. Ha ezúttal le kell mondanunk az előzmények ismertetéséről, hangsúlyozni
kívánjuk az 1683 előtti évtized lengyel turcica-irodalom fejlődéstörténeti fontosságát, különös tekin
tettel a következő évtized törökellenes irodalmára.
Annyi mégis elmondható, hogy a török elleni küzdelmek hősi tematikájának újbóli kibonta
kozása a tatárok elleni (1672) és a török elleni chocimi (1673) győzelem idején kezdődött a len
gyel királyság székébe emelt törökverő hetman, „kamenyiczi generális" hősiességének magasztalásávaL A Zrínyi kortársaként korábban emlegetett hadvezér, a magyar korona várományosai közt is
számításba vett államférfi, a Nemesi Köztársaság trónjára került III. Jan Sobieski személye és politi
kája kulcsfontosságú a bennünket érdeklő lengyel irodalmi források feldolgozása kapcsán. Már a
bécsi diadal (1683) előtt nemzeti hőssé emelkedett („Mars Poloniae coronatus..." - „Poloniae Caesar,
Dux Militiae Fortunatissimus..." - „Fűimen orientis..." - „Polonus laureatus..." - „Clipeus Christianitaíis to jest TarczaChrzescijanstwa...") - hírnevét Európa-szerte ismertté tette a királyi udvarból
kisugárzó barokk latin politikai publicisztika.1 Ezért is rendkívüli eseménynek számított Sobieski és
Szelepcsényi György találkozása Morvaország fővárosában (Brno) 1683. augusztus 29-én, ahol az esz
tergomi érsek fényes fogadást adott a Bécs felé vonuló lengyel király tiszteletére. Ezt a napot sokan
följegyezték; emlékezetes nap a királyi kalendáriumban; M. Dyakowski, M. Katski diáriumában;
F. P. Dalerac, a király francia bizalmasa munkájában.2 A barokk dicsőítő jelzőkkel elhalmozott, s a ba
rokk művészetekben dicsőített nemzeti hős a bécsi győzelmet követően Európa („Atlas Europae") és
a kereszténység hősévé („Salvator", Mózes), megszabadítójává vált.3

•Elhangzott a Budavári Emlékbizottság és Esztergom város Tanácsa által rendezett „A magyarországi
felszabadító háborúk és Európa" c konferencián 1986. április 2-án.
1
Konstanty Marian GÓRSKI, Król Jan w poezji pohkiej XVII wieku, in Pisma literackie z
badan nad literatura polska XVII i XVIII wieku. Warszawa 1913. 1-187; Jerzy áLIZINSKI, Jan III
Sobieski w literaturze narodów Europy. Przedmowa Jan Wimmer. Warszawa 1979. 15-49, Józef
GIEROWSKI, História Polski Warszawa 1982. 242.
2 Kalendarz Króla Jana z roku 1683, in Józef KALLENBACH, Czasy i ludzie. Warszawa 1905.
346; Jan SOBIESKI, Listy do Marysieúski Opr. Leszek KUKULSKI. Warszawa 1962. 500; 29 VIII
1683: S*LIZINSKI, 58, 364-365; Müan SMERDA, Wyprawa wiedenska Jana Sobieskiego a kraje
czeskie in élpski Kwartalnik Historyczny Sobótka Rocznik XXXV 1980. 246, 249.
3 sYlZINSKI i.m. 16, 34-35, 46-49, 62, 67-68, 76, 85;Tadeusz MYSZKA, Zwyciezca spod
Wiednia król Jan III Sobieski w literaturze polskiej. Kurier Literacko-Naukowy nr 37, dodatek do
Ilustrowanego Kuriera Codziennego 11 VIII 1933, nr 252; Wojciech FIJALKOWSKI, Gloryflkacfa
Jana III w sztuce czasów baroku, in Studio z dziejów epoki Jana III Sobieskiego. Acta Universitatis
Wratislaviensis No 726. Ser. História XLVII Wroofew 1984. 19-45.
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1683 szeptemberében - írja róla monográfusa, Z. Wójcik - ő volt a hosszú törökellenes magyaror
szági felszabadító háború legenergikusabb szószólója a haditanácsban, s túl ezen - párkányi gyó'zelmével és Esztergom bevételével - példamutató kezdeményezője.4 Nem térhetünk ki a lengyel király
Bécs felszabadításában és a magyarországi háború kezdetén játszott történelmi szerepének császári
udvari és lengyel megítélésére vonatkozó, régi keletű polémiára.5
A fordulatra idézzük Sobieskinek a sorsdöntő bécsi csata másnapján a nagyvezír sátrából a király
néhoz írt levelét: „Ma megindulunk az ellenség után Magyarországra. Az elektorok (választófejedel
mek) nem akarnak tőlem elmaradni. Ez rajtunk az Isten áldása, amiért dicsőség és hála légyen neki
mindörökké... a szász és a bajor herceg szavukat adták nekem, hogy eljönnek velem a világ végére is...
C'est une armée véritablement ressemblante (a celle), qui le grand Gofred menőit ä la Térre Sainte...
írok a két litvániai hetmánnak, akik Magyarországba mentek..."6 Innen küldi győzelmi jelentését
XI. Ince pápának és XIV. Lajosnak, valamint figyelmeztető levelét Thökölynek, aki Sobieski taná
csához tartva magát, távolmaradt a bécsi csatától,7 utána pedig cseklészi táborából Korponán keresz
tül a Tiszáig visszahúzódva sorra indította követeit a lengyel királyhoz. Sobieski intette a kuruc vezért,
ne szalassza el a megegyezést, mert a császár a török leverésével nem fog tárgyalni vele. A királyi levél
íróval meg is kezdtük a tárgykörünkbe vonható különféle műfajú forrásanyag fölidézését.
Marcin Katski tábornok is azt írta szept. 14-én naplójába, hogy a lengyel had másfél mérföldnyire
a Duna mentén Presburg irányába indult, s a király a haddal ment.8 A világraszóló bécsi diadal után
érthető volt, hogy a lengyelek nem kívántak visszatérni a morvaországi úton, a hadi dicsőség növelését
remélték a szövetségesekkel megindítandó magyarországi törökellenes hadjáratban. S jóllehet a hadi
tanácsban vita folyt az ellenség üldözésének és a háború folytatásának mikéntjéről, a lengyel seregek
Pozsony irányába húzódtak. Hieronim Lubomirski herceg tábori papja, a lublói Johann Kincel, volt
podolini diák, akit a tábornagy tolmácsi szolgálatra magához hívatott, ezzel zárja a város fölmentésé-

4
KOVÁCS István, Sobieski János híres győzelmei és balsikeres uralkodása. Zbigniew Wójcik év
fordulós monográfiájáról. Tiszatáj 1984. 33-37; Z. WÓJCIK, Jan Sobieski. Warszawa 1983.
5 A lengyelek szerint Sobieski hadi sikereire féltékeny Lipót kiáltványaiban kisebbíteni, elhall
gatni igyekezett a király érdemeit; a császári propaganda hatására előfordult, hogy az ausztriai és
német historiográfia és szépirodalom - a nemzetközi visszhangtól eltérően - lekicsinyelte Sobieski
és a lengyelek szerepét; vö. Jan WIMMER, Przedmowa. in SLIZINSKI, i. m. 7 és235, 243-244,
249-251; a 100 éves évfordulón megjelent hivatalos álláspontot képviselő történeti munka szerint
a lengyelek kizárólag saját érdekeikért harcoltak, s a szept. 12-i haditervet nem Sobieski, hanem
Lotharingiai herceg dolgozta ki, s elmarasztalta a lengyel hadakat is; egyes történészek Sobieski ma
kacsságának, s az ostromlott városból elmenekült, majd visszatérni akaró császár áldozatkészségének
tulajdonítják a főparancsnoki tisztségnek a királyra ruházását. Gottfried UHLICH: Geschichte der
zweiten türkischen Belagerung Wiens, bei der hundertjährigen Gedächtnisfeier. Wien 1783; Michat
MARCZAK, Z dawnej literatury austriackiej o odsieczy wiedenskiej. Kurier Literacko-Naukowy 1933.
nr 37. 11; Hugo HANTSH, Die Geschichte Österreichs. Graz 1962. II, 49; SYlZINSKI, 258, 364365.
6 List króla Jana III do Królowej, w namiotach wezyrskich, 13IX 1683 w nocy. Jan Sobieski,
Listy do Marysieríki. Opr. Leszek KUKULSKI. Warszawa 1973. II, 218.
7 Datum in tentorio Magni Vezirii, ad Viennam, 13-a 7-bris 1683. Idézi a korabeli önéletíró is:
Felső-Ozoróczi és Kochanóczi Ottlyk György önéletírása. 1663-1711. Történelmi naplók, 16631719. Közli THALY Kálmán (az eredeti kéziratból). MHHS XXVII. Bp. 1875. 17-18; Zygmunt
ABRAHAMOWICZ, Sobieski és Thököly, in A Thököly-felkelés és kora. Szerk. BENCZÉDY Lász
ló. Bp. 1983. 111-117; Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Kiadta SZÁLA Y László. Pest 1858.1. 536;
PápaiPáriz Ferenc naplója. Kiad. KONCZ József ItK 1892. 513.
8
Diariusz Wyiazdu z Krakowa pod Wiedefi Jana III. Roku 1683. W Krakowie 1784 és új kiad.
1983. 31. „Die 14. Septembr. Nasze zas* Polskié Woysko ruzyt sie, z smrodów o póltory mile nad
Dunaiem ku Prezburkowi y Król ImC* poszedí z Woyskiem." M. Katski tűzértábornokra vö. GIEROWSKI, /. m. 228.
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ről tudósító levelét szeptember 15-én: „... in Hungáriám tendimus."9 Szeptember közepén emlékeze
tes esemény történt, amely a további magyarországi fejlemények szemszögéből különösen figyelemre
méltó. Az ostromlott Bécsbó'l udvarával együtt elmenekült, majd a diadal szinterére nyomban vissza
tért Lipót császár és a győzelem babérjait szeptember 13-án Bécs városában learató lengyel király ta
lálkozásáról van szó. „A császár már innen csupán másfél mérföldnyire hajózik a Dunán; de látom,
hogy nem őszintén akar találkozni velem, s híre jár, hogy saját ünnepségére kívánna a leggyorsabban a
városba menni, pour chanter le Te Deum ..."10 Erre másnap szept. 14-én került sor a választófeje
delmek és más hercegek társaságában. A császár csak ezután akart találkozni a Magyarországra készülő
Sobieskivel, aki feleségét, Maria Kazimierzát szept. 15-ét követő levelében tudósítja erről.
A császár és magyar király a bajor választó kíséretében érkezett, néhány tucat udvari gavallér, hiva
talnok és miniszter volt vele, mögötte darabontok, előtte kürtösök, inasok s lovászok. „Képét nem
írom le, mert ismerős. Pejlován ült, szemmel láthatóan spanyol paripán. Gazdagon hímzett justaucorps
(testhez álló zeke) volt rajta, francia kalpag csattal és fehér s téglavörös tollakkal, zafir kapocs gyé
mántokkal, s úgyszintén egy spádé. Elég emberségesen üdvözöltük egymást: néhány udvarias szóval
köszöntöttem latinul; ő is ezen a nyelven válaszolt eléggé udvarias módon. Egymással szemben megáll
va, bemutattam neki fiamat, aki hozzá közeledve, üdvözlésére meghajolt. A császár kezét sem emelte
kalapjához; aminek láttára majdnem megdermedtem. Ugyanígy viselkedett az összes szenátorral és
hetmánnal is, szövetségesével, a herceggel, a belzi palatínus úrral szemben is. Mégsem illett másképpen
(hogy a világ meg ne botránkozzék, ne érezzen kárörömöt, vagy ki ne nevessen), éppen csak pár szót
mondtam még neki; ezután megfordultam lovammal, mindketten meghajoltunk, és utamra indul
tam, öt pedig a russiai palatínus kísérte a sereghez, mert őmaga így kívánta; és megszemlélte ha
dunkat, amely szörnyen fel volt dúlva, és hangosan panaszkodott, hogy legalább kalappal jutalmaz
ta volna oly. nagy fáradságukat és veszteségüket."11 A naplóíró Katski generális szerint az „auszt
riai gőg" („pycha austryacka") megsértette a hadak becsületét.12 A császár számlájára írt kevély
viselkedés egyaránt sértő volt a királyi családra, a nemesi és vitézi rendre. A szándékolt schwechati
„afront" lényege, hogy a Sobieski-családra féltékeny Habsburg Lipót nem vett tudomást - a lengyel
trónra vagy erdélyi fejedelemségre szán - a bécsi győzelemben atyja oldalán résztvevő Jakab király
firól. Az „afront" politikai epizódja lényegtelen udvari etikett mozzanatként fordul elő, vagy hiány
zik a császári krónikások följegyzéseiből, a lengyel szemtanúk viszont nem feledkeznek meg róla.
Csak a távoli emlékíró, J. Ch. Pasek festett erről idillikus jelenetet: „Ama szerencsés győzelem után
a monarchák hamarosan összetalálkoztak ad mutuum amplexum, Leopold a keresztény császár
III. János lengyel királlyal, hogy ... milyen nagy volt az öröm, gratuláció... mily kedvesen üdvözölték
a királyt, milyen hálásan fogadták ezt a szolgálatot, erről majd bőven írnak a historikusok... Azután a
császári és a lengyel seregek Magyarországba mentek a török üldözésére..."13
A Magyarországra menetel előtti állapotokról másféle kép tárul elénk Sobieski előbb idézett szep
tember 17-i leveléből. „Ezután a találkozás után egyszerre minden megváltozott, mintha minket soha
sem ismertek volna. Eltávoztak mellőlem a császári megbízottak, a követ, aki mindjárt a veszély múltán
9 J. Kincel piarista pap (megh. 1683. okt. 4-én Pozsonyban); németül, magyarul, szlovákul, len
gyelül beszélt, s augusztus elején ment H. Lubomirski táborába Bécs alá. FRIEDREICH Endre, A Thóköly-kor az egykorú piarista krónikákban. Századok 1934. (pótfüzet) 598-603.
io List króla Jana III do Królowej, i. m. 1973. II, 217-218; a császár Linzbe meneküléséről,
íranciscus WAGNER,///Sforza LeopoldiMagnis Ceasaris Augusti. Augsburg 1719. 588.
ii Listy do Marysienki, i. m. 1973. II, 221-222 (17 IX 1683); áLIZINSKI, /. m. 55-58, 237238, 242; Jakub SOBIESKI, Diarium obsidionis Viennae. Bibi. Czart. Ms^sygn. 1379. Lengyel ford.
Nowy KORBUT. Warszawa 1965. III, 260; HÓMAN Bálint és SZEKFU Gyula, Magyar történet.
IV. k. írta SZEKFÜ Gy. Bp. 1935. 207, 211.
12 KATSKI, i. m. 31: „Die 15. Septembr. We érződé Cesarz Jmc iechaf do Króla Jmci, z którym
powitaf sie na koniu w polu przed naszym szykiem, wzaiemnie sobie powinszowali. - Obiechaf potym
w szyku wszystkie Choragwie, których nieco pycha Austryacka urazifa, bo okrom Króla przed nikim
zgofa nie zdi^rf kapelusza. - PowróciT potym do Wiednia, a Król Jmc* pomknaf sie o pófmile daley."
13 Jan Chrysostom PASEK, Pamietniki. Oprac. i wstepem opatrzyí Roman POLLAK, Warszawa
1955. 353: „Poszfy potem wojska cesarskie i polskie do Wegier szukád Turków..."
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úgy megváltozott, hogy senki, aki őt ezelőtt ismerte, nem ismert rá, mert nemcsak hogy fennhéjázó
lett, hogy mindenkit került, de ráadásul leitta magát és arcátlanul fecsegett. Semmi élelmet nem adnak,
amire a szent Atya pénzt küldött Bonwizi főtisztelendő úr kezeihez, aki Linzben maradt. A spanyol
követ, aki olyannyira óhajtotta nálam az audienciát, amit megkapott, s a magánkihallgatásra helyet
biztosítottak neki, most meg sem szólal... Olyanok vagyunk itt, miként a pestisesek, felénk se néz
senki, bezzeg a hadjárat előtt nagy sátram úgy telve volt néppel, hogy moccani sem lehetett benne...
Betegeink szeméten fekszenek... sebesültjeinkről nem tudunk gondoskodni... pénzemet nem akarják
elfogadni... hősi halottaink elhantolására csak a pogányok hullahalmai közt adnak lehetőséget... szeke
reimet kirabolják... lovainkat erőszakkal elveszik... a kommendáns elrendelte, hogy mától kezdve a
városba lengyelt ne bocsássanak be, s megparancsolta, hogy tüzeljenek rájuk." 14 A kölcsönös bizal
matlanság légkörében megnyilvánult ellenséges érzület sejtetni engedte, hogy a lengyelség nem kívá
natos vendég és szükségtelenné vált szövetséges Bécs falain kívül is. A császáriak sem feledték a király
fölényes szavait, amikor az elsöprő erejű támadás előtti szent mise végeztével Sobieski röviden szólt
lengyel alárendeltjeihez: „Ugyanaz az ellenség áll velünk szemben, akit Hocimnál megvertünk. Most
idegen országban vagyunk, de nem idegen ügyért harcolunk. A hazánkért és a kereszténységért harco
lunk, nem a császárért, hanem az Istenért haacolunk... 15 A közvetlen veszélyhelyzet elmúltával a császá
ri hadvezetés igyekezett érvényt szerezni az 1683. április 1-i szerződésben foglaltaknak, hogy a török
ellenes hadakozásban a császár seregei Magyarországon, a lengyelek Podoliában és Moldvában har
colnak.16 A Buda megostromlására kész Sobieski növekvő katonai és politikai ambícióinak visszaszorí
tásával csökkent ugyan az esélye a lengyel király magyarországi ügyekbe történő beavatkozásának, de
a bomladozó szövetség hátráltatta Buda török alóli felszabadítását is.
A politikai és katonai nézeteltérések újabb mozzanataként hatott a király emberének szeptember
16-án történt visszaérkezése Thökölytől, ennek követe társaságában; a lengyel naplóíró a következő
napon már a kuruc megbízott királyi audienciájáról számol be; s egy hét múlva Sobieski pozsonyi lá
togatásáról, majd ismét Thököly követének jöveteléről. 17 A levélíró szeptember 28-án így ír felesé
gének: „Édes lelkem, Thökölyt én nem kedvelem, de nagy szánalmat érzek a magyar nemzet iránt
kegyetlen megpróbáltatásai miatt." 1S
Sobieski ekkor már magyar földön jár, s a Győrön át Budára futott Kara Musztafa nagyvezír nyo
mában a győri vár alatt találkozik egy magyar huszár regimenttel, élükön br. Esterházy János vicekapi
tánnyal. A lengyel tűzértábornok barátságos hangnemben ír erről a szeptember végi találkozói
„Szerdán a felséges Király mérföldnyire megközelítette Jaworynát vagy Rab (Raab)ot; elébe kijött
háromszáz magyar huszárból álló magyar Praesidium kommendánsa, Esterházy generális úr. És rr»"

14 Listy do Marysienki i m. II, 222 223: ^LIZiriSKI, í. m. 5 7 - 5 8 , 235; Kalendarz Kró'
z roku 1683, i. m. 347 358: Starhemberg tüzérparancsára, Acta Joannis III RegisPoloniae u
1683. Ed. Jerzy Franciszek KLUCZYCKI. Cracoviae 1883,400 401;FRAKNÓI Vilmos, X.
pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. (A vatikáni levéltár diplomáciai irón
alapján) Bp. 1886. 71 72.
is „Ten sam nieprzyjaciel
powiedziaf któregosmy pobili pod Chocimiem, stoi naprzeciw nas.
Jestesmy wpravvdzie w obcym kraju, ale przeciez walczymy nie za obca sprawc. Walczymy za násza
ojczyzne i za chrzelcijanstwo, walczymy nie za cesarza, lecz za Boga." Vö. Rzeczpospolita w dobié
Jana III. Red. Adam RUTKOWSKI. Warszawa 1983. Lapszám nélkül (Odsiecz Wiednia
Wystawa).
16 WIMMER, Przedmowa, in ^LIZlr^SKI, t m. 8 9; KOVÁCS Endre, Magyarok és lengyelek a
történelem sodrában. Bp. 1973. 183.
1 7 Die 16. Septembr. „P. Giza powroerf od Tekielego y Posef iego z nim." - Die 17. „Pos&r"
Tekielego miaf u Krola Imci Audyencya," - Die 24. „Krol Imc w Prezburgie." - Die 27. „Pose?
Tekielego w ten dzien przyiechaf do Krola Imci." KATSKI, i. m. 32 34; FRAKNÓI, i. m. 73; ÁN
GYAL Dávid, Késmárki Thököly Imre. 1657 1705. Bp. 1889. II, 70 77; WacTaw FELCZAK, História
Wegier. Wioctaw-Krakow 1983. 153-154.
18 „W Tekolim. moja duszo. ja sie. nie kocham, ale nad narodem wejierskim mam wielkie mübsierdzie, bo sa okrutnie utrapieni." (28 IX 1683) Listy do MarysieÁki, i. m. 1962. 514 és 530, 544 is;
ABRAHAMOWICZ, i. m. 111.
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ez az Esterházy régi és derék katona, és az emberei mind ugyanolyan vitézek, kiváltképpen inter
alios Csáki úr, igen díszes megjelenésű magyar úr. A Király őfelségét lóról leszállva fogadták, kezet
csókoltak neki, majd az erődbe vezették, amelytől minket még egy oldalág választott el, de mi rajta
hídon át mentünk Jaworynába..." 19 Innen Komárom érintésével jutottak el Párkány alá, hogy a
császári hadvezetés által célul kitűzött Esztergom bevételében részt vegyenek.
A szemtanúk leírása szerint Kara Mehmed, az új budai pasa rajtaütése olyan zavart okozott, hogy a
király is halálos veszedelembe került. Számosan örökítették meg azt a tumultuózus harci jelenetet,
amikor a király oldalán, a dragonyosok élén küzdő Wfadystaw Denhoff (wojewoda pomorski) palatí
nus október 7-én elesett az első párkányi csatában. Sobieski személyes tónusú, szomorú hangulatú
levelében számol be a királynénak a történtekről, tisztjeinek, vitézeinek s az általa nagyrabecsült főúri
fegyvertárs hősi haláláról. 20 A háborúban edzett Katski generális tolla elnehezül, amikor erről ír;
számosat megnevez az elesettek közül, elsőként a palatínust, Siemanowski és Kalinowski huszár
főhadnagyokat, s másokat; főképpen a dragonyosokban esett nagy károkat és bátor tisztjeiket saj
nálja. 21 A bécsi győzelmet követő egy hónapon belüli első rosszul végződött összecsapás riadalmat
keltett a lengyel hadak között, „többen ajánlották királyuknak, térjenek vissza hazájukba, s ne ont
sák vérüket idegen földért". 22 Pasek később, a szerencsétlen ütközet résztvevőinek elbeszélései alapján
adja elő a pomerániai palatínus megrendítő halálának mozzanatait, hozzáfűzve, hogy két nap múlva,
a második párkányi győztes csatában az egyesült lengyel és császári seregek dicsőséggel övezték az ele
settek emlékét. 23 A közeli élmény hatása alatt készült az a két ,,relatio", amelynek szerzői Denhoff
környezetéből tudósítják a gdanskiakat palatínusuk halálának színteréről és körülményeiről. 24 Az al
kalmanként személyesre váltó hangnem, s érzelmi elemekkel telített prózastílus a legfőbb irodalmi ér
téke a háború tragikus napjait idéző emberi megnyilatkozásoknak. Erről tanúskodnak a Párkány és
Esztergom körüli harcok más művészeti emlékei is. 25 Sobieski lelkesült sorokat írt a törökellenes
küzdelem lánglelkű apostolának tartott Marco d'Aviano kapucinus barátnak: „... nem szabad fel

is KATSKI, i. m. 3 5 : Die 29. Septembr. - 39: Die 2. Octobr. Sobieski Komáromba érkezik.
íö 20 Sobieski; Listy do Marysienki, i. m. 1962, 554, 556 (okt. 10; 558, 570 (okt. 21); J. WIMMER,
sTradycje wofskowe rodu Sobieskich, in Slyski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1980, 159; Wacfaw
!
?#DYNIEC, Wtädysfaw Denhoff- rzecz o zofhierskim honorze. Studia... Acta... 1984, 2 3 5 - 2 4 4 .
21 „Opisywac particularitates tej potrzeby nie chce sie piórem.. Nobilita Clades smiercia wielkieCzibwieka, Wojewody Pomorskiego; Poruczników Husarskich, P. Siemianowskiego i Kalinowskiego,
^.ych. Najwieksza jednak szkoda w Dragoniach, z którymi nie mafo Officjerów godnych nieámier"tfawy polegfo."Diarius... i. m. 1983. 41;ODYNIEC, i. m. 241.
^ H l E S Z L É N Y I Antal, Buda felszabadítása 1686. Bp. 1936. 84.
J. Ch. PASEK, Pami^tniki Wstepem i objasnieniami opatrzyt W. Czaplinski. Wroclaw 1979.
' U o - 5 4 8 ; KATSKI, i. m. 4 1 - 4 2 .
24 ODYNIEC, i. m. 243; Wojewodzkie Archiwum Paiístwowe Gdansk DZ. 300 R/Kk 8, k. 63
és k. 67 (Krakkó október 20.).
25 Bitwa pod Parkanami, Pandolfo Reschi ok. 1684 (Múzeum Narodowe, Varsó); Bitwapod Parkanami (Ismeretlen festő műve, Múzeum Wojska Polskiego, Varsó); ugyanitt M. Altomonte olajfest
ménye is; Bitwa pod Parkanami, 1683. Rézmetszet (Múzeum Czartoryskich, Krakkó); Párkány ostro
ma, 1683. Rézmetszet és karc (Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.); Párkány ostroma Sobieski lovasképé
vel. J. U. Kraus rézmetszete J. J. Waldmann rajza után (MNM, Bp.); Lengyelek bevonulása Esztergom
ba. Olajfestmény (Múzeum Narodowe, Krakkó); M. Altomonte Sobieski udvari festőjének „Zóöciew
plébániatemplomában festett nagy vásznai (1945-ig még láthatók voltak) Odsiecz Wiednia i Bitwa pod
Ostrzychoniem - Bécs ostromát és Esztergom bevételét ábrázolják. Fennmaradtak rajzai, a két kép
elkészítésével kapcsolatos vázlatai." Máriusz KARPOWICZ, Sztuka Warszawy czasów Lubomirskich,
in St. H. Lubomirski, pisarz, polityk, mecénás. Pod red. Wandy ROSZKOWSKIEJ. Wroofaw-Warszawa 1982. 84; uő. Polskié itinerarium Marcina Altomontego. Rocznik Historii Sztuki 1966. t. 6.
97-159.
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hagynunk a harccal és az imádsággal; nekünk Budát, a háborús dicsőség központját kell megroha
moznunk, mert csak ez fogja az ellenség gőgjét végleg megtörni." 26
Az útirány azonban Esztergom volt, s míg odaértek újra feltűntek Thököly biztosai, ezúttal olyan
tapasztalt kuruc diplomaták, mint Absolon Dániel és Gerhard György, élükön gr. Homonnai Zsig
monddal. 27 Sobieskinek ezért is, meg katonai hadászati kérdésekben is állandó vitái voltak Esztergom
alatt Lotharingiai Károly császári fővezérrel. Mégis 1683. október 21-én az esztergomi táborból fennkölt
szavakkal írja feleségének: „Kedves nekem az élet az Isten, a kereszténység és a haza szolgálatában,
kedves az én drága szívemnek, gyermekeimnek, rokonaimnak és barátaimnak; de a becsület („honor")
is, amelyen az egész kor erkölcse nyugszik, kedves kell hogy legyen..." 28 Az egy hetes ostrom után
október 27-én bekövetkezett Esztergom megvétele volt a szövetséges csapatok Sobieski részvételével
elért győzelmi sorozatának ezévi betetőzése. Az esztergomi „Te Deum..." ünnepi hangulatát azonban
disszonáns hangok zavarták. Erre utal Sobieski a győzelem napján a királynéhoz írt levelében, amikor
Károly herceg Thököly követeivel szembeni elutasító, fagyos magatartásáról is szól.29
Amíg a bécsi ostrom előtt a császári diplomácia kényszerből hajlandónak mutatkozott a lengyel
király közvetítő szándékának elfogadására, a győzelmi fordulatot követően, Párkány és Esztergom^ j
megvétele után, a császári hadvezetőség már nem nézte jó szemmel Thököly követeinek feltűnését So
bieski mozgó főhadiszállásán. A király még mindig hajlott a közvetítésre, ami a megváltozott körülmé
nyeket tekintve, a kuruc magyaroknak kedvezett. De a győztes császári generálisok elzárkóztak a tpv
gyalások újrakezdése elől. A naplóíró lengyel tűzértábornok az eredménytelenül végződő találko;
napján tömören összegezi: „Tanácskozás volt Thököly dolgáról, akivel a Császáriak nem akartak sem"
miféle szerződésre lépni, amint ezt kiejelentette a Lotharyngiai herceg és Starhemberg generális, aki
tanácskozás után elbúcsúzott király őfelségétől és elindult Bécs felé." 30 November 5-én Lotharingiai
Károly ípolysági főhadiszállásán nem volt hajlandó szóba állni a lengyel királyi tanácsosok kíséretében
érkező Thököly-követséggel. A császári megbízottak - jelentéstétel végett
kérték a királytól a java-* *~
solt föltételek átadását. Mire a lengyel udvari főemberek tiltakoztak az eljárás ellen, hangoztatva, hogy
uruk nem minisztere a császárnak, hanem egy független ország királya. A föltételek elutasítása egyet
jelentett Sobieski békeközvetítésének, mint illetéktelen beavatkozási kísérletnek visszautasításával.31
Thököly ugyanis a császár és magyar király lázadó alattvalója, vele alkotmányjogi vitát nem folytat, —
s ebben külső hatalom nem közvetíthet. Nem sikerült a lengyel hadak magyarországi téli szállásának
biztosítása sem, hiszen akijelölt körzeteket Thököly csapatai pusztították. Sobieski a körülményeket
mérlegelve, elhatározta, hogy seregével északkeleti irányban visszahúzódva, hazatér. Utján magyar és

26 Sobieski levelének több kiadása is van; Lettera et Relatione seritta dalia Maesta del Re di
Polonia al padre Marco d'aviano Cappuccino in Vienna. Venetia et Napoli 1683; Copia di lettera
seritta... Venetia 1683; KOSSÁNYI Béla, A Báthory Sobieski emlékkiállítás katalógusa. Bp. 1933.
136 137. nr 2 6 9 - 2 7 0 , MESZLÉNYI, i. m. 85; KELÉNYI B. Ottó, Budai impresszumos nyomtatvá
nyok 1688-1708. Klny. Főv. Szabó E. K. Évkönyve III. k. 1933. Bp. 1933. 10, 15.
27 KATSKI, /'. m. 50: Die 13. Octobr. „Posfowie od Tekielego Graff Humena y inni do Krola
Imci przyiechali." Vö. még Thököly „Screnissima Regia Maiestatis Domine Clcmentissime! ... Datum
ex Castris ad Paloita sitis die 13. Octobris 1683." Autográf aláírás: „Servus humillimus Emerico
Thököly." Acta za JanaIII. 1681 1693. Bibi. Czart. Sygn. 428. Fol. pag. 554, nr 163 164;SZEKFU,
i. m. IV, 210 - 2 1 1 ; KÖPECZI Béla, .Magyarország a kereszténység ellensége" A Thököly-felkelés az
európai közvéleményben. Bp. 1976. 26.
28 List króla Jana doKrólowej, 21 X 1683. Listy do Marysienki. i. m. 1962. 570.
29 ABRAHAMOWICZ./ m. 115; Esztergom megvételéről. PÁPAI, i. m. 513.
30 KATSKI, i m. 57: Die 29. Octobr. „Consilium byíb strony Thekielego z ktorym \v zadne
traktaty wchodzic nie-chcieli Cesarscy tak Xiaze Lotliarylíski tak General Staremberg deklarowaf,
ktory post Consilium pozegnaf Króla Imci odiezdzaiac do Wiednia."
31 KATSKI, i. m. 50 5 6 . FRAKNÓI, /. m. 73. 75 77; MESZLÉNYI, /. m. 85 86; KOVÁCS,
/. m. 1973. 184; Thököly követeinek megbízólevelére vö. Bibi. Czart. Sygn. IV. 428; és ANGYAL,
i. m. II, 79 -80 85; Acta Historica Res Gestas Poloniae illustrantia. vol. VI. Acta Regis Johannis
///. ad res anni 1683. Ed. F. KLUCZYCKI I K. WALISZEWSKI. Cracovia 1883. 4 8 5 - 4 8 7 , 493, 523,
527 528, 540; ABRAHAMOWICZ, i. m. 115.
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lengyel krónikások kísérik: ,,A lengyel király penigaharcz után Felsó'-Magyarországon által, a rette
netes praedával, s nyereséggel Lengyelországban általmegyen s nagy pompával Krakkóban beérkezik. 32
Sobieski Krakkóba menet 1683 ó'szén a borsodmegyei Szendrő várában szállt meg. A várőrség parancs
noka, Gvadányi (Guadagni) Sándor látta vendégül a királyt és fiát, s a kíséretükben levó' lengyel taná
csosokat és tábornokokat. 33 Ottlyk György büszkén ecseteli a Kassáig és Eperjesig húzódó harcokat,
„az hol a kuruczok elég kárt tettek lengyelekben, gyakran kicsapván, oldalt és hátul ó'ket sokat vágták,
és fogtak bennek". Amikor pedig a lengyelek megszállták Eperjes környékét, s a király „per accordam" megadásra szólította föl a kurucokat, Ottlyk, aki Thököly udvari lovas karabélyos testőrezredének ezredese volt, dicsekvően írja: „Mindennap kijártam katonákkal és lengyelekben sok kárt tettem;
annyi rabot hoztam be városba, hogy minden városi embernek lengyel szolgája volt, mezőkben penig
bőven hevertek a lengyel testek; az mint híre volt, hogy csak in transenna is 13 vármegyében, 15 ezer
lengyelé elveszett. Eperjes alul lengyel király Szeben alá ment, kit is erőtlensége miatt mindjárt megvivé, és maga praesidiumát bennhagyá. Hadaival penig elment Szepességre Lublóra, és onnan Lengyel
országba." 34 A fennmaradt dokumentumok arra mutatnak, hogy Sobieski nem tanúsított ellenséges
indulatot a lakossággal szemben, de keményen üldözte az észak-magyarországi részekben átvonuló se
regét csipdeső-támadó portyázó kuruc csapatokat. Fölidézhetnők Sobieski levelét Mária királynénak,
valamint János király parancsát Magyarországon átvonuló hadainak parancsnokaihoz/ 5 Közben az ősz
folyamán utoljára próbálkozott Thököly követsége a királyi „mediáció és pártfogás" ügyében. 36
Éppen november 11-én írta a király a királynénak, hogy „szegény Thököly" Munkácsra menekült, és
„csaknem mindenki elfordult már tőle". Sobieski a hajthatatlan ellenfelek között nem tudott semmit
elérni; szomorú tapasztalatait így összegzi december 6-i levelében: „Leírhatatlan, mekkorát csalódtam
a császárba és Thökölybe vetett reményeimben..." 37 December 7-i levelében mégis a Thökölyvel tör
ténő tárgyalásos egyezséget ajánlotta Lipót császárnak. A lengyel király kíséretével és hadai nagyobb
részével december 13-án kelt át a határon, és több mint négy hónapi távollét után karácsonykor érke
zett vissza krakkói udvarába.
Sobieski „in persona" részvétele a bécsi diadalban és a magyarországi felszabadító háború eddigi

32 Nagyajtai Cserei Mihály Históriája Az eredeti kéziratból közli KAZINCZY Gábor. Pest 1852.
144; számos írás maradt fenn erről a viszontagságos útról, köztük sárosi és szepesi krónikák; a p o d o lini Kraus Mihály (1628-1703) História provinciáé Scholarum Piarum Polonae c. kéziratos krónikája
(Bp. Piarista lt.) a bécsi, párkányi, esztergomi események leírását (amely lengyel történetírók munkáin
alapszik) a lengyel hadak felvidéki keserves visszavonulásával folytatja ( 6 6 0 - 6 6 2 és 6 6 3 - 6 7 0 ) ;
FRIEDREICH,/, m. 592;PASEK,/. m. 1 9 5 5 . 3 5 9 - 2 6 0 - 2 7 1 - 2 7 3 .
33 Sobieski vendéglátóját 1686 tavaszán grófi rangra emelte, s a király engedélyével Gvadányi a
lengyel fehér sast is címerébe foglalta. BOROVSZKY Samu; Szendrő vára. Bp. 1908. ÉTT XXII,
2. sz. 27.
34
OTTLYK, i. m. 1 7 - 2 1 ; ír még az Ungvár körüli harcokról és a lengyelektől nyert zászlókról,
/'. m. 2 2 - 2 3 .
35 KOVÁCS, i. m. 1973. 183-184: „Ez a nemzet szüntelenül Istenhez fordul, a mi védelmünk
alá helyezi magát, belénk veti minden reményét - s ezért öldössük ó'ket? Méghozzá azokat, akik ben
nünket eltartanak és eltartani fognak? ... szigorúan meghagytam ..., hogy a szegény embereknek hagy
janak békét..." - utal a fegyelmezetlen litván csapatok garázdálkodására. Sobieski novemberi hadpa
rancsa is fennmaradt (Bp. OL Múzeumi törzsanyag). ZÄVODSZKY Levente, Szobieczki litvánjai a
kuruc Trencsén megyében. Hadtört. Közi. 1915, 1 7 5 - 1 8 7 .
36 KATSKI, i m. 62: Die 11, 12, 13.Novembr. „Od Thekielego. Znowu przyiechali kommissarze
o medyacya y protekcy^ cupplikaiac krolowi Imci." A nádor Lipótnál és Sobieskinél is tiltakozott lé
pései ellen; IVÁNYI Emma, Közvetítési kísérletek a bécsi udvar és Thököly között, in A Thököly-fel
kelés és kora i. m. 1983. 146 (Esterházy Pál irataiból).
37 ABRAHAMOWICZ, i m. 115; FRAKNÓI, i. m. 7 7 - 7 9 (Buonvisi és Sobieski levelezéséről is);
KLUCZYCKI, i m. 5 6 1 - 5 6 6 : BA LÁNYI György, A Szentszék és a magyarság szerepe Budavár vissza
foglalásában. Katholikus Szemle 1937. 5 4 1 - 5 4 9 ; VANYÓ Tihamér, Relationes Nuntiorum
Apostolicorum Vindobonensium
de Regno Hungáriáé 1666-1683.
Pannonhalma (Pannonhalmi Főiskola
könyvei) III, 108.
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szakaszában tartalmi s szemléleti vonatkozásban egyaránt érzékelhető a korabeli eseményeket tükrözd
lengyel irodalomban. Távozása kihat a magyarországi felszabadító háború lengyelországi visszhangjá
nak intenzitására, tematikájának alakulására.

*
A nyolcvanas években a lengyel kéziratos és nyomtatott forrásanyag rétegződése hasonló a többi
európai irodalmi fonások rétegeihez. Ismeretes, hogy a nemzetközi eseményeket nyomon követő
európai sajtó nemcsak a hírközlés, hanem a publicisztika befolyásoló eszköze is volt. Lengyelország
ban ezidőtájt még nem létezett hazai sajtó, amely tájékoztatott volna a törökellenes háborúk fejlemé
nyeiről. Csupán egyes külföldi sajtótermékek, ausztriai, német, holland, olasz s francia újságok38
bécsi és magyarországi beszámolóit olvashatták. A lengyelországi újság sajátos típusa ekkor az ún.
„gazeta pisana" („gazety pisane"), a kéziratos vagy „írott újság" volt. A nem nyomtatott újság nem
csak szűkebb udvari s mágnás körökben, hanem a nemesség és patrícius polgárság köreiben is elter
jedtnek mondható. A nyolcvanas évektől Krakkótól s Lwowtól Varsóig és Torunig szinte minden
nemzetközi híreket hozó „írott újság" foglalkozott a magyarországi kuruc fölkelés, illetve a török
ellenes háborúk eseményeivel. Forrásaik között meghatározó a bécsi és a római sajtó szemléleti hatá
sa. Általában elmondható, hogy Thökölyről és híveiről, akiket „rebelliseknek" és „a császár hálátlan
alattvalóinak" neveznek, s a török szövetség következtében Lengyelországra is veszélyesnek tartanak,
elítélő hangon szólnak; a győzelmekről együttérző keresztényi lelkesedéssel számolnak be. 3 9
A nyomtatott sajtót alkalmi nyomtatványok, bel- és külföldön terjesztett röpiratok pótolták.
Sobieski egynéhány levele is közéjük tartozik. „Ez a levél a legjobb újság, amelyből az egész világon
újságot csináltatnak, megírva, „que c'est la lettre du R o i l la Reine..." - írja a nyilvánosságra kerülés
tudatában a királyi levélíró feleségének szánt szeptember 13-i híressé vált levelében.40 Kinyomtat
ták Lipót császárnak címzett december 7-i levelét is, amelyben a Thökölyvel való megegyezést ajánlja;
Sobieski kancellárjának 1684. január 10-én Thökölyhez intézett levelének különkiadása is politikai
célt szolgált. A röpirat azt veti Thököly szemére, hogy nem vette komolyan Sobieski közvetítési kí
sérletét, továbbá sérelmezi, hogy a kurucok portyázó hadai kárt tesznek a téli kvártélyba húzódó ma
radék lengyelekben. Az ingerült levélíró fenyegető hangja valódi helyzetre utal, de olyan vádak cáfola
tára is szolgál, mintha a lengyel politika túl engedékeny volna a pogány török szövetségesével szem
ben. 41
Az alkalmi röpiratok között fordítások is előfordulnak, mint például a bécsi ostromról és a győzt
mes napról tudósító Relacja walnego od Turków oblezenia Wiednia roku Panskiego 1683. A néhai,
levélből álló rövidített Relacja... szerzőjének a császári kancellária valamelyik Írnokát tartják. Sobi
kiről a lengyelek számára megfelelő méltató hangnemben emlékezik meg. Rövidre fogott bevez
jében a magyaroknak a keresztény császár elleni rebellióját a hódító muzulmánok terjeszkedésé*
töröknek a Lengyel Korona területeibe maró harapásai után a „Keresztény Császárság" ellen hu',
hadjáratával hozza összefüggésbe. Elmondja, hogy a magyarok a Jagelló-dinasztia kihalása után ;

38 KELÉNYI B. Ottó, A török Buda a keresztény Nyugat közvéleményében, in Tanulmán,
Budapest múltjából. Szerk. NÉMETHY Károly és BUDÖ Jusztin. Bp. 1936. V, 60-62; KÖPECZ1,
i. m. 31-52-68.
39 Pl. WAP Tor. II, XIV, 39, k. 4 8 : gazeta pisana z Warszawy z 8 VIII 1681. Ez a toruni gyűjte
mény más (Niemirowa, Piotrkowa,, Krakow, Jaworowa, WiedeA s ,gazety pisane z terenów cesarstwa,
etc. Torun) helyről keltezett „írott újságokat" is tartalmaz. H. Piskorska: Materiaíy do dziejów Jana
III Sobieskiego w Archiwum m. Torunia. Roczniki Historyczne Poznan 1938. R.14. 1 2 0 - 1 2 3 ;
J. LANKAU, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie 1513-1729. Krakow 1960; Kazimierz MALISZEWSKI,Problematyka turecka w polskich gazetach pisanych w czasach panowania Jana

IIISobieskiego, inStudiaíLActa... 1984.97-105,109.
40 Sobieski, Listy do MarysieAki, i. m. 1973, II, 218; már 1683-ban számos nyelven megjelent
nyomtatásban, S*LIZlÄSKI, i. m. 53; Julian KRZYZANOWSKI, História literatury polskiej. Warszawa
1966. 3 6 9 - 3 7 1 .
41 KÖPECZI.i. m. 241.
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szári hatalom alá kerülve, régóta lázadoztak a császár ellen. Ennek okai között fölemlíti: úgy érzik,
hogy idegen uralom nehezedik rájuk, s országukban az idegenek a kormányzás haszonélvezői, míg ők
megvetett s gyűlölt alattvalók a császári udvarban; a házasságok és hozományok családi ügyeibe is be
leszól a császári mandátum, beleértve a párválasztás és pénzbeli dolgok külföldi vonatkozásait is; a
harmadik, hogy a császár a kálvinisták által megszerzett templomokat, egyházi javakat, joghatóságot,
kiváltságot, mindenféle jogelsőbbséget visszavett. Mindezért s más egyebekért a magyarok feltámadtak
a császár, saját királyuk ellen, s a Porta védnöksége alatt Bécs alá vezették a törököt.42 A rebellisek
vezéréről. Thökölyről egy bécsi kém augusztus közepi jelentése kapcsán írja, hogy Pozsony alól vissza
szorították; másik híre, hogy Sobieski lengyel király hadai élén az ostromlott főváros segítségére
siet.43
A Reláció végén a győzelmet követő második napon a Sobieskihez küldött császári követ jelen
tésére hivatkozva írja többek között: „Ugyanez a követ előadta a fölséges császárnak, hogy a király
a török vezíri sátorban talált, magyar uraktól a nagyvezírnek írt leveleket mutatott és olvasott föl,
amelyekben szerencsét és további sikereket kívántak neki." Szeptember 15-én a császár és a király talál
kozójáról szólva, nem említi a más lengyel fonásokban szemtanúk által följegyzett kínos incidenst,
s a katonai szemle mozzanatával be is fejezi. Az utolsó két mondat talán már a fordító tollát dicséri,
mivel más ausztriai s német szövegekhez képest túlzó hévvel magasztalja a halhatatlan Sobieski győ
zelmét és a lengyelek vitézségét, s végső óhaja, „hogy Isten és a szent hit dicsőségére örökké tündö
köljön a lengyel haza és az arany szabadság".44' Szintén lefordították lengyelre Johann Peter Välckeren diáriumát: Vienna a Turcis obsessa a Christianis eliberata sive Diarium Obsidionis Viennensis
című E. R. Starhembergnek ajánlott munkáját. A Slizinski által császári történetírónak tartott szerző,
a magyarországi ügyekben tájékozott publicista, azelőtt Frankfurt am Mainben volt holland rezidens.
A diáriumíró mintha a keresztény szolidaritás erősítése jegyében mentegetné Thököly és Apafi erdé
lyi fejedelem törökellenes háborúban tanúsított magatartását.45
Egy másik rétege a bécsi ostrommal kapcsolatos, meglehetősen vegyes irodalmi szintű kéziratos
barokk politikai költészet.46 Sok lengyel szerző örökítette meg latinul a hetvenes, nyolcvanas évek
háborús eseményeit, de rutinos verselményeik általában nem vagy csekély irodalmi értékűek.47 Szem
léletében eltérő jelenség a sajátos hangú korabeli gdanski német s latin nyelvű barokk költészet.
A túlnyomórészt protestáns, elsősorban luteránus lakosságú északi város alkalmi költői közül szá
mosan írtak szokványos dicsőítő verset és orációt a chocimi törökverő, s az új lengyel király tiszteleíéje. Megszólaltak a bécsi győzelem után is, jóllehet a császár türelmetlen, protestánsellenes valláspoa^káját ellenző Dancka városának lakossága aggodalommal vette tudomásul Sobieski és Lipót szövetjggét.48 Az emlékíró Pasek, aki a bécsi ostrom és azt követő harcok idején a városban tartózkodott,
Síájgtörökkel szövetkező kuruc vezért a katolicizmus ellenségének tartotta, saját szemével látta, hogy
£ ,Í3\

'Cíifc 4 hely és év nélkül Varsóban megjelent Relacja... 1683 végén vagy 1684 elején került forgalomJ
#)ssolineum sygn. XVII-14019.) Az unikum teljesebb verziója, Diariusz caiégo obljjzenia wiedefisi od Turków... a Pamietnik Warszawski hasábjain jelent meg 1809-ben. Vö. Relacja walnego od
"ków oblfzenia Wiednia roku Pakskiego 1683. Wydaf, komentarzem i posfowiem opatrzyTLubomir
^JDZICHA. Wrocfaw 1983, 5-6.
43 Relacja... i. m. 12.
44 /. m. 21. „Daj Boze, zeby ta zarliwosé, odwaga, mestwo i dzielnosé w Koronie Polskiej za
honor Boski, za wiare ^wieta, za calosc Ojczyzny polskiej, za z-iota wolnosc liekówaía."
45 Petrus VALCKENIER (Johann Peter Välckeren): Diarium... Bécs 1683, 163; a latin diarium
bruxelles-i kiadása 1684-ben, német fordítása is ekkor Linzben jelent meg; olasz, angol, francia fordítása is megjelent; áLIZINSKI, i. m. 237; KÖPECZI, i. m. 232-234, 240.
46 SLIZINSKI, 73-74; Juliusz NOWAK-DLUZEWSKI, Bibliográfia staropolskiej okolicznosciowejppezjipolitycznej XVI-XVIII w. Warszawa 1966. 66-67.
47 SLIZINSKI, 68.
48 sYlZINSKI, 258-266-281; a gdanski német költészet későbbi kritikusa éppen azt kifogásolja
bennük, hogy a bécsi győzelem kapcsán tévesen tartják Sobieskit a legnagyobb hősnek és a keresztény
ség megmentőjének. Herbert HERTEL, Die Danziger Gelegenheitsdichtung der Barockzeit, in Danziger
Barockdichtung. Herausg. Heinz KINDERMANN. Leipzig 1939. 206.
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drága pénzen árulják Thököly képeit a templomok körül, s Thökölyért imádkoznak. 49 Á korabeli
latin panegyrikus prózában is szép számmal akadnak nyomtatott retorikus írások, de kevés irodalmi
értékű található köztük, listájuk ma sem teljes. 50
A lengyel királyi udvarban foglalkoztatott művészek, írók, költők, titkárok, udvari festó'k és his
torikusok közül többen megfordultak magyar földön Sobieski kíséretében. „Midőn a király erre a
hadjáratra készülődött — emlékezik vissza Pasek - oly kívánság ébredt minden emberben, hogy bár
csak mielőbb, a leggyorsabban, mint a madár odarepülhetne. Ez már az eljövendő szerencse jele volt;
a király maga is olyan ábránddal indult el, mint aki bizonyos és kétségtelen győzelemre számított,
mert historikusokat, aretalógusokat (panegyristákat) vitt magával, hogy saját és a lengyel nemzet dol
gait megírják és dicsőségét hirdessék. Kochowskit sem más elképzelés miatt hívta a háborúba, hanem
hogy körülnézzen és méltóképpen megírja a győzelem történetét." 5 1 A barokk prózaíró, költő és
„historiographus privilegiatus" eleget tett királya óhajának. Commentarius belli alversus Turcas ad
Viennam et in Hungáriám már a következő évben megjelent Krakkóban, sőt ennek egyszerű verses
formában készült lengyel epikus változata is: Dzieib Boskie albo pieini Wiednia wybawionego i innszych transakcii wojny tureckiej w r. 1683 szczeSliwie rozpoczetej.52
Wespazjan Kochowski lengyel udvari historikus munkája részben átélt bécsi és a magyarországi
hadjárat személyes élményei, másrészt különféle korabeli források, köztük a császári udvari historiog
ráfia szellemében a magyarokról terjesztett írások ismerete alapján készült. Az ország leírásakor,
Pannónia tájainak s a Duna-menti részek lakóinak jellemzésekor például olyan régóta ismételt célza
tos politikai közhelyeket alkalmaz, hogy a magyarokra „természetüknél fogva" jellemző: „hitszegők
és állhatatlanok uralkodóikkal szemben", különösen Habsburg királyaikkal szemben. De említi a
magyarok vitézkedését a császári hadseregben. Thökölyt a kereszténység ellenségeként mutatja be,
aki a török szövetségeseként hazáját is romlásba vitte. Ám tévesen állítja, hogy Lipót császár az észak
keleti részek kormányzatát fejedelmi címmel Thökölyre bízta volna. Abban, hogy a kuruc fölkelők
sérelmeit is tárgyszerűen felsorolja, számos tényező közrejátszhatott; többször tanúja lehetett a ki
rály magyarországi főhadiszállásán Thököly követei érkezésének, s a közvetítésre vállalkozó király
mellett, mint udvari történetíró, tájékozott volt a korabeli politikai irodalomban. Sobieski közvetítő
kísérleteinek sikertelenségéért csak Thökölyt marasztalja el, a császár magatartásáról és a bécsi diplo
mácia lépéseiről nem tesz említést, pedig Sobieskinek ezzel kapcsolatosan is voltak tapasztalatai és
fenntartásai S mivel Bécsben azt is rossz néven vették, hogy a főváros felszabadítása után és a ma
gyarországi hadmozdulatok idején a lengyel király egyáltalán újra fogadta a kurucok követségét,
Kochowski elhatárolta a lengyel politikát Thökölytől. Szerinte királya átlátott a vele alkudozó kuruc
vezér manőverein, s közvetítése azért nem járt sikerrel, mert Thököly nem akart elszakadni a Portá
tól. 53 A sandomierzi katolikus nemes, aki az „özönvíz" idején kopjával kezében s Lengyelország patrónája szűzmáriási zászlaja alatt küzdött az idegen vallású svédek és erdélyiek ellen, az eretneknek
bélyegzett Thököly s követői iránt türelmetlen színezetű ellenreformációs beállítottsága miatt sem
tudott olyan reálpolitikai álláspontot képviselni, mint királyi megbízója. Nyomtatásban terjedt népsze
rű munkájának hőse Sobieski, akinek haditetteit leírja és megénekli egészen észak-magyarországi
viszontagságos hazatéréséig.
Más műfajba tartozik M. Dyakowski lengyel királyi komornyik sokáig kéziratban maradt udvar1
diáriuma. A történeti és személyes részletekben kedélyes elbeszélőnek mutatkozó naplóíró legjor

.
49 Jan Chryzostom PASEK, Pamietniki.
ZINSKI, 64.

Oprac. Roman POLLAK. Warszawa 1963. 373; &\Á-

50 SIJZINSKI, 6 8 - 6 9 , 74.
51 PASEK, Pamietniki, i m. 1963. 375. „I Kochowskiego nie insza, intencyj^ na te inwitowaf
wojne, tylko zeby przypatrzyfsie i umiaícondigne opisa<?zwyciestwo." SLIZINSKI, i. m. 59.
52 Cracoviae 1684; Hungarica. Ungarn betreffende im auslande Gedruckte Bücher und Flugschrif
ten. Gesammelt und beschrieben von Graf Alexander APPONYI. München 1927. Bd. IV, 177, 400;
SLIZINSKI, i. m. 5 9 - 6 0 ; Stanislaw WDSfDAKIEWICZ, Epika polska. Krakow 1939. 52; uő: Poezja
ziemiaúska. Krakow 1938. 1 2 1 - 1 3 3 .
53 KÖPECZI, i. m. 2 4 0 - 2 4 1 ; W. KOCHOWSKI (1633-1700) „historiograf jego królewskiej
moáci",KRZYZANOWSKI,i. m. 3 5 3 - 3 5 8 .
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lapjai az emlékíró Pasek anekdotikus prózai előadására emlékeztetnek. Belső udvari emberként jára
tos volt politikai, diplomáciai, katonai ügyekben, s olyan vélemények és események tanúja lehetett,
amelyekről más korabeli krónikások nem tudósítanak. Thökölyt is emlegeti, s magyar földön járva,
a párkányi és esztergomi napokat is, a királya közelében átélt őszi hónapok élményeit. 54
„A bécsi diadalt követő években Sobieski csillaga halványulni kezdett..." s s - amihez a Szent
Liga tagjaként vívott sikertelen moldvai hadjáratok hatása, de a bécsi propaganda is hozzájárult,
mindinkább a császár személyét tolva előtérbe, ami Buda felszabadításának nemzetközi ünnep
lésével teljessé vált: Leopoldus a „Mars orientális et occidentalis". 56
Az Európát újra betöltő győzelmi visszhangot a lengyel királyság templomaiban is, Czestochowában és Krakkóban egyaránt a ,,Te Deum laudamus..." hálaadó éneke kíséri. Ami az irodaimi vissz
hangot illeti, a korábbiakhoz viszonyítva mérsékeltebb. A keresztényi együttérzést kifejező híradá
sok és tudósítások szintjén túlemelkedő szokványos retorikus panegyrikus írások száma a bécsi győzel
mi alkalomhoz fűződő irodalomhoz képest csökkenő tendenciát mutat. Olyan szintű irodalmi megnyi
latkozást, amilyen például Kochowski, Pasek vagy korábban Wadaw Potocki művei voltak, eddig nem
sikerült fölfedezni köztük. Az alábbi, a keresztény szolidaritás mellett a Habsburg-ház dicsőségét zengő
nyomtatvány hangja nem mondható, hogy jellemző volna a lengyel királyi udvar légkörében keletke
zett költői és prózai írásokra.
Andrzej Stanisfaw Bukowski (fl709) krakkói kanonok, az egyetem geometria professzora, divatos
panegyrikus retorikával dicséri az „igen felséges ausztriai házat" (Augustissima Domus Austriaca").
A prózai „panegyricus" tudós szerzője megvetéssel szól a „rebellisekről", akik „gyűlölettől" („invidia") vezettetvén, a török táborába sodródtak. Ismert magyarellenes klisékkel díszített, retorikus
szárnyalású üdvözlő beszéde I. József Pozsonyban (1687. dec. 9.) örökös magyar királlyá történt koro
názását ünnepli. Visszatekint az egy esztendeje, Buda visszafoglalásával elkezdődött felszabadító hábo
rúra, a török uralom visszahúzódására. A fennhéjázó ellenség a mélybe sodródik, mint leomló sziklák
a hegycsúcsokról. Az egykor félelmetes „tráciai Mars" zajló hullámokba merülve, életéért remeg. „Az
a bizánci sárkány, amely égő lehelteiével a vele szomszédos földek népeit a halálba akarta hurcolni, most
a legfelségesebb császári sasok körmei közt gyötrődik, s azokban a habokban, ahol azelőtt tanyázott,
nyomorultan nyög. Ez a királyságokra éhező falánk szörnyeteg, mely azelőtt követelőzőén és bűnös
esztelenséggel a vele határos tartományokra szomjazott, immár, ha szomjazik, saját gonosz vérét
issza." A krakkói nyomtatvány lelkes szerzője szerencsét kíván (az ekkor kilenc éves) I. Józsefnek,
aki nagy s nemes lelkületével „régi állapotába és egykori megbecsült voltába" („in pristinum engere
statum, et in primam ducere aestimationem") akarja vezetni Magyarországot; szerencsét kíván az
országnak is, amelynek ez a férfiú lesz királya. S befejezésül a felszabadított dunai tájat, a pogány
irök uralomtól megmentett ősi fővárost, Budát is aposztrofálja. 57 A. Buchowski panegyrikus orációja

54 Diarjusz wiedeáskiej okazji roku 1683, opisafMikotáj Dyakowski, pokojowiec króla Jana III.
Klső kiad. Pszczó&a Krakowska 1821. t. 3. Wyd. J. U. NIEMCEWICZ,
Zbiórpamiftnikówhistoryczch o dawnej Polszcze. Pufawy 1830, t. V. - Mikofeja DYAKOWSKIEGO, Dyariusz mdeAskiej
okgzji. Wyd. i wstep J. Dlügosz, i J. A. KOSINSKI. Warszawa 1983. - Józef Dlugosz, Józef A KO;SKI, Wyprawa wiedehska w oczach pokojowcaJKM, in Studia... Acta... 1984, 89-95;SLIZINSKI,
74.
55 Zofia LIBISZOWSKA, Fascynaqa w Europie Janem Sobieskim w XVII i XVIII w. in Studia..
Acta... 1984, 14; História dyplomacji polskiej', 1572-1795. Pod red. Zbigniewa WÓJCIKA, opr. Jó
zef GIEROWSKI, Jerzy MICHAtSKI, Henryk WISNER, Z. WÓJCIK. Warszawa 1982. 2 3 2 - 2 3 8 ;
PASEK, /. m. 1955. 3 7 5 - 3 7 7 - 3 8 3 ( J 6 8 4 - 8 5 - 1 6 8 6 ) .
56 KELÉNYI, i. m. 88;SZEKFU, i. m. IV. 2 0 8 - 2 0 9 - 2 1 4 ; FELCZAK, i. m. 154.
57 A. St. BUCHOWSKI, Panegyricus Serenissimo ac Potentissimo Principi et Domino,
Josephol.
Dei Gratia Regi Hungáriáé... Coronam et Fasces 'Régióst in Primo Posonium Regni Hungáriáé Metropolim ingressu capessenti. Cracoviae, 1687. A munka verse bevezetőjét, Joannes Petrus Joanelli Baro,
in Alma Univ. Crac. Studiosus", alkaiosi strófákban írta, aki egy Krakkóban diákoskodó magyarországi
főúri ifjú lehetett. ANGYAL ENDRE, Lengyel és magyar barokk, in Tanulmányok a lengyel-ma
gyar irodalmi kapcsolatok körébőLSystk. CSAPLÁROS I., HOPP L., Jan REYCHMAN, SZIKLAY L.
Bp. - Varsó 1969. 2 3 8 - 2 3 9 ; á l J Z I N S K I , /. m. 82.
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a „Domus Austriaca" méltatásán túl a magyarok sorsa iránti érdeklődésről, de történetük meg nem
értéséről tanúskodik.
A krakkói panegyrista a Habsburg-ház örökös magyarországi királyságának elismertetését ünnepli,
azt a rendkívüli alkotmányjogi változást, amelyet Sobieski rendi ellenzékének hathatós támogatásával
a császári diplomácia sikeresen megakadályozott a Nemesi Köztársaságban. 5 " A bécsi győzelemben
apja oldalán résztvevő Jakab királyfinak nem lehetett része I. József dicsőségében.
A Buda felszabadítását követő győzelmek „táplálták azt a hitet, hogy szükséges és helyes volt a
keresztények összefogása". De ekkor már nem is annyira a Szent Ligáról, hanem a császár és a Habs
burg-dinasztia dicsőítéséről van szó. Az ismét kibontakozó ausztriai pamfletirodalom a magyarok
dolgait a Habsburg hatalmi érdekek szemszögéből ítéli meg; a rebelhoval szemben az uralkodó köteles
az isteni és emberi törvények szerint fellépni. A protestánsok (eretnekek) üldözése a magyarországi
rebellió felszámolásával függ össze, tehát politikai és nem vallási kérdés. A lengyel király közvetítését
kereső Erdély császári fennhatóság alá vonása is bekövetkezik, mint a magyar szent korona alá tartozó
országrész, „a magyar Szent korona területeinek jogfolytonossága" alapján. „Ilyen körülmények kö
zött a legyőzötteket, köztük mindenekelőtt Thökölyt és kurucait egyszerű volt nemcsak rebellisként,
hanem a kereszténység árulóiként is elítélni." 59 A „Sacratissima Caesarea...Majesté Apostolique"
politikájával összeszövődött ellenreformációs törekvések egybeestek a nantes-i ediktumnak a „Christianissima Majestas... Roi Tres-Chrétien" által történt visszavonásával, valamint a lengyelországi arisz
tokrata rendi anarchiában erősödő türelmetlen valláspolitika térhódításával. így aztán az erdélyi len
gyel orientáció s a fejedelemség sorsa is megpecsételődött.
A bécsi győzelem és Buda visszafoglalása tizedik évfordulója körül megjelent írásokban mintha az
évtizede lappangó polémia lobbanna föl. A nemzeti piedesztálra állított lengyel király bécsi érdemeit
Kochowski újabb művében különösen két szempontból hangsúlyozza. Az udvari historikus irodalmi
főművének tartott legköltőibb alkotásában, aPsalmodia polska... - Krzyzanowski által a költő „lírai
emlékiratának" nevezett művében, a történelmi fejlemények genezisét a lengyelség missziójában, az
Istentől Bécs alá rendelt Messiás küldetésében láttatja. Sobieski barokk költői apoteózisa azt emeli
ki, hogy a király nemcsak Európa és a kereszténység ügyéért harcolt, hanem a szomszédos népek török
rabság alóli felszabadítója is volt. 60 Pasek ezt a gondolatot másképpen is megfogalmazta. Az emlékíró
azt hallotta „egy érdemes úr, francia ember szájából, hogy a lengyelek sunt genitores Germaniae s folytatja - a királynak, a mi urunknak, van miért köszönetet mondani, hogy maga in persona eldön
tötte a háborút, s vállalkozása nagy jót tett a kereszténységnek..." 61 S hogy a legrangosabb lengyel
barokk íróknál maradjunk, idézhetjük Wacfew Potocki (1621-1696) gondolatait is. A lengyel barokk
epika legkiemelkedőbb törökellenes alkotásának szerzője már régebben is az egész kereszténység hősét
ábrázolta Sobieski személyében. 62 Az ariánus Potocki politikai meggyőződése szerint Habsburg-ellenes
álláspontjáról ismert. (A jezsuita befolyás alá került III. Zsigmond Waza iránti ellenszenvét az is táp
lálta, hogy királya meghajolt a habsburg és pápai befolyás előtt.) A Transakcja wojny chocimskiej,
a Chocimi háború átdolgozott változatában jellemzi a Habsburgok terjeszkedő hatalmi politikáját:
„Mafo im Wegry, Czechy i niewolnik álaski..." — „Kevés neki Magyarország, Czehország és a sziléziai
rab..." A kétfejű osztrák sas („orzefrakuski") most szeretné megszerezni a harmadikat, a lengyel sas
fejét. íme a „cupido plura possidendi" („a minél több birtoklás vágya") jelképes kifejezése. Később a
Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Ksiestwa Litewskiego alegoxizáló versében, a

58 GIEROWSKI,!. m. 2 1 7 - 2 1 8 , 2 5 6 .
59 KÖPECZI,;. m. 199,201;MESZLÉNYI,i. m. 112.
60 Trybut nalezyty wdziecznosci wszystkiego dobrego dawcy Panu iBogu, albo Psalmodia polska,
za dobrodziejstwa Boskie dziekujaca. Przez jedna z najlizsza kreature R. P. 1693 napisana a do druku
podana R. P. 1695; kritikai kiadásban újra megjelent J. Krzyzanowski gondozásában (Krakow 1926);
SLIZlÁSKI, i. m. 6 1 - 6 3 , 80;KRZYZANOWSKI, i. m. 1966. 3 5 9 - 3 6 1 .
61 PAMIETNIKI, i. m. 1963, 380; S L I Z I N S K I 65.

62 Merkuriusz nowy wygranej Sobieskiego (1672-1673-ban keletkezett); Wojna chocimskc
(befejezve 1673-ban, megj. Lwów 1850); S*LIZINSKI, 2 0 - 2 2 ; Marian KACZMAREK, Sarmackapers
pektywa siawy. Nad Wojna chocimska, Wac&wa Potockiego. Wroctaw 1982. 5 - 8 .
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Sobieskiek címeréről szólva, a mitológiai hősök, Herkules és Achilles és mások címerpajzsához hason
lítja, s a Sobieski-családot lengyel dinasztiaként magasztalja.63
Jan Damascen Kalinski, orációk és ;alkalmi költemények írójaként ismert piarista rektor három
évtized távlatából szerezte témánkhoz fűződő latin eposzát. 64 Eklektikus szemléletűnek minősülő
kompilációs munkájában Bécs felszabadításától Esztergom visszavételéig foglalkozik a magyarországi
eseményekkel, Thököly históriájával, a párkányi csatával. Viennis memorabili Turcarum obsidione...6S hosszadalmas verselménye több mint tízezer sorra terjed, s Sobieski hadjárata verses króniká
ját foglalja hexameterben írt eposzi keretbe. A terjengős hadikrónika különösen a lengyel király és
vitéz hadai részvételét emeli ki a bécsi győzelemben („clypeus propugnatorque Viennae"). Az alle
góriákkal és csodás barokk elemekkel, sztereotípiákkal megtűzdelt előadásban a császár dicsérete sem
hiányzik; a 8. ének elején Lipót és I. József magasztalása ennek bizonysága. Ám a császár kegyessége
nem használt az ellene rebelliót indító Thököly és hívei mozgalmának lecsillapításában. S nem járt
eredménnyel a töröktől elszakadni nem akaró kuruc vezér és Sobieski alkudozása sem. Kochowski
említett korábbi munkájára támaszkodó verselő viszonylag nagy teret szánt az általa ismert magyar
ügyeknek. 66
A szerző tizenkét könyvéből az 5. 6. 7. könyvet a magyarországi bonyodalmak ismertetésére
szánta. Abból a valódi helyzetből indul ki, hogy a Bécs irányába tartó, Stedeldorfba (Stádteldorf)
érkező Sobieski - az 5. énekben - belemerül a magyarok históriájának olvasásába. A fölkelők sérel
meit a Petrőczy kiáltványának nevezett, mintegy száz soros distichonokban megírt részlet foglalja öszsze. A magyarok panaszait egyébként Kochowski is felsorolta, Kalinski azonban mindezt részletesebben
előtárja, anélkül, hogy Thököly rebelliójának megítélésében eltérne forrásától.

*
A barokk iskoladráma sajátos műfaji hagyományaival alkalmas volt a lengyel nemzeti történeti ese
mények és az egyetemes vallásos ideológia jegyében fogant törökellenes témák ábrázolására. A drámai
funkció erősen kötődött a látványos propagandisztikus hatáshoz és a hősök panegyrikus bemutatásá
hoz. A bécsi diadaltól kezdve főleg a lengyelországi jezsuita és piarista, részben protestáns iskolákban
vitték színre a törökellenes küzdelmek újabb győzelmi eseményeit és kiemelkedő személyiségeit.
Wilnoban már 1684 februárjában színre került Victoria Mariae seu Vienna Austriae ab obsidione tiberata -szabályos és jellegzetes jezsuita iskoladráma, 67 öt felvonásban (actus), négy interludiummal
és chorussal, prológussal és epilógussal ellátott időszerű kollégiumi színjáték. A Bellona Turcica által
megtámadt Genius Viennae védelmét Angyal (Angelus Praeses Viennae) látja el, a Rex Poloniae paj-

63 Poczet herbów... Krakow 1696 (még a bécsi ostrom idején keletkezett); Transakcja... vö.
KACZMAREK, L m. 6 0 - 9 3 ; S*LIZDÍSKI, 2 3 - 2 5 .
64 J. Damascen (Damascenus) Kalinski (16637-1726) Podolinban tett fogadalmat; halálakor a
dabrowicki piarista kollégium rektora volt; Vita et scripta quorundam e Congregatione S. P. in Pro
vincia Polona professorum, qui operibus editis nomen suum memorabile fecerunt. [Red. Simon BIELStf/] Varsaviae 1812. 2 1 .
65 Viennis memorabili Turcarum obsidione Felicissimo Leopoldi I. imperio Insigni Ioannis III.
Victoria Principum S. R. I. Auxilijs Ducum,. Procerorumque Poloniae Fortitudine, Asiae exitio gloriosa... Domini D. Joanni ... Koniecpolski Palatino o Syradiae eiusdemque Belli Viennensis, in theatro
Mártis Actori meritissimo ... Varsaviae Anno 1717.4° in Collegio Scholarum Piarum, 415; APPONYI,
i. m. IV, 316, 388;KÖPECZI, i. m. 241. '
'
66 FRIEDREICH, i. m. 5 9 1 - 6 1 0 ; SLIZINSKI, í m. 8 3 - 8 4 ; KRZYZANOWSKI, l m. 1966.
377.
67 Victoria Mariae ... w jezuickiej wilenskiej Akademii 12 lutego 1684. Górski, i. m. 1 6 8 - 1 7 1 ;
SLIZINSKI, i. m. 75; Dramat staropolski od poczqtków do powstania sceny narodowej. Tom II.
Programy drukiem wydane do r. 1765. Czesc 1. Programy teatru jezuickiego. Opr. Wíadysíaw KOROTAJ, Jadwiga SZWEDOWSKA, Magdalena SZYMA^SKA. WrocTaw-Warszawa 1976. 4 3 1 - 4 3 2 ;
„...ab iuventute rhetorica in Acad. Vilnensi S. I. in scenam producta 1684 12 Februárit Druk. Wilno

1684, in 4°.
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zsát nyújtva feléje, amelyen a Bugurodzica (Istenanya) olvasható. A személyek közt találhatók: Principes Germaniae, Starembergus, Vezirus, Bassi, Mágus, Nuntius, Exercitus Poloniae-Heroes, etc.
Turcicae-Milites, mely utóbbiaknak a Duna lesz hullámsírjuk. A lengyelek szűzmáriás zászlók alatt
elért gyó'zelmét a király Szűz Mária pártfogásának tulajdonítja. Az utolsó kórusok intelme: az ellen
séget legkönnyebb a Bogurodzica segítségével legyőzni; a dicsőség állandósága a hitben gyökerezik.
Mindez összhangban áll a darab forrásával, Sobieski 1683. szept. 13-án a királynénak írt levelével,
amelyet a szerző, Pater (Krzysztof) Pucifowski egyéni fantáziával iskolai előadásra alkalmas latin
nyelvű drámává aktualizált.
Az előbb említett királyi levélből készült egy másik latin drámaváltozat (dramat historyczny) is:
Vienna Austriae caput, augustissimi Leopoldi Romanorum imperatoris sedes, dextra Serenissimi et
invictissimi Ioannis III Poloniarum regis ab obsidione Othomanica vindicata négy felvonásban. A ver
ses antiprológus panegyrikus hangvételű; az utolsó jelenet pedig a harcmezőt elhagyó győztes királyi
sereg diadalmas visszatérését mutatja be Kroze (Crosis) jezsuita kollégiumában. 68
Ugyancsak itt mutatták be az év derekán a Triumphus orbis christiani de confracta potentia Otho
manica deletisque ad Viennam exercitibus paganorum, virtute Ioanni Poloniarum regis institutus
Romae69 három felvonásos latin s lengyel nyelvű, győzelmi zenével s tánccal fűszerezett, mitológiai
elemekkel díszített drámai (panegiryk udramatyzowany) feldolgozást. XI. Ince jelenlétében Róma a
nagyszerű bécsi diadal hősének fogadására készül; barokk allegóriák és feliratos oszlopok közt feltű
nik a prédával megrakott hadiszekér, a diadalmaskodó Religia Christiana a megkötözött Mahomet
tel, János király és Jakab királyfi sasok által vont diadalszekere, lengyel hadi kísérettel, élén „ma
gyar gyalogsággal", végén moldvaiakkal. Szemben Lipót császár udvari híveivel. Mindkét uralkodó
győzelmét Istennek tulajdonítja. A lengyel királynak sorban hálát adnak: Polonia, Moldávia és Hun
gária, amit a római ifjúság tánca követ. Az utolsó jelenet teljesegészében: Hungária (Wegierska Ziemia)
felszabadul a török járom alól.
Említhetünk egy piarista kollégiumi színjátékot is még az 1684. évből: Fortuna sibwem Janowym
przywrócona. Po zwyciestwach wiecznie obowiazana Polsce - amelynek ötödik felvonásában a Mars
Polonus szolgálatába szegődött Fortuna segítségével felszabadítják a töröktől ostromlott Bécs váro
sát. 70
Történeti irodalmi témával kombinálva, a keresztesháborúkat fölidézve, Sobieski immár Bouillon
Gottfried hősi szerepében jelenik meg: Imago victoriae abloannelllregePoloniae
de Turcis relatae in
Godifredo Bullonio öt felvonásos latin és lengyel nyelvű sajátos jezsuita iskoladrámában. 71 Az egy
séges színpadi cselekményű és az allegorikus-szimbolikus cselekményű drámai típusokból kontaminált
(dramat alegoryczno-panegiryczny) drámaváltozat népes jelenkori és középkori szereplő gárdája kísé
retében Gottfried és Sobieski egymást váltogatva, párhuzamos jelenetekben lépnek színre, 72 a nézők

68 Dramat staropolski, II, ez. 1. 121: „... sub auspiciis perillustris magnifici d-ni Leonis Pofiibinski,
palatiniadae Novogrodensis etc., ab illustri etc. iuventute coll. Chodkieviciani S. J. in scenam proposita
Crosis, anno 1684". Druk. b. m. 1684. in 2 ° .
69 Dramat staropolski, II, ez. 1. 1 1 9 - 1 2 0 : ,,... nunc verő Crosis in Coll. Chodkieviciano S. I. sub
auspiciis Iosephi Georgii Chrzastowski ab iuventute eiusdme Coll. in die Festő Corporis Christi in
scenam datus." Druk. b.m. przed 1. VI. 1684, in 2 ° ; a „Peditatus Ungaricus" - „piechota wegierska"
elnevezés a Báthory idejétől meghonosodott „magyar gyalogság" mintájára szervezett gyalogos kato
naságot jelzi.
7ű A cím folytatása: ,,Najjasniejszemu królewiczowi Aleksandrowi Najjasniejszegő i niezwyciezonego Jana III polskiego króla synowy imie jemuz dostojenstwa niesmier telne niosacawuroczystosc
S. Jana przypisana od rrrfbdzi Collegium Wierzbowskich scholarum Piarum w Zwierzencu Gorskim
scenami wyrazona Roku szcze&iwszego wieku 1684." SLIZINSKI, i. m. 7 4 - 7 5 ; latin és lengyel
nyelvű programja a varsói piarista nyomdában jelent meg.
71 Dramat staropolski, II, ez. 1. 3 2 8 - 3 3 0 : „... adumbrata atque in publico theatro Comitiorum
tempore scenice repraesentata ab iuventute Coll. Varsaviensis S. I. anno 1685." Druk. Warszawa
(przed 16. II. 1685), 2°.
72 Imago victoriae... — Obraz zwyci^stwa Jana III w osobie Gotfryda z Bulion, wystawiona przez
jezuitów w Warszawie w 1685. Roman POLLAK, Gofrediana. Pamújtnik Literacki 1935. 437; GÓRS-
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közt helyet foglaló király és a varsói szejmen (1685 nyarán) résztvevő' rendek eló'tt. A drámai téma
egyik szála: A török járomban sínyló'dó' magyar királyság sorsáért aggódó Austriát az isteni gondvise
lés vigasztalja, s a biztató jövó' jeleként hármas (szimbolikus) számjeggyel egy pajzsot küld le az égből;
ebből megérti, hogy III. János meg fogja segíteni az ostromlott Bécset, s eldönti a Mars Turcicus és
Mars Christianus küzdelmét. Austria és Hungária hálaadó diadalmenetet rendeznek a lengyel király
nak a városban, de az okos és legyőzhetetlen vitéz nagylelkűen Istennek ajánlja a dicsőséget.
Ez év elején új témájú darab is születik, amelyet Buda sikertelen ostroma inspirál: Omen felicitatis
et victoriae christianitati in Europa pro Deo militanti73 - műfaji változatában történeti kép, jelkép
(widowisko alegoryczno-historyczne) három ún. ómen olyan megszemélyesített alakokkal, mint
Nymphae, Sybilla Cumaea, Neptunus, Tritones, Anni praeteriti, Tempora anni, Pax, Furor, Discordia,
Menses duodecim etc., a Szent Liga tagjai. Az első omen-ben Austria kesereg a Buda alatt elesett hősök
felett. De az égen jelek látszanak, amelyeket Astronomia szerencsét hozóknak tart, s ezt Fortuna is
megerősíti. A másodikban a nimfák Sybillától a Bellona Veneta jövőjéről kérnek jóslatot. A harmadik
omen-ban Saturnus és Apollo háborúra készülnek. A „Múlt századok" vigasztalják Poloniát, Mars
nak ajánlják az ellenség legyőzését, de a jr Harag" és az „Egyenetlenség" Törökországba küldik. A „Ti
zenkét Hónap" saját címerével díszíti a lengyel pajzsot és jelzi rajta az eljövendő győzelmeket. Satur
nus és Apollo hozzáadják saját jelüket, mint az elkövetkező győzelmek jóslatát.
A törökellenes drámai tematika időszerűségét tanúsítják az olyan történeti témájú jezsuita dara
bok is, amelyek a múltat idézik. Az A thleta Christi prudentia et virtute militari suos et Europae totius
triumphans hostes™ — például Skanderbeg győzelmeiről szól. Az első felvonásban Fama előadja Mars
Polonusnak Skanderbeg históriáját; a másodikban Polonia és Macedónia előszámlálják saját hőseiket;
végül a mecénás címerével foglalkozik. A protestáns iskolai színjátszás az antikizált nemzeti hős alakját
jelenítette meg Das triumphierende Alter unter dem Bilde alter Helden der Griechen und Römer zu
untertänigster Beehrung des durchlauchtigsten und gorssmächtigsten Joannes des Dritten, Königs in
Polen, in einem Staats-Liebes- und Heldenspiel15 - a tourni gimnáziumban, a magyarországi születésű
Pawel'Pater által szerzett iskoladrámában.
Sobieski halálakor visszatekintő történeti darabokkal gyászolták a kereszténység hősét. Torukban
a .Der königliche Majestät Herrn Johann des Dritten Königs zu Polen und Beschützer des Vaterlandes
höchst traurigen dem ganzen Königreiche und zugehörigen Landen höchst zu beklagenden TodesFalP6 - szomorú darabot adták elő. Brestben az Immortalis inter literas Joannes Serenissimus Rex

KI, i m. 167; ŐLIZINSKI, l m. 7 5 - 7 6 ; a tassoi (Gerusalemme Liberata) téma század eleji hagyomá
nyához, Piotr Kochanowski átültetésében, Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Krakow 1616; KRZYZANOWSKI,/. m. 1966,298.
73 Dramat staropolski, II, ez. 1. 327; „... sub auspieiis Ioannis Pauli Sapieha et Josephi Sapieha,
Francisci filiorum, ab Apolline Coll. Varsaviensis S. I. scenice porrectum." (Warszawa przed 27. I.
1685), 40.
74 „... sub auspicüs Ignatü Gadomski, ludis postgymnasticis in scenam datus ab iuventute Coll.
Varsaviensis S. I. Druk. (Warszawa 1687), in 2 ° . Dramat staropolski, II, ez. 1. 3 3 3 - 3 3 4 . Az előző
évben a pozsonyi jezsuiták mutattak be a császár előtt korábbi témájú történeti darabot: Drama...
ad Salvatorem Joannes Hunyadi Belgrádi propugnator gloriosus, septembris die vigesima tertia 1686.
A Buda felszabadítása utáni párhuzam nyilvánvaló. STAUD Géza, A magyarországi jezsuita iskolai
színjátékok forrásai I. 1561-1773. Bp. 1984, 378; 1687-ben szintén Pozsonyban: „19. Novembris
9 órakor étszaka Pálffi János uram házánál tartatott udvari comédia, melyben magam is nagy nehezen
bepracticáltam magamat. Ebben representálták: Arma victoriosa Suae Majestatis contra hostem, per
formám aurea tuba decantante triumpho, mind szép énekszó és muzsika alatt producálván personákat;
utoljára József Herczeg húgával, egynehány pár cavallér dámákkal, formás és rendes tánczczal elvégez
ték epüógust." OTTLYK,/. m. 73.
75 s ,... von der studierenden Jugend in Thorn, auf öffentlicher Schaubühne vorgestellt." Torun
1695;SLIZINSKI,i. m. 82.
76 „... sollte am 2. Tage Augusti A 1696 durch aufführende gewisse Trauer-Personen bei einem
massigen Castro doloris wehmütigst beklangen die bei dem Gymnasio in Thorn studierende Jugend."
Torun (1696); SLIZINSKI, 83.
19 ItK/86-3
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Poloniae defunctus symbolice declaratus1'7 - jezsuita drámával emlékeztek. A przemyski jezsuita kol
légiumban Umbra luctus publici ex fato Ioannis III Poloniarum regis proiecta in theatrum, honori
haeredis Ioannis Sobieski™ - antikizáló panegyrikus drámát (dramat panegiryczny) mutatták be,
Xenophon és Marcin Kromer (De origine et rebus gestis Polonorum, lib. 2.) felhasználásával; bécsi
győzelmével hazájának és családjának dicsőséget szerző király magasztalasaval. A varsói kollégiumi
előadásnak magyar vonatkozása is van. A Lachrymae Poloniae in Scutum Ioannis III collectae atque
iuventuti Collegium Varsaviensis S. I. oblatae - műfaji természete szerint színre vitt latin epitafium
(inscenizowane epitafium). Fama értesülve a lengyel király halála miatti általános európai gyászról,
elrendeU Apollónak és Pallasnak, enyhítsék Polonia gyászát. Polonia siratja a haza atyjának halálát,
s az emberek könnyeit a király címeres pajzsában gyűjti össze. Mars és a megmentett országok, Austria
és Hungária vigasztalni próbálják Poloniat, hogy arány betűkkel véste föl az elhalt hős nevét. Genius
Scientiarum éslmmortalitas a végén azt kérik, hogy tartsák meg őt emlékezetükben. 79
A törökellenes régi győztes harcok emlékét idézi föl egy magyar vonatkozású történeti dráma
(dramat historyczny) a Sobieski halálát követő esztendőben. Mars Othomanicus a Marté Pannonico
ét Epirotico in Hungarico bello fatalibus bellariis tractatus*0 - főszereplői: Scanderbegus, Hunniades
Ioannes, Principes Európáéi, Mustafa Bassa, Primores et exercitus. Othomanicus, Mars Europeus,
Charon, etc. A Bellona Othomanicával történt összecsapásban Fortuna Pannóniáé megtöri Fortuna
Turciae erejét, amihez - Bellona prológusa szerint - Skanderbeg és Hunyadi szövetkezése segítette
Bellona Christianát. A csatamezőn a leghatalmasabb lengyel családok címerei is megtalálhatók. Juppiter az égben, Neptunus a tengeren, Mars a földön dicsőíti a török legyőzőit.
Három évtizedes távlatból emlékezik Sobieski bécsi diadalára a varsói piaristák iskolájában előadott
dráma: Fűimen orientis Johannes III Rex Poloniarum wezyro cladem primum Austriae et Christianitati
ad Victoriam secundum per illustri magnifici dominó D. Alexandro Skulski notario terrestri varsaviensi ex augurio oratorum Collegii varsavien.81 A program lengyel nyelvű szövege nemcsak a keresz
ténység hősét ünnepli benne, hanem a török rabságban szenvedő népek és a kétségbeesett Austria
reményét győzelemre váltó lengyel királyt is, akinek a megmentett Austria „pokornie dzijkuje" „nagy alázatosan köszönetet mond" (Akt III, Inductio 2 - 5 . ) . Az immár tovatűnt dicsőséget idéző
történeti téma polémikus elemivel82 a nemzeti hagyományőrzés forrásává vált.
A lengyelországi iskolai színjátszás emlékeinek tanúsága szerint a témakör egészét, s az egyes da
rabok témáját tekintve, több a drámai feldolgozások száma, mint a hazai kutatás által eddig föltárt ko
rabeli magyarországi iskoladrámák esetében.

11 „... a rhetoribus Bresten 1696 in Octobri." Stanisfaw Windakiewicz: Teatr kollegiów jezuickich w dawnej Polsce. Rozprawy PAU 1922. t. LXI, nr 2; SLIZINSKI, 82.
78 „... a Coll. Premisliensis S. I. iuventute representata." Druk. Lwów Coll. S. I. (1696), 2°
Dramat staropolski, II, ez. 1. 2 5 6 - 2 5 7 .
79 Dramat staropolski, II, ez. 1. 3 3 9 - 3 4 0 (Druk. Warszawa Coll. Sehol. Piarum, 1 0 - 3 1 . VII.
1696. 2°).
80
feriis antecineralibus in scenam datus ab iuventute oratoria Coll. Varsaviensis S. I. Anno
1697): (Druk. Warszawa Coll. Sehol. Piarum, przed 20. II.) 1697). 2° Dramat staropolski, II, ez. 1.
341-342.
sí „Scholarum Piarum ad honorem et fortunam omniosum z dnia 20 lipca 1714." SLIZINSKI,
i m. 76.
82 Vö. az 5. sz. jegyz. is; a század folyamán, különösen a 100. évforduló évtizedében, a felvilá
gosodás korában erősödött a vita, vö. Kazimierz BARTK1EWICZ: Krytyka odsieczy wiederískiej w czasach ohviecenia. Studia... Acta... 1984. 2 6 8 - 2 6 9 ; Adam GÁLOS, Obchody rocznicy wiedenskiej w
XIX wieku. Slaski KH Sobótka 1980. i. m. 4 3 3 - 4 3 9 ; a 200. évfordulón a német s főleg psztrák iro
dalmi forrásodban feledkeztek meg Sobieski s Lengyelország történelmi szerepéről, SLIZINSKI,
i. m. 8 6 - 1 0 7 - 1 1 2 , 129-132, 257; Aleksander NOWOLECKI, Na pamiptkf 200-letniej rocznicy
odsieczy wiedenskiej 1683. Krakow 1883; Wfadystaw WIStOCKI, Sobiesciana. Bibliográfia jubjleuszowego obehodu dwóchsetnej rocznicy Potrzeby Wiedenskiej z 1683 r. Lwów 1884; SZEKFU,
i. m. IV, 5 9 3 - 5 9 5 .
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