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Előszó

Az Arachné-legenda - Márton László Minerva búvóhelye című, 2006-ban napvilágot 
látott regényének egyik jelentésalkotó története - a XIX. századi magyar irodalom alaku
lástörténeti folyamatait és jelenségeit értelmező kutatásunk metatörténete is; Arachné 
szőnyege az irodalom történeti szerveződéséről alkotott víziónk képi megjelenítése, 
metaforikus képzete: „hálózatos szövevény”.

Régi hermeneutikai elképzelés, hogy a művek „újramondják” egymást, miként az 
a felfogás is, miszerint az irodalmi mű befogadások sorozatában történő esemény, ami 
egyszersmind az irodalom anyagelvű történeti elképzeléseit (az irodalom életművek és 
könyvek kronologikus rendje!) is hatályon kívül helyezte. E felfogás szerint az iroda
lom története inkább hasonlít egy meghatározott kapcsolódások szerinti szálak alkotta 
szövedékre, mintsem egyenes vonalú fejlődésre, vagy íves vonalvezetésű alakulásokra.

A XX-XXI. század fordulópontján magyar regények sora fordult a XVIII. század 
végi, illetve a XIX. századi elbeszéléshagyomány felé, újraírva és -alkotva eljárásait és 
alakzatait, lebontva ezáltal az érintett hagyomány rögzült értelmezési kereteit és lehe
tőségeit. Hasonló diskurzív jelenségek képződtek ugyanakkor egy nagyon erős lírai 
vonal mentén: jelentős opusok szólaltatták meg újra és másként a XVIII-XIX. századi 
líra regisztereit. Az így képződött viszonyrendszerek szövevényét tovább bonyolította 
az irodalom képlékeny természete, azaz egyszerre több diszciplína nyelvét is mozgósító 
összetettsége: társadalomtörténeti szituáltsága, képi szerveződése, alakzatokkal építke
ző grammatikája, művelődéstörténeti és interdiszciplináris fragmentáltsága, meta- és 
intertextuális hálózatossága.

Annak kérdése, hogy utólagosan létrehozható-e valamely hiányzó alakulástörténeti 
korszak, rekonstruálható-e nem létező hagyománya, kitölthetők-e új művekkel hiátusai, 
miként annak gondolatát Márton László - általunk és mások által is sokat idézett - A ki
taposott zsákutca, avagy történelem a történetekben (1998) című tanulmányában vetette 
fel, illetve - megegyező vélemények szerint - Testvériség (2001-2003) című regényfolya-
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mával tett kísérletet megvalósítására - fontos irodalomtörténeti/értelmezői diskurzusok 
tárgyát képezi/képezheti. A jelölt tanulmányban Márton László a magyar regényiroda
lom hiányzó első félidejéről (a XVIII. század végi késő barokk regény) beszél, amelynek 
visszamenőleg történő pótolhatóságát is elképzelésként veti fel.

A kötetben reprezentált kutatás legfőbb értelmezési stratégiája a jelölt visszafelé ható 
szempont: a múlt irodalmi történéseinek és jelenségeinek a jelen perspektívájából történő 
értelmezése, miként a legújabb magyar irodalom alkotásainak a múltra és a hagyomány
ra kérdező/íródó jelenségeinek feltérképezése és megértése. A kötet kulcsszava tehát a 
korszakok, művek, diszciplínák közötti diskurzus és viszonyrend, stratégiája pedig az 
irodalom szövevényében felbukkanó gócpontok, az alakulástörténeti sorokban megje
lenő töréspontok vizsgálata és megértése.

Az Eszmény, erkölcs, értékrend című bevezető fejezet öt tanulmánya intertextuális 
vonzatköröket, diszciplináris átjárásokat, irodalom- és társadalomtörténeti mozgásokat 
értelmez. A szerző alakulástörténeti töréspontként értelmezi Kazinczy Ferenc Tövisek és 
virágok című kötetének megjelenését, amely nemcsak poétikai és nyelvi fordulatot jelentett 
a magyar irodalomértés aktuális pillanatában, hanem meghatározta a magyar irodalom 
későbbi alakulástörténetét is: utána másként alakult a magyar irodalom esztétikai-po
étikai rendje. A hős és a molnárlegény című tanulmány XIX. századi magyar regények 
közvetítette erkölcsi értékrendeket vizsgál a dekonstrukció (a rögzült elképzelések lebon
tásának) folyamatai fényében. A képzőművészeti és az irodalmi alkotás közötti átjárási 
lehetőségeit vizsgálja Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regényében. A hazugság és az 
anekdota nyelve teremtette műfaji eljárásokat értelmezi Lőcse város világát tematizáló 
XIX. századi és új magyar regényekben (A lőcsei fehér asszony, A fekete város, A kígyó 
árnyéka). Egy következő tanulmány viszont interdiszciplináris vonzatkörben láttatja a 
Mikszáth-anekdota referenciáit és jelentéslehetőségeit.

Az Arachné szőnyege tanulmányai a XVIII. század végi és a XIX. századi magyar 
irodalmat és jelenségeit az irodalom létformájának hálózatos szövevényébe helyezi: 
képzeleti fesztávjuk legkorábbi pontja 1772, ami nemcsak az Agis tragédiájának., de a XXI. 
századi magyar irodalomban újrakanonizálódott Kártigám-történet magyar változatának 
megjelenési éve is. Az értelmezési távlat innenső határpontjait viszont a jelen történései 
képezik, amit leginkább a Barokk látványkép és klasszicista minta című fejezet reprezen
tál. Ezek a tanulmányok a XXL század első évtizedében keletkezett irodalmi művekről 
szólnak, amelyek a régi, illetve a XIX. századi magyar irodalom jelenségeivel képeznek 
intertextuális hálót, újraalkotják a hiányzó, vagy nem létező hagyományt. Márton Lász
ló Testvériség-trilógiája - a szerző felfogása szerint - a hiányzó késő barokk heroikus 
regényírást legitimálja visszamenőleg a magyar irodalomban, Minerva búvóhelye című 
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műve a klasszicista világértés és létforma regénye. Schein Gábort Bolondok tornya című 
alkotása viszont a Gyöngyösi István művelte barokk verses epika jelenségeivel, a XIX. 
századi európai és magyar verses regénnyel, illetve annak XX-XXI. századi utóéletével és 
új formáival képez termékeny diskurzust. Vasagyi Mária Pokolkerék című regényét pedig 
ebben a vizsgálati körben az „új” magyar barokk regény példájaként értelmezzük.

A magyar romantika „géniusza” cím alá sorolt tanulmányok a magyar (és az euró
pai) romantika jelenségeit tematizáló, palimpszesztként újramondó/újjáalkotó, azokat 
diskurzusba állító, újrakanonizáló, másként értelmező epikai és lírai megnyilatkozásokat, 
vonulatokat, műfajokat és intertextuális összefüggéseket vizsgálnak, értelmeznek.

A kötetben reprezentált kutatás természetszerűleg nem adhat választ arra a - Márton 
László idézett tanulmánya felvetette - dilemmára, létrehozható-e visszamenőleg vala
mely hiányzó történeti hagyomány (ez esetben a magyar regény „első félideje”), egyál
talán van-e szó ilyen hiátusról; ugyanakkor a kérdéssel való foglalkozás izgalmas és 
változatos diskurzusait teremti meg és járja körül. Ehhez az értelmezési stratégiához 
nyújt szövegválogatást a Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok tanulmányo
zásához című rész.
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Művészeteszmény 
és irodalomértés
Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok

A törésvonal
A Tövisek és virágok 1811-es megjelenése irodalmunk első „látványos” paradigma

váltó eseménye. Az eprigrammagyűjtemény természetszerűleg nem az első irodalmi 
mű, amely megkérdőjelezte az aktuális nyelvi és irodalmi ízlést a magyar irodalom jelölt 
évig terjedő alakulástörténetében; sőt, az adott korszakban sem; ugyanakkor váratlan 
és addig ritkán, vagy egyáltalán nem tapasztalt jelenség a kortárs befogadói struktúrák 
reakciójának azonnalisága és erőteljessége, s hogy egy irodalmi mű az eseményeknek 
ilyen horderejű láncolatát indíthatja el. Nemcsak egy későbbi kor rálátási távlata teszi 
felismerhetővé a korszak irodalmában támadt alakulástörténeti törésvonalat - miként 
történt ez Bessenyei György, Kármán József, illetve majd Katona József esetében is -, 
hanem a célzott és kifogásolt nyelvi-irodalmi elv és irány képviselői reagálnak azonnal, 
tehát érzékelik és regisztrálják az addig működő és ezáltal írói ténykedésüknek legitimáci
ót biztosító nyelvi elképzelések és irodalmi folyamatok terén történt elmozdulásokat.

A Kazinczy-kötet megjelenése egyszerre igazolja és módosítja történeti gondolkodá
sunknak azokat a szegmenseit és kitételeit, amelyek az egyes írók/alkotók (pl. Bessenyei 
György) felléptéhez kapcsolt korszakváltás-magyarázatokkal ellentétben a belső alaku
lástörténeti mozzanatok kizárólagos irodalomformáló erejéről alkotnak véleményt. A 
Tövisek és virágok kontextusában egy időben és egyszerre valósult meg mindkét törté
nés. Igaz ugyan, hogy a törést egyetlen mű megjelenése hozta létre, ugyanakkor az is, 
miszerint megjelenését a nyelvi-irodalmi mozgások sorozata előzte meg: így a vonatkozó 
kutatások (TOLCSVAI NAGY 2007:41) a nyelvkérdés időszerűvé válását sok évtizeddel 
korábbra, a XVIII. század közepére helyezik De: 1811 előtt már lezajlottak a Csoko-
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nai-opus körüli viták, a Révai-Verseghy-polémia, megjelent a Tübingen pályairat és a 
Himfyről szóló bírálat.

Kollektív élmény - individuális szabadság
A Tövisek és virágok vonzatkörében kibontakozott ízléspolémia változatos motívum

rendszerre épül és különböző értékrendeknek felel meg, ugyanakkor két, antinómaként 
működő kulcsfogalom-pár köré szerveződik minden eseménye: a kollektívumélmény 
és az individuum szabadsága között feszülő ellentét figyelhető meg minden szintjén és 
kérdésében a vitának.

Érdekes ebből a szempontból megvizsgálni azt is, hogy Kazinczy maga mely tájé
kozódási pontok felől érkezve, milyen élmények birtokában lép fel az ízlés megrefor
málásának s az irodalmi paradigmák megváltoztatásának igényével. Ismeretes, hogy a 
korábban szentimentális irodalmi beszédmódok által megnyilatkozó, ennek a stílusirány
zatnak és világértésnek a szellemében megszólaló író a börtönben megváltozik, ízlése 
klasszicista elvek szerint formálódik át; a klasszicista stíluseszmény követőjévé válik. 
Tehát mind társadalmi, mind művészi élményei és tájékozottsága kollektív jelentéseknek 
rendelődik alá. A forradalom, az összeesküvés (esetében a magyar jakobinus mozga
lom, illetve a Martinovics-szövetkezés), majd a napóleoni háborúk is „tömegélmények”, 
miként - s ezt Virág Benedekkel való levelezéséből tudjuk - a haza s az alakuló nemzet, 
illetve nemzeti érték fogalma is a szakrális többes élmény kategóriájába tartozik. Virág 
hatására az irodalom legfontosabb létezési funkciójának is a Szent Haza szolgálatát, a 
tulajdonképpeni didaktikus elvet tekinti. (Több válaszlevele azonban sejteti az iroda
lomszervező és költő hánykódását a szakrális és az intim, a haza szolgálata és az egyéni 
boldogulás eszményei között.) Ennek megfelelően Kazinczy az irodalom és a művelődés 
eszközeként értelmezett nyelvet s a nyelv megújításának szándékát is kollektív tartal
makkal tölti meg: csak egy magas színvonalon művelt nyelv/irodalom léte biztosíthatja 
a Haza és a nemzet jólétét jelentő műveltséget. Sajátos módon azonban ennek az ideális 
állapotnak a kimunkálását és megvalósíthatóságának sikerét individuális eszközökkel, 
az egyéni ízlés és tudatosság nyelvteremtő erejével kapcsolja össze. Vagyis elutasítva a 
hagyománykövetésben, a kollektív megelőzöttségben rejlő normalehetőségeket, az egyén 
zsenijét tartja legfontosabb elvnek az újításban: „az író ura a nyelvnek” (S. VARGA 2005: 
355). Itt azonban ki kell emelni azt is, miszerint - s ezt tarthatjuk tájékozódása legfőbb 
paradoxonénak - Kazinczy nem az alkotói egyéni szabadság képzeleti tartományaira 
gondol, hanem a tanult készségek és a tudós hozzáállás révén megvalósítható nyelvte
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remtésre, nyelvi szuverenitásra, annál is inkább, minthogy felfogása értelmében az iroda
lom elsősorban nyelvi teremtés, legalábbis azon a szinten, amikor - a magyar nyelv még 
nem standardizálódott állapota miatt - az idegen nyelvű műveltség beemelése indukálja 
a nyelvi leleményt és újítást. Leveleiben közölt állásfoglalása: „nyelvem nem az élet és 
az írás alantabb nemének Nyelve, hanem a Poesisé”1, illetve ,,[n]em az úzus, hanem a 
tökéletes nyelv ideálja az, amihez közelednünk kell.”2 A vonatkozó szakirodalmi véleke
dések szerint a Kazinczy jelölt nyelvértésén („privátnyelv-koncepció” [S. VARGA 2005: 
351-352]) alapuló irodalmi „fentebb stíl”-eszmény „több, mint stíluskategória: nem az a 
szerepe, hogy a fenség minőségét megvalósítsa egy - különböző rétegekből álló - eszté
tikai univerzumon belül, hanem az, hogy megjelenítse a költő lelkében lakozó eszményi 
szép autonóm, a hétköznapiságtól elválasztott univerzumát; az alantasabb stílusréteg 
a határt, vagyis éppen ezt az elválasztottságot hivatott még inkább kidomborítani. A 
köznyelv és a költői nyelv tehát minden lehetséges tekintetben diamerális ellentétben 
áll egymással” (S. VARGA 2005:347). Ugyanakkor a klasszicista műveltség követelmé
nye által látja biztosíthatónak a nyelvi szuverenitásra épülő alkotás esztétikai mértékét. 
A Csokonai-opusszal szembeni fanyalgása, az alkalmiság okán emelt kifogása, illetve 
parlagiasság-vádja ilyen értelemben (az általa kevésbé fenségesnek ítélt) népies kollek
tívtől való idegenkedését rejti, hiszen Csokonai személyiségében az egyéni és tudatos 
teremtőerő egyaránt megvalósulhatott, de nem versnyelve érvényesíti következetesen 
a hétköznapiságtól elválasztottságnak az irodalmi vezér által követelménynek tartott 
nyelvi határvonalát. Ugyanez a szemlélet jut kifejezésre bírálatában, amikor a magánélet, 
tehát az individuális lét tartalmait megjelenítő és kifejező Himfyben a költői tudatosság 
hiányát kifogásolja: „Mert a Kisfaludy úr nyelve bőv ugyan, s igen kedves s sok helyeken 
csudálást is érdemlő: de nem tudós nyelv, nem klasszikus tisztaságú, nem grammatisch 
correct” (KAZINCZY [1809]).

1 SZENTGYÖRGYI Józsefnek, Széphalom, Oct. 27. d 1820, KazLev., 17:270.

2 ENGEL János Keresztélynek, Széphalom bey Tokaj d. 19. März 1814., KazLev., 11:292.

Fontos mozzanat tehát, miszerint a Tövisek és virágok létrejötte elméleti tájékozódás 
(a kanti tételek - a jelenkori kutatások értelmében nem teljes, sőt téves - értelmezése), 
megelőző elvi/kritikai polémia (Csokonai, Himfy), egyéni alkotói dilemmák tisztázási 
kísérlete (pl. önnön költői tehetségének felmérése), a vállalt irodalmi szerep (a tudós és 
kritikus imázsa), de mindenekelőtt olyan tudatos kánonformálási stratégia eredménye, 
amely az egyéni nyelvi ízlés újító szerepét emeli ki a követés és mintahűség mesterséges 
tökélye ellenében, ugyanakkor távol áll az alkotói szabadság más elvű (képzeleti, eredeti, 
személyes etc.) kiterjesztésétől. A klasszicista minta- és a népies hagyománykövetési, (az 
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ortológiai) elvekkel szemben kidolgozott kánon - végül is egy általa személyesen soha 
le nem tisztázott, az alkotó zseni szabadságára (pontosabban szabadságának mibenlé
tére) vonatkozó belső dilemma eredménye, s ennek a bizonytalanságnak az ellentmon
dásait a versek és epigrammák változó - nem mindenkor ugyanazon értékvállalásokat 
és -mintákat felállító kitételei is tükrözik.

Poétái kánon(ok)
A recepció megegyező vélekedése szerint a Tövisek és virágok a szerző költészetről 

alkotott eszményképét és esztétikai nézeteit magába sűrítő epigrammaciklus - poétikája 
a görögös műveltség letéteménye. De kutatások3 támasztják alá azt is, miszerint azok a 
szépség- és tökéletesség-elvek, amelyek költeményeiben nyernek kifejezést, nemcsak az 
irodalomra vonatkoznak, de a pictura és a sculpture irányában kifejlődve közvetítenek 
intermediális művészeti elveket.

3 CSATKAI Endre: Kazinczy és a képzőművészetek. Budapest, 1983. Vagy: BARTKÓ Péter Szilveszter: 
Kép és szöveg Kazinczy poétikájában. Mediális olvasat. = Szkholion 2006:2. www. szkholion.unideb. hu/ 
skhmap/bonc/bart.kep. kaz.pdf. Letöltve: 2009. X. 14.

Levelezéséből egyértelműen kiderül, a poétái zsenijében kételkedő Kazinczy biztos 
értékítélettel rendelkező kritikusnak tartja magát. Ezt a meggyőződést tükrözi a vers
ciklus műfajorientáltsága, kritikai artikulációja, odaforduló és kinyilatkozatató lírai 
beszédmódja, amit levelezésének önreflexív rétege támaszt alá. Tudatos tettnek, a kife
jezett tartalmat és élményt megelőző választás eredményeként értelmezhetjük műfajvá
lasztását, hiszen az epigramma szentenciába (csattanós konklúzióba) kifutó formája a 
kritikai beszéd (sok esetben: az irónia és a gúny) lehetőségét rejti. A megfelelő esztétikai 
érzékkel, művelődéstörténeti rálátással rendelkező kritikus beszédpozícióját érzékelteti a 
gyakran alkalmazott invokatív kezdet, a megszólítás erőteljessége, finomítatlan artikulá
ciója. Mindenekelőtt azonban a választott mottók, legfőképp a Goethe-idézet (Kálnokytól 
származó fordításban: „mit a szellem és tudás alkot, nem kap a csürhe azon”) jelzi ezt az 
orientáltságot, nagyon konkrét megfogalmazását viszont az Epigrammai morál jelenti: 
hozzá a „lélektelen író”-t „nem köti semmi kötél” (KAZINCZY 1998), azaz a maga költő 
tevékenysége, melyet ellenében fejti ki, értékében magasan felette áll.

„Berki szokottat imád” - hangzik Szokott és szokatlan című epigrammájának, a 
versforma sűrített versnyelvi artikulációjának megfelelő tézise, amit egy - a megne- 
vezettnél/megszólítottnál biztosabb és határozottabb költői/kritikai pozíciót mutató - 
ellentétes állítás (antitézis) követ: „Nekem az kecses a mi szokatlan.” A szintézis ennek a 
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felülnézetnek a magyarázatát, eredetét fejti ki: értékítéletének biztonságát műveltségének 
természete (a „...kényesbb vagy makacsúlt ízlet”) garantálja. Az összegezés a megnevezett 
esztétikai nézeteinek hatályon kívülre helyezése és a helyette követett poétikai irány és 
kritikusi látás - jövőbe vetített legitimációjának - kinyilatkoztatása: „az újért / Hamvamat 
a Maradék áldani fogja, tudom”. A sorvégi „tudom” nemcsak a közlés nyomatékosításá
nak funkcióját tölti be, de az ítészi pozíció biztonságát jelöli és nyilvánítja ki. A „kecses”, 
„kényesbb” jelzők a műveltség és ízlés finomságát, kiműveltségét, a klasszicista minták
nak való megfeleltethetőségét sugallják, a görögös szépségeszménynek azt a változatát 
hozzák be a képbe, amelyet Grácia-kultuszként jelöl a szaktudomány. A réginek és az 
újnak a szembeállítása a személyes kánon általános érvényűvé emelésének egyértelmű 
szándékát, illetve az új irodalmi paradigmáknak személyéhez köthető - bevezetőnkben 
taglalt - konstituálódását jelöli.

Kazinczy kritikusi/ítészi (esetében inkább pozitív töltetű) fölérendeltség-tudata a 
Himfy-recenzió, majd -epigramma kiváltotta polémiára (a „régiek” - köztük Kisfa
ludy Sándor megbotránkozására) vonatkozó reflexióiban is kifejezésre jut. Ismeretes, 
hogy Kazinczy levélben is elküldi bírálatát a szerzőnek, amiből arra következtethetünk, 
hogy igazából dicséretnek szánta, azaz szándéka szerint - némi iróniával fűszerezve - 
Kisfaludy érezze magát „kitüntetve” a mester figyelme által, míg a Himfy-epigramma a 
Kazinczy-kánont fedő „poétái Mennyország’VParnasszus terébe való belépés feltételét, a 
tudatosság és mértékletesség elvét közli. Tudvalevő az is, hogy Kazinczy megkomponálta 
a Tövisek és virágok újrakiadását, s a nevezett epigrammában Kisfaludy helyett Csoko
nai szerepel: vagyis a mérték-elve a fontos, s nem Maga az érintett költői opus, illetve: 
Kazinczy a messzemenően műveltebb és tehetségesebb Csokonainak sem bocsátja meg 
a sokszínűségben és sokféleségben rejlő kiegyensúlyozatlanságot. Engelnek írt levelében 
olvashatjuk erre vonatkozó reflexióját: „Az írók nagyon vétenek, midőn minden dolgo
zásaikat, verseiket, felveszik kiadandó Munkájikba; a’ férges darabok a’ szomszédság által 
sokat ártanak a’ jó daraboknak is, s jobb volna keveset adni, de csak jót, mint sokat, de 
rosszat is a’ jók közzt” (KAZINCZY: 336).

A mérték és tökéletesség, illetve a poétái tehetség különállóságát fejti ki olyan ismert, 
epigrammáiban is, mint az írói érdem, ahol a szuverén nyelvi többlet hiányát „üres 
fecsegés”-nek minősíti, míg a - bevezetőnkben értelmezett - „fentebb stíl” eszménye 
szerint létrehozott alkotás „mesteri mív”. (Külön értelmezés tárgyát képezhetné persze, 
hogy Kazinczy értésében a „mesteri” mennyiben jelenti a költő alkotói egyediségét, 
s mennyiben a tökéletes tudás, a minta befoghatósága/egyénítése révén létrehozott 
művet.) Az Orthoepia ugyancsak a felületes műveltséget s a nyelvérzék („vájt fülek”) 
hiányát gúnyolja.

Arachné szőnyege | 19



Eszmény, erkölcs, értékrend

A nagy titok című, ugyancsak híres, s az írói érdem párverseként értelmezhető kétso
ros, amellett, hogy a „jót s jól” általános érvényű esztétikai elvét fogalmazza meg a másik 
oldal - a „nem értők” - felé tömörség közvetítette iróniával és egyfajta, a tudás biztosí
totta felső perspektívából. Majd igen lebecsülő szentenciába kifutva, az d/dozat-jelentés 
kiemelésével, szakrális szintre helyezi a költői alkotás tettét. Ugyanezt az áldozat-jelen
tést hozza fel a „könyvgyártó kontárok”-at leckéztető A legfőbb leczke című epigramma. 
A kutatások (GERGYE 1998) az áldozás poétái attitűdjét a Grácia-kultusz Kazinczy- 
értésével magyarázzák, s a legfontosabb költészeteszménye kifejezéseként többször is 
átdolgozott, s így a teljes költői opuson végigfutó Az áldozó című költeményével hozzák 
összefüggésbe. „Oh védjétek az áldozót, Szelídek, / s titkos bájotok lehellje mennyei / 
Ajkatok dala’ zenzetébe!” - hangzik a korábban keletkezett dal proklamációja, míg a 
jelölt epigramma görög nyelvű kitétele: „Áldozzál a Gráciáknak”. Ha a Grácia-kultusz 
individuális élménye mellett értelmezésünk terébe a Szent Haza-fogalom Kazinczy által 
kollektívként regisztrált tartalmait is bevonjuk, a szépségeszmény mellett az „áldozat
nak szakrális jelentése lesz, a Szent oltárán művelt jó és hasznos, a Haza jobbításáért 
végzett szent munka tartalmával bővül.

Virág Benedekkel folytatott levelezésében beszél arról, hogy mekkora tiszteletet érez 
a Szent Öreg iránt következetes és áldozatos tevékenysége okán („Hazánknak állapotját 
forgatod, ’s papírosra öntöd szent érzéseidet, hogy a ’jobb maradék gyúladjon lángodra 
’s szeresse azt a’mit Te olly [!] szerettél, - én feleségem karjai közzűl el el loposkodom, 
s elmondogatván imádságodat a’ Te Szentedhez...”). Kazinczy tehát hitt a költészet 
közízlésformáló és műveltséget átalakító erejében, noha kortársai (leginkább Kis János) 
az ellenkezőjéről igyekeztek meggyőzni. A költeményeinek 1998-as kiadását bevezető 
tanulmány vonatkozó tétele szerint: „Kazinczy költészetesztétikájának e sajátos propa
gálásával egy görögös értelemben vett fejlett közízlés kialakítására tett kevéssé sikerült 
kísérletet” (GERGYE 1998:30).

A Goethe-idézet, az epigrammákban megszólaló beszélő felső pozíciója, a költésze
tet „szent-áldozat”-ként interpretáló magatartása, a költő esztétikai nézeteit és poéti
kai elgondolásait közlő hatásos, ugyanakkor művésziséggel megformált versbeszéde a 
Tövisek és virágok létrejötte mögötti kifejezett kánonalkotási szándékot jelzi. A könyv 
megjelenése kiváltotta irodalmi polémia/ízlésvita az 1811-es évet - legalábbis az iroda
lom történetét töréspontok mentén elképzelő történeti szintézisekben - alakulástörté
neti metszés- és/vagy fordulóponttá avatja.
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A hős és a 
molnárlegény
Virtus és értékrend a XIX. századi magyar 
irodalomban

Berzsenyi Dániel4 ismert „időszembesítő” ódája, A magyarokhoz I. („Romlásnak 
indult hajdan erős magyar!”) versvilágában a múlt másságának jelképei és metaforái 
(„régi erkölcs s spártai férjfikar”) a jelen másságához („mostani veszni tért erkölcs 
„Most lassú méreg, lassú halál emészt.”; „Mi a magyar most? - Rút sybaríta váz”) mérten 
erkölcsi értékítéletet hordoznak magukban, amit az erősen retorizált nyelven megszólaló 
lírai beszélő több példa révén fejt ki és tesz érzékletessé számunkra: „Oh! Más magyar kar 
mennyköve villogott / Attila véres harcai közt...”; „Más néppel ontott bajnoki vért hazánk 
/ Szerzője, Árpád a Duna partjain. / Oh! Más magyarral verte vissza / Nagy Hunyadink 
Mahomet hatalmát!” Hasonló jelentést közvetítenek felénk, s viszonyrendet állítanak fel 
más múltreprezentáló költemények Kölcsey Ferenc5 Hymnusán, Zrínyi-versein át Petőfi 
Sándor Nemzeti daláig. „Hol van a hon, mellynek Árpád vére / Győzelemben csorga szent 
földére”, illetve a viszonyító szerkezet másik része: „Itt van a hon, ah nem mint a régi, 
/ Pusztaságban nyúlnak el vidéki / Többé nem győzedelmek honja már; / Elhamvadt a 
magzat hő szerelme / Nincs magasra vívó szenvedelme / Jégkeblében fásult szívet zár.”, 
illetve: „Más faj állott a kihúnyt helyére, / Gyönge fővel, romlott, szívtelen;” (Zrínyi éneké). 
De folytathatnánk a sort a jelölt XIX. századi költészeti hagyományra reflektáló és az azt 
újraíró XX-XXI. századi magyar irodalom példáival is: mint a Szózat nemzethalál-vízi- 

4 A Berzsenyi-versidézetek a következő kiadványból származnak: BERZSENYI Dániel müvei. A szöveggon
dozás, az utószó és a jegyzetek OROSZ László munkája. Századvég Kiadó, Budapest, 1994.

5 KÖLCSEY Ferenc minden munkái. Versek és versfordítások. Sajtó alá rendezte SZABÓ G. Zoltán. Universitas 
Kiadó, Budapest, 2001.

Arachné szőnyege | 23



Eszmény, erkölcs, értékrend

ós hangvétele felett ironizáló Márton László-regény, a Minerva búvóhelye?, Orbán Ottó 
költészetének nem kevésbé ironikus rétege, A költészet hatalma (1994) Berzsenyi-, illetve 
Kölcsey-verseket újraalkotó darabjai, vagy az ugyanebben a kötetben, illetve az 1992-es 
Egyik oldaláról a másikra fordul; élben is szereplő Ulysses megüli a falovat című szöveg 
(Joyce-változat) Berzsenyi-utalása, ahol Szekfu Gyula teszi fel a kérdést (a század eleji 
polémiára utalva), „Mi a magyar [most]?”, amire A magyarokhoz I. vonatkozó sorával 
Berzsenyi válaszol: „Rút sybaríta váz”; vagy Parti Nagy Lajos Grafitnesz című kötetének 
a Petőfi-epigonokat, illetve a Barguzin-anekdotát pellengérező sorai: „Sej, Barguzinban 
régen tép medve, régen tép farkas...” (PARTI NAGY 2003).

A szibarita az ókori Sybaris város nevéből: semmittevésben elpusztult embert jelent. 
Berzsenyi Dániel A magyarokhoz I. első, Kesergés (1796) címen ismert változatában 
részletező módon írja le az erkölcsi romlás mibenlétét és mértékét: „Bátran merül 
most a buja ifjúság / Undok bűnében...”, „úszva folárkodik”6 7; „A férfi - ó bűn! - már 
ma kereskedik / Szép párja testével”, [...] „gyenge társát / Fajtalanul teregetni hagyja.”, 
illetve „Vallástalanság rút szüleményei, / Erkölcstelenség s minden utálatos / Fertelmek 
áradnak hazánkra...” (BERZSENYI 1994:8). Kölcsey a Zrínyi dalában a „magasra vívó 
szenvedelem” elhamvadtával, a „jégkebelben fásult szív”, a „hőst és hírét” eltemető „bús 
feldség” bűnével, a „gyáva kor”, a „gyönge fő” és a romlottság jelenségével azonosítja a 
haza és a nemzet dicsősége pusztultának kiváltó okát, ami azért izgalmas kérdés, mivel a 
Hymnusnél hét évvel később keletkezett költemény - noha számos szöveghelye reflektál 
rá (pl. „Vár állott, most kőhalom, / Kedv s öröm röpkedtek / Halálhörgés, siralom / Zajlik 
már helyettek” [Hymnus]; „Hol van a bérez, és a vár fölette...”, „Itt van a bérez s omla- 
dék fölette” [Zrínyi dala]) - nem igazolja a Hymnus isteni szánalomba vetett reményét. 
Berzsenyi azonban A magyarokhoz I. későbbi változataiból elhagyja az ifjúság bűnei
nek naturalista leírását, miáltal a nemzethalál-vízió rejtettebb jelentéseit erősíti, azokat 
az utalásokat, amelyek az ifjúság, az újabb nemzedékek szabados erkölcsénél sokkal 
mélyebb okokra vezetik vissza a nemzet leromlását. Változatlanul kerül át azonban a 
későbbi változatokba is, a „Most lassú méreg, lassú halál emészt” kitételt tartalmazó sor 
és kifejtése: a belülről pusztuló („benne termő férgek” által ledöntött) fa (az első válto
zatban „bikk”, a későbbiekben „tölgy”) metaforája, amit Róma pusztulásának legendája 
egyértelműsít. Az időszembesítő költemények sorában a Hymnus és mindkét Zrínyi

6 „Vörösmarty állítólag írt egy olyan verset is, melyben a magyart mint egyént arra szólítja fel, hogy hazájá
nak legyen híve rendületlenül, ellenben a közösségnek nagyszerű nemzethalált ígér, sőt még azt is kilátásba 
helyezi, hogy a szomszédos népeknek könnybe lábad a szemük. Kijelenti továbbá, hogy a nagyvilágon 
a magyar számára hazáján kívül nincs egyéb hely, és hogy itt kell, hazája szent földjén, élnie-halnia...” 
(MÁRTON 2006:132).

7 Buja, erkölcstelen.
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vers is továbbviszi a belső pusztulás (valójában még a XVIII. század második felében, 
Baróti Szabó Dávid költészetében feltűnő - Egy ledőlt diófához) világirodalmi toposzát: 
„Hányszor támadt tennfiad / Szép hazám kebledre, / S lettél magzatod miatt / Magza
tod hamvvedre?” (Hymnus); „...korcs volt anyja vére” (Zrínyi dala), „Mert kánya, kígyó, 
féreg egyre támad; / És marja, rágja kebelét” (Zrínyi második éneké).

A Szózat (a Hymnus és a Nemzeti dal textuális vonzatkörében) az isteni szánalom, a 
megújulás (vagy legalábbis a „nagyszerű halál”8 erkölcsi piedesztálja) reményével lép ki 
a nemzethalál-víziós/múltreprezentáló költemények végletes pesszimizmust közvetítő 
sorából, hogy Vörösmarty dezillúziós költészete végül és mégis Az emberek reménytelen
ségébe torkolljék. Az emberek azonban már tartalmazza azt a végletes jelentést, amelyet 
az isteni szánalomra hagyatkozó költemények (pl. a Hymnus vagy a Szózat) a bűnhődés/ 
bűnbánás, az isteni büntetés kiállásával semlegesítenek: „A testvérgyűlölési átok / Virágzik 
homlokán.” ami A vén cigány szövegvilágában a bibliai példa egyetemes pusztulásképze
tévé terebélyesedik: „Mintha újra hallanók a pusztán, / A lázadt ember vad keserveit, / 
Gyilkos testvér botja zuhanását, / S az első árvák sírbeszédeit” (VÖRÖSMARTY 1984). 
Ebből a perspektívából válik értelmezhetővé számunkra Berzsenyi gesztusa, amellyel 
kihagyja A magyarokhoz I. első változatában még szemléltetett bujaságot, mint a „veszni 
tért erkölcs” egyik legfontosabb attribútumát, hiszen a mitológiai/biblikus/világtörté- 
nelmi távlat fénykörében („a nagy századok érckezé”-ben) más értelmet nyer; a - belső 
ellenség, hazaárulók, testvér- és orvgyilkosok cselekedeteivel azonosítható -„titkos 
gyilkosaid keze” által elemésztett tiszta erkölcs bukásának jelentéskörében eltörpül az 
ifjúság szabados viselkedésének jelentősége. Hasonló tartalmakat közvetítenek felénk a 
Hymnusnak. a „bűneink miatt / Gyúlt” isteni haragot és büntetést ecsetelő/kifejező sorai: 
a múlt bűnei ugyancsak az árulás és az orvgyilkosság magatartásában, illetve tettében 
kulminálódnak („Bújt az üldözött ’s felé / Kard nyúl barlangjában, / Szerte nézett ’s nem 
leié / Honját a hazában” [KÖLCSEY 2001]).

8 Márton László Minerva búvóhelye című regényében a főhős, Johann В. (vagyis Batsányi János) e sorokra 
vonatkozóan ironizál: „Mert mit jelent az a gyönyörűen hangzó felszólítás, hogy: itt élned, halnod kell? 
Azt jelenti, hogy Magyarország »hamm!« bekapja a magyart! Mint egyént bekapja, s mint közösséget 
kiokádja, átengedve őt a nagyszerű halálnak” (MÁRTON 2006:133).

A magyar múltreprezentáló és időszembesítő ódaköltészet remekei, Berzsenyi, 
Kölcsey és Vörösmarty ódái révén kibonthatóvá és értelmezhetővé válnak számunk
ra azok a jelentések és tartalmak is, amelyek a „tiszta erkölcs” fogalmi attribútumaival 
azonosak. Az erkölcsi nagyság megegyező példái a XIX. század első felének magyar 
költészetében Attila, Árpád és Hunyadi hősiességét jelentik; a spártai erkölcs bátor kiál
lás és feltétlen életáldozat minősítette erényeit.
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Csak látszólag tűnik funkciótlan eljárásnak a XIX. századi magyar történelmi regény 
erkölcsi értékrendet (itt a hősi kiállás és életáldozat készségét jelölő hazaszeretet értékével 
azonos virtust) megjelenítő tartalmai vizsgálatakor ilyen nagy teret szentelni a korszak 
ódaköltészete jelentéseinek Meggyőződésünk ugyanis, hogy a vizsgált regényváltozat 
alakulástörténetéről szóló Walter Scott-történet, miszerint a regénytípus magyar válto
zata, pl. a Jósika Miklós létrehozta autentikus magyar történelmi regény létrejöttében 
a történelmi narratíva scotti változata (pl. Waverley című, 1814-ben napvilágot látott 
regénye) játszott rendkívül nagy és megkerülhetetlen szerepet - irodalomtörténeti 
„babona”. A magyar krónikás énekköltészet, a XVII. századi magyar barokk eposz vilá
ga, valamint a XIX. századi magyar rege- (pl. a Kisfaludy-féle „Sage”) és időszembesítő 
ódaköltészet ugyanis a scotti életműtől függetlenül jelzi a magyar történelmi regény 
konstituálódásának folyamatát: a rege mint specifikusan magyar műfaj XIX. századi 
jelenléte, illetve a századelőn kibontakozó magyar időszembesítő ódái versbeszéd terem
ti meg a történeti novella és elbeszélés s a belőle kifejlődő magyar történelmi regény 
létrejöttének lehetőségét. A múltreprezentáló óda lényegi karakterisztikuma ugyanis 
a múlt erkölcsi másságának, modellálása, ami a történelmi regény egyik legfontosabb 
műfajkonstruáló eleme is. Bényei Péter a regénytípus műfajkonstruáló tényezőinek 
meghatározásakor (BÉNYEI 1999) pontosan ezeket a mozzanatokat, a „jelen érdekű 
kérdezés” motívumát, illetve a „múlt másságának jelentésképző szerepé”-t jelöli meg 
lényegi mozzanatként. Imre László hasonló elveken alapuló történelmi regényszemlélete 
(IMRE 1996) az eposzi hagyománytól váló távolodás folyamatában jelöli ki a regény
típus helyét; olyan műfajváltozatként határozva meg azt, mint amelyik képes átvállalni 
az eposz bizonyos funkcióit, utánképezve többek között a kereső hős, a héroszi kvalitás, 
az organikus világállapot visszaállítására irányuló hősiesség erkölcsi kategóriáját, annak 
a hősnek a habitusát, aki képes a megbomlott világbéli egyensúly legalább ideig-órá- 
ig való visszaállítására: az iliászi/aeneisi új Trója, új Haza létrehozására irányuló hősi 
erőfeszítésre. Épp ezért lesz a XIX. századi történelmi regény egyik legfontosabb világ
teremtő kategóriája a hős, míg a hősvesztés, azaz a deheroizálódás a modern regény 
lényegi jelentésképző momentuma: a világ hőstelenné válásáról, a hősiesség bukásáról 
szól a modern irodalom. Ez a jelentéstartalom olyan szinten van jelen, s manifesztálódik 
akár képileg is a XIX. századi történelmi regényben - ami ilyen értelemben a modern 
magyar regény alakulástörténetének megkerülhetetlen alakulástörténeti szakasza is -, 
hogy példák tárházával rendelkezünk e reflektáltságot illetően.

A világ deheroizálódásának, a tiszta erkölcs bukásának talán legszemléletesebb példája 
- s itt érkeztünk el az általunk jelölt mondai/népmesei jellegű főcím (A hős és a molnár
legény) értelmezéséhez - a Kinizsi-történet. A hős és a molnárlegény kategóriák kijelölte 
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viszonyítási fesztáv ugyanakkor álalternatívákra épül, ugyanis ebben a viszonylatban 
a hős és a molnárlegény nem jelöl két integritás közötti választást. Mindkettő Kinizsi 
Pál. A hős is és a molnárlegény is. Mi több, folklórtudásunk fordított sorrendet ismer: 
a molnárlegényből hőssé vált Kinizsi Pálról tud, s nem ismeri a hősből molnárlegény- 
nyé visszarendeződés történetét. A XIX. századi történelmi regényben viszont lényegi 
jelentésképző mozzanat ez. Legplasztikusabb kidolgozását Eötvös József Magyarország 
1514-ben, illetve Kemény Zsigmond Zord idő című regényében ismerjük fel.

A Magyarország 1514-ben nyitó fejezetének térleírása a leromlásnak indult királyi 
palota látványa révén tárgyiasítja a hősi eszmények pusztulásának vízióját. A letűnt 
dicsőség kora Eötvös regényében is (mint pl. Kemény Zsigmond Zord idő, vagy Jókai 
Mór Fráter György című regényeikben) a Mátyás-korral azonos. A pusztuló, de még 
régi fényének nyomait mutató várról a piaci sokaságra vetül az elbeszélő vezette tekin
tet. A gyülekezet oka a keresztes hadsereg létrehozására vonatkozó pápai bulla, s Dózsa 
György megjutalmazása, amiért egy kisebb csetepatéban lemetszve karját megölt egy 
török parancsnokot. Dózsa megjutalmazott tette sajátságos horizontot nyit. Az elbeszélő 
és az általa kihallgatott budai polgárság is véleményt mond róla. Az előbbi megjegyzi, 
„ha Dózsa tettét akkor viszi véghez, mikor seregeinket még Kinizsi vezette, a vezér, ki 
Kenyérmezőn egy törökkel szájában s egy-eggyel mindenik kezében friss magyart járt 
a halottakkal takart csatamezőn, Kinizsi, ki, mint a rege mondja, két karddal küzdött, 
kétségen kívül megdicsérte volna a székelyt becsületes csapásáért, de rendkívülit sem 
ő, sem seregei egy törökkar levágásában nem találtak volna” (EÖTVÖS 1962:13). Egy, 
a tömegben ácsorgó vén katona, aki még részese lehetett Mátyás és Kinizsi dicsőségé
nek, „alávaló, gyáva idők”-nek nevezi a történések idejét. Miután a keresztes hadjáratra 
összegyűlt tömeg az urak elleni nyílt lázadásba fordul - a valójában a nemesek és Bakács 
által kiemelt és az események sűrűjébe vetett - Dózsában vezérére találva, a sorsdöntő 
kérdés az, hogy ezzel a pusztuló erkölcsű, kegyetlen világgal szemben Dózsa kínál-e más 
alternatívát, vagy pedig megmarad a karlevágás „dicsőségében” kicsúcsosodó kissze
rű perspektívánál. A történelem nagy tablóképeit sorakoztatva fel előttünk - a regény 
végül is keserű tapasztalattal szolgál: a (sokszor csőcselékké aljasodé) tömegek élén 
álló Dózsa nem képes nagyszerű távlatokban gondolkodni; a katasztrófa többek között 
ezért is kikerülhetetlen.

Van persze már a nyitó mozzanatban - a mű egyik jelentésszálát megnyitó Kinizsi
regében - is távlatromboló elem. A török tetemmel a szájában, a halottakkal borított 
csatatéren friss csárdást járó Kinizsi képe több mint groteszk mozzanat. Hősivé legen- 
dásított alakját a krónikás elbeszélő is árnyalja: „[...] Kinizsi még nagyobb kegyetlensé
geket követett el, s pedig hadifoglyokon [...]” (EÖTVÖS 1962:414). Ez az elbeszélő - az 
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asszociációknak és következtetéseknek sorát nyitva meg - nagyon sokszor reflektál az 
olvasó történeti ismereteire („.. .tudni fogják, kik történeteinket ismerik...” [EÖTVÖS 
1962:13]). Jelenkori olvasásunkat azonban nemcsak a történeti távlat befolyásolja, hanem 
a műalkotás immaginárius létéből következő „eseményszerűség” is, amelyről bevezető 
fejezetünkben értekeztünk Eötvös Dózsa-regényét más műalkotások szövegtapaszta
lataival együtt értelmezzük hozzárendeljük a vele tematikai diskurzivitásban álló regé
nyek, drámák Kinizsi-képét (pl. Kemény Zsigmond: Zord idő), Dózsa-történetét (Jókai 
Mór Dózsa-drámája [1857], Fráter György című regénye) és Szapolyai Jánosról kialakí
tott értelmezését (Zord idő, Fráter György, Egri csillagok), regék/legendák hősképzeteit. 
A parasztháborút vizionáló Fráter György Jókai regényében a gonosztevővé degradált/ 
degradálódott Dózsa képével szembesülve józanodik ki a hősi eszmékből és ismeri fel 
a megváltozott világ konzekvenciáit: a Magyarország 1514-ben kifejezte tartalmakat 
ez a szövegdiskurzus is meghatározza, miként az Eötvös-regény kialakította leromlás
képzetet a Zord idő világa árnyalja. A Darvasi László A könnymutatványosok legendája 
című regénye megjelenítette változatos halálnemek viszont a parasztvezér kivégzésében 
kicsúcsosodó XVI. századi kegyetlenségekre emlékeztetnek bennünket.

A deheroizálódás-narratívák sorában említhetjük Mikszáth Kálmán áltörténelmi re
gényeit is: legjellemzőbb példái a Beszterce ostroma és az Üj Zrínyiász. Ez utóbbi külö
nösen fontos befogadástörténeti mozzanattal hozható összefüggésbe: a kegyeletsértés 
vádjával. Referenciális mozzanat a regény létrejöttében, miszerint II. Vilmos német 
császár 1897-ben Budán tartott pohárköszöntőjében Zrínyi Miklóshoz hasonlította a ma
gyar urakat. Mikszáth válasza egy gyilkos élű szatíra. A hamis tudat formái (az ősi vitézi 
erények jogfolytonosságáról alkotott nézetek) sorra kompromittálódnak benne: legtel
jesebben és legfájdalmasabban természetesen a „magyar nemzeti nagyságáról alkotott 
elképzelés. A XIX. század végének romlott-züllött közéletében a Zrínyi-eszmény egykettő
re elsikkad, s a szigetvári hős önnön karikatúrájává válik: a nemesi nagyevő-nagyivó, 
dőzsölő-tékozló, verekedő, házasságtörő nőcsábász anakronizmusába transzformálódik 
héroszi-eszményi alakja. Persze a képlet nagyon egyszerűnek tűnik: a posvány lehúzza a 
legnagyobb hősöket is. S ez csak a századvégi nemesi habitus kompromittálódását jelen
tené. Van azonban Zrínyiék magatartásában is egyfajta őseredeti bornírtság. A XVI. szá
zadi - részben az erkölcsiség fogalmát is fedő - virtus ugyanis erőszak alapú, szellemtelen 
magatartásminta. Ezt látta meg a szigetvári hős alakjában az író, s feltehetőleg ez fájt annyi
ra a kegyeletsértést kiállóknak: az arisztokrata nemzeti eszmény tarthatatlansága.

A Kinizsi Pál által bejárt életpálya képe leginkább egy szabálytalan háromszög 
alakját idézi fel bennünk, amelynek egyik csúcsán a testi kiválósága révén magasra, 
hősi-hadvezéri pozícióba (a háromszög második csúcsa) jutott népmondai alak, a vitéz
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molnárlegény áll, hogy a háromszög harmadik csúcsa ennél sokkal lejjebb kerüljön, és 
az ironikus hangsúllyal ejtett molnárlegény helyzetét jelölje; a rablólovaggá degradáló
dott Kinizsi léthelyzetét.

A XIX. század eleji múltreprezentáló magyar ódaköltészet - az általunk sokszor idézett 
Berzsenyi-opus is - a hazaszeretet etikai fogalomrendszere köré legtöbbször egy másik, 
intellektuális jelentéskört von. „...Nem sokaság, hanem / Lélek s szabad nép tesz csuda 
dolgokat. / Ez tette Rómát föld urává, / Ez Marathont s Budavárt híressé” (A magya
rokhoz II.). Ennek, az intellektuális válaszkeresésnek, s nem az isteni megbocsátásnak 
a reményéből következik A magyarokhoz II. („Forr a világ bús tengere...”), a Hymnus, 
vagy a Szózat perspektivikus jövőképe. E szemlélet értelmében ugyanis a szellemi erő, 
az intellektualizmus lényegi etikai, erkölcsalkotó kategória. Lenne bár ma is!
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Báthory Zsigmond 
arcképe
Festmény és esszé Kemény Zsigmond 
Gyulai Pál című regényében

Szegedy-Maszák Mihály a „társművészetek” (művészi alkotások) irodalmi szövegben 
történő szerepeltetése kapcsán különbséget tesz „tárgyias jelentés”, illetve „idéző jelölés” 
között (SZEGEDY-MASZÁK 2001). Az előbbi esetben a műalkotás jelentés vagy jelen
tések szolgálatában áll, míg az utóbbi esetben csak említésre kerül. Kemény Zsigmond 
Gyulai Pál című regényében Báthory Zsigmond arcképe az előbbi értelemben szerepel: 
cselekményindító mozzanat. A későbbi történések rendre a „képelemzés” felvetette 
sejtelmeket (Báthory Zsigmond nem lesz jó fejedelem!) igazolják, másrészt Gyulai Pál 
végzetének is ez a jelenet képezi indukáló momentumát; az idős és beteg Báthory István 
ugyanis patologikus jeleket vél felismerni az ifjú vajda arckép tükrözte jellemében.

Erdély sorsáért aggódva bízza a fejedelmi gyűrűt a követre, majd kéri fel - az ifjú 
műveltségét, józanságát és a Báthory család iránti lekötelezettségét (meghagyták életét, 
megvédték becsületét!) tartva szem előtt -, hogy „tettel, tanáccsal és szenvedések között 
is” (KEMÉNY 1896:15) maradjon Báthory Zsigmond híve. Ez determinálja Gyulai sorsát 
- a coriolanusi szellemiségű udvarban is kitart fogadalma mellett, miközben cselszö
vők és intrikusok prédájává válik. Szegedy-Maszák idézett tanulmányában a Báthory- 
portréról mint elképzelt műalkotásról esik szó. Kutatásaink is ezt a feltevést igazolták: 
a regényben megnevezett firenzei mester, Hannibal Torino és műve is fiktív jelenség. 
Kitaláltságuk mértékét és mibenlétét azonban a történelmi regény műfaji konvenciói (a 
róla alkotott hagyományos és újszerű elképzelések) árnyalják, magyarázzák.

A történelmi fikciós próza hitelességének hagyományos értelemben vett mércéi 
közé többek között az időstruktúráknak a „természetes időrendhez”, az alakformálás
nak ,,»a történelmi személyiség« közmegegyezéses képéhez” való illeszkedése, illetve 
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„»háttérnarratívák« felőli verifikálhatósága” (TÖRÖK 2001:250) tartozik. A XIX. száza
di történelmi regény bizonyos változatai (pl. a történelmi kulissza- és horizont-regény9) 
és a rájuk íródott XX. század végi történelmi elbeszélés (pl. Háy János Dzsigerdilen 
[1996], Láng Zsolt Bestiárium Transylvaniae [1997] című regénye) módosították/újra- 
alkották ennek a hitelességnek a konstruktív elemeit. A műfajalkotó tényezők között 
az imaginárius történelmi tér és idő, valamint a szövegköziség mint (a krónika vagy 
történetírás diszciplináris háttere helyetti) történelmi tapasztalat is jelenvaló, kimutat
ható és hitelteremtő tényező lehet. A vizsgált Kemény-regényben a történelemről szóló 
beszéd mindkét típusa jelen van; a képnézési jelenet hihetőségét együtthatóan formál
ják Hannibal Torino ugyan nem valóságos festő, viszont a firenzei („florenzai”) iskola, 
ahova tartozónak említik, jelentős művelődéstörténeti tényező. Ezzel Kemény egyrészt 
egy olyan virtuális művész-habitust teremt, amely ugyan nem valódi, de „lehetséges”, 
azaz elhelyezhető (bárki lehetett volna) a firenzei képzőművészeti iskola szellemi körében 
(hasonló módon értelmezhető pl. Novalis Heinrich von Ofterdingenje, akinek létezése 
nem bizonyított, de elképzelhető, sőt nagyon is valószínű, hogy élt és költő volt a XIII. 
században), másrészt értéket határoz meg: a portré nem jelentéktelen alkotás.

9 Az első változatban a történelmi esemény vagy személy a háttérben, illetve a szereplők beszédében szerepel, 
míg a második típusban a történelmi mozzanat (korszak, esemény, személy etc.) valamely más jelenség 
értelmezési horizontjává válik. Pl. Jókai Mór Erdély aranykora című regényében a Zrínyi-epizód értel
mezi az Apafi-kor történéseit. De ennél sokkal tágabb perspektíva is képződhet előttünk a művek közötti 
diskurzusokban: Háy János Dzsigerdilenjét akár az Erdély aranykorának horizontjából is szemlélhetjük, 
illetve fordítva.

10 Az így megképződött történelmi tapasztalat nyer Kemény Zsigmond elbeszélői nyelve révén erőteljesebb 
kontúrokat és sötétebb tónusokat: a kisszerű uralkodó képe kegyetlen cselszövővé, a nejétől idegenkedő 
férjé erkölcstelen házasságtörővé formálódik!

Az utánképzett történelmi korszak Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regényében 
történetírói diszciplínák és szépirodalmi alkotások felől is identifikálódik A krónikák, 
történelemkönyvek és nemzettörténeti szintézisek Báthory Zsigmond-képe a kegyet- 
lenkedő, rendezetlen életű és udvartartású fejedelem portréját vetítik elénk, aki országát 
és annak függetlenségét is kétes hadjáratok, illetve machinációk által sodorta veszélybe. 
Jósika Miklós Abaft (1836) című regényében is az indulatos, álnokságra hajlamos (kinek 
„szándéka ellen” [JÓSIKA 1860:109] nem tanácsos szólni) és a házastársát, Cristiernát 
méltánytalanul mellőző fejedelem képe rajzolódik ki előttünk E háttérnarratívák és 
szövegtapasztalatok mellett10 a regény Báthory-portréjának megalkotásában az író számá
ra vizuális jelenségek is rendelkezésre álltak: a különböző pénzérmék fejedelemportréi 
mellett legalább egy korabeli rajz, illetve festmény. Ezek alakították ki azt a közmeg
egyezéses ideálképet, amelynek megfeleltetve a teremtett képet, jön létre a történelmi 
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regény hagyományos értelemben vett hitelességének alkotó elve. Feltételezhetjük, hogy 
Kemény Zsigmond is ezt a festményt ismerte, ennek hatásrendszerében gondolkodott, 
amikor a regényben szereplő Báthory-portrét megalkotta.

A rajz és a kép az irodalmi nyelv epikai alaptényezőihez, illetve tropikus alakzataihoz 
tartozik; a kor, a táj vagy a jellem megjelenítésének és szemléletessé tételének, illetve az 
elvont jelentés, hangulat vagy érzéklet képivé lényegítésének eszközei. A képalkotás ilyen 
értelemben nem irodalomidegen eljárás, a képzőművészeti alkotás irodalmi szövegbe 
transzponálása mégis nehézséget, pontosabban sajátos eljárást jelent: a nyelv eszközei 
révén kell megjeleníteni a nem nyelvi természetű jelenséget. Legegyszerűbb, de kevés
bé hatásos módja az egyszerű (aprólékos vagy érintőleges) leírás. Kemény azonban az 
epikai közlés sokkal változatosabb formáival él, mintsem megelégedne a leírás nyújtotta 
lehetőségekkel. A Báthory-portré megjelenítése több szinten, az elbeszélői és a szereplői 
látás és láttatás révén, valamint legalább két kifejezésforma, az esszé és a látványelemzés 
segítségével történik regényében.

A nézőpontok és a műnemi/műfaji váltások gyakorisága fragmentálttá teszi a szöve
get. A Báthory Kristóf temetését leíró két és fél oldalnyi, rövid, egyszerű mondatokból 
építkező, mozzanatos (az esemény lefolyását képekben felvillantó) szövegegységet egy, 
a műalkotás lényegjegyeit értelmező kisesszé „töri meg”; látószöge az elbeszélő pozí
cióját jelöli. A megrendelésre készült festményt, amelynek keletkezéskörülményeit is 
pontosan meghatározza az elbeszélői közlés (a művész „ecsete nagy és méltó hírben 
állott, [...] a florenzi iskola első rendű egyéniségei közé soroztatott” [KEMÉNY 1896: 
5] ), az a Gyulai Pál viszi magával a lengyel királyi udvarba, akinek sorsában majd később 
beteljesednek a műalkotás közvetítette szekunder jelentéstartalmak Báthory Kristóf 
portréja tehát nemcsak cselekményindító, de predesztináló funkcióval is rendelkezik 
A jelentések későbbi kifejtése szempontjából lényeges mozzanatnak számít a vizsgált 
elbeszélői esszékommentár szövegelrendezettsége: az okfejtés logikája, építkezése és 
módszere. A képzőművészeti iskola megnevezése után a mű - mai fogalmakkal élve - 
irányzati hovatartozásának megjelölése következik. A művész „lélekbúvár”, aki tökéle
tesen ismeri „a lélek befolyását a szervezetre” (KEMÉNY 1896:5), azaz intuitív, a külső 
vonások helyett a személyiség belső karakterisztikáit („azon kinyomatokat, melyeknek 
hüvelyében jelennek meg az érzések” [KEMÉNY 1896: 5]) megjelenítő alkotó. A mű 
keletkezési idejének (XVI. század) behatárolása viszont egy újabb lényeges, a művészi 
kifejezésmód jellegére utaló mozzanattal - „fél-eszményítés” - függ össze. Az eszmé
nyítés fogalma e kontextusban az utánzás eljárásától eltávolodó, a teremtő fikció elvét 
érvényesítő alkotói magatartást jelöli. A fogalom tisztázását egy többszörösen kompa
ratív viszonyrendszer felállítása és egy példázat leírása segíti elő. Da Vinci nevének 
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említése erőteljes referenciális mozzanat annak a meglátásnak a hitelesítése érdekében, 
miszerint az eszményítés értékesebb eljárás a természet szolgai másolásánál: az előbbi 
teremtől gesztus a művészet templomában, míg az utóbbi kontár tevékenység. „Da Vinci 
kiostorozta volna a művészet templomából - mint a megváltó a synagogából az üzéreket 
- a természet azon szolgai másolóját, ki kontár-hűn lerajzolta egy műarcz minden szőr
szálát, pórusát és foltjait” (KEMÉNY 1896: 5). A teremtő-alkotó azonosságára utaló 
áttételesebb Da Vinci-összefuggést a kijelentésbe ékelődő egyértelmű hasonlat („mint 
a megváltó...”) teszi szemléletessé: a művészet szentély, az alkotás teremtés, ahol és amely 
folyamatban nincs helyük a kontároknak („az üzérek”-nek). A művészi és a kontár tett 
(alkotás) közötti távolság áthidalhatatlanságát a szövegszerveződés logikája újabb ellen
tétes viszonyrend felállításával fokozza, miközben distanciát teremt a művészi értelmű 
realitás („a németalföldi iskola [...], mely a köznapi élet jeleneteit szerette és örökíté 
meg”) és művészieden másolás („fényképeink” [KEMÉNY 1896:5-6]) között. Az 1847- 
ben még technikai újdonságnak számító fénykép említésével (és elutasításával11: 
„...nézetem szerint egyik mérfoka korunk szépízlési hanyatiásának” [KEMÉNY 1896: 
6]) az esszé értelmezői szempontjai (keletkezésének ideje) és az elbeszélt történet (a 
regényidő) közötti évszázados távlat meglétét, valamint az írói szempont jelenlétét 
nyomatékosba. A képzelet és fikció művészi hitelteremtő hatását példa segítségével 
érzékelteti: a patríciusnő, akinek jellemében a szemérem („elpirúlt, ha egy lovag tekin
tete az alabástrom-vállakra tévedt” [KEMÉNY 1896:6]) és a szemérmeden gőg („férfi 
cselédei előtt - mint a szűz Diána a vadász-ebek mellől - meztelen lépett fürdőbe, mert 
azokat magához hasonló lényeknek nem tekintette” [KEMÉNY 1896:6]) együtthatóan 
van jelen, a művész előtt nem okvetienül mutatja ki ezt a kettősséget. A nagy művész 
mégis érzékeli, és vásznán is kiemeli ezt a vonást. „S nem rejlett-e e modorban maga
sabb élethűség, mint a fukar utánzás szűkkeblűségében?”- teszi fel ezt a - tulajdonkép
pen válaszértékű - kérdést az esszéíró, hogy a regénybeli Báthory-kép mibenlétét ebben 
az értelemben határozza meg. A regény első fejezetének második fragmentumát alkotó, 
a képzőművészeti kifejezés lényegéről szóló kisesszé a képelemző jelenetet megjelenítő 
negyedik szövegegység elméleti megalapozása. A közbeeső rész Gyulai Pál életének 
korábbi történéseibe enged betekintést. A képelemzés szempontjából jelentéses mozza
nat, miszerint tizenkilenc éves korában tért haza a páduai egyetemről; valószínűsíthető, 
hogy ott művészettörténeti és irodalmi ismeretekre tett szert. Tehát egy esztétikai szem
pontból képzett - ugyanakkor a Báthory-ház iránt lekötelezett - fiatalember művészet
értése és befogadói látványélménye szembesül а „XVI. század legkijelöltebb uralkodója” 

11 Kemény Zsigmondról az elutasítás ellenére is maradt fenn fényképportré 1865-ből.
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(KEMÉNY 1896:7), Báthory István, lengyel király véleményével és értelmezésével. Az 
értelmezési eltérés nem jelent antagonisztikus szembenállást: csak az új iránt nyitott ifjú 
és a megfáradt öreg közötti eltérő látást. Gyulai jellemében ugyanakkor - későbbi sorsá
nak alakulása igazolja - van valamiféle rajongó túlérzékenység, míg az öreg Báthory 
jupiteri12 jelenség. A negyedik fragmentumban kifejezésre kerülő műértelmező vélemé
nyek (látásmódok, értelmezések, értékelések és vélemények) egytől egyig szereplői 
megnyilatkozások. A gyermek-fejedelem portréját értelmező és értékelő közvetlen utalá
sok előtt Gyulai a mű keletkezési és értelmezési kontextusát mutatja be felszólalásában. 
Ebből egyrészt megtudjuk, hogy a portré már egy „kisded gyűjtemény” része, amely 
jobbára Jósika István kancellár közvetítése által került a fejedelmi udvarba, s a bölcs 
kormányzás és nagyság példáit megtestesítő uralkodók, államférfiak portréit tartalmazza 
(pl. Machiavelliét, akinek „jegyzeteiben jól vannak elrendezve és kimagyarázva a bölcs 
kormányzás minden talányai” [KEMÉNY 1896:10]), másrészt az elbeszélt történet jelen 
idejében az országot átható béke és nyugalom jelenti a műértés feltételeit („a béke frigyet 
köt a művészettel” [KEMÉNY 1896:10]). ABáthory által érzékelt első jelentés egy hiány: 
„nincsenek rajta a Báthoriak arczvonásai [...] nincsenek” (KEMÉNY 1896:11). A család 
„ódonságértéke” itt a helyes magatartásra (uralkodó esetében ez az igazságos uralkodás 
eszméje) való örökölt készséget jelenti. A király következő megnyilatkozása már közvet
len értékelés: „nekem nem tetszik” (KEMÉNY 1896:13). Sajátos módon nemtetszése 
- s ezt Gyulai nem érzékeli azonnal - nem a kép művészi értékére, hanem jelentésére 
vonatkozik, vagyis az „ő képe”, amelyet minősít, nem Hannibal Torino alkotásával, 
hanem az általa kifejeződő Báthory Zsigmond-jellemképpel azonos. A király ezután 
nyílt konzekvenciát alkot („A vas kardnak, és nem gyiloknak való. [...] Rossz az alat
tomosság, mely hát megöl szúr és rejtett eszközökkel” [KEMÉNY 1896:13]), amely egy 
kétértelműséget tartalmazó kérdéssel hozható összefüggésbe („Mindig lesütve tartja-e 
szemét Zsigmond vajda?” [KEMÉNY 1896:13]). Vagyis a vizsgált portré számára azt 
fejezi ki, hogy Erdély leendő fejedelme egy gonoszságra, alattomosságra hajlamos egyé
niség. Ilyen értelemben a Báthori-által többször is megismételt „nekem e kép nem 
tetszik” legtágabb értelemben Erdély jövőképét meghatározó utalás. Gyulai a fejedelem 
értelmezésére egy, a művészi kifejezésmód többértelműségét taglaló eszmefuttatással 
válaszol, melynek lényege, hogy a művészi alkotás többféleképpen értelmezhető; befő- 

12 Ezt közvetlen hasonlat érzékelteti a műben: „István király külalakja a kedélyre oly fonséges és méla benyo
mást tőn, mint egy ókori templom, melynek homlok-ékítményeit letördelte a vihar, könnyű csarnokoszlo
pait megdönté az idő, míg a mély alap s érczerős falak épen maradtak; és szelleme hasonlított e templom 
belsőjéhez, hol a bűbájos fresco-képeket - Cytherét, Horát, Amalthaeát, a kegyistennőket - letörölte a 
nedv, lég és évek behatása; de illetetlen áll még a sivár, hideg márványoltár, s fölötte Jupiter tonnás szobra” 
(KEMÉNY 1896:9).
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gadása nem értelmi, hanem érzelmi természetű folyamat. Véleményét az acképfestés 
eredetét magyarázó mondával támasztja alá: „szerelmes pásztorlány találta föl” (KEMÉNY 
1896:13), tehát a szívre, és nem a kutató észre hat. Majd amikor konstatálja a király 
utalásainak valóságos értelmét - saját korábbi képzőművészeti meggyőződésével (és az 
általunk vizsgált elbeszélői esszétöredék elveivel is) ellentétben -, Torino művét hibás, 
kontár alkotásnak minősíti, amely „ferdítéseket” tartalmaz. Ez a ferdítésfogalom egyér
telműen - az esszében taglalt és pozitív teremtő elvként kezelt - eszményítés jelenségével 
azonosítható. Pálfordulása nem gyávaságával, mint inkább a súlyosan beteg (majdhogy
nem haldokló) király iránti szánalmával magyarázható. Ezzel - kíméletességből nem 
mondott igazat - predesztinálja sorsának végzet felé tartó alakulását: minden későbbi 
törekvése a Báthory-látomás beteljesülésének elkerülésére és saját hamisnak minősülő 
műértelmezésének („a természet ravaszabból készíti rejtélyeit, mint az ember, és az arcz 
sohasem fog többet nyújtani, mint tévesztő adatokat a sejtés számára. A lélek betűi a 
tettek, s nem a vonalok” [KEMÉNY 1896:14]) az utólagos igazolására irányul. Mind a 
történeti háttérnarratívák, mind a regénybeli történet kifejlődése Báthory István véle
ményének igazáról és negatív jövőképének megvalósulásáról szólnak Báthory-értelme- 
zői koncepciója (a mű a világ másolata) ellentmond a kisesszé és Gyulai képzőművé
szetről alkotott elveinek (a mű világteremtés), ugyanakkor nem oltják ki egymást. A 
műalkotás ugyanis pragmatikai (s Báthory ezt a jelentését fejti fel) és esztétikai össze
függések (Gyulai e szint iránt fogékony) hálózata. „Noha utánzás és teremtés feszültsége 
föloldhatatlan marad, a festmény végül is a jellemzés eszközeként is felfogható” (SZEGEDY- 
MASZÁK 2001:56) - állapítja meg idézett tanulmányában Szegedy-Maszák Mihály. A 
kép mint látvány-elem Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regényében nemcsak az 
értelmezett képnézési jelenetben fordul elő. A mű kettős/többes identitású és jellemű 
Sofróniája pl. saját tükörképét megfigyelve alkot magáról jellembeli autoportret, de a 
látomások képi effektusainak is van jelentésközvetítő szerepe. Egyik vizuális mozzanat 
sem rendelkezik azonban a képelemzés jelenetéhez hasonló, átfogó jelentésalkotó és 
szövegszervező erővel.

Kiadások
JÓSIKA Miklós 1860. Abafi. Heckenast Gusztáv, Pest

KEMÉNY Zsigmond 1896. Gyulai Pál I-V. Budapest
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Bethszabé és Judit 
a Rákóczi-korban
Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című
regénye és más „Lőcse-regény”-ek

Jókai Mór A lőcsei fehér asszony (1883-1884) című művét éppúgy történelmi regény
ként kezelte az egykorú és többnyire a későbbi recepció is, mint Mikszáth Kálmán negyed 
évszázaddal (1908-1910) később íródott Lőcse-regényét, A fekete várost. Holott egyik 
sem egészen az, illetve nem csak e műfajtípus törvényeinek felelnek meg, amennyiben 
elvi alapul azokat az értelmezéseket fogadjuk el, miszerint a történelmi regény „a törté
nelmi múlt megfelelő szerzői stratégia által kiválasztott történéseit vagy egy korszak 
átfogó, általános jellegzetességeit különböző szövegszervező eljárásokkal, nyelvi-poéti
kai eszközökkel »újraírja«, »utánképezi«: egy esztétikailag megalapozott és csak belső 
szükségszerűségeinek engedelmeskedő kompozíció részévé teszi azokat” (BÉNYEI1999: 
442). Jókai és Mikszáth azonban az „utánképzett történelmi tények, események [...] 
esztétikai funkcióba helyezése, valamilyen jelentésadás szolgálatába állítása” (BÉNYEI 
1999:442) helyett/mellett azokat más regényszervező tényező(k) háttereként funkcio- 
náltatja. A fekete városban csak epizódszerű utalások történnek a 17-18. század fordu
lóján zajló kuruc mozgalmakra, illetve a Rákóczi-szabadságharcra (Görgey János részt 
vesz a Thököly-féle felkelésben és feltétlen híve Rákóczinak, szó esik a Thököly Imrével 
Törökországban bújdosó Zrínyi Ilonáról, a Habsburg-udvar iránti ellenszenvről, s hogy 
„Rákóczi Ferenc herceg sereggel jön Lengyelország felől a vereckei szorosnál, s Esze 
Tamás meg János bátyám [Görgey János] eleibe mentek...” [MIKSZÁTH 1983: 261]), 
míg a Jókai-regényben ez a kötődés - a cselekménynek az aktuális regényidő (az 1710-es 
év) történéseivel való összefüggése - jelentősebb.
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Lőcse-regények
A Mikszáth-regény igazi főhőse a város, Lőcse, amely patrícius gőggel vonul ki a 

nemzet sorsát alakító nagy események sodrából (csak az igazán fanatikus kurucpártiak, 
mint Görgey János vagy Semsey Gábor uram várják, hogy „a gyerek megnő”13), miköz
ben szellemiségét a pénz- és földéhség formálja, amit a - rigorózus és puritán, ugyan
akkor az erkölcstelenség és törvénytelenség különböző formáit (számítás, ügyeskedés, 
haszonlesés, bosszú etc.) etikussá nevesítő - városi statútum szentesít. „A hatóság politi
kája tehát az volt ősidők óta: minél több szabad földet szerezni Lőcsének Tágítani a ha
tárt, ha lehet, sőt, ha nem lehet is. Erről álmodtak, ezután sóvárogtak nemzedékről nem
zedékre. Földet pedig nehéz volt szerezni Lőcsének, mert körös-körül uraságoké volt 
minden” (MIKSZÁTH 1983:79); „.. .a mostani főbíró olyanféle szavakra fakadt a minap 
a tanácsteremben (úgy látszik, egész Európában ragadós a napkirály hencegése), melyek 
híven festik a lőcsei önérzetet, ezeket mondván orációjában: » A velencei nemesek után köz
vetlenül a lőcsei polgárok következnek világi rangra nézve«” (MIKSZÁTH 1983:79).

13 A Bécsben nevelkedő II. Rákóczi Ferenc. „Az apja Rákóczi Ferenc, a mostohaapja Thököly Imre, az édes
anyja Zrínyi Ilona. Merő lehetetlen, hogy ilyen tőkén ne teremjen jó bor. A természet nem csinálhat ilyen 
őrültséget” (MIKSZÁTH 1983:75).

Jókai Mór regényében is kifejezésre jut Lőcse világának kettős erkölcsisége: még 
bírája is kettő van. Más törvények és szokásrend érvényesül Fabriczius főbíró, egészen 
más Alauda uram bíráskodása idején: az előbbi szigorú erkölcsi szabályokat, feltétlen 
hazaszereteten alapuló törvényeket vezet be (a fejedelem egyik leghűségesebb és legked
vesebb híve), míg helyettese (titokban a császáriak embere) bíráskodására a számítás és 
az álszemérem jellemző. Kettősségekre, paradoxonokra vonatkozó példák egész sorát 
emelhetjük ki a regényvilágból: Alauda uram, „pintek”-ben veti ki férfiszemélyekre a 
kihágásokért járó büntetést, hogy tanácsülés után minél nagyobb dínomdánom foly
hasson a városháza pincéjében. A tanács tagjai csak addig tiltakoznak a szükségtelen 
pazarlásnak minősített díszebéd ellen, amíg meg nem látják benne saját anyagi érdekelt
ségüket. Ablakon kihajolva férfiszeméllyel enyelegni tilos és büntetés jár érte, viszont 
semmi kivetnivalót nem látnak benne a lőcseiek, ha az ablakon dűlőrács van. A tetten ért 
házasságtörő asszonyt, megesett lányt pellengérre állítják (itt a Ketterháuschenba), haját 
levágva megszégyenítik és kiseprűzik a városból (kisebb erkölcsi vétségért „meglapátol
ják”), ugyanakkor nem számít bűnnnek, ha úton, vagy városon kívül történik ugyanez 
(pl. Géczy Juliánná és Andrássy István szerelmi viszonya, minden más mellett poprádi 
légyottjának terve is nyilvánvaló, a közösség mégis szemet huny felette). A külvilág felé 
kifejezetten ájtatos arcot mutató Löffelholtz tábornokné (aki egyébként a Zrínyi Ilonát 
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és Munkácsot eláruló Absolon lánya) lakásán bontják fel titkon - Alauda főbíró közre
működésével - a Bécs és Szatmár között elfogott leveleket, hogy értesüléseik révén minél 
előnyösebb donációkat csikarjanak ki maguknak a császártól. A kuruc tisztek (néhány 
fanatikus, mint Korponay János, Fabriczius, vagy Czelder Orbán kivételével) - az átpárto- 
lásért ígért előléptetés reményében - versengve adják meg magukat a császáriaknak.

A legújabb Lőcse-regény, Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka (2002) című, a Mikszáth- 
és Jókai-regényeknél egy évszázaddal korábbi eseményeket (Bocskai fejedelemségének 
korszakát) megjelenítő műve is reflektál a város sajátságos szellemiségére: a vallási 
türelmetlenség szította közhangulatra, a nemesek iránti ellenszenvre, a szigorú - legin
kább a nőket sújtó - erkölcsi szabályrendre, a különböző csapatok (törökök-tatárok, 
császáriak és hajdúk) garázdaságaira. A vallási türelmetlenségre, a nemesekkel szem
beni irigy-elutasító magatartásra szinte mindhárom vizsgált mű azonosmód reflektál: 
„...ezekben az időkben kezdték az evangélikusságot Lőcsén is erősebben szorongatni” 
(RAKOVSZKY 2002:46), ,,[a]z is meglehet, hogy apám is osztotta a városi polgárok 
ellenszenvét a menekült nemesek iránt, kik földönfutóvá válva városunkban menedé
ket kértek s kaptak, törvényeit tiszteletben tartani s terheiben osztozni viszont nemigen 
akaródzott nekik, s váltig hangoztatták, hogy őnekik holmi vargák és csizmadiák nem 
parancsolhatnak” (RAKOVSZKY 2002:30); Görgey János azért nem hajlandó vissza
venni öccsétől az alispáni posztot, mert nincs kedve többek között „lutheránus templo
mokat elvenni” (MIKSZÁTH 1983:69), míg: „Az erődített városnak nem az a politikája, 
hogy fényes kastélyai és kertjei legyenek, hanem hogy sok ember elférjen és szaporodjék 
benne, aki a falakat megvédelmezi. Történetének idejében még ezek a házak is több
nyire fából voltak, csak az előrészük épült kőből. Egészen kőből nem volt több harminc 
háznál. Kinek is lettek volna ezek a nagy házak? Úr egy se lakott ott, meg se engedték” 
(MIKSZÁTH 1983:112); A Jókai-regényben a következőket olvashatjuk ugyanezekről 
az eseményekről: „Nincsenek itt pápisták, akik azt kívánják, hogy mise alatt zárva legye
nek a boltok Az egész város protestáns...” (JÓKAI 1974:13-14), „.. .magukat tekintik 
a tősgyökeres arisztokráciának, s félvállról néznek le a »kivételképpen« közéjük települt 
egynéhány nemesúrra” (JÓKAI 1974:12).

Eposzi arányok
A vizsgált Jókai- és a Mikszáth-mű a történelmi regény eposz-analógiaként („A 

nemzeti közösség óhajtott-vágyott értékeit felmutató műfaj a múltba vetíti a jövő számá
ra kívánatos értékeket...” [IMRE 1996:147]) történő értelmezése szerint sem felel meg 
a műfajtípus sajátosságainak
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Mikszáth Kálmán Lőcse-regényét egy hangsúlyos eposz-idegen elem, az elbeszélői 
irónia távolítja el a történelmi regény e műfajváltozatától, nem beszélve arról, hogy Lőcse 
világa nemcsak a transzcendens világképtől és a sorsformáló eseményektől esik távol, 
de egyetlen nagy formátumú hőse sincs. Görgey Pál „vadember”-típus („Ideges, szeszé
lyes, zsarnok, szóval vadember...” [MIKSZÁTH 1983:15]) míg Fabricius-felvilágosult 
polgári magatartásminták helyett - dölyfös nemesi erények megtestesítője.14 Kettejük 
konfliktusa (az eposzi nagyjelenetek nemzeti géniuszok vívta csatája helyett, mint pl. 
Baradlay Richárd és Palvitz Ottó párviadala A kőszívű emberfiáiban) a gőg és az aljas 
bosszú jelentéseit meríti ki. Ugyanakkor A lőcsei fehér asszony számos eposzi elemet 
tartalmazó romatikus regény. A magyar történelem egyik legfényesebb korszakát, illetve 
e dicsőséges kor leáldozásának többé-kevésbé hiteles történéseit jeleníti meg. Az egész 
nemzet sorsát meghatározó történelmi esemény (a Rákóczi-szabadságharc), szemben 
álló seregek (a labancok és a kurucok), seregszemle (pl. Belleville vagy Korponay János 
vitézeinek bemutatása), várostrom (a megerősített Lőcse bevétele), jelentős (köztük 
történelmi) személyiségek (pl. Andrássy István generális) szerepeltetése, mind-mind 
olyan motívum, amely beleillik az eposzi fogantatású történelmi regény világába. Még 
a természetfelettiség, a transzcendens erők hatalmának hangsúlyozottsága sem hiányzik 
belőle. A főhős, Korponayné Ghéczy Juliánná heroikus, sőt mitikus (démoni) alakja az 
eseményeknek, aki maga formál történelmet. Amiért harca mégsem teljesedik héroszi- 
vá, az az indukáló motívumok kisszerűségében rejlik. Juliánná ugyanis nem nemzete 
felemelkedéséért, szabadságáért, igazságáért, hanem gyermeke anyagi javakra (a császár
tól kicsikart adományokra) építendő boldogulásáért folytat küzdelmet, ami még nem 
volna egészen önös érdek (hiszen a „naggyá tett” gyermek szolgálhatná nemzetét), 
ugyanakkor nem válogat eszközeiben: bűnök sorozatát követi el a csalárdságtól a haza
árulásig. A hazáért hozott véráldozat - felségárulásért fejét veszik - nem kaphatja meg 
az erkölcsi megtisztulás-felemelkedés értelmét és jelentőségét, minthogy nem egy lelki 
értelmű átalakulás húzódik mögötte, hanem a nagy történelmi eseményeket formáló 
erők (emberiek és végzetszerűek) játékszerévé lett ember kiábrándultsága, különösen 
gyermeke - egyébként Pelárgus által költött - halálhírét követően. Vagyis Juliánná csak 
azért nem fedi fel az összeesküvésben résztvevők névsorát, csak azért nem lesz ismét 
árulóvá, mert fia halálát követően már nem látja értelmét. Nem önnön lelki nagysága, 
hanem Pelárgus csele menti meg a végső erkölcsi megsemmisüléstől: „Megígérte pedig, 
esküvel fogadta, hogy tisztára mossa ennek az asszonynak a nevét, ha kell, annak kihulló 
vérével” (JÓKAI 1974:497).

14 „Azzal, hogy Fabriciusban az író nemesi erényeket rejt el, talán akaratlanul kiábrándulását árulja el, nem 
hisz többé a polgárság történelmi szerepében, társadalomalakító szerepében” (VÉBER: 159).
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Mind Jókai Mór, mind Mikszáth Kálmán művének történelmi hátterében ott van 
az eposzi mértékű hős: II. Rákóczi Ferenc. Ám mindkét regényben csak „beszédben 
élő hős” marad. Az elbeszélő(k)nek a történelmi perspektíva iránti ironikus viszonyát 
jól érzékelteti az a mód (műfaj), ahogy (amelynek keretében) megjelenítik a fejedelem 
alakját. A fekete városban egy anekdota szereplője. A lőcseiek Nustkorb bíró vezetésével 
feljelentik Görgey Pált a fejedelemnél majd a császárnál, miszerint az elfogatóparan
csot adott ki még saját kurucok közé állt testvérbátyja ellen is, illetve: a fejedelemnek 
lőport és fegyvereket szállító Esze Tamást, sem szállítmányát nem tartotta szükségesnek 
lefogni/lefoglalni. Az ügyet azonban mind Rákóczi, mind a császár a vádlott számára 
ítéli meg előnyösen („az elfogatást őkegyehne jobbinkább testvéri szeretetből rendelé” 
[MIKSZÁTH 1983:407], illetve: „saját testvérét is el akarta fogatni” [MIKSZÁTH 1983: 
411]), s ezért meg is jutalmazzák: a fejedelemtől díszparipát, a császártól diplomát kap. 
Nustkorb bírón az első kudarc alkalmával eret kell vágni („...maga járta ki Görgey- 
nek az ajándéklovat. Szent isten! Micsoda hahota lesz ebből Lőcsén, ha megtudják!” 
[MIKSZÁTH 1983:408]), másodszorra pedig zavart viselkedés lesz úrrá rajta.

Jókai Mór rajza még élesebb, amikor a fejedelem alakját jeleníti meg regényében, 
ahol személye egy gúnyrajz („torzkép”) témája. Maró gúny és találó szellemesség vezeti 
Ghéczy Juliánná tollát: „a nemzetétől bálványozott fejedelem úgy van torzítva, hogy egy 
drótostót, aki a megfordított pipaszárát a szájába dugva a földön ül, s a térde közé szorítva 
Szent István koronáját, az összedrótozni igyekszik. Az erdélyi fejedelmi süveg a szeméig 
le van húzva, s körül van aggatva rézlibertásokkal; míg a háta mögött Péter cár kandikál 
elő, s repedt serpenyő alakjában a lengyel koronát kínálja neki” (JÓKAI 1974:88).

A Mikszáth-regényben Andrássy István tábornok szintén anekdotahős: „Andrássy 
generális a nagy hírben álló ivókat gyakran összehívta magához és az asztal alá itta vala
mennyit. Ez volt a szomjúság kora, a leghosszabb kor, mert egypár száz évig tartott. Minden 
szalmaláng volt, csak a bor iránti szeretet mutatott csodálatos stabilitást” (MIKSZÁTH 
1983: 366). A Jókai-regényben is kocsmagenerális a gúnyneve, akinek „hőstetteiről” 
pajzán nótát énekelnek a kuruc vitézek. Parancsnoksága idején esik el Lőcse. Regény
beli alakja Fabriczius személyével képez antinómiát. Az vaskezű parancsnok, míg ő 
„mindenkihez jó volt”. Míg Fabricziusnak semmi köze az asszonyok világához, Andrássy 
a „szerelmi csataréten” is megállja a helyét: Korponayné Ghéczy Juliánná szeretője és 
a bűnös asszonnyal szembeállított „feltétlen jó” Serédy Zsófia férje. Maga is eszközévé 
válik Juliánná cselszövéseinek

Mind Jókai, mind Mikszáth regényében Fabriczius szerepel Lőcse főbírájaként. 
Személyiségének alapvonását itt is, ott is fanatizmusa jelenti. Ugyanakkor több eltérő 
vonás figyelhető meg alakjában. A lőcsei fehér asszony főbírája idősebb férfi. Édesap
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ja a Lőcse elárulásában - Juliánná hatására - közreműködő Fabriczius Krisztinának. 
Erkölcsi szemléletében rendkívül szigorú (saját lányát is bezáratja a Ketterhäuschenbe 
és hóhérkézre szándékozik adni, amennyiben bebizonyosodik árulása), politikai hova
tartozásában megingathatatlan, nemzete iránt elkötelezett, Rákóczihoz a végletekig 
hűséges. Részt vesz a Ghéczy Zsigmond szervezte Habsburg-ellenes összeesküvésben, 
aminek titkáért végül is Korponayné Ghéczy Juliánná mártírhalált hal. A Jókai-regény- 
ben mellékszereplő, akihez azonban mégis néhány kulcsfontosságú epizód kapcsolódik. 
Korponayné árulása mellett részben az ő fanatizmusán és hiányos emberismeretén is 
múlik Lőcse eleste: nem képes megtörni semmilyen fizikai tortúra, ugyanakkor lélek
ben teljesen összeroppan a hír hallatán, miszerint lánya pápistává és Blumevitz császári 
ezredes hitvesévé lett. „Inkább hozták volna eléje a koporsóban. Inkább mondták volna 
felőle, hogy becstelen ringyó lett belőle, piaci lábkapcája a kuruc közvitézeknek, mint 
egy császári ezredes hitvese! Elesküdni a hitet, amiben apja, anyja nevelte! Elárulni a 
nemzetét, nemzetségét!” (JÓKAI 1974:161). Még csak nem is feltételezi (minthogy 
nincs az emberi, különösen a női lélek megismréséhez semmiféle affinitása), hogy lánya 
- egyrészt Blumevitz iránt érzett szerelme miatt, másrészt megaláztatásai ébresztette 
bosszúvágyból - felfedi majd a császári csapatok előtt a városba vezető jezsuita rejtek- 
utat, amelyről apján kívül - mint a család utolsó sarjának - egyedül neki van tudomá
sa. Fabriczius ugyanakkor démoni figura. Alauda bíróban a „feltámadt Lázár” alakja 
képződik meg, amikor kényszerű (lengyelországi követsége alkalmával fogságba vetik) 
távollétét követően váratlanul visszatér és megjelenik a városházán. A polgárok rette
gik jelenlétét: „Arra az egy szóra, hogy »megjött Fabriczius!«, olyan csendesség lett a 
városban éjszaka, hogy nem lehetett az utcán egyebet hallani, mint az őrjárat alabárd- 
nyelének a kopogását” (JÓKAI 1974:45). Legmegrázóbb és leghatásosabb szerepében 
a kétségbeesett és lelkiismerete gyötörte Juliánná - lelki szemei (?) - előtt jelenik meg. 
A „halál kaszása”-ként toppan váratlanul elébe a majtényi síkon, szembesítve őt - szim
bolikus értelemben - tette következményeivel: a „levágott renddel”. „Hát hogy tetszik 
az aratás? A te vetésed ez! Nézd csak! Ez a te domíniumod! Amíg a világ világ lesz; el 
nem veszíted ezt. Ami rajta terem száz meg száz éveken át, örökké, mindig a tied lesz. 
Nézd, milyen nagy uraságod van” (JÓKAI 1974:349).

Mítoszi körben
„Minő csodás kevercse rósz s nemesnek / A nő, méregből s mézből összeszűrve” 

(MADÁCH 2005:307) - írta Madách Imre Az ember tragédiája prágai színében, 1859- 
ben. Jókai csak ezt az ősi, a Női lélekre „kényszerített” antinómiát ismétli/variálja a 

44 I Arachné szőnyege



Eszmény, erkölcs, értékrend

regény alapgondolatára vonatkozó reflexióiban: „Azt beszélik, hogy ez a nő elárulta 
a nemzetét. [...] És ugyenez a Ghéczy Juliánná később mint önfeláldozó vértanúja a 
nemzeti szabadság ügyének tűnik le a láthatáron. Jön mint egy üstökös, s leszáll, mint 
egy csillag. Hol a megoldás az ég-pokol különbségű ellentmondás között egy nő jellemé
ben? Két lelke volt-e ez asszonynak? Minő indulatok, minő szenvedélyek vezethették a 
kezdettől a végzetéig? [...] Hogyan lehet az, hogy egy nő, aki egyszer egy csókért odadob 
egy országot, másszor megint azért az országért odadobja saját ifjú szép fejét?” (JÓKAI 
1974: 7). E kettős lélektani szituáció megfejtésére irányuló törekvés jelenti a regényvi
lágot szervező motívumot, anélkül, hogy egy modern értelemben vett fejlődés- vagy 
lélektani regényre kellene gondolnunk. Ennek egyrészt a regény „túlfűtött” romantikus 
retorizáltsága, a mélyrétegek felé fordultság helyetti felszínes pátosz csapdája és az újsze
rű regénytípusok meghonosodásához még kialakulatlan irodalomtörténeti szituáció 
vet gátat. S ugyanez a regényszervező elv szorítja háttérbe a történelmi regényt alakító 
eljárásokat is: A lőcsei fehér asszony Ghéczy Juliánná sorstörténete, ahol a Rákóczi-kor 
csak történelmileg hitelesített kulissza. De nemcsak a történelmi hitelnek a fikció hatal
mával szembeni szükségszerű „alulmaradásáról” beszélhetünk, hanem az elbeszélőnek 
a pátosz, a „jólhangzás”, a figyelemfelkeltés érdekében tett alogikus megnyilatkozásairól 
is. Azon kijelentésének, miszerint Juliánná „egy csókért odadob egy országot”, maga a 
megformált regény mond ellent, amelyből kiderül, a lőcsei fehér asszony még véletlenül 
sem Andrássy csókjaiért, hanem imádott gyermeke „naggyá tételéért” szánja rá magát 
nemzete elárulására. Ha egyáltalán árulás az, amit elkövetett.

A „tájékozódás”-t szolgáló első fejezetben állítja az elbeszélő: „Az első és egyet
len nőalak az egész magyar történelemben, aki nemzetáruló volt” (JÓKAI 1974:6). A 
Murány-történetet juttatja eszünkbe. Várát Lőcsénél mintegy fél évszázaddal koráb
ban játszották a császáriak kezére: feltehetően kisebb stratégiai és érzelmi jelentősége 
révén - attól függően, hogy Gyöngyösitől Aranyig ki írta meg történetét - fenséges- 
szentimentális-romantikus máz (Wesselényi iránti szerelme) fedheti el Szécsi Mária 
árulását. Ugyanakkor Lőcse bukásával a Rákóczi-szabadságharc egyik fő erődítménye, 
a fejedelem második legfontosabb ágyúöntő műhelye, szimbolikus értelemben a szabad
ság utolsó szigete vész el, ami a valóságosnál sötétebb színben láttatja Ghéczy Juliánná 
személyét. Ezt nem a történelem tényei, a regénybeli történések sugallják számunkra. Az 
események logikájából indulva ki, Juliánná épp annyira áruló, mint amennyire ésszerűen 
gondolkodó reálpolitikus, aki megpróbálja magát és mindenekelőtt gyermekét, a legelő
nyösebb módon kiemelni a szabadságharc bukását követő zűrzavarból. Férje, Korponay 
János, Fabriczius főbíró vagy édesapja, Ghéczy Zsigmond ellenében tiszta ésszel isme
ri fel a „nincs már mit védeni” léthelyzetét, amiből logikusan következik a „nincs már 
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mit elárulni” létállapota. A rejtekút felfedésével csak sietteti az amúgy is bekövetkező 
tragédiát, miközben a „héroszi elbukás” illúziójától fosztja meg nemzetét és az eposzi 
arányok létrejöttétől a regényt. Korponay János és Fabriczius kitörése a városból inkább 
ama nevezetes „kirohanás” paródiája, mintsem valóságos heroida. A várost védő hajdúk 
és a polgárőrség részben számításból és gyávaságból, részeben „egészen idegen” (JÓKAI 
1974:177) volta miatt azonnal kész a kapitulációra.

A Ghéczy Juliánná személye köré fonódó kettős lélektani szituációt, a hazaáruló és a 
vértanú lelkiismerete közötti antinómiát az adott korszak ismertetett ellentmondásaival: 
a főhős környezetének kettősségeivel (és kisszerűségeivel) együtt érthetjük csak meg. 
Környezetével szemben jelentős intellektuális fölénnyel rendelkezik. A zivatar idején 
üvegbura alatt sunyorgó öreg Ghéczy groteszk figura, Korponayt és Fabricziust elva- 
kultsága zavarja éleslátásában. A mit sem sejtő Korponay előtt az a Fabriczius leplezi le 
felesége csalárdságát („ó árulta el ezt a várost, a hazát, a fejedelmet, a mi szép szabad
ságunkat! [...] A szarvadtól nem férsz be már az ajtón, s mégsem tudod, hogy viseled. 
Keresd ki! Hatos fogattal jár a királyné.” [JÓKAI 1974:184]), akit viszont szökésével 
és Blumevitzcel kötött házassága által lánya, Krisztina tesz nevetségessé. Mindketten 
könnyedén felülnek a cselszövők fondorlatainak (Korponay átverekedi magát az ellenség 
arcvonalán a lengyel szimpatizánsok lőszerküldeményéért, miközben csak használha
tatlan vaspor van a szekereken. Fabriczius a várfalakat erősíti, miközben a rejtekút saját 
udvarára nyíló kijáratát kellene őriznie.) Andrássyt alkoholizmusa és nőimádata miatt 
sem fegyvertársai, sem ellenségei nem veszik komolyan. Belleville a reneszánsz lovag 
torzképe. Czelder Orbánt fanatizmusa hajszolja önnön vesztébe.

Juliánná azonban nemcsak szellemi értelemben, de bátorság és lelkierő tekintetében 
is kiemelkedik a kétszínű és a kétes erkölcsű Lőcse világából. Hogy céljait (a donációs 
levél hitelesítését) elérje, szinte nem létezik előtte leküzdhetetlen akadály: számos jól 
megtervezett csel (a lőportorony felrobbantása, Andrássy elámítása, Krisztina kiszabadí
tása a Ketterháschenból, Belleville felültetése etc.) révén az ellenség kezére játssza Lőcsét; 
a himlőjárvány sújtotta Bécsbe utazik s apácának öltözve ápolja a haldokló császárt, ám 
az meghal, mielőtt bármit tehetne ügyében; több vármegyét mozgósítva, fergeteges csel
sorozattal előzi meg a futárt (s tudtán kívül, a férjét, Korponay Jánost is) a császár halál
hírével és a visszahívását jelentő paranccsal, hogy Pálfíy nádor idejében megköthesse 
a szatmári - az elsődleges feltételek szerint kiegyezést és általános amnesztiát jelentő - 
békét. Csak a nagybetűs Végzettel (pl. Fabriczius átokteli jövendölésének beteljesültével: 
„Ott bűnhődjél meg, ahova legjobban sietsz. Mikor olyan magasra hágtál, amennyire 
vágytál, onnan legyen meg a lebukásod. Az öljön meg, akit legjobban szeretsz. Azért 
halj meg, akit elárultál” [JÓKAI 1974:349]) és a hozzá hasonló, „zavarosban halászók” 
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(pl. Wratislaw vagy Illésházy Miklós királyi kancellárok) intrikáival szemben tehetetlen: 
anélkül, hogy idejében észlelné, a sajátjánál messzemenően alantasabb érdekeltségek 
játékszerévé válik. A németek mint kisszerű, fizetett árulót kezelik („Ahogy egy világ 
leányát, ahogy egy árulót szoktak megfizetni, s aztán nem ismerik többé!” [JÓKAI 1974: 
368]), s mert a szatmári béke pontjait, köztük az átalános amnesztiáról szóló törvényt 
sem tartják be, a kurucok is benne találják meg tragédiájuk fő előidézőjét. Ettől a pont
tól képtelen az események folyamatát irányítani: végzete elkerülhetetlen, amit nihilbe 
hajló kiábrándultsága siettet, hiszen az általa (igaz, inkább egyéni érdekeltségek, mint
sem nemzetmentő céltól vezérelve) kieszközölt békés fegyverletétel tragédiába fordul, 
legkedvesebb hozzátartozói és barátai (köztük a tisztaszívű Pelárgus) bújdosók lettek, 
Czelder Orbán mártírhalált hal, Fabriczius Krisztina földönfutóvá válik, gyermeke megbe
tegszik. Amíg (a kétségek között gyötrődő, de még „harcra kész”) Juliánná találkozása 
az átokosztó, démoni Fabricziusszal a majtényi síkon vízió, a Kassáról összetört szívvel, 
reménytelenül menekülő asszony utolsó szembesülése egykori szeretőjével a legmorbi- 
dabb, legsötétebb szatíra, amit létrehozhat a valóság: „Mikor kihajtatott a kapun, még 
egyszer találkozott egykori imádójával. Oda volt neki a feje tűzve egy hosszú póznára. 
Erős szél fújt, a fej köszöngetve bókolt, agyiő szépasszony!” (JÓKAI 1974:382).

Nemcsak tágabb értelemben vett környezetének kétszínűségével szembesül, de csalá
di körben is kettős hatások érik. Apja, Garamszegi Ghéczy Zsigmond „minden forrada
lomban, összeesküvésben, ami csak Bethlen Gábor óta lefolyt Magyarországon” (JÓKAI 
1974:383) részt vett, ugyanakkor kora gyermekkora óta Absolon Dávidék nevelték Ab- 
solon Thököly Imre belső titkárjaként feladta Munkács várát, elárulva Zrínyi Ilonát. Er
re az árulástörténetre többször utal az elbeszélő (Fabriczius ezzel a történettel inti takaré
kosságra és önmérsékletre Lőcse patríciusait; Absolon lánya, Géczy Juliánná gyermekkori 
pajtása, a Lőcsét ostromló Löffelholtz tábornok felesége etc.), mintegy az áruló-lét, az 
áruló-arcéi lényegével ismertetve meg az olvasót, s megképezve előttünk azt a lehetséges 
létvariációt, melynek útján Juliánná elindult. Hogy az áruló bélyege milyen erős, mi sem bi
zonyítja jobban, mint hogy a Vallomásokban (RÁKÓCZI 1976) Rákóczi is kitér az Abso- 
lon-történetre (sőt, emlékirataiban Géczy Juliánná árulására: „II. Rákóczi Ferenc emlék
irataiban elmondja a panaszát a hízelgései által oly nagy döntő csapást szerzett szépasszony 
ellen, s Thaly Kálmán a Századok-ban igazolja a névnek és a személynek azonosságát” 
[JÓKAI 1974:382]), s az összehasonlításként vizsgált Mikszáth-regény is megemlíti.

Nemcsak az elbeszélő, vagy a regény más szereplői láttatják a főhőst ilyennek, de 
Juliánná is legtöbbször valamely mítoszi körben vagy legenda vonzatkörében definiálja 
önmagát. Ezek sokszor a narrátor által alapvető jellemkonstruáló tényezőként megállapí
tott lélektani kettősségre is reflektálnak Önreflexiós síkon a Bethszabé-Judit-párhuzamra 
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épül a legerőteljesebb arcéi, amelyet Juliánná alkot magáról. Lőcse város kétszínűségére, 
Fabriczius főbíró önimádó vakbuzgóságára és a város feladásának izmosodó tervére is 
utal, amikor a következőket jelenti ki tisztalelkű imádója, Pelárgus előtt: „Elküldték az 
uramat, hogy ott hagyják veszni, mint Uriást! De vigyázzanak magukra, hogy Betsabé 
helyett Juditra ne találjanak bennem” (JÓKAI 1974:70). A férfiak akaratának kiszolgál
tatott, áldozat szerepű Bethszabé helyett tehát a cselekvő, nemcsak önmaga és hozzátar
tozói életében jelentős szerepet alakító, de a történelmi események menetébe, nemze
tek sorsába is beavatkozó asszony szerepébe kívánkozik, amelyhez az ótestamentumi, a 
népe érdekében az ellenség táborába is átmerészkedő, s ott az ellenség „lefejezésére” is 
vállalkozó Juditban találja meg mintaképét. Ugyancsak a „férfiak történelmébe” avatkozó 
nő alakjával azonosul, amikor mint családja „ősanyjára”, Rozgonyi Cicellére hivatkozik. 
Korponayné Ghéczy Juliánná nem az egyetlen démoni nőalakja a Jókai-regényeknek. 
Megformáltsága abban tér el az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek regényeinek ilyen 
típusú női szereplőitől, hogy „ördögi”, mások (köztük barátainak és szeretteinek, sőt 
az egész nemzet) sorsát is befolyásoló - leginkább személyes érdekeltségű - terveinek 
véghezviteléhez zseniális szellemi kapacitásait érvényesíti. Amíg egy Brazovics Athalie 
vagy Plankenhorst Alfonsine csak egysíkúan rossz, önmagából eredően gonosz, amihez 
nemcsak az elvakultság, de az alulműveltség, az erőszakos ostobaság katrakterjegyei is 
tartoznak, addig Juliánná tudatosan hajtja végre és minden helyzetben vállalja tetteit. 
Eredendően se nem rossz, se nem elvetemült, mégcsak az intrikus, vagy az áruló tipikus 
szerepe sem illik rá. Nagyformátumú egyéniség és bonyolult jellem, aki egy zűrzavaros 
kor zűrzavaros eseményei közepette próbál meg jól boldogulni. Személye megbélyegzé
séhez hozzájárult a korszak egyértelműen nőellenes atmoszférája, ahol egy Zrínyi Ilona 
Munkács hősies védelmével kiérdemli a „bátor honleány”-nak, a nagyasszonynak járó 
tiszteletet, de ennél többre, a maszkulin értékeket megkérdőjelező, önálló életvezetésre 
és irányító szerepre nem tarthat igényt. Zrínyi Ilonának ezt a férje elveihez hűséges, azt 
feltétel nélkül követő magatartását mind a Jókai-, mind a Mikszáth-regény szentesíti. 
(Pl. Mikszáth még a történelmi tényéktől is eltekint, amikor a Thökölyvel együtt bujdosó 
hitvesről beszél, holott a valóságban Zrínyi Ilona több évig Bécsben élt, s csak 1691-ben 
csatlakozott száműzött férjéhez.) Az önálló, alkotó nő a regény akutális idejénél majd 
másfél évszázaddal később jelent meg a magyar társadalomban, még akkor sem nyer
ve el legitimitását: „A nőszív [...] arra van alkotva, hogy eszményítsen” (JÓKAI 1974: 
87). Korponayné Ghéczy Juliánnál érzéki kisugárzása miatt is egyfajta mágikus/démoni 
hatalommal ruházza fel környezete: „No, csak belé ne szeress valahogy, mert akkor te 
is olyan futóbolond fogsz lenni, mint az a Pelárgus, akinek ha azt mondja az az asszony, 
hogy menjen el az Óperenciákra, hát oda is elmegy, és megint visszajön” (JÓKAI 1974: 
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20); „én nem asszony vagyok, hanem démon” (JÓKAI 1974:297); „Ez több a varázslat
nál! Ez az istennők hatalma az emberi szívek fölött. Büszkeség töltötte el az egész lelkét; 
mint aki csak most tudja meg, hogy milyen hatalomnak az ura” (JÓKAI 1974:355).

A bűnös asszony bibliai értelmezéseire hivatkozik Fabriczius is, amikor Korponay 
János előtt asszonya vétkei nagyságát festi, „ö árulta el ezt a várost, a hazát, a fejedel
met, a mi szép szabadságunkat!” (JÓKAI 1974:185) - mondja, miközben Delilához, 
Jezabelhez és Heródiáshoz hasonlítja, akik valamennyien a hűtlen, a házasságtörő asszony 
megtestesítői, s akikben a bűn forrása - legalábbis a maszkulin alapú világértés szem
szögéből - eredendő, szexuális értelmű romlottságból táplálkozik. (Az öreg Ghéczy is 
utal a Goneril- és Darvulia-párhuzam mellett a Jezabel-analógiára is lányával kapcsolat
ban!) A megcsalt férj ezeknek az allegorikus megnevezéseknek már csak vulgár-formáira 
hagyatkozik: „Kerítő, kéjhölgy, áruló a neved...” ( JÓKAI 1974:186). Andrássy Miklós, 
a Krasznahorkát védő dervisgenerális, Andrássy István fivére viszont „lőcsei Circé”- 
nek nevezi Juliánnát, aki „elrabolt egy hőst [Andrássy Istvánt], hogy egy főkötő bábot 
csináljon belőle magának” (JÓKAI 1974:226). (E perverznek minősülő nemi identitás 
ebbe a meghatározásba, a Kirké-alteregóba is beleértendő.) A lőcsei generálishoz való 
viszonyában is megmutatkozik az asszony személyének kettős értelmezése. Andrássynak 
az a szerencséje, hogy idejekorán megadta magát a császáriaknak: megmaradhatott 
vagyonában, és királyi kegyelmet kapott. Minthogy Juliánná cselszövései állították kész 
tények elé, attól függően, hogy melyik fél értelmezi: „angyali”, de „ördögi” behatárolt- 
ságról is beszélnek vele kapcsolatban.

A hősnő összetett személyiségének mítoszi analógiákra való folyamatos kivetítése 
a Savoyai Jenővel való találkozás alkalmával találja meg leghitelesebb aspektusait. A 
herceg ugyanis felismeri Juliánnában a „madonnái” gesztusokat, annak a Máriának a 
képét, akinek létét a „gyermek” predesztinálja, s amely nő-ideálnak kultuszt teremtett a 
keresztény világértés. Ugyanakkor Savoyai meglátja benne a más, a keresztény kánonok
tól eltérő magatartásmintát is: annak a „szenvedélyes” anyának (Máriának) az arcélét, 
aki mindent, hitét és életét is képes feláldozni gyermekéért. Juliánná az a Madonna, aki 
felkiáltana az égre: „Nem adom oda! Nem hagyom keresztre feszíteni!” (JÓKAI 1974: 
292). Ez a nő-kép azonban már a keresztény mitológia egyik elhallgatott legendájára, a 
Szophia-kultuszra reflektál. Arra a Szophiára, aki a Mária képviselte érzelemközpontúság 
és determinált létforma helyett, a bölcsesség és alkotó életforma női princípiumainak 
megtestesítője volt. Valószínűleg véletlen, azaz az ismétlődés nem tudatos regényalkotói 
manír, de döbbenetes egybeesés: Szophiát Kr. u. 120 körül lefejezik Rómában.

A Mária- és a Szophia-lét a regény leghangsúlyosabb antinómiái: megtestesítői 
Serédy Zsófia, illetve Ghéczy Juliánná. A hitves és a szerető. Serédy Zsófia, Andrássy 
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István felesége, egysíkú személyiség, az az asszony, akinek feladata az „eszményítés” 
(JÓKAI 1974:87) (a férjéé és a fiaié), s aki ebben a szerepben eszményi: buzgó hívő, a 
szegények önzetlen istápolója, gyermekeinek szerető anyja és gondos nevelője, rendít
hetetlen hűségű feleség. Alázatos és szerény, de ha kell, oroszlánmód harcol hitéért és 
szeretteiért. Megbocsát és belehal. Egy bizonyos szinten hiteltelenné válik alakja, amit 
érzékelve az elbeszélő, a dervisgenerális és a nagyasszony közötti dialógus egymásnak 
vetülő érveivel igyekszik árnyalni, színesebbé tenni:

Tehát bűne a feleségnek, ha férjéhez hű marad, még akkor is, ha a szívébe tőrö
ket üt?

- Nem bűne, de gyöngesége. Állati ösztön, semmi más. Te megbocsátasz neki azért, 
amit ellened vétett. Semmi közöm hozzá. Könyörögj neki a szerelme morzsáiért, hogy 
ajándékozzon neked is belőle. Kérd szépen, hogy tartson meg asszonyának

Zsófia büszkén emelé föl fejét.
Én több is vagyok, mint asszony, én anya is vagyok.
- Mondhatnád: Gracchusok anyja. De nem úgy van. Te gyermekeidet csúszómászó

nak neveled, azért, hogy apjukhoz hasonlóak legyenek” (JÓKAI 1974:232).

Korponayné Ghéczy Juliánná épp az ellenkezője. Szép és hiú, aki szereti, ha „eszmé
nyítik” A templomba iramszarvas húzta szánnal jár hét imádója kíséretében: „hét plané
tát hord magával, mint a nap” - viccelődnek a lőcsei urak „A hetediket majd észre nem 
vettük. Ez a Korponay János kuruc kapitány, a férje a százszorszépnek...” (JÓKAI 1974: 
19) - ironizál az elbeszélő. Később Fabriczius beszédében a „hatos fogat”-ra való utalás a 
gúny és a megvetés jelentéseivel párosul. Juliánnát a hét férfihoz eltérő jellegű kapcsolat 
fűzi, de szinte mindegyiküknek meghatározó szerepe lesz későbbi életében is.

Tényleges szerelmi viszonyt - erre engednek következtetni elejtett szereplői és 
elbeszélői utalások - Andrássy generálissal tart fenn, ugyanakkor ez nem gátolja meg 
sem abban, hogy céljai eléréséhez a tábornokot eszközül használja, sem abban, hogy 
ámítsa és átejtse. Lőcse város szigorú törvényei értelmében, Juliánná az, akit hóhérkéz
re kellene adni mind házasságtörés, mind árulás bűne miatt, ő azonban intelligensebb 
„játékszervező” annál, hogy ne játszaná ki könnyedén, sőt fordítaná saját javára a városi 
hatalom és törvényhozás anomáliáit („Szodoma és Gomora tüze pusztítsa el az egész 
városotokat!” [JÓKAI 1974:108] - utal ezekre a visszásságokra a kétkedő Krisztinával 
folytatott párbeszédében). A sors fintora, hogy Juliánná mindezek ellenére akkor és 
azért jut hóhérkézre, amikor már mind férjéhez, mind nemzetéhez hűséggel viszonyul. 
Blumewitz, cseretúszként van jelen Lőcsén, Fabriczius Krisztina férje lesz („összekeríti” 
őket, miként Fabriczius mondja): Lőcse feladását jelentő cselszövésében szövetségese, 
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a város elfoglalását irányító ezredes, Juliánná ún. német kapcsolata. Éleslátású, intelli
gens, kiváló humorú, ironikus hajlamú férfi. Czelder Orbán „derék német kurucezredes”, 
mint Juliánná „leghívebb imádója” nevesül, olyan emberként, aki „előbb-utóbb elszalad 
a fejétől” (JÓKAI 1974:359). A szépasszony „kikönyörgi” a késmárki börtönből, de az 
hamarosan újabb felkelést szervez, lefogják, és Kassa főterén kivégzik. Ennek tudomásul
vétele és látványa (különösen a karóra tűzött bólingató fej) az egyik végső csapást méri 
Juliánnára. A lengyel Szaluczky történetét „elejti” az elbeszélő, míg a bohém Belleville 
szerepe (Lőcse város kapitulációját követően parancsnok) egyrészt az idegen, a nemzet 
ügyéhez érzelmileg nem kapcsolódó katonák labilis hűségére mutat rá, másrészt ő az, 
aki az asszony kegyeiért bármire képes. Juliánná alaposan felülteti: hálószobája kulcsa 
helyett a Ketterháuschenét dobja le neki, minek következtében őt vádolják Krisztina 
megszöktetésével. Korponay János bár többször megölhetné, a „fizessenek neki ezer 
aranyat” megjegyzésével (ugyanazokkal a szavakkal, mint a császári kancellár) mér rá 
erkölcsi csapást. Juliánná hűtlensége ugyanakkor nem érzelmi alapú és nem is deviáns 
szexuális vonzalom következménye: fia „naggyá” tételéért áldozza fel szerelmét. Amíg 
Serédy Zsófia mindenért és mindenkinek megbocsát, Juliánnának megbocsátanak (végül 
még Korponay is). Zsófia szeret, Juliánnál szeretik. Ugyanakkor igaz vonzalommal csak 
az a Pelárgus (a „hét planéta” egyike) viszonyul hozzá, aki végül - fia halálhírének költött 
meséjével - megmenti a végső erkölcsi bukástól.

Serédy Zsófia - a leghangsúlyosabb „ellenkép” - világértése mégis több szempont
ból is hasonló Ghéczy Juliánnáéhoz, de amíg Zsófia csak értelmezi a világ történéseit, 
Juliánná alakítja azokat. Zsófia a világ iránti alázatra igyekszik nevelni gyermekeit („csú
szómászóknak”, mondja a dervisgenerális), addig a másik asszony a világot akarja gyer
meke érdekeihez idomítani. Sorsuk végzetszerű és paradoxális momentumokkal egyaránt 
terhelt. Hatásuk síron túl érvényesül. A kedvenc Andrássy-fiút elragadja egy titokzatos kór, 
a bűnös asszony gyermeke, a „kis Korponay Gábor nagy ember lett, testben, lélekben és 
rangbeli állásban; híres-nevezetes családnak a feje” (JÓKAI 1974:497). Történetük nem 
ér véget halálukkal. Serédy Zsófia „csudahalott”, akinek holttestét megkíméli az enyészet: 
„Száz éven keresztül volt a köznépnek búcsújárási tárgya; emlékét a népajk tartotta fenn” 
(uo. 497). Korponayné Ghéczy Juliánná tetteiről a krónikák beszélnek és festett mása 
„ott él most is a lőcsei bástya rejtett ajtaján” (JÓKAI 1974:498). Fizikai mivoltukban 
mindketten bálvánnyá, „mutatvánnyá” degradálódnak (Zsófia üvegkoporsóban nyug
vó temetetlen teste „kiállított” látványtárgy, Juliánná pedig „festett kép”), ugyanakkor 
sorsukkal az önzetlen szeretet síron túli hatalmát, illetve a szenvedély mindenható erejét, 
a lélek nagyságát hirdetik. Regénnyé formált sorstörténetükben van valami lehangolóan 
végzetszerű: az ember kiszolgáltatott a világtörténelmet formáló nagy erőknek
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Az Utóhang zárómondatai az (ál)történelmi (a történelmet kulisszává alakító) regény 
„iródásának” folyamatára és értelmezési lehetőségeire rávilágító szerzői reflexió. „Elmond
tam, amit a krónikák a két nőről és az ő világukról feljegyeztek; hozzáillesztettem, amit 
saját lelkem látott: nagy szeretettel foglalkoztam velük, s szinte fáj magamnak, mikor 
azt kell mondanom, hogy a történetnek vége” (JÓKAI 1974:498).
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Asztaltársaság 
és hírlap
A regényképző anekdota forrásai 
Mikszáth Kálmán regényeiben

A XIX. század utolsó évtizedeiben létrejött hírlapi dömping sajátos módon alakította 
át a korszak regényirodalmának szerveződését. Noha egy-egy epizód keletkezéstörténe
te a századközép regényeiben is hírlapi forrásokra utal (pl. a Hernani-csata regénybeli 
adaptációja során, illetve a Quataquéla-epizód megírásakor Jókai Mór a korabeli sajtó 
közvetítte hírekhez nyúl vissza), az újsághír mint témaszervező és történetkonstruáló 
motívum a század utolsó két évtizedében válik jelentőssé.

A már idézett anekdotikus próza alakulástörténete (pl. a Mikszáth-elbeszélés) jól mu
tatja azt a folyamatot, illetve köztes pillanatot, ahogy és amikor az asztaltársaságot mint a 
történetmondás legfontosabb helyét és lehetőségét felváltja a sajtóhír közvetítő szerepe.

Egyes műveiben, mint pl. a Beszterce ostroma (1894), illetve a Sipsirica (1902) című 
regényeiben közvetlenül megjelenik Mikszáthnál az asztaltársaság mint az anekdotakép
ződés autentikus helye és pillanata, de ugyanebben az időben keletkeznek azok az elbe
szélései is, amelyeknek alapját újsághírek szerveződése képezi. Tetten érhető az a folyamat 
elbeszélésmódjában, amelynek során a(z) - regényeiben hazugság nyelveként funkcionáló 
- anekdotázás eljárását a bricolage technika váltja fel. Legjellemzőbb példája ennek a több 
újsághír összekapcsolásából létrejött Aranykisasszony-szüzsé, illetve Az eladó birtok cí
mű elbeszélés, legismertebb és legendásodon formája a Noszty-regény (1907). Máig tartják 
magukat, sőt erőteljesen befolyásolják recepcióját azok az elképzelések, amelyek közvetlen 
kapcsolatot feltételeznek a Szemző-Ungár-afférról közreadott hajdani újsághírek és a 
Mikszáth-regény létrejötte között. Jó példa erre az ómoravicai szerelmi históriát feldol
gozó, s azt a Mikszáth-regényre mindenféle distancia nélkül vonatkoztató 2008-as doku
mentumfilm (Parti Andrea: A Szemző fiú esete Ungár Piroskával. Alternatíva Film, Szeged).

A dolgozat az anekdota, az újsághír és a regényfikció közötti kapcsolatokat, átjárá
sokat, átalakulásokat vizsgálja a Mikszáth-elbeszélések világában.
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Mesélés és barkácsolás
A világ és megismerhetőségének történetszerű meghatározottsága (ami a narratológiai 

elméletek központi kategóriája) szervezi és működteti - természetszerűleg - a Mikszáth- 
prózát, s a történetre reflektáltság képezi a benne megjelenő elbeszélői önreflexiók legfon
tosabb kitételeit is. (Törvényszerű tehát a történetben/általa vagyunk, határozzuk meg 
önmagunkat gondolata, s az irodalom önreprezentációként, az epika létformaként való 
értelmezése.) A történetre/történetekre és a belőle/belőlük szervezhető (öntörvényű) 
világra/világértésre vonatkozó legismertebb mikszáthi reflexiót a Galamb a kalitkában 
( 1891 ) első mondatai képezik: „Valamikor (tíz év előtt) úgy írtam az elbeszéléseket, hogy 
két-három témából tákoltam össze egyet; az egyik szüzsémet, mert rövid volt, hozzára
gasztottam egy másikhoz s a kettőből mégiscsak kitelt egy jókora történet. Mire megvé
nül az ember, kifogy a leleményességből. Most már csak egy témám van, s két elbeszélést 
akarok belőle írni” (MIKSZÁTH 1973:7). A téma-szüzsé-történet-elbeszélés viszony
rendszerére, s a belőlük alkotható világra vonatkozó bevezető mondatok a bricolage tech
nika XIX. század végi - feltehetően a hírlapírás, az irodalomnak a tömegtájékoztatás e 
formáiban való jelenlétével összefüggő - létjogosultságára és térhódítására mutatnak rá. 
Fontos tanulmányok és az életművet feldolgozó monográfiák vizsgálati alapját képezik 
e mondatok. „Történetek metaforikus interakciójá”-ról, szövegköziségről, a „barkácsoló 
Mikszáth”-ról szólnak e a kutatások15, másrészt a realista irodalmi beszédmód roman
tikustól való eltávolodásának írói felismeréséről és kinyilatkoztatásáról, minthogy a 
Mikszáth-szöveg a következőképp folytatódik16: „[...] Mert a múzsa is kivénült dáma már; 

15 HAJDÚ Péter: Történetek metaforikus interakciója. MIKSZÁTH Kálmán: Galamb a kalitkában. In: 
SZEGEDY-MASZÄK Mihály-HAJDU Péter szerk Romantika: világkép, művészet, irodalom. Budapest, 
2001.219-242.; Uő: Csak egyet, de kétszer. A Mikszáth-próza kérdései. Budapest-Szeged, 2005; RÓZSA
FALVI Zsuzsanna: A szövegköziség a Mikszáth-poétikában. In: EISEMANN György szerk. A kánon pere
mén. Budapest, 1998.137-150.

16 Többek között Schöpflin Mikszáth-monográfiájára (1941) hivatkozva írja Domokos Mátyás, miszerint 
eltávolítva belőle a fantázia túlzását Mikszáth „kijózanította a romantikát” (DOMOKOS 1974:408.); Hász 
Fehér Katalin: „A »romantika« és »realizmu«s kérdését Mikszáth négy évvel később, a Galamb a kalitká
ban bevezetőjeként a közönséggel beszéli meg, de lényegesen megváltozott hozzáállással, miszerint a két 
vitatott szemléletmód: a Fantázia és a Megfigyelés, vagyis a romantika és realizmus sem külön-külön, sem 
egymást kiszorítva, hanem együttesen, egymást váltogatva adja meg a kívánt hatást Éppúgy - magya
rázza Mikszáth -, mint azok a képek a magyar házakban, melyeket ha szemből néznek, akkor Garibaldit 
ábrázolják, ha oldalt, akkor Pius pápát. Az egyik magában foglalja a másikat, viszont nincs olyan pozíció, 
amelyből mindkettő látható lenne, és a képet néző személy legfeljebb a hatással játszadozhat, ha hol az 
egyiket, hol a másikat, tetszőleges gyorsaságú váltogatással szemléli. Ezt a nézőpontcserélgetést, melyet 
a stíluskérdésen és elbeszélői technikán túlmenően Mikszáth ismeretelméleti problémaként is kezel, a 
Galamb a kalitkában két történetét tekintve külön-külön, egymástól teljesen szétválasztva alkalmazza, 
de sok helyen a kettőt együtt, ugyanazon mondatban hozza be, ez elméleti tisztázást megelőző elbeszélé
sekben is.” HÄSZ-FEHER Katalin: Mikszáth Kálmán elbeszéléseihez = Mikszáth 1998., 287-294.
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aki a világot uralta egykor, most mindössze egy apró pipere-üzletet tart; hajdan költőket 
inspirált, ma, a csinált virágok korszakában, legföljebb a toalettet teheti hangulatossá. 
A háztartása is más volt azelőtt; szép szobalányát, a Fantáziát, elbocsátotta szolgálatá
ból s ahelyett egy szurtos, mogorva mindenest tart: a Megfigyelést” (MIKSZÁTH 1973: 
7). Vizsgálatunk szempontjából e sokat idézett bevezető mégsem jelölt utalásai, hanem 
idővonatkozásai, a múlt és a jelen szövegalkotó eljárása között vont mikszáthi distancia 
miatt fontos: amiben nem annyira a romantikától való eltávolodás folyamatát, hanem 
a történet forráshelyének megváltozását látjuk - nemcsak a Mikszáth-opusban, hanem 
a magyar irodalom alakulástörténetében egyaránt. Azok a történetek ugyanis, amelyek 
a századközép romantikus elbeszéléseinek alapját képezték, rendre asztaltársaságok 
körében folytatott mesélés, beszélgetés során merültek fel, hogy a századvégi anekdo- 
tikus elbeszélő próza (ahol az anekdota már egészen más szerepet tölt be: a csattanós, 
fordulatos történetek füzére helyett nyelvként funkcionál: a valóság elfedéseként szol
gáló hazugságként) szüzséjének forráshelye a hírlap legyen: jellemző, hogy Mikszáth 
romantikusabbnak tartott elbeszéléseinek alapját rendszerint nem hrílapi szüzsé, hanem 
(gondolhatunk itt pl. a Tót atyafiak és A jó palócok legenda és a ballada alakzatait érvé
nyesítő darabjaira) a gyerekkorban hallott/hallgatott családi mesélés képezi. Ha pl. a Tót 
atyafiak két darabját, Az arany kisasszonyt és az Az a fekete folt címűt helyezzük egymás 
mellé: az előbbi ironikus elbeszélői felhangja indukáló erejét az újsághír(ek) furcsaságot/ 
különcséget - szánalmat/megvetést érvényesítő hangvételében ismerhetjük fel, míg a 
brezinai történetben a legendák heroikus közvetítettsége is érzékelhető. Tehát Az arany 
kisasszony típusú novellákat barkácsolta (hozta létre bricolage technikával), vagy miként 
ő mondta: „tákolta össze” több hírlapi cikk szüzséjéből Mikszáth a Galamb a kalitkában 
bevezetőjében említett tíz évvel korábbi időszakban. De, hogy mennyire igaza van, amikor 
a romantika és a realizmus nyelve közötti átcsúszásokat és együtthatásokat érzékeltetve 
olyan képről beszél, amelyekben két kép van egymásra applikálva („Ha szembe nézik 
őket, akkor Garibaldit ábrázolják, ha oldalt, akkor Pius pápát” [MIKSZÁTH 1973:7] ), 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Galamb a kalitkában után is írt olyan elbeszélést, 
ahol központi szerepet tölt be az anekdotázó asztaltársaság nemcsak a regénytörténet, 
de az elbeszélői reflexív terek szintjén is.

Van Mikszáthnak két olyan regénye, amely valamiféle beszédmódbeli ütközőpon
ton helyezkedik el: a kettő együtt, azaz az asztaltársaság és az újságcikk történetindu
káló elve, a csattanós rövid meseként, illetve a hazusgság nyelveként felfogott anekdota 
egyaránt funkcionál és érvényesül világukban. Az egyik a Beszterce ostroma, a másik 
A Nosztyfiú esete Tóth Marival című regény. Mindkettő esetében rendkívül jelentős szerep
hez jut a befogadás, illetve a recepció; a mű „folyamatosan megtörténő esemény”-ként 
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való létezése: azaz mindkettőnek eseményekben gazdag utóélete és története van, noha 
eltérő irányultságokkal. A hóbortjairól elhíresült Pongrácz István történetét Mikszáth 
asztaltársasági mesékből szövi, majd a mű (1894-ben a Pesti Hírlapban negyvenhét foly
tatásban, majd könyv alakban történő) megjelenését követően - a konkurens - Vasár
napi Újság (megszólaltatva még élő tanúit és részeseit) átírja, átformálja a történetet. A 
Noszty-történet viszont újsághírből terebélyesedett regénybeli fikcióvá.

A Beszterce ostroma
Az asztaltársaságot mint a történetképző anekdota elhangzásának helyét Mikszáth 

szinte demonstratíve emeli ki a Beszterce ostroma Bevezetésében : „Esztendők sora óta 
együtt szoktam vacsoráim az István főherceg vendéglőben az igen t. barátommal, gróf 
Pongrácz Károly képviselővel és tábornokkal. A hosszú téli estéken sokszor csak ketten 
ültünk a szokott asztalnál, [...] s ha már kifogyott az aktuális beszélgetési anyag, szívesen 
csúszunk kijjebb a jelentől, az élményekben, színekben duzzadó múlt felé. [...] Sok, sok 
év alatt egyszer is, másszor is fölemlegette Pongrácz István grófot, az ő vitézi cselekedeteit, 
hadjáratát, egész excentrikus lényét. [...] Rokonok jöttek az asztalhoz, azok ismét új meg 
új vonást fedtek fel előttem Pongrácz Istvánról. Egy napon rájöttem, hogy a megboldo
gult gróffal magam is találkoztam volt egy egy ízben, láttam szemtől szembe és beszél
tem vele. Most már érdekelni kezdett az alak, a megírás szempontjából” (MIKSZÁTH 
1974:7). A szüzsé keletkezésének módját és a megírás szempontját Mikszáth tipográ
fiailag is kiemeli a szövegben, az 1896-os évjelzettel, de 95-ben napvilágot látott regény 
befogadásának alakulásába mégis beleavatkozik a sajtó, olyannyira, hogy Mikszáth Nyílt 
levélben kénytelen reagálni. Nagy Miklós, a Vasárnapi Újság szerkesztője - sejthetően 
konkurens szempontok által vezérelve - leközli a nedeci várúr portréját, Mednyánszky 
László rajzát a várról, megszólaltatja a megboldogult gróf ismerőseinek visszaemlékezé
seit és cikkeit. Ezekből a visszaemlékezésekből egy, a regénybelinél - miként Domokos 
Mátyás jegyzi meg - „színesebb, originálisabb figura” (DOMOKOS 1974) arcéle bonta
kozik ki előttünk. Mikszáth válaszlevele regénypoétikai kitételeket tartalmaz: az újság 
és a cikkírói sugallta történelmi hitelesség, illetve anekdotái realizmus eljárása helyett a 
regényteremtő fikció működtetését írja le. Egyébként is erős elvi különbözőség mutat
kozik az újság, illetve a regényíró történeti látásmódjában, illetve hitelességképében. Az 
újság a hitelességet a valódiság, a valóban létezett személyek és megtörtént események 
felismerhetőségében és megfeleltethetőségében látja azonosíthatónak, míg az író való
szerűségről beszél: „Ami a Beszterce ostromában igaz, az mind nem valószínű. Csak az 
valószínű benne, amit én gondoltam bele, azaz, ami meg nem történt. [...] Sok mindent 
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tudtam még, amit beraktam, lekalapácsoltam a végét, és sok újat a magam tégláiból 
tettem hozzá; a malter persze mind az enyim” (MIKSZÁTH 1896: 66). A Vasárnapi 
Újságban elbeszélt történetek ugyanakkor a gróf alakjában csak a különcséget jelenítik 
meg, illetve az anekdota szórakoztató narratívakért működő változatát prezentálják. A 
mikszáthi látásmód Pongrácz történetében az egyaránt megmutatkozó történelmi és a 
társadalmi tragikumot fogja be. Hogy az aktuális befogadó nem látja meg benne, illetve 
elhatárolódik a Mikszáth-mű tartalmazta, az elbeszélés jelenére vonatkozó súlyos társa
dalmi szatírától, lélektani motívumokkal magyarázható. Az viszont, hogy a XVII. századi 
magyar történelem tragikus képe is felismerhetetlen volt, az aktuális és vita tárgyát képezi 
a későbbi, sőt, a mai befogadói stratégiákban is, a történelemről alkotott eltérő képze
teinkből s a történelmi regény sokféle értelmezéslehetőségéből ered. Nem szeretnék e 
dolgozat keretében belebonyolódni e kiterjedt és folyamatos irodalomelméleti-történeti 
diskurzust jelentő kérdésbe, csak annyit: meggyőződésem szerint a Beszterce ostroma 
az elbeszélt történet és az elbeszélés ideje közötti rálátási távlat (az időbeli perspektíva) 
- látszólagos - hiánya ellenére is történelmi narratívakért értelmezhető, amennyiben a 
műfajtípust a történelem egy meghatározott korszaka emberi-társadalmi viszonyainak 
utánképzésével, a történelemről szóló beszéd különböző változataival összefüggésben 
értelmezzük, hiszen itt, a Mikszáth-regényben, a XVII. századi Magyarország társada
lomtörténeti képe a jelen kori anekdotázás, illetve a történelmi játék narratívái mögül 
bontakozik ki: úgy, hogy Pongrácz és társai eljátsszák, reprodukálják/felidézik a két 
évszázaddal korábbi létformákat, sorsbeli meghatározottságokat.

A Noszty fiú esete Tóth Marival
„Olvastak Önök bizonyára az öreg Ungár esetéről. Kemény, öreg bácskai zsidó, mellé

kesen milliomos és egy szép leány apja. Az öreg Ungár leányát elszöktette egy húsz éves 
dzsentri gyerek. Egész Bécsig elszökött a szerelmes pár. Tovább azonban nem mehettek. 
Az öreg lefülelte őket és a leányt visszahozta. A leányszöktető ifjonc megkopott roko
nai körülvették az öreget: - Ezen már csak a házasság segíthet. Az öreg aztán kitűzte 
az esküvő napját. Amikor aztán együtt volt a díszes nászkoszorú, megjelent az öreg, és 
odadobta közéjük leánya gyönyörű selyemruháját, és mondta a maga egyszerű paraszti 
nyelvén, de körülbelül ezt: A millióval nem vagyok hajlandó restaurálni a dzsentrit. A 
lányom külföldre utazott, a kapu nyitva...!”

A fentiekben idézett - híressé vált - jegyzetet Ady Endre írta, a Nagyváradi Napló 
1901. július 21-i számában jelent meg. Az irodalmi köztudat mindmáig ezzel a korabeli 
bulvársajtó felkapta esettel azonosítja Mikszáth Kálmán A Noszty fiú esete Tóth Marival 
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című regényének szüzséjét, még akkor is, ha a történet végkifejletén kívül sem a nevek, 
sem az elbeszélt történet más aspektusai nem felelnek meg a valóságban lezajlott körül
ményeknek. A Beszterce ostromához képest tehát fordított irányú folyamatok játszódtak 
le: amíg az előbb vizsgált regényben a nevek és a történések azonossága ellenére sem 
tartották a regénybeli főhős alakját a valóságos Pongrácz gróffal megegyezőnek, addig 
itt a nevek és más attribútumok különbségei ellenére is megtörténhetett az azonosítás 
befogadói eljárása. Kétségkívül ebben nagy szerepet a sajtó szenzációra hangoltsága 
játszott, illetve a korabeli olvasó mézesmázos szerelmi történetek iránti fogékonysága. 
Ezen igények, illetve igénytelenségek fényében követte aztán a fővárosi és a bácskai sajtó 
a két család közötti pörösködések és botrányok sorozatát, s keletkezhetett a két világhá
ború között a Mikszáth-regénynek nem is egy olyan átírása, színpadi és filmadaptációja, 
amely happy enddel zárja le a történetet: Noszty Feriék világát tisztára mosva, az akadá
lyozott szerelem házasságkötés révén való boldog beteljesülését nyújtja a befogadónak. 
A recepciókutatás17 mindenekelőtt Harsányi Zsolt nevét emeli ki, aki a legmesszebbre 
ment Noszty Feri romantikus hősszerelmessé formálásában.18 Színdarabot, filmforgató
könyvet írt a Mikszáth-regény alapján, a darab német változatában a szerelmes Noszty 
Feri (Die Liebe des jungen Noszty) alakját állítja színpadra. AII. világháborút követő 
eszmei-szemléleti változások viszont e törekvéseket fordítják visszájára, a hősszerelmes 
Noszty helyett most a pénzéhes, romlott, kizsákmányoló dzsentri állíttatik elébünk. Kellér 
Andor19 félreértve a Mikszáth-regény Utó/iangjának az irodalom alakulásairól (a riport 
felé történő kilendüléséről) szóló kitételeit, megírja Noszty Feri életrajzát, amelyben 
Noszty a családját terrorizáló monstrummá züllik. Kellér teljes egészében azonosítja a 
két alakot: „Szemző Gyula tehát a Noszty fiú...” (KELLÉR 1974:184) - írja, noha maga 
Mikszáth sem az idézett Utó/iangban, sem más formában nem írta le és nem vállalta 
regényhősének ilyen értelmű beazonosítását, az Ungár család tiltakozását és fenyegető
zését elutasítóan és értetlenül fogadta. Az viszont igaz, hogy a vajdasági magyar művelő
déstörténeti és irodalmi emlékezet által csak Gyusziként emlegetett Kamjonkai Szemző 
Gyula és az állhatatos Ungár Piroska a botrány és a többéves huzavona ellenére, végül 
mégis házasságot kötött: gyermekük született (vagy gyermekeik születtek), s pontos adat 
van arról, hogy házasságukat 1915. január 16-án Zomborban bontották föl. A két világ
háború között, majd a II. világháborútól a XX. század nyolcvanas éveinek végéig fellel

17 Pl. Hajdú Péter: A Noszty Feri alakváltozatai. In: Szegedy-Maszák Mihály-VERES András szerk. A magyar 
irodalom történetei 1800-tól 1919-ig. Budapest, 2007.670-682.

18 Harsányi Zsolt: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. Vígjáték 4 felvonásban. M. K. regénye nyomán színpadra 
írta Harsányi Zsolt. Budapest, 1926; Harsányi Zsolt: Die Liebe des jungen Noszty. Budapest, 1933.

19 Kellér Andor: Zöld gyep, zöld asztal. A főispán. Budapest, 1974.
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hető Noszty-adaptációk és -értelmezések (Szemző-Noszty-azonosítások) nyilvánvaló 
ideológiai sémáknak feleltek meg és tettek eleget, annak viszont már nincs érdemleges 
magyarázata (hacsak nem a térségi embernek az anekdotázást létformává fejlesztő lelki 
beállítottsága lenne az, amiről elsősorban XX. század végi irodalmi szövegek beszélnek), 
miszerint a térségi kollektív emlékezet miért tartotta fenn s legendásította a Szemző 
Gyuszi-Noszty Feri-analógiát mind a mai napig. Annyi látható, hogy e folyamatban 
igen nagy szerepe volt a vajdasági magyar prózairodalomnak, mindenekelőtt a bácskai 
úri világ iránt erőteljes nosztalgiát érző, Szemző Gyusziról mint bácskai rablólovagról 
megbocsátó hangvétellel emlékező Herceg Jánosnak, önéletrajzi regényeinek és emlé
kezéseinek20, illetve azoknak a helytörténeti kutatásoknak, amelyek ezeket az irodalmi 
műveket forrásként kezelték

20 Herceg János: Módosulások. Újvidék, 1989.; Uő: Régi dolgainkról. Újvidék, 1992.

21 FEHÉR MAYER Mária: A Szemző fiú esete Ungár Piroskával. = Családi Kör, 2008. október 23. on-line kiadás

A Szemző-Noszty-legenda legújabb fejezete 2008-ban íródott. Egy ómoravicai fiatal 
húszperces dokumentumfilmet készített, s mind Magyarországon, mind a Vajdaságban 
bemutatta. A Szemző fiú esete Ungár Piroskával című, egyébként kiváló film, ugyan a 
két szemben álló család történetéről szól, ugyanakkor a Szemző Gyuszi-Noszty Feri- 
azonosságot tényként kezeli. A szerelmi történetről és a kalandos életű Szemző Gyulá
ról alkotott legendákból építkezik: kevés dokumentumot mutat fel, a két világháború 
közötti bulvársajtó híreit anekdotaként tárja elénk pl. a híres kalandor a Párizsba tartó 
vonaton két kocsit is kibérelt, s ott cimboráival cigányzene mellett megállás nélkül mula
tott, miközben az ellenőrzést elmulasztó vámtisztek nem jöttek rá, hogy a nagybőgő
ben mesés vagyon rejtőzik; 1937-ben pedig az a hír jelent meg a Magyar Újságban és a 
Naplóban, hogy „[nyomtalanul eltűnt az egykori híres bácskai gavallér!”. „A tudósítás 
szerint Szemző Gyula 1934-ben feleségül vett egy dúsgazdag amerikai nőt, és Rio de 
Janeiróban mulatót tartottak, fényűző palotában élték a milliomosok pazar életét. Gyula 
rajongásig szerette a feleségét, ám egy idő után világgá ment, állítólag szerelmi csaló
dás érte. A felesége óriási hirdetéseket adott fel az újságokban, miszerint fél éve nyoma 
veszett a férjének, és nagy jutalmat ígért annak, aki hírt ad róla. Úgy tűnik, Gyula soha
sem került elő, a mendemonda azt tartja, hogy rablótámadás vagy bűntény áldozta lett, 
netán a brazíliai őserdőkben széttépték a vadállatok.”21 Herceg János a Módosulásokban 
arról beszél, hogy a II. világháború után még látták a Keleti pályaudvaron, miközben 
cigarettát árult. Az Ungár család egyik, a filmben is megszólaló leszármazottja szerint 
Szemző Gyula 1955-ben hunyt el, de nem tudni, hogy és hol. Ungár Piroska a válás 
után állítólag teljesen magára maradt, az Ungárok nemigen tartották vele a kapcsola
tot, Pesten trafikosnő volt. 1944-ben tűnt el, feltehetően a holokauszt áldozata, miképp 
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a negyvenkét tagot számláló Ungár család tagjai közül, ötük kivételével, mindenki. A 
filmben megszólaló dr. Ungár Pál szerint a család tagjai sohasem kételkedtek abban, 
hogy Mikszáth róluk mintázta a Noszty-regényt: s mert kompromittálónak érezték, 
még „titokban sem” olvasták; a mai napig nem olvasta el maga sem.

Nem tudományos befejezés
E sorok írója vette magának a fáradságot, és 2008 szeptemberében elment a film ómo- 

ravicai (ma: Bácskossuthfalva) bemutatójára, amelyet a még álló, a baptista felekezet által 
felújított és használt Ungár-házban mutattak be. Felszólalásának lényege az volt, miszerint 
a regény (mint amilyen Mikszáth Kálmán A Nosztyfiú esete Tóth Marival című műve is) 
és a legenda létformája, befogádásuk mikéntje eltérő alakzatokat és stratégiákat jelent.

Azt akartam valahogy elmondani, hogy a két műforma nem azonos: Mikszáth felte
hetően a Noszty-történetet nagyon sok újságcikkből hozta létre bricolage technikával. 
A film alkotója, aki tanítványom volt, értetlenül nézett rám, csakhogy azt nem mondta, 
épp Maga nem hiszi a dolgot, aki tanította az egyetemen? Akkor megértettem, hogy a 
legendaképződés erősebb az irodalomtudomány teljes eszköztáránál.
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Barokk kor, barokk idő: 
új magyar 
„barokk” regény
Márton László: Testvériség I—III.

A diskurzív olvasás szempontja
A diskurzív olvasás szempontjait érvényesítő irodalomszemléletek megkérdőjele

zik a kronológiai meghatározottságú, szubsztancialista szemléletű irodalomtörténetek 
létjogosultságát, s figyelmünket a folyamatosan történő irodalmat, változó poétikákat, 
műfajok belső alakulástendenciáit, térben és időben elválasztott művek diskurzusát 
értelmező történeti kutatások fontosságára irányítják. Márton László Testvériség I-III. 
(2001-2003) címen ismert háromrészes regényét (regényfolyamát, trilógiáját) olyan 
intertextuális háló vonja körül, amely egyrészt az író alkotta irodalomtörténeti program 
(MÁRTON 1999), másrészt a XVII-XVIII. század emlékirat- és széphistóriai irodalma, 
valamint a rájuk hagyományként reflektáló késő barokk regény, illetve a jelölt szövegvilá
gokat újraíró XX. század végi magyar történelmi regény szövevényét jelenti; a titokzatos 
Menander művéhez22, másrészt Mészáros Ignác Kurtigúm-regényéhez (1772) kapcsolja 
szövegközi átfedés.

22 MENANDER [David Christian WALTHER] : Der unvergleichlich schönen Türkin wundersame Lebens- uns 
Liebens Geschichte. Zur angenehmen Durchlesung aufgezeichnet von Menander. Zu finden in der Franckfurter 
und Leipziger Messe. An. 1723. [Az összehasonlíthatatlan szépségű török kisasszony csodálatos élet- és 
szerelmi története.]
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Mészáros Ignác Kártigám című regénye 
és az új magyar „barokk” regény
Mészáros Ignác Kártigámja hiteles történelmi eseményt, Buda 1686-os visszavételét 

teszi meg egy ismert heroikus történet - az idegen fogságba esett török kisasszony érzelmes 
történetének - hátterének. Noha Kártigám kisasszonyról a regény végén kiderül, hogy 
származását tekintve magyar, Bíró Ferenc szerint ez nem jelentésképző mozzanat. „A 
magyar regény első fél évszázadának e részlegében nem a magyar nemesség szempontja a 
fontos, hanem általában a nemességé. A nemesség itt egyúttal mindig kiválóságot jelent, 
kiválóságot több vonatkozásban is” (BÍRÓ 1994:207). Véleményünk szerint azonban a 
nemzeti szempont nem az elbeszélt történet jelentéslehetőségei szintjén, hanem az elbe
szélői szférákban, abban a rejtett önreflexív mozzanatban érhető tetten, hogy a szerző a 
regénybe néhány oldalnyi23 eredeti szöveget illeszt, miáltal Budáról és a magyarokról a 
közvetlenség és az átéltség hangján ad leírást. Ugyancsak az önértelmezés igényét jelzi 
a regény előszava, mely teljes mértékben Mészáros Ignác munkája, illetve a versbetétek 
szabad (egyedi) fordítása.24 Márton László viszont A kitaposott zsákutca, avagy törté
nelem a történetekben című tanulmányában arra mutat rá, hogy a Kártigámmal (és az 

23 HEINRICH Gusztáv (H. G. Bevezetés és jegyzetek. In: MÉSZÁROS Ignác: Kártigám. 5. kiadás. Franklin 
Társulat, Buda-Pest, 1880. 3-22) szerint az első kiadásban a 400-409. oldalig terjedő szöveg Mészáros 
Ignác műve. Buda és a magyarok leírásában különösen érzékelhető eredeti nyelve és öntudata. A következő 
másfél oldalnyi szövegről van szó: [Ibrahim beglerbég mondja] „Esmérem én azoknak a termékeny orszá
gát és erős szíveket, megfordulván a török hatalom aláhódíttatott sok megyeikben és számtalan alkalma
tosságokban tapasztalván szerény, okos és bátor harcolásaikat, és hazájokhoz való szoros hívségeket. De a 
kevesebb erejek nem állhatott egyet a nagyobb hatalommal, végre meg kellett hanyatlaniok. Hosszú volna 
itt az a nélkül is több történetes könyvekben olvashatandó különféle időkben történt fortélyos viaskodá- 
saikat előbeszélleni Újvárnak, annak a győzhetetlen erősségnek és Ausztria s Magyarországok kulcsának 
vitatásánál egyedül tészek említést a honnan te a fogantatásodat, annak környékéről pedig G... anyád 
után veszed nemzetségednek jeles eredetét. Az atyád régenten nagy uraságú U** időnek forgásával sok 
nevekre elágazott nemnek vére, azon várnak egy szegletes bástyájának gondviselője lévén, oly különös és 
szerencsés védelmezéssel tartotta magát (melynek magam, mint egyik vezére a török hadnak, jelen levő 
bizonysága voltam) hogy akárminémű ellene való agyarkodásokat semmivé tévén, a próbálkodó ostro
mokat szerencsésen, és nagy vesztekkel mindaddig visszaűzte, hajtotta, míglen egy felette szoros alkalma
tosságban, mely jelenlétét főképen megkívánta, szóval példával biztatván védelmező népét, mellen által 
lövettetvén elese. [... ] Megérzették a várbeliek is csakhamar, mit vesztettek légyen atyádban, mert az utána 
következett puskaporos toronynak, szerencsétlen fellobbanásán mindenféle szükségtől és fogyatkozástól 
szorongatatván, már a szokott pontomok alatt hagyandó szabad kiköltözések, és a várnak feladása végett 
alkura lépni kéntelenítettek. Mely szerént a vár népe minden dicsőséges jegyekkel kiköltözött és a török- 
ség a várt elfoglalta.” (MÉSZÁROS 1772.407-408., vagy: MÉSZÁROS 1880.403-405.)

24 Előszó: költt a régi Magyaroknál Arany Kertnek nevezett Tsalló-Közben Fel- vagy Bodó-Baár nevű hely
ségben, 1772. Elöl-járó Beszéd. 5-8. számozatlan.
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Ete/kóval25) a modern értelemben vett magyar regény úgy jelent meg a magyar iroda
lomban, hogy „sem külföldi mintáit nem vállalta (ellenkező esetben műfordításokként 
tartanánk számon az említett két művet s a rájuk következőket), sem a korabeli világ
irodalom - mai szemmel nézve - legjelentősebb szépprózai teljesítményeit (és a belőlük 
következő írói szemléletmódokat) nem közvetítette” (MÁRTON 1999:238). Ez, vagyis 
a műfaji mintáktól való elhatárolódás törekvése is egyfajta - a nemzetivé lényegített 
tartalom kifejezésére irányuló - explicit írói önreflexióként értelmezhető. Hites Sándor 
szerint át kellene formálni a magyar fordításirodalom XVIII. század végi, XIX. század 
eleji hovatartozásáról alkotott elképzeléseinket (HITES 2007:45). A Szigvárt26 példája 
(„annak fordítás voltától függetlenül, vagyis szövegként” [HITES 2007:45] lehetséges 
olvasni) mellett Kuthy Lajos és Nagy Ignác 1940-es években született Sue-utánzatait 
hozza fel, majd a Kártigámnak a XVIII. század végi regényhagyományba való „utóla
gos” beilleszthetőségét állapítja meg: „Márton László felől olvasva Mészáros Kártigámja 
immár nem pusztán Menander regényének fordításaként vagy magyarításaként szólítható 
meg, hiszen a Testvériség a Kártigám-történetet a magyar nyelvű elbeszélő hagyomány 
szélesebb összefüggéseibe helyezte, illetve Mészáros szövegének fordítás volta ebben 
az esetben a történet (és a szereplők) önazonosságának a felbontásához is hozzájárul” 
(HITES 2007:45).

25 DUGONICS András: Etelka, egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán fejedelmink 
ideikben. Füskuti Länderer Mihály betűivel. Pozsony-Kassa, 1788.

26 BARCZAFALVI SZABÓ Dávid: Szigvárt klastromi története. Első-Második Szakasz. Fordítódott Német
ből Magyarra Barczafalvi Szabó Dávid által. Füskuti Länderer Mihály betűivel. Pozsony, 1787.

A Kártigám - értelmezésünk szerint - a történelmi tér jelentésképző szerepével, a 
históriai koordináták közé helyezett történet módosult szerepével gazdagította a barokk 
regényt, illetve járult hozzá alakulástörténeti fejleményének, а XIX. századi történelmi 
regénynek a kialakulásához. A mű szövegszervező eljárásainak, mindenekelőtt a törté
nelmi tér kiképzésére irányuló (belső/rejtett) reflexív tartalmainak poétikai legitimációját 
sajátos módon nem Márton László idézett tanulmánya, sokkalta inkább a Kártigám- 
újraírásként (is) értelmezhető regénytrilógiájának, a Testvériségnek a szövegvilágai 
jelentik. А XIX. századi előtörténetként reflektálódó regény (a Kártigám) a XX-XXI. 
század fordulópontján keletkezett regényfolyam (a Testvériség-trilógia) kontextusában 
mint a történelmi téridők sorozatában folytonosan át-alakuló, új jelentésekkel és értel
mezésekkel bővülő, „történő esemény” konstituálódik.

Borbély Szilárd: „A Testvériségben a 18. század legismertebb, legsikeresebb román
jának, a Kártigámnak a történetét írja át, módosítja, változtatja meg az emlékezet által, 
szereplőit saját regényében lépteti fel mint kölcsönvett regényalakokat. De nem csak, 
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hisz a meg nem írt irodalom paradoxonja is előkerül a Kártigámmal vagy a Tsingáriasz 
című imaginális eposszal kapcsolatban: vagyis az irodalmi hagyomány korrekciójára 
tesz kísérletet” (BORBÉLY 2006:41).

Márton László: Testvériség (l-lll.)
Márton László Testvériség trilógiája (Kényszerű szabadulás [2001], A mennyország 

három csepp vére [2002], A követjárás nehézségei [2003]) a megjelenített történelmi és 
létidőt átható világértés tekintetében, de formai értelemben is barokk jelentésekkel áll 
összefüggésben. A három részből álló regényfolyam, amelynek darabjai nemcsak foly
tatják, de írják és olvassák is egymást, egyértelműen a barokk heroikus-gáláns regények 
kompozíciós szerveződését érvényesíti, miként számos pretextusa közül a magyar iroda
lomban a Mészáros Ignác által magyarrá formált - a korszak szokásrendjének megfelelően 
hosszú című - Kártigám ( 1772) is a késő barokk heroikus regények rendjébe illeszkedik. 
Maga a szerző, de művének értelmezői is kitérnek, illetve utalnak a regénykompozíció 
irodalomtörténeti kontextualizáltságára, illetve XVIII. századi összefüggéseire: „Márton 
László Testvériség összefoglaló címmel három kötetben megjelent regénye 2001 és 2003 
között évenként látott napvilágot, és olvasatán nem lehet kétséges, írói programjává tette, 
amit elméleti alapvetésű munkájában [MÁRTON 1999] állított, vagyis hogy visszame
nőleg meg lehetne teremteni az első félidős regényt. Nagyepikai vállalkozásában arra 
is kísérletet tesz, hogy folytasson egy nem létező és sokak által folytathatatlannak ítélt 
irodalmi hagyományt” (TOLDI 2008:150). Dérczy Péter szerint: ha „a XVIII. századból 
araszolgatunk visszafelé, a barokk heroikus-gáláns regények és a középkori lovagregé
nyek forrásaihoz, akkor tisztán láthatóvá válik, hogy a szerző edíciós elképzelései mély 
rokonságban vannak e korok gyakorlatával. Az olykor összességében több ezer oldalt 
kitevő, egymást követő, éveken áthúzódó kötetek kiadása (a Testvériség elbeszélője említ 
is ezek közül egyet-kettőt; az egyik híres példa az Amadis, de Montalvo műve) bizonyára 
modellként szolgálhatott Márton Lászlónak is” (DÉRCZY 2004:438).

Keletkezéstörténeti helycsere, 
szövegek felcserélhetősége
A Testvériség cselekménye 1697. szeptember elejétől 1699 tavaszáig tart. A regény vilá

got meghatározó (irodalom)történeti kontextusok, szövegmozgások és narrátort reflexiók 
azonban messze kitolják mindkét irányban, tehát mind a pretextusok, mind az újabb kori 
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továbbíródások irányába az elbeszélés és az elbeszélt történeti idő folyamatát, felölelve 
a magyar barrok teljes korszakát a XVII. századtól a magyar klasszicizmus korszaká
ig, s annak XX-XXI. századi értelmezéseiig. Az időbeli kiterjedések és történéspontok 
(dátumok és adatok) jelölése olyan kettős természetű verifikációs játék az elbeszélés 
menetében, amellyel az elbeszélő egyszerre utal a történelmi regény hitelességteremtő 
referenciáira (mint amilyen az időbeli és ok-okozati összefüggéseknek való megfeleltetés 
eljárása), de ugyanakkor (szándékos felcserélésekkel, pontatlanságokkal) az új történel
mi regény háttérnarratívákat figyelmen kívül hagyó szövegtapasztalati alapjaira; arra a 
jelenségre irányítja a figyelmünket, miszerint a megjelenített történet forráshelye nem 
a történetírás valamely formája, hanem egy másik fikció; egy másik regény.

A Testvériség mindhárom darabjának elbeszélői és cselekményszövetében is folyto
nosan feltűnő, azt különböző jelentésszinteken átszövő (pl. metaforikus értelemben „a 
magyarok történelme” jelentésével és a kincskeresés motívumával azonos) Kártigám- 
történet az 1686-os évre (Buda visszavételének ideje!) helyezi az elbeszélt történet kezdetét; 
a belső kistörténetek természetszerűleg emelnek be még korábbi időpontokat az elbe
szélésbe mindkét regényben. De nemcsak az elbeszélt idő esik egybe a barokk világértés 
tapasztalataival, pretextusaik révén a barokk elbeszélésformák is szervesülnek a regény
szövetekbe - az áthagyományozódás többszörös formáját hozva így létre. A Testvériség 
közvetlen elbeszélésmintáját - a Kártigám révén - az a késő barokk gáláns regény jelenti, 
amelynek egyik legfontosabb formateremtő alakzata a csere, amely létrejöhet anagorízis, 
vagyis a halottnak vagy elveszettnek hitt szereplő feltűnése, szerep- és névcsere, átöltözés, 
félreértés által. Mészáros Ignác Kártigámja 1772-ben látott napvilágot - talán még az 
sem érdektelen jelenség, miszerint épp ez az évszám a magyar feljődéstörténeti iroda
lomszemlélet egyik legsarkítottabb - a magyar felvilágosodás irodalmának kezdetét 
jelentő - évszámjelölése. A fejlődéstörténeti szemléletet mellőző történeti gondolkodá
sunk ugyan nem fogadja el a korszakváltások hierarchikus viszonyrendszeréről alkotott 
elképzeléseket, ugyanakkor a barokk világértés jegyében fogant művek, illetve a felvilá
gosodás irodalmának történetszemlélete között érzékeli a korszaktudatot meghatározó 
változást. A korszakváltást jelölő Ágis tragédiájának27 történetképe nagy elmozdulást 
jelent a Kártigám vagy a (megírását tekintve későbbi, de világképét illetően hagyomá
nyosabb) Etelka korszakfelfogásához képest: a késő barokk regény ugyanis még nem 
ismeri a történelmi korszakok különbözőségének fogalmát; ezért lehetnek pl. a honfog
laló magyarok tökéletes barokk gáláns figurák Dugonics András regényében, s ez az a 
motívum, amely átjárást biztosít a különböző regényhagyományok szereplői számára 

27 Bessenyei György: Ágis tragédiája. Kalwoda Leopold nyomdájában, Bécs, 1772.
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más regényvilágokba. Ilyen értelemben Márton László Testvériség trilógiája (pontosab
ban: háromrészes regénye) önmaga regénymivoltában is a helyettesítés tökéletes alakzata, 
hiszen - elvi alapvetése értelmében - a magyar regény nem létező első félideje hiányá
nak kitöltése a legfőbb célja, azaz a magyar barokk regény utólagos létrehozása. Ezért 
nem véletlen, hogy épp a Kártigám szereplői lépnek be „regényvilágába”. Márton László 
azonban nem elsősorban a Mészáros Ignác által adaptált magyar Kártigámra hivatkozik, 
illetve építkezik mint elbeszélésmintára, hanem Menander regényére. A név- és címcse
re alakzata ezáltal ismét többszörössé válik, mert Menanderről azóta már kiderítette az 
irodalomtörténet, hogy álnév, a David Christian Walther név helyett áll. Márton az ő 
regényére hivatkozik mint „egy Kártigám nevű török kisasszonynak ritka és emlékezetes 
történeti”-re, holott ez a Mészáros Ignác által magyarított regény címe. Heinrich Gusz
táv28 szerint Mészáros, aki kilencoldalnyi szöveget (az Újvár elfoglalásáról és Kártigám 
származásáról szóló, a török által a magyarok hősiességét dicsőítő részt) maga írt bele a 
szövegbe, Az összehasonlíthatatlan szépségű török kisasszony csodálatos élet- és szerelmi 
története című, 1723-ban napvilágot látott német regényt fordította le, Menander alko
tását, amelyből Heinrich kutatásainak idején, a XIX. század utolsó harmadában már 
mindössze két eredeti példány létezett Európában. Az egyik Lipcsében volt fellelhető, a 
másik Kazinczy Ferenc sárospataki hagyatékában. Heinrich Gusztáv állítólag mindket
tőt kézbe vehette. David Christian Walther, azaz Menander viszont Johann Leonhard 
Rost 1710-ben megjelent Die türkische Helene című regényét egyénítette sajátjává. A 
feltételezések szerint az egész „románhistóriának” létezett, vagy létezik egy pszeudo- 
valóságos francia alaptörténete, amelyet még nem sikerült azonosítani (egyébként is 
kétséges ennek lehetősége, hiszen feltételezik, hogy ponyvára süllyedve elfelejtődött és 
megsemmisült), ezért csak virtuálisan épül bele az áthagyományozódások folyamatába; 
a Testvériség trilógia egy „nem létező” francia széphistóriával áll évszázadokat átívelő 
keletkezéstörténeti diskurzusban.

28 Mészáros Ignác Kartigámjának ötödik kiadásához (1880) fűzött előszavában.

Anagorízis motivikus és intertextuális 
szinteken
Az anagorízis jelensége Károlyi István, Nagy Geci, Kártigám és Akhmet személyéhez 

- tehát primer és szekunder regénysíkon is - egyaránt erőteljesen kapcsolódik. A Testvé
riség az identitás elvesztéséről szól, beemelve a barokk regény teljes motívumrendszerét 
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a halottnak hitt ember (Károlyi István) felbukkanásának központi cselekményszervező 
motívumától az ellentmondás hangsúlyos alakzatán át az átöltözés és névcsere fontos 
eleméig. Az alakmás jelensége azonban legerőteljesebb a regény meta- és intertextuális 
szintjein azáltal, hogy beemeli a barokk regény teljes korpuszát keletkezéstörténetének 
átváltozásaival egészen a regény eltűnésének és megtalálásának mítoszáig.

Kiadások
MÁRTON László 2001. Kényszerű szabadulás (Testvériség I.). Jelenkor Kiadó, Pécs
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Történelem, 
(napló)regény
Vasagyi Mária: Pokolkerék

Történelmi referenciák
Vasagyi Mária Pokolkerék című, 2009-ben napvilágot látott regénye a Ferenc-csa

torna építésének történetét tematizáló regények hagyományába illeszkedik. A vajdasági 
magyar irodalomban (mint térségi specifikum) ugyanis kialakult a „csatornaregények”-nek 
egy kisebb vonulata, kezdve Molter Károly Tibold Mártonjától (1937) Majtényi Mihály 
két - eltérő esztétikai kvalitásokat mutató - művén át Bordás Győző Fűzfasíp (1992) és 
Csukódó zsilipek (1995) című művelődéstörténeti aspektusokat érvényesítő regényeiig, 
amelyek természetesen sem tematikai, sem poétikai szempontból nem képeznek egymás
nak megfeleltethető narratívát, viszont szerveződésük középpontját azonos térbeli motí
vum, a Ferenc-csatorna képezi. Ilyen értelemben jelölhetjük ki Vasagyi Mária regénye 
helyét is e sorban - a műfajnak mint szellemi alakzatnak azt a sajátosságát is figyelem
be véve természetesen, miszerint úgy illeszkedik sorokba és rendekbe, hogy rögvest 
el is tér tőlük, azaz módosít a korábbi konstrukciókon. A Tibold Márton elsősorban a 
csatorna partján elő etnikumok sorsközösségét láttatja, a Császár csatornája (1943) a 
vidék adott korszakának (a csatornaásásnak mint az emberek sorsára kihatással levő 
eseménynek) történelmét a mese- és a legendaképződés folyamataival kapcsolja össze (az 
Élő víz [1951] egy - nem épp szerencsés korszak nem kifejezetten termékeny és haladó 
- ideológiája értelmében jelenti az előző regény újraíródását), míg Bordás említett két 
regénye várostörténeti regényként (is) értelmezhető. Ehhez a Pokolkerék mint bonyolult 
műfaji-poétikai szövevény kapcsolódik. Szinte valamennyi, előzményként jelölt regény 
műfajkonstelláló elemei érvényesülnek benne, hogy szinte mindegyiktől jelentős módon 
különbözzék is. A történelmi, napló- és szótárregény műfaji konstrukciójának egyaránt 
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megfeleltethető alkotás; emellett a látomásos próza sajátosságainak megfelelően a képi 
jelenségek és alakzatok igen nagy számával él.

Vasagyi a Ferenc-csatorna történetének, illetve a róla szóló kollektív emlékezetnek 
azokat a tartalmait emelte be az elbeszélésbe, amelyek a francia forradalommal és a 
magyar jakobinus mozgalommal kapcsolják össze. Történelmi tények, megtörtént esemé
nyek és hiteles történelmi személyiségek felvonultatásával teremti meg a hagyományos 
értelemben vett - tehát a lineáris időrendiség, az ok-okozatiság, a közmegegyezéses 
ideiképeknek való megfeleltetés és a historiográfiai verifikáltság elvét jelölő - történel
mi regény illúzióját. Tény, hogy a 18. század utolsó évtizedében kezdődtek a Ferenc- 
csatorna építésének munkálatai, miként a magyar jakobinus mozgalom és leverésének 
eseményei, a Martinovics-összeesküvés tagjainak vérmezei kivégzése is történelmi tudá
sunk része. Az is referenciális mozzanat, miszerint a csatornát rabok, többnyire politikai 
elítéltek ásták ki (a munka gyorsabb és olcsóbb előrehaladta érdekében megnyitották 
a - miként Majtényi regényében olvashatjuk - „kazamatákat”), főleg a szétvert jakobi
nus mozgalom és a vele összefüggő szabadkőműves-páholyok letartóztatott hívei, sokan 
közöttük - miként a regényt alkotó fiktív napló írója és főhőse, Lothár is - rabláncra 
fűzött nemesemberek voltak. Arról is van lejegyzett adat, hogy a munkálatok közben 
megpróbálták felhasználni a korabeli tudomány eredményeit (állítólag Kempelen Farkas 
hidraulikai újításait!), s az olykor kezdetleges vagy kipróbálatlan technikai megoldások, 
pl. az ásógép (a Vasagyi-regényben: pokolkerék) számos emberéletet követelt. Történeti 
források szólnak arról is, hogy a térségben élő népek körében erős ellenállást, lázadást 
és babonás félelmet váltott ki a természet rendjét megbontó csatornaépítkezés, miként a 
nemesi és művelt rétegnek a vállalkozás sikerét megkérdőjelező magatartásáról, illetve az 
építkezést finanszírozó részvénytársaság berkein belül kiterjedt korrupcióról is vannak 
korabeli feljegyzések Minden vele kapcsolatos forrás beszámol a csatorna tervezőjé
nek és főépítészének, Kiss Józsefnek (a regénybeli Inzsellérnek) korruptív eszközökkel 
történt leváltásáról.

A történelmi regény - a hagyományos felfogások értelmében - a korviszonyok hite
les, az emberek sorsában tükröztetett kifejeződése. Vasagyi regénye ezeknek a - hang
súlyozottan régi - elképzeléseknek is megfelel: nemcsak a vidéken élő emberek világába 
és életébe, a csatornaépítéshez fűződő, a korabeli társadalmi körülményeket kifejező 
viszonyaikba nyújt betekintést, de megteremti/reprodukálja a térség - Bácska - kora
beli geográfiai sajátosságait, pl. a vízrajzát; megalkotja kvázi folklórját és rekonstruálja 
korabeli (XVIII. század végi) írott és beszélt nyelvét.
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Kvázi vízrajz és folklór mint hitelesítő 
mozzanat
Vasagyi Mária rendkívül szuggesztív módon alkotja meg a megjelenített történel

mi korszak bácskai „vízrajzi térképét”; a Sáringának nevezett (ma is „szent folyó”-ként 
ismert) Mosztonga oly módon tematizálódik és metaforizálódik a csatornatörténet egyik 
jelentésszála mentén szerveződve, hogy a hozzá kapcsolódó csodakultusz (a regényben: 
„hol a Szent Szűz jára, mert ott sétála köztünk Istenfia Anyja” [VASAGYI 2009:13]) 
Hekaté sötétségkultuszával szervesül. A feltehetően stimuláló erejű gyökerektől és növé
nyektől (Hekaté növénye a mérgező hatású sisakvirág!) vizionáló Lothár előtt megjelen
nek az istennőhöz kapcsolódó lunáris jelképek, pl. Hekaté hintája, kereke, kutyái etc. A 
két mítosz jelentései a csatornatörténetről alkotott legendákban csúsznak egybe: az új 
meder leomló partjában isteni büntetést vélnek felismerni a környéken élő emberek; 
a csatorna („Nagy Chenal”) isteni rendet megbolygató sátáni alkotmányként (Hekaté 
vizeként, Sztüx folyóként, Léthe vizeként) tudatosul bennük, mely a szent folyó pusz
tulását eredményezi. A nevek metaforikus többletét érvényesíti a regényíró, amikor a 
folyó terebélyesedését névváltozással érzékelteti: a forrásánál még Sár, később Sáriként 
„ösmerszik meg” (VASAGYI 2009:17), majd „lön” Sáring, később Sáringa, Saronga, s 
végül félelmetes, sötét vizűvé válva: Sarong lesz a neve. E kontextusban a Pokolkeréknek 
vagy Nagy Kerékműnek nevezett (sok balesetet okozó, emberéleteket követelő) ásógép 
ugyancsak Hekaté kerekeként értelmeződik.

Az elbeszélő nemcsak évszámok, de földrajzi nevek tömkelegével operál: mindkettő 
esetében a referenciális olvasás lehetőségét vetve fel. E nevek vizsgálata a névtani kuta
tások vonzatkörébe tartozik, s egy rendkívül mélyreható és izgalmas vizsgálatot ered
ményezhetne. Az író ugyanis a spontaneitás illúziójának szándékkeltésével a névetimo
lógiai eljárások teremtette földrajzi névjelölések sokaságába helyenként valóságos régi, 
vagy ma is használatos település-, víz-, illetve határneveket, vagy utalásokat illeszt. A 
Nagy Folyamról pl., amellyel „párhuzamban délnek” épül a Nagy Chenal, nem nehéz 
kitalálni, hogy a Duna, Czoborszentmihály Zombor régi neve, Szentiván ma is létező 
település. De Régről, Rovatlukról, Kótyról és Pangaráról is van, lehet, még egy felüle
tes névtani ismeretanyag alapján is, elképzelésünk. Elhisszük az elbeszélt történetről, 
hogy megtörtént, vagy megtörténhetett volna, úgy volt vagy lehetett volna - s ehhez a 
történetelbeszélés ereje, s nem a tényeknek való megfeleltethetősége elengedhetetlenül 
szükséges. Tehát a történelmi hitelességteremtés eljárásrendszere mellett tökéletesen 
működik a regényben a valóságot immagináriussá oldó fikció.
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A nyelvi rekonstrukció illúziója
A Pokolkerék szótárregény (is), hiszen írója - miközben rekonstruál; de közelebb 

járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, „létrehoz” egy sajátos XVIII. század végi magyar 
nyelvet - az archaikus és többnyelvű regénynek megírja a szótárát is: a 83 oldalas regény
szöveg mellett ez mintegy húsz oldalt kitevő szócikk-anyagot jelent. A húszoldalnyi 
szótár külön elbeszélésmenetként értelmezhető. Nemcsak a szövegtörzsben előforduló 
régi, ismeretlen és idegen szavak magyarázatául szolgál, de egyes fogalmak, személyek 
és jelenségek teljes kistörténetek, önálló leírások létrejöttét indukálták, amelyek folya
matot alkotva a korszak történeti-művelődéstörténeti-kulturális viszonyairól „beszél
nek”. Komolyabb nyelvtörténeti kutatások hiányában csak olvasmányélményeim alapján 
szerzett ismeretekre hagyatkozhatom: ennek révén tűnik úgy, miszerint a Vasagyi által 
teremtett XVIII. századi nyelv archaikusabb, mint Kármán autentikus magyar nyelve 
a század 90-es éveiben; inkább a két évtizeddel korábban keletkezett (illetve magyarra 
ültetett) késő barokk heroikus regények (Cassandra-regény, Kártigám etc.) nyelvét idézi. 
A XVIII. század végi magyar regényhagyományról általában - s nem teljes indokoltság
gal - mint nem létezőről beszél(t) a(z) - romantikus alapokra épült - irodalomtörténet. 
Ennek igazságát nemcsak a modern irodalomtörténeti kutatások kérdőjelezték meg, de 
a legújabb kori magyar prózairodalom hagyománykezelése is. Márton László Testvéri
ség trilógiája pl. a Kártigám szövegvilágával folytat termékeny diskurzust - egyes véle
mények szerint megalkotva művével a jelölt korszak hiányzó regényfolyamát. Vasagyi 
Pokolkerék című regénye - nyelve és formája révén is - beilleszthető a XVIII. század 
végi magyar regényirodalom újraalkotott és -írt alakulásrendjébe. (A regénybeli török 
származású Fodrász [Ali Aga fia, Kemal] egyértelműen Kártigám Ahmet fivérét [Ibra
him pasa töröknek nevelt fia] idézi be a képbe; miként maga az álnév/álruha, rejtélyes 
származás jelensége is a barokk heroikus regény sajátossága.)

Pszeudo-valóságos múalkotás(ok) 
jelenléte
A naplóban többször is említésre kerül egy festmény („Föstmény”), amelyen Hekaté 

veti szét fátylát a vidék felett, s amelyen a Nagy Kerékmű (a Rouage, Hekaté kereke) 
látható - a műszaki érzékkel megáldott Lothár előtt ez a kép jelenik meg, amikor az 
ásókerék kidolgozásán és tökéletesítésén fáradozik. A kép először egy kártyaparti tétje
ként tűnik fel: a magát hajós Fláviónak bemutató raguzai herceg (a barokk történet
mondás sajátosságai szellemében tehát ő is álracot visel!) teszi fel tétül, amit hamis
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mód a naplóíró Lothár nyer el tőle. A képhez anekdota fűződik: Korfunál hajótörtést 
szenvedve a raguzai herceg ezen a táblaképen éviekéivé jut ki a szárazföldre. Az idő és 
a víz lemosta róla az írást, de néhány megmaradt töredék is fontos adatokkal szolgál: 
jól látszik rajta a dátum (1479; Leonardo pl. ebben az évben fejezi be az Utolsó vacso
rát), a hely (Fiorenza), a cím egy része (Hekaté...) és a festő nevének töredéke (...rdo). 
Ezen a ponton úgy tűnik, nem sokat kell gondolkodnunk, mind az évszám, mind a hely 
egyértelműen a firenzei festőiskolára utal, ahova Leonardo is tartozott. Csak azonosítani 
kell(ene) ajelölt Hekaté-képet, tudván, hogy Leonardo da Vinci több azonos tematiká
jú rajzot is készített. A történet azonban tovább bonyolódik elbizonytalanítva az olva
sót. Ugyané bejegyzésből ugyanis megtudjuk, hogy Lothár - megsajnálva Óbor Kúnót, 
óborszentmihályi óbor Liniusz hadrikáló és reá bízott fiát - újra kártyatétül teszi fel 
és szándékosan elveszíti. A Czobor-Óbor névanalógia egyértelmű, mi több, Vasagyi 
felhasználja regényében azt a Czobor-anekdotát is, miszerint Czobor József, a család 
híres gavallér, tékozló és utolsó sarja, aki pályázva a császár utáni első címre, örökösen 
vetélkedve Tarouca osztrák gróffal, egy alkalommal arra fogadott ezer aranyban, hogy 
melyikük jelenik meg drágább öltözetben az udvari bálon. Tarouca gróf (a regényben 
Lothár) arannyal átszőtt bársony öltözetet öltött magára, s úgy tűnt, meg is nyeri a foga
dást, amikor Czobor József (a regényben Óbor Kúnó) széttárta mentéjét (a regényben 
bundáját), s alatta láthatóvá vált, hogy a felbecsülhetetlen értékű festményből varratott 
magának mellényt (a regényben a bunda bélése készült belőle). De: a valóságban is 
megtörtént esetről tudjuk, hogy egy Coreggio-festményről volt szó. S noha Coreggio 
is festett Hekaté-témájú képeket, a regényben a festmény létrejötteként jegyzett évben 
(1497) mindössze négyesztendős lehetett. A talány és félreértés (Óbor Kúnót pl. egész 
családja halottnak hiszi; tetemét azonosítják) így válik egyik legfontosabb szervező elvé
vé a regénynek, miként hasonló szerepet tölt be a késő barokk heroikus regényben és a 
reá (is) íródó új, a XX-XXI. század fordulópontján konstituálódott magyar történelmi 
regényvonulat darabjaiban.

A napló műfaji hagyományba 
ágyazottsága
Hogy a tudatosan hagyományreflexív törekvések hiánya még nem jelent elbeszélés

mintáktól való távolságot is Vasagyi prózájában, mi sem bizonyítja jobban, miszerint 
nemcsak a csatornaregények sorába, de az ún. tükörtechnikájú elbeszélések (pl. Ottlik 
Géza Iskola a határon) rendjéhez is illeszkedik, ugyanakkor ezekre (és semmilyen regény
hagyományra) sem vonatkozik a műegészen belül utalás: a ma élő elbeszélő rekonstruálja 
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és jegyzetekkel látja el (a fikció értelmében legalábbis!) a Lothár szépapának nevezett ős 
két évszázad múltán előkerült naplóját.

A regény egészén belül a magát a naplóíró Lothár (szép)unokájaként bemutató, az 
eredeti naplót közreadó elbeszélő bejegyzései tipográfiailag is elkülönülnek a főszö
vegtől: bennük az autentikusként jelölt naplórész szövegkritikai/szövegrekonstrukciós 
eljárásait írja le a kívülálló elbeszélő. A hitelességteremtés eszközeként jelenik meg itt 
is - miként a naplóregény hagyományában - a keletkezés, a megtalálás s a közreadás 
(ami itt a fordítás és az értelmezés eljárásával azonos) eseményeit elmondó bevezető 
szöveg. Ebből megtudjuk, miszerint a jakobinus mozgalom résztvevőjeként rabság
ba vetett Lothár, a budai francia-német származású nemesember többnyelvű naplója 
hosszas hányódás után, családi örökségként került a naplót feljegyzésekkel ellátó névtelen 
közreadó kezébe, aki az ugyancsak a családhoz tartozó Freya Gutenberg asszony segít
ségével franciára alakította, majd franciáról magyarra ültette át a szöveget, hogy végül a 
fordításkritikai összevetés is elkészüljön. „így történt - jegyzi meg az elbeszélő, - hogy 
tulajdonképpen hárman írtuk meg ezt a könyvet: szépapám, akinek életéről mindaddig 
keveset tudtam. Gutenberg professzor asszony, aki lebomlott konttyal és kipirult arccal 
hajolt az iszapszín fedelű füzet teleirkált lapjai fölé, s jómagam, aki mélységes csodálattal 
és köszönettel tartozom mindkettejüknek, amiért a következő fejezeteket ideírhatom” 
(VASAGYI 2009:6). A szövegegésznek azonban még egy (fiktív) jegyzetírója és közre
adója van: a történetben Fodrásznak nevezett személy, Ahmet aga Kemál fia hevenyé
szett feljegyzést vet a naplószöveg végére, amelyben leírja Lothár halálát, s hagyatéka, 
a napló továbbadásának történetét. Ezek szerint szándékában áll megkeresni Lothár 
ugyancsak rabságba hurcolt törvénytelen fiát, s a naplót reá bízni. A következtetések 
szintjén jutunk el addig az eredményig, miszerint a napló jelenkori közreadói ennek a 
törvénytelen fiúnak a leszármazottai a XX. század végén. A hagyaték napvilágra kerü
lésének éve ugyanis 1999.

A Pokolkerék intertextuális vonzatkörébe a Fanni hagyományai is beletartozik (sőt, 
az is lehet, ez a legfontosabb szövegközi vonazata!): műformája és szövegszerveződé
se (napló- és levélregény, két közreadója/primer befogadója is van) számos analógiát 
mutat. Még tematikai különbözőségük is csak első látszatra tűnik annak: Fanni, a vidéki 
kisasszony saját szerelmi (szenvedés)történetét veti papírra - története és naplója a halá
lával ér véget. Más indíttatású, de halállal végződő szenvedéstörténet Lothár naplója is: 
a felfokozott (szentimentális, intuitív, érzéki) világértés és -látás - miként Fannira - reá 
is kifejezetten jellemző. Nem csoda, hiszen kortársak. Vasagyi pontosan azt a korsza
kot jeleníti meg („képzi után”) regényében, amelyben a Fanni hagyományai íródott. Ha 
utánaszámolunk: majdnem éves egyezéseket figyelhetünk meg. Kármán regénye 1795- 
ben, az Uránia utolsó kötetében jelent meg. A Lothár-naplóban feltűnő első évszám 
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ugyan 1797, de első bejegyzései arról szólnak, miszerint ott volt „a kivégzésen”, ami nem 
más, mint Martinovicsék 1795-ös vérmezei elveszejtése. Természetesen a Fanni hagyo
mányaiban nincs lenyomata ezeknek az eseményeknek, annál több legenda fonódott 
Kármán alakja köré: szabadkőműves-páholy tagja volt, s - noha ezt az újabb kutatások 
cáfolni látszanak - (főleg váratlan, rejtélyes halála okán) a jakobinus mozgalommal is 
összefüggésbe hozták. Különös szerelmi kapcsolata gróf Markovics Miklósnéval egyrészt 
a szemtimentalizmus mint életforma tökéletes megtestesítőjévé teszi, másrészt - s ez 
a jakobinus arcéit elimináló újabb nézeteknek felel meg inkább - shelley-s jelenséggé 
avatja. A Pokolkerék Lothárja ezeket, a XVIII. század végi magatartásmintákat szublimál
ja: személyében Vasagyi egy jellegzetes kortípust alkotott meg. (Vasagyi naplóregénye 
hatásában, befogadásának mikéntjében is reflektál Kármán alkotására. A Fanni hagyo
mányait még a XIX. század harmincas éveiben is egy autentikus magyar írónő eredeti 
alkotásának vélték. A Pokolkerék zombori bemutatóján az volt az érzésem, csak azok 
nem hitték el Vasagyi Máriának, hogy tényleg szépapja, Lothár naplóját adta közre Freya 
Gutenberg professzor közreműködésével [mint Kármán József Fanni „hagyományai”-t 
Т.-ai Józsi révén], akik professzionális értelemben foglalkoznak az irodalom létmódjá
val: a százból néhány ember.)

Új magyar barokk regény
Egy mondat erejéig már utaltam arra, miszerint a XX. század végén, a XXI. század 

elején konstituálódott új magyar történelmi regény, amely a hagyományos értelemben vett 
műfaj -konstituáló elvek közül a történelmi háttérnarratívák verifikációját intertextuális 
vonzatkörben, azaz a másik regényben, illetve valamely elbeszéléshagyományban isme
ri fel, a (legalábbis a romantika értékképzetei értelmében) „hosszú hallgatás korának” 
nevezett barokk kort és irodalmát újraalkothatónak, kitölthető intervallumnak képzeli 
el. Nyelve és látásmódja (pl. a barokk látás nagyszerűsége!) alapján Vasagyi Mária Po
kolkerék című kisregényét is e beszédrendbe, stíluskörbe és világértési tapasztalati körbe 
helyezhetjük - talán az egyik bizonyítékaként annak, hogy az egyes stílusok, korok és vi
láglátások nem érnek évszámok jelölte korszakhatárokkal, statikusan véget. Hogy az iro
dalom alakulástörténete - ha van ilyen -, csakis hálózatos szövevényként képzelhető el.

Kiadás
VASAGYI Mária 2009. Pokolkerék. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék
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Hagyománykövetés 
és XXI. századi 
verses regény
Schein Gábor: Bolondok tornya

A magyar verses regény akulástörténete - az európai tendenciákkal ellentétben - má
ig nem zárult le: a barokk verses epikától a jelenkori alkotásokig szemléletváltások, vi- 
lágértés-átalakulások mentén zajlik története. Schein Gábor Bolondok tornya (2008) cí
mű verses regénye a hagyománykövetés elve mellett multimediális és intertextuális 
összefüggéseket érvényesít. A dolgozat a mű értelmezhetőségének posztmodern lehe
tőségeit vizsgálja.

Alakulástörténet, analógiák, 
posztmodern értés
Noha a magyar verses regény létrejöttének és hatásának fő korszaka a XIX. század 

második felére esik, és (hozzávetőlegesen) a Bolond Istók (1850) keletkezésétől a Margita 
élni akar (1912) megjelenéséig terjedő korszak irodalmi termése tartozik ide (a Délibábok 
hősével mint a műfaj legautentikusabb konstellációjával 1872-ben), valójában kiterjedt, 
Gyöngyösi epikájáig visszamenő előtörténete, s hosszú - Szabó Lőrinc, Juhász Ferenc 
liriko- és verses epikáján át, Térey Paulusán (2001) túl terjedő - utóélete, transzformációs 
láncolata van. Alakulástörténeti gazdagsága kutatásának komplexitását, a középkori és 
barokk irodalom verses epikája, a klasszicizmus korszakában keletkezett (víg)eposzok, 
a szentimentális/romantikus poétái románok, a késő, illetve a dezillúziós romantika 
vonatkozó alkotásai átfogó vizsgálatát hívta életre, ugyanakkor - miként azt Imre László 
állapítja meg róla - „a posztmodern kor felől nézve nyeri el értelmezhetőségét” (IMRE 
2007: 511). A kortárs befogadói értetlenséget - feltehetően - az ide sorolható művek 
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szándékos, a „zárt struktúra, a szimmetria ellenében” (IMRE 2007:519) ható poétikai 
következetlenségei, töredékessége, „deklaráltan terv nélküli elbeszélői attitűddel” (IMRE 
2007:519) és kibontatlan, improvizatív befejezéssel ellátott kompozíciója eredményezte. 
Ugyanakkor a műfajtípusba tartozó alkotások önreflexív, saját létmódjára és létrejöttére 
kérdező nyelve, versnyelvi és szövegközi allúziói az európai verses epikai hagyomány
nyal (mindenekelőtt a két nagy hatóerővel: Byron és Puskin szövegeivel) kapcsolja őket 
össze, másrészt - s főleg a romantika teremtette ironikus beszédmódot továbbfejlesztve
- saját közvetlen előzményeikre, mindenekelőtt Petőfi és Arany kis- és verses epikájára 
reflektálnak. (A délibábok hősében a posztmodern próza „vendégszövegező” eljárásához 
hasonló szövegformálás érhető tetten; azonosíthatóak azok a szöveghelyek, amelyeket 
Arany László az édesapjától vesz át, máskor név szerint és önironikus gesztussal utal 
„mestereire”, többek között Petőfire is.) A komparatív vizsgálatok tehát azt is felismer
hetővé tették, miszerint a verses regény posztmodern változata épp azokat az eljárásokat 
vitte és fejlesztette tovább, amelyek előtt a kortárs kritika értetlenül állt, illetve hiányos
ságként kezelt: pl. az elbeszélői szólamok következetlensége, a „rögtönző eljárásmód”, 
azaz a „plánum nélkül” (IMRE 2007:170) írt szöveg.

Imre László szerint a magyar verses regény „éppen a byroni megszólalásmód miatt 
tud igazán újat hozni” (IMRE 2007:171), s legteljesebb megnyilatkozásai a Boldond Istók, 
illetve A délibábok hőse. Ez utóbbit annak ellenére is a byroni vonzatkörben kell érte
nünk, hogy egyértelműen „magyar Anyegirí’-ként jelölte meg a recepció. Imre vélemé
nye szerint ezt csak a két mű megjelenítette társadalmi viszonyok analógiái indukálták: 
beszódmódja, önhelyzet-felismerő reflexiói (sokszor szó szerint!) a Childe Harold és a 
Don Juan világát idézik. Margócsy István a Paulusról állapítja meg, miszerint „Térey [...] 
arra tesz kísérletet, hogy ma, mai szemmel, mai viszonyokra alkalmazva, a cselekmény
elemek többségét felelevenítve, a versformát is megőrizve újraírja Puskin Anyeginjét” 
(MARGÓCSY 2002). A világirodalmi analógiák vonalán maradva - komparatisztikai 
vizsgálatok hiányában, csak olvasmányélményeinkre hagyatkozva - Schein Gábor Bolon
dok tornya című, a magyar verses regény legújabb alkotásaként számon tartott művét 
byroni, a Childe Harold világát idéző alkotásként (is) értelmezhetjük.

Szemléletváltás, világlátás-transzformációk: 
a megváltozott világ képzete
A verses regény alakulása szemléleti váltások, világnézeti transzformációk mentén 

zajlik. Gyöngyösi verses epikájában is - az erköcsi tanítás kizárólagossága mellett/helyett
- megjelenik már a gyönyörködtető szórakoztatás igénye. Tamás Attila a Toldi estéje 
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világában regisztrálja a világról alkotott kép megváltozásának tényét: „A Toldi estéjében 
Arany homéroszian derűs világképét búcsúztatja” (TAMÁS 1998: 67). Az első byroni 
hangvételű magyar verses regényben, a Bolond Istók-ban már ez a megváltozott világ 
néz vissza ránk „A tárgyak és jelenségek elvesztették költészetüket; a művész számára 
holt, vesződséges anyaggá merevültek, s Arany keserűen frivol hangja arról tanúskodik, 
hogy mindezt még nem tudja a humor passzív fölényével tudomásul venni” (TAMÁS 
1998: 74). A költőieden és deheroikus világ problematikája a Bolond Istók második 
énekében fokozódik tragikus életérzéssé; „mint a világ általános törvényszerűsége fogal
mazódik meg” (TAMÁS 1998:79), ugyanakkor a felülemelkedés és a kivonulás egyéni 
útjai is létrejönnek világában. A kivonulás és az eltávozás egyik módja az utazás, ami 
a verses regényben - hiszen a romantika elleni lázadás formájaként tartja számon a 
szaktudomány - másként, sem az eposzi hős kereső és világalkotó (új hazában/Trójá- 
ban manifesztálódó) útjához, sem a dezillúziós romantika (pl. Vörösmarty epikájának 
egyes darabjai) pusztulásképeiben megnyilatkozó „világba züllés” folyamatához nem 
hasonlítható módon megy végbe. Itt az „unheroic hero” (IMRE 2007: 514) céltalan 
vagy eredménytelen bolyongásáról van szó. A rossz világ fölé emelkedés másik lehetsé
ges formája a képzeleti szárnyalás, illetve a peremre szorultság, a társadalmonkívüli lét 
„bolond-eífektus”-sal összefüggő változata, amikor a hérosz helyett a bolond és a hübele 
típusú szereplők alkotnak külön világot.

A Bolondok tornya sajátos módon szublimálja ezeket a viszonyokat és formákat. 
Mind az útra kelés, mind a felülemelkedés lehetséges módozatai megjelennek benne, 
mi több, a világ fölé emelkedés jelensége itt konkréttá válik: hősei léghajón emelkednek 
magasba; időbeli és térbeli határokat áthágva tekintenek le Európa kultúrtörténeti kataszt
rófáira. A recepció a következőképp vetette fel ezt az értéslehetőséget: „Azt semmikép
pen sem akarom mondani, hogy Schein Gábor Bolondok tornya című új verseskötete: 
verses elbeszélése, mint valami rettentő tárgyú, de elegáns, precíz és könnyed nyelvű 
történeti-antropológiai tanulmány, kötet-méretű szinekdokhéként voltaképpen arról 
szólna, hogy hogyan gyűltek és álltak össze lassan az európai gondolkodás és művészet 
történetében azok az előfeltevés-rendszerek és technikai jellegű szakismeretek, amelyek 
aztán, a XX. században, egymásra találván és összefonódván, immár valóban lehetővé 
tették és generálták is emberi lények nagy tömegű elkülönítését, koncentrációját, keze
lését és megsemmisítését. Az azonban (a Dante Isteni színjátékából [Pokol, XXXIII. 
ének, Ugolino és az eleven kárhozottak], Kierkegaardnak az Ismétlésről írt művének 
[Adorno által is alaposan újraolvasott] interieur-fejezetéből és József Attila Karóval 
jöttél... kezdetű verséből vett mottók: három nagy bezártság-szöveg útmutatása nyomán) 
aligha lehet kétséges, hogy ez az elbeszélés az osztályozás, az elkülönítés és a felügyelet 
nagy (és persze: foucault-i) témái körül forog” (SZILASI2008 6:25).
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A „barokk” látvány
A regény referenciális tartalmakat jelölő hőse, a kisebbik Canalettóként ismert velencei 

festő, Bernardo Bellotto ( 1720-1780) élete és opusa egyaránt magában foglalja a vándor- 
lás/utazás s a közben megismert világ kifejezésének (az abszorbeált kép megjelenítésének) 
történetét és tettét. A „Canalettónak nevezett Bernardo Bellotto”, miként Európa egyes 
városaiban nevezték el nagybátyja, az idősebb Canaletto (Giovanni Antonio Canale, 
1697-1768) után, mind Itália, mind Közép-(Kelet)-Európa tájait bejárta, s a camera 
obscura segítségével festette nagyarányú látványképeit, vedutáit. A hazai tájakon szerzett 
utazásélmények (Veneto, Róma, Firenze, Torino) mellett, 1747-től európai uralkodóhá
zak (II. Frigyes Ágost, Mária Terézia) meghívásainak eleget téve, bejárta és megfestette 
Drezda, Bécs, München és Varsó tájait. A nagy távolság bejárásának és „belátásának” 
igénye jellemzi a regény másik, pontos életrajzi adatokkal hitelesített főhősét, Robert 
Nádor magyar származású ausztráliai ideggyógyászt is, aki - szintén magyar származású 
művészettörténész feleségével - európai utazást téve, a pirnai Krumpliszsákhoz címzett 
vendéglőben veti papírra a Bolondok tornya első sorait.

Mindkét Canalettóra jellemző a látványkép sajátos technikájú létrehozása: Canale 
az „enyészpont” érvényesítésével jelenítette meg a perspektivikus látás elemeit, s miként 
művészetének örököse és továbbfejlesztője, „Canalettónak nevezett Bernardo Bellotto” 
is, a camera obscura révén fog be képelemeket. A regény expozé jellegű első fejezete 
(Pirna, camera obscura) nemcsak a világérzékelés kronologikus időt hatályon kívül 
helyező módszerével, illetve a róla szóló beszéd térbeli meghatározottságával ismerteti 
meg a befogadót, de - a szereplők folytatta diskurzus révén - a canelettói művészetesz
mény mibenlétét is bemutatja. Canaletto első megszólalása is alkotói világát érinti, a 
camera obscura (lyukkamera, sötétkamra) nyújtotta látnykép létrejöttére világít rá: „És 
levegőt ide! A spalettát kinyitom. / Meg ne próbáld, Bob! Elrontod a camera / obscurám”, 
illetve: ,Л szépet önmagáért szeretem, ahogy / árnya leng barlangom falán. Kicsinyesen 
/szolgaságba nem merülök” [SCHEIN 2008:8-9]). Amikor Bob a megjelenített tárgyi 
világ „befoghatóságára” („...Lépjünk / a tárgy belsejébe...” [SCHEIN 2008:10]) utal, 
Bellotto a valóság elvont és imaginárius művészi leképezéséről beszél: „...A tárgynak itt 
nincs belseje. /L’ imagination: la folle du logis. [...]” (SCHEIN 2008:10), majd a művészi 
kifejezés évszázados lényegi dilemmájára reflektál: „Ez itt a legfőbb vitatétel. Mert mi 
más / a művészet, mint mese a farok csóválta / kutyáról? Orpheusz, az alvilági társ / a 
lenti hatalmakat egy lanttal kötözte meg” (SCHEIN 2008:11).

A valóságérzékelés térbeli és időbeli határainak felszámolása (Canaletto és Bob mint
egy háromszáz év távlatát átívelő művészeti diskurzust folytat) a műfaj hagyományából 
következő jelenség, de a világ monumentális távolságait és nagyságait („Én a szépség 
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roppant tengere felé fordulok” [SCHEIN 2008:9]) érzékeltető kifejezésmód jellegzetesen 
a „barokk látás” képelemeivel szervesíti a magyar verses regény jelenkori beszédmódját. 
Bellotto a látkép „befogásának” és megjelenítésének eljárására, illetve a mű létrejöttére 
konkrét megjegyzéssel is utal: „Felmegyünk a Sonnensteinre, onnan készítek/néhányfel
vételt a piactérről.” (SCHEIN 2008:9). Itt bizonyosan a Pirnai piactér című festménye 
keletkezéséről esik szó, illetve a művészi látás felső látószögéről, a „felülemelkedés” gesz
tusáról, később pedig a kifejezett látvány részletek felett átsuhanó nagyszerűségéről: „Én 
távolról festek. Nálam nincs arca / senkinek sem, a részleteket föl nem leled, / rövid pórá
zon jár a kíváncsiság (SCHEIN 2008:12). Jellemző, hogy Robert Nádor, a regénybe
li Bob világértése és annak kifejezése is milyen nagymértékben képi alakzatok befogadá
sából és a hozzá fűződő jelentések metaforizálásából áll. „Mint egy óriás elhagyott lába” 
(SCHEIN 2008:10) - mondja a Sonnenstein tornyáról, majd később a tornyot mint „óriás 
camera obscurá”-t (SCHEIN 2008:12) határozza meg. Sejthetjük, hogy kettejük három 
évszázados eltéréssel zajló gondolkodása a világról, illetve e gondolatmenet topikus terei 
képezik azokat a metszéspontokat, ahonnan a világ és a történelem részletei befoghatok 
és „jobban láthatók”; pontosabban, megkísérelhető az európai történelem traumatikus 
eseményeinek egyfajta kultúrfilozófiai értelmezése; Nevezetesen - Szilasi már idézett véle
ménye értelmében - annak felfogásához kerülhetünk egy szemernyivel közelebb (hiszen 
a bellottói eszmény értelmében a részletek elvesznek és nem láthatók!), hogyan és milyen 
implikációk révén válhatnak tudományos ismeretek és felfedezések antihumánus törek
vések és genocid cselekmények szolgálatába. A verses regény műfajkonstruktív jellegze
tességei felől értelmezve a dolgot: annak a „rossz világ”-nak az ironikus tematizációjáról 
van - a verses regény hagyományához viszonyítva: „ismét” - szó, amely a „világba 
züllöttség”, az „elátkozott utazás”, az eredménytelen (tehát bolond, vagy hübele típusú) 
kivonulás tettét eredményezi. A Bolondok tornya két szereplője hőlégballonba száll, és 
sorra járja Európa azon erődítményeit, tornyait és kastélyait, amelyek valamilyen formá
ban összefüggésbe hozhatók Európa társadalomtörténeti katasztrófáival.

Ki beszél?
A verses regény hagyományához tartozó jelenség az elbeszélői kavalkád; a szöveg 

intertextuális megterheltségéből, az önreflexiós tartalmakból, illetve a narrációs „eset- 
legességek”-ből következő többszólamúság. A Bolondok tornyában a jegyzetapparátust 
létrehozó szerzői szólam közvetíti felénk a (szereplők által folytatott) művészettörténeti/ 
filozófiai diskurzust kiegészítő tudománytörténeti/művelődéstörténeti ismereteket; amíg 
Bernardo Bellotto és Robert Nádor vitája diszciplináris különbségekből fakadó értelmezési 
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eltérésekről, megértésbeli lehetőségekről szól, addig a szerzői jegyzetek ezeknek tudo
mány- és társadalomtörténeti aspektusait, illetve eseményeit tárgyalják, fejtegetik tovább. 
Robert Nádor Canaletto művészete iránti tiszteletből keresi fel a németországi Pirnát, 
illetve a festő egykori vándorlásainak különböző városait/helyszíneit, illetve térségeit/ 
országait (pl. a pirnai Sonnenstein torony, a bécsi Narrenturm, ezenkívül Zürich, majd 
a körmendi kastély) - ebből akár művészettörténeti utazásregény kerekedhetne, ám a 
való világ/életvilág ennél bonyolultabb szövevényt alkot: a pirnai látványkép története a 
holokauszt fajideológiai elméleteinek keletkezéstörténetét felvető történelmi regénybe „fut 
bele”. A helyszínében Zürichet megjelenítő harmadik fejezettől kezdődően Canaletto és 
Bob diskurzusához újabb szereplői szólamok társulnak, miután törvényszerűen merül
het fel bennünk a verses regénybeli elbeszéléstechnikát minősítő „ki beszél?” kérdés. 
Ilyen szólamokat jelentenek pl. a későbbi fajelméletek alapjául is szolgáló Johann Caspar 
Lavater [1741-1801] fiziognómiai munkáira vonatkozó kitételek, a David Michaelis 
18. századi orientalista, göttingeni-hallei professzor arab és héber grammatikájára s a 
rá gyakran hivatkozó Johann Georg Hamman [1730-1788] teológus és nyelvész elmé
letére, vagy a faji alapú megkülönböztetés, illetve genocídium gyakorlati alkalmazását 
és végrehajtását érvényesítő ideggyógyászok (pl. Paul Nitsche professzor, a fajtisztasági 
program elvi megalapozója, Horst Prinzhorn, aki a skizofrének alkotásaiból hozott létre 
gyűjteményt, a rá alapozó Carl Schneider, aki az „elfajzott művészetről” alkotott elképze
lés atyja és Josef Mengele tanítómestere) munkásságára, illetve a 12 720 beteget és 1000 
kísérletekben alkalmazott foglyot elgázosító sonnensteini igazgató, Horst Schumann 
tetteire történő utalások, sőt, a Hitlerre és festői tevékenységére („pemzlikirály”) vonat
kozó célzások is. E szólamok eseménytörténetének „elbeszélésé”-bői keletkezik a másik, 
a lábjegyzetek szintjén „összeálló”, egésszé szervesülő „regény”, tovább bonyolítva ezáltal 
az olvasatokban felmerülő bonyolult szerzőségi és narrációs dilemmákat. Annyi biztos, 
hogy van egy verses regényünk, amelynek főszereplője Robert Nádor ideggyógyász, a 
Bolondok tornya című regény szerzője, s hogy a verses szövegrész főleg művészetelmé- 
leti/történeti reflexiókat tartalmaz: azaz a Bolondok tornya című regény létrejöttének 
regénye. Másrészt van egy lábjegyzet-regény, amelyben egy kívülálló, tudós elbeszélő 
(Schein Gábor?) szólal meg, feltárva a verses regényben megjelenő művészetelméleti/ 
történeti aspektusok valóság-összefüggéseit. A felmerülő kérdés: hol van/melyik a Bolon
dok tornya című regény? A második lábjegyzetből tudjuk, hogy Robert Nádor a pirnai 
Krumpliszsákhoz címzett fogadóban belekezd a regényírásba, mégis úgy tűnhet, a mű 
virtuális vagy csak lehetőségként áll fenn. Vagy: a lábjegyzet-regény a Bolondok tornya? 
Vagy: létezik egy multimediális és intertextuális szövevényt képező imaginárius regény, 
amely magában foglalja Canaletto Pirnai piactér című festményét, illetve annak elő- és 
utótörténetét (pl. 2005. december 9-én New Yorkban árverezik el évtizedes hányattatást 
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és lappangást jelentő előkerülését követően), a fajelmélet tudománytörténeti összefüg
géseinek feltárását, a holokauszt családtörténeti vonatkozásainak elbeszélését (Robert 
Nádor személyes története is összekapcsolódik a Sonnenstein toronnyal: itt gázosítják 
el nagyapja testvérét, a mozgássérült Nádor Pannit, akit a család bűnös módon „elfelejt” 
kimenteni), illetve a művészet megváltó (a rossz világból kivonulást biztosító) erejéről 
alkotott eszmék kudarctörténetét.

Interdiszciplináris és művészetközi 
tartalmak
A multimedialitás fontos kompozícióalkotó elvként működik e verses regényben: 

valamennyi fejezete különböző beszédmódokhoz és formákhoz kötődik, a camera obscura 
élményt, a hőlégballon madártávlat-perspektíváját, az élő közvetítés, az önarckép, a devi
áns kifejezés, a tükörkép s a levél jelenségét tematizálják. Az utolsó, helyszínében Buda
pestet megjelenítő „levélfejezet”-ben már csak Robert Nádor beszédszólama van jelen. 
Több mint kétszáz év időtávlatából levelet ír képzeletbeli társának, Bernardo Bellotto 
festőművésznek a kivonulás művészeteszményének kudarcáról. Arról, hogy a művészet 
nem vált meg, nem kiút, mi több, erősen kompromittálható és kompromittálódott. A 
Bolondok tornya e kontextusban „ellen-művészregény” jelentéseket vesz fel.
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Átváltozások 
és átrendeződések
Márton László: Minerva búvóhelye

A jelenkori magyar regényirodalom egy határozott vonulatát a történelmi regé
nyek műfajrendjébe helyezi a közmegyegyezés, holott e művek épp arra a XIX. századi 
elbeszéléshagyományra íródtak rá, amelynek történelmi hitelességteremtő erejét mind 
az aktuális értelmezés, mind a későbbi recepció megkérzőjelezte; ilyen pl. az 1850-es 
években megnyilatkozó Jókai-elbeszélés, vagy a Nagy Ignác-, Kuthy Lajos-féle poszt
romantikus regény. Hogy a Márton-, a Darvasi-, a Láng-, vagy a Háy-próza mégis a 
jelölt kontextusban tűnik megszólíthatónak, abban a műfajtípust konstituáló tényezők 
jelenkori újragondolása ismerhető fel. E szemlélet értelmében a természetes időrendet, 
az ok-okozatiság elvét, a krónika-, illetve a történetírás verifikációs hatását, valamint a 
kollektívum sorsát befolyásoló események, személyiségek közmegegyezéses ideálképek
nek való megfeleltethetősége kritériumát, amelyeket korábban a történelmi narratívát 
legitimáló tényezőkként tartott számon a szaktudomány, felváltották a történelmi tapasz
talat textuális eredetéről, a többféle történelem létezéséről alkotott elképzelések. Üjabb 
szemléleteink értelmében a múltról szóló beszéd adekvát formája lehet az imaginárius/ 
bizarr történelmi térbe és időbe helyezett válságmodellálás és horizontképződés, a múlt 
másságának jelentésképző ereje, azaz a múltba vetített jelenérdekű kérdezés elve. Ez a 
narratíva egyszerre több műfaj-konstellációra „mutat”, azaz egyidejűleg több műfaji 
regiszter megszólaltatása révén hoz létre sajátos, múltat reprezentáló regényvilágot.

A jelölt narratíva vonzatkörébe sorolható művek egy részének besorolhatósága, a 
történelmi regény műfaji konvenciói szerinti olvashatósága még ennél is bonyolultabb 
dilemmákat vet fel. E regények ugyanis rendre abszorbeálnak, megjelenítenek és kompo
zícióteremtő elvként működtetnek olyan hagyományos, új, vagy mindkét elgondolás 
szerint értelmezett történelmi műfajkonstruktív elemeket, mint a történelmi esemény, 
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tény vagy személy jelenléte, valamely korszak társadalmi viszonyainak utánképzése és 
az emberek sorsában való művészi tükröztetése, ugyanakkor e tényezők jelenérdekű 
kérdező mivolta, a nemzet sorsát befolyásoló és (válság)modelláló szerepe elmarad. 
Jelentéses funkciójuk legtöbbször a metaforikusság irányában mozdul ki.

A történelmi regény egyik tipikus - az eposztól átvett és transzformált - jellegze
tessége a nemzet sorsát befolyásoló történelmi tett tematizációs síkja. E regények fő 
cselekményszála a nemzet születését, a hazateremtést, szabadságának kivívását stb. 
jelentő események vonalán halad: az Új Haza/Üj Trója létrehozásának eseményeit jelen
ti. Az értékteremtés (a teremtő/kereső hősök) ilyen típusú megnyilatkozása az általunk 
vizsgált, illetve műfaji szempontból problematikusnak jelölt regényekben rendsze
rint szellemi tettként, mozgalomként, folyamatként manifesztálódik, ezért e művek a 
művészregény, illetve a nevelődési regény felé is kötődéseket mutatnak. Elképzelésünk 
szerint egy olyan regénytípusról van szó, amelynek műfaji konstellációja a XX. század 
végi történelmi regény vonzatkörében jött létre, de attól lényegesen el is különböződött; 
leginkább művelődéstörténeti regényeknek nevezhetnénk, vagy apszeudovalóságos tény- 
regény elnevezéssel illethetnénk őket.

A nevek/életművek, tények valódisága, valamint a Johann В. névjelölés mögött egyér
telműen azonosítható történelmi alak, Batsányi János személye is a referenciális olvasás 
lehetőségét veti fel Márton László Minerva búvóhelye című regényében. Az elmélyültebb 
vizsgálatok azonban e módszer kétségességére mutatnak rá - kiderül ugyanis e referenciák 
problematikus mivolta. Pl. Batsányi János nem volt a Felső-Magyarországi Minerva című 
lap szerkesztője, A látó című költeménye nem jelent meg életében, Baumberg Gabriella a re
gény cselekményének idején már négy éve halott, a történelmi fikciós elbeszélést lezáró 
napfogyatkozás nem a regényben megjelölt évben játszódott le. A magyar költő, folyóirat
szerkesztő, a jakobinus mozgalommal szimpatizáló, majd Napóleon proklamációját ma
gyarra fordító (más értelmezések szerint szerzőként papírra vető) radikális értelmiségi 
szerepe nem nyer jelentést, alakja ilyen formában kevésbé válik értelmezhetővé a regény
szöveten belül. Helyette Batsányi a kulturális értelemben vett idegen, a száműzött alakja, 
létezésének tartalmait képi jelentések révén kifejező és megjelenítő műértő/esztéta szemé
lyisége nyer jelentést: az irodalom- és művészettörténeti olvasás lehetőségét konstruálja. 
Épp ezért nem érdektelen megvizsgálni a regényben szereplő pszeudovalóságos műalko
tások művészettörténeti aspektusait és összefüggéseit, még akkor is, ha létezésük is olykor 
kérdéses. A valódiság kérdése ilyen értelemben domináns szöveg- és jelentésszervező mozza
nat: a regényírásra vonatkozó reflexióként és művészi dilemmaként egyaránt jelen van.

Két képzőművészeti alkotás, Heinrich Friedrich Füger (1751-1848) Minervát és 
Boëhiust ábrázoló festménye, illetve Vinzenz Georg Kininger (1767-1851) Minerva 
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és Arachné versengését megjelenítő metszete, ezek másolatai és értelmezései képezik 
Márton László regényének legfőbb jelentésszervező eljárását. Füger festményéről Kininger 
és tanítványa, Josef Hafner (1799-1891) is készít másolatot. Emellett több más képi és 
látványelem - a Minerva-jelentés tropikus vonzatai (metaforái, szimbolikus alakzatai) és 
tárgyi megformáltsága (Minerva-szobrok), a kőnyomat (litográfia ejárása, a regényben is 
szereplő Joahim Alois Senefelder [1771-1851]), valamint a fénykép és a látványszínház 
(Louis-Jacquez-Mandé Daguerre [1787—1851] újításai) - vesz részt a regény bonyolult 
jelentésstruktúrája kialakításában.

A bölcsesség istennőjének, Minervának két szobra is fontos szerephez jut a regény
térben és metaforikus szinteken is. Az egyik a regénytörténés jelenében, a linzi Felső- 
Vízikapunál levő falfülkében - ahol korábban Szűz Mária állt - pillantható meg, pajzsán 
a levágott Medúza-fejjel, míg a másik az aktuális történések előtti időben, Bécsben, 
Caroline Pichler költőnő szalonjában látható. A történések egy meghatározott pillana
tában mindkét szobornak nyoma vész; más helyre és más jelentésbe transzformálódik 
A két kép és történet Baumberg Gabriella tudatában kapcsolódik össze: a linzi szobor 
látványa azért taszítja, mert a Caroline Pichler szalonjában látott Minerva-szoborra 
emlékezteti. Ez utóbbihoz Bauberg Gabriella, a későbbi Batsányiné megcsalatásának és 
legjobb barátnője, a „bécsi Szapphó”, Caroline Pichler általi elárultatásának története 
fűződik (a gardróbba távolított Minerva-szobor lehetett az egyetlen tanúja Caroline és 
Willibald Eberl lényottjának!), ugyanakkor egy szinten az értelmetlen szenvedély elural
kodásának, a „maga-szerető” természeti embernek a felvilágosodás kori „józanokos” 
etikai ember feletti győzelmének értelme kapcsolható hozzá.

A regény legfőbb jelentésrétegének és műfaji olvashatóságának kiképzésében inkább 
a másik Minerva-szobornak van szerepe. Már az is többletjelentéses mozanat, miszerint 
a középkori női predesztinációt jelképező Szűz Mária-szobrot, egy másfajta-világkép 
nő-szimboluma, Minerva alakja váltja fel a falfülkében, de még fontosabb, hogy eltűné
sét követően Hingenau báró, tartományi kormányfő ágyában tűnik fel ismét; a valóban 
létező és Johann В. száműzetése idején hivatalát betöltő báró szobrot ölelgető magatar
tásában a világértés ókori sztoicizmusa mellett világhoz és megértéséhez fűződő cinikus 
viszonya nyer kifejezést. Ugyanő fogalmazza meg a világ művészi dekódolhatóságának 
kérdésességét, illetve világot átható értelmi-eszmei csőd definícióját: „Eszébe jutott a 
Görögország isteneiről szóló híres költemény. Azt mesélik, hogy az istenek, ha ránk 
néznek, meg sem rezdül a szempillájuk, tekintetük mozdulatlanul szegeződik ránk. Vajon 
mit vesznek észre belőlünk? Vajon átfogja-e pillantásuk az emberi élet összes korszakát? 
Vajon látják-e helyettünk is azt, amit mi nem láthatunk magunkból, születésünk és halá
lunk pillanatát? Másfelől, mi emberek, láthatunk-e belőlük csak egy kicsivel is többet 
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annál, mint amit a szobrok, festmények, metszetek mutatnak, tapintatosan és őszintét- 
lenül?” Illetve: „Abban azonban szíve minden erejével, szilárdan hitt, hogy Minerva, ha 
most elrejtőzött is, nemsokára visszatér közénk. Talán ezer, talán kétezer, talán félmillió 
év múlva. Majd ha kihűl a nap” (MÁRTON 2006:51). Az utolsó mondat - nemcsak a 
„majd ha fagy”-szólást idéző cinikus hangvétele, de a Guttenberg-albumba. anaforájának 
felhasználása révén is megerősíti az utánképzett korszak értelmi csődjére vonatkozó 
korábbi elbeszélői-szereplői reflexiókat. De e felismerésig - miszerint e művelődéstör
ténetiként dekódolható regény a klasszicizmus és a romantika között lefolyó alakulás
történeti eseményeket, a korszakváltás (mai szóhasználatban: művészi paradigmaváltás) 
folyamatait jeleníti meg, s az így megjelenő és értelmezett szellemi katasztrófák a magyar 
felvilágosodás és művészi kifejezésformái hanyatlásával, mi több, csődjével azonosak - 
átváltozások (miként a korszakváltás is egyfajta metamorfózisként élhető meg!), átala
kulások, értékvesztések és -hiányok sorozatát közvetíti felénk az elbeszélés.

A pretextusok sorában Ovidius Átváltozások^ jelenti a kiindulási alapot. Az Ovidi- 
us-jelenség két színtéren is tematizálódik a regényben. Egyrészt az ovidiusi száműzöttség 
és Johann В. (Batsányi János) idegensége közötti analógia révén, másrészt Minerva és 
az elbizakodott szövőlány, Arachné vetélkedése - Kininger metszetének témája - is a 
római költő Metamorphoseséből ismert mitológiai jelenet. Minerva e történetekben az 
idegenbe vetődött férfiakat hazavezető istennő-szimbólumként is megjelenik, noha - 
világértési különbözőségekből fakadóan - a hazatérés-fogalom itt a közelgő/bekövetkező 
halál képzetével is azonosítható. Ezen a ponton kapcsolódik e bonyolult művészetközi és 
intertextuális hálózathoz a regényben emlegetett másik képzőművészeti alkotás, Füger 
Minervát és Boëthiust (személyével a római, illetve kora középkori filozófia is reflektá
lódik a szövegvilágok összefüggésében) ábrázoló festménye (illetve másolatai), amelyről 
többféle értelmezési vita képződik meg a regényben. A képzőművészeti alkotás irodalmi 
megjelenítése, poétikai-nyelvi eszközök, illetve alakzatok segítségével történő reprodu
kálása ugyanis erősen kétséges eljárás, a puszta leíráson (ami megint nem egyéb, mint 
más nyelvre fordítás, utánzat, hasonmás!) túl nemigen érhető el kifejezettebb művé
szi eredmény, viszont rendre érdekfeszítő esztétikai értekezések kapcsolhatók hozzá 
a szövegvilágon belül. Ezek a művészi és művészetközi diskurzusok jelentik a vizsgált 
irodalom- és művészettörténeti regény legfontosabb műfajkonstituáló elemét és értel
mezésének alapvető stratégiáját is.

Az idegenbe vetett férfiakat hazavezérlő Minerva-kép eposzi tartalmakat: az Odüsz- 
szeusznak hazatutat mutató istennőről szóló mitikus tudást idézi. A regényben a követ
kezőképp parafrazálódik e jelentés: „Mégis úgy képzeljük, hogy Johann В. azt mondhatta 
Minervának: te vagy a férfiak hazasegítője, hazakísérted Ulyssest, vezess haza engem is, 
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hogy vége legyen a hazátlanságnak!” (MÁRTON 2006:136). Metaforikus értelemben 
tehát Johann B.-t a világról alkotott bölcsesség, a megértés filozófiája kell, hogy felol
dozza idegenségéből. Csakhogy a korszak erkölcsi és értékválságai közepette épp ez 
a szimbolikus út mutatkozik járhatatlannak, illetve többértelműnek. Ide kapcsolódik 
mintegy a Minerva-metaforát más perspektívából értelméző, Fügernek tulajdonított 
Boëthius-kép jelentésstruktúrája.

Anicus Manlius Severinus Boëthius (Kr. e. 480-524) az utolsó római filozófus, aki 
eredetiben olvasta és értette a görög filozófiát, s aki keresztény vértanúként fejezte be 
életét: Teodorik gót uralkodó konsuljaként védelmébe vett egy árulással vádolt szenátort, 
amiért börtönbe vetették, majd lefejezték. Középkori eredetű, elképzelt portrék, újabb 
kori képmások, iniciálék és illusztrációk jelenítik meg alakját. Pl. közismertek azok az 
1385-ből származó itáliai iniciálék, amelyek a tanítványai körében, illetve a börtönében 
ábrázolják, vagy a főművének (De consolatione philosophie - A filozófia vigasztalása) 
1485-ös ghenti kiadásából származó illusztráció, amely a filozófia nőalakú allegóriájával 
láttatja a filozófust. Ez a jelenet képezi témáját, a Filozófia alakját Minervával azonosító, 
a regényben „mestermű”-ként emlegetett Füger-képnek is. Leírása az alapvető lexikális 
tudást közvetíti számunkra: „...Annyit jegyzett meg belőle [a Kiningen adta magyará
zatból Hafher, a másoló - В. E. megjegyzése], hogy Boëthius egy római filozófus volt, 
akit valami gót vagy vandál vagy longobárd király börtönbe záratott, ám a bölcsesség 
istennője, Minerva eljött érte, és kiszabadította. Hafner aztán szégyellhette magát, mert 
kint a Belvederében [...] egy öreg udvari tanácsostól megtudta, hogy valamit aligha
nem félreértett: Minervának esze ágában sincs kiszabadítani védencét, hanem ellenke
zőleg, vigasztalásával felkészíti a küszöbön álló halálra, azért látogatta meg a börtön
ben. Sőt lehet, hogy még csak meg sem látogatta, hanem a halálraítélt ember csupán 
képzelte a látogatást, mielőtt a gót vagy vandál vagy longobárd hóhér annak rendje és 
módja szerint lenyakazta volna” (MÁRTON 2006:142). Füger a róla szóló (szó)cikkek 
és a különböző forrásokban fellelhető képanyag tanúsága szerint valóban a mitológi
ai tárgyú képek mestere volt, s több, az elbeszélő felvetette utalás („Napóleon 1809. 
őszén egy sor más fontos műkinccsel együtt zsákmányként Párizsba hurcolta, ahonnét 
ugyanaz a Schwarzenberg tábornok szállíttatta vissza a Belvederében, aki bevonulása 
után felkutatta és elfogta a volt francia külügyminisztert, valamint annak munkatársait 
is.” [MÁRTON 2006:141-142]) is megpróbálja alátámasztani a Füger-kép hitelessé
gét, ugyanakkor nem találni (legalábbis e sorok írója nem talált) rá vonatkozó konkrét 
adatot. Az viszont tény, hogy a litográfus Hafner 1825-ben készített nyomatút Füger 
egy mitológiai tárgyú képéről (Musagetés Apollo Terpsichoréval - a háttérben Artemisz 
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alakjával29), valóban Kininger tanítványa volt az akadémián, s Linzben Batsányi egyetlen 
barátja, „szellemi fia” (tanítványa). Életrajzi adat, miszerint Batsányi és felesége képmását 
Füger és Kininger is megfestette. Füger festménye, amelyet az „egyik legszebb magyar 
íróarckép”-nek tartanak, a Magyar Nemzeti Múzeumban tekinthető meg, és a klasz- 
szicista müvészportré jellegzetességeit mutatja: „A Füger-mellképen a költői hivatásra 
utaló attribútumok, a háttérben elhelyezett könyvek nem játszanak túlságosan nagy 
szerepet, hogy a jellemábrázolás legfontosabb tényezője az arc minél teljesebben érvé
nyesülhessen. Ezt emeli ki a haj szürkéje, a nyakravaló fehérje és a sárgásbarna drapé
ria is. A balról beeső fény a plaszticitást fokozza.”30 Kininger Batsányi-portréja (miként 
Baumberg Gabriella fiatalkori arcképére és egy másik, feltételezett BatsányLportré is) 
Szinnyei Ferenc Batsányi-monográfiájának (SZINNYEI1904) illusztrációi között lelhe
tő fel; a századelőn magángyűjteményekben voltak megtalálhatók. Márton regényében 
Johann B. a halálos beteg Kininger meglátogatása érdekében folyamodik eltávozási 
engedélyért dr. Eugen Hoch31 rendőrigazgatóhoz. Az egyébként klasszikus műveltség
gel is rendelkező rendőrigazgató elutasító válasza a cinikus megjegyzések („Higgyél el 
uraságod, Kininger meg tud halni uraságod látogatása nélkül is” [MÁRTON 2006:26]) 
mellett a korszak és a város képzőművészeti orientáltságára vonatkozóan is tartalmaz 
utalást: „Amennyiben a tekintetes úr képzőművészeti kérdésekről óhajt eszmét cserél
ni, forduljon bizalommal Josef Hafnerhez, aki Vinzenz Kininger tanítványa volt [...] 
Városunkban Hafner megfelelő színvonalon képviseli Kininger képzőművészeti felfo
gását, bármi legyen is az” (MÁRTON 2006:26-27).

29 A róla szóló lexikonszócikkek rendre kiemelik, hogy mestereinél kevésbé művészi, színezése erőtlenebb. 
Ez a sajátossága művészetének felismerhető a Hafner-lenyomaton is. Feltalálási helye: Joseph Fach GmbH 
Szépművészeti Galéria és Antikvitásgyűjtemény Frankfurtban.

30 (http://gropus.msn.com/MagyarokAVilaghalon)

31 Könnyen kideríthető, hogy Hoch rendőrigazgató is valóságos személy volt, s Batsányi linzi tartózkodá
sának idején töltötte be hivatalát.

Josef Hafner 1820-ban, a bécsi képzőművészeti akadémia növendékeként és Vinzenz 
Kininger tanítványaként kezd - a regény világában legalábbis - Füger Boëthius-képének 
másolásához. A regény - a vértanútörténet néhány mondatos felvázolásán túl - nem 
tartalmaz azonosító kódokat a festmény milyenségét illetően, viszont pontos meghatá
rozások vonatkoznak a korabeli művészi eszményekre, amelyekben - élethűség, pontos
ság, hitelesség! - a klasszicizmus kifejezésformáira ismerünk éppúgy, mint magában a 
másolás/másolat/utánzás eljárásrendszerében. Pontos leírását kapjuk pl. Kininger alko
tásmódjának (lényegét a „vonalak együttese” adja: „Ami fennakad, az létezik, amit a 
vonalak nem fognak meg, az nincs” [MÁRTON 2006:143]), illetve a művészi tökélyről
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alkotott elképzelésének: „Az élethűség a hasonlóságot, a hasonlóság a meg nem külön- 
böztethetőséget jelenti, ez pedig csakis azon múlik, hogy vonalaink milyen viszony
ban állnak egymással, és honnan hova tartanak. Ha ő, Kininger metszeten ábrázol egy 
élő nyulat, majd egy másik metszeten Albrecht Dürer sokaktól csodált, ám eredetiben 
kevesektől látott nyúlábrázolásának másolatát hozza létre, akkor a két metszet és a két 
állat oly mértékben fog egymáshoz hasonlítani, mintha édes testvérek volnának Mint
ha ugyanabból az alomból kerültek volna ki!” (MÁRTON 2006:143). A tizenhét éves 
Hafner számára ezek teljesíthetetlen követelmények, nem elsősorban azért, mert nincs 
elég tehetsége hozzá, hanem mert az általa leképezett világ hitelességének és a művészi 
egyediségnek a karakterisztikái már más regiszterekhez igazodnak; a valóság - antik 
mintákon alapuló - leképezése helyett a szubjektív átéltség és képzelet vonásai érvé
nyesülnek. Nem véletlen, hogy épp az ő „látásában” történnek meg a regény legfonto
sabb művészi átváltozásai: az akadémiailag hitelesített Boëthius-kép Batsányi alakjába 
„csúszik át”: „...csak évek múlva, amikor véletlenül kezébe akadt régi sikerületlen rajza, 
vált világossá számára a bebörtönzött Boëthiushoz való hasonlóság” (MÁRTON 2006: 
149). Mert az a filozófus, aki az ő másolatán megjelenik, nemhogy nem vigasztalódik 
meg a bölcsesség útmutatása által, de egyenesen elragadják a szenvedélyek: „Mint aki 
eltökélte magát, hogy sorsa ellen zúgolódva, békéden szívvel fog meghalni” (MÁRTON 
2006:144). Nem mellékes analógia, miszerint Batsányi éppúgy nem szabadul ki élve 
számkivetettsége szellemi börtönéből, miként ókori előképe és megidézettje, Ovidius, s 
Boëthius sem valódi börtönéből. Ezt vetíti előre - már-már parodisztikus formában (pl. 
Johann B., a Látó a vakok intézetébe jár, hogy megérinthesse a Minerva-fájának tartott 
olajfa kérgét, Minerva baglya éjszakánként megissza az Orsolya-rendiek örökmécsesé
ből az olajat, Baumberg Gabriella szerint Poe versének híres refrénje a koldusok riká
csolásában visszhangzik etc.) - a tudás, a világosság, a fény iránti rajongásnak, illetve a 
Hegel-metaforának („Sötétedéskor kezd repülni Minerva baglya is” [MÁRTON 2006: 
44]) babonára fordított változata: a bagoly a halál hírnöke. Hafner, miután ráismer a 
Boëthius-Johann B.-analógiára, megkedveli az elrontottnak hitt rajzot, s elhatározza, 
hogy Johann В. általa készített sírkövére is ezt a rajzot applikálja. E terv nemcsak az alkal
mazott eljárás újdonsága („Nem úgy akart eljárni, mint a kőfaragók, nem akarta sem az 
istennőt, sem az ókori bölcset kivésni vagy kifaragni. A kőlapnak csak a felületére szeret
te volna felhordani őket, egy kedves rajz alapján, aztán savval maratta és életszerűnek 
ható festékkel impregnálta volna mind a kettőt” [MÁRTON 2006:141]), de a műveletek 
végeredménye miatt is különleges: „így tehát bármennyire eredetinek látszik is Hafner 
ötiete, valójában háromszoros utánzás volt: egyszerre kívánta utánozni a kedves rajzot, 
a kedves halottat és a kedves technikát” (MÁRTON 2006:141). Az, hogy itt valójában 
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világértési és szemléleti (klasszicista-romantikus látásmódbeli) összeütközésről van szó, 
a Kininger-rajz elemzése során nyer szinte példaszerű bemutatást, de egy-egy mozza
nata e kontextusban is felmerül. Johann В., aki már kilenc éve megvásárolta sírhelyét, 
arra kéri tanítványát, hogy temetésekor jelmondatát kiáltsa a szélbe: „Légyen bár a világ 
irigy avagy háládatlan, azért az utókor igazságot fog szolgáltatni!” (MÁRTON 2006: 
140) - vagyis eltökéli, miként Boëthius, hogy „sorsa ellen zúgolódva, békéden szívvel 
fog meghalni” (MÁRTON 2006:140). Paradoxona e magatartásnak abban rejlik, hogy 
az utókor (amelynek irodalomtörténetét - az általa Schedelnek-kisgömböcnek nevezett 
- Toldy Ferenc teremti meg) már ekkor, életében eltemette: Magyarországon azt hiszik, 
hogy évek óta halott. A narrátor kommentárja szerint: az utókor majd (igazságszolgál
tatás helyett) „bekapja, és odagyömöszöli a többi mellé” (MÁRTON 2006:140).

Kininger sohasem lehet elégedett a Hafner által készített Füger-másolattal, mert 
más „nyelvet beszélnek”. Amíg a mester a tökéletes reprodukciót várja el tanítványától, 
az egyedid, szubjektív képzeleti ráhangoltságával megszünteti mintáját. „A másolás - 
magyarázta Hafnernek Johann В. - valójában beszámoló egy tárgyról, személyről, tájról 
vagy eseményről, és a beszámoló nemcsak megjeleníti, hanem fel is emészti önmaga 
tárgyát” (MÁRTON 2006:146).

A Minerva és Arachné vetélkedését megjelenítő Kininger-metszetet Johann B. a re
gényjelenéhez képest harmincöt évvel korábban kapta a művésztől, átvészelte meghurcolta
tásának és hányattatásainak éveit, s huszonnyolc éve függ bekeretezve linzi otthonában. 
Több leírása és jelentése képződik meg a regényben. E sorok írója nem talált a Kininger- 
metszetre vonatkozó valóságos adatot, de - miképp a Füger-képnek - ennek is elképzelhe
tő valódisága. A regény kódolta virtuális metszet mellett több más - köztük jelentős - műal
kotás témáját képezi Minerva és Arachné vetélkedése. Legismertebbek Rubens (1577- 
1640) és Velázquez (1599-1660) alkotásai (ez utóbbiról a szintén spanyol és udvari festő 
M. del Mazo [1612-1667] készített másolatot). A Metamorphoses különböző nyelvű for
dításaihoz és kiadásaihoz is készültek illusztrációk, pl. 1640-ben Georg Sandys (1578— 
1644) angol fordításához. 1677-ből is fennmaradt metszet a nevezetes versengésről, de a 
legnagyobb vállalkozás talán a Baur-féle. Johann Baur (1600-1640) ugyanis nem kevesebb 
mint 151 illusztrációt készített Ovidius művéhez, annak angol kiadásához. A metszetek több
sége 1639-ben készült, de a kiadásra csak Baur halála után, 1703-ban került sor.32 Jean 
Jacques Francois Le Barbier (1738-1826) francia klasszicista festő pedig aztapillanatot örökí
tette meg rajzán, amikor Athéné istennő felfedi kilétét Arachné szövőműhelyében.

32 Az interneten angol nyelvű honlap található The Ovid Projekt címen, mely a Methamorphoses angol fordí
tásainak és kiadásainak történetét dolgozza fel. www.uvm.edu. E sorok írója a nemzetközi arahnológusok 
honlapján találta meg Paolo VERONESE (1528-1588) AracW-festményét.
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A regény Arachné-interpretációja a róla szóló legenda ovidiusi feldolgozásából 
indul ki (a különböző lexikoncikkek is erre építkeznek): „Az olvasó emlékezni fog rá, 
hogy Ovidius elmondása szerint Arachnét, a szövőnőt öregasszony-alakban kereste fel a 
hírnevére féltékeny Minerva, és óva intette őt, ne akarjon az istennővel versenyre kelni, 
majd a leány gőgös válasza hallatán haragra lobbant, és a vénség álcáját ledobva maga is 
szövésbe kezdett, hogy megmérkőzzék Árachnéval. [... ] Ovidius tudomása szerint mind 
az istennő, mind a halandó szövőlány közismert és népszerű történetek, »régen esett 
dolgok« megjelenítésére vállalkozott. Csakhogy Minerva egyetlen eseményre összponto
sít, melynek ő a főszereplője: a tengeristennel, Neptunusszal vetélkedik Athén városáért, 
és azt el is nyeri. Ellenben Arachné szétforgácsolta erejét: ő Jupiter, Saturnus, Neptunus, 
Phoebus és Bacchus kisebb-nagyobb szerelmi kalandjait szövögette, mint egy képre
gény kockáit egymás mellé, összesen tizenhét ölelést és ugyanannyi teherbe ejtett nőt” 
(MÁRTON 2006:134-135). Egyes szócikkek kiemelik, miszerint az Athéné-Arachné- 
versengésben valójában az arab szövőfonó művészet kel versenyre a görög művészettel. 
A regénybeli - Ovidiusra reflektáló - kommentár szerint Arachné „Minerva nagyobb 
művészetével nem lévén képes megmérkőzni, szégyent vallott, világ csúfja lett” (MÁRTON 
2006:137). Ez a kollektív jelentésesség a regénybeli Arachné-értelmezéseket és művé
szi interpretációit is áthatja. Nem véletlen mozzanat, miszerint Johann В. álmában az 
Arachné-kép „összecsúszik” azzal az élményképpel, amely egy könyv olvasása révén 
lett sajátja, ám - még öntudatlanul is - rögvest elhatárolja a kettőt egymástól. Johann 
В. ugyanis a Zalán futását és a Szózatot olvasta. S a metszetnek „semmi köze [...] az 
ősmagyarok diadalmenetéhez” (MÁRTON 2006:133); vagyis a két művészi látásmód, 
a klasszicista Kininger és a romantikus Vörösmarty múltképe teljesen eltérő.

Kininger metszetének leírása elbeszélői tett, míg többértelműségének aspektusait 
Johann В. fejti ki egy - Hafnerrel folytatott - képzőművészeti eszmecsere során, amikor a 
mítosz elemeit leegyszerűsítve vetíti rá a korszakváltás folyamataira. „Kininger metszete 
azt az utolsó előtti pillanatot ábrázolta, melyben a két nőalak már majdnem elkészült 
munkájával, már csak a vezérfonalak minél gondosabb elrejtése maradt hátra. [...] 
Kininger metszetén már minden sejthető, de még nem dőlt el semmi. Másképpen szólva, 
láthatóvá kell tennie mindkét szőttest, anélkül, hogy nyíltan állást foglalna a küzdelem
ben. Kininger ezt a feladatot úgy oldotta meg, hogy a metszeten az istennő oldalra lép, 
és diadalmas mozdulattal mutat saját szőttesén a vesztes Neptunusra, egyszersmind a 
kézmozdulattal el is takarja önarcképét, melyet így nem is lehet összehasonlítani vele. 
[... ] Arachné viszont letérdepel, hogy befejezze a készülő kárpit jobb alsó sarkán látható 
utolsó jelenetet, melyen Bacchus embernagyságú szőlőfürt alakjában erőszakol meg egy 
szerencsétlen nőt” (MÁRTON 2006:134-135). Az élethűség kérdéséről értekezve - a 
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tegezés bizalmas hangján; hiszen a gyermektelen költő-tudós számára Hafner jelenti a 
szellemi utódot - mondja Johann В., miszerint a „pontosság és hitelesség csak szavak
ban létezik, és ha élethűségre törekszik, akkor nem a vonalakat kell másolnia, hanem 
azt, ami a vonalak között van” (MÁRTON 2006:146). Vagyis - az új művészeteszmény 
értelmében -, nem a megjelenítés pontossága, hanem élményszerűsége fontosabb. A 
minta helyett a képzelet játéka. E szemlélet értelmében a Kininger-kép is új értelmet nyer. 
Minerva szőttesén „éles körvonalak tanúskodnak az isteni világrendről”, míg Arachné 
kárpitján „úgy tündököl ezernyi szín, hogy mindegyiknek másmilyen a fénye, ám sehol 
sem észleli szemünk az átmenetet” (MÁRTON 2006:47). Leegyszerűsítve: Kininger a 
klasszicista elrendezettség (az isteni világrend változatlanságáról alkotott elképzelés), azaz 
Minerva híve, míg Senefelder (aki „elsőként bújt ki” a kiningeri vonalak „gyámkodása” 
alól [MÁRTON 2006:46.]) „Arachné követője” (MÁRTON 2006:148) Johann В., aki 
előtt a Minerva-Arachné-történet látomáskép formájában is megképződött, méghozzá 
új jelentésben, azt jósolja, hogy az „elbizakodott szövőlányé a jövő” (MÁRTON 2006: 
148). Szavainak nemcsak a művészettörténeti jövőkép szempontjából van jelentősége, 
de utópisztikus vonzatai is vannak, hiszen Senefelder új technikai és vegyészeti eljárások 
feltalálójaként vált ismertté. Johann В. látomásában Minerva eltűnik a képről, megjele
nik viszont a tudós előtt és - szégyenében: „Azért mert a mítosz hazudott. Az igazság 
az, hogy Arachné lett a győztes” (MÁRTON 2006:136) - menedéket kér. A vita, melyet 
Minerva és Arachné nyomán a középkori tudósok is folytattak, nevezetesen, hogy „mi 
az elsődleges: a dolgok megnevezése, vagy maguk a dolgok, melyek a név által válnak 
említhetővé” (MÁRTON 2006:148), valamikor a felvilágosodás korszakának végén tűnt 
eldönthetőnek A dolgok és jelentések állandóságáról és rendjéről (az isteni világrend
ről) alkotott elképzelések tarthatatlanná váltak. A romantikus életérzés fénykörében az 
egész klasszicista eszmerendszer bizonyult meghaladottnak Nem véletlen, hogy épp 
ezekben az évtizedekben folyt vita a fordítás-eredetiség irodalmi programjairól. Hogy 
pl. késő barokk, illetve szentimentális (fordítás)regények a XVIII-XIX. század forduló
pontján még saját és magyar alkotásnak minősülnek, hogy néhány évtizeddel később 
silány utánzatnak/másolatnak tekintsék őket.

Az azonosság és eredetiség kérdése lényegi mozzanattá válik A regényidő jele
nében is nyílt kérdés, s talán az utókor sem adott még rá egyértelmű választ, hogyan 
is készült Napóleon magyarokhoz intézett proklamációja, s hogy milyen szerepe volt 
benne Batsányinak. Nemcsak arról van szó, hogy tényleg ő fordította-e (amiért bíró
ság elé állították, de nem tudták bizonyítani bűnösségét), hanem arról is, hogy miképp 
készült. Vajon Batsányi egyszerűen csak lefordította franciáról magyar nyelvre Napó
leon szövegét, vagy maga írta a francia szöveget is, s a császár jóváhagyásával ültette át 
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magyarra. Mert első esetben a helyettesítés és a másolat, az utóbbiban az eredetiség és 
az egyediség karakterisztikáiról van szó. Jellemző, hogy Batsányi azért nem halad vele, 
s azért nem lesz övé az elsőség Osszián énekeinek fordításában, mert nem rendelkezik 
eredeti szöveggel, s csak francia és német átültetések alapján dolgozhat, ami a fordítás 
fordítása, nem beszélve arról, hogy az Osszián-ügy maga is utánzat és csalás.

A többértelműség, a káprázat és az átváltozás leglátványosabb képi megnyilatkozásait 
a Daguerre-kifejlesztette fényeffektusokat érvényesítő látványszínnház spektákulumá
nak leírása képezi a regényben, ezenkívül a fényképkészítés, melynek során vegyszerek 
segítségével készítenek másolatot a valóságról, valamint a Senefelder feltalálta litográ
fiái eljárások Van azonban egy különösen egyedi átváltozás! jelenet a regényben, ami 
a metafora visszafordításaként is értelmezhető. A főbb jelentéseket átfogó és magába 
sűrítő Arachné-legenda megoldása az, miszerint a szövőlány szégyenében felakasztja 
magát, de Minerva úgy bünteti inkább, hogy pókká változtatja. A legenda képi megjele
nítése, Kininger metszete, bekeretezve a pamlag fölött függ Johann В. otthonában. Egyik 
éjszaka egy pók hálót von fölébe, amit a költő egyetlen mozdulattal söpör le, s „a pók 
úgy függött a menekülőfonálon, akár egy pöttöm szövőlány, aki bánatában felakasztotta 
magát” (MÁRTON 2006:147). Ritka sűrű pillanata ez a regényszövetnek, ahol a szókép, 
a metafora hasonlítottja és hasonlója együtt van jelen: a legendára való utalás és annak 
a „dolog”-nak (a póknak) a képe, amely általa vált (latinul) megnevezetté.

A mítoszi tudás szerint Pallas Athéné Zeusz fejéből pattant napvilágra - lényege szel
lemi az anyagi-fizikális vonatkozásokkal szemben. Johann В. azt állítja, az ő fejében kért 
menedéket a megújulásra képtelen világ történései elől. Mindkét jelenet elvont síkját az 
értelem fogalomköre jelenti, miként az utánképzett korszak jelszava is a sötétséget (tudat
lanságot és babonát) lebontó világosság (ész és értelem) volt. A felvilágosodás szellemi 
csődje a korszak eszmevilágát meghaladó romantikus világképre (a Vörösmarty-opusra) 
történő rávetítése révén vált különösen kifejezetté. A Guttenberg-albumba anaforájának 
(„Majd ha...”) felhasználása „beidézi” a kontextusba a vers változatlan világállapotokra, 
a megújulni képtelen (magyar) szellemre vonatkozó jelentését is: „Majd, ha kifárad az 
éj...” Vagyis a lírai beszélő megszólalásának pillanatában, a világ megújulását jövendölő 
Batsányi-vers keletkezése után évtizedekkel később (a Guttenberg-albumba című költe
ményét Vörösmarty 1839-ben írta, elvileg Batsányi is olvashatta) változatlan szellemi 
állapotok uralkodnak Magyarországon. „Ifjúkorában Johann В. azzal hitegette magát 
és az alakulófélben levő közvéleményt, hogy ő a Látó. Ezen a címen írt is egy sokak
tól olvasott, még többektől bírált költeményt, melyben azt jövendöli, hogy megújul a 
világ, még mielőtt az évszázad, melyből a vers írásakor tíz esztendő volt hátra, véget ér. 
[...] Azóta eltelt öt és fél évtized: a világ megújult, de nem változott meg, illetve nagyon 
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is megváltozott, de közben elfelejtett megújulni” (MÁRTON 2006: 43-44). Johann 
B.-Batsányi János a klasszikából a romantikába való átmenet köztességében egy olyan 
paradox identitásképet teremt önmagáról, melynek lényege szerint Látó, azaz megérzi/ 
megjövendeli az új világértés és művészet eljövetelét, de már nem érti a bevált jóslatot: 
a romantika művészetét és a reformkori Magyarországot.

Kiadás
MÁRTON László 2006. Minerva búvóhelye. Jelenkor Kiadó, Pécs

Irodalom
SZINNYEI Ferenc 1904. Batsányi János 1763-1845. Magyar Történelmi Társulat, Budapest
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Vörösmarty Mihály
Liszt Ferenchez című
költeménye
és Szilágyi Domokos 
palimpszesztje

A tanulmány Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című ódáját értelmezi abban 
a versdiskurzusban, amelyet egyrészt Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-ből című Vörösmarty-újraírása, másrészt a Vörösmarty-vers létrejötte óta eltelt 
több mint másfél évszázad alatt keletkezett Liszt-versek hívtak életre. Szilágyi Domokos 
palimpszesztje a Vörösmarty-opust a magyar költészet alakulás- és befogadástörténetének 
mintegy két évszázados fesztávjába helyezi, amikor az újramondás folyamatát Batsá
nyi János 1793-ban keletkezett, A látó című versének kezdő soraival indítja, hogy saját 
versnyelvén belüli kontextualizációval adjon más és új értelmet nemcsak az idézett 
Vörösmarty-verseknek, az ugyancsak diskurzusba helyezett és újramondott Batsányi- 
költeménynek, hanem a felvilágosodás és a romantika művészeteszménye értelmében 
keletkezett, a költő(-művész) szerepet meghatározó elképzeléseknek is; diakrón mozgá
sokkal összefüggésben láttatva ezáltal saját költői léthelyzetét és szerepelképzelését.

Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című, 1840-ben keletkezett költeményét az 1836-ban 
íródott, s a magyar nemzethalál-víziós költészet kultikus darabjaként ismert Szózat pár
verseként tartja számon a recepció. Egy, a Vörösmarty-opuson belüli nagyon ismert vers
diskurzusról van tehát szó, amelynek alapját motivikus összefüggések, a „nagyvilág” és a 
„haza” között meglévő térbeli, de mindenekelőtt intellektuális és nemzeti identifikációs 
jellegű fesztávolság jelenti mindkét versben, továbbá az időszembesítő (a leromlott jelen
ből a múlt másságára kérdező) versnyelv retorikai alakzatainak szinkrón jellege: „A nagy 
világon e kivűl / Nincsen számodra hely...” (Szózat), illetve „Hírhedett zenésze a világnak, 
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/ Bárhová juss, mindig hű rokon!” (Liszt Ferenchez); „S népek hazája, nagyvilág!” (Szózat), 
„Nagy tanítvány a vészek honából, / Melyben egy világnak szíve ver...” (Liszt Ferenchez).

A múltreprezentáció alakzatai közül az ősök bátorsága és véráldozata nemesítette 
„szent föld” képzete, illetve a haza mint szakrális fogalom („szent név”) jelenik meg - 
ez utóbbi megnevezés szó szerint is - mindkét versben. Az időszembesítés alapja tehát 
a múlt hazaszeretetének feltétlen mássága („S keservben annyi hű kebel / Szakadt meg 
a honért” [Szózat]; „...a hűség szép emlékezetével / Csügg a múlton és jövőt teremt...” 
[Liszt Ferenchez]), amelyhez képest a jelen leromlottságát a viszály és a széthúzás („És 
annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után” [Szózat]; „Sors és bűneink a százados 
a baj, / Melynek elzsibbasztó súlya nyom” [Liszt Ferenchez]), a gyávaság és az árulás 
tettei generálják. Természetesen még a legegyszerűbb retorikai olvasókönyvek is jelzik 
az idézett tropikus alakzatok irodalmi toposz mivoltát - Vergilius Aeneasáig33 vissza
menően - a világ- és a magyar irodalomban egyaránt.

33 „Van-e hely - szólt - oly zug, bárhol, Achátés, / Mely nincs még teli balsorunk hírével e földön?” - hang
zik el többek között az Aeneas első énekében, amire - mint klasszikus költészetélményre - a magyar 
romantika időszembesítő ódaköltészete (a Hymnus és a Szózat mindenekelőtt) az ősi (szent) „helyeként 
és „föld”-ként azonosított haza sorsképzetével reflektál.

A Szózat sors- és hazaképének közvetlen előzményét a Hymnus múlt- és - a belső 
széthúzás/árulás bűnével előidézett - balsors-képzetében („...bűneink miatt / Gyúlt harag 
kebledben...”; „Bújt az üldözött, s felé / Kard nyúl barlangjában, / Szerte nézett, s nem 
leié / Honját a hazában” [Hymnus]) ismerhetjük fel, miként a nemzet megújulni képes 
erejébe és az isteni irgalomba vetett bizalom alkotta, a jövő felé mégis perspektívát nyitó 
reményteljes verslezárásban is felismerhetjük ezt a retorikai szöveghálót és idézettséget, 
melynek végső kifutását és kiteljesedettségét A vén cigány versvilága jelenti a Vörösmar- 
ty-opuson belül: „Még jőni kell, még jőni fog / Egy jobb kor...” (Szózat); „Állj közénk 
és mondjuk: hála égnek! / Még van lelke Árpád nemzetének” (Liszt Ferenchez); „Lesz 
még egyszer ünnep a világon...” (A vén cigány). Ez utóbbi (ön)megszólításait („Húzd, ki 
tudja, meddig húzhatod...”, illetve „Akkor vedd fel újra a vonót...”) a Liszt Ferenc-versre 
történő direkt reflexiónak is tekinthetjük.

A Liszt Ferenchez keletkezéstörténeti szituáltságában is a nemzeti nagyság önrep
rezentáló eljárásait ismerhetjük fel. Liszt Ferenc 1839 decemberében, az országgyűlés 
idején érkezett Pozsonyba, majd Pestre, ahol Festetics Leó Szél utcai (ma Nádor utca) 
palotájában szállt meg. Egy kilenc előadásból álló koncertsorozatot adott, amelynek 
csúcspontját a Magyar Színházban 1840. január 4-én rendezett koncert jelentette. Az 
előadás végén Festetics Leó egy drágakövekkel kirakott kard átnyújtásával hálálta meg 
vendégszereplését. Ezt és a magyar nemzet vendégszeretetét köszönte meg Liszt Ferenc a 
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később szinte szállóigévé vált mondataival: „Másutt mindenhol a közönséggel van dolgom, 
de Magyarországon a nemzethez szólok!” A zeneszerző első magyarországi látogatásá
nak eseményeit vizsgáló kutatások és értelmezések kiemelik az esemény manifesztatív, 
azaz színpadi karaktereit: „Hasonló - nem hivatalos -, számunkra már elképzelhetetlen 
külsőségeket öltő ünneplésben soha senki nem részesült még Pesten - és talán azóta 
sem. Az egymásba érő, zsúfolt események dióhéjban összegezve is szinte hihetetlennek 
tűnnek: diadalmenet arisztokrata hintón Pozsonytól Pestig - ahol érkezésekor mindjárt 
szerenáddal fogadják azután a tömérdek fáklyás menet, hajnalba nyúló pazar lakoma, 
díszvacsora és bál; már-már rebelliószámba menő hangversenyek a Rákóczi-indulóval, 
rögtönzött beszédekkel és tömegjelenetekkel; díszkard-átadás, közben a nemesi cím 
adományoztatásának ötlete - szüntelenül éljenző sokaság, végeláthatatlan emberáradat 
hangjaitól kísérve mindig és mindenütt. Liszttel, aki a korabeli magyarság legnevesebb 
képviselője volt Európában, s akinek »látására« napok alatt összesereglett a fél ország, 
önmagát ünnepelte egyidejűleg a nemzet 1839-40 fordulóján...” (SZIKLAVÁRI 2002); 
„1846-os hosszabb látogatása, melynek során az ország számos városába és Erdélybe is 
eljutott, csak tovább erősítette a hazához tartozás érzését. A két [ 1840-es években tett] 
magyar látogatás számos életre szóló baráti kapcsolatot eredményezett, és módot adott 
a főként cigányok előadásában hallható közkedvelt verbunkos- és csárdászene, magyar 
népies műdalok, nagy ritkán népdalok megismerésére is. Liszt az 1840-es években Euró- 
pa-szerte játszotta magyar dallamokon alapuló saját feldolgozásait, amelyek a későbbi 
Magyar rapszódiák sorozat előzményét képezték” (ECKHARDT 2011).

Vörösmarty Mihály és Liszt Ferenc 1840. január 11 -én találkoztak személyesen. Ódá
ja az év novemberében, vagy december folyamán keletkezett. A vizsgált szövegelőzmé
nyek, a korhangulat és a magyar nemzet önidentifikációs igényének kontextusában an
nak a jövőképnek a lehetőségét, egy új kezdetnek azt az esélyét jelenti be, amelyet az álta
lunk vizsgált szövegelőzmények az „ész és az erő” („a nemzeti géniusz”) megsemmisít- 
hetetlenségének mítoszával hoztak összefüggésbe: „Megbünhödte már e nép / A múltat 
s jövendőt!” - mondja a Hymnus prédikátor lírai beszélője, illetve a Szózat hasonló reto- 
rizáltsággal élő lírai alanya: „Az nem lehet, hogy ész, erő / És oly szent akarat / Hiába sorva- 
dozzanak / Egy átoksúly alatt.” A Liszt-ódában: „És ha hallod, zengő húrjaiddal / Mint 
riad föl e hon a dalon, / Melyet a nép millió ajakkal / Zeng utánad bátor hangokon.”

Az óda 1841. január 3-án jelent meg az Athenaeumban, Liszt Ferenc 1843-ban ismer
te meg szövegét Teleki Sándor gróf rögtönzött fordításában, amelyre reagálva levelet34 
írt Vörösmarty Mihálynak:

34 Vasárnapi Újság, 1900. december 2.
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„Teleki Sándor gróf útján arról értesülök, hogy Tekintetességed azzal tisztelt meg, 
hogy verset írt hozzám, olyat, a minőt ön írni szokott, szépet, gyönyörűt Nem tudom 
eléggé kifejezni, mennyire hízeleg ez énnekem s engedje meg, hogy mindennapi kere
settség nélkül megmondhassam, mily mélyen meg vagyok hatva, hogy még oly friss 
emlékezetében élek.

A jövő tavasszal ismét Pesten leszek Mikor három éve a várost elhagytam, azt a 
büszke reményt vittem keblemben magammal, hogy ama mély és dicsőséges rokon- 
szenvre, a mely hozzám fűződött, nem mutatom magam méltatlannak

Ön ítéletet tesz hitemről; legyen azonban irántam - kérem - sok elnézéssel s némi 
barátsággal s ennek fejében számítson őszinte odaadásom s hálámra. Az Ön

Kryizawitz, 1843. márcz. 17. Liszt E-e”

A zeneszerző második magyarországi látogatására 1846 májusában került sor, ekkor 
egy díszvacsorán Egressy Gábor el is szavalta jelenlétében a költeményt. 1850-ben fordí
tották le németre. Liszt Ferenc 1886-ban hunyt el Bayreuthban, itt is temették el, sírján 
kőtáblába vésve olvashatók a Vörösmarty-óda kezdő sorai.

Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez című költeménye - a magyar romantika irodal
mának „költőzseni”- és „művészforradalmár”-képzetei jegyében - erőteljesen kirajzo
lódó sort nyitott, breviáriumszerű kapcsolódásokat teremtett a XIX. századi meg a XX. 
századi magyar költészet alakulástörténetében is. Szinte valamennyi, a század zeneköl
tőjét vagy -költészetét megszólító irodalmi alkotás (Jókai Mór, Vajda János, Juhász Gyula 
etc.) továbbmondja a Vörösmarty-óda Liszt Ferenc-képében megformázott (Európában 
magyar) művészszerep-elképzelésének karakterisztikáit és motívumait. Ugyanakkor: 
„Hírhedett zenésze a világnak...” - képezi mottóját Jókai Mór 1859-ben Liszt Ferenchez 
íródott verspolémiájának is, amelyet köztudomásúan Liszt 1859-ben, a magyar népze
nét a cigányzenével azonosító könyve35 hívott életre, „...dicső költőnk / Első honfivá tett 
szép dalán...” - utal a vers az ismert költeményre, amely azonban már vádként hang
zik el. A - magyar nemzeti karaktert európai térbe helyező - Vörösmarty-legitimáció 
visszavonását jelenti olyan nemzetietlen vonások és a nemzetegészhez tartozást igazoló 
tulajdonságok hiányára hivatkozva, mint az anyanyelv, vagyis a magyar nyelv ismereté
nek hiánya: „Mit tudod te, mi egy nemzet kincse, / Hogy mik annak ősi szentéi? / Te, ki 

35 L. E A czigányokról és a czigány zenéről Magyarországon. Az 1861 -es kiadás reprintje. Helikon, Budapest, 
2004. Inkriminált tétele: „A czigányok nomád népe messze országokban elszórva s mindenütt zenével 
elfoglalva, ezen művészetet sehol sem birá oly fokra fejleszteni, mint a magyar földön, mert az csak itt 
élvezé a kifejlésére, fölvirágzására annyira szükséges kedély teljes népszerűségét. A magyarok bőkezű 
vendégszeretete a czigányok iránt oly nélkülözhetetlen volt létezésükre, hogy e művészet egyforma joggal 
mindkettőé, mert sem egyik sem másik nélkül nem léphetett volna életbe.” Weimar apr. 2.1859.
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anyád édes drága nyelvén / egy igét ki nem tudsz ejteni!” Az, hogy a nemzeti önrepre
zentáció 1840-es eufóriájában senkit sem zavart, hogy Liszt Ferenc francia nyelven szólt 
a nemzethez, majd ugyanezt két évtizeddel később a nemzeti azonosságtudat „pongyo
lasága” jegyeként azonosítja Jókai Mór lírai beszélője - csak látszólagos ellentmondás. 
Időközben ugyanis nemcsak a társadalomtörténeti helyzet meghatározó erői, hanem 
a korszak művész- és művészeteszményei is módosultak. Nemcsak a magyar nemzet 
önálló haza (a bevezetőben említett Vergilius-metaforára és modern mítoszkritikai elmé
letekre [FRYE 1988] hivatkozva mondjuk: az Új Trója) teremtésére irányuló kísérlete: 
megbukott és katasztrófába torkollott a forradalom, de a felvilágosodás szellemi mozgal
ma teremtette nemzetek feletti műveltségeszmény is odaveszett; világossá vált, hogy a 
fény-metaforával kifejezett egyetemes európai felvilágosodáseszme, a tudomány és az 
értelem egyáltalán nem vált meg, nem biztosítéka az ember fizikai és szellemi szabad
ságának, a társadalmi igazságosságnak Erre vonatkozik Baka István Liszt Ferenc éjsza
kája a Hal téri házban című versének iróniája: „...Bemuzsikáltalak az Európa / Grand 
Hotelbe, s nem vettem észre, hogy / neked a konyhán terítettek” (BAKA 1990), illetve 
Szilágyi Domokos Apokrif Vörösmarty-kéziratá...-пак. (1988) - Petőfit újramondó (A 
ledőlt szobor) - Európa-képe: „Európa látta. / És fejet hajtott. / És aztán mást nem is tett: 
/ Lehajtotta fejét” (SZILÁGYI 1988).

A palimpszeszt eredetileg azoknak a papiruszra vetett - elsősorban középkori - 
kéziratoknak a neve, melyekben az eredeti szöveget gondosan kivakarták, vagy átra
gasztották, hogy helyébe másikat lehessen írni. Akkoriban is megtörtént, hogy az erede
ti szöveg átcsillámlott, és felismerhetővé vált az új szöveg mögött. Szilágyi Domokos 
Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből című költeményének legfőbb poétikai elve ez az 
átszüremlés, az új versbeszédből - tipográfiailag is - kiemelkedő pretextus, valamint 
az új versnyelv, illetve más versnyelvek között létrejövő diskurzus. Az Apokrif Vörös
marty-kézirat 1850-ből azonban nem egyszerűen csak ezt, a Szilágyi- és a Vörösmarty- 
szövegek közötti költői párbeszédet működteti, hanem a történetmondás epikai formái 
- az idézés narratív folyamatossága -, illetve a lírai (ön)megszólítás gondolatalakzatai 
közötti feszültséget is a jelentésadás szolgálatába állítja. A Vörösmarty-opus szöveghe- 
lyeinek újramondása a Vörösmarty-életrajz elbeszélését/elbeszélhetőségét teremti meg, 
a reá történő lírai/(ön)ironikus reflexiók pedig az önnön megszólítottság és léthelyzet 
átéltségét. A narratív vázzá szervesülő lírai diskurzust epikai szinten nem lírai alakzatok 
(levélrészlet, emlékezés, életrajz, irodalomtörténeti értekezői szöveghely, lexikonszócikk) 
beemelése erősíti, amelyhez keretet Batsányi János A látó című versének első két sora, 
illetve az Apokrif-vers végén ennek csak részbeni - jelentésképző - megismétlése képez. 
Más utalások („Lelked fia elátkozott / s eltűnt Erdélyben valahol / talán még most is 
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temetetlen...”), illetve tipográfiailag sem jelölt reflexiók („Európa látta...”) pedig a „Pető- 
fi-nagyelbeszélést” hozzák be az értelmezői körbe, de az irodalom létformájának egye
temes szövegháló jellege még tágabb reflektáltságot is létrehoz: a bujdosó lét magányos 
kiszolgáltatottsága képeinek beemelése révén akár a magyar bujdosóénekek, a magyar 
kuruc költészet darabjai is beszüremlenek e versbeszédbe.

A Szilágyi-vers poétikai összetettsége azonban nemcsak kiterjedt intertextuális 
vonzatkörbe helyezi a jelentést s annak értelmezését, hanem intermediális kapcsolódá
sokat is teremt. A mottóként/keretként funkcionáló Batsányi-idézet ugyanis - legtöb
bünkben - a legismertebb, Friedrich Heinrich Füger (1751-1818) osztrák klasszicista 
festőművész alkotta Batsányi-portrét is felidézi, amelyen a festő a klasszicista program
alkotó költő (a Látó) portréját a felvilágosodás világértési tapasztalatát és embereszmé
nyét kifejező legjellegzetesebb szimbólumok (ilyen az ablakon beáramló fény, illetve a 
műveltség, a tudás letéteményeként értelmezett könyvek) között jeleníti meg. A Batsá- 
nyi-vers látóként/jövendőmondóként, tágabb értelemben a felvilágosodás eszményét 
megtestesítő, annak gondolkodó embereként megnyilatkozó lírai beszélője profetikus 
képzettársítások révén tesz hitet egy megújhodó világ eljövetele mellett. A profetikus/ 
prédikátori beszédmód az időszembesítő, múltreprezentáló költemények sajátossága; 
kiterjedt elemzések tárgyát képezi, ki szólal meg a Hymnusban (katolikus igehirde
tő, református prédikátor, vagy egy múltba látó jövendőmondó), s ki intézi szózatát a 
nemzethez az ismert Vörösmarty-költeményben. A megszólalásnak ez a - múltat (a 
megtett költői utat) a jelen léthelyzettel összevető - módja az Apokrif Vörösmarty-kéz- 
irat... lírai alanyának kilétére is sokrétű figyelmet irányít, illetve a válaszadás szélesebb 
skáláját nyitja meg. A cím közvetítette argumentumok (tisztázatlan hitelességű Vörös- 
marty-kézirat, amely 1850-ből keletkezett), illetve a kezdő soroknak a többszörös kita
szítottság léthelyzetét feltáró mozzanatai valóságreferenciákat, a nemzeti katasztrófát 
követően bujdosni kényszerült költő alakját vonja be az értelmezésbe, aki a magányos 
számkivetettek léthelyzetében számot vet korábbi életével, munkásságával. Igen ám, de 
az apokrif kézirat a Vörösmarty-opusnak a költő halálával történt lezártságáról tudó
sít bennünket; apokrif jellege a bizonytalan eredetet, illetve a keletkezés időpontjának 
rugalmas kezelését is indukálja. Azaz: a véghelyzetet illetőn a legvégsőbb vég állapotá
val, a megszólító szubjektumot pedig a transzcendens elszámoltatás hangjával is azono
síthatjuk. De: lehet a másik költő, a látnok; a magyar költészet egyfajta transzcendens 
szubjektuma, aki az Apokrif... lezárásaként megismételt Batsányi-idézetet „félbehagyja”, 
azaz elhagyva a világ megújulásának belátható időkeretet adó második sort („s előbb, 
mint e század, végső pontjára hág”) mintegy időtlenségbe helyezi, kétségbe vonja betel
jesülését, ironikus felhanggá torzítja azt; teljesen más az intonációja mint a vers elején. A 
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Batsányi-sorok keretezte vers terében ugyanis lezajlott egy, az ironikus törlés effektusait 
érvényesítő eljárás: ami nem más, mint a Szilágyi-vers transzcendens szubjektuma és 
a Vörösmarty-opusból (leginkább a vátesz-költő szerepéről beszélő vallomásversekből, 
hitvallásokból, a művész szerepét értelmező nyilatkozatokból) kiemelt szövegtöredé
kek közötti diskurzus. A Szilágyi-vers énje által feltett kérdésre („Mire vagy jó még?”) 
Vörösmarty Kazinczyhoz intézett levelének részlete, A vén cigány, a Liszt Ferenchez, Az 
emberek, a Guttenberg-albumba, a Laurához, a Gondolatok a könyvtárban, a Fóti dal, 
Jókai Mór Vörösmarty szavait idéző emlékezése és a Fogytán van a napod... sorai felel
nek, töredékek (mint pl. a Fogytán van a napod...) töredékei, amit a Szilágyi-vers alanya 
ismétel meg még töredékesebb formában, visszájára fordítva a sorokat, vagy más költők 
verssoraival (pl. Petőfi Sándor A ledőlt szobor című versével) reflektálva rájuk

Szerb Antal Magyar Irodalomtörténetének vonatkozó részlete Vörösmartyt mint 
a felvilágosodás talaján termett „magányos óriás” (látnok-filozófus-költő), szellemi 
programalkotó egyéniség romantikus vátesszé, nemzeti géniusszá magasodott alakját 
mutatja be. Ezekre a sorokra reflektál a lírai beszélő A vén cigány allúzióval (miként egy 
palimpszeszten dereng át a letakart szöveg): „Eljátszottad már”: „sokadmagaddal” - teszi 
hozzá a lírai beszélő, utalva a Liszt Ferenchez versnek a művész-lángész és művészetének 
(nemzeti) megváltó erejébe vetett hitére. A Liszt Ferenchez a múlt dicsőségét a jövő pers
pektívájaként modelláló sorait azonban a világkatasztrófát vizionáló Az emberek (1845) 
„ez őrült sár, ez istenarcú lény”-képzetével, a művészi teremtés erejét megkérdőjelező, 
egyáltalán a világot mint elrontott princípiumot (vagyis az isteni teremtés tökélyét: 
hiszen az ember „sárkányfog-vetemény”) megjelenítő soraival szembesíti, visszavonva 
korábbi legitimációjukat.

Batsányi János 1793-ban írta A tótó jövendölését. Az Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850- 
ből a felvilágosodás szellemi csődjét, megújulásvíziójának katasztrófáját a Guttenberg- 
albumba (1839) című Vörösmarty-verssel érzékelteti. Az epigramma „Majd ha” anafo- 
rájának a feltételes mondatszerkezet töredékké csonkítása révén történő kiemelésével 
(amihez gondolatban a fagy szót, azaz „majd, ha fagy” szólást kapcsoljuk) mintegy 
vulgarizálja, nevetségessé teszi a felvilágosodás talaján keletkezett, de a romantika idején 
euforizálódott látomást. Hiszen a jövendölés óta negyvenhárom év telt el, s Vörösmarty 
a felvilágosodás gondolatrendszere által tagadott és az éj szimbólumával érzékeltetett 
műveletlenséget és társadalmi igazságtalanságot (az egyéni és művészi szabadság kerék
kötőjét) még mindig feltételes mondatszerkezetbe helyezi. Az Apokrif... végén töredékes
sé tett mottó ugyanakkor a Szilágyi-vers lírai alanyának léthelyzetére reflektál. „Vidulj, 
gyászos elme, megújul a világ..” - „Majd ha...”

A romantikus művészetélményt aposztrofáló Liszt-versek közül - a társadalomtör
téneti szituáció szinkron vonásai révén - leginkább Baka István Liszt Ferenc éjszakája 
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a Hal téri házban című költeménye, a Liszt Ferenc éjszakái ciklus kezdő verse állítható 
párhuzamba a Szilágyi Domokos-vers közvetítette dezillúziós haza- és nemzetképpel.

[•••I
„Csend van. Köröttem alszik Magyarország.
S horizontja, e csókra csücsörítő
száj, nagyokat cuppant álmában, és 
nyálát csurgatja: Légy hálás, hogy a 
miénk vagy, Franci! S én hálás vagyok. 
Csak meg ne lásd, hogy a rapszódiák 
aranysújtása megfakult molyette 
díszmagyarodon, én szegény hazám.”

Végezetül még egy példa a felvilágosodás és a romantika művészeteszménye iróni
ájának a megszólalás jelen idejét értelmező kontextualizációjára: „Ifjúkorában Johann 
В. azzal hitegette magát és az alakulófélben levő magyar közvéleményt, hogy ő a Látó. 
Ezen a címen írt is egy sokaktól olvasott, még többektől bírált költeményt, melyben azt 
jövendöli, hogy megújul a világ, még mielőtt az évszázad, melyből a vers írásakor tíz esz
tendő volt még hátra, véget ér. »Talán bizony Apolló nyila fúródott beléd?« - kérdezte ak
kor egy barátja félig tréfásan, félig szemrehányóan. »Nem, kedves barátom - felelte ő 
tréfásan, félig elbizakodottan -, hanem Minerva kért tőlem menedéket.« Ehhez pedig 
tudni kell, hogy a költemény a Felső-magyarországi Minerva című folyóiratban jelent 
meg, mely ezután kevés idővel meg is szűnt. Azóta eltelt öt és fél évtized: a világ megújult, 
de nem változott meg, illetve nagyon is megváltozott, de közben elfelejtett megújulni. Jo
hann В. pedig Linzben üldögél számkivetve...” - olvashatjuk a Látó-jelenség, illetve a felvi
lágosodás szellemi csődje regénytematizációjának (MÁRTON 2006:45) vonatkozó sorait.

Még ironikusabb annak bemutatása, ahogy Batsányi (a regényben Johann В.) - aki 
megjósolta az új világ eljövetelét, de a reá választ adó romantika irodalmi nyelvét már 
nem képes befogadni - Vörösmarty Mihály Szózatát értelmezi. „Vörösmarty állítólag 
írt egy olyan verset is, melyben a magyar mint egyént arra szólítja fel, hogy hazájának 
legyen híve rendületlenül, ellenben a közösségnek nagyszerű nemzethalált ígér, sőt még 
azt is kilátásba helyezi, hogy a szomszédos népeknek könnybe lábad a szemük.

Kijelenti továbbá, hogy a nagyvilágon a magyar számára hazáján kívül nincs egyéb 
hely, és hogy itt kell, hazája szent földjén, élnie-halnia.

Nekem nagyon vörös ez a Marty!
Ezt gondolta Johann В., aki nem élt a hazájában, és több mint valószínű, hogy nem 

is ott fog maghalni, bár a magyar haza szent földjén őt már évek óta halottnak hiszik.
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Halottnak hiszi a Schedel! Ez a Schedel, ez a kisgömböc nem egyéb, mint a magyar 
haza, úgy, ahogy van!

Mert mit jelent az a gyönyörűen hangzó felszólítás, hogy: itt élned, halnod kell? Azt 
jelenti, hogy Magyarország „hamm!”: bekapja a magyart! Mint egyént bekapja, és mint kö
zösséget kiokádja, átengedve őt a nagyszerű halálnak így jár a magyar szinte kivétel nél
kül, és a kivételnek nem jár tisztelet, ö a kivétel, Johann B„ mert őt magyar létére sem 
tudja se lenyelni, se kiköpni a magyar haza, ez a huncut Schedel, ez a májas-véres disznó
gyomor!

Büszke volt, amiért valamit mégiscsak megértett a legújabb magyar irodalom furfang- 
jaiból” (MÁRTON 2006:133).
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Hagyomány és újraírás 
a XX. század végi 
magyar történelmi 
regényekben
Az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen

A jelenkor magyar történelmi regény értelmezésének leggyakoribb műfajstratégiai 
konklúziója a szövegalapú történelemértelmezésre, a szövegköziségre és a szövegelőz
mények feltárására vonatkozik. Az intertextualitás a „történelem tapasztalatának hori
zontja”-ként (TÖRÖK 2001:247) jelenik meg, a műértelmezés szövegdiskurzusában kép
zelhető el, a művek önreflexív tartománya szövegelőzményeket rejt. Török Lajos a törté
nelem félreolvasásáról szóló tanulmányában állapítja meg, miszerint „az itt érintett dis- 
kurzív sajátosságok egy olyan tendencia kialakulására mutatnak rá, amely végeredmény
ben megkérdőjelezi a múlt identikus hitelét képviselő interpretációs horizontokat” 
(TÖRÖK 2001:247). A XX. század utolsó évtizedében keletkezett posztmodern történel
mi regények különböző műfajok (a barokk heroikus és gáláns regény, a kalandregény, a 
bestiárium, a levelezés etc.) szervező eljárásaira cserélték fel a „tiszta” vagy egykarakterű 
történelmi regény létrehozására irányuló törekvéseket. A XX. század végére a történelmi 
regény műfajdiskurzusok szövevényében valósult meg. A Háy-, a Darvasi-, a Márton-, illet
ve a Láng-regények történelemről alkotott fikciójára és beszédmódjára gondolhatunk.

Török Lajos idézett tanulmányában a Jókai-féle történelmi elbeszéléshagyományt 
jelöli meg mint a XX. század végi magyar történelmi regény egyik lehetséges szövegalap
ját; a másik regényt mint a történelmi emlékezet és hitelteremtés forrását: „...az utóbbi 
évek magyar regényirodalmában egy, a kritika által a műfaji tradíció felől is beszédesnek 
minősített alkotás, Háy János Dzsigerdilenje, többek között éppen ezzel a Jókai-hagyo- 
mánnyal létesít párbeszédet” (TÖRÖK 2001: 244). A Háy-regény szövegközi vonzatai 
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közé tartoznak olyan, a Jókai-tradícióra épülő más történelmi regények is, mint az Egri 
csillagok és A koppányi aga testamentuma. Egyes értelmezésekben (KULCSÁR-SZABÓ 
1997:212-213) e hagyomány újraérthetőségének a kérdése is felmerül.

Kutatásaink szerint Jókai Mór egyes történelmi regényeinek (pl. az, Erdély aranykora, 
a Fráter György) műfaji kvalitásait mai történelmi regények olvasatai hitelesítették; így 
többek között Háy Dzsigerdilenje révén vált felismerhetővé, hogy a történelemről mint 
a világ egy aspektusáról szóló beszéd nem okvetlenül a kronológiai rendnek, tényeknek, 
illetve közmegegyezéses valóság- és ideálképeknek való megfeleltetést jelent, hanem 
horizontokat és lehetséges beszédmódokat is, minek értelmében a „hiteles” történelmi 
regények sorából a hagyományos poétikai konzekvenciáktól való eltéréseik miatt kizárt, 
egyértelműen semmilyen műfaji „sor”-ba, illetve „rend”-be nem illeszthető Jókai-művek 
mégis megfelelhetnek a történelmi fikcióról alkotott elvárási horizontunknak

A történelmi regényt valóságreferenciái alapján értékelő recepcióesztétika egészen 
a 20. század utolsó évtizedéig nem tudott mit kezdeni Jókai Mór ötvenes években 
keletkezett, ún. török tárgyú regényeivel, mindenekelőtt az Erdély-dilógiával. Háy 
János Dzsigerdilenje műfajstratégiai értelemben átértékelte és átírta egy évszázad Jókai- 
recepcióját.

Az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen 
összehasonlító vizsgálata
A műfaj (regény - az alcímként közölt egyértelmű meghatározás megerősíti ezt az ol

vasási lehetőséget) egyértelmű jelölésén túl több, szövegértelmezési stratégiára és szöveg
közi olvasati lehetőségre vonatkozó információt közvetít a könyv fülszövege, pontosab
ban a fülszöveg helyett közölt szövegtöredékek

„Van neki cselekménye, szerkezete, stílusa - van neki mindene. Van benne hősiesség, 
kaland, szerelem, vér - van benne minden. Ez egy rendes regény. Ha titkos kapuit felnyi
tod: magához vonz. Ha elkerülöd, örök életedben hiányozni fog” (HÁY 1996: Fülszöveg). 
A regény befogadását jelentő stratégia megalkotása szempontjából rendkívül megter
helt szövegről van szó, noha első mondata részben álinformációs közlés. Lényegében a 
„széttört szerkezet” és az alulstilizáltság is egyfajta kompozícióalkotó elvként működik, 
tehát meglétük természetes, másrészt a regény épp a hagyományos szerkezeti sémák 
lebontásával (miként azt a róla [is] szóló Márton Lúsztó-tanulmányban [MÁRTON 1998: 
154] olvashatjuk), „szétszedés”-ével és „összerakás”-ával létesít újraértelemző viszonyt 
a XIX. századi, pontosabban a Nyugat jelentette irodalmi artikuláció előtti, vagy azon 
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kívüli regényhagyománnyal. A klasszikus nagyepikai szövegformákra való hagyatkozás 
kiemelése a fülszövegben („van neki cselekménye”) esztétikai élménybefogadói és nem 
intellektuális jelentésalkotói attitűdöt jelöl ki az olvasó számára. Ezt a fajta érdeklődést 
célozzák meg a következő közlések („van benne hősiesség, kaland, szerelem, vér”) és 
a belőlük levonható következtetések is: „van neki mindene”, „van benne minden”, „ez 
egy rendes regény” - azaz mindaz jellemzi, ami a hagyományos nagyepikai formáci
ók (eposz, románc, regény) tartozéka. Ez egy „rendes”, történetmesélő, cselekményes, 
klasszikus hőssel (sőt, a kaland-szerelem-vér hármas motívumkapcsolat alapján feltéte
lezhető: heroikus hőssel) rendelkező regény, pontosabban annak egy korábbi változata: 
románc (románcos regény). Enigma és élmény - „ha titkos kapuit felnyitod” (megfejted, 
megérted), „magához vonz” (élményben lesz részed), míg ha nem olvasod el, kima
radsz belőle, világértésedben leszel kevesebb (s persze ide írhatnánk a nem olvasással 
kapcsolatos összes szokványos műveltségi-didaktikus tényezőt!), nem találálod meg a 
„dzsigerdilent”.

A fülszöveg általában a mű lényegét kiemelő, az olvasói figyelmet reá irányító, illetve 
felcsigázó közlés. Mindez tömény formában épül a Háy-szövegbe, ugyanakkor stílusa 
- elsősorban hangzatossága, felfokozott hangvétele, felszólító alakzatai és tegező formá
ja - révén a reklámszövegek, a triviális irodalom világa felé mutat. Komoly értelmezői 
stratégia helyett tehát inkább az ironikus távolságtartás gesztusára szólít fel. Ezt a hang
vételt a fülszöveg egyéb közlései is nyomatékosítják.

Dzsigerdilen - A halálos szerelem története; Dzsigerdilen - A török kor kis és nagy 
hőseinek élvezetes karneválja; Dzsigerdilen - It’s the real thing. Reklámszlogenként ha
tó hiányos mondatok mind, amelyek azonban megerősítik, sőt kibővítik a megelőző be
kezdés információit: a történetelbeszélés hagyományos eljárásait szerelmi és történeti tema
tikával kapcsolja össze, műfajtípusok ötvözetére, s a világértés tapasztalati alapjaira utal A 
török korra vetülő elbeszélői távlat a „halálos szerelem” románcos történetével, a realisz
tikus hangvétel a karneváli, tehát rendezetlen és esetleges képfelidézéssel párosul.

Márton László - aki szerint a magyar regény alakulástörténetének „töréspont”-jai 
a „műfajok vagy az írásmódok között húzódnak” (MÁRTON 1998:150), azaz irodalmi 
jelenségek folytonosságának kérdését vetik fel - a karneváliság fogalmát - természet
szerűleg Hamvas Béla regényírásában értelmezve - „a történelmi horizont egyik nagy
szabású [...] felszámolásának” (MÁRTON 1998:155) tartja. Ezen értelmezés szerint a 
XX. század utolsó két évtizedében (a tanulmány szerzője példaként Esterházy, Nádas, 
Krasznahorkai prózáját, Tandori, Petri, Kukorelly, Parti Nagy líráját említi) az irodal
mi tradíciókkal való viszonyban „a szétszedés, a mozaikkép szétszórása vagy mozaik
szerűségének leleplezése volt a fontos” (MÁRTON 1998:155). Háy János Dzsigerdilen 
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című regénye 1996-ban a „régi magyar ügyek”36-ről szóló irodalmi beszédmódoknak az 
idézettektől eltérő változatát teremti meg, azaz „törést”, más terminológiák értelmében: 
irodalmi paradigmaváltást indukáló mozzanatként identifikálódik Nemcsak lebontja, de 
újra is írja az építkezési alapul vett formát, amely ez esetben a fülszöveg által hangsúlyos 
gesztusokkal propagált XIX. századi magyar történelmi regény, annak az eposzi tartal
makat és funkciókat is átvállaló románcos változata. A regény további elemzése majd 
arról győz meg bennünket, hogy ez a feltételezésünk csak részben helytálló, azonban e 
ponton a hagyományként vállalt regénytradíció feltárására irányul figyelmünk, annál is 
inkább, hiszen a fülszöveg következő pontja ebben igazít el bennünket.

36 A történelmi múlt szinonimája Márton László idézett tanulmányában.

A Jókai-idézet („Alig teltek el évtizedek, s lassan mindent dzsigerdilennek, a szív 
gyönyörűségének neveztek, amiért szablyát villantani, életet adni érdemes.”) a főcímben 
jelölt fogalom (dzsigerdilen) és az alcím (A szív gyönyörűsége) közötti viszonyt magya
rázza. Ezek szerint a dzsigerdilen a szív gyönyörűségét jelenti, vagyis azt az értéket, amely 
az életáldozat erkölcsi mértékével azonos. Látszólag tehát könnyű dolgunk van, csak a 
mottó szöveghelyét kell megjelölnünk, és felismerhetővé válik a történelmi regénynek 
az a változata, amellyel a Háy-regény diskurzív viszonyban áll. Az idézett Jókai-szöveg 
azonban nem létezik, álidézet, legalábbis az eddigi filológiai kutatások még nem azono
sították származási helyét. Kulcsár-Szabó Zoltán a Jókai-szótám hivatkozik (KULCSÁR
SZABÓ 1997:211), amelyben a dzsigerdilen szó nem szerepel. Török Lajos A történelem 
(félre)olvasása című, az Erdély aranykorával foglalkozó tanulmányában (TÖRÖK 2001: 
245. a 13. jegyzet) Háy János Dzsigerdilenjét és Láng Zsolt Bestiárium Tansylvaniae című 
regényét (a jegyzetekben hozzá kapcsolva még Márton László Jacob Wunschwitz igaz 
története [1997] és Darvasi László A könny-mutatványosok legendája [1999] című alko
tását) a Jókai teremtette „műfaji tradíció újraírásaként” (TÖRÖK 2001:244) interpretál
ja. Az idézett Jókai-szöveg azonban nem az Erdély-dilógiából származik Ugyanakkor 
a tanulmány szerzője „olvasmányai alapján” (TÖRÖK 2001: 244. 9. jegyzet) azonosít 
három olyan szöveghelyet a Jókai-opusban, ahol a szó alakváltozatai megtalálhatók. Az 
utolsó budai basa (1859) című regényben a dsigerdilen „szívet átjáró” (JÓKAI 1976: 
18) jelenség (érzelem? érték?). A Szép Mikhál (1877) című művében egy török „igen 
szép rabszolgálója vagy felesége” neve, „Dzsigerdila [...]: ami annyit jelent, hogy ’szívet 
szúró’” (JÓKAI 1964:139-140). A Fráter Györgyben viszont Szolimán basa hirdeti ki, 
hogy „Buda török város: a neve »Dzsigerdilen«” (JÓKAI 1898:244. IL). A Háy-regényben 
referenciális kapcsolatba kerül mind a „szívet átjáró gyönyörűség”-jelentéssel (a szere
lemmel), mind Buda török nevével, s van olyan kontextusa is értelmezésének, ahol a 
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két jelentés egybecsúszik: a Budáért hozott áldozat az a „kincs”, amely a „szív gyönyö
rűsége”, de dzsigerdilen a város (a boldogság helye), ahol a szeretett lény tartózkodik: 
„Annát valóban a török rabolta el, s a budai várba szállították, ott őrizték, mert a szultán 
legféltettebb kincsének számított. [... ] S én Budára mentem, hogy megszabadítsam. Ott 
találkoztam össze a nemzet legderekabb fiaival, köztük egy Tarnóczi Márton nevűvel, 
aki a király követének mondta magát. Tőlük hallottam a félelmetes tervet, hogy a hatal
mas szultán birodalma egy módon rogyasztható össze, ha valamely kincset kihasítunk 
birtokából. S elmondták, hogy a gyöngylányt kell elrabolni, akit a török Dzsigerdilennek, 
a Szív Gyönyörűségének nevez” (HÁY1996:166).

A fentiekből leginkább a konkretizáció hiánya olvasható ki, s az olvasói stratégia: a 
jelentés (az enigma) kutatása mint intellektuális kaland-lehetőség. Annyi azonban bizto
san állítható, miszerint a dzsigerdilen egy többnevezős szellemi érték jele, s mint olyan, 
megnevezhetetlen és megfoghatatlan: csak az értőknek, a valamilyen módon beava
tottaknak, pl. „a nemzet legderekabb fiai”-nak (HÁY 1996:166) (a nemzeti érzés mint 
morális érték képviselőinek) nyilatkozik meg, s rejtőzködik értelme a kívülállók (az érté
ket rombolók, vagy bitorlók), a törökök előtt. Ez utóbbi jelentésről egy szövegbetétként 
funkcionáló legendatöredék is tanúskodik: „Úgy mesélik, amikor 1541 nyarán Budavár 
végül az övék lett, minden törökök vadul keresni kezdték azt a kincset, de sehol nem 
találhatták. Akkor a szultán csillagjósai megszemlélték a Mátyáspalota zodiákusképét, 
s szomorúan jelentették a szultánnak: »Fenséges és dicső, a múlt-korok csillagismerői 
azt az üzenetet hagyták: ez itt maga a dzsigerdilen.« Akkor a hatalmas Szulimán keser
vesen kezdett siratni, mert bizony kőhideg volt ez a város, nem pedig szívmeleg” (HÁY 
1996:216). Másutt a perzsa lány, a szultán szökött rabszolganője által a főhősnek felkí
nált szerelem és hatalom kapcsán nyer kifejezést, miszerint az igazi érték nem külsőség, 
rideg hatalom vagy gazdagság, hanem a szív legnemesebb tartománya: „amit érinteni 
többet tesz, mint éveken át a lángok között heverni” (HÁY 1996:278).

A Jókai-regények és a regényszöveg felvetette referenciák is csak a látszólagos/ 
hozzávetőleges megoldás eredményével kecsegtetnek a dzsigerdilen-rejtély megfejtésé
vel kapcsolatban. Egyetlen Jókai-idézet sem azonos vele, s nincs amely kontextuálná a 
fülszövegben közölt (ál)idézetet, ugyanakkor utat nyitnak a Jókai-opus irányába. Felkel
tik a figyelmet a szövegközi vonzatúk, Jókai török tárgyú regényei mint intertextuális 
vonzatkör iránt, aminek következtében másként olvasható a hagyomány, s másként 
interpretálható előttünk a XX. század végi magyar történelmi regény.
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A XX. század végén újraépítkező 
történelmi fikció és a tradíció
A történelmi regényt valóságreferenciái alapján értékelő recepcióesztétika egészen a 

XX. század utolsó évtizedéig nem tudott mit kezdeni Jókai Mór ötvenes években keletke
zett ún. török tárgyú regényeivel, mindenekelőtt az Erdé/y-dilógiával. A történelmiségét 
kétségbe vonó vélemények (MÓRICZ 1922 2:1434) egész sorát idézhetjük (NAGY 1999: 
18; IMRE 1996:148-149). Amikor a múlt század utolsó néhány évében mintegy tenden
ciát építve konstituálódott újra a történelmi fikciós próza, a magyar regény általában volt 
túl a szemléleti váltások sorozatán. Az irodalmi mű szubsztancialista felfogásával, a tiszta 
műfajok elméletével, a lineáris történetmondással, a világszerű megfelelésekkel szembeni, 
de a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulópontjától (pontosabban meghatározva: 1986- 
tól, a Bevezetés a szépirodalomba és az Emlékiratok könyve megjelenésétől számítva) egy 
évtizeden át ható, történetlebontó törekvéseket - a szöveghatás elveit, a töredék- vagy 
minimálprózai effektusokat - is módosító/leváltó erővonalak hatnak alakulására. Amíg 
a Mészöly-, Nádas-, Esterházy-, Lengyel-, Tolnai-, vagy Krasznahorkai-próza a rövidtör
ténet formáiból, szövegtöredékekből, idézetekből, áthallásokból és -írásokból építkezik, 
addig a Háy-, Láng-, Darvasi-, vagy Márton-regény 1995 után már a „nagy történet” 
elbeszéléséhez képez eljárásokat és alakzatokat. Ezekhez a narratívákhoz jelent gazdag 
műfaji tradíciót a félreértelmezett/félreolvasott Jókai-f&e történeti fikció. Jellemző, hogy 
az egykorú és a későbbi megértés is általában a románcként, vagy eposzregényként (Egy 
magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A kőszívű emberfiai etc.) elkülönített alkotásokat érté
keli az opusban, míg nem vesz tudomást azoknak a regényeknek az értékeiről, amelyek 
eltérnek a korszakban produktív tendenciáktól, így a scotti történelmi regény magyar 
vonulatától, Jósika romantikus kalandregényeitől, az Eötvös- vagy Kemény Zsigmond- 
féle intellektuális-historizáló regényírói attitűdtől.

Háy János Dzsigerdilenje nem elsősorban tematikai szempontból létesít párbeszédet 
a Jókai-opus darabjaival, hanem a történelemről szóló beszéd lehetőségeinek megvá
lasztása révén. A magyar történelmi regény specifikus tematikája a török kor térideje; 
a három részre szakadt Magyarország térvilága. Háy János regényében egy többnyi
re domináns látószöget és elbeszélői nyelvet megformáló főszereplő (Rák Móric) és 
három alteregója (Bridorits Pál, Kristóf János és Pethő Gergely) indul el egy időbelileg 
valójában behatárolható - a török hódoltság utolsó éveit jelentő, Buda visszavételét és 
Savoyai Jenő hadjáratait magában foglaló - korszakban felkutatni a dzsigerdilen (Anna? 
a boldogság?) jelentette kincset. Hozzávetőlegesen ugyanezt az időszeletet, Apafi Mihály 
fejedelemségének idejét (Zrínyi Miklós tragikus halálától Bánfi Dénes kivégeztetéséig) 
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jeleníti meg előttünk Jókai Erdély aranykora című regénye. A történelmi múlt kiválasz
tott időszakáról alkotott esztétikailag szuverén, költői világ (a történelmi regény) létre
hozásában (s ez a két mű közötti diskurzivitás lényege) Háy a Jókai-elbeszéléssel rokon 
beszédtechnikákkal él. Legjellemzőbb eljárás az, ahogy mindkét szövegszerveződés 
megbontja az időbeli és az ok-okozati viszonyrendszereket, s a szereplők egy majdnem 
(a Háy-regényben teljesen) esetlegesen alakuló időben és bizarr történelmi térben járják 
be a maguk dzsigerdilen-útját.

Az Erdély aranykoráról alkotott kritikai észrevételek37 általában a történet lineáris 
időrendjének a Zrínyi-epizóddal történő megbontását emelik ki zavaró és érdektelen 
momentumként, leginkább azért, mert az elbeszélő ezt a szálat egyszerűen elejti az 
első fejezet végén. A második fejezet egy négy évvel korábbi eseményt, Apafi Mihály 
tatár fogságból való megszabadulásának történetét mondja el; ezen a szálon indul el a 
narráció, s csak a IX. fejezetben történik egyetlen megjegyzésnyi utalás az első fejezet 
vadkan-epizódjára. Ezek a látszólag mellékesnek tűnő elbeszélői megjegyzések azonban 
a történelmi perspektíva és jelentés létrehozásának legjelentősebb momentumai. Már a 
regény legelső bekezdése olyan tört vonalakra utal, amelyeknek majd fontos szerepűk 
lesz a jelentésképzésben: „Mielőtt átlépnők a Királyhágót, búcsúzzunk el egy tekintet
tel Magyarországtól” (JÓKAI 1985: 5). A második bekezdésbeli elbeszélői reflexió a 
valóságos töréspontok (országhatárok) szellemi értelmére irányítja a figyelmet: „Egy 
jelenetet fogok élőtökbe rajzolni, mely félig vaksors, félig misztérium - félig vigalom, 
félig gyász. Egy pillanatnyi véletlen, s mégis egy század fordulópontja” (JÓKAI 1985: 
5). A korszakváltó történés, Zrínyi Miklós halála, 1666-ban következett be, mégis egy 
század fordulópontjával azonosítja az elbeszélő. A fejezet lezárása több támponttal is 
szolgál a töréspont milyenségét és jelentését illetően. Ezek szerint Zrínyi Miklós „hazája 
legnagyobb költője” és „legvitézebb fia”, „honának szerelme, véde, dicsősége” (JÓKAI 
1985:28) volt. „A hadvezért, a státusférfit elfeledték, csak egy maradt fenn belőle, egy 
él örökké: a költő!” (JÓKAI 1985: 28) Vagyis Zrínyivel egy magatartásminta, erkölcsi 
érték: a heroikus értelmű, feltétlen hazafiság morálja veszett ki Magyarországról (a 
XVII. századi hősiesség - mint irodalmi toposz van jelen a magyar irodalomban!), s 
csak a költő emlékezete maradt fenn, holott a kívánatos jellem (gondoljunk Berzsenyi 
ódaköltészetének jelentéseire!) a kettő (bátorság és szellemi gazdagság) ötvözete volna. 
A „búcsú Magyarországtól” gondolata ezen a ponton újabb tartalommal bővül: nemcsak 
az országtól, de annak diadalmas képétől való elszakadást is jelent. Nem véletlen, hogy a 
költő halála és a dicsőséges nemzetkép megszűntének összefüggésére épp a IX. fejezet

37 A kérdéssel hosszasan foglalkozik több vonatkozó véleményt is idézve TÖRÖK Lajos A történelem (félre) 
olvasása című tanulmányában (TÖRÖK 2001:242-259).
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ben történik újabb utalás: „Néhány év folyt le már, mióta Apafi fejedelemmé lön. Azon 
időben vagyunk, midőn Zrínyi Miklós véletlen halála után a magyarországi elégületlen 
párt széttörve, nagyobbrészt Erdélybe menekült...” (JÓKAI 1985:144). Ugyanitt derül 
fény a nevezetes vadászaton (I. fejezet) látott, és az ifjú Bethlen Miklós által már akkor 
cselszövőnek minősített „kopasz férfi” kilétére, ö Teleki Mihály, Apafi fejedelem első 
tanácsosa, aki ettől a ponttól kezdve a legfőbb játékszervező, s aki hatalmi cselszövései
ben - mindenekelőtt legjelentősebb ellenfele, Bánfi Miklós elveszejtése érdekében - a 
hatalomféltéstől (Apafi Mihály) a szerelemféltésig (Béldi Pál) minden eszközt felhasz
nál. (Intellektuális beállítottsága leginkább a történelmi időrend szempontjából korábbi, 
de Jókai regényírásában későbbi hős, Fráter György alakjához mérhető. Ö is a nemzeti 
egység megteremtésén fáradozik, azonban Teleki nem birtokosa annak a távolságtartó, 
ironikus szemléletnek, amely Martinuzzinak lényeges vonása.)

Ez, a IX. fejezet képezi a regény képzeletbeli középpontját, ahol a narráció iránya 
ismét fordulatot vesz. Ettől kezdve Bánfi Miklós áll az elbeszélés középpontjában, amely
nek folyamatát a hős halála zárja. A halál képe (Zrínyi véletlen és Bánfi erőszakos 
halála) így keretezi be a regényvilág kiteljesítette legfőbb jelentést, az országra vetülő 
pusztulás-képzetet: „A tragédia be van fejezve a hős halálával. Más alakok, más vezé
rek veszik át ezentúl a történetek folyamatát. Erdély sorsa, alakja, története átváltozik 
A palloscsapás, mely Bánfit megölte, egy korszakot vágott ketté, melynek folytatása 
nem jő.” Két nagyon fontos mozzanatot kell itt kiemelnünk az egyik, miszerint Bánfi, 
a hős feje hull porba, s ezzel mintegy (miként Zrínyi, a hadvezér halálával is, csak „egy 
országgal odább” [JÓKAI 1985:29]) a nemzeti ideál tűnik el a magyar valóságból. A 
másik fontos tényező az, ami a kiemelt idézetben elhallgatott, mögöttes információ: 
„egy korszak” ért véget, „melynek folytatása nem jő”; ez a világ Erdély, s a benne testet 
öltött független magyarság sziget-képzete. Kabdebó Lóránt a Fráter György című Jókai- 
regény kapcsán fejti ki erre vonatkozó véleményét: „Állandó önirónia: ha stilisztikai 
eszközként nézem megoldásait. Például a nemzeti egységről álmodó másik politikust 
bemutató regényének címe, az Erdély aranykora. Milyen aranykor lehet egy önmagát 
felemésztő, széthulló egység története? De ha jobban odafigyelek, nemcsak ironikus ez 
a megnevezés. Mert az egység még ezen az ismételt mélyponton is felmutatható. Erdély 
még Erdély még ha Apafi is a fejedelme. És ott van egy történelmi zseni, Teleki Mihály, 
mint itt Fráter György, aki képes egyfajta nemzeti egységben gondolkozni, és elképzelni 
a nemlétező nemzetet” (KABDEBÓ 1996:56).

A narratív hasonlóságok és a motivikus összefüggések (pl. a legfőbb szellemi-mo
rális értéknek a kincs/arany fogalmával való jelölése) mellett az Erdély aranykora és a 
Dzsigerdilen között jelentésbeli diskurzus is megfigyelhető. Az esztétikailag utánképzett 
történelmi korszak történései, emberi viszonyai, erővonalai belső ziláltságának megje
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lenítésével az ironikus távlatot teszi meg mindkettő a történelemről, a „régi ügyek”-ről 
(MÁRTON 1998:154) való beszéd egyetlen lehetséges kiindulópontjának. Az érték
vesztett világban a keresés, a dzsigerdilen az egyetlen érték. E komparatív viszonyrend
szerben a dzsigerdilen lehetséges értelme: történelmi idő, hősi kor, nagy szerelem; a róla 
való beszéd perspektívájából: a heroikus kor (Fráter György), a nemzetegység (Erdély 
aranykora), a dzsigerdilen/értékazonosság (Dzsigerdilen) elmúlása, vége. Fráter György 
számára „a diadalmas magyar királyság nehezen múló fikciójá”-ban (MÁRTON 1998: 
155) Teleki Mihály szempontjából az Erdély-érdekkel is szembeforduló „nemzetegy
ség”, míg Rák Móric szemszögéből az Anna-szerelem képében ölt formát, illetve testet a 
legfőbb érték Mindhárom eszmény bukásra ítéltetett, de nem jár másként Bánfi Dénes 
sem, az Erdély aranykorában megrajzolt másik lehetséges (út)keresés képviselője: végzetét 
a Teleki-illúzióval ellentétes érdek, Erdély függetlensége megőrzésének eszméje okozza, 
s az a végtelen magány, mely a nagy formátumú, eszmék nevében cselekvő, a heroikus 
magatartás megtestesítőjeként fellépő hőst veszi körül az eszménytelen, többértelmű, 
cselszövéssel teli világban.

A szerelemkeresés az Erdély aranykorának, és a Dzsigerdilennek is lényegi motívuma. 
Olyan képlet, amely a hagyományként értelmezett regénytradíció kiemelt narratívája. 
Jókai vizsgált műve mellett pl. Kemény Zord időjében is „sorsmotívum” (pl. Izabella 
királyné, Dora életében). Bánfi végzetében is jelen van a szenvedély: a házasság szentsé
gét áldozza fel Azraële, a perzsa odaliszk kétséges szerelméért. A lány miután elárulja a 
férfit, megindokolja tettét. Magyarázata sajátos, az egész erdélyi társadalomra érvényes 
jelentést tartalmaz, a hatalomfüggő érték fogalmát: „Uram! Ön rosszul lát a szívekbe. 
Szerelmet adunk magunkért, de magunkat nem adjuk a szerelemért. Ön eljátszá hatalmát, 
s midőn mindenkitől elhagyatott, egyedül engem hitt hívének, ki Önben csak e hatalmat 
szerettem. Én azé vagyok, aki ezt öröklé” (JÓKAI 1985: 338-339). A perzsa nő hideg, 
hatalomfüggő szerelmének motívuma teljes egészében átkerült a Dzsigerdilen világába. 
Emellett a halált hozó szerelem több variációjára is ráismerünk. Végzetes szenvedély (a 
nosztrai boszorkányasszony iránti vonzalom) teszi tönkre a renegát Szilvesztert, Anna 
keresésébe pusztulnak bele az elbeszélő alteregói, Köprüli beglerbég, Kanizsa török 
parancsnoka („Mohamed csillaglovon jött érte, nyergébe rántotta s a túlvilág csillám
ló tájaira vitte, oda, ahová azok kerülnek, akiket a szerelem vitt a halálra” [HÁY 1996: 
161]) s veszíti el (a megtalált nő hidegsége miatt) élete értelmét az elbeszélő maga is. A 
dzsigerdilen (a kincs/érték) elvesztése birodalmakat roppant össze, s a keresés vége felé 
metafizikai szintűvé (pl. hold és a csillagok) emelkedik reménytelensége.

Kulcsár-Szabó Zoltán már idézett tanulmányában arra mutat rá, hogy „a Dzsigerdilen 
mint történelmi regény nem osztja a műfajnak azt az illúzióját, hogy tárgyát valóban a 
történelemben lelheti meg, hanem hangsúlyozottan szövegek hálózatában találja önma
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gát” (KULCSÁR-SZABÓ 1997:212). A Jókai-hagyomány mellett megidézett szövegvi
lágként említhetjük az Egri csillagokat. A babócsai várkapitánynak elmesélt történetet, 
melyben az elbeszélő magát Bornemisszának, Annát pedig Ceceinek nevezi, Kulcsár- 
Szabó az Egri csillagok „alternatív továbbításának” (KULCSÁR-SZABÓ 1997: 211) 
tekinti. Valóban, a szerelemkeresés ilyetén történő folytonossá tételével annak időtlen
ségét és irodalmi toposz-képzetét hangsúlyozza, ugyanakkor az az ironikus távlat (pl. a 
történelmi ideálok sorozatos lebontása), ami a történelemről szóló beszéd Jókai-Háy- 
féle változatát jellemzi, messze (pontosabban az ironikus perspektíva felé) távolítja a 
Dzsigerdilent az Egri csillagok szövegvilágától. A szövegbetét jelentette „gárdonyizás”38 
is csak paródiaként értelmezhető, miként a Kinizsi- (itt is molnárlegény mint Kemény 
ironikus beszédében!), a Zrínyi- (amint haditervét látva hahotázik Montecuccoli, hogy 
aztán ajkára fagyjon a mosoly), a Koháry-, a Bethlen- és a Thököly-történet (ez utób
biak a testszobrász Úristen szemszögéből láthatók, aki Imrusnak tiszteli a kuruc vezért, 
s eltolja mindhármójuk fejét, s kitől félkészen szökik meg Koháry!) is csak ilyen néző
pontból látható és értelmezhető.

38 Márton szerint a XIX. századi történelmi regény-hagyomány XX. századi újjáalapításakor irodalmunkban 
kialakult egy Gárdonyi-féle séma, amely „kiszínezett leckefelmondás”-t jelent. Ennek követését nevezi 
pejoratív értelemben „gárdonyizás”-nak (MÁRTON 1998:154).

A Jókai-regény új- és másszerűsége - amiért nem idomult a korabeli kritikai elkép
zelésekhez - a regénybeli többszörös horizontváltás (a Zrínyi-, Teleki-, illetve a Bánfi- 
perspektíva váltakozásának) következménye. Ide kapcsolódik be a Háy-regény, ezzel a 
hagyománnyal létesít párbeszédet, azzal a teremtő elvvel, miszerint a történelmi regény 
nem tényszerűség, filológiai pontosság és kronológiai megfeleltethetőség, hanem látásmód 
(horizont), a történelemről szóló beszéd egy lehetséges változata; alapvetően fikcionális 
természetű (album) és szövegek tapasztalatába épül bele.

A történelmi regény Erdély aranykora, illetve a Dzsigerdilen képviselte változatának 
megjelölésével kapcsolatban - főleg a XIX. századi regényfelfogás, valamint a Háy-regény 
fülszövege diktálta stratégiák alapján - felmerült a románc, vagy az eposzregény típusa 
mint megfeleltetés-lehetőség. Elemzésünk során azonban arról győződtünk meg, hogy 
mindkét mű világa távol áll attól a transzcendens világképtől és beszédmódtól, amely 
az eposzi funkciókat és tartalmakat átlényegítő történelmi regény sajátossága, s inkább 
az ellenkező távlat megnyitásában, a heroikus tudás és magatartás érvénytelenné válá
sának felismerésében van szerepük. így már egészen átértelmeződik a fülszövegben 
közölt fiktív idézet is, „lassan mindent dzsigerdilennek, a szív gyönyörűségének nevez
tek, amiért szablyát villantani, életet adni érdemes” - a dzsigerdilen a nemzeti tudat/ 
eszme múló ideáljának szimbólumává válik.
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Jókai Mór regénye példa nélküli, semmilyen műfaji „sor”-ba, „rend”-be nem illesz
kedő vállalkozás a XIX. század ötvenes éveinek elején, míg a Háy-regény e divergens út 
folytatásában kiteljesedő, nagy arányú eposzparódia.

A történelmi regény - történészeket és filológusokat zavarba ejtő - titok, dzsigerdilen, 
amely „magához vonz”.
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Utazás a „cselekvő” 
természetben
Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklése
és a XIX. századi elbeszéléshagyomány

Mészöly Miklós nyolcvanas években keletkezett prózája a XX. század végi - a törté
nelmi tapasztalat forrásait a szövegköziségben kereső - történelmi elbeszéléssel képez 
alakulásrendet, ugyanakkor a XIX. századi történelmi elbeszéléshagyományra, minde
nekelőtt Jókai Mór regényírására is erőteljesen reflektál.

Az új, azaz a XX. század végi magyar történelmi regény konstituálódásának első 
fontos mozzanatai Mészöly Miklós „időskori” prózájában ismerhetők fel. A következte
tést, miszerint a Megbocsátás című kisregény és az utána következő elbeszélések (Merre 
a csillag jár, Sutting ezredes tündöklése) fordulatot jelentenek prózánk alakulásában, s 
hogy ezek az alkotói korszak csúcspontjai is egyben, nemcsak az idézett Grendel Lajos 
vonja le (GRENDEL 2002). A nyolcvanak években keletkezett Mészöly-próza Balassa 
Péter, Ihomka Beáta és Kulcsár Szabó Ernő gondolkodásában is „vízválasztódként 
identifikálódik (BALASSA 1987; THOMKA1995; KULCSÁR SZABÓ 1992). Toldi Éva 
ezeket a konzekvenciákat a XX. század végi (XXI. század eleji) történelmi regény (első
sorban a Darvasi- és a Márton-próza) hagyományára és előtörténetére vetítve állapítja 
meg: „Mészöly történeti érzékenysége, amely a víziót a sűrű atmoszférateremtéssel és 
a történelmi korok időbeni együtt láttatásával elegyítette, ihletője lehetett az általunk 
tárgyalt regényeknek” (TOLDI 2008:99).

Mészöly nyolcvanas években keletkezett prózája, majd az ezekből építkező és a kilenc
venes évek elején létrejött kötetkompozíciói (pl. Volt egyszer egy Közép-Európa) sem csak 
a legújabb kori történelmi regénynek, hanem a XIX. századi történelmi elbeszélésnek 
is igen hatásos szövegközi vonzatait képezik. „Különösen telített, gazdag, archaikusán 
patinás, rétegezett nyelvű és szemantikájú” (THOMKA 1995:74) elbeszélésének vállalt 
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hagyományaként Thomka Beáta a századforduló metaforikus-szimbolikus prózáját és a 
Jókai-regény „mérhetetlen tapasztalati anyag”-ra (THOMKA 1995:74) épülő feljegyzés
rétegeit jelöli meg. Grendel a Márquez-hatás mellett ugyancsak a Krúdy-próza és Jókai- 
regény hatásrendszerét említi (GRENDEL 2002). Ezekkel a kötődésekkel Mészöly vizsgált 
elbeszélései, köztük az általunk vizsgált Suiting ezredes tündöklése, nemcsak a célelvű 
történetírásnak, illetve a történelmi elbeszélés kronológiai és kauzális rendjének hátat 
fordító új történelmi elbeszélésekkel képez alakulásrendet, de a hitelesség és hihetőség 
történelmi forrásait is a szövegköziségben, a szövegtapasztalatban kereső eljárásokkal 
is szervesül. Grendel a történeti tér kiképzésének analógiáiban (Pannónia tere éppúgy 
elvont és konkrét mint Macondóé) azonosítja a Márquez-hatást, míg a Jókai alkotta 
történelmi regény szövegtapasztalatát a „történelmi Magyarország gazdag és színes 
embertenyészetének” (GRENDEL 2002:25) utánképzésében ismeri fel.

A XX. század végi történelmi elbeszélés vizsgálatai során szövegköziségnek nemcsak 
az írott szövegek közötti viszonyt értelmeztük, hanem a mitikus tudásra és a közössé
gi emlékezetre épülő narratívákat is. Szilasi László (SZILASI2000) a Northrop Frye- 
elméletre (FREY1973,1987) hivatkozva fejti ki, miszerint egyes Jókai-szövegek, regény
ként nem, vagy csak nehezen szólíthatok meg, ezért jelentéseinek feltárása érdekében 
célszerűbb a „mindig másra utaló olvasási lehetőség kihasználása”, azaz a románc (epikus 
románc, románcos történet) és a novel (regény) műfaji sajátosságait szembeállítva; regé
nyes, illetve románcos szálát különválasztva értelmezni a szöveget. A románcot Nagy 
Miklós a mítosz, az eposz, a legenda és a mese világképével rokonítja (NAGY 1999), 
mivel „közel hozza egymáshoz az égi (eszményi) meg a tapasztalati világot”, „lélek
tani őstípusok felé mutat”, „allegorikus jellemábrázolásával” (NAGY 1999:116-117) 
eltér a műfaj konvencióitól, annak stílusirányzatok és korszakfogalmak determinálta 
sajátosságaitól.

Imre László az epikai műfajok XIX. századi létformáját vizsgálva állapítja meg, misze
rint a történelmi regényt „az eposzt pótolhatónak mutató [...] műfajaként (IMRE 1996: 
148) is szemügyre kell vennünk, vagyis az ilyen típusú művek értelmezésekor - még 
ha a műfaj funkcióit a történelmi regény csak bizonyos szegmenseiben viszi is tovább 
- szükségszerű az eposzra mutató olvasási stratégia. A kőszívű emberfiáira, mint az így 
érthető művek egyik mintájára mutat rá a Jókai-opusban és a XIX. századi regényírás
ban. Hösepikai elemeit, mitológiai utalásrendszerét és transzcendens világképét jelöli meg 
mint legfőbb eposzi vonásokat.

Ez az epikus hagyomány mindenekelőtt az út, az utazás, az úton levés és a kóborlás 
jelentéseit mozgósító Mészöly-prózában (Fakó foszlányok nagy esők évadján, 1983; Merre 
a csillag jár, 1984; Suiting ezredes tündöklése, 1986; Pontos történetek útközben, 1989 etc.)
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épül tovább, olyan tájélményt (térbeli érzékelést) örökítve át, melynek leírása a „létfel
fogás pontos képrendszerét bontja ki” (IMRE 1996: 75). A „cselekvő természetiben 
(SZILASI2000:120) történő utazás jelentésalakító elvén túl a Suiting ezredes tündöklése 
című Mészöly-elbeszélés (kisregény?) és Jókai A kőszívű ember fiai című regénye között 
referenciális vonatkozás, 1848 szabadságharc valósága, is összekapcsoló elem. A jelzett 
archetipikus és referenciális motívumok vizsgálata elsősorban a hagyomány Mészöly- 
prózában történő transzformációira, újjászervezésének és átírásának módozataira mutat 
rá. A két regény, A kőszívű ember fiai és a Suiting ezredes tündöklése létfelfogást kibon
tó képrendszerének azonos motívumait, az útképzeteket követve vizsgáljuk az eposzi 
ihletettségű (történelmi) regény XIX., illetve XX. századi transzmutációit: az analóg 
tartalmakról szóló „százados” eltéréseket mutató beszédmódokat.

A Jókai-regény hősepikai vonatkozásai közül Nagy Miklós többek között az olyan 
„nagy tömegeket hömpölygető tablók sorá”-t emeli ki, mint amilyen a „százhetvenöt 
[?] huszár útja a Kárpátokon át” (NAGY 1999:73)?9 A szöveget alakító útleírások közül 
ez a (történelmi tényekkel, pl. a Lenkey-század hazatérésével is összefüggésbe hozható) 
„hannibáli”39 40 csak egy a szereplők által megtett valóságos és szimbolikus utak közül; 
szerkezeti szempontból a regény egyetlen fejezetét képezi. Kompozíciós értelemben 
azonban központi helyet foglal el: egyrészt a sziget-hazába41 való megtérés útját jelöli, 
másrészt a fő (vagyis a forradalmi) események láncolata veszi vele kezdetét.

39 A kérdőjel [?] a huszárok létszámára vonatkozik, Jókainál ugyanis kétszázhúsz: „Nem nézek hátra, nem 
számolom meg, hányán jönnek velem abból a kétszázhúszból, akiből a század állt még tegnap este” (JÓKAI 
1963:244). „Az őrmesterek számba veszik a legénységet. »Kétszázhúsz!«” (JÓKAI 1963:245).

40 Még a kritika használta jelzők is az eposziság, a legendákra való reflektáltság tényét nyomatékosítják. A 
„hannibáli” jelző egyébként egy Nagy Miklós-idézetben fordul elő Imre László jelölt korszak-monográ
fiájának vonatkozó részletében (IMRE 1996:148). Imre Nagy Miklós Virrasztók című 1987-es kötetének, 
Jókai-fejezetéből idéz. Ugyanazon szövegrész Nagy 1999-es Jókai-monográfiájébsn jelző nélkül szerepel 
(NAGY 1999:73).

41 Az Otthon és a Haza fogalmi rokonaként, szinonimájaként funkcionáló Sziget-motívum Jókai regényírá
sában Nagy Miklós jelölt monográfiájában is értelmezésre kerül (NAGY 1996:86).

Baradlay Richárd útja nemcsak a száz évvel később, más szövegben formált lovas, 
Sutting ezredes utazásától tér el szemantikai értelemben, de Baradlay Ödön orosz sztyep
pékén át vezető, nem kevésbé kalandos útja is egészen más jelentésekre mutat - nem 
beszélve Jenő hazatéréséről, amiről (hiszen esetében nem a valóságos, hanem a lélekta
nilag bejárt út a fontosabb) csak annyit tudunk meg, hogy „a Duna folyama” (JÓKAI 
1980:243) volt országútja.

Ödön és barátja, a segítő-kísérő, később titokzatos szerepű Léonin, számos, ám 
reális veszély (a tél viszontagságai, a farkascsorda támadása stb.) közepette érkezik haza.
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Alakjának „eszményisége” annyira különbözik Richárdétól, mint amennyire a népmese 
világképe az eposzétól. Ödön utazás-történetét ugyanis népmeséi, Richárdét pedig eposzi 
ihletettségűnek érezzük. Az anya szavára hallgató „tékozló”42 fiú szerepe, a bátorságát és 
találékonyságát sorozatosan célzó próbatételek, a személyi segítők és a különböző tárgyi 
rekvizitumok olyan motívumok a regényben, amelyek a népmese világából származnak 
A Richárd alakította hős-ideál (magatartásmintáival és utalásrendszerével) ennél archai- 
kusabb világértésre mutat: a hadba tartó, a bátorság és életáldozat készségével („vak 
bátorsággal és végelszánással” [JÓKAI 1980: 246]) felvértezett, lélektani értelemben 
teljes (egynemű célok és eszmények vezérelte) hősiesség megtestesítője. Épp ezeknek 
az előképeknek (a heroikus hős mintájának) megfelelően: magatartása kevésbé egyedi, 
alakja43 egysíkúbb Ödön és főleg Jenő személyénél.

42 Az anya levele Ödönt egy titkos szórakozóhelyen éri utol; „a tékozló” az eszményi szerelem és hűség 
értékrendjétől eltávolodóra és ezen értékekhez való visszatérőre utal a tanulmány szövegében.

43 „Richárd nem tudatos fő, léhaságait, könnyelműsködését egymás után leveti szerelme és hazafias érzése 
hatására. Mintha б lenne a narrátor kedvence...” (NAGY 1999:75)

44 HÁY János: Dzsigerdilen. Budapest, 1996. DARVASI László: A könnymutatványosok legendája. Budapest, 
1998.

45 Palvicz Ottó folyamatosan keresi, üldözi és felszólítja Baradlay Richárdot a sorsdöntő viadalra, mint 
ahogy a trójai háború hősei, Akhilleusz és Patroklosz előtt is ismeretes saját végzetük, és közreműködnek 
beteljesülésében.

Az eposzi nagyjelenetre, vagyis a két hérosz, Baradlay Richárd és Palvicz Ottó Iliász- 
csataképeket idéző összecsapására az isaszegi erdőben kerül sor. Párviadaluk inkább 
méreteiben, hősiességében hasonlít a trójai háború héroszainak (pl. Patroklosz és Hektór, 
Hektór és Akhilleusz) összecsapásaira mintsem kegyetlenségében, vagy elrettentőén 
véres mivoltában. Jókai török tárgyú történelmi regényének, az Erdély aranykorának 
csatajeleneteit viszont inkább ez utóbbi vonás, részletezően elborzasztó öldöklés-jele
netei rokonítják az Iliász analóg tartalmaival. (A kontextusos olvasás itt új történelmi, 
illetve áltörténelmi regényeket von be az értelmezés vonzatkörébe, így a Jókai-újraírás- 
ként elemzett Dzsigerdilent, Háy János művét, vagy Darvasi László változatos halálne
mekben bővelkedő regényét, A könnymutatványosok legendáját.44)

A homéroszi eposzok világára reflektál az a módszer is, ahogy az ellenkező oldalon 
álló, de hősiességük mértékében egyenértékű harcosok-héroszok folytonos és eleve elren
deltetett45 szembenállását jeleníti meg a Jókai-regény. A nemzet sorsát megpecsételő nagy 
harcban, követve-keresve egymást vívják személyes kis harcukat, amely a fölébük emel
kedő nagy eszmék (császárhűség kontra hazaszeretet) jelentőségéből következően alle
gorikus értelművé fokozódik: a haladás és a maradiság mérkőzik egymással általuk.
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A transzcendens világkép és a lélektani őstípusokat megjelenítő jellemábrázolás mellett 
Baradlay Richárd útjának számos más hősepikai vonatkozása is van: pl. ahogy az elemek 
(tűz-víz), vagy ahogy az isteni gondviselés és az ördögi erő avatkozik sorsukba. De ezeknél 
rejtettebb, utalásszerű mozzanatok is mitikus jelentőségűvé avatják az utazást: az előttük 
álló zordon Kárpátok Atlasz legyőzhetetlen isten-képére mutat, a „széles, sötét folyam
tükör” (a Duna) a rajta átkelő lovasokkal „egy ezüst szegélyű óriáskígyó” (JÓKAI 1980: 
245) képét idézi fel, a nap „tűzveres hegyként” (JÓKAI 1980:246) kel fel, a tájra ereszkedő 
köd pedig a világtenger ősképét jeleníti meg. „Amerre a szem ellát egy hullámzó óceánt 
lát, a földön fekvő köd óceánját, mely hófehéren, tornyos habokkal a tengert utánozza” 
(JÓKAI 1980:259). A felhő „országló” ködalakként („Mit kerestek az én országomban?” 
[JÓKAI 1980:263]) fogadja a menekülőket stb. A Phlegetón és a Sztüksz folyók szere
peltetése egy hasonlatban nemcsak a hasonlított, az útjukba eső mocsár, de a küzdelem 
pokoli mivoltára is vonatkozik, mint ahogy tűz elől a hegycsúcsra kapaszkodó katonák 
erőfeszítése is „titáni égostromlás”-ként (JÓKAI 1980:265) reflektál a mítoszok világá
ra. A Kárpátokon keresztül vezető út történései végig a világosság és a sötétség paraleljei 
között bontakoznak ki: „Sötét van; aki másra gondolta magát, elmaradhat, visszatérhet. 
Hanem ha egyszer a nap feljön, akkor azután, aki odáig velem jött, az készen legyen rá, 
hogy a csatatér törvénye alatt áll...” (JÓKAI 1980:244); virradatkor teszik le esküjüket a 
huszárok, „sápadt reggelfény és tűzvillanások mellett” (JÓKAI 1980:246), később „korán 
beálló őszi éjborongás” (JÓKAI 1980:247) rejti el őket üldözőik elől.

A kollektív értékek (bajtársiasság-csapatszellem-nemzethűség) vezérelte (a szó eredeti 
értelmében elképzelt) hős, Baradlay Richárd, „belovagol” a forradalomba. Mozgásának di
namikáját a vágta jelöli. A nemzeti hadsereget reprezentáló csapat élén, a hős szerepét 
formálva tart a nemzeti eszményektől idegen városból haza, az otthonosság térjelei közé.

„A múlt század egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján érkezett Sutting 
ezredes Szegzárdra” (MÉSZÖLY 1989:35) - hangzik a Sutting ezredes tündöklése első 
mondata, hogy a záró szövegegység utalásai („.. .hajnalban már Szegzárdon kell lennie”, 
„Ez volt az első hűvösebb nyári éjszaka, mióta az Ondava völgyén leereszkedett, és hazai 
földre lépett” [MÉSZÖLY 1989:58] ) nyomatékosítsák - miként az első és az utolsó mondat 
közti szövegtérből kifejlik - folytonos utazásának, kóborlásának, „csendes poroszká- 
lásának” (MÉSZÖLY 1989:56) ideiglenes érkeztél, a pillanatnyi megérkezés jelentését. 
Az ezredes a lélektani őstípus és az allegorikus jellem attribútumait egyesítve magában 
a hős-értés mitologikus fogalomkörén belül is újraírja a Jókai-hős képét. Amennyiben 
A kőszívű emberfiái az Iliász hérosz-fogalmát mozgósítja, Sutting ezredes útja inkább 
odüsszeuszi, annak világképváltozásait is követi: a konkrét meghódításának vágya helyett 
ismeretlen/kiismerhetetlen végcél, bizonytalan kiemenetel és lezáratlanság jellemzi.
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Ahogy Odüsszeusz ismét útra kel, úgy Sutting ezredes bármilyen térkoordináták közöt
ti (Lemberg környékén Crescence-nál, Bogyiszlón, Töttős Ádám lómészáros sátrában 
Szekszárd határában) időzése is átmeneti. Az ezredes magányos lovasként végiglovagol 
Európán, poroszkálva teszi meg az utat, miközben „sorsdöntő vérengzések mellett lova
gol el” (MÉSZÖLY 1989:36). A történelem folyamába avatkozó nagy formátumú hős 
helyett a titokzatos tanú jelentését hordozza magában személye: „Európa kevés ütközetet, 
csetepatét ismert, ahol az ezredes fel ne bukkant volna valamilyen minőségben. Külde
tés, megbízatás, titkos futárposta - a suttogó képzelet szerét ejti, hogy a valóságot szegé
nyebbé tegye” (MÉSZÖLY 1989:36). Ulomka Beáta értelmezése szerint: „Forrongások 
és lázongások vonulnak végig a kontinensen, Sutting ezredes pedig eseményeiken, mint 
valami szótlan, titokzatos, a tényleges és késésben levő forradalomra várakozó tanú és 
stratéga, a szent kötelesség tudója, inkognitóban időző veterán forradalmár, vagy részt
vevő idegen és örökös utazgató, kóbor katona” (THOMKA 1995:73). A Mészöly-opus- 
ban leginkább a magát kémlelőnek képzelgő Bartinai Bartinával (Fakó foszlányok nagy 
esők évadján) rokon szerzet; időtlenségbe vesző, kihűlt szenvedélyű szabadságharcos 
léte, eleve elrendeltetett tanú-mivolta és a végtelen poroszkálás, mint létforma egyaránt 
közelíti alakjukat. Előképük az eltévedt lovas, a végek mentén kóborló kuruc, a bújdosó 
katona: a „kóbor létezők” (MÉSZÖLY 1989:51).

A táj(kép) mint jelentésalakító tényező a Mészöly-szövegnek is sajátossága, de más 
természetű mint a Jókai-regényben. Míg a XIX. századi történelmi regény térbeli motí
vumai, elsősorban a Kárpátok nyújtotta táj-jelenségek, szimbolikus tartalmakat közve
títenek, nagy és közösségi jelképekre utalnak, Sutting ezredes vonulása Galíciától a 
Dél-Dunántúlig, az út során létrejövő térbeli élmény, a létről szóló metaforikus beszéd 
alapja: „Végre is a pusztulás egyetemes és folytonos. De mégis van benne szelídség, ez 
katonásan belátható. Azok a rejtett lapulevelek például, melyek alatt egy egész világegye
tem képes megélni, emlékek rétjei, kamrákba gyűjtött télirevaló. A gond csak az, hogy 
a forradalom késik. Csak rejtjelesen mondom ezt, drága Crescence. Ma esti távozásom 
legyen a megérkezésem kezdete. Számolja végig az éveket visszafelé, és varázslat rabja 
lesz. A mulasztottakban meg fogja találni a jelen időt. Az erdő nyiladékán kilép a szarvas, 
a havas tájban megpillantja az egyetlen érte virrasztó ablakot, és elindul feléje. Ezeknek 
a magányosan világító ablakoknak nincs befejezhető regénye. A forradalom lappangva 
érik, drága Crescence. A szarvas körbejárja a házat, de még nem találja alkalmasnak a 
percet, hogy agancsával megkoccintsa az ablaküveget, a hátsó kertben csinál magának 
kotorékot, és ott éjszakázik. A behavazott fákon átüt a zöld levél, a mókusszem résé
ben gerezdjére törik az őszi dió. [...] Távol gordonka szól, erről ne feledkezzen meg. A 
réteken meghasadnak a tavaszi jéghártyák, és ennek zenéje van. Gondoljon a megis
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mételhetetlen virágokra, melyek képesek rá, hogy szirmukat ne hajlítsák szét addig, 
amíg az erdő nyiladékában vadorzó rak tüzet...” (MÉSZÖLY 1989:38-39). Vagy: „Ha 
az a tavasz elkövetkezik, a madár lugasos fészkébe költhet, s többé a tél sem lesz más, 
mint nagylelkűen engedélyezett alkalmi ruhaváltás. A győzelem kerek, mint az égbolt. 
A Kamarilla rókái, kihizlalt gorillái mentik az irhájukat, a véres kürtöket gordonkára 
cserélik ki...” (MÉSZÖLY 1989:43).

Sutting ezredes útja, kettős értelmű: a készülődő, „lelkileg érzékelt” forradalom 
irányába tart, másrészt az ismerős, újfent megelevenedő táj a gyermekkorba való képze
leti visszatérés lehetőségét is jelöli. Mindkét „útvonal” elsősorban képzeleti tartalmak, 
lelki történések sorozatával azonos: az új típusú hős életéből természetszerűleg marad
nak ki a látványos csatajelenetek, a gigászi küzdelem erőviszonyai. Höchstadtnál kilőtt 
lovának halálos, léten túli vágtája a jelképek, csodák és jóslatok irányába tereli létről 
való gondolkodásának menetét, mintsem a hérosziság tartalmait keresné és találná meg 
e csatajelenetben. Az általa - gyerekek szórakoztatására - fatörzshöz forrasztott fazék 
képe pedig a hősiesség-férfiasság tartalmainak degradálódását, magatartásmintáinak 
kimerülését jelzik.

Jókai a Kárpátokon át vezető út leírását a „megtalált tanú” feljegyzéseire való hivat
kozásokkal hitelesíti. Az eseményeken belüli nézőpont a résztvevő, a történéseket átélt 
elbeszélő elragadtatott hangjával analóg. Nyelve az ódái műfajok kelléktárából építkezik: 
magasztos, komoran ünnepélyes. Sutting ezredest, a sorsdöntő ütközetek, vérengzések és 
leszámolások mellett „ellovagoló” hőst természetszerűleg csak egy kívülálló, szemlélődő 
mesélő kísérheti. A világra vetülő tekintet szélesebb látóköre azonban új megismeré
sekkel gazdagítja világértését. Monológjai olyan jelenségekről tesznek említést, amelyek 
csak egy, az eseményekbe betekintő, a történések logikáját vizsgáló és megérteni igyekvő 
ember észrevételei lehetnek. Baradlay Richárd az otthonosan ismerős világ lezárható 
történéseinek (forradalmainak) hőse, míg az idegenségből idegenségbe poroszkáló Sutting 
tapasztalatai a pusztulás egyetemességéről és folytonosságáról szólnak: hangja borongós, 
elégikus. A Sutting-féle világlátást közvetítő elbeszélés magán viseli ennek az új típusú 
világértésnek a jeleit: „az egykori csodálatosságok” semmivé válásáról, „újmódi jelké
pekéről szól; pl. évszakjelképei a ciklikus ismétlődés újkori felfogására (is) utalnak.

A - Mészöly-mű narrációjának aktuális idejében - „múlt századi” forradalom 
nemcsak a társadalmi-politikai konvenciók területén, de az emberi magatartásminták 
szintjén is korszakváltást eredményezett. Ezért a Jókai-regény és a Mészöly-elbeszélés 
nemcsak keletkezésük időpontja, a több mint egy évszázados keletkezéstörténeti eltérés, 
a rálátás távlata és a megváltozott irodalmi beszédmódok, kifejezőeszközök okán szól 
másként analóg tartalmakról, de hősválasztásuk különbözősége miatt is. Amíg Jókai 
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a hősiesség-hazafiasság régebbi ideálját formázza meg Baradlay Richárdban, addig a 
Suiting ezredes tündöklése a 48 teremtette új típusú forradalmár világértését közvetíti 
számunkra.
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Képi hidak, nyelvi hidak
Metaforák, anekdoták, hazugságok
Háy János novelláiban

„Ha a hidak nem épülnek meg, az utak, melyek a két várost összekötik, beleesné
nek a Dunába, s a kereskedőknek a vízen kellene átevickélniük, hogy áruikkal ellássák 
a szomszéd város polgárait. Évszázadokon keresztül nyögték ezt a terhet. [...] Hidat kell 
építeni, mondogatták egymásnak, nincs más megoldás. Hidat, melynek karcsú teste 
átível a Duna fölött...” Háy János Budapesti hidak című novellájában definiálódik így a 
híd funkcionális, azaz összekötő/összekapcsoló szerepe, hogy szükségszerűen képződ
jék meg belőle a tropikus jelentés is: „...ahogy a férfi karja ível a nő válláig, ahogy az 
erős izmok átlendítik a kart a gyenge vállig, hogy összekössék azt, ami eddig ketté volt 
választva” (HÁY 2006:121).

A híd-fogalom valóságreferenciái és metaforikus vonzatai egymásba való áttűnéseik 
révén képeznek új összefüggéseket. A Lánchíd funkcionális objektivitását erőteljesen 
elnyomják a hozzá kapcsolódó múltértelmező, történelemidéző, nemzetkép-alkotó jelen
tések, miáltal a magyar történelem kiemelt szakaszának sajátos értelmező mozzanatává 
vált; a kollektív emlékezet tropikus alakzatává.

Az esztergomi „kettétört” híd egészen a közelmúltig nagyon is valóságosságában 
meredt a Duna fölé, de nem hiszem, hogy bárki számára is csak a félbehagyott építkezés 
látványát jelentette, s ne idézte volna fel a határok, nemzetek és nyelvek közötti átjárha
tatlanság, illetve kettészakítottság képzetét.

A lebombázott újvidéki hidak leginkább az elsüllyedt hajó, a hajótörés látványát, 
illetve gondolatát ébresztették a szemlélőben; különösen a Szabadság híd. Roncsai úgy 
meredtek az ég felé, mint egy süllyedő vitorlás árbocai. Vele a szimbolikus tartalom 
alakult negatív valósággá: képileg manifesztálódott előttünk az elsüllyedt szabadságról 
és egységről/együttélésről alkotott gondolat.
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A folyó e kontextusban az elválasztó (határ)mozzanat, míg a - híd hiányában - rajta 
„evickélő” kompok, hajók és dereglyék az ideiglenes és bizonytalan összeköttetés alkot
mányait jelentik. Háy idézett novellájában e jelentésnek is van metaforikus kifejeződése: 
a férfi és a nő közötti szerelem- vagy megértés-híd a gyermek létbizonyosságának biztos 
tere és helye, de ha megbomlik ez az összhang, ha „lesodródik onnan, belétoccsan a 
Duna-vízbe és úszik messzire, miként a dinnyehéj” (HÁY 2006:122).

A Duna és hídjainak irodalmi jelentéstartománya - Háy novelláiban46 is - szükség
szerűen veti fel az Arany-összefüggést. Jellemző szöveghely a Margit című novella rész
lete: „A férfi igen, de a híd, az ő hídja nem hagyta cserben. Azt gondolná az ember, hogy 
innét már nincs mifelé menni, csak tényleg oda, aztán a hídkorlátra és onnét, tovább. Ez 
így igaz, de annyi hasonló történet színezi a budapesti életet, hogy az asszony mégsem 
a száz évvel ezelőtti megoldást választotta, hogy, mint a Hídavatás című költeményben 
behajítsa testét, ami már nem kell a férfinak, s talán másnak sem, a pillérektől fodrozó 
vízbe” (HÁY 2006:144-145). Arany balladájában a Margit híd határmezsgye, s mint 
olyan kettős funkcióval rendelkezik: egyszerre választ el és kapcsol össze, vég és kezdet; 
átmenet a lét és a nemlét között. A ballada tragikus alaphangját „fordítja le” - tragiko
mikussá módosítva „a száz évvel ezelőtti megoldást”, azaz a műfaj eredeti nyelvét - a 
novellaíró anekdotára. „Mondani sem kell, ez a nő is hamarosan az elváltak táborába 
sodródott. Ott sétáltak, kávéztak, s leültek azok alá a fák alá, ahol az a régi költő is üldö
gélt, s kapcsos füzetébe apró verseket kapart” (HÁY 2006:145).

46 A vizsgált novellák Háy János jelölt könyvének római számmal jelölt harmadik ciklusát alkotják. Címe
ikben egy-egy budapesti Duna-hidat neveznek meg.

Ha a metafora (miként az általunk értelmezett híd-metafora is!) alapvetően képi, 
az anekdota nyelvi természetű jelenség. A nyelv, akár a balladai Margit híd, összeköt és 
elválaszt. Ebben a felfogásban másodlagosak az anekdota műfaji vonzatai („hitelesség 
igényével fellépő, csattanós történet” [KOVÁCS-SZERDAHELYI 1977:99]), kulcsmozza
nata a kölcsönös megértés, a megegyezés formanyelve. Eisemann György Mikszáth-regé- 
nyek kapcsán beszél „kétféle nyelv”-ről (EISEMANN 1998), amelyekben az anekdotikus 
nyelv közmegegyezéses álca, a lényeg, a való, az igazság elhallgatását szolgálja: „Folyvást 
helyettesítenek valamit: jelenükkel a múltat, a múlttal a jelenüket. De hogy melyik az 
»eredeti« és melyik a »másolat«, az az anekdotákban és a színjátékban sem eldönhető” 
(EISEMANN 1998:76). Háy híd-novelláiban is jól működtethető az anekdotának ez a 
változata. A már idézett Margit (híd)-novellában ilyen anekdotikus kistörténetek füzére 
áll az igazság, az életvezetés kudarcának beismerése helyett minden szinten. A szigeti 
magányos futók (a történet mellékszereplői) „csak azért futnak, mert úgy tudják, az agy 
termel valami boldogsághormont, egy kereskedelmi csatornán hallották, s aki mondta, 
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hiteles volt, hisz nagyokat nevetett riport közben, s ekként a futás meghozza azt, amit 
az élet nem hozott” (HÁY 2006:138). (Közben valamennyien az egzisztenciavesztéstől 
való félelmüket palástolják: hogy „odamegy a főnök hozzá, és azt mondja, hogy ezt a 
részleget, ahol ő épp dolgozik, megszüntetjük a cégnél, úgyhogy közös megegyezéssel el 
lehet húzni” [HÁY 2006:137-138]). A szülők - a történet névtelen, átlagos, tehát bárki 
sorsával behelyettesíthető központi szereplői - azért járnak a gyerekekkel a szigetre, mert 
ezekkel a hétvégi túrákkal (a gyerekekkel való törődés, a meghitt együttlét látszatával) 
odázzák el házasságuk csődjének beismerését. „A szószerinti és a szó mögött megbú
vó jelentés igzasága” (HÁY 2006:140) azonban többször is összecsap életükben, hogy 
a gyerekek „leválása” után („túlnőtték a családi programot” [HÁY 2006:142]) végleg 
összeomoljon hazugság-hídjuk. E jelenség definiatív értelmű megfogalmazását az Erzsé
bet című novella közvetíti számunkra úgy, hogy a cikluskezdő rövidtörténet (Budapesti 
hidak) híd-metaforája variálódik tovább benne: „Az apa és az anya ott maradtak ketten. 
Egymásra se néztek Az az ív, amelyet az apa karja valaha kiépített az anya válláig, először 
csak megroggyant, majd hamarosan le is omlott. Üj híd épült szinte ezzel egyidőben 
hármójuk között. Az apa szabadon maradt keze kicsúszott az asszony blúza alól és a lány 
vállába kapszkodott, s az asszony keze is ekként tett. Olyanok voltak, mint a Margit híd, 
aminek közepét megtöri a sziget. S most, hogy a sziget kiúszott, az ívek beleomlottak a 
Dunába. Micsoda pusztítás, mint amikor a németek elhagyták Budapestet. Talán egy 
kis pontonhidat fel lehet építeni - gondolták a szülők, egy ingatag, de mégis kapcsola
tot teremtő átjárót az anya és az apa között, ahogy negyvenötben is sikerült a budapesti 
polgároknak” (HÁY 2006:164).

A valódi hídhoz kapcsolódó jelentések és a metaforikus nyelv teremtette asszoci
ációk keveredése - pl. az előbbiekben elemzett novellában a lebombázott budapesti 
hidak helyén emelt pontonhíd ideiglenes alkotmánya és a gyermek teremtette összhang 
helyén létrehozandó látszatkapocs - analógiás egybecsúsztatása éppúgy jellemző ezek
re a Háy-szövegekre, mint az összeomlott kapcsolat helyén termő újabb elfedés. Ilyen a 
Margit című novella már értelmezett anekdotikus, tehát az igazság beismerését elodázó 
fordulata (az asszony továbbra is eljár a szigetre: „Felhívta a barátnőket, akik részben 
elszakadtak tőle, de még voltak, hogy újra szeretné szorosabbá tenni a kapcsolatukat. 
Ekként az életnek ebben a szakaszában ezekkel az asszonyokkal járt ki a szigetre. Volt 
közöttük, aki elvált, volt olyan, aki csak félt, hogy elhagyja a férje, és emiatt a privát életét 
próbálta intenzívebbé tenni, hogy ha megtörténik, akkor ne legyen magányos” [HÁY 
2006:145]). Hasonló lezárását figyelhetjük meg az Erzsébet (híd)-novellának: „Felkap
csolta a kisvillanyt, átöltözött, aztán kattant a villany és sötét lett. Az apa és az anya 
akkor úgy érezte, visszatért egy pillér az ő omladozó hídjuk alá, hogy immáron minden 
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a szokott rendbe került...” (HÁY 2006:168). Az anekdotában való végleges feloldódás 
lehetőségét azonban az elbeszélő megvonja hőseitől. A Budapesti hidak című novellá
ban úgy, hogy a lezárás bizonytalansága révén kivonja a csattanót a történetből („A régi 
történet végét senki nem tudja, még Jókai, aki a legtöbbet tudta az efféle történetekről, 
még ő sem tudott a nyomára bukkanni” [HÁY 2006:128] ). A Margit címűben az érték
összevetés eljárásával mutat rá a látszatmegoldás talmi mivoltára: Arany, a régi költő 
ugyanolyan esendő volt, mint bárki, „csak a neve volt Arany, meg az, amit írt” (HÁY 
2006:145); azaz örök érvényű és megfellebbezhetetlen életművet alkotott. Az Erzsébet 
(híd)-novellában közvetlen elbeszélői kommentár rántja le a leplet a hazugságról: „nem 
gondoltak arra, hogy két nap, és végérvényesen rombadől ez az építmény...” (HÁY 2006: 
168). A Szabadság címűben maga a hídnév is hiteltelenné válik, hiszen a választás hazug
ságát demonstrálja. Azoknak a névteleneknek a szabadsága ugyanis, akik rendre erre a 
hídra másznak fel, abban nyilvánul meg, hogy átlépnek-e „egészen a túli világokba” (HÁY 
2006:146), azaz öngyilkosok lesznek-e. Épp ezért a történet szereplői Mászóka-hídnak 
nevezik el. „Nevettek rajta, hogy jobb lenne annak hívni, mint Szabadságnak. S ezután 
valaki előállt azzal, hogy a hidak elnevezése tulajdonképpen arra utal, ami hiányzik az 
embereknek” (HÁY 2006:151).

Miként az analógiaként felhozott Mikszáth-regényekben, Háy novelláiban is a hazug
ság megegyezéses jelrendszere működteti az anekdota nyelvét. Von Finkenstein (Budapesti 
hidak) addig élheti kettős életét (erkölcsös családapa és egy budai lány szeretője), amíg a 
hazugság mechanizmusa egy külső körülmény (a Dunán meginduló jégzajlás) hatására 
működésképtelenné nem válik. A Duna egybefüggő jégtakarójának megbomlásával a 
fazekas két élete közötti ideiglenes kapocs (a hazugság-híd) is eltűnik, lehetetlenné válik 
az átjárás erkölcstelenből erkölcsösbe: „Hú a keservit, szisszent föl magában, s az észle
léssel egyidőben a szerelem kezdett foszladozni benne, s beerősödött a precíz német” 
(HÁY 2006:127). Minthogy a történet nem zárul konkrét megoldást kínáló fordulattal, 
úgy értelmezhetjük, a főhős elvész a folyóban, ami a realitások nyelvén „a hídnélküli 
Duna” (HÁY 2006:128), az anekdota értelmében „hazugság-folyam”.

A Lánc című szöveg formáló elve a különböző híd-jelentések egymásba csúsztatása. 
A férfi fogászati beavatkozásra vár, híd kerül a szájába: „ez a kicsi konstrukció, mond
hatni - ha a művészetek felől közelítjük meg - kompozíció a jobb kettes és hatos között, 
mely fogak a lecsiszolást követően afféle pillért képeznek” (HÁY 2006:130). A hasonla
tok sorozata a szájnak a városképpel való összekapcsolásával folytatódik („...olyan lesz a 
szája, mint a budapesti utcák, tele gödrökkel, kátyúkkal meg mindenféle építkezésekkel” 
[HÁY 2007:130-131]). Áthaladva a Lánchídon, a férfi előtt - a közvetlen látványon túl 
- „történelmi perspektíva” képződik meg (miként a bevezető bekezdésekben értelmez- 
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tűk a Lánchíd történelmi tropikus alakzat-jellegét!), ahol az asszociáció jelenti a jelen 
és a múlt közötti átmenetet. Majd a rendőrökkel vitatkozva a hazugság áthidaló megol
dásához folyamodik, de - s itt az anekdotikus történet kisiklásának lehetünk tanúi - a 
hatóság számára dekódolhatatlannak bizonyul ez a jelrendszer. Arra hivatkozik, hogy 
„nőhöz megy”, s hogy a „rendőr is férfi” (azaz valamiféle cinkos együttérzést vár el): „De 
én nem, szólt közbe a másik rendőr, aki éppen nő volt és meghallotta e szapora magyar 
fajta, a magyar törtető szavait” (HÁY 2006:135). A Petőfi című novellában is a megegye
zéses hazugság-nyelv működésképtelenné válása vet véget a látszatvalóság folytatható
ságának: a nő nem mondja meg férjének, hogy rákos (azt hazudja, hogy gyógyítható 
gyomorfekélyt diagnosztizáltak nála), majd amikor már áttételei keletkeznek, akkor sem 
a búcsúra készíti fel a férfit, hanem „azt mondta, hogy bízni kell a gyógyulásban, meg 
csak azok gyógyulnak meg, akik meg akarnak. S a férfi meg akart gyógyulni, de a rák 
meg el akarta őt pusztítani, s ebben a viadalban a rák bizonyult erősebbnek” (HÁY 2006: 
161). Itt a halál rombolja le a a látszat és a valóság között emelt hazugság-hidat.

Mind a novellák világa idézte Jókai-, mind az általunk analógiás párhuzamként kezelt 
Mikszáth-szövegvilágok az asztaltársaság lényegi szerepére irányítják figyelmünket. Sőt, 
Háy János egyik - igaz, nem az általunk példa- és szövegtárként alkalmazott hídnovellák 
közül való - történetében (A harmadik fiú) meg is jelenik ez a mozzanat: „Kerek asztal 
volt. A kerek asztal mellett általában sokan férnek el, de azért a végtelenségig nem növel
hető a létszám. Még akkor sem, ha az apa a praktikus gondolkodásáról volt ismert mind 
a családban, mind a családon kívül. [...] És még az apa sem tudta, hogy tulajdonképpen 
hogy fogja a pluszszéket beerőltetni, mert a lehetetlen megoldására ő sem képes. [...] 
Csak a lánynak ütött egy pillanatra szöget a fejébe, hogy nem a nagybácsi miatt maradt-e 
el a harmadik fiú” (HÁY 2006:90-91). Jókai és Mikszáth életében az asztaltársaság volt 
az anekdota elhangzásának helyszíne; itt hallották ezeket a történeteket (pl. Mikszáth a 
Beszterce ostroma előszavában maga ecseteli a regényalkotó anekdota kötődését e társa
sági formához). Hőseik azonban már belül vannak az anekdotán, nyelvük a hazugságé. 
Ez azonban nemcsak a világhatárokat átívelő, összekötő híd szerepét tölti be, de ki is 
rekeszti azokat, akik nincsenek birtokában értési feltételeinek: akik őszinték, egyenesek, 
reálisak. Ezért reked - legalábbis Háy értelmezésében - a (pszeudo-valóságos) Arany is 
a korabeli anekdotikus világértés határain kívül, s - úgy véljük - ezért lefordíthatatlan a 
Beszterce ostroma anekdotikus nyelvére a Don Quijote. A könyv hatására Pongrác gróf 
kizökken a különc várúr szerepéből („kijózanodik”), s összeomlik a különböző regény
beli beszédmódok (a várúr anakronisztikus történelmi és a városi polgárok anokdotázó 
nyelve) közötti megértés-híd. A pikareszkregény ugyanis nem elfedi, hanem leleplezi 
az eltakart valóságot. Háy János híd-novelláiban általában mellékszereplők sodrónak 
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a realitásokat elfedő anekdota szélére, pl. a lány udvarlója az Erzsébet című rövidtörté
netben, aki nem érti a szülők viselkedését.

Az anekdota mint műfaj és nyelv évszázadok óta van jelen irodalmakban úgy, hogy 
szinte nem érinti a más formákat és beszédmódokat rendre elimináló vagy átformáló/ 
átlényegítő elévülés, elidőszerűtlenedés, alkalmatlanná válás. A XX. század végi, XXI. 
század eleji magyar prózában éppúgy jelenlevő, mint a XIX. század második felének 
regényírásában és novellisztikájában. Ennek magyarázata - feltehetően - abban a sajá
tosságában rejlik, miszerint nemcsak műfaji/nyelvi kategória, hanem létforma is; olyan 
világértés, amelynek lényege az emlékezés és a hazugság.
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A történelem 
tükröződései
Spiró György: Messiások

Andrzej Towianski vilnai - ma Vilnius - ügyvéd a párizsi lengyel emigránsok körében 
szektát alapított: tanait (noha nem hozott létre rendszeres filozófiát - ehhez nem is volt 
elég műveltsége, és nem is rendelkezett a szükséges intellektuális, illetve írói készségekkel) 
„messianizmus”-ként tartja nyilván a történelmi-kulturális emlékezet. Ügyének megnyerte 
Adam Miczkiewiczet, a legjelentősebb lengyel romantikus költőt - ez is történelmi tény. 
Tanai térhódításának és hatásának - a kiábrándult emigráció csodaváró beállítottsága 
mellett - a költő eszmei támogatása lehet az egyik legfontosabb magyarázata. De ha tovább 
vizsgáljuk a regény megjelenítette személyek és események valódiságát, ugyancsak hiteles 
momentumokra bukkanunk. A szektánsok körében találjuk Juliusz Slowackit, akit - noha 
tagjai a triászok természetéhez híven utálták egymást - a „három lengyel bárd” egyikeként 
tartunk számon. S valóságos alak volt Kajsiewicz pap, miképp Antoni Górecki, Sewerin 
Goszczynski, Bohdan Zaleski kisebb jelentőségű költők, Eustachy Januszkiewicz könyv
kiadó és az emigránsok legmagasabb rangú méltósága, Czartoryski herceg is. Spiro egyik 
interjújából megtudjuk, hogy még Gerson Ram, a közember, a regény tulajdonképpeni 
főszereplője is létezett, s talán még az is igaz, hogy annak idején fogadta a pápa.

Minden együtt van tehát ebben a műben ahhoz, ami egy történelmi regény - legyen 
szó akár hagyományos, akár XX. század végi formájáról - létrejöttéhez szükséges: olyan 
klasszikus feltételek, mint a megjelenített történelmi személyiségeknek a közmegegyezéses 
ideálképekhez való igazodása, a lineáris és kauzális cselekményvezetés, a háttérnarratívák 
verifikációs ereje, miként a jelenre kérdezés, a válságmodellálás és a tér-idő dimenziók 
virtuálissá oldása a modern történelmi elbeszélésben. A műfajtípusról szóló régebbi 
értekezések a megjelenített történelmi korszak jelenségeinek az emberek sorsában való 
tükröződését kérték számon: Spiró regényében Potrykowski hadnagynak a regény 56 
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oldalon át elbeszélt története révén kapunk képet az 1830-as felkelés után emigrációba 
kényszerültek hányattatásairól, sanyarú sorsáról. De az a tény, hogy P. hadnagyról és 
életéről ezek után talán csak egyetlen utalás erejéig esik szó, a mai történelmi elbeszé
lések horizontváltásait emeli be a regényszervező elemek közé. Hasonló eljárást azono
sítunk akkor is, amikor a mű első két lapját kitevő látomásleírás hirtelen megszakad, s 
csak fejezetekkel később tudjuk meg, hogy kihez tartozik, azaz hogy Towianski hallu- 
cinációjáról van szó. A regény szereplői közül senkinek sem lehet rálátása a XX. század 
eseményeire, így a világháborúkról és a vágyott Hon XX. század eleji létrejöttéről sem 
lehet képük, ezért az ezekre vonatkozó utalásokkal is csak egy késői narrátor szakíthatja 
meg a regény jelen idéjében zajló történések elbeszélését. A pápára tett móriczi hasonlat 
(„a Pápa úgy ül a trónusán, mint az emberiség anyósa”, [SPIRÓ 2007:261]) felidézése 
pedig egyértelműen elbeszélői beszólás.

A regény rendkívül sok szereplőt vonultat fel, s a hozzájuk kapcsolódó kistörténe- 
tek, illetve gondolkodásformák elbeszélése/megjelenítése révén a korabeli franciaországi 
lengyel emigránstársadalom sajátos breviáriuma, színes arcképcsarnoka bontakozik ki, 
illetve jelenik meg előttünk, s ily módon akár a korabeli európai társadalmi mozgásokról 
is képet alkothatunk. Csak igen óvatosan merem leírni, miszerint ez az elbeszélésmód 
nagyon is erőteljesen reflektál a XIX. századi történelmi elbeszélésre, azon belül is a 
manapság annyiszor és oly sokak által olvashatatlannak minősített Jókai-féle történel
mi regényre; mi több, annak - pl. a középszerű, vagy kitalált alak főszereplői, a nagy 
formátumú történelmi személy háttéríiguraként való megjelenítése okán - egészen a 
scotti hagyományokig visszanyúló változatára.

Miért reflektál olyan erősen épp erre a regényhagyományra a jelenkori magyar 
történelmi elbeszélés, ha annyira követhetetlen és idejétmúlt? Én a magam részéről úgy 
vélem, a szemünk előtt alakul egy műfajtípus, olyan elbeszélésmód, amely a regény
szervezés történelmi narratíváit érvényesíti, illetve valamilyen módon megjelennek 
benne a történelmi és kulturális emlékezet alakzatai, de a hagyományos értelemben 
vett történelmi regény eljárásait már olyan nagy mértékben módosította és deformálta, 
hogy annak egy - ma még - megnevezhetetlen transzmutációjává vált. Spiró nemcsak 
e hagyományba való illeszkedés közvetett eljárásaival él regényírás, pontosabban az 
1990-ben, A Jövevény címen napvilágot látott mű újraírása közben, de a bevezetőben 
közvetlenül is megjelöli XIX. századi magyar előzményét: „Az új változat majdnem húsz 
százalékkal rövidebb, de miután a harmada új, és a többi szöveget is átdolgoztam, tépe- 
lődhettem, hogy új címet adjak-e neki. A legtalálóbb címet Kemény Zsigmond, nagy 
elődöm a szekta-ábrázolás terén elírta előlem - »Rajongók« -, így lett »Messiások«” 
(SPIRÓ 2007:6). Meglátásom szerint - 1990-es visszhangtalansága mellett - az említett 
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alakulástörténeti mozzanatokkal magyarázható A Jövevény újraírásának gesztusa: a mû 
most egy olyan történelmi elbeszélésvonulat rendjébe illeszkedik, melynek tapasztalata 
textuális eredetű: a másik irodalmi mű verifikálja hitelességteremtő eljárásait. A Messiá
sok történelemről szóló beszédmódját is a XIX. századi történelmi elbeszéléshagyomány, 
így a Rajongók legitimálja.

A Messiások a szektáns létforma, a vallásalapítás és a nyomában kialakuló új világ
értés: a XIX. századi világátalakító (forradalmi) törekvések kialakulásának történéseit, 
az európai ember sorsában való tükröződését jeleníti meg előttünk A megjelenő roman
tikus ember világlátása egyrészt az irodalmi törekvéseket, másrészt a vele összefüggő 
nemzeti mozgalmak és forradalmak történéseit határozza meg. A romantikus „képlet
nek megfelelően a Messiások világában is megképződnek a profetizmus és zsenikultusz 
terei. A „jövevény” Towianski a próféta álarcát ölti magára, míg körültötte (miként a 
szellemi vezérek körében általában) megjelennek, feladatot teljesítenek a valódi szel
lemi és politikai géniuszok, a gyakorlati zsenik és a modern intellektuel személyisé
gek. Towianski mellett/mögött Mickiewicz és Slowacki voltak/lettek volna a szellemi 
vezéregyéniségek, Januszkiewicz az anyagi jólétre is szert tevő mecénás. Gerson Ram 
az alulról jövő, feltörekvő, s a legszélesebb szellemi horizontot átlátni képes Tanítvány 
alakját testesíti meg, aki egyedüliként érti meg a történelmi alakulásfolyamatokat, s az 
első is, aki kiábrándul mind a messianizmus tanaiból, mind a forradalmi eszmékből. 
Kivonulva a történelmet alakító mozgásokból, a meghasonlott-dekadens magatartás, a 
modern ember dezillúziós világértésének képviselője lesz.

Spiró Gerson Ram alakjának és történetének megformálása közben merített legtöb
bet a XIX. századi történelmi regényhagyomány eszköztárából; a regény megjelenítette 
történelmi események ismeretlen mellékszereplőjét tette meg a regény tulajdonképpeni 
főszereplőjévé - a művészregény lehetőségeit kínáló Mickiewicz-történet, vagy Towianski, 
a XIX. századi álpróféta-jelenségek egyik legismertebb és történelmileg is hiteles alakja 
helyett. Azt a(z) - akár scotti elvnek is nevezhető - megoldást választotta, miszerint az 
egyszerű, hétköznapi (a befogadó szintjét képviselő) hős sorsa jelentette modell tükrözi/ 
közvetíti a történelem alakulástendenciáit. E szerepkettősségről szóló elképzelésünket 
leginkább a regény első változatának argumentációja támasztja alá: A Jövevény címet 
viseli. Úgy tűnhet, a szektaalapító új Messiás „jövetelét” jelzi, azaz Towianskinak az 
események színterén való feltűnését - később azonban kiderül, hogy még valaki érkezik 
Vilnából a Mester híveként: Gerson Ram, „e történet főhőse” (SPIRÓ 2007:112), akinek 
neve „jövevényét jelent, s kinek főhős szerepét maga az elbeszélő jelöli ki.

Towianski kétségkívül ügyesen manipulál az emberekkel, amit erőteljesen érvénye
sít is. Élvezi szerepét - de mintha maga sem hinne személyiségének messianisztikus 
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vonásaiban; emberi hiányosságait és gyarlóságait igyekszik elrejteni. Leginkább a megbí
zás (pl. Skrzynecki tábornokra bízza tanainak kéziratát - jellemzően nem Mickiewiczre, 
hiszen ő rögvest felismerné gyengeségeit; Januszkiewiczet anyagi szempontból használja 
ki) és a helyettesítés (nem véletlen küldi Gerson Ramot Rotschieldhez, XVI. Gergely pá
pához és Jeruzsálembe - mivel maga nem képes térítői feladatokra, s azt is tudja, hogy 
- Rammal ellentétben - sohasem fogadná a pápa) eljárásaival kerüli el a lelepleződést. 
Mickiewicz szellemi fölénye, költői zsenialitása igazi veszélyforrás számára. Kihasználja 
népszerűségét, hatását az emberekre (leginkább általa „üzen” híveinek); de féltve őrzi tőle 
a vezető szerepeket. Sem írói, sem logikai készsége nincs. Beszélyének (tanainak) szöve
ge Mickiewiczet valósággal kétségbe ejti: „Zavaros, zagyva, összefüggéstelen, kaotikus, 
henye, hományos, rosszul megfogalmazott, kusza az egész, a Mester nem tudott írni, de 
mégis a Mesteré!” (SPIRÓ 2007:198). Leginkább a szerepek felosztásával (azaz az emberi 
kisszerűség) kihasználásával (pl. Hetek és Örök társasága), az intellektuálisan alkalmas 
emberek mellőzésével őrzi meg vezető helyét a közösségben; az emberi butaságot és 
kapzsiságot, a hányattatott sorsúak csodaváró hajlamát fordítja saját céljai javára.

Gerson Ram - intellektuális képességeinél, tehetségénél és beszédkészségénél fogva: 
az igazi papi-prófétai alkat, aki képes a pápát, a rabbikat meggyőzni - ha nem is arról, 
hogy a földön jár az új Messiás, de az európai ember elkeseredettségének mértékéről, 
kiúttalanságáról és a belőle következő miszticizmusigénye mértékéről. Ugyanakkor 
Towianski ravasz húzása, hogy egy (kikeresztelkedett) zsidó fiú rajongására és bámulatos 
szótehetségére támaszkodik - hiszen hívei (ötvennél ritkán vannak többen) származá
sa miatt sohasem fogadnák el vezérül. Gerson Ram (kezdetben legalábbis) végtelenül 
jámbor alkat. Bűntudatánál („apagyilkos” - Towianski bűntudatébresztő ráhatása révén 
hiszi magát annak), misztikus világképénél, ihletett rajonságánál fogva a legteljesebben 
befolyásolható. Az ő tudatában képződik meg és áll össze a messianizmus fogalomrend
szere, s ha Towianskiban az Úr eljövetelét azonosítja, maga - igaz öntudatlanul - jézusi 
alkatként nyilatkozik meg. Nem véletlenül riadnak meg a rabbik és más hatalmi elöljárók 
szentföldi igehirdetéseitől, hiszen szemmel láthatólag képes a tömegekre - legalábbis 
a bizonytalanokra és a kiábrándultakra - hatni. Az álmessiás Towianski legátlátszóbb 
manipulációja, ahogy megpróbálja Ram sikerét (fogadta és beszélt vele a pápa) a visszá
jára fordítani és szégyenként, sikertelenségként elkönyvelni - ehhez az emberi irigység 
nagyon alkalmas talaj.

A Messiások világa jól tükrözi a történelem során megképződő tömeghisztériák és 
ideológiák térhódításának folyamatait: a demagógok és álpróféták érvényesülésének útját, 
a tömegek befolyásolásának eszköztárát - az aktuális hatalom téves ellenintézkedései 
kreálta mártíröntudatot. A Mestert kiutasítják.Párizsból és Rómából is, tanait betiltják, 
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ellencsoportok (pl. Feltámadottak) létesülnek ahelyett, hogy hagynák az észrevétlen- 
ség, a figyelemre nem méltatás jelentéktelenségébe süppedni a kezdeményezést. De - 
miként az elbeszélő kommentálja „Nem sejtették a Feltámadottak, hogy az álmes
siások, a szekták és a kvázi-vallások kora jött el, hogy immár a nemzeti eszmében és 
forradalmak korában élnek Buzgón gyűjtögették a Mesterről az adatokat, és faggatták 
volna a gyóntatószékben híveit tovább, de azok már egymásnak gyóntak óvatosságból” 
(SPIRÓ 2007:196).

Miként a romantikus világkép és nyelv - amelynek létrejöttéről és majdani csőd
jéről szól - a regénynek is meghatározó szervező elve a kétely és az irónia. Önironikus 
gesztus Towianski részéről, ahogy kiutasítását követően - szamár helyett - kecskeháton 
hagyja el Rómát. A dúsgazdag Rotschield, miután végighallgatta Ram térítőbeszédét 
(tulajdonképpen megérti a messianisztikus tanokat), távozása előtt odaszól Ramnak: 
„maga is jobban tenné, ha gründolna valamit” (SPIRÓ 2007:231). Ramban már a kezdet 
kezdetén megfogalmazódik a kérdés, de még nem a kiábrándultság érzetével, misze
rint miféle Messiás az, aki a legkispolgáribb családi életet éli: sorra nemzi a „bömbölő” 
gyerekeket. A Mester és a híveinek csoportosulása, a Kör soraiba tartozó „szent asszo
nyok”, így Xawera ténykedése is - enyhén szólva - kétes. De a kiábrándulás röhejesen 
harsány pillanata egy frankfurti lepusztult fogadó budiajta előtt következik be. Ram a 
sorára vár a reterát ajtaja előtt, amikor „motozás bentről, fingás, nyögés, megint moto
zás, deszkanyikorgás, vaspántnyikorgás” (SPIRÓ 2007:217). Ram elborzadva vonja le 
a következtetést: „A Mester: ember!” (SPIRÓ 2007:217).

Az elbeszélő szerint nehéz lenne megállapítani, mikor következett be Gerson Ram 
prófétai lelkében a messianisztikus tanokkal való meghasonlás - miután Mickiewicz 
kiteszi a Körből, mások hasztalan próbálják meg többször is visszatéríteni. Későbbi élete 
a visszája annak, amiben korábban hitt. Néhány év angliai munkáslét után - váratlanul 
és érthetetlen módon meggazdagodik. „Felismerte volna, hogy addig hittel kereskedett, 
s most vegyi anyagokkal kell kereskednie? Felismerte, hogy nyelvtudása és különféle 
népek mentalitásának ismerete tőke, és okosan forgatva sikeres anyagbeszerző lehet, a 
Brit Világbirodalom dicsőségére? így kellett történnie” (SPIRÓ 2007:639). Időközben 
lezajlanak és vereséget szenvednek az európai forrdalmak. Ram ekkor már „... úgy festett 
kövéren a kurta lábaival, mint a karikatúrák burzsoáábrázolásai” (SPIRÓ 2007:642). 
Spinoza Etikáját és a Mickiewicz Összest olvasgatja - ez utóbbit leginkább azért, mert 
egy sohasem volt lengyel nemesi világról fest képet, s Ram ekkor már jól tudja, hogy 
nincs „Haza másképpen, csak Meseként” (SPIRÓ 2007:642). Kedvtelésből a Brit Múze
um könyvtárába jár, ahol egy tömzsi, nagy szakállú német forradalmárral (hozzá lehet 
rendelni egy durva referenciát!) vitatkozik arról, vajon kiválasztott-e a munkásosztály.
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A történelmi tényszerűsége megjelenítésének eljárásairól és a történelmi regény 
létformájáról a regény áttételes szinteken tudósít. Egyrészt - miként az idézett részlet
ben a Mickiewicz-féle „Mesehaza” - arról szolgál adattal, miszerint a történelmi-kultu
rális emlékezet alakzatai az újab kori történelmi regényekben textuális eredetűek, nem 
szükségszerűen, sőt egyáltalán nem valóságreferenciákon alapulnak Másrészt elbeszélői 
szinten többször is történik rá utalás: bizonyos történetekre (pl. Gerson Ram londoni 
életére) semmilyen valóságos tény nem utal, nincs rá vonatkozó adat: az elbeszéltek 
ekképp sohasem történtek meg, de megtörténhettek volna. Arra az ismert XIX. száza
di regényanekdotára (a szigetvári hős zsebbe süllyesztett száz aranya!) gondolhatunk, 
miszerint a történelem úgy is alakul, ahogy azt a történetírók (regényírók?) megírják.

Kiadás
SPIRÓ György 2007. Messiások. Magvető Kiadó, Budapest
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Kazinczy Ferenc

A nagy titok
Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted 

Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.

18 0 8

Himfy
Dayka: Tűzbe felét! Himfy: Vetem.
Dayka: Újra felét! Himfy: ím!

Dayka: Harmadikat még!
Himfy: Lángol az is!
Dayka: Jer most; vár az olympusi kar.

1 8 0 9 - 1 8 1 1

Epigrammai morál
„Bántani mást vadság...” - s más a lélektelen író?

Azt hozzád s hozzám nem köti semmi kötél.
Csípd, döfd, rúgd, valahol kapod a gaz latrot! az ilyet 

Ütni, csigázni s agyonverni (nevetve) szabad.

1 8 0 9 - 1 8 1 1
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Csokonai Vitéz Mihály

Az én poézisom természete

Sírhalmok, óh köd-lepte kertek, 
Te szívborzasztó éjszaka! 
Te alvilág vakablaka! 
Ti holtak, akik itt hevertek! 
Ti múlandóság birtokának 
Setétes völgyei, 
Ahol petécses fantoménak 
Bóbiskolt Hervey!

Gyászhely! melytől lelkünk irtódzik, 
Hol minden érzésünk elhal, 
Fülünk csak csendességet hall, 
Szemünk a semmitől kapródzik, 
Csak kupressz árnyékát láthatja 
A holdnak fényinél, 
Midőn azt bágyadtan ingatja 
Egy sír-fuvallta szél.

Szörnyű környék! hová a lélek 
Ha ólomszárnyakon repül, 
Rémülve jár, áléi, elhűl 
S félholtan hátrál vissza vélek. 
Szörnyű környék! kérkedj Youngoddal. 
Ki hantodon ragyog;
Isten veled s mord ánglusoddal! 
Én ánglus nem vagyok.

Mások siralmas énekekkel 
Bőgettessék az óboát, 
És holmi gyász-trenódiát 
Ríhassanak jajos versekkel. 
Én ily kedvetlen embereknek 
Nem lészek egyike, 
Legyen jutalma bár ezeknek 
A kedves estike.

Nékem inkább oly bokréta 
Árnyékozza képemet, 
Melyet nyér a víg poéta, 
Múlatván a szépnemet: 
Ezt a vidámabb múzsáknak 
S a mosolygó gráciáknak 
Fűzzék öszve rózsaszínű újjai, 
Élesztgessék borba ferdett csókjai.

Nem kell kupressz, mellyel Rácint 
Tiszteié Melpómene;
Egy kis rózsa, egy kis jácint 
Nékem jobban illene. 
Mert ez Lillám szép szemével, 
Az pedig tekintetével 
Egyezvén, mindenkor lészen tűköröm; 
S így mindég új dalra késztet új öröm. 
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így veszem fel víg lélekkel 
Gyengén rezgő lantomat;
S majd Lillám új énekekkel
Lelkesíti húromat,
Míg leng a friss esti szellő, 
S szárnyán egy nárdust lehellő 
Rózsában megszállnak a kis istenek 
És mennybéli koncertecskét zengenek.

18 0 3

Lelkűnkből e víg hangokkal 
Minden únalom kivész, 
Mert megédesítjük csókkal 
Ott, hol tartós pauza lész. 
Bágyadt nótánk vég-szózatja 
A szép tájt elszunnyadta^; 
S addig andalgunk az esti hajnalon, 
Míg egymás ölébe hullunk a dalon.
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Berzsenyi Dániel

Az igazi poézis dicsérete

Halljuk, miket mond a lekötött kalóz:
Tündér változatok műhelye a világ,

Mint a poézis bájalakja:
Ámde csak egy az igaz, nagy és jó,

Melynek mosolygó jeleimé lett a szép,
Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén

Folytassa titkon a teremtés
Műve örök folyamát gyönyörrel.

Ennek teremtő ihlete alkotá
Hellász rózsakorán a vidor életet,

Midőn mosolygó égieknek
Innepein lebegett az ének,

A szépet érző emberek ajkain,
Szívből szívbe gyönyört zengve s vidám erényt,

Midőn a nyájas áldozóknak
Nyájas örömbe’ jelent meg a menny;

Oh, a poézis rózsaszín ujjai
Fonják azt az öröm gyenge virágiból:

Örömre intve csalta össze
A vadonok ridegült lakóit. -
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Most a halandó, mint ama büszke lyány, 
Villámfénybe vonult isten ölén enyész:

A szent poézis néma hattyú,
S hallgat örökre hideg vizekben.

Szűnj meg te is hát zárt fület és kebelt
A szép ifjú világ bájira inteni:

Halottas ének zúg felette, 
Mint mikor Afrika sámielje

A port az éggel összezavarva dúl,
Forró porvihara fojtja az életet. -

Oh, a halandó lyányka szíve
Emberi szép kebelén viruljon,

Mint a mosolygó Hellénisé, midőn
A félisteneket szülte szerelmiben, 

Gyönyörre nyílt szív nyíladozza
A szeretet csuda két virágit:

A szent poézist és a dicső erényt,
Melyek hajdan öröm ünnepivé kenék 

A nagy görög nép boldog éltét,
S létrehozák örök ideálit.

[1832 körül]
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Eötvös «József

Magyarország 1514-ben

(Részlet)

1.
Ki nem hallott Buda várának egykori nagyszerűségéről? S ha régi dicsőségünk ezen 

emlékét most látjuk:, kinek szívét nem tölti fájdalom? - Abból, mit e hon legnagyobb 
férfia épített, s mi a magyart szebb korára emlékeztetné, örökségül ránk még csak romok 
sem maradtak. Ha Mátyás palotája düledékekben ott állna régi helyén, nehéz csaták és 
még nehezebb századok nyomát hordva omladozó falain, de úgy, mint azt a nagy férfiú 
építé - ha a hallgató falak egykori nagyságunk kísértete gyanánt néznének le a szép 
folyóra, mely egykor dicsőségöket tükrözé vissza: rónaságunkról föltekintve, legalább 
sírhatnánk. Nekünk a múltból nem jutott még annyi sem. Szétrombolt, de nagyszerű 
emlékek helyett, előttünk egész mindennapiasságában egy kis város áll, s ha a rosszul 
kövezett utcákon s piacokon az elavult s nem régi házak között körüljárunk, hazafisá- 
gunk egész lelkesedése szükséges, hogy elhiggyük mindazt, mit Mátyás dicső városáról 
haliánk. Ritkán győz a dicső, ha a hasznossal összeütközésbe jő; s így történt, hogy mi 
a régi Budából a törökök másfél százados elfoglalása s annyi visszavert ostrom után 
romokban megmaradt, új házak építésére használtatott anyagul, míg az egészből csak 
itt-ott egy darab várfal vagy a házkapuk alatt egyes gót faragású kőtöredékek maradtak 
fenn, s egy véletlenül fenntartott rajz s néhány régi író leírásához kell folyamodnunk, 
hogy bebizonyíthassuk, miként múltunk jelen szomorú helyzetünknél szebb vala. - S 
mégis Ulászló kormányának utolsó éveiben, e történet kezdetén, Budánk az akkori világ 
szebb városai közé tartozott. Nem vala még szembetűnő a változás, mely Mátyás halála 
óta hazánk minden viszonyaiban történt, s ki 1514-ben idejött, egy hatalmas nép fővá
rosában képzelheté magát. Az élénkség, mellyel a pápa, Velence, sőt XII. Lajos francia 
király is kereste Magyarország szövetségét, mutatja, hogy a külföld, Mátyás által a magyar 
névnek tiszteletére szoktatva, még gyenge utódja alatt is a keresztyén világ védfalát látá 
nemzetünkben. Az idegen, Budának még épen álló palotái előtt nem gyanítá az álta
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lános romiadást, melyre akkor e város körében legföljebb az emlékeztette a szemlélőt, 
hogy Mátyás halála óta haladás többé nem vala észrevehető: hogy hatalmas tölgyként, 
mely nagyságának tetőpontjára ért, e nemzet megállt kifejlődésében, mi a nemzetekben, 
mint fánál, csak romlás kezdete: s hogy itt, ahol minden kő Mátyásról szólt, nyomorult
nak kelle lenni azon jelennek, mely a múlt emlékei alatt ily egészen eltűnhetett; - kinek 
figyelmét azonban csak a dolgok külszíne foglalá el, az a budai várban az akkori világ 
egyik legszebb palotái előtt látá magát, mely, ha Ursinus Veliust már elhagyott, sőt pusz
tulásnak induló állapotában is a római Vatikánra emlékezteté, Ulászló alatt bizonyosan 
mindenkit bámulásra ragadhatott.

Ne keressük e királyi lakban azon méregyent, mely korunk nagyobb építményeiben 
a szépség egyik kellékéül tekintetik, s eszünkbe juttatja, miként alkotásunkban az arány- 
és cirkálómnak a művészi képzeletnél több része volt. Mint minden, mit a középkor 
nagyszerűt épített: úgy e palota, lassan épülve, megtartá a különböző korszakok jelle
mét, melyekben épült. De a várnak legrégibb része, a Zsigmond által épült, hattornyú 
frisspalota, Mátyás oszlopokon nyugvó ízletes épülete s maga a sötét, még bevégezet- 
len csonkatorony, oly egészet képezének, mely fölött a magyar Istvánvár legmagasabb 
tornyán kitűzött nemzeti lobogóját hazafiúi örömmel s büszkeséggel láthatá.

A felsőváros, mely déltől észak felé nyúlt el a hegyen, hol most a vár áll, s a királyi lak
tól csak öt öl széles vízárok által választatott el, e fényes szomszédságra nem vala méltatlan. 
A számos templomok és kápolnák felnyúló magas tornyai s az úri paloták és polgárházak, 
melyek nagyrészint az akkori olasz ízlésben épültek, hajdani Budánkat, ha nem is kiterje
dés, legalább szépség tekintetében a nevezetesebb városok közé emelték, s az eleven mozgás, 
mely utcáit és piacait eltölté, az idegenre szintoly meglepőleg s kedvesen hatott, mint napja
inkban a hallgatagság, mely bennünket körülveszen, ha a budai várba fölmegyünk.

1514. év Szent György havának 23-án - e napon kezdődik történetünk - Budának 
utcái s piacai különösen telve valának emberekkel. Az utcákon, melyek Kelenföldről a 
Zsidókapuhoz vezettek, nép tolongott. Pest és az alsóváros lakói Szent János kapuja felé 
siettek, sőt a Szombati kapunál is, mely különben csak vásár-napokon használtatott, 
midőn a szomszédfaluk lakosai e kapun keresztül szoktak a városba jőni, ma rend
kívüli sokaság vala észrevehető, annyian voltak, kik Óbudáról, Felhéwízről, Logod-, 
Szentjakab- s Tótfaluról a városba mentek

A néptömeg, mely ekképp a felsőváros felé sietett, vegyült vala nemcsak polgári 
állásra, de - mint, fájdalom! hazánkban minden tömeg, már a tizenhatodik században 
- nemzetiségre nézve is.

A tizenhatodik század kezdetén még nem volt oly nagy a különbség, mely művelt
ségre nézve hazánk s más országok között most létezik, s nem csuda, ha akkor, midőn 
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istenáldotta földünk még, hogy úgy mondjam, egyenlő viszonyok között versenyzett a 
külfölddel, Pannonia kertje teljes méltánylatra talált, s külföldiek által szívesen válasz
tott lakhelyül.

Főképp fővárosunkban telepedtek le számos idegenek, s ki a tizenhatodik század 
kezdetén Buda utcáin körülment, s a magyar, német, tót s itt-ott olasz beszélgetéseket 
hallá, első percben meggyőződött arról, hogy Szent István óhajtása, midőn fiának külön
böző nemzetek által lakott országot kívánt, e haza fölött nagy átokként beteljesedett.

Azon különbségről, mely e tömeg között ruházatra, magaviselet- s összes külsőre néz
ve létezett, helyes fogalmat csak az képezhet magának, ki a régi német iskolának néptö
meget festő valamely képét ismeri. Napjainkban az emberek között úgyszólva csak két 
osztály létezik: gazdagok és szegények; kik ez osztályok egyikéhez sem tartoznak, legalább 
külsőleg vagy az egyiket vagy a másikat utánozzák. - A középkorban s a rákövetkező 
századok alatt számtalan különböző rendet és osztályzatot találunk, s a napszámostól föl a 
hercegig a társaság minden fokozata különös jelek által különbözteti meg magát a többi
ektől. A művészet s kézi mesterségeknek minden neme, a tudós vagy ki annak tartatni 
akart, a polgár, ki városa s a főúr, ki az ország tanácsában ül, le egész a társaság legala
csonyabb fokáig, minden osztály az egyenruhának saját nemét viselé; s a bíborpalásttól 
a vörös és sárga köpönyegig, melynek hordozására a zsidók kényszeríttettek, a középkori 
társaság érdekes sokszínűsége már a ruhákban észrevehető vala, mi a néptömegek látvá
nyát akkor időben annál érdekesebbé tette, miután e különböző osztályok több egyenes 
érintkezésbejöttek, s közhelyeken sokkal inkább vegyültek, mint napjainkban.

Akkor Budapest utcáin a kocsi csak döcögve haladhatott; a felsőbb osztályok ruhá
zatának drágasága nem engedé, hogy az mások által utánoztassék; és éppen, mivel már 
a ruházat maga mindenkit megkülönböztetett a tömegtől, s mert az alkotmányban és 
társadalmi életben annyi válaszfal létezett, mely a felsőbb osztályokat a néptől elkülönzé: 
a legnagyobb úr is félelem nélkül vegyült a tömeg közé, meggyőződve, hogy vele össze- 
kevertetni sohasem fog.

Kétségen kívül érdekes volna az utcákon a vár felé haladó csoportokat követve, 
meghallgatni: magyarul, tótul, olaszul s főképp németül - a budai polgárok akkori 
főnyelvén - miről beszélnek 1514-ben fővárosunk jámbor lakói; de menjünk egyene
sen Szent György terére, hova ez egész tömeg siet, s hol máris minden szabad hely telve 
van emberekkel.

Szent György tere a tizenhatodik század kezdetén egészen más külsejű volt, mint 
napjainkban. Hol most a királyi fegyvertár áll, hajnaltól nyűgöt felé, a piac egész széles
ségét Zsigmond király palotája foglalta el. Roppant épület, melyet Zsigmond faragott 
kőből emeltetett, hat toronnyal, melyek közül a legnagyobbik, a négyemeletes úgyneve
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zett csonkatorony, bevégezetlenül maradt; az egész, mint Velius mondja, inkább nagyság, 
mint művészi szépség által kitűnő. A palota előtt a vár árka nyúlik el, melyről föllebb 
szóltunk; az árkon át oszlopokon híd vezet, s irányában a palota nagy kapuja áll, mely 
fölött Országh Mihály nádor, Mátyás engedelmével, Zsigmondnak szobrát állíttatá föl 
háladatosságból, mivel emelkedését e királynak köszöné. A palotával szemközt Zsig- 
mond s mögötte György templomai álltak. A piac egyéb oldalait úri lakok környezik, s 
közepén egy óriási Herkules-szobor áll, mellyel Mátyás király ékesíté e piacot. Szép piac
nak napjainkban azt szoktuk nevezni, melynek minden házai szabályszerűleg annyira 
egyformán építvék, hogy egyiket a másiktól alig ismerhetjük meg. Ily értelemben Szent 
György tere szép piacnak nevét nem érdemié. A gót építészetnek a tizenötödik század 
kezdetén uralkodó neme, melyben a palota és Zsigmond-templom építtettek, nem 
egészen illett a Mátyás alatt olasz ízlésben emelt úri lakokhoz, s ezek ismét kiáltó ellen
tétben álltak egyes, még a tizennegyedik századból fennmaradt házszomszédaik sötét 
falaival s kinyúló erkélyeivel; míg a piacon álló Herkules, fenyegetve emelt bunkójával, 
olyannak látszott, mintha az őt környező régibb építményeket a közelgő időre akarná 
emlékeztetni, melyben az érzelemdús s vallásunkból fejlődött középkori művészet, az 
óvilág vak utánzása által porba döntetik. De éppen e rendetlenség különös, újabb váro
sainkban hasztalan keresett bájt vont az egész körül, azon bájt, melyet épületeknek, mint 
emberarcnak, csak az ad, ha rajtok a múltról olvashatunk.

Az egész tér, mint mondám, telve vala emberekkel; a tolongó sokaság megingatott 
tengerként a szűkké vált piacon ide s tova özönlött, s a környező házak lépcsőin, Zsig- 
mond templomának nagy kapuja alatt, sőt a Herkules-szobor márványalapján is számos 
nézők foglaltak helyet, azon büszke megelégedéssel nézve le a tolongó sokaságra, melyet 
majdnem minden embernél találunk, ki csak egy lábnyira s egy percig tudott föllebb 
emelkedni társainál.

Ki csak egy percig járt a nép között, az előtt nem maradhatott titokban az ok, mely 
miatt annyi nép sereglett össze Szent György piacán. Minden ajkon Dózsa, a székely 
vitéznek neve hangzott, ki csudabajnok-tetteiért, minden püspökök s országnagyok 
jelenlétében, a király által ma meg fog jutalmaztatni: s ennyi ember órákig tolongott 
és izzadott, csakhogy egy embert lásson, kire, bár tízszer nagyobb dolgokat vitt legyen 
véghez, bizonyosan nem figyel, ha a király vagy helyesebben mondva Bakács bíbornok, 
politikai tekintetből szükségesnek nem tartják, hogy megjutalmazása ünnepélyesen 
történjék Ilyen volt a nép a tizenhatodik században, ilyen ma; a szent ostya előtt is csak 
akkor hajlik meg, ha az előtte fölemeltetett.

Dózsa tette - mint tudni fogják, kik történeteinket ismerik - nem vala olyas, hogy 
főképp az akkori időben rendkívüli jutalmat vagy bámulást érdemelhete. Dózsa, ki 
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Dálnokon a székelyföldön születve, székelyek módjára egész életét fegyverben tölté, a 
Nándorfejérvárban tanyázó lovasság hadnagyává emelkedett. Történt, hogy a semendriai 
törökök Nándorfejérvár környékére pusztítani jöttek Az őrsereg elejökbe ment, s a két had 
ütközetre készen állt már egymással szemközt, midőn a törökök közül Ali, a semendriai 
lovasság parancsnoka, délceg paripán előrevágtat, s szidalmak között a magyar seregből 
bárkit párviadalra szólít. Az epirusi török vitézsége híres vala, de nem olyannyira, hogy 
a magyar sereg között senki nem találkoznék, ki e kihívást elfogadná; s Dózsa dicsvágy, 
s mint egy történetíró mondja, a török szép paripája által tettre buzdítva, a szitkozódó 
pogánynak elébe állt. Rövid küzdés után Dózsa egy óriási csapással levágta a pogánynak 
jobb karját, s miután ez földre esett, ellenét kivégezte, és szép lovával együtt, seregeinek 
nagy tapsa között, visszalovagolt. A törökök elrémülve futásnak eredtek, s Nándorfejérvár 
környéke a törököktől ez egyszer megszabadult. Ennyi volt az egész.

Ha Dózsa tettét akkor viszi véghez, mikor seregeinket még Kinizsi vezette, a vezér, 
ki Kenyérmezőn egy törökkel szájában s egy-eggyel mindenik kezében friss magyart járt 
a halottakkal takart csatamezőn, Kinizsi, ki, mint a rege mondja, két karddal küzdött, 
kétségen kívül megdicsérte volna a székelyt becsületes csapásáért, de rendkívülit sem 
ő, sem seregei egy török kar levágásában nem találtak volna. Most Kinizsi sírjában volt, 
vele Toldi s annyi derék Mátyás alatt nevelt bajnok, s a jó csapások ritkábbakká váltak 
Magyarországon. Hónapok múltak néha, s alig történt a török határszélen valami, 
minek elmondására egy akkori magyar hölgy elborzadhata, vagy ősz bajnokok megelé
gedést inthetnének fejeikkel. Dózsa tette ily viszonyok között rendkívülinek látszott; s 
Bakács, ki keresztes bullájával Rómából hazatérve, a törökök ellen egykor létezett, de 
most szunnyadó lelkesedést újra föl akará ébreszteni, örömmel ragadta meg az alkal
mat, melyet a vitéz székely ünnepélyes megjutalmazása nyújtott. A keresztes bulla csak 
egy héttel ezelőtt húsvét vasárnapján hirdettetett ki, és semmi sem buzdíthatná inkább 
részvétre a népet, mint ha látja, miként a törökök ellen küzdve nemcsak örök, de földi 
jutalmakra is számíthat.

A nép Szent György terén a nap hőséről száz csudát beszélt. Az egyik mord arcát 
dicséré, az annyira borzasztót, hogy már sokszor egész török seregek csak látásától elsza
ladtak; másik bizonyos kútfőből hirdeté, hogy Dózsa tulajdonképp a töröknek nemcsak 
karját, hanem fejét is levágta egy csapással, mit az urak azonban irigységből tagadtak; 
a harmadik környülállásosan helyet, napot s órát megnevezve elbeszélé, miként fogott 
egy ízben György vitéz Erdélyországban százötvenhárom törököt, két tarackkal együtt, 
ő egymaga s pedig csak fütykössel fölfegyverkezve; min a negyedik éppen nem bámult, 
mert az egész székelyföldön tudvalevő dolog, hogy valahányszor Dózsa lovát meg akarja 
szorítani, mindég egypár oldalbordáját töri el - szóval: mindazon kisebb csoportozatok 
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között, melyekből e nagy néptömeg állott, csak Dózsáról és hős tetteiről vala szó. Érdeme 
annyival óriásiabbnak látszott, mert hisz - mint sokan mondák - az urak, hacsak kike
rülhették volna, egy szegény katonát bizony nem jutalmaztatnának meg oly fényesen. 
Voltak mégis egyesek, kik a dolgok valódi állását helyesebben méltánylák.

- Bizony förtelmes időket élünk - mondá néhány mellette álló polgárhoz, kik vele 
együtt nem messze Zsigmond temploma főkapujától foglaltak helyet, egy ősz szakállú 
vén katona, ki mióta Kinizsi meghalt s maga elvénült, azáltal tengeté életét, hogy majd 
egy, majd más budai kocsmában beszélé el egykori hőstetteit, s kit az egész világ Imre 
vitéznek nevezett -, alávaló, gyáva időket élünk, higgyék el kigyelmeitek, ennyi lármát 
ütni, csak mivel egy haszontalan töröknek kezét vágták le, valóságos gyalázat.

- Már ami azt illeti - szólt fejét csóválva a mellette állók egyike, ki Kelenföld külváros
ban a szappancsinálás és gyertyaöntés békés mesterségét űzé -, kend nagyon is könnyen 
veszi a dolgot. Én sem vagyok éppen a gyengék egyike - itt a szappanos kinyújtá vastag 
karját -, nem találtam soha legényt, ki, ha szappant főzünk, az üstöt a tűzről jobban le 
tudná emelni: de töröknek karját egy csapásra levágni, azt mégsem tudnám. A töröknek 
kemény csontja van; ez nem tréfadolog.

- És mit tud kend arról: kemény vagy lágy csontja van-e a töröknek? Vagy talán szap
pant főzött belőle? - válaszolt a katona rosszkedvűen, míg polgárhallgatói társukat kine- 
veték. - Nyújtsa ki vaskos karját akárhányszor; ha kétszer oly vastag volna is, abból kato
nakar mégsem válnék, éppoly kevéssé, mint kocsirúdból nem acélkard. A hadakozáshoz 
más kéz kell, mint szappant kavarni vagy üstöt a tűzről leemelni: s ezt kend nem érti; 
én pedig csak azt mondom, hogy amit e székely ember tett, nem is érdemli, hogy felőle 
szóljunk Mátyás korában a fekete sereg között nemcsak magyart, de akármennyi csehet 
ismertem, ki szintazt s többet tett, s alig dicsértetett meg érte. Én jelen voltam, midőn 
egy csapásra egész törököt vágtak kétfelé, úgy, hogy egyik része a lónak jobb, a másik 
bal oldalán potyogott földre. Nekem ilyen Dózsa-féle vitéztettekről ne beszéljen senki.

- Igazsága van - mondá engesztelőleg egy, a szappanos mellett álló kalmár, kinek bő 
köntöse soványságát nem takarhatá el -, kend, Imre, jobb időket élt; de mit tegyünk, ha 
mai nap egész törököt senki sem vág egy csapásra keresztül, mégiscsak azt kell dicsér
nünk, ki legalább a töröknek fegyveres kezét csapja le.

- És ki oka, hogy mai nap senki egész törököt nem vág keresztül? - folytatá az előbbi, 
szenvedéllyel. - A magyar vas nem lágyabb, mint annakelőtte volt; karokkal is megáldott 
az Isten; töröknek pedig, kit keresztülvághatnánk, éppen nem vagyunk szűkében, hisz 
pár esztendő óta úgy őrzik a határszéleket, hogy maholnap a pogány itt Szent György 
terén sétál körül; s miért nem hallunk többé oly tettekről, minőknek fiatal korunkban 
naponként tanúi voltunk? Nincs Mátyásunk többé! Míg ő a budai várban lakott, a vas is 
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élesebb volt, minden kar hatalmasabb csapásokat osztogatott, s a törökök jobbra-balra 
hulltak szaporán, mint a rendek, mikor a gazda maga ügyel fel kaszásaira.

A polgárok helybenhagyólag integetének fejeikkel. Néhány e beszélgetés közt köze
lebb vonult egyén, kikben nem, mint most, egyenruháikról, hanem tartásuk - s visele
tűkből kiszolgált katonákra ismerünk, fennhangon sóhajtozott.

- Igazság! szent igazság! - mondá a sovány polgár -, de mit tehetünk róla, hogy 
Mátyás meghalt, s méltó utódot nem hagyott maga után.

- Méltó utódot nem hagyott maga után? - vága szavába az előbbi még szenvedé
lyesebben. - És János herceg, ki már első ifjúságában a törököt Jajcánál megverte, ki 
míg élt, pogányt és lengyelt a határoktól visszaűzött, hogy ti nyugodtan rőfölhessétek 
kelméiteket: nem volt ő méltó utód?

- János herceg derék úr volt - válaszoltak egyszerre többen a polgárok közül -, de 
nem volt törvényes gyermek.

- Nem volt törvényes gyermek? - folytatá indulatosan az agg katona - s azért nem 
volt méltó, hogy királyunk legyen? s ha véletlenül az olasz asszonytól születik, e gyaláza
tos Beatrixtől, ki elég arcátlan volt a pápa s az egész római szentszék előtt azzal kérkedni, 
hogy Mátyás élete alatt Ulászló rimájává alázta magát, akkor törvényesnek neveznők 
őt? vagy ha ő lett volna a buja asszonynak szeretője, s ha még gyászruhában megígé
ri, hogy elveszi, ámbár szavát később megszegné: akkor méltó volna, hogy királyunk 
legyen? János nem volt törvényes gyermek, de hogy most oly királytok van, kit még 
a csehek is sertésnek neveztek, kit az urak előbb ökörnek szólítgattak, és most, mióta 
Újlakit legyőzte, tehénnek hívnak, ki alatt országunkat darabonkint elvesztjük: abban 
nincs semmi gyalázatos?

- De mit tehetünk mi erről? - mondá a kelenföldi szappanos, kire a katona beszéde 
látszólag hatott - tudvalevő dolog, a budai polgárok mind János mellett voltak. Ráskay 
uram neki adta át a város kulcsait; mikor a herceg 1490-ben a várat elhagyta, s seregei
vel Pécs felé vonult, csaknem sírtunk Úgy emlékszem, mintha csak tegnap volt volna. 
Mikor a seregek s utána a sok szekér Mátyás tömérdek kincseivel Kelenföldön keresz
tülvonult, ha nem csalódom, július 2-án volt, soha tikkasztóbb meleget nem éreztem, 
mind jajgatunk. Amerre a herceg ment, még a gyermekek is éljent kiáltoztak, s mikor 
pár nappal később Báthori István és Kinizsi Pál őnagyságának seregeikkel utánamentek, 
még asszonyt sem lehetett a házán kívül látni, annyira elszomorodtunk mind: de mit 
tehetünk? A herceget a Sárvíznél megverték, nekünk azt kellett királynak elfogadni, kit 
az urak választottak.

- Ilyenek kendtek, polgárok, mindég - mondá keserűen a katona -, ha egynek éljent 
ordítottak, a másik előtt boltjaikba bújnak, kezeiket örömükben összecsapják vagy a ze-
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kébe dugják, s azt hiszik, mindennek eleget tettek: a világ azért úgy forog, mint kedve tart
ja; s kelmetek rőfokkel mérik a drága velencei posztót. Mikor Zsigmond Kontot s vitéz 
társait itt a piacon lefejezte, a budaiak házaikba zárkóztak és morogtak, oly csendesen, hogy 
a házakon kívül senki nem is gyanítá, s Országh rézből öntette a zsarnok képét, s a vár
kapu fölébe állíttatá, hogy ércszeme örök időkig megvetéssel nézzen le a piacra, hol a jám
bor budaiak zsarnokságát tűrték. Zsigmond itt a főpiac közepén építtetett templomot 
cseheinek, míg a magyar templom a németnek még maiglan adózik, s a magyar polgá
rok talán nem kiáltoznak éljent a császárnak, ez volt egész bátorságuk. Hunyadi Lászlót 
itt fejezték le, hol most állunk, s mikor a kapások este szőleikből visszajöttek, a budai 
polgárok nagyot sóhajtának, hogy a szegény munkások a városban nem voltak, mert e 
gyalázatos tettet bizonyosan akadályoztatták volna. Mátyás király e várost sárfészekből az 
egész világ csudájává tévé, s midőn egyetlen fiát üldözőbe vették, a budaiak közül egyet
lenegy sem találkozott, ki mellette karját fölemelte volna. Mátyás jól tette, hogy vörös 
márvánnyal rakta ki palotáit, másképp a kőnek is pirulni kellene ennyi gyalázat fölött.

A kalmár látszó türelmetlenséggel hallgatá e beszédeket, melyek a budai polgár 
önérzetét sérték, s most éles hangon ellen kezde szólani: - Kend Mátyásnak hív embere 
volt - úgymond -, s jól teszi; katonának jobb királya nem is volt soha; magam is sajná
lom őt; mióta meghalt, soha annyi selyemkelmét nem adhatunk el; de ha Mátyás élne, 
bizony Szent György piacán a királyról így, mint kend, nem merne szólani senki. Igaz, 
ami igaz, a polgári szabadságnak is van becse, most legalább a budai polgároknak oly 
módon, mint Mátyás tévé, fejvesztéssel fenyegetve, jó reggelt nem kíván senki, s inkább 
egypár sing pántlikával kevesebbet adjak el, mint hogy ez még egyszer történjék.

- Adjon Isten sok szerencsét a szabadsághoz! - mondá az előbbi gúnyosan. - Mátyás 
alatt a király azt üzentette, hogy lefejezteti kelméteket, de egy hajszálukat sem bántották; 
most az Újlakiak, Báthori, Drágfi, Kis, Horvát, s mit tudom én, mindazon nagyságos 
és nemzetes rablókat hogy hívják, fényes nappal elszedik holmijokat, s ha panaszkod
nak, megverik s az árokba dobják kelméteket; ha e szabadság ínyökre van, adjon Isten 
jó egészséget hozzá.

A kalmár talán érzé e szavak igazságát, s nem felelt.
- Bizony, Imre, kend úgy beszél, mintha ribelliót akarna kezdeni.
- Szeretném tudni, kiért? - szólt a másik, kucsmáját mélyebben nyomva fejébe. - 

Zápolyáért, kinek apja miatt Bécset s egész Ausztriát elvesztettük? vagy a németekért? 
vagy hogy ismét csehet vagy lengyelt emeljünk a királyi székbe? ne féljenek kendtek, az 
öreg Imrének több esze van. De ha oly ribelliót csinálna valaki, ahol mindazokat, kik 
most kormányoznak, elkergetnék, a büszke bíbornokot, az urakat, püspököket s próká
torokat mind az utolsóig: akkor bizony Isten, én is kezembe veszem buzogányomat.
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- Jól fogja kend tenni - szólalt fel mély hangon valaki Imre háta mögött. A beszélge
tők arra fordultak, s egy magas alakot láttak, mely papi köntösben a tömeg közé vonult, 
anélkül, hogy valaki arcát láthatta.

- Bizonyosan azon plébánosok egyike, kik a parasztokkal keresztes hadra készülnek 
Istenem, hogy tolakodnak! - így sóhajtott a kalmár, midőn magát az ellenállhatatlan 
emberártól, mely a várkapu felé tolongott, elragadva érzé, míg a szappanos egészen más 
irányban taszigáltatott tovább - csak paraszt ne volna a világon.

18 4 7
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Kemény Zsigmond

Zord idő

(Részlet)

Még mielőtt pitymallott, csolnakkeresés után láttak, mert Elemér a Csepel-szigetet, 
melyet a Duna átkarol, nem vélte oly helynek, mely élénk közlekedést tartana rendes idő
ben is.

Óvatosan haladtak felfelé, s még nem voltak a szigetfoknál, midőn egy sajátságos je
lenet tanúivá váltak.

Négy tisztességesen öltözött sajkos szállított a Duna bal partjára egy hosszú, sárga 
hajú, kopott szűrű parasztot, ki hátán nagy puttont hord. A paraszttal öt koldus folytat 
élénk, de halk társalgást; az egyik kintornát tart kezével, a másik térdmankóval van ellátva, 
a harmadik koldus ronda hegedűjén, melyről a húr fele már lepattant, a szegény Lázárról 
szóló nótát próbálgatja; a negyedik drótostótnak látszik, az ötödik pedig visító malacot 
hoz, melyet talán a jobb parton fizetés nélkül szerzett meg, mert a testét fedő rongyok 
aligha vezették volna bíráit oly gyanúra, hogy az még jogos tulajdona is lehet.

Midőn a naszád kikötött, a matrózok megcsókolták a puttonos kezét, a koldusok 
átölelék őt, s egyenként mondák: - Mihelyt dolgainkat intézzük, meglátogatunk Palotán.

Az öreg paraszt a partra lépve ledobta a puttont, s egy éppen érkező hintóba ült.
Elemér Barnabást, ki röhögni kezdett, hátrább vonta a part füzei közé.
Alig foglalták el meglehetősen fedett álláspontjukat, midőn lódobogás hallatszott, 

s egy huszár érkezett két felnyergelt paripát kötőféken hozva.
Ekkor a drótostótnak és a kintornás koldusnak kezét megcsókolák a matrózok, arcát 

pedig koldus pajtásai. A partra lépve a tót a drótot s társa a kintornát a vízbe dobta, s 
lóra pattanván, a huszár kíséretében tovavágtattak.

Most jött egy öreg szolga s jelenté: - Nagyságos uraim! a városbíró uram fogata a 
soroksári kapu előtt vár.

Ekkor a matrózok részéről megint nem maradt el a tiszteletteljes kézcsók. Az egyik 
koldus hegedűjét, a másik a malacot átadá a matrózoknak, a harmadik pedig lábman
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kóját a Dunába dobta, s a parton vizsgaszemeket vetve a környékre, gyors léptekkel 
útnak indultak

Elemér csak azt várta, míg eltávoznak, hogy a sajkásokat megszólítsa; de íme! a 
parthoz vágtat egy fakó szekér, arra gyorsan felugráltak a matrózok, s a kocsis szünet 
nélkül csapkodva lovait, elnyargalt éppen azon soroksári úton, melyen Elemérék érkez
tek a Csepel-sziget fokáig.

- Most már van csolnakunk; de ki visz át? - kérdé szájtátva Barnabás diák.
- Magunk - válaszolta Elemér.
- Párszor próbálkoztam ugyan a Szamoson; de nem ígérhetek kegyelmednek sok 

segélyt.
- Valahová csak kikötünk - buzdítá útitársát Elemér, megragadva az evezőt.
Valóban ki is kötöttek, de jóval alább, mint remélheték. A csolnakot azon gond

viselésnek, mely a bal partra alkalmas percben küldé, további oltalmába ajánlván s 
Promontoron áthaladva, minden baj vagy kaland nélkül közeliiének Budavárhoz.

Amint pedig utazásuk végcélja szemeik elébe lépett rombolt falaival, sérült homlo- 
kú márványpalotájával, magas, csorba épületeivel és templomaival: legott versenyezni 
kezdenek egymással a nagy Werbőczy lakása, háztartása és viszonyai iránt, mindenik saját 
fogalmai és érdekei szerint rajzolván le az ismeretlent, a még hírből sem hallottat.

Elemér tág, de egyszerű palotának képzelte Werbőczy lakását, melyben a bőség 
és kényelem pótolja a fényűzést. Szerinte a háziúr számos cselédsége hű szolgálatban 
megőszült férfiakból s a műveltséget kedvelő magas családúak gyermekeiből áll, kik 
szerencséjüknek tartják, hogy magzataik a bölcs és tapasztalt államférfiú szeme előtt s 
oktató felügyelete alatt serdülnek fel. - Megvallom, nem hiszem - szólt Elemér -, hogy 
szeretett pártfogónknak sok fegyverese legyen, ö az eszmék, nem pedig a csatatér vezé
re. Igaz ugyan, hogy több pogány fogságba jutott ifjú az ő irgalmasságának köszönheti 
szabadságát; de nem merem remélni, hogy közülök a többség harcfiakból állana s alkal
masint kevés kilátásuk van a katonai pályán tündöklésre. Azonban a tudománynak is 
kell időt szentelnünk, hogy majd midőn a Török Bálint és Petrovics zászlói alatt kell a 
haza ellenségeivel harcolnunk, ne csak a nyers erő vonja ránk elöljáróink figyelmét.

- Nem szeretnék megint kezdőbetűket festeni s oly tudományokra vetni fejemet, 
melyekben minden szerzetes barát legyőzhet. Werbőczy, mint Deák uraimék beszélték, 
nádorispán, s ennélfogva az ország főhadvezére is volt. Nem hihetem tehát, hogy lakása 
ne hasonlítson inkább egy várhoz, mint a rőfoskereskedők vagy a pénzváltó Fuggerek, 
vagy a pernyúzó hivatalnokok épületeihez. Meg vagyok győződve, hogyha sandalog is 
a lépcsőn fel egy diák a hónalja alatt iratokkal, s egy-egy pap áhítatos pofával; de nagy
jában mégis a vitézek sarkantyúja és kardja fog pengeni a tornáclépcsőkön, s a terem
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ben a hosszú sorban felállított könyvekkel szemben még számosabb paizsok, páncélok, 
alabárdok, buzogányok, szablyák és puskák lógnak a falakon. Vagy nem volt-e Deák 
uraiméknak is elég öldöklő eszközük, s miért hiányoznának azok Werbőczy őnagyságá- 
nál, ki magas polcra emelkedett és oly hatalmas, hogy kedve szerint bánik el a világgal, 
s ha orrunk nem tetszik, azt is levághatja.

- Kegyelmed - szólt Elemér - a nagyságot úgy sem képzeli szelídséggel párosulva, 
mint a kígyót méregtartó hólyaggal ellátott fog nélkül.

Ily beszélgetés közt érkeztek a székesfehérvári kapun Budavárába, melynek első 
percben romjai, a másodikban még fennmaradt szépségei hatottak Elemér kedélyére.

Barnabás némi elégtétellel nézte a díszes épületek homlokába fürt lyukakat. - No! en
nek is befizettek a golyók - röhögé. S ha nagy és pompás palotákra talált vagy a Werbőczyé- 
nek gondolta, vagy ronda őszinteséggel sóhajtá: - Miért akkora akol egy disznó számára!

- Nem tetszik-e tudni, hol van a kancellár úr őnagysága háza? - tudakolá Elemér 
egy gondolatokba merült kis férfiútól.

- Rossz jel, hogy még semmi hír nem jön! - mondá János diák, a Víziváros legbelá- 
tóbb politikusa, mintegy gondolatait szőve tovább. Aztán bocsánatot kérvén szórakozott
ságáért, így szólt: - Kövessenek, vitéz uraimék, engemet csak húsz lépésre a várfalig s ott 
megmutatom Werbőczy István házát, mely voltaképpen nem a Werbőczy, hanem Isten
ben boldogult János király atyjáé, Zápolya Istváné, a bécsi helytartóé volt, s a kancellár 
úr csak érdemei elismeréséül bírja a felséges családtól, mégpedig élethossziglan. A nagy 
Werbőczy úr bölcs és tudós férfiú, azonban Podmaniczky előrelátó. Nem tetszett nekem, 
hogy ő hiányzott a kis király kíséretében... íme! - s ekkor a várfalról ujjával a külváros 
egy távoli pontjára mutatott - íme! itt van a Zápolya- vagy respektive Werbőczy-ház.

- A templommal szemben? - tudakolá Elemér.
- Igen, a mezítlábas barátok kolostorának átellenében.
Az épület tág, de ódon alakú volt, s csaknem kolostorszerű. A város ostroma alatt 

megrongálódott, s bár széles falain aránylag nem sok sérülés történt, de födele bomla- 
dozik és leroskadással fenyeget.

- Nem adnám érte Deák István uram refektóriumát - szólt mogorván Barnabás.
Elemér is fedezett fel a roncsolt épületben valami hasonlatosságot azon paradi

csomhoz, melyből kiűzetett, s míg szívében megsajdult a rég néma fájdalom, ajkairól 
egy sóhaj röppent el, és szeméből egy könny szivárgott ki.

- Mennyi pusztulás! - sóhajtá hangosabban, hogy Barnabás elől palástolhassa fölin
dulásának valódi okát.

- E ház - közbe szólt János diák - tele volt cselédekkel s török rabságból megváltott 
úrfiakkal, mert Werbőczy abban keresi a fényűzést, hogy számos szolgával és védenccel 
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jelenjen meg a közhelyeken. E szokást a római szónokoktól tanulta, kiknek kliensei a 
fórumot meglepték, hogy éljenezhessék pártfogójuk szép körmondatait Most bezzeg 
nincs kivel magát kísértesse. Az ostrom kezdetekor cselédeit és pártfogoltjait mind 
elbocsátotta; mert a várban nem volt hová telepítse. Többnyire katonának szegődtek; a 
vénebbek pedig a vidéken tévelyegnek, mint pásztor nélküli juhok. Werbőczy uram még 
mindig egy ötvösnél lakik a várban, s csak három szobája és két cseléde van.

- Oda hát mi nem férünk be - mormogá Barnabás diák
- S kegyelmetek Werbőczy szolgálatában vannak? - kérdé János.
- Rokonaitól jövénk hozzá - válaszolta kitérőleg Elemér.
- Nagy férfiú, valóban nagy férfiú ő, s tegnap meg is rendelte a ház kitatarozását, úgy, 

hogy két hét alatt minden kész legyen. Csak az ország sérveit is oly hamar reperálhatná; 
de sehogy sem tetszik nekem a szultán táborába menetel. Podmaniczky okosabb volt, 
mert mint a borbélyától tudom, hosszú sárga vendéghajat készíttetett magának, hogy 
a basák ne a saját üstökét ragadhassák meg s még e vendéghajjal sem ment Óbudára; 
hanem, ha nem lappang köztünk, akkor alkalmasint útban van Palotára.

- Puttonnal a hátán találtuk parasztruhában - válaszolá János diáknak Elemér. - S több 
koldus ment vele Palotára. Alkalmasint Podmaniczky látott el minket is csónakkal.

- A koldusok nem kétlem, főrendűek voltak, kik jobban gondoskodtak magokról, 
mint a nagy Werbőczy.

- S mi történt vele? - kérdé Elemér, ki semmit sem tudhatott arról, hogy míg ők So
roksárról Budára jöttek, a gyermek király tanácsosaitól kísérve a szultán táborába ment.

- Ha nincs ellenökre, Werbőczy szállására vezetem kegyelmeteket, s addig elbeszé
lem a mai nap örök emlékű eseményeit.

Midőn az ötvös kapujához értek, János diák elbúcsúzott az idegenektől.
- Nekünk, míg pártfogónk saját házába beköltözhetnénk, okvetlenül szállást kell 

keresnünk - mondá Barnabásnak Elemér. - Most felfutok egy percre, hogy jelentsem 
megérkezésünket, addig kegyelmed várjon rám e kőpadon.

Barnabás karon fogta Elemért, s aggódó, gyanús arccal szólt: - De ne feledkezzék 
meg az én nevemről is.

- A cselédnek nem szólhatok kegyelmedről, mert még Werbőczynek be nem jelent
hettük; de becsületemet kötöm le, hogyha urunk nem fogadja be, akkor én sem lépek 
szolgálatába, s együtt keresünk magunknak új gazdát.

- Ugye az adott szó szent? - kérdé Barnabás.
- Természetesen.
- Megnyugszom benne - jegyezte meg Barnabás a kőpadra ülve.
Összefogott karral ült mereven, s maga elébe nézett.

162 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

- Nem csal meg! - mormogá... - De minek bízom az emberekben? Miért gyűlöl
ném kevésbé most, mint régen?... Nem csal meg... S ha mégis kedve jönne szavát be nem 
váltani, ha befolyását arra használná, hogy Dórát bírja, s engem a világba kidobjon!!... 
Hisz csak úgy nem kaphatja meg Dórát, mint én. Mindkettőnket ebrúdon vetettek ki 
Deákék. Nem szegi meg esküjét.

Barnabás könnyült lélekkel emelte fel a porból szemeit, s végigtekintett az utcán 
hullámzó tömegen, melyet valami ok erős mozgásba hozott.

A sok nép kivétel nélkül a Szent György tér felé haladt, s amint Barnabás e mozgó, 
eleven életet, e tolongást tekinté, szemei egy templomon akadtak meg. - Csodálatos! 
mintha már láttam volna! s hol? ah! tán azon iszonyatos álmokban, azon vérfagylaló 
jelenetek alkalmával, midőn a sír kiveti árnyait, hogy lelkemet elsötétítsék!... Hejh! nem 
mondhatná-e meg kend nekem, hogy hívják azt a templomot?

- A Boldogasszony német egyházának - válaszolá a megszólított.
Barnabás visszahanyatlék a kőpadra.
S midőn Elemér Werbőczy lakásából kijött, útitársát halálsárgán, merev szemekkel, 

feldúlt vonásokkal s reszketve találta.
- Az istenért, mi baja! - kiálta, kezeivel rázva őt, hogy magához térjen merengésé

ből, mely ájuláshoz vagy nehézkórhoz hasonlónak látszott.
- Semmi, éppen semmi! - nyöszörgé Barnabás dörzsölve szemeit. - Győzedelmes

kedtem a sátánon. Harcom erős volt. Ugye Elemér! ön nem hagy el engem?
S a durva, mogorva, bősz férfiú most könnyezni kezdett, és különben zárt, rideg 

vonásain olyan kinyomat látszott, mely a nemes eltökéléshez hasonlított, s fényével 
besugárzá és megszelídíté az egész arcot.

- Keressünk gazdánk átköltözéséig szállást magunknak, s aztán keressük együtt a 
szerencsét, s vívjunk együtt a rossz sors ellen.

- Ámen! - szólt Barnabás csaknem szertartásos hangon, csaknem kedélymelegséggel.

18 6 2
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Mikszáth Kálmán

Új Zrínyiász

(Részlet)

IX. A katasztrófa
Föl voltak villanyozva a kedélyek a »P. G.« szerkesztőségében a Perényi levele folytán. 

A segédszerkesztő vígan csattogtatta ollóját: »Holnap pompás lapunk lesz, fiúk!« Minden 
toll megacélozódott e kijelentésre, és vígan percegett a »kutyanyelveken«. Miniszterek 
skalpíroztattak, az intendánsnak a talpába bevertek egy pár tövist. Az újdonász meghara
pott egy főispánt, a fővárosi rovatvezető, mint egy megvadult bika, nekiment a Sartory- 
pártnak. A rendőrségnek meg majd leüti a szarvait Perényi, mihelyt bejön.

Hanem a jó hangulat hovatovább romlani kezdett, mert Perényi nem jött be; elmúlt 
tíz óra, még mindig nem jött, sőt nem jött be éjfélkor sem. Két órakor már zárni kellett 
a lapot, és Perényi Miksa még mindig nincs itt. Dacára, hogy ott várja az előleg. Csudá
latos az. Telefonoztak utána mindenfelé, ahol meg szokott éjjel fordulni, de híre-hamva 
se volt. Megfoghatatlan, hova lett Perényi.

De még nagyobb volt a megrökönyödés másnap, mikor Perényi nem került elő, és 
a lakásán se fordult meg. Ez már félig se tréfa. Valaminek történni kellett vele. A fele
lős szerkesztő rosszat sejtett, vagyis reménykedni kezdett. Mert ha a »P. G.« reporterét 
például agyonütötték volna a bűntársak a Bobor-ügyben való kutatásai miatt, az sokat 
érő reklám lenne. Vette tehát a Perényi levelét, és elhajtatott vele egyenesen a főkapitány
hoz. Az a vállait vonogatta, nagy grimaszokat csinált, és azt mondta, hogy amit Perényi 
ír, merő képtelenség, de azért azonnal megteszi a szükséges lépéseket, s ezzel el hagyván 
távozni a felelős szerkesztőt, négy vagy öt lépést tett a díványig. Meglehet, hogy ezek 
voltak azok a »szükséges lépések«, s ledőlt a délutáni sziesztáját végezni.

Azonban egyórai jóízű szundikálás után mégis foglalkoztatni kezdte a Perényi leve
le. Hogy Zrínyi gróf bele volna mártva a dologba, és hogy Perényi maga is odament és 
azóta nincs. (No, bárcsak megnyúzta volna elevenen.) Hm. A dolog nem lehetetlen. És 
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összevág a rendőrség híreivel is. Bobomé néhány nap előtt elhagyta régi szegényes laká
sát az Aradi utcában, s egy József körúti palota egész emeletét foglalta el, melyet gróf 
Zrínyi rendeztetett be neki nagy fénnyel. Éjjelenkint gyakran látják ott a gróf kocsiját. 
Szóval: a gyanúokok kétségtelenek, de célszerű-e a rendőrségnek beleütni orrát a Zrínyi 
dolgaiba? Mit diktál itt a tapintat? Mert fő a tapintat. Magyarország a tapintat országa, 
és inkább tíz bűn, mint egy tapintatlanság.

Annyit mégis megtett a főkapitány, hogy elhajtatott a belügyminiszterhez, és jelen
tést tett neki. A belügyminiszter azt találta, hogy egyelőre semmit se tegyen a rendőrség 
- majd ő maga beszél Zrínyivel.

S mielőtt este a klubba ment volna, meglátogatta a szigetvári hőst, egy másik minisz
tertársával együtt.

Rövid beszélgetés és barátságos szivarozás közben ügyesen beszőtte a miniszter a 
Bobor-ügyet és a többi eltűnteket.

- Nem tudsz róluk semmit?
Zrínyi ravaszul mosolygott, és a kérdésre kérdéssel felelt:
- Érdekel talán valamelyik?
- Mindenesetre. És igen leköteleznél, ha őszintén megmondanád, mit tudsz egyik

ről vagy másikról.
- Itt vannak nálam - felelte Zrínyi egyenesen, majdnem naiv ártatlansággal -, és 

igen szívesen eresztem szabadon a kedvedért akármelyiket.
A belügyminiszter idegesen felugrott és elsápadt, mint a fal.
- Itt vannak, mondod? Hogy érted ezt? Hol vannak?
- Odalent vannak a pincében.
- Elfogva?
- Láncon - felelte Zrínyi természetes hangon.
De már erre a másik miniszterben is meghűlt a vér.
- Az isten szerelméért, hát mért teszel olyanokat?
- Alkalmatlanok voltak nekem: egyike-másika pedig egyenesen gorombáskodott. 

(Zrínyi szemei megcsillantak.) És ilyeneket én nem tűrök.
A belügyminiszter minden haja szála az égnek állt, és az arca kínos verejtéket izza

dott, hogy facsarni lehetett volna.
- No, ebből szép spektákulum lesz. (Az interpellációkra gondolt, melyek a Házban 

lesznek) Egész Európa piszkolni fog érte. (A lapokra gondolt, amit írni fognak.) Még 
az az egy szerencse, hogy zsidó nincsen köztük.

- De már az is van - tálalta ki Zrínyi őszintén -, tegnap egy újságreportert fogat
tam el.
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Valóságosan érthetetlen volt Zrínyi előtt a két miniszter ijedt képe és sopánkodása. 
Hiszen ő nem rosszból tette. Azok az emberek, akiket elfogatott, mind vétettek ellene. 
Hiába, ő nem büntet senkit. Hiszen olyan puha ő, mint a vaj, hogy kenyérre kenheti a 
jó ember. De a szemtelenséget nem tűri. Azt hibáztatják, hogy ha valami panasza van 
valaki ellen, mért nem fordul a hatósághoz. De csak nem alkalmatlankodhatik minden 
piszlicsár dologért másoknak? Hát nem jobb az a hatóságoknak, ha valaki magától végzi 
el a maga dolgát?

- De a személyes szabadság - sopánkodott a miniszter -, a jogállam. Én elhiszem, 
hogy te azt úgy csináltad azelőtt, de most más világ van, most nem lehet. Magyarország 
a szabadság országa.

De már erre Zrínyit is elhagyta a hidegvére:
- Ti ezt szabadságnak nevezitek? - mondá gúnyosan. - A múlt hetekben kirándul

tam a Svábhegyre puskával, hát elvették a puskámat, mert nem volt fegyverengedélyem. 
Ekkor aztán váltottam fegyverengedélyt, de most megint nem volt szabad a puskámat 
elsütni, mert nem volt vadászterületem; kibéreltem egy vadászterületet, elsütöttem a 
puskámat és lelőttem egy nyulat, ezért megint megbüntettek, mert a nyulakra nem szabad 
ilyenkor lőni. Akkor írtam hozzád mindezekért egy panaszt, ezért megint megbüntettek, 
mert nem volt rajta ötvenkrajcáros bélyeg. És ezt nevezitek ti a szabadság országának 
Ugyan, szégyelljétek magatokat!

öexcellenciáik, dacára a kellemetlen ügynek, melynek ódiumát, következményeit nehéz 
lesz eltüntetni, mégsem hallgathatták mosoly nélkül ezt a középkori együgyűséget.

Pedig nem volt nevetni való az a téma. Kemény dió ez, és nagy vihar lehet belőle, ha 
el nem igazítják ügyesen. A két miniszter jelentőségteljes pillantást váltott egymással.

ök már ismerik az egymás hunyorításait, tüstént felkeltek és elvonultak egy ablak
mélyedésbe tanácskozni.

- Mit csináljunk?
- Ne nézzük meg a foglyokat?
- A világért sem. Ha látjuk őket és abban a percben nem tesszük szabadokká, vesz

ve vagyunk - ha pedig szabadokká tesszük, anélkül, hogy Zrínyi kiegyezkednék velük, 
akkor ő veszett el.

- Közölni kellene Bánfíyval.
- Mindenesetre.
Magukkal vitték Zrínyit a klubba, ahol kivételesen nagy nyüzsgés-mozgás volt. Te

le volt az egész szabadelvű kaptár, mert reggel botrány történt a Házban. Hallatlan inci
dens. Mindenki meg van döbbenve. Egy képviselő megbírálta a minisztert. Bizonyosan 
megőrült. Mert képzelhetetlen, hogy józan ésszel valaki egy miniszterrel kikössön. És még 
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meg is bírálja. A legrégibb mamelukok sem emlékeztek olyan aberrációra. Mindenki sie
tett este a klubba, mert kíváncsiak voltak, mi fog történni. A spártaiaknál nem volt tör
vény az apagyilkosságra, mert apagyilkosság ott soha elő nem fordult. Itt se volt semmi 
precedens, mert soha még mameluk nem emelte szavát az ő miniszterének eszméi ellen. 
Képzelhetni tehát, milyen kíváncsisággal jöttek-mentek a klub ismeretes alakjai a rozsda
színű szőnyegeken. Vártak valami különöset, valami természetfölötti tüneményt. - Hogy 
mit? Azt senki sem tudja. De vártak valamit, mert valaminek mégiscsak történnie kell a 
merénylet után. Lehet, hogy magát a merénylőt várták és gyönyörködni akartak azon jég
hidegségben, mely fogadja, hogy aztán utólag titkon megbotránkozhassanak e hidegségen 
is. A pozőrök letették ünnepélyes lárvájukat, és közönséges halandók módjára elvegyültek 
a szürkék közé, a stréberek, akik vígan keringenek a miniszterek körül, mint a muslincák 
a lámpa körül, most ég felé fordított szemekkel, szörnyűködő hangon sopánkodának

- Milyen idők és milyen emberek! Istenem, milyen emberek!
Zrínyi belépte két újabb miniszterrel egyszerre ezekre terelte a figyelmet. Megint új 

anyag a találgatásokra. Hát ez megint mi lehet?
Báníiyt keresték Nem nehéz megtalálni. Ahol a legnagyobb csoport van, benne kell 

lennie neki is. Olyan biztos az, mint hogy az alma magja az alma közepében van.
Egy-két szót mondottak halkan Bánffynak, mire egyszerre nevetni kezdett az arca, 

mindene nevetett: a homloka, a bajusza, az orra, a nyakcsigolyája is. Igazi diplomatának való 
arc. Azt lehetne hinni, hogy örömhírt közöltek vele, azért nevet, de akik jobban ismerik, 
azok hamar eltalálják, hogy ez a tigrisnevetés csak takaró. Mi lehet alatta, lehetetlen ki
találni.

Intett a kezével, s egyszerre megindultak némán, gänsemarsban, az olvasó- és írószo
bán át a miniszteri szoba felé, melynek ablakai a Dorottya utcára nyílnak, és ahol sok 
nagy dolog dőlt el, mikor még az öreg Deák talpai taposták ezeket a deszkakockákat.

Bánfíy megállt az olvasóban, és egy hírnököt fogott az újságmolyok közül.
- Eredj kérlek, küldd be az öreg Tiszát!
Kevésvártatva Tisza is utánuk sántikált. No, ez már nagy dolog lehet. A legcsudála- 

tosabb kombinációk termettek Hátha horvát bánnak nevezik ki Zrínyit. Nem bolond, 
hogy a bankot otthagyja a bánságért. Hátha intendánsnak akarják? Ej, dehogy, hiszen 
jóformán még színházat se látott. No, éppen azért. Hátha képviselőnek akarják? Nem 
fizette ki az adóját - jegyzé meg Katánghy Menyhért. - És nem is magyar honos, mert 
Horvátországban született - duplázott rá Mezei Mór.

Bent a miniszteri szobában pedig ezalatt nagyban főtt a korifeusok feje. Az eset igen 
súlyos. Eltussolni sem tanácsos, mert hátha kisül utólagosan. De el nem tussolni sem 
tanácsos, mert akkor mindjárt kisül.
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Zrínyi még most is félvállról vette a dolgot, s gyanakodva fürkészte a miniszterek 
arcát, nem-e csak egy bohókás játék az egész, meg akarják ijeszteni. Hiába olvasták fel 
előtte a büntetőtörvénykönyv idevonatkozó paragrafusait is. Hanem Tisza neki is impo
nált. »Van benne valami - mondá - az öreg Werbőczyből«, és az nagyon meghökken
tette, hogy Tisza is súlyosnak tartja az elfogatásait.

- Nagy hibát követtél el, de talán még jóvá lehetne tenni.
- De kérlek - védekezett Zrínyi -, hiszen tőletek függ, és ti beláthatjátok, hogy 

igazam volt.
- Tőlünk? - szólt az egyik miniszter. - Túlbecsülöd a mi erőnket és hatalmunkat.
- Nos, akkor legalább mondjátok meg, kitől féltek?
- A lapoktól, a törvénytől, a közvéleménytől.
- De hiszen nekem arról beszéltetek, hogy a királynak egymillió katonája van.
- Az igaz is.
- És mégis féltek a könyvektől és papirosoktól?
- Hja, a század, a XIX. század. Te azt nem érted. A jogállam, barátom. Ügy kell 

elhelyezkednünk, hogy mindenkinek egyenlő joga van, s mindenkié meg legyen teljes 
épségben óva.

- Süssétek meg az ilyen állapotot. Az én időmben csak egy személyt kellett respek
tálni: a királyt, s már az is kényelmetlen volt, de tizenhatmillió emberre lenni tekintettel, 
hisz ez teljesen tűrhetetlen. Ez maga a pokol.

Hanem lassan-lassan mégis beadta a derekát, elfogadván a Tisza tanácsát, kivált 
miután megérttették vele, hogy ha napfényre kerül a dolog, a kormányt is nagy kelle
metlenség éri. Erre engedett.

A nagy debatter egész életében szerette a kompromisszumokat, tehát most is komp
romisszumot ajánlott a rabokkal.

- Hát jól van, mit tegyek? Mit kívántok tőlem?
- Hívasd fel őket éjjel a szobádba egyenkint és egyezz ki mindenikkel, ahogy lehet, 

aztán ugyancsak egyenkint ereszd őket szabadon. De lehetőleg végy tőlük egy írást, 
amelyben elismerik, hogy önként tartózkodtak a házadban.

- Megteszem a kedvetekért - mondá nehéz sóhajjal Zrínyi Miklós -, ámbár jobb 
kedvem volna összevagdalni a rendőreiteket, akiket elfogatásomra küldenétek.

Sohase érezte magát oly levertnek, tehetetlennek, mint most. Látta, a tekintélye hogy 
süllyed lejjebb-lejjebb. A miniszternek hangjában, modorában volt valami pártfogói, 
valami mélyen sebző. E nagylelkűség minden csöpp vérét lázadásba hozta. A hatalmas 
régi oligarcha ki akart belőle ugrani, de visszafojtotta.

Bánfíy kihúzott egy szivart a zsebéből, lecsettintette a végét egy picike nyaktilóval, 
és azzal feloszlatta a tanácskozást:
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- El van végezve. Mi semmit se láttunk, semmit se hallottunk, semmit se tudunk.
Ezzel eloszlottak, de kifelé menet az írószobában még félrehúzta Darányi egy szóra, 

hogy ő is meggyötörje.
- Ez hiba volt tőled, Miklós. Neked egészen másképp kellene élned a te tradícióid

dal. Engedd meg, hogy valamire figyelmeztesselek. Látod, már közel egy éve vagy itt, 
és még mindig nem voltál Berlinben. Pedig a tapintat megkívánja, hogy megköszönd a 
német császárnak a reád vonatkozó szavait a tósztjában. Hát nincs igazam?

Zrínyi szórakozottan mormogott valamit, hogy az ő esze nem jár az ilyeneken.
- Pedig látod, te szép karriert csinálhattál volna, ha felfogod a szituációt.
- Hagyd el, kérlek. Elég karrier nekem a szigetvári kirohanás - jegyzé meg Zrínyi 

önérzetesen. - Meg vagyok vele elégedve.
- Hiszen szép, szép - felelte Darányi szokott enyelgő modorában magázásra fordít

ván a dolgot -, meg lehet méltóságod elégedve. De hát még más dolgok is vannak a 
világon. Tudja azt maga? Szent István-rendek, aranyszőrű bárányok a király aklában s 
a többi. Ügy bizony, kapitány bácsi, magának csak jót akar a Náci bácsi - s egy kedves 
mosollyal otthagyta a rosszkedvű daliát, de alig két lépés után újra visszatért hozzá, és 
a fülébe súgta bizalmasan:

- És csak legalább azt a zsurnalisztát ne fogattad volna el, mert az, ha kiegyezel is 
vele, ki fog fecsegni mindent. Meglásd, hogy azzal baj lesz.

Zrínyi ezt maga is valószínűnek tartotta.
- Nem jó volna - szólt habozva és erősen a miniszter szeme közé nézett -, ha... 

tudod... úgy titokban...
- Mit titokban?
- Ha lefejeztetném...
Darányi hátrahőkölt, mintha kígyóra lépett volna. Szirupédes mosolya jéggé 

változott.
- Az isten szerelméért, miket beszélsz! Legyen eszed, Miklós. Bajt ne hozz magadra 

és ránk. Ne gondolj ilyen képtelenségekre.
Szeretetre méltóan megfenyegette az ajtóból is:
- Legyen okos és tapintatos, Zrínyi úr!
A nagynevű főúr, mint a bölény, leszegzett fejjel ment át a klubtermen az ajtó felé. A 

mamelukok felállva köszöntötték, amerre átment, s aztán azon kezdtek tanakodni egy 
csoportban, hogy a szigetvári várkapitányi állás melyik dietenclassisba volna vehető. 
Zrínyi egy percig se állt meg, pedig Kapuczán Gergely ugyancsak ott settenkedett, hogy 
megszólítsa, kölcsönt akarván kieszközölni borontói választóinak. Zrínyi hazasietett, és 
legott hívatta Szebeni Mihályt, a bank ügyészét.
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- Szaladj, fiam, Radovan, keresd meg valahol Patacsicsot és Alapit is. Dolguk lesz 
ma éjjel.

Az érdemes urak el nem gondolhatták, mi lelte Zrínyit, hogy most éjjel hívatja őket. 
Csak nem akar éjféli ülést tartani? De azért összegyűltek, s Zrínyi körülményesen előadta 
a dolgok mibenlétét s a kormány kívánságát, mire leginkább hüledezett Szebeni Mihály 
úr, a többiek nem vették olyan fontosnak.

- Hát mármost - mondá hanyagul az ügyésznek -, tessék ezeket rendbe hozni. A 
darabantjaim majd felhozzák a rabokat egyenkint, a fiskális úr pedig megalkuszik velük, 
és írást vesz ki tőlük; vigyázzon, hogy oda ne írják a V. C. betűt, ami azt jelentené, hogy 
»Vi coacta«. Egyébiránt hiszen jobban tudja a módját, mint én.

- Félek, nagyon sokba fog kerülni - sopánkodott Szebeni.
- Ne kímélje a pénzt.
- Igen, de éppen a méltóságod anyagi viszonyaira való tekintettel. (A jó Szebeni 

Mihály arcán valóságos felhők gyülekeztek ennél a témánál.) Nincs pénzünk, méltósá- 
gos uram. (Gyöngédségből használta a többest, mert neki volt elég.)

- Van a bankban. És ha elfogy, majd nyomattat a király.
- De arról be kell számolni, méltóságos uram.
- Az az én dolgom lesz, Szebeni Mihály uram.
- Ahogy parancsolja, méltóságos uram.
- Ti pedig, Patacsics és Alapi, kapacitáljátok őket. Különösen te használhatsz sokat, 

Patacsics, ha rettentő ökleidet mutogatva megijeszted őket, hogy kigyúrod a lelkűket, 
ha a lepcsest nem tartják pórázon.

- Csak rám kell őket bízni.
- Az ügyvéddel, azt hiszem, könnyen végeztek; meg akart zsarolni az imposztor és 

most célt ér, de már a Liptó megyei fakereskedőt, aki nagyon szemtelenül viselte magát, 
jó lesz még egy kicsit felpofozni. Ezt is terád bízom, Patacsics. Ezekkel a pofonokkal nem 
is fog sokkal többe kerülni az egyezség. Ellenben az újságírót kezeljétek finoman, az egy 
puha gyerek, mint a gyapot; adjatok neki havi fizetést, oly föltétellel, hogy addig húzza, 
amíg hallgat. A legnehezebb lesz az ezredes. Nagyon el van keseredve a börtönben, és még 
jobban el lesz keseredve a napfényen, ha szétnéz. Hiszen értitek... Hát ővele olyasvalami 
kötést szeretnék, hogy kap egy csinos összeget, mondjuk ötven-hatvanezer forintot...

- De hisz az egész vagyon! - szisszent fel Szebeni Mihály.
- Ne irigyelje tőle. Szegény ördög. És nagyon szereti a hasát meg a feleségét. De a 

hasát talán még jobban szereti. Kell neki a pénz, övele úgy kell megegyezni, hogy tüstént 
vándoroljon ki az országból.

- És a feleségét persze hagyja itt! - szólt közbe Alapi.
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- Ne légy neveletlen, Alapi. Hát persze, hogy úgy akarom.
Ezekkel bízta meg Zrínyi a híveit, és azok reggelre csakugyan eligazítottak mindent; 

az ügyvéd és a fakereskedő olcsón egyeztek, örültek, hogy kiszabadultak, a fakereske
dő még hálálkodott is. Perényi Miksa pedig el volt ragadtatva, hogy egy éjszakát és egy 
napot tölthetett a rettenetes helyen, s mikor azt kérdezték tőle, mit kíván a kiállott szen
vedésért, elnevette magát:

- Hiszen még én fizetnék, ha pénzem volna, mert ez nekem megér négy cikket és 
egy tárcát. Boldoggá teszem a lapomat.

- Ohó, fráter! Nem szabad ám ezt megírni.
- Ki tiltja meg?
-Mink
- Hát akkor ne eresszenek ki. Majd rám akad a rendőrség.
- De kieresztjük, és mégse fogja megírni, mert esküt tesz rá, és írásbeli nyilatkoza

tot ad.
- Nos, akkor majd lediktálom.
Hanem mikor aztán Szebeni Mihály megmagyarázta neki, hogy havonkint három

száz forintot kap, ameddig hallgat, egyszerre elszomorodott és csak állt zavartan, némán, 
habozva, mint a Buridán szamara, aki előtt két köteg széna lebeg, egyik ingerlőbb mint 
a másik, de csak az egyikhez nyúlhat.

- Hát hallgatok - sóhajtá végre, s nagy izzadságcsöppek verődtek ki a homlokán.
- Kezet rá! - kiáltá vidáman Patacsics, s úgy megfogá a kezét, hogy ordítani, jajve- 

székelni kezdett, és mind az öt ujján a körmöknél kiserkedt a piros vér.
- No, mert ha nem találna hallgatni - fejezé be Patacsics -, én tapogatom meg egy 

kicsit. Isten engem úgy segéljen.
Sokkal nehezebb volt nyélbe ütni a Bobor-dolgot. Az öreg ezredes bőszen csörtetett 

be láncaival, mint egy vadkan.
- No, mit akartok velem, gaz, középkori hordák?
Rettenetes volt ránézni; arcát, mely a hosszú fogságban különös mohszínt öltött fel, 

benőtte a serte, de minthogy az fehér volt, hát úgy nézett ki, mint valami halpikkely, a 
szemei megdagadtak és véresek voltak.

- Hol az a hitvány orgazda, aki Zrínyinek nevezi magát, hadd zúzzam össze, mor
dizom adta - hörögte, ökleit fölemelve -, ha nemes ember és lovag, álljon ki velem élet
halálra!

Patacsics hozzálépett és rátette a kezét a vállára csendesen. És e kéz súlya alatt elkezd
tek ropogni a csontjai, és olyan fájdalom nyilallt beléjük, hogy felordított, mert ahhoz 
képest a köszvény hasogatása gyerekjáték.
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- Lassabban, bátya - mondá Patacsics -, Zrínyi nincs itt, és Zrínyi nagy úr ahhoz, 
hogy ilyen vén fickóval bíbelődjék, mint ön.

- Én nyugalmazott császári királyi ezredes vagyok - nyöszörögte az öreg, még mindig 
érezve csontjaiban a fájdalmat.

- Az is valami. De Zrínyi meg világverő Cézárok és hősök ragyogó mintaképe. Azért 
hát kuss, öreg, egy szót se többet. Hanem ha okosan akar beszélni, akkor igazíthatunk 
valamit a dolgán. Pénze is lesz, szabadsága is lesz.S erre átvette a szót Szebeni Mihály és 
megtette neki a propozíciókat, hogy hajlandók neki egy csinos összeget adni, ha kimegy 
a külföldre, és ezt az egész dolgot úgy veszi, mintha meg se történt volna.

Bobor a fejét rázta és a lábaival toppantott.
- Az nem lehet. Mordizom adta! Nem, nem! Bosszút akarok, bosszút!
- De ha sok pénzt kap. Nézze a világ folyását, ezredes úr, okosan. Ha nem kell a 

pénz, hát nem kap pénzt; visszaviszik a pincébe. Mi haszna van ebből? Reményű, hogy 
megtalálják? Nos, tegyük fel, hogy megtalálja a rendőrség, hát akkor is, mit árthat maga 
Zrínyi grófiiak? Azt tudhatja, hogy a nagyúr dolgát elcsinálják a többi nagyurak. Akkor 
is csak magának esik baja, ha piszkálni kezdi.

Az ezredes tehetetlenül hörgött egyet, ami azt jelentette, hogy igaznak tartja az 
okoskodást.

- Hát mennyi pénzt kapnék? - kérdé egy gyűlöletes pillantást vetve rájuk.
- Mondjuk, harmincezer forintot, a kiállott szenvedésekért.
- Bagateli.
- Egy háborúban többet szenvedett ön és kevesebbet kapott.
- De hát a feleségem? - sziszegte.
- Az alma kerek, kedves ezredes - felelte Patacsics -, és azé, akihez gurul.
Igen kínos és sajátságos alkudozás volt ez. Az asszony miatt. (Csak asszony ne volna 

a világon!) Mert két érzés égett Boborban: a bosszú Zrínyi ellen és a szerelem a felesé
ge iránt. Ha a sok huzavona, ráijesztés és okos tanácsban kifáradva, már-már hajlandó 
volt letenni a bosszúról, ezt abban az illúzióban tette, hogy a felesége mégis hű hozzá. 
Amint tehát távolodott a bosszútól, azonmód közeledett enyhülő szívvel a nejéhez. Igen, 
de Zrínyi úgy kívánta az egyezséget, hogy Bobor menjen el Grácba, vagy a pokolba a 
pénzzel, ahova akar, de az asszonyt hagyja sorsának, vagy váljon el tőle. Ki kellett tehát 
Bobort ábrándítani, kivallogatni módjával apródonkint egyet-mást, azt pedig csak sejte
ni hagyni, hogy az asszony már nem érdemes olyan derék gentleman ragaszkodására, 
aminő Bobor ezredes, hát ne is törődjék vele. Az asszony már nagyobbat lépett, hogy- 
sem visszahúzhatná az apró lábát, a férje oldala mellett megállni. Nem is lakik már a 
régi lakáson, hanem...
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Szóval, ilyen módon kellett kikészíteni. S mikor az egyik oldalon fölépítették már dol
gukat, a másikon ledőlt. Volt olyan perc, hogy Zrínyinek megbocsátott volna, de az asszonyt 
epedve kívánta. (Még azt mondják, hogy az ilyen embernek már csak a melle van meg.) Volt 
aztán olyan perc is, hogy az asszonyt elrúgta volna magától, de akkor a Zrínyi elleni bosszú
ra szomjazott. S ez egy olyan megmérhetetlen szomj volt, mint egy tevéé a Szaharában.

A végén, úgy hajnal felé, mégis megtörtént az alku, s mire délben fölébredt Zrínyi, 
azt jelentették neki, hogy egy fogoly sincs a pincében, valamennyi kiegyezett.

- Mit fizettetek Bobornak?
- Ötvenezer forintot.
- Nem is valami nagyon sok
- A világért sem - gúnyolódék Alapi -, körülbelül ennyiért zálogosította el Zsig

mond király a szepesi városokat házastól, földestől, asszonyostól, mindenestől. Pedig 
de szépek voltak a szepesi asszonyok is!

A dolog tehát el volt tussolva; Bobor elutazott Olaszországba s megindította a válópert, 
amit Szebeni Mihály vitt a Zrínyi költségén. A szép asszony nem sok teketóriát csinált, 
egy pár hét múlva behurcolkodott egy sóra egy kenyérre, a bank palotájába; Zrínyi külön 
ekvipázst tartott neki, Párizsból hozatta a ruháit, s négy frájla szolgált a teste körül: az 
egyik fésülte, a másik öltöztette, a harmadik mulattatta, a negyedik felolvasott neki.

Mindez igen sokba került; Zrínyi úgyszólván szórta a pénzt, amerre megjelent; bőven 
osztogatta régi katonái közt is: aki itt volt, itt szipolyozta, a vidékieknek postán küldöz
getett pénzeket. A lipótvárosi körökben csakhamar szájról szájra keltek a tékozlási hírek 
és a különös gazdálkodás részletei, melyek az első magyar földtehermentesítőt meglehe
tősen diszkreditálták. Egész nyíltan beszélték a Nádor utcai kaszinóban s a börzén.

- Furcsa vége lesz ennek
A részvények feltűnően estek lefelé. Amint a Pester Lloyd írta: »Die Curse haben 

sich abgebröckelt«. Minden visszájára kezdett fordulni. A hanyatló szerencse komor 
árnyakat vetett a szigetvári vitézek útjára.

Sartory Pál egy napon ráförmedt az öreg Rózerre:
- Nagyságos komámuram, ideje volna túladni a részvényeken.
- Most alacsonyan állanak - felelte a királyi tanácsos úr -, most nem lehet.
- Lesznek azok még lejjebb is, nagyságos komámuram.
Maga Radován diák is, aki pedig már kezdett konyítani a számadásokhoz, így nyilat

kozott egyszer, de persze csak úgy négyszemközt Alapi előtt:
- Megfordult a világ kutyamódra. Most már a mi urunk van úgy, mint Szolimán 

szultán volt Szigetvár alatt. Hogy meg van már halva, de mi nem merjük mondani.
Az okos Alapi szomorúan bólingatott a fejével.
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- Biz az igaz lehet.
És nemcsak a pénzvilág berzenkedett. Az egész közvélemény morgott. A pénzes

zsákok rángatóztak, mint a megsózott békacombok A közönséges emberek pedig valami 
egyéb miatt morogtak, mint a megpiszkált ebek.

A fogságból kiszabadult egyének ugyan nem tettek panaszt a bíróságnál, se az újság
ba nem íratták ki szenvedéseiket, maga a Pesti Gúnár is hallgatott mélyen, hanem azért 
az eset kéz alatt úgyszólván köztudomásúvá lett, persze fölcifrázva, megnagyobbítva, a 
fantázia által kiformáltan terjedt folyton szélesebb rétegekben. Tudta, hitte mindenki, 
de nem írták meg. Vannak dolgok, melyeket nem lehet kiírni pozitív nevek és dátumok 
nélkül. Vagy hiszen ki lehet írni, de nem tanácsos. A Perjéssy sírján még csak egyszer 
nőtt fű. Még mindenki emlékszik az Alapi Gáspár szörnyű vágására.

A kiírt igazságtalanságok pedig nem hatnak olyan mélyen, mint a ki nem írottak. A 
nyomdafesték először eszik a fölháborodásból, és csak a maradék jut a közönségnek A 
közönség fölhabzsolja a maradékot, és napirendre tér. Hanem az elhallgatott botrányok 
ingerük; követeli őket, beszél róluk, csügg rajtuk, szörnyűködik fölöttük és a tíz körmével 
szeretné őket kiásni. A megírt botrányokat nem toldja-foldja, nem is terjeszti, hisz ott 
vannak az újságban. A kiírt botrányok nem élnek, csak egy napig, ameddig az újság. De 
a ki nem írottak halhatatlanok, ezeknek hirdetőjévé szegődik mindenki, élnek az embe
rek ajkain és izgatják a szíveket, forralják a vért és megtüzesítik a halántékot.

A pincebörtön titkai valóságosan fellázították a közvéleményt. De oly rémes dolog 
ez, hogy szinte hihetetlen. Eleinte legalább hihetetlen volt. A XIX. század végén! Talán 
csak mese. De aztán kibontakozott részlet részlet után. A sok szem, a sok száj össze- 
hordta. Egyik a Zrínyi házmesterétől hallott valamit, aki az ételt hordta le a raboknak, 
egyik ezt látta, másik azt látta, a harmadik ezt hallotta. A negyedik Boborral találkozott 
Monte-Carlóban, annyi pénze volt, mint a polyva. »Megszenvedtem érte«, panaszkodott 
Bobor ezredes, és ki-kicsúszott a száján ez is, az is: »De otthon csitt, mordizom adta, 
mert engem megvettek, és én becsületes ember vagyok; egy gentleman megalkuszik és 
szállítja az árut, punktum! Jó napot uram, egy szót se szóltam, uram.«

A közvélemény fészkelődött, zúgott, toporzékolt, prüszkölt és csattogtatta a fogait: 
mégis hallatlan, hogy ilyen dologról nem írnak az újságok Agyonhallgatják Meg vannak 
véve. Bezzeg, ha valami szegény hivatalnok öt forintot sikkaszt, van nagy gezéresz, vagy 
ha valami újságírót megcitáltat a főkapitány; de mikor egy nagyúr börtönbe vettet kénye- 
kedve szerint egy csomó becsületes embert, arra nincs két csepp tintájuk

Szégyen, gyalázat ilyennek történni Pest kellő közepében, egy félmillió ember szeme 
láttára. Hiszen ez hajmeresztő, vérlázító egy civilizált országban! No, ezekre az urakra 
ugyan nem volt szükségünk, ezeknek kár volt föltámadni. Aki meghal, maradjon vesz
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teg. Mit kászmálódnak föl bajt csinálni! És a kormány? Mondhatom, szép egy kormány! 
Még a szemöldökét se mozdítja. Hát még az a sok mafla képviselő, akik ha két bolhát 
látnak, három elefántot és négy interpellációt csinálnak belőle. De most, mikor egy igazi 
elefánt van, egy igazi bűntény, mindnek beszövi a száját a pók

Ilyen irgalmatlanra fordult meg a hangulat Zrínyiék ellen. Hol vannak a lelkes élje
nek, melyekkel egy év előtt fogadták őket? Hol van a történelem, hogy felütnék ilyen
kor - ha méregbe akarnak jönni? Hol van a Párka, aki eddig fogta a láthatatlan guzsalyt 
és szőtte le a még hátralevő szöszből a Zrínyi életfonalát? - Valami rút boszorkányhoz 
kerülhetett a guzsaly, s förtelmes nyálával nedvesíti az arany kendert. Minden rosszul 
ment. A bank is. Új és új veszteségek érték.

Már magukban az alapszabályokban bent volt a végzetes hiba. Nagyon liberálisak 
voltak Ostobaság például, hogy a biztosítás érvényét fenntartották öngyilkosság esetére 
is. Ki az ördög látott ilyet? Egy úr, aki a »Magyar Földhitelintézet«-nél lévő hatszázezer 
forintos jelzálogkölcsönét az »Első Magyar Földtehermentesítő Bank- és Biztosító- 
Intézet« által konvertáltatta, az első negyedévi részletfizetés után főbe lőtte magát. Az 
effajta kellemetlenségekhez járult Zrínyi költekezése és gavallérsága.

Minden rokonszenves embernek megadta a kölcsönt, ha hozzá fordult, és olyan 
erőszakos volt a szakértő igazgatókkal szemben, hogy nem tűrt ellentmondást; hiába 
figyelmeztették, hogy az illető el van adósodva, és hogy a pénz veszélyeztetve van.

- Nagyon becsületes arca van - mondá ilyenkor roppant kurtán. - Megadandó.
Ami az ő szükségleteit illeti, nemcsak a nagyúri élet, Bobomé divatszámlái emésztet

tek fel roppant pénzt, hanem egyik excentrikus szenvedélye, fegyverek, nyergek, puskák szer
zése. Erről nem bírt leszokni. Mintha még folyton hadba készülődnék. Ha hallotta, hogy 
valahol Woolwichban vagy Amsterdamban remek pengéjű kardokat vagy pompás nyerge
ket csinálnak, tüstént rendelt belőlük két-háromszáz darabot. Ha szemére vetették, hogy 
minek az, hát vállat vont: »Bizony magam se tudom, csak úgy szokásból rendeltem.«

A pénzt annyiba nézte, mint a pozdorját, s a legnagyobb könnyűvérűséggel szedte ki 
az ezreseket a bankból, helyettesítvén azokat a váltóival. Azt hitte, hogy az egyik papír, 
amit ő ott hagyott és aláírt, éppen annyit ér, mint a másik papír, amit kivett, s amiért 
mindenféle szükségleteit kielégítik a boltokban. Csudálta is emiatt, kivált eleinte, a bolto
sokat. A váltó természete sohase ment a fejébe: hogy miért legyen az nagyobb kötele
zettség, ha valaki egy kisebb papirosra írja a nevét, egy tenyérnyi skartetára, mintha egy 
nagyobb papirosra, melyben világosan és körülményesen van elmondva minden?

A rossz időkkel kedve is rossz lett Zrínyinek A sok savanyú pofa, a sok jóslás, az 
elégedetlen hangok kihozták sodrából. A részvényesek zúgolódtak, fenyegetőztek és 
sürgették a közgyűlést.
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A saját tisztviselői is aggodalmasan, ijedten jártak-keltek a büróikban. Zrínyi Mór 
megmondta a szemébe:

- No, a közgyűlés! Lesz ám itt nagy haddelhadd. Bizony, nem szeretnék a méltósá
god bőrében lenni.

Ej, ez már mégis sok! Zrínyi Mór nem szeretne a Zrínyi Miklós bőrében lenni. Hasadj 
meg, anyaföld, és nyeld vissza szegény Zrínyi Miklóst!

Nem múlt el nap, hogy valamelyik részvényes fel ne jöjjön nyöszörögni, szemrehá
nyásokat tenni, fenyegetni, hogy így lesz, úgy lesz. Nagy baj lesz a közgyűlésen.

Csak a becsületes Rózer jött mindig egyformán, nyájasan, tiszteletteljesen, alázato
san, és bár úgyszólván egész vagyona a bank részvényeiben úszott, mégiscsak az ebéd
jeire gondolt, és minden lezajlott ebéd után a következő ebéd után a következő ebédre, 
amelyik még szebb, még kedélyesebb, még előkelőbb lesz.

- A feleségem születésnapja lesz vasárnap.
- Eljövünk - feleié Zrínyi.
- Nagyon, nagyon köszönöm, nagyon boldog vagyok, de...
- Mi a baj, kedves tanácsos úr?
- Nem is merem előhozni, pedig méltóságodtól függ, egyetlen szavától és...
- Csak ki vele bátran.
- Hát tetszik tudni, milyenek az asszonyok A Krisztina... a feleségem... mindenik- 

nek hosszú a haja, rövid az esze... de restellem... becsületemre restellem... Talán meg se 
mondom.

És szégyenlősen nyomorgatta kezében a cilinderét (mert cilindert viselt, mióta 
királyi tanácsos lett).

- Ej, hát legyen bizalmas, Rózer bácsi.
- Egy minisztert szeretne a Krisztina - böffentette ki egyszerre, mint aki valami 

pilulát vesz be, egyet nyel, és igen csodálkozik, hogy már megtörtént.
Zrínyi sok baja közt se állta meg nevetés nélkül.
- No, majd próbálok keríteni egyet a kisebbjéből.
- Nem bánom én, vagyis nem bánja a Krisztina, ha olyan lesz is, mint a kisujjam. 

De hogy mondhassa... Hisz tetszik tudni...
De az ilyen derült mozzanatok már igen ritkák voltak. Csupa bosszúság érte reggel

től estig. Monte-Carlóból sürgönyt kapott Bobor ezredestől, hogy minden pénzét elját
szotta, ha nem küld neki, visszavonja a válópört, s követeli a feleségét. A hollandi alapí
tók is kellemetlen leveleket irkáltak, már oda is eljutottak a rossz hírek, és sürgették a 
közgyűlést. A szabadelvű klubban, a kaszinóban, ahová csak a lábát tette, mindenütt 
figyelmeztették bizalmasan, jelentőségteljesen a barátai:
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- Nagyon meg fognak támadni a közgyűlésen. Elejét kellene venni.
Persze, elejét kellene venni. Erre ő is gondolt. Igen, igen, elejét veszem.
S amint kitűzték végre a közgyűlés napját (tizenhat hónapig tartott az első üzleti év), 

Zrínyi gyakran zárkózott be szobájába és leveleket írt, néha órákig. Máskor Radován 
diák végezte az ilyet, most Radován diákot se avatta be.

De az látta később a borítékokról, hogy vitézeinek szólnak a levelek, akik szétszé
ledtek azóta különféle polgári foglalkozásokban, az ország minden részébe.

Ez így tartott vagy négy-öt napig, aztán egyszerre megint a régi nyugodt Zrínyi lett, 
járt-kelt ruganyosán, vidáman, de volt benne valami zárkózottság. Látszott, hogy titkol 
vagy előkészít valamit.

A közgyűlés előtti estén néhány hivatalnok bent maradt a bank helyiségeiben, hogy 
mindenáron elkészítsék a szükséges iratokat, nyers mérleget, könyveket, számadásokat, 
ha reggelig kell is dolgozniok. Zrínyi hazakergette őket.

- Az igazgató úr rendelte - mondták -, mert sürgős a munka.
- Én pedig azt parancsolom, menjenek haza.
- De kérem alássan, az iratok
- Irkafirkákra nem lesz szükség - felelte Zrínyi kurtán.
Azok eltávoztak és a fejüket csóválták, de persze csak ott künn a lépcsőn.
Zrínyi Mór beszélte, hogy éjfélkor egy zsúrból ment haza a feleségével a bankpalo

ta mellett, kivilágítva látta az összes helyiségeket - de fel se tűnt neki akkor a dolog, s 
éppen nem vont le más következtetéseket, mint hogy a hivatalnokok végzik most már 
lóhalálba a közgyűlés előtt sürgősen szükséges előterjesztéseket.

Reggel aztán megnyílt a várva várt közgyűlés, délelőtt tíz órakor. A nagy tanácsko
zási teremben gyűltek össze a részvényesek, ott voltak az alapító hollandusok, a bécsiek 
és a harcias lipótvárosiak. Ott volt mindenki. A pesti ember elmegy a pokolba is, ha 
egy kis botrányra van kilátás. Ott voltak a lapok közgazdasági rovatvezetői és a ripor
terek Sőt, egy pár kaszinói alak is bekukkantott csupa passzióból... Azok közül, akik 
gyönyörködnek az akasztásokban.

Mélységes csönd volt a teremben, nem az a rendes, vidám, élénk, keleti gesztusokkal 
kísért zsongás-bongás, mely az effajta gyűléseken szokott lenni, hanem csönd, minő a 
vihar előtt van a tengeren. A sápadt arcokon, a mérges tekinteteken és a vonagló ideges 
ajkakon észre lehetett venni az elfojtott indulatokat.

Az asztalfőn Zrínyi ült a nagy, hatalmas csillár alatt, melynek kristályfityegőin lila 
színekben hányta-vetette magát az ablak zöld redőnyein beszűrődött napsugár.

Nyugodtan ült ott, mint egy oroszlán, aki emészt. Egy ív papír volt előtte, a finom 
ezüst csengettyű, egy ceruza és a hanyagul odadobott téglaszínű kesztyűi.
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A papirosról nagyúri pongyolasággal olvasta le a néhány szót, amivel az ülést megnyi- 
tottnak nyilvánítá. Aztán felolvasta az egyik igazgató az évi jelentést. Az hosszú, unalmas 
dolog volt, alig lehetett a végét bevárni. Számok, számok és mindég számok.

A mellette ülő Patacsics mogorván szegezte le fejét, s nagy ökleivel az asztalra dőlt, 
míg ellenben a másik oldalon Alapi szinte besüllyedt zsöllyéjébe, s apró szemei gúnyo
san kémlelték a részvényesek arcát.

- Halljuk, halljuk! - hangzott minden oldalról.
- Kólmark az egész! - ordítá egy hang, mire derültség támadt és zagyva lárma.
Ezek a számok csak Zrínyinek voltak olyan unalmasak, holtak és némák. A rész

vényeseknek éltek azok, s mint a gonosz manók, faunok és koboldok ugráltak, sípoltak 
és ingerkedtek velük.

Egy-egy helyen kitört az ingerültség.
- Schwindli!
- Gyönyörű wirtschaft!
Zrínyi csak ült csendesen, mozdulatlanul, mintha kőből lett volna.
Az egyik igazgató, bizonyos Pollacsek K. E, áthajolt az asztalon:
- Kegyeskedjék csöngetni.
De csak a kezével intett annak a bizonyos Pollacsek úrnak, és nem csengetett. Hagy

ta, hadd kiabáljanak, hadd piszkolódjanak, hadd teljék az ürömpohár.
Aztán bevégződött az évi jelentés. Tízen is beszélni akartak Harminc-negyven 

hadonászó kéz jelentkezett.
Legelőbb jutott szóhoz egy jól táplált úr, olyan képe volt, mint egy macesz, kerek, 

fehér, buckás és amint beszélt, Zrínyi Miklóst támadva és feltüzelve magát, a nyála 
szétfrecsegett a körülötte állókra.

Zajos helyes-ék és úgy van-ок zúgtak fel minden gorombaságnál. Ez csak villanyozta 
az ipsét, s mint egykor a vakmerő Ikarosz, egyre merészebben kezdett röpülni. Előso
rolta az elnökigazgató összes visszaéléseit, erőszakos természetét, mellyel szemben nem 
érvényesülhettek a bank némi intelligenciával bíró egyedei (sic!), a zabolázatlan orgiáit 
- s ekkor elkapatva a felhangzó tapsoktól, felkiáltott:

- Még a szerelmet is a mi pénzünkön vette!
Zrínyi nagy flegmával és nagy méltósággal odaszólt Radovánnak:
- Ugorj fel, diák, és üsd pofon!
Radován diák szó nélkül felpattant és nyakon cserdítette a szónokot, óriási zaj 

keletkezett erre s egy őrült káosz. Mint a darazsak, sziszegve rohantak Radovánra, 
széket feldöntve, cilindert megroppantva, emberi lábat megtaposva, esernyők és botok 
villantak elő.
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Zrínyi Miklós megragadta e pillanatban a csengettyűt és meglóbázta nagy erővel; 
élesen szólt, mint egy harang.

Ez volt a jel.
Egyszerre szétpattantak háromfelől a tanácsterembe szolgáló szárnyasajtók, és 

omlottak be rajtuk kivont, villogó kardokkal a Zrínyi katonái, kik hívó szavára az éjjel 
összegyűltek az ország minden részéből.

- Jézus! Jézus! Jézus! - kiálták, és elkezdték a részvényeseket kaszabolni.
Leírhatatlan jelenet következett. Hörgés, ordítás, jajveszékelés. A vér patakzott a 

teremben, és befröcsögte a falakat és az asztal zöld posztóját. Némelyek felmásztak a 
szekrények tetejére, mások leborultak Zrínyi lábai elé, és kegyelemért rimánkodtak. A 
legtöbben az ajtókijáratokhoz törekedtek, s ha sebesülten is, igyekeztek menekülni; az 
egyik részvényes berúgta a kályhát, és azon bújt ki. Egy másik föltépte az ablakot, és 
kikiáltott az utcára:

- Policáj! Policáj!

*

Az esti lapok hosszadalmasan leírva hozták a hajmeresztő véres eseményt, némelyik 
különkiadásban. Huszonnyolc sebesülés történt és ebből hat súlyos eset, halállal csupán 
egy végződött. A sértegető szónokot felkoncolták.

Az egész város elszörnyűködve, méltó izgatottságban töltötte a napot, hibáztatva a 
rendőrséget, mely nem vette észre, hogy Zrínyi összevonta hadait a vidékről, felfegyve
rezte, kiruházta, betanította, s mindezt titokban. Mocskolták a kormányt, mely mindent 
eltűrt Zrínyinek, sőt ő adta neki a szarvakat.

Az éji órákban azonban jöttek a csillapító hírek. Hogy a rendőrség az ügyészség 
megkeresésére letartóztatta Zrínyit, mikor a kaszinóba hajtatott, nyolc rendőr vetette 
rá magát a száguldó lovakra. Több elfogatások is történtek Patacsics, Alapi, Radován 
diák, Juranics Lőrinc hasonlóan letartóztattak, és Zrínyivel együtt a gyűjtőfogházban 
várják, míg a vizsgálóbíró elkezdi a kihallgatásokat. Zrínyi hadai azonban még mindig 
szabadon vannak a banképületben, és a rendőrség elégtelen elfogatásukra, mert véres 
ütközetté fajulhatna a dolog, minélfogva erre a célra még az éj folyamán elegendő számú 
katonaságot fog a belügyminiszter rekvirálni.
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Kemény Zsigmond

Gyulai Pál

(Részlet)

Gorowsky, István király biztosa és Gyulai Pál siettek Lengyelországba, az a végtisz
telet folyama és az ideiglenes kormányzóság alakítása felől, ez pedig a Báthory-család 
magánügyei iránt értesítendő őfelségét.

Gyulai megrendelésből Zsigmondnak egy arcképét is magával vitte. A művész, kinek 
ecsete nagy és méltó hírben állott, s ki később a florenzi iskola elsőrangú egyéniségei 
közé soroztatott, lélekbúvár volt.

Ö a vonalak titkos írását, az arcizmok rejtélyeit, a küzdő szenvedélyek színvegyítését 
s azon kinyomatokat, melyeknek hüvelyében jelennek meg érzéseink, indulataink, a rög
eszmék s uralkodó hajlamok, szóval a lélek befolyását a szervezetre tökéletesen ismerte.

Aztán a XVI. században még nem ment ki divatból a féleszményítés.
Da Vinci kiostorozta volna a művészet templomából, mint a megváltó a zsinagógá

ból az üzéreket, a természet azon szolgai másolóját, ki kontár-hűn lerajzolta egy műarc 
minden szőrszálát, pórusát és foltjait.

Sőt még a németalföldi iskola is, mely a köznapi élet jeleneteit szerette és örökíté 
meg, undorral tekintene fényképeinkre, miknek terjedése - nézetem szerint - egyik 
mérfoka korunk szépízlési hanyatlásának.

A fél-eszményítés elvéből következett, hogy példa okáért az a patríciusnő, ki elpirult, 
ha egy lovag tekintete az alabástrom vállakra tévedt, de férfi cselédei előtt - mint a szűz 
Diana a vadászebek mellől - meztelen lépett fürdőbe, mert azokat magához hasonló 
lényeknek nem tekintette, sokkal több gőgöt árult el a vásznon, mint azon lehangoló 
órák alatt, midőn a művésznek ült.

S nem rejlett-e e modorban magasabb élethűség, mint a fukar utánzás szűkkeblűsé- 
gében?

Az erdélyi fejedelem képe bámulásig tökéletes volt: de a föntebbi értelemben.
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Gorowsky és Gyulai gyorsan utaztak, hogy István királynak kedvét tölthessék, ki - 
mióta a köszvény háborgatta - a nehezebb természetű hatalmasságok közé tartozott.

S valósággal azon meleg felső öltözetekhez, melyeknek kelméjét, prémjét, bélését 
gyakran három világrész nyújtotta, s melyek fő fényűzési cikkét tették az akkori élet
nek, nem csekély adag szolgálati hévnek is kellett járulni, hogy utasaink a sanyarú tél 
fagyával és a magyar s lengyel föld rónaszelével dacolhassanak.

Csakugyan elég korán s minden nevezetesebb baj vagy veszély nélkül megérkeztek 
vágyaik és küldetésük céljához.

Zamoskinál, a pecsétőrnél, mint parancsolva volt, rögtön jelentést tévén, még aznap 
az öreg király színe elébe bocsáttattak: előbb Gorowsky s másfél órával utóbb Gyulai 
Pál, az erdélyi követ.

Azon fiatal lovag, kiről e regényem címét nyerte, s ki a Báthoryak családviszonyaiba 
még Kristóf által beavatva lévén, most kényes természetű magánügyek elintézéséért vál
lalt követséget, mély tisztelettel lépett a XVI. század legkijelöltebb uralkodójának kabi
netjébe. öt a hála gyémántlánca csatolta Báthory Zsigmondhoz.

Mert neki voltak sötét napjai, melyekben szenvedni és szeretni tanulunk; melyekben 
minden örömvirág, mely elhervad, hamvaival termékenyíti azt a földet, honnan rövid 
életre fejlett volt ki: a küzdő keblet. Az ifjú bánata mindig szilárdít: az aggé görnyeszt.

Gyulai tizenkilenc éves volt, midőn a páduai egyetemből hazatért, és Erdélyben 
Békessi Gáspár lázadása kiütött. E határozó percekben fegyvert ragadni, elvet választani 
és pártzászlót, polgári kötelességnek tartotta, s a felköltekhez csatlakozott.

Békessi, midőn az ostromlott Bogarasból titkon szökni készült, csupán neki és Bo- 
gáthinak nyilvánította szándékát.

Gáspár úrnak fő hibája, mely miatt zátonyra jutottak tervei, az volt, hogy igen kevés 
emberismerettel bírt.

Most is a két választott közül egyik - tudniillik Bogáthi - áruló lön. Általa tudta meg 
István vajda az őrizet számát, a várfalak gyengeségét, a vezér gyáva menekülését, a hara- 
pózó fejetlenséget és csüggedést.

Fogaras rövid ellenállás után föladatott.
A tekintélyesebb foglyok börtönbe és honárulási pör alá estek Báthory Kristófra, ki 

akkor váradi kapitány volt, ruháztatott a vérbírósági elnöklet.
Gyulait azon mocskos vád is terhelte Bogáthinak hamis kijelentései által, hogy 

Békessi hátrahagyott kincstárából nevezetes összeget orzott és rejteget.
Mivel a pártütő országnagy vagyona a fejedelmi pénztár tulajdonává lön: a közügyek 

igazgatója kínpadra akarta vonatni Gyulait. De Báthory Kristóf szigorú volt kegyetlenség 
nélkül, és magas fogalommal bírt a megtámadott becsület jogai iránt.
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Eltiltá a bakót, hogy a kín műszerei a vádlottat maga ellen hamis vallomásokra ne 
ösztönözzék.

Szoros nyomozást parancsolt, de teljes védelmet engedett, és részre nem hajló kedély- 
lyel vezette a rendkívüli bírószéket, s midőn Gyulai tökéletesen bebizonyította ártatlan
ságát, Bogáthit, kit István fogarasi várnaggyá tett volt, elmozdítá hivatalától, mint aljas 
rágalmazót.

Gyulaira e gyöngédség mélyebben hatott, mint a vajda kegyelme, ki néhány havi 
börtön után szabadságba helyezte, s később kitüntetésekkel halmozta el. Ô érezte, és 
semmi körülmények s kísértések közt nem feledé, hogy Báthory Istvánnak a visszaaján
dékozott élettel: Kristóf házának pedig sokkal többel, a megvédett becsülettel adós.

A kabinet, melybe az erdélyi követet bevezették, komor kinézésű volt.
Az a hős, ki a fejetlenséget a varsói hongyűlésen, a pártoskodást a dirsávi mezőn 

széttiporta, ki roppant terjedelmű tartományok hódítója és a muszka cárok ostora vala, a 
terem falait szentek képeivel, a szekrényeket és asztalokat nagy halmaz iratokkal terhelte, 
s még kerevetjein is pergamentekercsek, könyvek s oklevelek hevertek.

Hosszú vasfeszület alatt, széles karszékben, melynek vánkosait egy nagy medvebőr 
fedte, ült István király. Bal lába meleg kelmékkel borítva nyugvék a zsámolyon. Jobb 
oldalon közel kisded asztal állott gyógyszerekkel. Kezében egy vastag pálcát tartott, 
melyet mankóul is lehetett használni. Világos-gesztenye fürtjeit fehér hálósapka takarta, 
mely verhenyeg, sőt csaknem vörös arcszínével éles ellentétben állott. Termete középnél 
magasabb s kövérségre hajló; melle tág s domború volt. Vállai szélesek s rendkívüli erőt 
tanúsítók. Hatalmas homloka redőkbe vonult, nem annyira kor, mint testi szenvedések 
miatt. Hangja mély, leppegő és dörgő. Széles arcát szabályos keselyorra, szilárd álla és 
nagy, éles, metsző, átható s csaknem jegesztő kék szemei méltóságossá, parancsolóvá és 
sötétté tevék Ajkai, melyek hajdan a szónoklat és rábeszélés varázserejével bírtak, most 
rendszerint szaggatott modorban, tartalmas, tömör és sírirati rövidséggel nyilatkoztak, 
szóval: István király külalakja a kedélyre oly magasztos és méla benyomást tőn, mint egy 
ókori templom, melynek homlok-ékítményeit letördelte a vihar, könnyű csarnokoszlopait 
megdönté az idő, míg a mély alap s ércerős falak épen maradtak; és szelleme hasonlí
tott e templom belsőjéhez, hol a bűbájos freskóképeket - Cytherét, Hórát, Amaltheiát, 
a kegyistennőket - letörölte a nedv, lég és évek behatása: de illetetlen áll még a sivár, 
hideg márványoltár, s fölötte Jupiter tonans szobra.

Előleges értesítések után azon családi ügyekről, melyek egy maradék nélkül kimúlt 
Báthory-leány hozományának visszakövetelését és a fogarasföldbeni örökösödés rende
zését tárgyazták, Gyulai alkalmat vön az ideiglenes kormányzóság körül nyilatkozni.

Ez az eszmék rokonságánál fogva eszébe juttatta a királynak Zsigmond arcképét.
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- Csengess - szóla a követhez.
Az öreg István tudniillik az erdélyieket némileg családhoz tartozóknak tekintette, s 

oly házias modorban bánt velük, hogy a „te” vagy „öcsém” megszólításon kívül minden 
más kegyvesztésnek tartatott.

Gyulai engedelmeskedett.
A komornyik belépett.
- Tegyétek elő Zsigmond őfensége arcképét.
István nem mozdult ülőhelyében, míg a vászon legjobb világításba helyeztetett. 

Ekkor mankójával a művész följegyzett nevére mutat:
- Olvassa ki ön.
- Hannibal Torino - szólott a komornyik
A király int kezével.
A szolga távozik.
- András öcsém, a varmiai püspök hozott tőle néhány rajzot. Bízhatom ecsetében.
- Mind a jellemfelfogás, mind a kivitel felötlő hivatást tanúsít - erősíté Gyulai -, és 

mi Jósikának olaszországi küldetéséből legtöbb nyereménynek tartjuk, hogy őfenségének 
alkalmat szerzett ily mesterkéz által egy kisded képtár alapját megvetni. Harminc éve, 
mióta a török megkímélte határainkat. A béke frigyet köt a művészettel, és zsoldjában 
tartja az ipart. Ezt a pompás rámát (itt Gyulai a képre mutat), melyen a drága anyagok 
versenyzenek a feldolgozás ügyességével, és általa legyőzetnek, egy szebeni polgár, Schnell 
Frigyes készítette. Felséged képén kívül már bírjuk őszentségéét, II. Fülöp spanyol kirá
lyét, Cosmus florenzi hercegét és az öreg Doriáét. Machiavelli urat is, egy ifjú elhalt titkárt 
Borgia herceg udvarából lerajzoltatta Jósika Torino által, s nekünk ajándékoz! ö azt 
mondá, hogy e fiatal barátját az utókor bámulni fogja, mert jegyzeteiben jól elrendezve 
és kimagyarázva vannak a bölcs kormányzás minden talányai.

Ezen értesítések alatt István király néha köszvényes lábát tapintá kezeivel, és sötét 
arcán elnyomott fájdalom kifejezései zsibongtak.

- Ah - sóhajt, ráncba vonva homlokát.
Gyulai színieden részvéttel tekintett rá.
- Semmi - szól a király szégyellve, hogy az anyag zsarnoksága erőt kezd venni szel

lemén. - Egy kis hűlés okozta Pleskow ostromakor.
E vár említésére, melynek megvétele egy hosszas háború legragyogóbb eredménye 

volt, és maga után oly békekötést vont, minélfogva a merész tervű muszka cár csaknem 
hűbérese lön Lengyelországnak, kiderült az ősz uralkodó arca. Nagy, kék szemeiben éles 
fény gyulladozott, homlokerei kidagadtak, és a szenvedélyes arcizmok megmozdultak, 
mintha egy tündérkéz a fájdalmak enyhítéséül fölemelte volna az évek irigy fátyolét, 
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hogy a kivívott események és dicsőség képcsarnoka az emlékezés bűvös szövétneke által 
a kopár, a sötét élet sírpárkányára visszavilágoljon.

Rövid szünet következett.
Gyulai át volt hatva.
- A köszvény, a köszvény és az aggkor! - sóhajta Lengyelország hatalmas királya. - 

Utódról kell gondoskodnom - tévé hozzá hideg, mély tompa hangon. Arca megint a komor 
és elzárkózott aggastyáné. - Zsigmondi - mormogta, és kétkedőn nézett Gyulaira.

Az erdélyi követ nem merte ezen eszmék titkos kapcsolatát kutatni, és némán fordul 
a gyermekfejedelem arcképéhez.

Akkor István király leeresztette ápolt lábát a zsámolyról, bal kezét a székkarhoz feszí
tette, néhány csaknem fakó fürt tévedt ki hálófövegéből, és a mély homlokredők szög
leteire simult. Ajkai összeszorultak a kín görcsei közt. Fölemelkedett, hogy a festvényt 
még közelebbről láthassa.

Egy hosszú perc lebegett el, Gyulaira nézve ólomszárnyakon, mert a követ sejté, 
hogy e szemlétől sok függ.

- Segíts leülni.
A lovag engedelmeskedett, és a karszéken minden viszont rendbe hozatott.
- Egy adag mákonyos port!
István király lassan vette be a gyógyszert.
- Öcsém - szólott fölemelve kezét, és ujjával a vászonra mutatva -, nincsenek rajta 

a Báthoryak arcvonalai... nincsenek.
- Anyjára üt - válaszolta Gyulai.
- Annál rosszabb - dörgé tompán a király.
- Felséges úr! A Bocskaiakvére nemes és régi.
- A XIII. századból ered, forrása orrunk előtt van, öcsém, orrunk előtt.
Itt szükség megjegyeznünk, hogy az öreg István szerény volt saját erényei iránt. 

Lengyel királlyá választását mindig történetes körülményeknek tulajdonította. Ritkán 
hozta fel győzedelmeit és diplomáciai ügyességét. A hízelgőket, kik kormányzását magasz
talták, sohasem mozdítá elé. Békén tűrte az országgyűléseken szabályainak ócsárlását, 
és indulatos jellemének rendítő erélyét nem a másvéleményűek, de a zavar után esengők 
üldözésére fordította. Szívesen értekezett ugyan taktikájáról, mely a támaszkodás! pontok 
óvatos kiválasztásában volt eredeti és biztos; örömmel magyarázta az általa föltalált 
tűzgolyók készítése titkait s alkalmazásuk hasznát, azonban mindig csupán az értelmes 
vezérek és szaktudósok előtt s legkisebb árnyéka nélkül a követelésnek és gőgnek Csak 
egy kérdés vala, melyben büszkébb Coriolánnál s tán még Lucifernél is. Ez családja híre 
és ódonsága volt, ö mindig inkább vala Báthory, mint lengyel király, inkább oligarcha, 
mint felség. Egyébiránt ha családfán szabad gyönyörködni, ez a gyarlóság - mely annyi 
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nagyszerűnek lön dajkája, s annyi halandó hüvelyt emelt a hír Pantheonába, s neveket 
nemzetek fölébe, a sorscsillagok közé - felette megbocsáthatóvá válik, kivált a XVI. 
században, oly egyénnél, kinek dédőse még Athaulf gót királytól származott, nagyaty
ja, a bécsi helytartó, mint Warvick, királyt tett és trónkövetelőt buktatott meg, s kinek 
családja oly dús volt, mint a Montmorencyk, és oly hatalmas, mint a Braganzai-ház.

Gyulai nem tartotta tanácsosnak sem a Bocskai-elődök keresésére kiindulni, sem 
pedig a család-óság értéke iránt bölcseletekbe bocsátkozni.

Más térre igyekezék tehát a király figyelmét vonni. De István szemei mindig a képen 
függőitek.

- Ismered-e - szólott az ifjú követhez oly hangulattal, melynek csöndes és mély 
árja között egy elszokott lelkesedés töredékei lebegtek, mint a fövénytér folyamán azon 
virágszál, mely távol partoktól sodortatott el, hol tenyészés volt és zöldület -, ismered-e 
az agg fájdalmát, midőn utolsó tervét elkészítette, és ki pihenni akarván észreveszi, hogy 
számításait fövényre, reményeit álmokra építé? Öcsém, én vén vagyok. A köszvény! 
Orvosom nem tud állapotom felől megcsalni. S Lengyelország! Szomszédunk az orosz 
és török. A Habsburgok ellenségeink. A németek Brandenburgra sóvárganak. Kívülről 
a tatárportyázatok, benn a „vető” és viszály. Én már gyönge, agg vagyok... és az ő képe - 
ekkor megcsóválta fejét - nekem nem tetszik, öcsém, Gyulai! Nekem nem tetszik.

A követ szólani akart, de a komor uralkodó parancsolón intett kezével és folytatá:
- Erdélynek sem jóslók semmi szerencsét. Nem jóslók.
Ekkor a test fájdalmai viszont jelentkezni kezdettek, és még inkább elzordíták kedé

lyét. Végigvonta tenyerét arcán, és a karszék hátára hajlott fővel szólt:
- A vas kardnak és nem gyiloknak való. Fegyvertáramban egy tőr sincs. Rossz az 

alattomosság, mely hát megöl szúr és rejtett eszközzel. Torino megkímélhetett volna e 
képtől. Mindig lesütve tartja-e szemét Zsigmond vajda?

- Felséges uram! - felelt nemes hévvel Gyulai. - A művész keze az utánzáskor is 
teremt. Egy hajszállal közelebb talál ejteni két vonalat, és a megváltozott távolságból 
fölmerül a bűn. Alig emel ki jobban valami redőt, s már alája suhan az ármány. Ecsetje 
sápadtabb talál lenni az élet színénél csupán egy árnnyal... s íme, a festett vászonra a 
sötét szándékok egész raja költözik. Ennélfogva nem holt és hazug anyagokból készül, 
de szívünkben terem és szemünkön át sugárzik a műre... ez a rokonszenv. Aztán felsé
ges uram! Az arcfestést régi mondák szerint a szerelmes pásztorleány találta föl, és az 
ószázadokban többnyire a kegyelet használta a máglyasír és hamvedények körül. Úgy 
látszik tehát, hogy ős célja volt inkább a szívet kielégíteni, mint kutató eszünk bírálatai
nak valamely jellem felől vádaskodó adatokat szolgáltatni.

István király fölemelte a hátvánkosról fejét, és komoran, de visszatetszés nélkül hall
gatta Gyulait; mert ő mindig becsülte a hűséget, bátorságot s erélyes nyilatkozatokat.

Arachné szőnyege | 185



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

A kegyenc folytatá:
- E képen sok hiba van.
Ekkor Torino művét figyelemmel átfutotta Gyulai.
- Mindenütt ferdítés s kontárkodás mutatkozhatik Én nem tudom, hol, mely helyen, 

minő vegyülettel? Eszemet megbabonázta az olasz, szememre fátyolt vont. E kép rossz: 
mert felségednek Zsigmond nem tetszik. De - ki tagadhatná - rajta mégis van, kell hogy 
legyen vonal, mely szeplőtlenül másoltatott és megszólalásig hű. Nem merem mondani, 
melyik, s nem tudok választani. Mert a kijelöltet felséged baljóslatúnak tarthatná. Azon
ban az arcismeret nem tudomány, tapogatózás is alig, sőt az sem. A gúlák titkos írását, 
Egyiptom gránitba vésett krónikáját talán folyvást fogják olvasni maradékaink, mint mi 
Salamon bölcsességét és Dávid érzéseit; talán a kőállatok, a légtől elzárt fahéj, a múmiák 
tarka köntösei valaha a bámész emberiséget ezer néma év történeteiről értesíthetik, mint 
most nekünk kifecsegik a tinta és papiros az újabb századok sírtitkát, a porrá vált izmok, 
a légbe elpárolgott vér és fehérlő csontok egykori szenvedéseit, örömeit, működését és 
álmát. Ezek mind lehetségesek és megtörténhetnek. De a természet ravaszabbul készíti 
rejtélyeit, mint az ember, és az arc sohasem fog többet nyújtani, mint tévesztő adatokat 
a sejtés számára. A lélek betűi a tettek s nem a vonalak.

- Imádkozzál Magyarhon védnőjéhez - szólott Lengyelország uralkodója -, hogy 
a te rokonszenvednek adjon igazat, s nem a vén István király aggodalmainak. Gyakran 
imádkozzál.

Megint fájdalmak ostromolták.
- Jöjj közelebb - mondá.
Gyulai engedelmeskedett.
- Téged Fogaras ostromakor elfogtalak Emlékezel rá?
- Igen, felséges úr - válaszolt Gyulai, meg nem foghatva e csodálatos kérdés 

támadását.
- Midőn a börtönöket vizsgáltam, megláttalak Társaidat a szigorú törvény pallos

ra vagy bilincsre ítélte. Te kiszabadultál, mert érzém, hogy igazsággal fogok kormá
nyozni, és nyílt arcod kezeskedett, hogy önzésből és aljas célokért soha pártütésbe nem 
vegyülhetsz.

Gyulai szólásra akarta fölnyitni ajkait, de a király kezével intett.
- Jöjj még közelebb. Látod ezt a gyűrűt?
Az uralkodó egyik ujjára mutatott jobb kezén.
- Igen, felséges úr!
- Te tanult ifjú vagy. Le tudod-e e gyűrűt oly pontosan írni, hogy a legfurfangosabb 

ész is kétséget iránta ne támaszthasson?
- Remélem, felséges úr!

186 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

Ekkor István király levonta ujjárói a drága ékességet.
- Fogadd emlékül - szólott.
Gyulainak meghajlottak térdei.
- Semmi köszönet - mondá az agg uralkodó. - Hallgass rám!
Gyulai fölemelkedett, és néma tisztelettel figyelt.
- A gyűrű leírását még ma add át. Pontos legyen az, öcsém, felette pontos és 

körülményes!
Az ifjú követ őfelsége e parancsának teljesítése iránt mindent elkövetni ígért.
Báthory, mennyire súlyos fájdalmai engedték, földerült arccal szólott:
- Légy hű Zsigmond vajdához tettel, tanáccsal és szenvedések közt is... Ne szólj, ne 

ígérj semmit. Fogadás és eskü nélkül is bízik benned az ősz király. E gyűrűt oltalmazd 
az idő rombolásától és orzó kezektől. Ne mutasd a kíváncsiaknak Mátkádnak ne add 
jegyajándékul; ábrándokért, kalandért se kockáztasd. Ifjú vagy, s tán néha könnyelmű, 
de ne kockáztasd.

Itt egy percig kénytelen volt Báthory félbeszakítani intéseit, azután mély és megrá
zó hangon folytatá:

- Ha valaha börtönbe kerülsz, melynek falai erősek, árka szédít és örvénylik; ha csel 
körülhálózott és bonyodalma oldhatatlan; ha álnokkegy, csalárd szó, színlett rokonszenv 
vízre vitt; ha rád pellengér, bitófa, pallos, zsineg, tőr, méregkehely vár: akkor kérdezd 
meg lelkiismeretedtől, érdemled-e ezeket? Ha a belső bíró nemmel felel, tudakold eszed
től: ki lehet-e szabadulni e veszedelemből valami mód vagy eszköz által? Midőn ez is 
nemet mond, akkor, de jól figyelj rám, öcsém Gyulai, tehát akkor emlékezzél meg a vén 
Báthory Istvánról, ki már hihetőleg őseihez költözött. És megemlékezvén rólam, vedd elé 
az olvasót. Imádkozzál a szenteknek, Boldogasszonyunknak és a megfeszített Istennek, 
hogy őrködjenek a megholt átka felett, és bírálják meg azt, ki a véghagyomány szavait 
megszegni merné. Imádkozván pedig vond le a gyűrűt ujjadról és küldd el, azonban 
óvatos légy a vivő személy iránt, s mert te nem tartasz semmit az arcvonalakról, figyelj 
tehát tetteire, mondom: küldd el Báthory Zsigmond erdélyi vajdának, megizenvén, hogy 
ez az a gyűrű, melyről István király véghagyományában átok mellett rendelkezett. Most 
már távozhatsz. Holnapután visszaindulsz Erdélybe.

Könnyek közt csókolta meg Lengyelország uralkodójának odanyújtott kezét Gyulai. 
Midőn a kabinet ajtajánál volt:

- Öcsém! - kiáltá Báthory - a leírást el ne feledd Zamoskinak átadni; jól őrizd a 
gyűrűt; emlékezzél meg a vén Istvánról; légy hív Zsigmond vajdához. - Ah, hogy nekem 
e kép nem tetszik. Nem tetszik!
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Jókai Mór

A lőcsei fehér asszony

(Részlet)

A dolog nem egészen a prescribálás szerint történt; de a cél el van érve. A páciens 
nem rúgkapálózik többé, hanem aluszik csendesen. A többi az ő dolga.

Erre aztán Léni asszony is keresztyéni megnyugvással helyezé el magát a legké
nyelmesebb karosszékben; a söröskancsót fenékig ürítve. A sört tudniillik nem szokták 
szürcsölgetni, mint a bort: azt egyszerre kell felhajtani.

Rövid időn aztán az ápolónő kezdett el horkolni. S ha ezzel a kórtünettel kombi
nációba hozzuk a páciensnek rögtöni felébredését, arra a diagnózisra jutunk, hogy az a 
három hiányzó mákonylabdacs alighanem az ő sereskancsójába tévedt bele.

Annál nagyobb virtusa a panacaeának, hogy mégis a furor daemoniacus múlt el 
tőle; a szép asszony teljes jó egészségben szállt ki az ágyából, s miután egy pávatollal 
megcsiklándozta az ápolónő orrát, s meggyőződött róla, hogy az még erre sem ébred 
fel: elkezdett felöltözködni. Az éji patyolatöltöny fölé aranyfonállal áttört rácinget öltött 
magára; ahhoz török salavárit húzott fel, rózsaszínű selyemből; azután tarka virágú, 
fekete rókával prémzett, damaszt kaftánba bújt bele, amit derékon átkötött indus övvel 
szorított át: az övről ezüst láncocskákon filigránnyelű kés, aranyfogantyús olló csüg- 
gött alá. A haját egészen úgy szétziláltan hagyta, ahogy az ágyban hánykolódás alatt 
szétbomlott, csak egy kis recefice főkötőcskével szorította le, ami a saját hajából készült 
mesterséggel (akkoriban nagy divat) úgy, hogy a főkötő récéjét a hajtól nem lehetett 
megkülönböztetni.

Akkor aztán odament a falba rámázott nagy állótükörhöz, mely egész a földet éne. A 
szemközti kép őrá mosolygott, ő meg arra, mintha egymást üdvözölnék, mintha egymás 
hamisságán dévajkodnának. Olyan közel ment a tükörhöz, hogy csaknem megcsókolta 
a saját képmását. De aztán mégsem azt tette, hanem a meghajtott térdeivel érinté annak 
térdeit: maga pedig a derekával hátrahajlott. Erre a tükörbeli kép elkezdett lassan föléje
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borulni, s egy pillanat múlva mind a két alak eltűnt egyszerre; a tükörben nem látszott 
más, csak a gerendáról lefüggő mécses.

Krónikánkból tudjuk, hogy annak a három egymás melletti háznak a közfalai át 
voltak törve. Ennek talán egyéb és korább kelt okai is lehettek, mint az, hogy a nagy 
kísérettel járó kuruc fővezérek szélesebben kinyúlhassanak a kvártélyukon.

Az állótükör a Thurzó-ház átjáró fülkéjét takarta a szomszédos Pfannschmidt-házhoz. 
A szűk falnyílás egypár lépésnyi volt, s ott megint el volt zárva egy keményfa táblával.

A hölgy elébb átkandikált a fatábla egy hasadékán, s azután elébb egy ujjával, azután 
hárommal, azután mind az öttel koppantott rajta; mire a fatábla nesztelenül félretoló
dott; s ő egy lépéssel odaát volt a szomszéd házban. Az pedig Andrássy Istvánnak a 
legbelső szobája volt.

A kuruc tábornok eszményképe volt a férfiúi szépségnek Valódi Antinous, magyar 
kiadásban. Arckép, márványszobor, művészi kéztől alkotva, örökíté meg alakját, nem 
lehet eltagadni. Mintaképe a hajdankori daliáknak. „Még akkor” kuruc módra váltig 
eresztett hajat viselt, s az sötétgesztenyeszín volt, és természettől csigákba göndörült.

Homloka magas, derült, redőtelen; sugár szemöldökei hódítók, parancsolók, nagy 
szemei az ábrándosán félig zárt pillák alól veszedelmes bűbájt sugárzanak elő; orra és 
ajkai a görög félistenszobrokra emlékeztetnek, míg az álián levő gödröcske az ázsiai 
eredetre vall. Termete héroszi; előkelő arisztokratikus hátradűléssel.

- Regina mea! - rebegi melegségtől reszkető hangon, karját tárva az érkező elé.
- No, no, nem szabad hozzányúlni, mert üvegből van! - szabódik az, s egy ügyes 

kisikamlással az ottomán mögé menekül.
Ott természetesen elfogják, nem tehet róla. Valamit súgnak a fülébe.
- Ah, az nem megenni való - szól tiltakozva.
Még egy suttogó szót mondanak neki. Bizonyosan csókot kérnek tőle.
- Éhomra nem! - felel rá bosszúsan, és mégis nevetve.
- Mit beszélsz!
- Azt, hogy még ma nem ettem semmit.
- Hát miért nem?
- Mert nem adtak. A cselédeimet kit elfogtak, kit elkergettek, magam maradtam a 

háznál, én pedig magamtól egy tojást meg nem tudok főzni; sohasem álltam még meg 
konyhában.

- Ah, az nem való. Hiszen emlékezel rá, mikor velem...
- Jól van jól... - vágott bele a hölgy, a tenyerét a lovag ajkára tapasztva. - Hát ez nem 

igaz; hanem az mégis igaz, hogy még ma nem ettem semmit.
- De miért?
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- Mert böjtölök Péntek van.
- De hiszen nem vagy te pápista.
- Nem vagyok az; de fogadásom tartja.
- S az én királyném olyan erős a fogadás megtartásában? Ebben egy kis csendes 

szarkazmus volt; amit a szép hölgy el is értett.
- Fogadása válogatja, hogy kiért teszem.
- Hát a mai olyan fogadás volt?
- Olyan.
- Vallja meg, hogy mire szólt ez a fogadás?
- Ha megígéri, hogy nem nevet ki érte.
- Sőt együtt sírok rajta, ha arra való a tárgy.
- No hát megmondom. Ma bocsátottam útnak az én kicsikémet.
Tovább nem tudta mondani; az ajkaiba görcs szállt; a szemei megteltek könnyel. 

Zokogva sírt.
Dologba került a könnyeit letörülni, s helyre engesztelni a kedvét.
- S miért küldte el szegénykét? - kérdé a levente.
A hölgy felnézett rá még mindig nedves szemeivel, de mikből a leáldozó nap verő

fénylett vissza.
- S kegyelmed kérdheti azt, hogy miért?
E szónál oda kellett borulni a lábaihoz, s kezeit csókokkal borítani.
- Ne bántsa! Eltörik! - szabódik a megtámadott. - Ejh, micsoda házigazda ez, aki 

a hozzá menekülő vendégét felfalja!
- S még hozzá a vendégét, aki éhezik. Ezen segítsünk azonnal.
A lovag a szoba hátfalát képező, barokk stílű táblázathoz lépett, s azt egy taszítással 

jobbra-balra szétnyomva, egy másik szobácskát tárt fel, aminek közepét egy alacsony 
tigrislábakon nyugvó asztalka foglalta el, patkó alakban körülvevő kerevettel. Ez az asztal 
meg volt rakva a legdúsabb lakomával, aminőt nem egy ostromolt város parancsnoka, 
de a kalifák szoktak felhalmozva látni.

- Ah! - szólt elbámulva a hölgy. - Kegyelmed vendéget várt?
- Királyi vendéget! A „regina mea-”t.
S megint csak ott volt a karja a hölgy dereka körül.
Az pedig nem tudta megtagadni asszonyi természetét, hogy azt a szakácsremekben 

összeállított lakomaasztalt apróra végig ne csodálja, s a maga véleményét el ne mondja 
az ínycsábító sültekről és süteményekről, amiknek halmazából karcsú és öblös velencei 
kristályok kandikáltak elő, gránátvillogású, aranyragyogású tartalommal; legfelyül az 
ezüst gyümölcstartón nikomédiai narancsok, miknek piros a bélé. Nem is állhatta meg, 
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hogy legalább egyet azok közül kezébe ne vegyen, s rózsás körmeivel le ne fossza róla az 
illatos burkot. Ez az ő kedves csemegéje. Ritkaság itt ezen a földön; messze tengerentúli 
országból hozzák; királyi nyalánkság. Megtöri, szétbontja, egy gerezdet kiszakít belőle, 
odateszi az ajkai közé.

- Nem! Nem! Még tart a péntek.
S azzal kiveszi a narancsgerezdet a szájából, s a lovag szájába dugja, annak kell azt 

megenni.
Vannak fogadások, amiket meg tud tartani.
- Amíg az az óra tizenkettőt nem mutat!
Egy nagy állóéra ketyegett aranyozott állótokjában a fal mellett. (Volt pedig csak 

tíz óra rajta.)
- No hát majd én segítek az időnek sietni! - szólt nevetve a lovag, s elővesz 

két nehéz egymáshoz karikával fűzött kulcsot. S azokat ráakasztja az óramű egyik 
súlykoloncára.

A hölgy nem mond neki ellent. Még nevet a kegyes csaláson.
Hát már az nem rontja meg a szent fogadást, ha a lomha időnek egy kicsinyt sarkan

tyút ütnek az oldalába, hogy ballagjon szaporábban. Attól a két kulcstól két óra alatt 
felet fog sietni a klepsidra. S az időt meglopni nem bűn.

- Micsoda két nagy bolond kulcs az? - kérdi félvállról odatekintve a hölgy.
- Annak a ketterhäuschennek a kulcsai odalenn a piacon.
- Hát hogy kerülnek azok kegyelmedhez?
- Rám bízta a magisztrátus, hogy őrizzem; nehogy elszöktessék a becsukott leányt.
- Mit vétett az a személy?
- Vagy erkölcstelenséget követett el, vagy árulást. Aszerint fogják megbüntetni.
- Jól teszik. A polgárnőknek vigyázni kell az erkölcsükre.
Hanem erre a szóra egyszerre lángvörös lett az arca. A szégyenpír vissza nem tart

ható. Érezte azt, s mind a két tenyerével eltakarta az orcáját.
S mennyivel igézőbb volt a szeméremnek ezzel a fellángolásával.
Csupa ellenmondás az egész asszony. Ki találja ki, hogy mi az igaz benne? Vagy tán 

abban a pillanatban, amíg az indulat hatása tart, minden valódi benne?
A legnagyobb szégyenpironkodás közben egyszerre csak fittyet vet, s azt mondja:
- Ejh, használjuk az időt! Úgyis ritkán kerül.
A lovagnak úgy sugárzanak a szemei e szóra.
De a nő ajkpittyesztve fordítja a hevítő szót hűsítőre.
- No csak ne nézzen rám úgy azokkal a gonosz szemeivel. Vegyük elő a mi közös 

Panteonunkat. Hadd mulassunk rajta. Van egy belevaló gondolatom megint.
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A lovag egy, az óraláncához csatolt acélkulcsocskával felnyitott egy remek vésett 
veresréz ladikot, s abból kivett egy gazdagon aranyozott marokin táblájú, türkizekkel 
kirakott kapcsú könyvet.

Ezt nevezte Juliánná a „közös Panteonnak”.
Az egy rajzalbum volt; kettőjüknek a műve, s jó, hogy csak ők ketten bírtak róla 

tudomással.
Talán éppen a közös művészi hajlam hozta őket legelőször össze. A művészet nagy 

kerítő.
Naturalista lángész volt mind a kettő. Andrássynál ez még családi hagyomány volt; 

már a székely nagyapái ott Csíkszentkirályon is híres piktorok voltak; ősi kastélyuknak 
még a folyosóit is telefestették a magyar, székely, kun stb. hét vezérek alakjaival; s első 
báróvá lett nagyapjuk rajzolta a kartonokat - barátságbul - a Thurzó-féle bittsei várpalo
ta korridorjai számára. Andrássy István a tízéves szabadságharc alatt egy egész könyvet 
rajzolt tele azoknak a hírességeknek az alakjaival, akik e harcokban vezérszerepet játszot
tak; voltak ott magyarok, németek, lengyelek, franciák; uralkodók és hadvezérek.

Ez volt az egyik lapján az album leveleinek
A megfordított lapján pedig voltak ugyanazoknak a híres nevezetességeknek a torzké

pei, fintorított vonásaikban is felismerhetők; s ez meg Juliánnának a mestersége volt.
Különös szeszélye az osztogató természetnek, hogy ezt a talentumot éppen egy nőnek 

adta. A nőszív különben arra van alkotva, hogy eszményítsen. Ennek éppen az ellen
kező adománya volt. Torzképeiben találó ékesség, kegyetlen szatíra volt; minden nagy 
embernek ismerte a gyengeségeit, s gyarlóságaiba úgy fel tudta öltöztetni jelképesen, hogy 
mindenkinek nemcsak az arcára, de a jellemére is rögtön rá lehetett ismerni. Bercsényit 
török basa mezében adta vissza; Károlyi Sándort a „nagy pipájú, kevés dohányú” rebellis 
kuruc alakjában személyesítette. Forgách Simonbul kétkulacsost csinált, aki a féllábával 
Ausztriában, féllel Magyarországon áll. Vayból oláh dudás lett. Móricz Jánost megtette 
nagy kerek kalappal a fejében, tüszővel a derekán, rusznyák királynak; Ocskay Lászlónál 
a rémségesbe csapongóit a szatírája; az áruló vezér az egyik kezében hozta a dárdára szúrt 
fejét, s a másik kezében pohárral kínálta ugyanazt a levágott főt. Ha a megtréfált urak 
valaha ezt az albumot megkaphatnák, bizony még a sírja fölé állított márványszobrát is 
kényszerítenék Andrássy Istvánnak, hogy velük sorba megverekedjék

De ami legveszedelmesebb jellegű karikatúra ez albumban, az magának Rákóczi 
Ferencnek a képe, melyen a nemzetétől bálványozott fejedelem úgy van torzítva, mint 
egy drótostót, aki a megfordított pipaszárát a szájába dugva, a földön ül, s a térde közé 
szorítva Szent István koronáját, azt összedrótozni igyekszik. Az erdélyi fejedelmi süveg 
a szeméig le van húzva, s körül van aggatva rézlibertásokkal; míg a háta mögül Péter 
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cár kandikál elő, s repedt serpenyő alakjában a lengyel koronát kínálja neki. Az egész 
kép legmagasabb fokú felségsértés.

Hanem a császárpárti főurak sem részesültek jobb bánásmódban. Heister Siegebert 
és Hannibal, Stahrenberg Guido és Rüdiger arcképei kész prédául szolgáltak a démoni 
gunyorú rajzolónőnek; csak egy képnek a hátulsó lapján nem volt semmi karikatúra. 
Ez volt a császár maga.

- Mért nem bántja ezt is, mint a többit? - kérdezé Andrássy István szép 
munkatársától.

- Attól tartok, hogy ha eltorzítom, még valahogy szebbé találom vele tenni.
Ez a torzképgyűjtemény valóban elég volt annak a két embernek, aki azt egyesült 

tehetséggel létrehozta, hogy egész életére kölcsönös bűntársi viszonyban érezze magát 
egymás iránt.

Mennyit mulattak ők ezeken a figurákon: - mikor senki sem hallotta!
Mennyi gonosz kacaj, csúfolódás egyesíté leikeiket, mikor így kettecskén együtt 

mulatva, az egész világnak arcába dobták könnyelmű megvetésüket.
Nem maradt ám kigúnyolatlan Belleville lovag sem, és az ártatlan szívű, rajongó 

Pelárgus. De még maga Korponay János uram sem. Belleville egy borbély volt, aki a 
földglóbust borotválja, maga olyan kopasz, mint az a földteke, s a parókája erről csüng 
alá. Pelárgus a holdvilággal csókolódó hosszú, nyurga szerelmes. Korponay pedig isko
lás gyerek, aki savanyú képpel tanulja az ABC-t. De ott volt abban Andrássy Istvánnak 
a testvére is, a fehér barát, akit „dervisgenerális”-nak gúnyoltak: az egyik lapon mint 
ájtatos cisztercita tonzúrás fejjel, fehér csuklyával, a másik lapon mint tatárok murzája, 
levágott emberfejek közt táncolva.

- Biz ebből csak egy kép hiányzik még - szól Juliánná, végiglapozva nevetgélés 
mellett az éles lapokat. - Kegyelmed maga nincs még benne.

- Mindig kértelek, hogy rajzolj le engem is - monda Andrássy.
- Hát sohasem volt arravaló idő. Kegyelmed maga tudja legjobban, miért nem 

jutottam hozzá soha, hogy lerajzoljam. No de most éppen ahhoz való az óra. Amíg a 
mutató a tizenkettőre ér.

- De ne olyan bolondos módra rajzolj le, hanem olyannak, amilyen valósággal 
vagyok

- Minden bizonnyal olyannak fogom levenni. Csak üljön kegyelmed veszteg 
előttem.

Azzal leültette őt a patkó alakú kerevet végére, maga pedig egy hímzett táboriszékre 
telepedék le, vele szemközt, s a térdeire fektette az albumot, úgy rajzolt az irónnal.

Az ilyesmit még mai nap sem számítják a mulatságos légyottok közé.
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A lovag különben is nyughatatlan modell volt Egyre feszengett a helyén, s változ
tatta az állását. Veszedelmére volt a háta mögött levő terített asztal is. Ô nem fogadott 
semmiféle böjtöt, s nem látszott afölött aggódni, hogy az étvágyát elrontja, ha innen is, 
onnan is csipeget a felrakott tálakból és torkoskodik. Sőt arra is felszabadította magát, 
hogy a hosszú nyakú, lengyel pálinkásüvegből egyet húzzon.

- De ugyan ne feszengjen kegyelmed annyit! De ugyan hagyja azt a pákoszkodást. 
Bizony ide rajzolom a kezébe azt a pálinkásbutykost - zsémbelődék vele a szép 
művésznő.

A vitéz úr meg akarta egynéhányszor lopni a rajzolt képet, felszökve helyéből, hogy 
belekandítson, de mindannyiszor becsapták előle a könyvet.

- Soká tart-e még?
- Ha szépen megülne a helyén, már régen készen volna.
Egyszer aztán orozva lesből odaszökött a lovag, s elkapta a hölgy kezéből erőhata

lommal az egész könyvet.
A hölgy kacagva sikoltozott, a főúr szintén kacagva káromkodék.
- Ah, átkozott vad-angyal! Minő csélcsapság!
Az ő arcképe lett valamennyi között a leggonoszabbul eltorzítva. De az még hagyján, 

hanem az egyik kezébe volt adva egy pálinkásbutykos, a másikba még egy boroskulacs: 
úgy dűlt hanyatt danára felnyitott szájjal, mellette sziluett alakban Löffelholtz német 
tábornok árnyképe; aláírva a torzképnek: „A kocsmagenerális”.

- Ezért bosszút állok! - kiáltá a vitéz, s a bosszúja elől sikongatva futó hölggyel 
kergetőzni kezdett a szobában, míg az utoljára a hárfa mellé menekült; s ahhoz leülve s 
a húrokba kapva, a legjobb védelmi helyzetbe tette magát.

- Ismeri kegyelmed talán ezt a nótát? - kérdezé az első akkordok után fejével negé
desen bólintva.

- Ismerem - a cudart - felelt rá Andrássy; bajusza hegyét pödörgetve.
Pedig az a nóta elég dallamos volt.
Hát biz az az ő nótája volt; az Andrássy tábornoké. Ott termett az a Dunántúl, a 

Bakonyban szerezték; az volt a nótának a címe, hogy „A kocsmagenerális”.
Meg voltak abban énekelve sorban az ő hőstettei - a borozóasztal mellett; a végső 

sor ezt variálta:

A második kupa bornál
Mond a generális,
Várjatok még, hadd igyon még
Kocsmagenerális!
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És így felelt a hatodik kupa borig.
Ugyan kegyetlenül bántak vele abban a gúnydalban.
Andrássy tudta jól, hogy Bercsényi készítette róla a verset is, a nótát is; sokszor elda

lolták azt úgy, hogy ő is hallotta. Csak mosolygott rá. Meg nem lehetett vele haragítani. 
Fenékig méz volt a kedélye, s az volt a hibája, hogy mindenkihez jó volt, senkire sem 
tudott haragudni; még a táborban szemben álló ellensége iránt sem volt indulatja.

Juliánná csengő hangjával, ami hasonlított a kacagáshoz és a madárdalhoz, végigda
lolta a gúnyverseket. Andrássy maga is vele énekelte a refrént szép lágy baritonjával.

Mikor aztán a hat ismerős vers elfogyott, akkor a hölgy egy hetedik strófát kezdett, 
amit még Andrássy István nem hallott. Ezt már nem Bercsényi csináltatta: nem az irigyei, 
nem a rágalmazói a kuruc alvezérnek.

Ez a győrvári hős diadalát énekli; amidőn Andrássy a császári tábornokot, Heister 
Hannibált, aki előtt a többi kuruc vezérek már mind megfutottak, két napig tartó csatá
ban tönkreveri, el is fogja.

A hetedik kupa bornál
Kocsmagenerális
Ügy megveri ellenségét,

Nem marad egy szál is.

Ah, milyen jólesett ez az elégtétel a szívének A hat gúnystrófa után a hetedik, mely 
a többinek a keserűségét mind elveszi.

Ha vén, ripacsos cigányasszony énekelte volna ezt az utolsó verset, bizony azt is 
megcsókolta volna érte.

Ezt nem is tiltja semmi törvény. Ha egy nagy férfiút diadaljáratában a zöld gallyak
ból emelt triumfális kapu alatt felköszönt egy szép hölgy, azt meg szokták csókolni. A 
hála, felmagasztaltatás pillanatában jogosulttá lesz ez a „szent” csók

De Juliánná tiltakozott ezen játékdíj ellen.
- Ej, kegyelmed is úgy fordítja Horatiust, mint a csurgói diák Me coenas, at avis 

edit e regibus (Maecenas atavis édité regibus).
Azzal letörülve hímzett inge ujjával az arcát, odatelepedett az asztal melletti kere- 

vetre, s egy molnárostyát dugott a szájába. (A németek Hohlhippennek nevezik.) Ez 
tulajdonképpen nem is étel; csak sült levegő.

Az óra pedig éppen tizenkettőt ütött; a rendes józan eszű toronyóra, odakinn ugyan 
legalább félórával hátrább volt, mint ez a megsarkantyúzott horologium; de ez már nem 
különbség; az ember megnyugtatja a lelkiismeretét; ha bűnbe esik, az óra volt a hibás, 
az hadd kárhozzék el. A tilalom-megtörést elkezdhetni egy molnárostyával. A molnár
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ostyának pedig két vége van, s ha egyszerre ketten kétfelől fogyasztják, nagy csoda, ha 
hamar végére nem járnak

A többihez aztán megjön a kívánság és az engedelem.
A hölgynek dévaj kedve volt ma. Maga is megsokallta azt, s a legvidámabb kacagás 

közt el-elkomolyodott.
- Milyen jókedvem van ma! Tán vesztemet érzem.
- Ej. Félre bánat, félre bú! Danold újra azt az én nótámat! Mit csinál a kocsmagene

rális?
Pedig bizony őkegyelmessége már a győrvári diadalon is túl volt - a poharak 

dolgában.
De hát lehet még egy nyolcadik strófája is annak a versnek.
Van is.
Ahol a hőssel a legveszedelmesebb ellenség áll szemben; a szép asszony a nótában. 

Eszébe juttatja-e vagy elfeledteti vele a nyolcadik pohár?
Már azt nem éneklik fennhangon, csak úgy dúdolva; félig elsúgva, félig elzöngve a 

szót; egy dévaj nevető hangot félig kiszalasztva, félig visszafojtva.

A nyolcadik kupa bornál
Kocsmagenerális
Nem látja már a szép asszonyt,
Ha előtte áll is.

Jaj, dehogynem látta! Nagyon is megnézte. Éhes két szemével csakhogy fel nem 
falta!

S fennhangon dalolta az elzöngött dévaj nótát.
- Csitt! Ne danoljon olyan fennhangon! Mind kihallik az utcára.
- Dehogy hallik! Ki járna mostan az utcán! S ha hallik is, eb füle, aki hallja! Nem 

parancsol nekünk a lőcsei bíró!
- Hát ez a kisbíró? - mondá a nő, ujjai hegyét a férfi szíve fölé téve. Egész teste 

végigborzadt ennél a szónál.
- Már megint kezded a gonosz játékodat? - szólt kedvszegetten a lovag. - Hol 

meggyújtasz, hol eloltasz. Mikor legjobb kedvemben vagyok, elkezdesz nekem kísérte
tekről mesélni. Addig cirógatsz a bűvös-bájos tenyereddel, míg a szemem lecsukódik, s 
mikor felnyitom, már nem vagy itten, azt hiszem, csak álmodtalak

Most is nagyon közel volt már a lovag, hogy a szemei lecsukódjanak
- Csitt! Haliga! - súgá a nő, kerekre felnyitva szemeit, s a jégvirágos ablakra bá

mulva.
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- Mi az? Mit neszelsz?
- Mintha valami dübörögne? Mintha nehéz szekerek jönnének Tán az uram jön 

vissza a portyázásból.
- Jön a gutából! Messze van az most! Nem dübörög itt semmi, csak az én szívem, 

azt hallod.
- Nem tudom, mi lelt? Úgy fázom. Nézd, hogy elkékültek kezeim. Ne szorítsd olyan 

nagyon, fáj.
- Hamiskodol! Szökni akarsz. Alig várod, hogy itt hagyhass.
- Alig várom? No hát lásd, hogy mennyire akarok tőled szabadulni?
S azzal az első hajfonadékából kirántott két, ujjnyi vastagságú tincset; azután a lovag 

göndör hajából szintén kiválasztott két hasonló fürtöt, s ezt a négyet összefonta egy 
tekerccsé. Szép színt adott a kettő.

Ezzel csakugyan egymás rabjaivá lettek téve mind a ketten. Mint ahogy a kígyókról 
mesélik, hogy úgy egymásba tekergőznek, hogy többé nem tudnak elválni.

- Terem-e még a föld két nagyobb bolondot, mint mi ketten vagyunk?
Az bizony nagy kérdés!
A nagy falióra kétnegyedet ütött éjfél után.
Hanem a külső toronyóra hazugságot vetett az öccse szemére, mert ő akkor kongta 

el mély, ringó hangon az éjfélt. S a városház előtt az éjjeliőr vontatott üvöltéssel adott 
neki igazat: Lasst euch sagen! Hat’s zwelfe geschlagen! A bástyák tornyain sorba járt a 
kürtszó.

Az éjjeli hangok után még nagyobb lett a csendesség. Csak a szél csapkodta a házte
tőkről lefútt havat az ablakokhoz. Rossz lehet most odakinn lenni!

Mint annak a bezárt leánynak ott a ketterhäuschenben!
- Hogy fúj a szél; hogy veri az ablakot! - rebegé az asszony. - Hogy fázik az ember, 

ha a bűnére gondol.
- Legyen mind én terhem! - biztatá a férfi. - Az én lelkem álljon ottan (ha ugyan 

van lelkem?) majd a másvilágon (hogyha van másvilág?), s feleljen helyetted is Isten 
előtt (ha igazán van Isten?).

- Óh jaj, ne káromkodjál!
- Tégy róla; taníts imádkozni!
- No hát kulcsold a kezedet az én kezemmel össze.
A nő a jobbja öt ujját a lovag ujjaiba fonta, s görcsösen kebléhez szorítá. - „Mondd 

utánam az Ür imáját.”
- De csak a két utolsó sor nélkül.
- Mit? A két utolsó sor nélkül?
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- Az ám. Mert én mindig azt kívánom: „De csak vígy a kísértetbe!” S aztán, ha én 
vagyok a te gonoszad, s te az én gonoszam, akkor „soha ne szabadíts meg bennünket a 
gonosztól”.

- Ah, ne csúfold az Istent!
- Tud is valamit rólunk. Ha él, más gondja van!
Ez a hitetlenség nagyon lábra kapott már sok kuruc főúrnál. A fejedelem példáját 

nemigen követték, aki maga nagyon vallásos volt; ki is csúfolták érte. A protestánsok 
hitbuzgalma útjában volt a nemzeti szabadság zászlóinak, mert a jezsuiták ellen ungor- 
kodott; a pápistákat pedig nem volt szabad elriasztani, felvilágosodott pápisták pedig 
nem hittek semmit. Templomot, hitvallást akként változtattak, ahogy a fegyverek diadalt 
vagy kudarcot arattak. S a nemzeti Isten, a magyarok Istene pedig egy idő óta nagyon 
megfeledkezett a maga népéről.

Talán nem is a hitetlenség beszélt a lovagból: csak jólesett neki rémületbe hozni a 
gyönge asszonyt; hogy aztán újra felengesztelje.

- Jéggé fagyok, ha így beszélsz - rebegé Juliánná. - A vérem megfagy a rémülettől. 
Egy halottat fogsz az öledben tartani.

S ezúttal makacsabb volt az eldermedése, mint máskor: félelme nem volt színlelt, de 
igazi; arca úgy elnyúlt, elhalványult, szemszivárványai felhúzódtak a félig zárt pillák alá; 
az ajk hideg lett és száraz; a lovag kénytelen volt kapitulálni, hogy őt kiengesztelje.

- No, ne reszkess! Hiszen csak tréfáltam. Csak a szám járt el. Büntesd meg érte! 
Tégy rá tüzet!

- Hát hiszesz Istenben?
- Hogyne hinnék!
- És a szentekben?
- Még tebenned is!
- Hát térdepelj elém. Mondd utánam a Credót.
A lovagnak meg kellett mindent tenni, ami parancsolva volt. Engedelmességének 

megvolt a jutalma; láthatta minden mondat után, hogy tér vissza az életpirosság a hölgy 
orcáira; átszellemült tekintete égnek fordul, és mosolyog; mikor aztán az ámen ki van 
mondva, egyszerre kigyullad a szenvedély tüze a szemekben.

Az ég ki van engesztelve az áhítat nyilvánításával, most már szabad az út a paradi
csomba.

Az imára kulcsolt kezek odafonódtak szerelmesen a térdeplő lovag feje körül.
Ebben a pillanatban egy földrendítő pukkanás ébreszti föl az alvó éjszakát; a vészláng 

pokolfénnyel árasztja el a termet, bezúzva a robbanás erőszakos taszításával valameny- 
nyi ablakot; a fal megrendül, a serlegek, kupák összecsörömpölnek ott az asztalon, egy 

198 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

eldobott pohár elkezd magátul végiggurulni a pallón, s az állóóra mind a két ütőjével 
rákezd verni bomlott módra, mintha vészharang carillonja volna.

A lovag rémülten szökik fel térdéről.
- A lőporos torony! - kiáltja berekedt hangon.
Micsoda őrült gondolat volt azt a két hajfürtöt egymásba fonni. Most az kötve 

tartja.
Nincs idő azt most kibontogatni.
- Vágd le mind a kettőt! - kiált a nőnek.
Juliánnának olló csügg le az övéről: könnyen segít vele. Két nyisszanás, s az össze

font fürtök kezében maradnak.
Andrássy tábornok rohan az ablakhoz.
Az egész ég lángveres, a szikraözön még tör egyenesen fel a magasba, vérfelhőket 

gomolygatva maga előtt; repülő gerendák mint tüzes sárkányok, szállnak szerteszéjjel; 
majd a töltött gránátok kezdenek elpattogni a magasban, villámlások fényét szórva a 
tüzes égből.

A tábornok bódultán rohant ki a mellékszobába, fegyverhordozóját kiabálva.
- Gyorsan a fegyverzetemet! A lovam nyergeljétek!
Aztán bevágja az ajtót, s otthagyja az imádott hölgyet magára. Az pedig Delila- 

mosollyal néz a levágott Sámson-fürtre, ami kezében lett hagyva.
Felvetett két piros ajkán a megelégedés mosolya kérkedik.
Odakinn a piacon eszeveszett zenebona támad. Minden ember kiszalad az odújából, 

katonák, polgárok, férfiak a feleségeik kantusában, amit a zavarban magukra kaptak, ki-ki 
azzal a fegyverrel kezében, amit az első rémület a kezébe adott. „Itt vannak a németek!” 
Ez a kiáltás hangzik szerteszéjjel. „A bástyákra minden ember!” - üvöltik az erősebb 
hangok; dobpörgés, trombitaharsogás tör ki az emberzajból. „Itt van Löffelholtz!” S a 
kiabálás közé nemsokára puskaropogás vegyül.

A falakon csakugyan küzdelem folyik, odatódul hát minden ember; meg a tüzet 
oltani, amit a robbanás okozott; a félrevert harangok kongnak A zűrzavar lassankint 
tovavonul a piacról, a tüzet elnyomják, az ég lángfelhői lassan elhamvasodnak.

Juliánná odalopózik az üvegtelen ablakhoz, s kikémlel rajta. A piacon senki sincs már: 
üres a tér. Aki csak férfi, az mind az ellenség rohamát visszatartani futott a bástyákra.

Juliánná levette az óra súlykoloncáról a ketterhäuschen kettős kulcsát, s aztán 
még két emléket vitt el magával: az összefont közös hajfonadékot és a torzképek közös 
albumát.

Mindent megkapott, amit kívánt.

18 8 5
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Mikszáth Kálmán

Beszterce ostroma

(Részletek)

Bevezetés
Esztendők sora óta együtt szoktam vacsoráim az István főherceg vendéglőben az 

én igen t. barátommal, gróf Pongrácz Károly képviselővel és tábornokkal. A hosszú téli 
estéken sokszor csak ketten ülünk a szokott asztalnál, lenge fátyol alatt, amely szivarjaink 
füstjéből szövődik, s ha már kifogyott az aktuális beszélgetési anyag, szívesen csúszunk 
kijjebb a jelentől, az élményekben, színekben duzzadó múlt felé. Egymást ilyenkor szinte 
nem is látjuk, hanem csak a múltat.

Sok, sok év alatt egyszer is, másszor is fölemlegette Pongrácz István grófot, az ő vité
zi cselekedeteit, hadjáratát, egész excentrikus lényét. Rokonok jöttek az asztalhoz; azok 
ismét új meg új vonást fedtek fel előttem Pongrácz Istvánról. Egy napon rájöttem, hogy 
a megboldogult gróffal magam is találkoztam volt egy ízben, láttam szemtől szembe és 
beszéltem vele. Most már érdekelni kezdett az alak, a megírás szempontjából. Kérde
zősködtem utána, fürkésztem lelkének rugóit; akik őt közelebbről ismerték, mind azt 
mondták:

- István grófnak volt esze, de nem sok, ambíciója is volt, de sok; szerepelni akart 
mindenáron, de látta, hogy mint okos ember nem szerepelhet, megpróbálta tehát mint 
bolond ember.

Ebben igen sok ráció van. Nálunk a buták és okos emberek egyaránt akarnak szere
pelni. Roppant konkurencia van. István gróf a hálásabb térre vetette magát; beállott 
bolondnak. S itt gyönyörűen hagyták nagyra nőni, nem előlgetett senkinek.

A Pongrácz-család története tele van középkori fénnyel, ragyogással. Szentmiklósi 
Pongrácz, kinek fejedelmek voltak adófizetői, Pongrácz Péter, a legszebb magyar leven
te, ki iránt egy királyné gerjedt boldogtalan szerelemre, a nagypallosú Pál, török fejek 
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lekaszabolója, megannyi vitéz ős, annyi délceg Pongrácz-kisasszony, harmatos arcú, 
tollas kalapú, aranyos cipellőjű, nagy történelmi alakok anyái később, fehérruhás várkí
sértetek a legkésőbb...

Olyan ez a családi történelem, mint egy mélységes tó. Aki belenéz, aki belemereng, 
ha nincs erős feje, megszédül. És István grófnak nem volt erős feje, és nagyon mélyen 
belenézett...

Elhatároztam, hogy egy elbeszélésre terjedő anyagot kiszakítok az életéből - mint 
mikor egy vég posztóból kihasít valaki egy mellényre valót.

Csak még az engedelmet kellett megnyernem a család tagjaitól, mert a történet 
igen friss, hőse nem por, még csak az első álmát alussza a varini sírboltban; még el sem 
száradtak a koszorúk, amikkel a koporsót befedték a temetés napján.

A család azon tagjai, akiknek szólottám, szívesen beleegyeztek, s mikor az volt a 
kérdés, hogy költött nevet adjak az elbeszélés hősének, így szólt Károly gróf, a legidő
sebb Pongrácz:

- Csak hadd legyen az ő valódi neve alatt. Ha ma felkelne a sírjából, ő maga örülne a 
legjobban, hogy a dolgot nyomtatva olvashatja. Hiszen alkalmasint valami effélére vágyott.

így aztán, isten nevében, belekezdhetek ebbe a középkori történetbe, melynek egyes 
szereplői még ma, a XIX. század végén is élnek

Első rész
ESTELLA
Az emberek igazságérzete nem áll valami kifejlett fokon, ösmertem valaha egy öreg 

cincárt (görögöt), a Dugali bácsit, aki mikor a török-görög harcok epizódjait mesél
ték előtte, hogyan döfi le a török könyörtelenül a görögöt, ahol találja, elszörnyűködve 
pattant fel:

- Oh, a gaz pogány, a gaz pogány!
De mikor aztán az elbeszélő egy kanyarodással arra tért rá, hogy ha meg a görög 

fogja el a törököt, felkoncolja, olajba süti, szelíden morogta:
- Mit tudja tenni szegény!
(T. i. mit tudja tenni szegény görög! Hát persze olajba süti. Hiszen csak nem sütheti 

pampuskazsírba, szegény görög.)
Az emberek igazságérzete ilyen mindenütt, még a történelemírásnál is. A labanc- 

kuruc világ eseményei is ilyen kétféle igazságérzeten keresztülszűrve maradtak ránk 
Nem feszegetjük hát azokat, nem is igen tartoznak a történetünkhöz.
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Hanem az az egy bizonyos, hogy mikor a kurucok mind elfogytak, úgy gondola a 
király Becsben, hogy most már azokat is ki kellene irtani, akik csak ezután születhetné
nek. A király túlment a Herodes ideáin is. De mit tudta tenni szegény!

Meghozták az 1715:42. t.-cikket a várak ellen, lerontatni rendelvén azokat, mert úgy 
kell annak lenni, hogy a sasfészkek szülik a sasokat. Hát ne legyenek sasfészkek. Nincs 
már a sasokra többé szükség, csak egy sas maradjon: az örökkévaló sas, a két fejével.

A várakat le kell rombolni, de... (ilyen »de« mindig van a magyar törvényekben, s 
még ha nincsen is, megtalálják) de a kastélyok maradhatnak. Hát mármost mi történt? 
Hiszen világos. A várra azt mondták, hogy kastély és kegyelmet kapott, ha befolyásos 
famíliáé volt; a kastélyt pedig, föltéve, hogy gyámoltalan özvegy vagy árvák kezén lógott, 
megtették várnak és pusztulnia kellett.

Nedec vára is azon a címen menekült, hogy kastély. Igaz is, hogy nem fekszik hegyen, 
mogorva sziklán, hanem két hatalmas négyszögben terül el közönséges módon, mint egy 
óriási kaszárnya. Egyebekben valódi vár bástyákkal, felvonóhíddal, toronnyal, tömlöc- 
cel, kápolnával, földalatti utakkal, süllyesztőkkel. Még régi muskétás ágyú is volt hozzá 
vagy nyolc darab.

Ebben a várban lakott néhány év előtt (még tíz év előtt is) Pongrácz István.
Zsolna és Várna között fekszik a Semiramis-hegy, melyen valaha Ludmilla királyné, 

»a tót Semiramis« palotája állott. Utálatos, kopár hegy, kiélt, kifáradt, nem terem azon 
semmi élő növény, csak egy-egy szál árvalányhaj, némelykor éjjel elhallatszik a bömbö- 
lése egészen Budetinig. Mert azt mondják, hogy a belsejében zúg-morog valami, sejtik is 
a környékbeliek benne a tűzokádót. No, iszen csak azt lessék. A Semiramis még okádni 
is lusta.

Hanem a csúf Semiramisért kárpótlásul ott van a gyönyörű vadregényes út Sztrecsnó 
és Óvár között. Szeszélyes alakzatú sziklák nagy üregekkel (ezek egyikében lakott a 
hatalmas Nohták madár, aki a Szvatopluk király kisebbik lányát elragadta, feleségül 
vette, gyermekeket nemzett vele), ezeréves fák, a völgybe száguldó patakok váltakoznak 
egymással tarkabarkán.

Várnak és várúrnak való hely ez; itt még az őskor szörnyetegei élnek, nem a jelenkoré. 
Itt nem prüszköl a vonatok gőzgépe, hanem ehelyett az erdei szellem, a Jarinkó köhé- 
csel, akinek csak egy szeme van, az is hátul a nyakcsigolyáján; egyre köhög, s mindenik 
köhintésénél eltűnik a föld színéről két bocskor, ami összesen egy tótot jelent. Mindenik 
köhögésnél meghal egy tót. Hát még mikor náthája van a Jarinkónak kolera idején!

Hej, ha a Jarinkót sikerülne valahogy agyonütni, elpusztítani, mindjárt be lehetne 
vetni zabbal a temetőket.

Mélységes csönd van itt, megdermesztő méltóság, fönség ül a hegyek, sziklák tete
jén. Kuss! Ide ugyan be nem tolakodik a XIX. század.
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Azért élt itt kedvére Pongrácz István, s mintha valami hasonlatosságban lenne a 
Jarinkóval, bár elöl volt a szeme, mint a többi emberé, mégis hátrafelé látott, mint a 
Jarinkó a magáéval.

Különben derék szál legény volt, magas, daliás, feltűnő piros arccal, hetyke bajusszal. 
Nem volt más hibája, csak hogy sántított egy kicsit. Azt is ő maga akarta így. Mikor egy 
vitézi roham alkalmával megbotlott a lova egy sáncban, olyan szerencsétlenül bukott 
le, hogy eltörte a lábát.

Persze rögtön elhítták hozzá a gbelai javasembert, a vén Sztrelnyik Matykót, aki 
értett az eltört lábak helyreállításához, ebmarás gyógyításához s mindenféle kuruzslá- 
sokhoz. István gróf rárivallt:

- Meg tudod-e gyógyítani a lábamat?
- Olyan lesz, mint a másik - felelte Matykó.
- No, hát fogj hozzá. De ha nagyon fáj - látod ezt a pisztolyt -, menten keresztül

lőlek; ha nem fáj, öt aranyat kapsz.
- Jaj, az nem lehet, hogy ne fájjon - ellenveté Matykó -, csak ha a helyére nem igazí

tom, de akkor örökre sántítani fog méltóságod.
- Szamár vagy, Matykó! - nevetett a fiatal főúr. - Hát mi szüksége van az úrnak 

a lábára? Az csak a parasztnál numerus, te ostoba. Nem látom be, mit keressen az én 
lábam a régi helyén, ha kellemetlenséggel jár az odaköltözése? Gyógyíts engem, öreg, 
fájdalom nélkül!

így maradt egész életére sántán, nagy sopánkodására az asszonyoknak, akik mikor 
meglátták, rendesen felsóhajtottak: »De kár, hogy biceg!« Azok a bolondos asszonyok 
mindjárt a táncra gondolnak, s a táncnál még az úrnak is a maga lábaira van szüksége. 
Erre bizonyosan nem gondolt Pongrácz István.

Hanem iszen az asszonyokra sem gondolt sokat, hiába vetették ki rá hálójukat a 
szomszédos kastélyok kisasszonyai, menyecskéi. Mars miatt hozzá nem férhetett Ámor. 
A folytonos háborúzások...

Hogyan a háborúzások? Hiszen a közeli emberöltőben nem ivott a mi vizeinkből 
ellenség lova, sem odakünn nem jártunk hódítóban.

Úgy, de Pongrácz István a maga szakállára viselt háborúkat. Montecuculli szerint 
eddig a háborúhoz három dolog kellett: pénz, pénz és pénz, és a pénzmagon kívül is 
kellett még hozzá két összeveszett hatalom. De Pongrácz enélkül csinálta, ö saját maga 
ellen viselt hadjáratokat.

A nedeci várhoz csinos kis uradalom járult, annak a földjeit, rétjeit kiadta használa
tul a parasztoknak hadiszolgálatok fejében. Valahányszor feltűzték a vár fokára a harci 
zászlót a Pongrácz-címerrel, a kürtöt tartó kézzel kék mezőben, s megfújták a kürtöt a 
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vártoronyban, gyülekezniük kellett a parasztoknak a várudvarra, ahol is egyszerre átala
kultak katonákká. De különben is gondoskodtak róla Pongrácz hajdúi, akik bárányvérbe 
mártott karddal járták sorba a parasztházakat:

- Vojna bude ludja! (Háború leszen, emberek!)
A vár fegyverterme tele volt régi vitézi ruhákkal, páncélokkal, jelmezekkel, a Mátyás 

korabeli fekete-sereg egyenruhájától kezdve le egész a vasas németig. A szegény tótokat 
ezekbe a ruhákba bújtatták. Volt ott török szpáhi, Rákóczi-felé brigadéros, Svehla vitéz, 
keresztes lovag, s mintha egy középkori katonai temető alakjai egyszerre ugrottak volna 
ki Mihály arkangyal trombitaszavára a sírjaikból és valamennyien tótul beszélnének, 
még Gara palatínus is, akinek a ruháit Nedec várában őrizték, és most Moravina Petro, 
a gbelai molnár izmos tagjait fedték

- Na dve stranke chlapci! (Két pártra szakadjatok, fiúk!)
Egy nyugalmazott csász. kir. őrnagy, Forget nevű, volt az ellenség vezére, ki Gbelán 

lakott, s ezért a vezéri hivatalért ötven pozsonyi mérő búzát és egy hízott ártányt húzott 
évenkint Pongrácztól. A két részre osztott sereg egyik felét ő vezette a kocka szerint, 
vagy ostromra, vagy védelemre. Mert Forget és Pongrácz közt kocka döntött, vagy a 
levegőbe dobott pénzen a »sas« vagy »írás«. Aki jót dobott, az választotta a pozíciót, 
vagy kimenni és ostrommal bevenni a várat, vagy bent maradni és nem engedni az 
ellenfelet a falak közé. Sokszor napokig, hetekig tartott az ádáz ostrom. Kirohanások, 
nyílt ökölütközetek a vár előtt, az egész környék nagy derültségére, s bizony a fizetett 
ellenség, Forget uram, úgy elagyabugyálta néha Pongrácz Istvánt, hogy ágyba kellett 
feküdnie. Mindez a maga középkori formájában ment; a háború után, ha a gróf győzött, 
Te deumot tartottak a várkápolnában, amelyre a környékbeli urak és hölgyek is hiva
talosak voltak. A Te deum után magnum áldomás következett, ökörsütés a hadaknak, 
bál fent a termekben az úri résznek.

Ámbátor a rangbeli emberek nemigen engedték a maguk feleségeit és leányait a 
nedeci várba. A kurtanemesi házakból teltek ki a női vendégek, a rangbeli urak azt 
mondották:

- Nincs asszony a háznál, hát nem vihetjük mi sem a fehérnépeinket.
Amire aztán felkacagott Pongrácz István:
- Hát majd szerzek asszonyt a házhoz.
És a legközelebbi zsolnai vásáron, ahol valami kopott cirkusztársulat mutogatta 

magát, mikor meglátta Donna Estellát kurta kétaraszos atlaszszoknyájában és annak a 
csodálatos produkcióit, magához intette a cirkuszigazgatót.

- Hogy adod nekem azt a kisasszonyt?
Az igazgató lekapta fejéről a sapkáját, és mély alázattal mondá:

204 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

- Hatszáz forintért.
István gróf kivette a tárcáját, és fizetett.
- Hadd szálljon le a lórul az a személy. Azután vitesd el a kocsimra, direktor; ott áll 

a nagyvendéglő udvarán.
Donna Estella csinos leány volt, pompás idomokkal, nagy mellel, hajlékony, mint az 

acélpenge, vörhönyeges haja jól illett vakító fehérségű, kissé szeplős arcához. Szemei nem 
voltak sem egészen kékek, sem feketék. Éppen a szemek különös alakja és színe tette a 
leányt érdekessé. Mintha két besztercei szilva villogna, csillogna a rőt pillák alatt.

Sajátságos japán típus volt, bár a direktor nehezen hozta Japánból, de Granadából 
sem, mivelhogy Donna Estella, azonkívül hogy németül, tótul tratyogott valamit, csak 
magyarul beszélt, azt is gömöri akcentussal.

Nem sokat ért. Látszott a szemeiből, az arcából, egész lényéből, hogy már nagyon 
sokat tapasztalt. A sok tapasztalat pedig csak a férfiúnak ékesség.

De nem is valami gyöngédebb érzelmek húzták feléje István grófot, csak egy ötlet, 
hogy valami asszony legyen ezentúl a várban. Egy várasszony.

Az ördögbe is, ez pompásan fog festeni. Az ódon szekrények a várfolyosókon úgyis 
tele vannak aranypaszomántos szoknyákkal, asszony! kacabájokkal, piciny karmazsin 
csizmákkal, gyöngyvarrottas cipellőkkel, hadd viselje őket valaki. Bolondságnak is elég 
bolondság lesz, de ezenfelül ki is fizeti magát.

így került Donna Estella a nedeci várba, és lassan-lassan nélkülözhetetlen lett a 
grófra - ki tovább élt az ő különcködéseinek. Délelőtt kisebb hadgyakorlatokat tartott 
cselédjeivel és az újoncokkal, akiket lépni tanítgatott.

- Szeno - szlama, szeno - szlama! (Szalma- és szénacsutak volt lábaikhoz kötve.) 
Estella, mint markotányosnő, rövid ruhában, csinos patrontáskával, két kulacsból bort és 
rozspálinkát szolgált fel a katonáknak. Aki jól viselte magát, szabad volt neki az Estellát 
megcsókolni. A hadjáratoknál mint amazon lovagolt és verekedett a gróf balján. Pont 
délben messze, egész Moisig, Podzámekig elhangzó kürtszó jelentette a környéknek, 
hogy Nedec várának ura ebédhez ül. Minden program szerint ment. A hatalmas ódon 
lovagterembe, mely ebédlőül szolgált, már úgy nyitott be Estella, mint egy középkori 
várasszony, brokátselyem ruhában, tollas barettel; széke mögé szőkefürtös, selyemharis- 
nyás apród állt, ezüstvirágos kék bársony rokokó frakkban, egész térdig érő skófiummal 
kivarrt, fehér atlaszmellényben.

Az asztalhoz ülők kezet csókoltak az úrnőnek, elsőbben maga Pongrácz István, 
lovagi módon térdeplőre hajlítva a jobb lábát, amelyikre nem bicegett, utána az »ezre
des« (voltaképpen tiszttartó), Pamutkay János, azután Holub Mihály udvari káplán és 
a »hadsegéd« (voltaképpen Kovács János várnagy), majd a »saját lengyelem«, ahogy 
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Pruzsinszky Szaniszlót nevezte, s végre az íródiák, Bakra Ferenc, ki a hadjáratok törté
netét írogatta tornyos cellájában, szép kalligrafikus betűkkel, pergamen levelekre, úgy, 
mint réges-régen volt szokásban.

Minden ételt előbb a várnagy kóstolt meg, s ha őkegyeimén nem látszottak mérgezési 
tünetek, akkor sorba ment a tál. A pecsenyénél felállott Pongrácz István, s egy felkö
szöntőt mondott Ferenc József király egészségére (mindennap azt az egy felköszöntőt), 
amikoron is három mozsárlövés dördült el odakünn. A következő tálnál a többi urak 
közül emelkedett fel valamelyik, aki soros volt, ékes szavakban kiemelve Nedec urának 
érdemeit és hadi vitézségét, mire újra három mozsár pukkant el a vár előtti sáncban.

Ebéd után csibukra gyújtott a várúr s környezetével kiült az erkélyre, egy nap úgy, 
mint másnap, intvén a várnagynak:

- Hozza elő kegyelmed a kincstárt!
Kovács János elő is hozta a »kincstárt«, körülbelül egyrőfös zacskót, amely tele volt 

rézkrajcárokkal, imitt-amott úszkálván köztük egy suszter-tallér.
Künn az erkély alatt már össze voltak gyűlve a környék gyerekei, koldusai és léhű

tői, várván a mindennapi pénzszórást. Különös öröme telt ebben István grófnak, amint 
belemarkolva a zsákba, két kézzel hajigálta le a garasokat és krajcárokat olyanformán, 
mint mikor búzát vetnek, hogy a pénzek minél szélesebb ívben szóródjanak el az árok
ba, a bozót közé, a tövises bokrok alá. No, volt ott zsibongás, lárma és dulakodás, amint 
egymás hátán bukfencezve rohantak a zsákmány után. István úr úgy kacagott, tapsolt, 
mint egy gyermek.

Az erkélyről, miután a pipák kiégtek, a csontterembe vonultak az urak, kivévén a 
káplánt, annak nem volt szabad.

- Az úr szolgája ne mászkáljon az ördög vermeibe - figyelmeztette István gróf 
mindannyiszor.

A káplán nem ment be a csontterembe, ahol minden csontból volt (minden bútora 
szarvasagancsokból készülvén), de a leggonoszabb csont volt Estella, aki már ott várta őket 
trikóban, kurta tüli szoknyában, mely a csípőit verdeste kacérul, mint a lepkeszárny.

A terem át volt idomítva trapézmutatványokra, s Estella kedvvel csinálta nyaktörő 
produkcióit, mígnem István gróf végigheveredve a pamlagon, elszenderedett. Akkor 
azután beszűntek a mutatványok, az urak és Estella kiosontak lábujjhegyen, és csak az 
apród maradt benn, hogy egy-egy zöld gallyal a legyeket kergesse, s az alvó főúr arcára 
hűs szellőt hajtson.

De még ezzel nem telt be a napirend. Mikor a gróf fölébredt, kikocsizott, ha ugyan 
Estella megengedte, mert Estella úgy tett, mintha szerelmes volna bele, mintha őrjöng
ne utána. Valószínű, hogy csak ravaszkodott, hogy csak a szerencséjét akarta megala- 

206 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

pitani. Azt gondolta magában: »Ez a bolond gróf utoljára is feleségül vesz, ha okosan 
viselem magamat.«

És próbálta magát okosan viselni. Mikor át akart kocsizni valamelyik szomszéd 
kastélyba, ahol kisasszonyok is voltak, Estella a kellő pillanatban odaugrott és a négy 
prüszkölő ló elé vetette magát, szétszórt hajjal, a szenvedélytől égő arccal kiáltva:

- Csak az én holttestemen keresztül megy ön oda!
Máskor pedig, amint megindult a négy ló, egy hirtelen iramodással felugrott az 

ostorhegyes hátára, és ott ült a szőrén, hosszú kék ruhája úszni látszott a ló balján, mint 
egy felhő, kivette a zsebéből a kötését, s míg a ló száguldott alatta, hányta-vetette a kevély 
fejét, ő egészen nyugodtan kötögetett. Igazán olyan szép volt ilyenkor, mint egy boszor
kány. A népek útközben, ha így látták, ugyancsak vetették magokra a keresztet.

István gróf pedig részint nevetett, részint bosszankodott. »Csak nem mehetek így 
szégyenszemre Motesiczkyékhez!« Otthon azután vette a korbácsot, és, mint vala
mi makrancos gyereket, ütötte, verte Estellát, hogy kék foltok maradtak a vállain 
napokig.

Az csak összeszorította az apró egérfogait és gondolta magában:
»Jól van, csak üss, de azért mégis Pongrácz Istvánná lesz belőlem.«
Ez ugyan nem látszott valószínűnek, mert Pongrácz István csak úgy szerette Estellát, 

ahogy egy állatot szokás, egy ügyes kutyát; meg se látta benne a nőt. Hiába várta a szép 
komédiásné évekig, hogy egyszer csak vacsora után mégis kedve támad kifőzni a saját 
kezeivel a ruhaderekát.

Nem, nem. Hisz vacsora után más volt a programon. A vacsora után együtt boroz- 
gatott a lengyelével, Pruzsinszky Szaniszlóval (hiszen minden jóravaló várban kell, hogy 
legyen egy lengyel). Pruzsinszky anekdotákat beszélt neki és mindenféle történeteket, 
amiket jártában-keltében fölszedegetett.

Mikor a tizenegy órát ütötte, megveregette a Szaniszló vállait:
- Derék ember vagy, lengyelkém, soha ki nem fogysz a beszédből, hanem most már 

eredj a szobádba és feküdj le. Az inas majd bevisz egy kulacsot a párnád alá, hogy ha 
éjjel fölébredsz, húzhass belőle egyet.

Azután maga is bement a hálószobájába, levetkőzött, és behívta az apródját meg a 
diákot.

Az apród a lábait vakarta, a diák pedig ősei történetéből olvasott fel fejezeteket. Az 
ősök elringatták a hóbortos unokát, ki tovább szőtte azt álmában, amit ők megkezdték, 
s ki tovább csinálta másnap ébren, amit éjszaka ő közöttük álmodott.

Hogy bolond volt-e Pongrácz István? Ki tudja! A vélemények megoszlottak efelett a 
környéken. Bolond-e valaki azért, hogy úgy él, mint egy király? Hogy az emberi akarat 
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erejét tovább nyújtja, mint a többiek »Én nem akarok a XIX. században élni, vissza
megyek a XVII.-be, mert nekem úgy tetszik. Az idő jöhet, mehet, de engem nem visz, 
oda állok, ahová akarok.«

Normális agyvelő volt-e, egy kis különcködéssel, vagy pedig tényleg hiányzott az 
egyik kereke? Nyegle allűr volt-e nála ez a várurasdi, vagy betegség? Hisz minden egyéb
ről okosan, rendszeresen beszélt és gondolkozott.

Meglehet, hogy az embereknek nemcsak a sorsát gyúrják át a viszonyok, hanem az 
agyvelejét is. Ha nem örökölt volna egy várat Pongrácz István, talán lett volna belőle 
ügyvéd, orvos és nem tudom én mi; de mert egy várat örökölt és egy várhoz való nevet, 
hát lett az »utolsó várúr«, ahogy magát a leveleiben aláírta.

De különben az őrültség relatív dolog. Az abnormis embernek a rendes ember látszik 
különösnek S ha az abnormis emberek volnának többségben, akkor talán a rendes eszű- 
eké volna a Lipótmező.

Nem, ezekbe én nem avatkozom, egyszerűen úgy beszélem el Pongrácz István 
dolgait, ahogy történtek.

ö maga is tudott arról, hogy bolondnak tartják, s szinte jólesett neki. Egyszer 
Podzámeken megszólított egy cseperedő parasztleánykát:

- Hogy hívnak?
- Ancsurkának - szólt a leányka reszketve, haloványra váltan.
- Ugye félsz tőlem? Ugye azt mondták neked, hogy bolond vagyok? No, ne hazudj, 

valid meg, hogy azt mondták. Itt van az ujjam az orrodon, megösmerem, ha nem szólsz 
igazat.

- Hát igaz, azt beszélik.
- No látod. Ezek az emberek! (Szomorúan mosolygott.) Pedig lásd, senkit se bántok. 

Jó ember vagyok én. (Megsimogatta a gyermeklány szőke haját.) De te is derék leány 
vagy. Mit hozzak neked a városból?

A gyermek elpirult, fölemelte köténykéjét az arca elé s az alól selypíté szégyenlősen:
- Egy kis festéket hozhatnál, uraság!
- Ejnye, te kis ringyó! - kiáltá a gróf hirtelen megdühödve, s úgy vágta pofon két 

oldalról, hogy majd kicsattant az orcája a vörösségtől. Nem kellett ahhoz már festék.
Undorodott némelykor az emberektől, a mostaniaktól, az élőktől. Szíve ott volt a 

régieknél, órákig elnézte a Medici Katalin arcképét (abba volt szerelmes), gyakran hozott 
neki virágot is, teletűzdelte a kép rámáját szegfűkkel, jácintokkal. Hiszen a jácintokat 
szerette Katalin!

így élt, semmit se törődve a jelennel (újság nem járt a várba), mindennap az az élet, 
és soha abban évek hosszú soráig semmi változás; reggel mise, aztán hadgyakorlatok, 
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délután a pénzszórás, trapéz-produkciók a csontteremben, este korhelykedés a lengyellel. 
A körülötte lévő emberek is maradtak a régiek, és apródonkint olyan bolondok lettek, 
mint az uruk; kezdték komolyan elhinni, hogy egy középkori oligarchát szolgálnak a 
középkorban, és hogy mindez egész rendben van, csak a káplán, Holub kötötte ki magá
nak a jövő évi konvencióban, hogy ő is bejárhasson ezentúl a csontterembe. (Hát igaz is, 
miért ne gyönyörködhetne ő is a művészetben?)

18 9 6
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Mikszáth Kálmán

A Noszty fiú esete
Tóth Marival

(Részlet)

A regény véget ér
Haza iszen csak hazamegy az ember, de hova lett az otthona? Hol van a régi, nyájas 

fészek? A családi lámpa szétveti derült fényét a falak között, a kis Mari felkúszik az ölébe, 
körülcirógatja: hol jártál, apókám? Az anyjuk elbeszéli az otthon történteket, bizalmas 
szót váltanak erről-arról, miközben elálmosodnak, és csak az óra ketyegi az ő örökös 
tiktakjait a nyugodalmas csendben.

De hol van ez mind? Pokollá változott a Paradicsom. Az asszony elvonul a kuckó
ba, és sír mindenütt, ahol nem látják. Mari egy hervadó liliom benyomását teszi. Sugár 
alakja meg van törve. Megrezzen minden ajtónyitásra, mintha üldöznék Összerázkódik 
apjának tekintete előtt, mintha a hóhérját látná. Mindenki kerüli a másikat. És ez a közös 
boldogtalanság átragad még az oktalan állatokra is. Bligi nem csóválja a farkát (hihetőleg 
egypár rúgás hajtotta bizonyos passzív rezisztenciába), a kanári nem énekel (nem kapott 
cukrot napok óta, talán vizet sem), a tyúkok se gyülekeznek a tekintetes asszony körül, 
ha az ambituson mutatkozik. S ehhez a hangulathoz talál a külső természet.

Jégcsapok lógnak le az ereszről, s ha megenyhül az idő, elkezdenek csepegni; a házfe
dél is folytonosan könnyezik, a szél dudorász a kéményekben. Az adja a könnyeket a sírás
hoz, ez a hangot, és összeütik csonttá fagyott gallyaikat odakünn a fák: ezek adják hozzá 
a tapsot. Valami végtelenül sivár, kínos boldogtalanság terpeszkedik el, és lenyom, össze
tapos mindent.

Nem, ezt nem lehet sokáig kitartani. Még eddig szóba nem hozta Tóth Mihály az 
esetet, de amikor a bálingi kastélyból visszatért, Klári szobaleány által behívatta felesé
gét és Marit szobájába.
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Halotthalványan jöttek be, örülve, hogy íme, megmozdul a jég, és mégis szepegve, 
hogy mi lesz; Tóth Mihály helyet csinált a rendetlen szobában a feleségének, leseperve 
a székről a tajtékdarabokat, Marit állva hagyta.

- Mária - mondá, a leányához intézve szavait, és az erős férfinak reszketett a hangja, 
és melle úgy járt, mint egy fújtató -, nem akarok arról a dologról beszélni, érted-e, sohase 
akarok róla beszélni, hát csak arra felelj, amit kérdezek, se többre, se kevesebbre.

Mari a fejével bólintott.
- Szereted azt az embert?
- Szeretem.
- És azt hiszed, ő is szeret téged?
- Azt hiszem.
- Miből hiszed? Semmit se titkolj el. Ügy beszélj, Mária, mintha az Istennek felel

nél most.
Mari érezte a pillanat jelentőségét, és elbeszélte a Somlyói esetet, ismeretségét a vadász- 

szal, aki előtt ő magát szobaleánynak adta ki, majd ismét találkozását Palojtayéknél.
Tóthné a kezeit csapta össze.
- Miket beszélsz, te gyermek! Ó, te álnok baziliszkuszkígyó, aki még az én árgussze

meimet is ki tudtad játszani! Pedig mindjárt észrevettem, hogy az egyik arany hajtűdet 
elhagytad valahol. Hát most tudom már, hogy ott ráztad ki. Pedig tizenöt forint volt 
darabja. Pesten vettük, annál a vörös orrú ékszerésznél a Váci utcában, akinek a felesége 
aznap megszökött... Mondták is, kivel. Nem emlékszel rá?

Ez a kérdés Tóth Mihálynak szólt, de az csak ránézett szigorúan, az összevont szúrós 
szemöldjei alól, mire elhalt ajkain a szó.

Pillanatig kínos csönd állott be. Tóth Mihály behunyta a szemeit, mintha maga elé 
idézné az elbeszélt Somlyói jelenetet, s nézelődne benne a saját tekintetével.

- Egyre felelj nekem, Mária - szólt aztán jéghidegen. - Hozzámennél?
- Hozzá, ha megkérne.
- Már megkért. Levelet írt.
- Valahára! - sóhajtott Tóthné, s Mari arcát gyönge pír vonta be, de csak átfutón, 

mint a késpengét a lehelet.
- És hozzámennél - kérdé rikácsoló, zordon hangon - akkor is, ha kisülne, hogy ez 

mind csak komédia volt, kicsinált dolog a hozományod elkaparintására?
Mari megreszketett, mint a nyárfalevél, az esztergakerékbe kellett fogódznia.
- Nem mennék hozzá - rebegte csendesen, elhalón, összetörve.
- Elmehetsz, édes leányom - mondá az apa szelíden, szinte megkönnyebbülve, és 

az ajtóra mutatott.
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- Én is menjek? - kérdé Tóthné.
- Nem, te még maradj, Krisztina...
Mari eltávozása után a feleségéhez fordult.
- Arra akarlak kérni, Krisztina, szoktasd hozzá Marit apródonként, hogy ő nem 

lehet a Noszty neje; kímélni kell a gyermeket, egyszerre talán erősen érintené elhatáro
zásom, de apródonként hozzászokik.

- Mit beszélsz? Hiszen megkérte.
- Megkérte, de nem adom.
- Mihály, Mihály, gondolj az Istenre! Gondold meg, mit cselekszel a rettenetes 

makacsságoddal. A leányod még talán kibírja, de én nem bírom ki ezt a gyalázatot. Nem 
merek emberek szeme elé menni. Én nem bírom ki, Mihály.

- De mondtam már neked, hogy Noszty váltót hamisított Stromm ezredes nevére.
- Nem bánom én, akármit csinált is. Itt nem Nosztyról van szó, hanem rólunk és 

leányunkról, ámbátor olyan rokonságba bekerülni maga is egy nagy ternó, Mihály... 
Tekintsd a kisírt arcomat, tekintsd a meggyötört lelkemet, ne hagyj, kértek, bennünket 
ebben a gyalázatban!

- Nem segíthetek, Krisztina. Nem tudok olyan gonosz, kegyetlen lenni, hogy odaha
jítsam leányomat a gazembernek, mikor tudom, hogy úgyis ellöki magától, ha a hozomá
nyát elkölti, és visszajön fonnyadtan, talán nyomorékká téve, mert arra is fogadok, hogy 
verni fogja. Ne kívánj tőlem ilyet, Krisztina, csupán azért, mert az ilyen eseteknek ez a 
szokásos eligazítása. Krisztina, kedves öreg feleségem - kiáltott fel -, bízzál bennem!

Közelebb húzta székét hozzá, s hosszan kifejtette nézeteit. Kiszínezte a Noszty léha 
lelkűidét, könnyelmű jellemét; gyanakszom, mondá, hogy nem is szereti Marit, hanem 
rendkívül ügyes módon hálót vont körűié, de ennek még utána kell járni. - Felölelte az 
egész kérdést s megvilágította. Mari még boldog tehet. Elveheti valami szegény, derék fiú. 
Legrosszabb esetben nem megy férjhez, és akkor is nyugodt életet folytathat. „Semmit 
se viszünk előle a másvilágra.” De a Noszty-féle házasságból nem háramolhat semmi jó, 
rettenetes zátonyok, viharok, szerencsétlenségek, talán nyomor, kétségbeesés várnak reá. 
Mindezt szépen okadatolta, valószínűvé tette, s mikor már azt hitte, hogy meggyőzte az 
asszonyt, az egyszerre felugrott mérgesen.

- Elbizakodol a saját eszedben. De vannak náladnál okosabb emberek is. Itt volt ma 
a tiszteletes úr, mialatt oda voltál, bölcs ember, jártas a világ folyásában, s azt mond
ta: „Vadmacska harapását vadmacska nyálával kell gyógyítani.” Nosztyval kell össze
boronálni Marinkat. Igali a te embered, becsületes, hű létek, s ő is azt vallja: Fedél alá 
kell a megázott portékát tenni, s a fedél: a főkötő. Az mindent betakar. És ne légy vak, 
Mihály, ne légy vak! Vedd figyelembe az előnyöket is. Azt a kevély, nagyúri rokonságot, 
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a Horthokat, a Homlódyakat, mikor majd Mihály-napkor egész rajban húznak a foga
taikon Rekettyésre, elöl a Mari sógora, a főispán...

- Krisztina - förmedt rá Tóth Mihály haragosan -, ha ilyen szamárságokat beszélsz, 
elmehetsz te is lefeküdni!

- Mihály-napkor már ezek a mostan ellett kis malackáim jókorácskák lesznek, és...
- Szűnj meg, kérlek.
Tóthné szellemi egyénisége hasonlatos volt valamely edényhez, melyen bizonyos 

ponton repedésnek vagy nyílásnak kell lennie, s ehhez jutva a beszélgetési anyag, szét- 
ömlik, s egy mellékvonalon elfoly.

- Azért se! - pattant fel és csípőre rakta kezeit. - A te neved az én nevem is, 
forgósteremtette (és a szemei szikráztak), a te becsületed az én becsületem is! Olvastad 
az újságban, hogy mi kapaszkodtunk a nagyurak után, de azok nem vettek fel a szeke
rükre... Mintha mi kínáltuk volna fel a leányunkat Nosztynak. Ez áll rólunk az újságban. 
Hát lehet azt úgy hagyni, Tóth Mihály úr?

- Nem lehet - felelte Tóth Mihály, és olyan színű lett, mint a kakastaraj. - Engem is 
bosszant, legközelebb megíratom azzal a tolvaj Klementyvel úgy, amint volt. Az a legki
sebb. Klementy jó pénzért még az igazat is képes megírni. Teljesen romlott ember.

- Hiszen jó, jó, édes uram - szólt most már szelíden (ó, mennyi változatosság van 
ezekben az asszonyokban!), s hozzásimult, vállára tette a kezét -, de az emberek vagy 
hisznek a lapnak, s ha hisznek, őtőlük függ, hogy az első közleménynek hisznek-e, 
vagy a másodiknak. Lásd, mennyivel szebb lenne másképpen cáfolni meg ezt a dolgot. 
Hogy azok a kevély, peckes urak, azok a felfújt dámák a nagy piperéikkel idegyűljenek 
egy napon a mi kúriánkra, s lássák végigvonulni a falukon a népek, akik kiszaladnak 
a csengős fogatok zajára a kapuik elé vagy a kiskertjeikbe, s mondogassák egymás
nak: Hova mennek? Hát lakodalomra Rekettyésre. Tóth Marit veszi feleségül Noszty 
Ferenc. Ez volna nekünk az elégtétel meg a Marinak És mondok neked még valamit, 
édes öregem. Ha már olyan nagyon ki nem állhatod azt a szegény Ferit, hát ne adjuk ki 
a leányt a házból, csak esküdjenek meg, adjon neki nevet, aztán menjen Isten hírével, és 
ha megjavul valaha, elnyeri a kegyedet, kiállja a próbaéveket becsülettel, jöjjön vissza, 
vagy maradjon el örökre, ha neked úgy fog tetszeni, vetsz neki egypár ezer forintot - 
szóval mindent megcsinálhatsz, hanem most esküdjenek meg. Azt azonban előre kikö
töm, hogy a Miss ezzel az alkalommal nem ül asztalnál, mert emlékszel a Homlódyné 
sárga ruhájára, amelyikben egyszer nálunk volt...

- Nem, nem emlékszem, Krisztina, és ne is bántsd most a sárga ruhát, ez a te előadá
sod nagyon megfogott engem. Eredj most lefeküdni, Krisztina. Nekem ezen gondolkoz
nom kell. Nem gondoltam volna, Krisztina, hogy valami megingathatna. Azt hittem, 
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már mindent megrágtam. Pedig hát ez még itt van. Majd megmondom neked azután, 
mit határoztam.

Két napig, két éjjel berregett megint az eszterga: ennek a zúgása mellett szokott 
gondolkozni Tóth Mihály.

Harmadnap azután behívta az asszonyt mindjárt reggel.
- A dologból nem lehet semmi - mondá. - Meghánytam, megvetettem minden oldal

ról, de nem lehet. Lehetne, ha mi örökké élnénk. Minthogy azonban ez nem valószínű, 
hát nem lehet. Utálom a nevet, mely leányomé lenne, de ezt még lenyelném. Világosan 
látom azonban a jövendőt, hogy ez az úr élne és visszaélne a férji jogaival, pumpolná a 
szegény asszonyt, s halálunk után elszedné mindenét. Mari jószívű teremtés, a nevet, 
melyet visel, tisztítaná, mentené minduntalan, s vitetnék feltartóztathatatlanul, vitetnék 
a hínár felé. Azért hát nyugodj meg, Krisztina... Jól tudom, hogy tegnap is Voglányban 
jártál, és a voglányi asszony megtöltött téged, de a dologból nem lesz semmi.

- Utolsó szavad ez?
- A legutolsó. A te hiúságodért nem áldozom fel leányomat.
Tóthné e naptól kezdve nem sírdogált többé, száraz szemmel járt-kelt a lakásban, de 

ha valaki figyelte volna, ez szinte aggasztóbb volt, mint mikor még sírt, mert a szemek
ben valami különös, merev, jéghideg kifejezés ült. A hangja is megváltozott, nem volt 
meg se a katonás, parancsoló árnyalata többé, se a rendes köznapi szürkesége. Lassan, 
vontatva, édeskésen beszélt, mintha egyenként kóstolgatná a szavakat, amellett nem evett, 
és lehetőleg kerülte Tóthot. Tett-vett, foglalkozott, de az is olybá tűnt fel, mintha készü
lődnék valahova. A fehérneműit átrakta az egyik szekrényből a másikba, levelesfiókjait 
felturkálta, némely papírokat elégetett, másokat különböző színű szalagokkal megjelöl
ve csomagolt el. A ruháit, wiklereit is előszedegette, egyikre-másikra megjegyzéseket 
és rendelkezéseket tett. Ez legyen Kláráé, ez a Borcsa szolgálóé, ő szereti a kéket. Ezt a 
néhány vég vásznat osszátok fel a béresek között, hogy ha már egyszer nem lennék. Mert 
sohase tudhassa az ember, mikor hívják El ne felejtsétek, amit mondtam. A mentémnek 
a gombjait küldjétek majd el a tiszteletes asszonynak, mert neki nagyon tetszettek Aztán, 
hogy úgy legyen, a szavaim szerint. Mert én előre megmondom, hogy kísérteni fogok

Mindezt nem vették ugyan szentírásnak, de mégis feltűnt a cselédeknek Tóth Mihály 
ellenben csak azt látta, hogy az asszony már nem sírdogál. No, hála istennek. Most még 
ugyan neheztel rá, az látszik, de nem baj, csak hadd fújja ki magát. És hát a végén minden 
a rendes kerékvágásba ugrik. Jó az Isten, jót ad.

Hogy kitérjen az otthon komor hangulata elől, egész nap a határban kódorgott 
puskájával. Az emberek rosszaságát a szegény nyulaknak kellett megkeserülniök a bőrük
kel. Ilyenkor aztán, ha a határ túlsó végén érte a dél, haza se ment, hanem Mezernyén 
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ebédelt meg a fogadóban Pázmár doktor társaságában, aki egy nap azt a váratlan kérdést 
intézte hozzá:

- Mit csinálnak otthon a patkányok?
- Miféle patkányok? - kérdezte Tóth.
- Azt hallom, hogy a tekintetes úrék háza tele van velők.
- Nincs nálunk egy fia se.
- Hm - morgott a doktor elgondolkozva -, elég baj, hogy nincs.
- Maga ma humoros kedvében van, Pázmár, alkalmasint meg akar nevettetni, de 

félek, ez most alig sikerül.
- Én meg attól félek, hogy meg fogom ríkatni.
- Nono.
- A tekintetes asszony tegnapelőtt itt járt nálam, és erőnek erejével mérget kért tőlem.
- Az én feleségem? - kérdé Tóth elhalaványodva.
- Igen, ő. Mondhatom, mindjárt gyanús volt. Arca sárga, mint a viasz, a szemei 

tétován járnak. Kérdezem tőle, mire kell a méreg. A patkányokat említette, de a dúlt 
tekintetéből, zavarából azt véltem kiolvasni, hogy másra gondol.

- Ó, istenem, de csak nem adott neki?
- Természetesen nem adtam, de azért tessék vigyázni, mert az asszonyok furfango

sak az ilyesmi megszerzésében.
Hát iszen nem is kellett több Tóth Mihálynak, fölkelt, és rohant haza, meg se állott 

sehol, csak a felesége színe előtt.
- Krisztina - szólítá meg szelíden -, eljöttem neked megmondani, hogy másképp 

határoztam.
Tóthné csodálkozással emelte rá a tekintetét; a hang Tóth Mihályé - de Tóth Mihály 

nem szokott másképp határozni. Ez megfoghatatlan.
- Nem voltam igazságos - folytatá Tóth úr.
Tóthné letette a kezéből az imakönyvet, amelyből olvasott, de semmit se felelt; még 

mindig kételkedett.
- Hibás szempontból ítéltem meg a teendőket, mintha Mari kizárólag az enyém 

lenne, pedig csak a fele az enyém, a másik fele a tied.
- No, látod! - mondá az asszony, és behunyta a szemeit.
- Elhatároztam, Krisztina, hogy a kettőnk akarata teljesedjék, félig a tied, félig az enyém. 

Ez az osztó igazság. Még ma megírom Nosztynak, hogy megkapja a leányunkat.
Tóthné kinyitotta a szemét; de már nem az előbbi szemek voltak, a tétovák, a szára- 

zak, szakadt belőlük a könny (tudott már megint sírni), s a könny alatt valahol ott 
lappangott a mosoly.
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- Ó, Mihály, édes uram, bocsáss meg - rebegte elérzékenyedve, csendes zokogásban 
-, köszönöm neked, hogy visszahívtál!

Tóth Mihály nem kérdezte, hogy honnan hívta vissza. Értette, és az ő szíve is elfa- 
csarodott a gondolatra, hogy már ő útban volt.

Szobájába vonult, megírta a levelet Noszty Ferencnek, melyben röviden, szárazon 
értesíti a házasságba való beleegyezéséről. Sehol egy szemrehányó szó, sehol egy frázis. 
Kéri, hogy Bontóváron találkozzanak az esküvő határideje és egyebek megbeszélése 
végett. A történtek után még korai volna egy rekettyési találkozás. Kímélni kell még a 
nők megrendült idegzetét.

Egyúttal másik levelet is írt Pápára t. c. Brozik Dániel vendéglős úrnak Húsz akó bor 
ajándékot ígér neki, ha a szolgaszemélyzet s esetleg más beavatottak meghallgatásával 
megbízható adatokat nyomoz ki a harmadévi Somlyói szüreten megfordult vadászról, 
akit akkor Patkónak hittek, és a Griffben volt szállva.

Nosztytól gyorsan megjött a válasz, utána csakhamar találkoztak Bontóváron, jelen 
volt Kopereczky báró is, kitűzték az esküvőt virágvasárnapra, s ezzel ennek is elvetették 
a gondját.

Kopereczky egyéb fontos részleteket is szeretett volna szóvá tenni, de minthogy nagy 
volt a feszesség, nemigen látszott kívánatosnak (Még nem elég száraz a tapló, még nem 
fogna.) Különben is kijelentette Tóth úr: „Ami a többit illeti, hagyjuk az esküvő utánra.” 
Tehát virágvasárnap délután négy órakor a mezernyei templomban.

- Talán legjobb volna, tekintettel a tekintendőkre - vélte Noszty -, csendben tarta
ni az esküvőt.

- Ellenkezőleg - szólott Tóth Mihály -, a feleségem a legnagyobb pompát akarja. 
Tudják, milyenek az asszonyok!

- Hát legyen pompa - hagyta rá a főispán. - Én veszem a kezembe, én leszek a 
násznagy is.

Egyszeribe híre száguldott a megyében az érdekes esküvőnek Hát mégis! No, ez derék 
Hja, azé a kalács, aki először beleharapott. Szem nem látta, fül nem hallotta pompa lesz 
- mondják - az esküvőn. A pékné kívánta úgy. Ó jaj, minek köhög a légy, mikor tüdeje 
nincsen! S a kevély családok készséggel hasra fekszenek az aranyborjú előtt.

Tényleg újra megkezdődtek a családi értekezletek, melyek a nagymérvű előkészüle
tekkel foglalkoztak. Egyes részletek szivárogtak ki innen-onnan. Hogy a Homlódy fiúk 
Mátyás-kori apródoknak lesznek öltözve; az egyik a menyasszony uszályát viszi, a másik 
a vőlegény kardját fogja tartani, mikor az oltárnál lecsatolja. Még nagyobb parádé készül 
a nyoszolyólányokkal: a Horth, az Ilvánczy kisasszonyok, a Leviczky bakfisok, mind 
különböző századbeli ruhákat kapnak, ami elbűvölő látványt nyújthat. (Lesz mit leírni 
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Klementynek.) A főispánné magyar díszbe öltözik, s pillangós főkötőjén állítólag rajta 
lesz a legendás fekete gyöngyökből az utolsó legnagyobb kettő. Amint a tavasz elkezdő
dött, az első langyos napok elbűvölő szürkeségében megkezdődött a lázas szabás-varrás, 
felpróbálás, megbírálás, átigazítás, az ezzel járó lótás-futás. Bontóvár minden szabója és 
varrónője munkába fogott, s dolgozni fognak addig, míg a fűz az első barkáját ki nem 
ereszti. Másrészről viszont az hallatszott, hogy az amerikánus százezer forintot vett ki a 
takarékpénztári tőkéjéből, s mikor a pénztárnok azt kérdezte, hogy talán birtokot vesz, 
azt felelte: „Dehogy, egy kis fehérneműt rendelt a feleségem a leánykának, azt kell kifi
zetni.” Szentséges ég! Hány alsószoknyája lehet annak?

Még jóval a tavasz előtt megjött Rekettyésre a Brozik Dániel levele is. Igen köszöni, 
írja, a húsz akó bort, mely Isten akaratából vagyon, mivelhogy szent karácsony éjsza
káján megálmodta, miszerint kétszer szüretelt egy esztendőben. Nos, tehát ez az első 
szüretje. Itt küldi érte, amennyit sikerült kinyomozni az illető fiatal vadászról, ki Fitos 
János néven írta be magát a vendégkönyvbe, ámbár sehogy se volt olyan, mintha János
nak hívnák Mivel már azóta sok víz elfolyt a Dunán, nem sokat lehet megtudni, de a 
béresem, aki a hordókat vitte a tekintetes úr szőlőjébe, emlékezett, hogy nevezett Fitos 
János akkor déltájt, mikor a Findura szőlőjében az iparosmulatság volt, vele ment ki a 
hegyre, azaz a kocsi mellett bandukolt, kérdezett tőle egyet-mást, egyszer bele is lőtt 
egy sólyomba, de nem találta, és sehol se maradt el tőlük, csak a tekintetes úr szőlőjénél, 
amikor is leheverészett a kápolna mellett, mintha várna valakit vagy leselkedne valakire. 
Béresem ott látta őt feküdni a fűben, mialatt a présház előtt lerakta a hordókat, akkor 
aztán elment a béres, és nem látta többet.

- Mindjárt gondoltam - dörmögte Tóth -, a zsivány kétségkívül Marira leselkedett, 
s nyomon követte őt, mikor elcserélt ruhában a Findura szőlőjébe tartott.

A levél további részében Fitos János megrovási kalandja foglaltatott a Findura szőlő
jében való magatartása tekintetében, magának Brozik Dánielnek tapasztalatai nyomán, 
hogy a vadász közönséges fráter lehetett. (Ez az én véleményem, hangsúlyozza Brozik a 
levélben), mert a korpához hajlott. Noha saját leányaimnak mutattam be, mégis valami 
szolgálóhoz csapott, annál tolta a szelet, aki bár csinos volt, de mégiscsak szolgáló volt.

Ez a rész már nem érdekelte Tóth Mihályt, átszaladt rajta, sőt abbahagyta, megérez
te talán valami telepátia útján, hogy van valami jobb is, és átsiklott szeme a levélpapír 
alján egy „utóiratra”:

„Mikor Fitos János a következő nap elhagyta a szobáját, és elutazott, Tinka leányom, 
akit érdekelt a vadász (mert meg kell hagyni, csinos ábrázata vala), az otthagyott papi
rosok közt, mert egész este írt, egy levéltöredéket talált, amit megkezdett, de el nem 
küldött, mert talán nem volt vele megelégedve. A bohó leány, tetszik tudni, milyenek 
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a leányok (hiszen a tekintetes úrnak is van), eltette azt a pár sort, mert gyűjtött afféle 
szamárságokat, hervadt lóheréket és szegfűket, hát én most ide mellékelem, hátha vala
mi hasznát vehetné, ámbár nem tudható, kinek és hova szólt, és ámbár egy gyalázatos 
ráfogás foglaltatik benne, amely ellen én protestálok”

Elnyűtt, elsárgult papiros hullt ki a levélből, Tóth Mihály rögtön felismerte Noszty 
betűit. Tényleg egy levél kezdete volt, mely szóról szóra így hangzott:

Kedves Mali tante!
Sietve vetem e sorokat papírra egy poloskás pápai vendéglőben. Tervünk nemcsak 

sikerült, hanem jobban megy, mintsem álmodhattuk volna. Csak a kulcslyukon akartam 
bekukucskálni, s íme, bent vagyok a szobában. Nemcsak megláttam Marit, hanem táncol
tam is vele, mégpedig anélkül, hogy tudnám ki, vagy hogy ő tudná, ki vagyok. Mesébe való 
epizód ez, nem is tudom, hol kezdjem, mert tekintve...

Eddig tartott a levél, de éppen elég volt Tóthnak; diadalmasan tette le pápaszemét, 
mint ahogy egy csatából megtérő hadvezér köti le a kardját, s még az okuláré üvegén is 
visszamaradt valami abból a ragyogásból, ami a szemeiből kisugárzott.

- Aha! Hát megfogtalak, jómadár! Itt vagy már a lépemen. No, ez megéri a húsz 
akót!

Megelégedetten zárta be fiókjába a sárgult levéltöredéket, mely Máli tanténak szólt, 
míg a Broziktól valót tárcájába tette.

Ettől kezdve megint a régi ember lett, kedélyes, nyugodt és elégedett. De leginkább 
feltűnt mindenkinek az az újabb szokása, hogy a legkomolyabb beszélgetés közben egyszer 
csak minden ok nélkül egy-egy édes mosoly jelent meg az ajkszögleteiben. Különösen 
Igali előtt volt ez rejtélyes. Csak a poétákon látni ilyet, kiknek pusztán a földi hüvelyük 
vagyon köztünk, de az eszük valahol a Holdban jár, s ha ott valami kedveset lát, idete- 
legrafál a szájuknak meg a homlokuknak, az egyikre varázsolván mosolyt, a másikra 
ábrándos ködöt; jóravaló, okos ember azonban nem nevet, ha valami nevetősét nem 
hall vagy lát, csak abban az esetben, ha nagyon tele van töltve valamely furfanggal, úgy, 
hogy hébe-hóba elcsöppen belőle.

Künn a gazdaságban gyakran veszi ezt észre Igali, s találgatja magában, mi lehet. 
Mindeneket meghányván, egyszer csak, amint szótlanul egymás mellett mennének a 
csikóiskola felé, ekképpen véli eltalálni: Ez az én bolond gazdám alighanem annak a 
lakodalomnak örül, pedig ugyan nincs minek - S ezzel mennek, megkerülve a pajtákat, 
át a kocsisházak udvarán, egyik se szól egy kukkot sem, csak mikor a három topolynál 
ráteszi Tóth uram a nagy tenyerét az Igali vállára:

- Tévedsz, öreg, nem a lakodalomnak örülök én úgy, hanem valami egyébnek
Se holt, se eleven nem lett erre Igali uram.
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- Ej no, hm. Csak nem beszéltem megint hangosan? (És ijedten csapott a szájára.)
- De bizony hangosan beszéltél, bomolj meg. Hát örülök, mondom, mert okom van 

rá. Tudom, te is örülnél, ha egy beteg leányod volna, és olyan gyógyszert kapnál vala
honnan, amitől az jobban lesz.

- Csak ne legyen drasztikus.
- Olyan is van, de enyhébb is. Ha a gyengébbik nem használ, elővesszük az 

erősebbet.
Azóta aztán a különös gyógyszer foglalkoztatta az Igali uram kíváncsiságát. Találgatta 

esténként a feleségével, aki ugyancsak nagy pletyka asszony volt s rendkívül kombiná
ló talentum, de semmit sem bírtak kisütni, pedig nyilvánvaló, hogy valami nagy dolog 
lappang a takaró alatt.

Jött-ment az idő; elment a hó, megjöttek a vizek; felzúgtak az erdők, és öltözköd
ni kezdtek; kijöttek a rögök alól a napfényre sütkérezni az „istenke tehénkéi”, ahogy az 
együgyű nép azokat az apró, piros, hosszúkás bogarakat nevezi, melyek a tavaszt beje
lentik. A pacsirta ott fenn a megenyhült légben elkezdte csattogtatni a tavaszi himnuszt, 
amelynek hallatára kieresztette rügyeit a cseresznyefa és a barack, s egyszer csak topp, 
eléugrott a várva várt virágvasárnap is.

És ahogy Tóthné asszony annak idején elképzelte az elbűvölő tavaszi napon, melynek 
mámorító verőfénye egész nap szólongatta a növényeket: „kijöhettek már a virágjaitokkal”, 
kora délután megindultak Bontóvár felől a Rekettyésre vezető úton a szebbnél szebb úri 
fogatok Szent Isten, micsoda lovakat láthatott itt az ember! Hogy jöttek táncolva, kénye
sen, hányva-vetve a nyakukat, villogó-csillogó szerszámokban. Elöl Noszty Ferkó jött a 
négyesen, a feketéken, kék-vörös selyem pántlikarózsák a lovak fején kétoldalt. Nem ő 
maga hajtott, hátul ült most az apja mellett, drága vitézi öltözetben, vörös bársonymen
tében, medvebőr kalpagban, melyről fehér kócsagtól! lengett (hej, de szép király lenne 
belőle!), ámbátor az öreg se festett rosszul, gránátszín csurapéjában, fekete kalpagjából 
pedig akkora vörös leffentyű lógott le, hogy tán ezer forintot is megadhatna érte valami 
gazdag bontóvári kofa, ha megvehetné nyelvnek. Azután a főispán következett a négy 
óriás lovával, az anyaföld is megremegni látszott a patkók csattogása alatt. A főispán 
mellett a neje ült tengerszín bársonymentében, és annak a csatja smaragdok, rubinok; 
piros, zöld sávokkal festették át a rajtuk nyalakodó napsugarakat. Pillangós magyar 
főkötőt viselt a méltóságos asszony, apró aranypikkelyek úgy reszkettek, úgy fénylettek 
rajta, mint a szentjánosbogarak. Valami gyönyörű volt azt látni, hát még a vidám, szép 
arcot alatta! A főispán térde között tartotta az aranyos kardját, miközben jobbra-balra 
köszöngetett a falvakon. A szemben ülő Maiinka úr ellenben egy virágbokrétával borí
tott pálcát vitt óvatosan. És hol van még a többi! Se hossza, se vége. Rágányosék a címe- 
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rés határban. A grófné fején egy akkora strucctoll, mint egy nagy páfrány. Horth úr a 
négy pej lován, ezüstcsengőkkel, amelyek együtt muzsikát vertek ki, mint a koreai király 
palotája ereszén az üvegharangok. Négyes pónifogaton jöttek a kis Horth kisasszonyok, 
a nyoszolyóleányok, egy kis törpe ember volt a kocsisuk, és egy nyolc-tíz éves kölyök 
ült mellette a bakon inasnak, ezüstpitykés dolmányban, ezüstpaszomántos piros sapká
ban - olyan édes látvány volt az egész, mintha valahol a liliputiak országában volnának 
elvarázsolva. De ki győzné mind elszámlálni a ragyogást, a pompát? Azt a sok csipkét, 
brokátot, a tömérdek bársonyt, drágakövet? A szem is elfáradt, mire a tizedik, tizen
kettedik hintó is átszaladt előtte, mint egy tündért álom. Hiszen csak egy perc, meg se 
lehetett jól nézni. Sőt a végén már a feje is kóválygott az embernek, s úgy rémlett neki, 
a tömérdek kápráztató színbe belefáradva, mintha ő maga is egy papagájjá változott 
volna. Már szinte az ment látványosságszámba, ha valamely egyszerűbb rokon hétköz
napi fogata hozott be változatosságot. Klementy szerkesztőt például, aki két rossz gebétől 
vont nyihóc fiákeren ment, megéljenezték a falvakon, mert a szegénység is mulattató 
látvány ott, ahol ritkaságszámba megy.

Minden ablak megnyílt, amerre a hintók elrobogtak. Kandi asszonyfejek jelentek 
meg a muskátlis virágcserepek mögött, nem egy leány sóhajtott, s elmerengett aztán, 
hogy vajon mit csinál, miről gondolkozhatik most Tóth Mari?

Némelyek kiszaladtak az utcára, kiálltak a kapuk elé, s utánabámultak a nagy porfel
hőnek, mely a násznép nyomában kerekedett.

- Hm, sokra vitte dolgát ez a Tóth Mihály - mondogatták. - Pedig azt mondják, pék 
volt Amerikában. S ihol ni, most már méltóságos asszony lesz a leányából. Megérdemli 
különben, olyan, mint a galamb. Mit is csinál szegényke a sok páva között!

A legnagyobb érdeklődés természetesen Rekettyésen nyilvánult. Majd az egész falu 
künn volt az utcán, sorfalat képezve a Tóth-kúriáig. A férfiak tiszteletteljesen levették a ka
lapjaikat, míg a násznép átment. A kutyák lefeküdtek lustán a kapuajtók elé, és nem ugat
tak, hanem csendes filozófiával pislogtak és morogtak. Talán azt morogták, hogy be jó 
úrnak lenni. Kutya azonban nem sok volt a parasztporták előtt, mert a jobban értesült 
részük ott portyázott a Tóth-porta épületeinek tömkelegében, ahol különféle pecsenyeszá- 
gok javították meg a levegőt, s bűbájos sercegések hangja izgatta finom hallószerveiket.

Tóth Mihály az ambituson fedetlen fővel fogadta az egyszerre bezúdult előkelő 
urakat, finnyás hölgyeket. „Isten hozta nálunk, isten hozta.” Azok megrázták a kezeit, 
megölelték, kedves bátyámuramnak vagy öcsémnek szólították, az asszonyok közül a 
nyájasabbak még csókot is cuppantottak a szépen beretvált, ráncos képére. A kedves 
asszonynéni után tudakozódtak, aki bent a nagy szobában a pecsenyékkel, frissítőkkel 
fejedelmileg megrakott asztalok körül foglalatoskodott, s egyik ölelő rokoni karból a
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másikba jutott, a kis tatár hercegek pláne kezet csókoltak. „Ó, édes gyönyörűségek, ne 
fárasszátok magatokat.” Csupa mosoly, csupa vidámság, csupa cukor volt minden: a 
kinyitott szobákat, vagy hatot, zsúfolásig megtöltötték, a nagy tolongásban szinte elvesz
tették egymást az együvé tartozók Kopereczky a feleségét kereste, s panaszkodott, hogy 
a menyasszonyt még nem látta.

- Pedig azt most volna jó látni - felelte Horth.
- Miért?
- Mert bizonyosan most öltözködik.
Klementy a büféasztalhoz telepedett. A tatár hercegnő Noszty Ferivel ütődött össze.
- Egzekúció! - kiáltá. - Hol az egy mázsa bonbon?
- Megnyerte, Máli néni, megnyerte - raccsolta ragyogó arccal. - De mégis az a sorja, 

hogy előbb én jussak a cukromhoz.
- Ahhoz már nem sok idő kell.
Feri kihúzta az óráját és sóhajtott:
- Ó, jaj, még egy egész negyedóra!
Klementy, aki kibékülési koccintásra hívja föl a büfé körül szorgoskodó Igalit, bizal

masan súgja a fülébe, Ferire célozva:
- Még nem is övé a rekettyési uradalom, és máris raccsol.
Igali a fejét csóválja, s elvegyülvén a vendégek között, hangosan gondolkozik:
- Az esze tisztul tán Tóthnak, hogy ezt az imposztort is meghívta.
- Tessék, tessék, uraim, hölgyeim - tipeg-topog fürgén, újdonatúj cinóberszínű 

selyemruhájában Tóthné -, egy kis frissítőt. Ugyan kérem, falatozzanak egy kicsit. A 
kocsi kirázta már az ebédet. Tessék, kérem alássan. Vagy lesz vacsora, vagy nem lesz. 
Igen örülök, hogy szegény házamat megtisztelték Nagy szerencse az ránk nézve. Ne 
adjanak, kérem, kosarat. Ha tudnák, milyen szívesen látom. Ó, istenem, istenem. Itt van 
ez az őzecske, fiatal, puha, mint a vaj, az uram lőtte. Az meg ott vaddisznó. Alul van a 
soványabbja. Jaj, hiszen a telkemet is odaadnám.

Ilyen szíves kínálgatások között egyszer csak úgy elgurult valahová a jó asszonyság, 
mint ahogy egy gyűrű szokott elgurulni; nem látta többé senki. Egyik-másik kereste. 
De aztán magától is rájöttek, hogy bizonyosan Marit öltözteti most. A menyasszonnyal 
mindenféle bajok vannak ilyenkor. Elájul, akaratos, szeszélyeskedik, valami elromlik a 
toaletten, egy kapocs lepattan valahonnan, a cipő nem akar felmenni. Nosza, hamar egy 
kis rizsport kell beleönteni. Szaladj, fiam, Klári, keresd meg valahol.

Noszty Feri egyre türelmetlenebb tett. Az óra már el is hagyta a négyes számot, és 
még mindig nincs itt. A násznép is kezd türelmetlen tenni. Az egyik rész kíváncsi, a 
másik része már szeretne átesni rajta. A párok igazodnak, milyen sorrendben mennek 
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majd a templomba. Kopereczky megunta tartani a nászbotot, az öreg Rágányos már 
tarokkhoz szeretne ülni (kár az időért), a Boccaccio-jelmezekbe bújtatott Homlódy fiúk 
minduntalan birkózásba kapnak, félős, hogy kárt tesznek az apródi ruhában, mielőtt 
a parádén átesnének. Klementy már minden toalettet följegyzett, csak a menyasszo
nyé van hátra. Az bizonyosan Worthtól való, s ritkított garmonddal lesz szedendő. Az 
asszonyok a százezer forintos kelengyét szerették volna látni és megbírálni, de senki se 
volt, aki megmutassa, s akitől kérdezték, mind azt mondta, hogy nem tudja, hol van. A 
Leviczky kifent bajusza idegesen rángatózik. Noszty Pál unatkozva csórikálja marká
ban a három gutaütés ellen való gesztenyéjét - szóval mindenki türelmetlen. „Ejnye, 
de sokáig öltözik.” De legtürelmetlenebb a vőlegény. Váltig kérdezgeti a fel s alá szalad
gáló inasoktól, szobaleányoktól, akit házbelit előtalál, mennyire van már a kisasszony, 
de csak vállat vontak, hogy nem tudják, s olyan ostobán óvatos arcot vágtak (kivált a 
fehérnépje, melynek az arcán jobban meglátszik a zavar), mintha valami nagy turpisság 
iránt vallatná őket a csendbiztos.

- Ha nem tudod, eredj, fiam, Klára, kérdezd meg. Mondd meg, hogy siessen a kisasz- 
szony, hogy már nagyon várjuk.

Fiam Klára ment, de többé vissza nem került. Ejnye, ez mégis furcsa! Feri bosszan
kodni kezdett.

- Hopp, Julcsa lelkem, tedd le csak hamar azokat a tányérokat, keresd meg Mari 
kisasszonyt, s gyere jelenteni, mi van vele, hogy még fel nem öltözött. De itt legyen az 
egyik lábad!

Lelkem Julcsa is eltűnt, és ő se került vissza többé.
Az óra pedig elütötte az egynegyed ötöt, azután megint olyan nyugodtan ketyegett 

tovább, mint azelőtt. Feri azonban tűkön állt, s hetykén szólt oda Kopereczkyhez:
- Majd megnézem én magam.
Nagy nehezen utat hasított magának az ebédlőben és az ebédlőtől balra eső kisebb 

szobában a rezgő-mozgó atyafiság közt, miközben díszkardja a lábakba és a szoknyákba 
akadozott, bomlottul csörömpölvén. A kis szobából egy szűk átjáró vezetett a nők inti- 
mebb szobáiba, s ebből egy kis ablak nyílt a ház mögötti gazdasági udvarra.

Végigment a sikátorszerű átjárón, s a Tóthné szobáján megnyomta a kilincset, de be 
volt zárva (a Mari leányszobájába pedig csak a Tóthné szobáján át lehetett jutni). Kopo
gott, de semmi életjel. Megfoghatatlan!

Nyugtalanul tekingetett szét, mikor egyszerre megpillantotta a kis ablakon keresztül, 
hogy a gazdasági udvaron, mely csak ebből a kémlelőablakból volt áttekinthető, éppen 
e pillanatban kászmálódik föl Tóthné egy zárt batárba, mire pattan az ostor, s nyomban 
megindul a batár.
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Az is feltűnő volt, hogy egy félszer alatt vagy harminc-negyven béres dangubál, 
és pálinkát iszogat, botokkal, vasvillákkal vannak fölszerelve, mint valami verekedésre 
készülő tábor.

Itt valami különös történik! Rossz sejtelem nehezedett rá.
El, vissza! Embert, asszonyt, tyúkszemet, uszályt nem tekintve, valóságosan átdöf- 

ködte magát a násznépnek hagyott három szobán, ment egyenest a balra eső lakosztály 
felé, melynek a legvégén a Tóth úr esztergaszobája is volt - hátha ott öltöztetik Marit, a 
könyvtárszoba melletti benyílóban.

De mikor a harmadik szobába ért, éppen akkor lépett ki a könyvtárszoba ajtaján 
Tóth Mihály, négy szivardobozt hozva a hóna alatt.

Be sem várva, míg közelebb jutnak, riadtan és mohón kiáltja eleibe Feri:
- Hová ment a mama?
Tóth Mihály rápillantott, az a ravasz, rejtélyes mosoly jelent meg az ajkszögleteiben, 

melynek értelmét olyan régóta találgatja Igali.
- A feleségemet tetszik érteni? - felelte Tóth uram csendesen, és olyan nyugodtan, 

mint egy pátriárka, hogy e nyugalomtól szinte visszaigazodott Feri megfeszült idegzete 
is. - A feleségem elutazott.

- Hogy lehet az? - pattant fel Feri azzal a kritikusi fennhéjázással, mint mikor vala
mi szarvashibát lát meg egy konceptusban.

Tóth úrnak még csak a szempillája se rezdült meg, olyan üres, egyszerű beszélge
tésnek találta ezt.

- Hát úgy lehet, hogy már a kellemesebb részt, kedves vendégeink érkezését átélvezte, 
mindig vágyott erre, és most, mikor a kellemetlen részek fognak következni, elutazott.

Ez furcsa felelet volt. S kivált a keserű íz, mely a hangjából kiérzett. Mélységes csend 
állott be. A zsibongó, beszélgető tömeg, mely a harmadik szobába szorult, egyszerre 
megnémult. Tóth Mihály pedig ezalatt átadta a szivarládákat az odasiető Igalinak, aztán 
előrelépett az ajtótól, de nem abban az igénytelen, görnyedt állásban, hanem olyanban, 
mint egy tigris, aki ugrásra készül.

- Nem értem - mondta Noszty Feri tompán, s látszott, milyen nehezére esik magát visz- 
szatartani valamely élesebb szótól. - Az ilyesmi nem szokás nálunk És hol van Mari?

- Mari is elutazott!
Úgy süvített ez a három szó a levegőben, mint egy kilőtt parittyakő.
De talált is: Feri megtántorodott.
- Az nem igaz - hebegte, s olyan vörös lett, mint a skarlát.
Leírhatatlan zavar támadt. A mindenütt jelen levő Klementy egy szempillanat alatt 

megvitte a hírt a szomszéd szobákba, pár szóval megmagyarázva, miről van szó.
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- Teringettét - hápogott az ujjait petyegetve -, a lap alighanem rendkívüli kiadás
ban fog holnap megjelenni!

Mindenki ebbe a szobába iparkodott, de a másikba is elhallatszott a Tóth Mihály 
hangja; most meg már olyan volt, mint a mennydörgés.

- De bizony elutazott még az éjjel, a Velkovicsné sógornőmmel, és sohase kerül 
többé erre a vidékre vissza.

- Mi ez, mi? - kiáltá közbe Kopereczky, és be akart a harmadik szobába furakodni, 
de lehetetlen volt. Rágányosné az otkolonos üvege után sikított, hogy hozzák hamar. 
(Az bizony megvan, de valahol Bontóváron.) Homlódyné fölszisszent, mint egy kígyó: 
„Meg vagyunk gyalázva!”, majd oldalba lökte legyezőjével távolabb álló férjét.

- No, lássunk most benneteket, akik nadrágot viseltek
A Tóth Mihály hangja pedig még csak jobban viharzott, és szinte zúgott, hogy a 

falak is rengtek belé.
- Ön, Noszty Ferenc úr, olyan gyalázatosán bánt a leányommal, hogy meg kellett 

neki szereznem az elégtételt, mely tiszteletre méltó rokonainak megjelenésében nyilvá
nul. Igen sajnálom, s bocsánatot kérek, hogy ide kellett őket fárasztanom, de legalább 
attól a szégyentől menekedjék szegény gyermekem, mintha a történtek után a család 
nem akarta volna fölvenni maga közé. Bizonyára vannak önök közt, uraim, gentlema
nek, akik tudják ezt méltányolni.

Ferinek minden vére arcába tódult, orrcimpái reszkettek, melle zihált, s az utolsó 
szavakat nem is hallva (már ekkor erőt vett rajta a vadállati düh), Tóth felé rohant.

- Láttam az udvarban a felállított vasvillás, fütykösös béreseit - kiáltá -, de én nem 
ijedek meg azoktól!

- Hja, aki háborúra készül - mosolygott Tóth Mihály ingerkedőn -, táborának is 
kell lennie, olyannak, amilyennek.

- Ezt nem hagyjuk annyiban! - ordítá, s kitépte magát az őt visszatartó kezektől. - 
Ezért leszámolunk, pékmester! Leszámolunk!...

S vérbe borult szemei vészjóslóan forogván üregeikben, fölemelt ökleivel már-már 
rávetette magát Tóthra, mikor egyszerre megnyílt a könyvtárszoba ajtaja, s egy magas, 
délceg katona lépett be, és rászólt éles hangon:

- Akar ön valamit?
Noszty Ferenc hátrahőkölt az ismerős hangra, s félénken felpillantott, ahonnan a kér

dés jött.
Stromm ezredes állott a küszöbön összefont karokkal, és ismédé:
- Mit akar?
Noszty karjai lankadtan estek le, s halotti sápadtság borította el arcát.
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- Haza akarok menni, ezredes úr - nyöszörögte szánalmas, megtört hangon.
Egy negyedóra múlva magányos fogat száguldott a Bontóvár felé vezető úton, utána 

vagy tízperces hézag jött, s csak akkor következtek megint hosszú sorban a pompás 
szerszámú négyesek. Amerre mentek, a népek újra kiszaladtak bámulni. De most még 
jobban bámultak. Ejnye, de rövid lagzi volt Tóthéknál! Hogy lehet ez? És nini: nem is 
hozzák sehol a menyasszonyt.

A magányos kocsiban Noszty Ferenc ült. Előbb osont ki az udvarra, előbb fogatott be, 
mint a rokonok. Röstelkedett előttük Lehorgasztott fejjel, összeesve ült egy darabig, de a 
tavaszi napsugár, mely füveket és virágokat hoz a rétnek, új lombokat a fáknak a levetet
tek helyett, elkezdte őt is nyalogatni, égő sebét gyógyítgatni. S amint egyre távolodott Re
kettyéstül, némi enyhítő, vigasztaló gondolatok lopóztak a bénító levertség érzései közé.

...Hiszen elég nagy a világ. És van benne elég leány. Szebbnél szebbek, édesebbek. A 
hozományok se vesztek még ki. Ej, csak egészség legyen és egy kis tűrhető kártyajárás.

19 0 8
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Márton László

Kényszerű szabadulás

(Részlet)

A Buda visszavívásakor keresztények fogságába esett Kártigám nevű török kisasz- 
szony csodálatos igaz története, írta Menander. Dietz elgondolkodott egy kicsit, miért 
is rémlik oly ismerősnek ez a név (holott esküdni mert volna rá, hogy nem olvasta Me
nander műveit); nem volt azonban ideje végiggondolni, mert a legalsó, beíratlanul ha
gyott papírlap fülsértő reccsenéssel kettészakadt, és Dietz, miközben majdnem kiesett resz
kető kezéből a pisztoly, csapzott hajfürtöket pillantott meg. A következő pillanatban is
mét megnyugodott, nem először és nem utoljára, mert rájött, hogy: alighanem a szerző, 
Menander kuporog a saját maga által fogalmazott mondatok alatt. Egyike lehet azoknak 
a vakmerő tudósítóknak, akik a most zajló fejezet évében, 1686-ban elárasztották Európát 
olyan valósághű, annyira eseményközeli beszámolóikkal, hogy azok, amikor szinte még 
be sem következett a szavakban forgó esemény, máris a könyvárusok pultjain pompáztak, 
szerte a földrész minden tájékán. Ez a Menander tehát (így okoskodott a seborvos) halált 
megvető bátorsággal belopakodott a várba, mivel keresztény szemmel, mégis az ostromlot- 
tak nézőpontjából kívánta megörökíteni a világraszóló győzelmünket; és most emitt lapul.

De ha tényleg ő Menander, akkor miért bujkál? Kitől van félnivalója? S mintha a választ 
akarná szemléltetni, Dietz nekiszorította pisztolya csövét a csapzott hajfürtöknek

Rémülettől eltorzult, elgyötört arc nézett vissza rá: egy hét- vagy nyolcéves kislány 
órák alatt megvénült arca. Dietz felsóhajtott, elrakta pisztolyát, és jelekkel a gyermek ér
tésére adta, hogy: nem fog bántódása esni, jöjjön elő a sűrűn írt sorok közül; az pedig, némi 
habozás után, szót is fogadott. A seborvosnak megesett a szíve rajta, és odaadta neki a kör
tét, amelyet egész idő alatt önfeledten szorongatott a bal kezében; a gyermek pedig cup
pogva szívogatta a puha gyümölcsöt, mint aki még nem tanulta meg (pedig az utóbbi 
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két nap alatt megtanulhatta volna), hogy ezen a világon harapni kell, s azután pedig 
köpni vagy nyelni.

Mindez igen gyorsan zajlott. A seborvosnak csak annyi ideje volt (közben eltűnt a kör
te, jóformán felszívódott a gyermek szájában), hogy eszében jusson: így tehát ő lesz

A Buda visszavívásakor 
keresztények fogságába esett 

KÁRTIGÁM 
nevű 

Török Kiasasszony 
akinek 

csodálatos igaz történetét 
MENANDER 

még csak ezután fogja megírni.

Mire a gyermek elmosolyodott, és megrázta a fejét. Ám annyit még Dietz is tudott a 
törökről, hogy náluk a bólintás nemet jelent, a fejrázás igent, mert ők mindent fordítva 
csinálnak Tudta ő, mit hogyan kell értelmezni, ismerte a dörgést; ettől aztán végképp 
megnyugodott. Kézen fogta Kártigámot, és kivezette a dadalmámorban úszó, vigasztalan 
utcára, ahol ekkor alig volt világosabb, noha kora délutánra járt még csak az idő, mint 
a föntebb írt beomlott épületben. Vannak történetünknek mozzanatai, amelyek során 
felhők homályosítják el a napot: porfelhő vagy felhőként kavargó madársereg; egy kicsit 
később, amikor majd ősziesre fordul az idő, alacsonyan szálló esőfelhők is. Nem azért 
írjuk ezeket a felhőket, hogy ily módon próbáljuk meg leplezni mindazt, amit elbeszélői 
tekintetünkkel amúgy sem vehetünk észre, inkább csak azt jelezzük, hogy történetünk 
láthatára összezsugorodik némelykor, így ebben a megíratlan fejezetben is.

Ezúttal az apró fekete pontok, amelyek sűrűségén alig sejlettek át a szemközti domb
oldal facsonkjai és düledékei, felriasztott legyek voltak; s minden egyes fekete ponthoz 
egy zászlóaljra való fehér vonalkát képzeljen hozzá az olvasó.

Sokan jártak az utcán, köztük brandenburgiak is. Felismerték Dietzet, és vidáman üd
vözölték. Ujjal mutatva Kártigámra, kérdezte egyik: hát ezt a rágatlan húsdarabot kinek 
a beleiből vakartad elő? Kérdezte a másik: ejnye, Dietz, eddig még csak hullákkal fajta- 
lankodtál; irfost már szopós csecsemőkkel is? A harmadik nem kérdezett semmit, hanem 
előrántotta kardját, és nagyokat suhogtatott vele. Ám Dietz most az egyszer nem értette a 
tréfát: Kártigámot behúzta köpönyege alá, s miután keresztülnyomakodott röhögő bajtár
sain, kézen fogva átvezette őt a pogányok szabadságából a keresztények fogságába.
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Vasagyi Mária

Pokolkerék

(Részlet)

Mostanság kivált sokat töprengek távoli rokonom, Óborszentmihályi Óbori Linusz 
hadrikáló fián, Kúnón, ki magát Obr Knónak nevezé habogva és névé Knokokónak 
kukorékolák és kodácsolák a kártyacimborák, ki asztalomnál rendre lerongyolíták. Amint 
atyja végakarata szerént tanácslója levém, sietve válását sugallám jegyesétől, őzgaládi 
hócombú Bűn Borbálától, hogy ez nőt térde fölé húzott szoknyával az erdőn futni a 
Bakonyban meglátám (ez bimbót magamnak szakajtám), hamarost, még Linusy elhan- 
tolásának hetén Kúnótól a vagyont mind elnyerém (esztendő teltével el is veszejtém), s 
gyászban gyöngült három húgát vigaszt remélve ágyamba fektetém. És lön Kúnó budai 
hajlékomban örök vendég, gyenge kártyás, ám ügyes szemrebbentésével csalásban méltó 
társ, evégett jól tartám, esztendeig marasztalám, hosszú útjairól oda tért meg mindég. 
A stultus. Cápákhoz tévedt ángolna. A ragadozók törvényeit buzgón magolt ahelyt, 
hogy marásuktól töstént védekezett volna. Mert irgalmatlan passionnai mételyezetten 
mindenféle figurák gyűltenek összve otthonomban, kapun surrangató princeps, szűr
szabó, ripacs, halottmosó, kalóz, tollnok, jöttének inkognitóban püspökök, hercegek 
és grófok és nyomukban ugrabugra gnómok, és betoppantak volt hóhérok és aufklérus 
spílerek ugyancsak, kiknek majdan fejét vevék ugyanazon kártyás bitók, ámde aszta
lomnál még szép békében verék együtt a blattot, jöttének krőzus és koszos patvaristák, 
mind egyazon szenvedelemtől fertéztetett póri és királyi vér, és fészkemben, mit orcát- 
lanul a Józanság Birodalmának nevezének, kortyolgatva a szerémi bor legsűrűbbjét 
birtokuk, asszonyuk, nyájuk, házuk, kincses oltáruk elblattolák, ámde jöttének ösmét s 
velük újabb cimborák, ánglusok és taljánok és francok és török vérből valók és messzi 
spánok, és hogy az birodalmúmban az asztalt körülülék, és játékban magam elvegyülék, 
hahogy szerencsém jónak tartám. Történe levélserengéskor ezerhétszáznyolcvanhétben, 
hogy Antiochiai Ignác napján poklom küszöbét átlépé a ragúzai herceg (magát ugyan 
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móriak hajós Fláviónak monda, ám kilétét elárulták a szolgák), ki saját szavai szerént 
a világ kincsi javából annyit összehorda, hogy el nem bírá hajója s egy kisebb vihar 
Korfunál könnyeden elsüllyeszté. De megmenté magát a morlák egy fára föstött képen 
a szárazra kiúszva! Hogy hol szerezte volt kártyán, maga se tudta, csipkés Szicílián vagy 
Órán sós iszapján vagy a szúnyogos Themze hídomladékán. És fel se is mutatá a képet, 
töstént asztalhoz ülék, mert a kép festésén megtapadott tengermorajt és szigethomo
kot, kagylóbúgást és babérillatot érzék, mit már oly rég hiányolék, és az képet a káró 
ásszal egyhamar (hamismód) elnyerém. És behozá az Föstményt a szolga és a leplet 
róla fellebbenté, és szilfának tövében ott ült volt Hekaté és fátylát a marton szétteríté, 
s hol a kelme fűhöz éré, támadtanak ottan apró vizek, ahajt meg halmoknak mögötte 
az Rouage-t látám háromszáz paddal és kétannyi lábítóval, többször is megolvasám s 
minden részletét kiösmerém, az Nagy Kerékmű vala s benne háromszáz kis kerék és 
ugyanannyi görgő egymásba fogódzva, és lendült vala a gépszörny toronymagasba. A 
Föstmény hátán: Fiorenza, 1497. Hekaté... Minden mást letörle a tenger és az üdő, semmi 
ciprus, se babérrózsa sárga vagy bordó, csakcsupán lennhárom maradék bötű, akárha 
most írták volt volna, setétlett fűszálakat tartva: ...rdo.

Ámde Kúnó azidőtt magával nem bírá: székében úrként folyvást parancsok, szol
gám pirongatá gáncstalan ordétva fördőm szutykosítá, szajhám taszajtgatá, bakancsom, 
strimflim, hacukám, kalpagom sajátjának mondá, rizsporom, drága otkolónyom magára 
szórá, imígy proccolón orrát jócskán fennen hordva házam odahagyá s elcsatrangola hóna
pokra, és tért meg rejtőzve idegen rongyokba, és midőn gyöngült kóborláza, követgetőze, 
mindhiába, nem enyhülék, s aztán hogy agyarkodánk így kiálta: tűrésed nem terhelem 
tovább! légy átkozott magányodban, mint a visszamarsban hadját vesztett dux!, úgy é 
- vágtam rá haraggal, mert személyemet magam is gyávának tudám -, hát iszikri! post 
tenebras lux!, mire borús képpek hosszakat sóhajtva kapumon kifelé indula. Megsajnálám. 
Marasztalám vendégszeretőleg, atyjának tett ígéretem szerént beneficiátusa maradék 
ösmétleg. És hogy attól fogva az Föstmény nézé folyvást, asztalhoz ültetém egy este s 
hagyám, hogy elnyerje tőlem egy könnyes skízzel, és Klétusz abbé, ki szintúgy elveszíté 
a játszmát, megáldá az Föstményt, hinté szenteltvízzel.

Még azon éjjel odahagyá házam Óbor Kúnó. Történt volt azután fél évre, Elemér 
püspök napján: fivérét egy általfutó pillantással felösmerni vélte Júnó - a boncnok jelen
tésén Mária Efrémia nővér, a legidősebb húg, a barna, a kövér -, midőn az olvadó hó alatt 
a mohácsi marton lelt csonka tetem fedetlen férfiasságát meglátva fejét oldalra kapta s a 
szájára szorított fátyol mögül aprót bólinta, nem nagyobbat mint fagyhalál rettentésétül 
mozdul a levél jeges szélben megpirulva. Nem vala nagy temetés, a gyászolókat húsz
nak számítá szolgám, és megsugá nékem a castrum doloris alatt a kárászos címert lefelé 
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fordítván, hol a hidegágy fejénél állék a gyászőrségben s a sacellumban fúvó trombiták 
funerációs hangjától lön minden érzékem gorombulva, és a tetemre oly erőst figyelék, 
hogy képébül semmit ki nem lesék, titokzatos vala az a hulla, csakcsupán mintha orra 
vére hullna. Mint részeges fő ha bortul kábul emlékezetem attul kezdve mindent kitörte 
magábul, mert vége sem lön a liturgiának, még a sírnál pestilentiába dől a gyásznép, s 
merthogy az ispotályt már megtöltötte a ragályokról áléit budai népség, legaljára szondánk 
lépcsejének. Szenvedésünket idegen szem elől rejteni készen kuláns szolgám házamba 
szállítá a gyászolókat sebten, honnan a kaszás hamarost elvitte mindet, el a kocsisom 
is és minden szolgám, s zöldkárpitos setétségben lázból ébredőn, magam kerestében 
magamnak ezt szólám: fogott az átok, mit Óbor Kúnó szórt rám.

Átesvén a kóron, gonddal terhelve valék, mivel (titkos) bécsi utam halasztani 
kényszerülék. Mert ragályból lábalásom első hetén eltékozlám minden jövedelmem, 
adósságom pediglen nem hogy helyretételének, hanem kamrám üres lévén ösmerősimtől 
pénzt könyörögni kényteték. Járni ugyan már tudék, nem futni is, mégest gazdag kártyá
saim után füremedék, mint vihar szelének nyomába leng az apró szellő, mindhiába, 
senkinek se kellő, midőn böjtelő havában a palatínus maskaádéján múltani kérték - 
maga Leopold szignóját hordá az cirkalmas papír -, és lön világos a világ, mint nyárdéli 
nadir, merthogy elcsavaró fejem az ezer forént prix (a legdrágám jelmezért ígérte a féte). 
Ezüst páncélt ölték, sisakján arany kukojsza-ág fényle. És tündökle a sorban sok más 
kelme éke, volt kinek bíbor takaró testét, ahajt meg egy paszomány gyémántja világlá bé 
az estét, s a firhangok mögül előbújtanak soselátott cickás ruhák, a hangászok minden
re a tust húzták, s hogy érkeztenek új maskurák, fogtanak volt a muzsikamesterek új 
melosba, dongott a dob, friss ötenyre visongt a furollya, s a licitet az értékelő - rögvest 
plnzben - kétszer elsipítá, és a jelmez számát a nyereménnyel egy libériás a táblára író 
- parókája félrecsúszott - a pódiumon magasban. Utolsónak menék, merthogy lön a 
győzelemben biztos bizodalmám, visszaszerzem, vissza minden birodalmam, vélém, s 
mint tokjába szorult lárva fulladva vergődék, ám hogy maskurám mindenki jól lássa 
körkörbe fordulék, járásom pedig lön kormorán tapicskolása. Pillogva ámula masjurás 
és vendég, s akkor szétnyíla a nagyajtó firhangja s Szent Ég! Belépe Óbor Kúnó, ám 
nem lévén rajta semmi kiváló, csakcsupán hétköznapi gúnya, felhördüle a bálnép, ez 
tréfának is csúnya, kiálták a szálában itt is, ott is, és akkor óborfi tisztelge a nádornak 
egy lezser kniksszel és előmutatá a kacagány fonákját és fodula vele egyszer, kétszer, és 
függesztenék szemünk a zsíros ruhára, és csudák csudája: az Föstmény vala varrva a 
bunda visszájára.

Was für ein Bild! Négy képértő - lencsével is - sokáig vizsgálá az Föstményt, és 
hogy nagyvégre feltekinte, az pénzt Kúnónak ítélték töstént, ki az ovációt meg se hallá, 
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hanem főhajtva járkála fel s alá, s majd díját az asztalról el se véve odahagyá a szálát. 
Hogy kilépett, a tél szele sokáig lengeté a kárpit mindkét szárnyát.

(Az írást itt a Nagy Kerékmű rajzának bizonytalan [reszkető?] kéz vázolta négy 
változata váltja fel, amelyeken a kettőskerék átmérője hetven láb, a padok és a hajtópe
dálok élesen kiemelve, az első változaton a fadok támla nélkül feltüntetve, az utolsón 
szíjjal is ellátva, a padok száma hatszáz, szélessége két láb, hossza másfél láb, a hajtópe
dálok száma hatszáz, az öntöttvas vájólapátoké száz, hosszuk hat, szélük öt láb. A padok 
száma soronként harminc, a kettőskerék széle - kivéve a második változatot, ahol nies 
jelölve - ötvenöt láb, a padok vasfogója valamivel kevesebb mint négy láb, a kerékmű 
hátsó részére szerelt, kifelé nyíló faajtóval, felvezető hat lépcsőfokkal és elöl egy nagy és 
hátul két kis üveges ablakkal ellátott, bádogtetejű, faházféle kémlelőfülke területe tizen
ötször tizenöt láb, magassága nyolc láb. Egyéb bejegyzések magyar és francia nyelven a 
megfelelő részeknél [nehezen olvasható, apró betűs dülöngélő írással, áthúzással, javí
tással]: Sár[ing]vágó Nagy Kerékmű avagy Rouage, azaz a folyómedret kotró taposógép: 
kerékagy [moyeu], keréktalp [jante], kerekek egymásba fogódzása [engange], kerékkötő 
[enrayure], zápok [rais], a hajtó rab [nyíl fölé írva: galeré, a nyíl a padra mutat] padja 
[banc] fából, lábító [pedal], kis kerék, görgő [roulage], támla [dossier], szíj [courroie], 
lapát [pelle] vasból [fér], pad forgója [rotateur] vasból [fer]. A kettőskerék két oldalán 
a helyenként áthúzott számok és számítások a kivájt és a kerékvágás mentén kívülre, a 
kerékmű külső oldalától a rajz szerint harminc-negyvenkét lábnyira dobott földmeny- 
nyiségre, a kerékvágás [trace], azaz meder [lit] mélységére [profondeur], a kerékvonal 
[cikloide] szélességén [largeur] vonatkoznak.)
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Schein Gábor

Bolondok tornya

(Részlet)

I. FEJEZET

Pirna, caméra obscura
Velence, Drezda, Varsó, Becs nem volt elég, 
Bernardo47? Mi dolgod Pirnával, e szászföldi 
egérlyukkal? A térképen sincs rajta. Alig 
találtalak meg. És az utak! Eltölti 
ám a buzgóság, ki itt a valagán zötyög: 
istenem, add, hogy ép bordákkal megússzam! 
A postakocsis meg épp hogy nem röfög.

47 Bernardo Bellottót (1722-1780) velencei festőt, művésznevén Canalettót, akit nagy európai városokról, 
Veronáról, Bécsről, Torinóról, Drezdáról, Varsóról és persze szülővárosáról, Velencéről festett valósághű 
látképeiért (vedutáiért) nagy tisztelet övezett, 1747-ben drezdai udvarába hívta II. Frigyes Ágost szász 
választófejedelem (aki III. Ágost néven lengyel uralkodó is volt). Canaletto 1753 és 1756 között 11 látké
pet festett Pirnáról, e kicsiny Elba-parti városról, amely Drezdától délre fekszik.

Végig rémes vicceket mesélt, és majd lebuktam 
mellőle, olyan romlott szájszaga volt.
Hé, barátom, te még alszol? Ébredj! Kint már 
hét ágra süt a nap. A kínai eladólány 
épp most hajol ki a kilós ruhabolt 
ajtaján. Bent a drága Frau Mintái 
földrajztanárnő, közismert nevén „Botláb”, 
az én időmben, azaz kétszázötven év múlva 
sapkát turkál az unokájának. Pedig 
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micsoda stiliszta volt, zsonglőrje a szónak. 
A pártbizottságon érdek nélkül, ámulva 
bújták hangulat- és feljelentéseit. 
Most élete sötét, néma. Ébredj! Új nap 
kezdődik, Bernardo! Ne légy lusta! Nézd, itt 
jön Kopetzky úr is. Furcsa egy fickó! 
A gépgyárban meós volt, ő idomította 
a város tündöklő futballistáit, 
hivatásos filatelista és irtó 
sokat bír inni, a tömény meg se kottyan 
neki. A te idődben bezzeg senkit sem 
ismerek. Éhes vagyok. Nem reggeliztem. 
Van valamid enni? Majd hoz a fogadós. 
Akkor üzenj neki! Le a takarót! 
És levegőt ide! A spalettát kinyitom.
Meg ne próbáld, Bob48! Elrontod a camera 
obscurám. A midet? Ülj le és várj! Meglátod. 
Bámulatos! Ki ez az árnyéknimfa a falon? 
Se nem nimfa, se nem szirén. Sosem láttam ekkora 
dudákat. És a combja? Jó, mi? Hogy csinálod? 
őskori peep show? Egyszerű. A kulcslyukba 
lencsét helyeztem, és a fogadós húga, 
a kis Annie a túlsó szobában gyertyák 
fénye mellett meztelenül táncol. így ébreszt 
minden reggel. Gyönyörű, mondhatom. Ez hát 
az aufklárung az enlightment? Fényszex, 
liliomtipró árnyképfordítás? Kegyelem, 
bíró úr! Az ajtón én sosem nyitok be. 
A szépet önmagáért szeretem, ahogy 

48 Bob, teljes nevén Robert Nádor Magyarországon született 1969-ben. Szülei 1973-ban vándoroltak ki Auszt
ráliába, ahol Robert Nádor később elismert ideggyógyász lett. Szintén magyar származású feleségével, 
Éva Nádorral a sidney-i egyetem egyik művészettörténeti kurzusán ismerkedett meg, amelyet mindket
ten nagy érdeklődéssel látogattak. A házaspár 2006 nyarán európai körutazást tett. Olaszország, Német
ország, Svájc és Ausztria után Magyarországra is ellátogattak. Kirándulást tettek Körmenden, a Nádor 
család egykori fészkében. Németországban pedig Canaletto iránti hódolatból felkeresték Pirna városkáját 
is, ahol a Krumpliszsákhoz címzett óvárosi panzióban szálltak meg. E pillanatban, 2006. augusztus 10-én 
délután öt órakor Robert Nádor a 27-es szobában tartózkodik, és az íróasztal mellett ír. Alighanem most 
keletkeznek Bolondok tornya című művének első sorai.
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árnya leng barlangom falán. Kicsinyesen 
szolgaságba nem merülök. Annie táncol, de 
magának, így tanít a szerelem ismeretére. 
Én a szépség roppant tengere felé fordulok 
A tételt hallottam bemagoltad. Azért te 
csak vén kukkoló vagy, drága barátom, 
velencei véred nem csalod meg. Ez a kulcslyuk 
remek ötlet. De most már alig várom, 
hogy egy kalács halmait tapogassuk, 
és már fogassuk forró, mézes tejbe, 
mintha csókkal érett asszony kényeztetne, 
aztán ki a Krumpliszsákból! Enni már nincs idő. 
Felmegyünk a Sonnensteinre, onnan készítek 
néhány felvételt a piactérről. Monsieur, 
optikai játékok momentán nem érdekelnek. 
Legyen ma más a program! Hagyjuk Platón és 
Descartes unalmas hétköznapjait! Lépjünk 
a tárgy belsejébe! A tárgynak itt nincs belseje. 
L’imagination: la folle du logis. Nevetés, 
könny itt parancsra fakad. Nem üthetjük el éhünk, 
csak ha engedik. Ne keress kifogást, gyere! 
Már nem is vagyok éhes. Kik ezek a bábok? 
Pirna lakói. Csak a hajuk igazi, és a fog 
a szájukban. Érj hozzá az egyik hasához! 
De szép zene! Honnan jön? Verkli nyafog 
bennük. Ez a lány miért csücsöríti az ajkát 
felénk? Csókot akar. Adsz neki, Bob? Miért ne? 
Fúj, mint az ecet! Majd megszokod. És az út kövén 
ezek a bűzlő testek? Miért hagyják 
őket itt pusztulni? Nehogy a vackuk közelébe 
lépj! Elkapnak. A hold betegei ők, és miként 
uruk, a mezítlábas Érosz, kapuk alatt 
alszanak, és egymással szabadon hálnak 
Nem is rossz. De nem ám! Csakhogy akad 
egy kis bibi. Rontják a város összképét, 
ők rajta az epeszínű festék,
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így nem csoda, ha éjszaka gyorsan fluktuálnak. 
Irtják őket? Hurokkal, mint a kóbor kutyákat. 
Pirnában sok ifjú híve van a köztisztaságnak. 
Értem. Illetve dehogy. Mi az a torony ott fenn? 
Mint egy óriás elhagyott lába. Nincs is ilyenforma. 
Ez a titka itt mindennek Ami az elmúlóban 
majd előjön. Kulcs és zár egyszerre. Ez a Sonnenstein49, 
sétánk végső büntetése és jutalma, 
mi fenn van, és sorvasztja hitünk a fennvalóban.

49 A Sonnenstein erődítménye 1670-ben épült. Ekkori formájából csupán a hatalmas külső védművek marad
tak meg. 1707-ben a nagy északi háborúban jelentős sérüléseket szenvedett. 1756-ban augusztus 29-én 
a poroszok hadüzenet nélkül megtámadták a kicsiny szász sereget, amely a Königstein és a Sonnenstein 
közt elterülő síkságra vonult, majd a Sonnenstein eleste után két nappal, október 16-án kapitulált. Két 
esztendővel később azonban a poroszok is a vár feladására kényszerültek. A támadók ezúttal az osztrá
kok voltak 1758. szeptember 5-én az ő birtokukba került a vár, amely hadászati jelentőségét a 19. század 
elejéig megőrizte. Az ezt követő másfél évszázadban a történelem az elmebajok orvoslásában juttatott neki 
változatos szerepet. 1811-ben Ernst Gottlob Pienitz itt rendezte be híres elmegyógyintézetét, amelyről 
nem túlzás azt állítani, hogy a modern pszichiátria bölcsője lett.

Lakik benne valaki? Szárnyas vaskapuján, 
rajta a nap képe, senkit sem láttak kilépni. 
De éjszakánként fel-felvillan a lőrésnyi 
ablakokban egy fáklya, és éjfél után 
hangok hallatszanak Nocsak! Mesélj még! 
Volt néhány barátom, tudósok, írók, festők, 
akik hirtelen eltűntek. Ó, az örök vésztők? 
Nyerésben voltak Mielőtt eltűntek, kitüntették 
őket, nevükkel egyszerre teltek fekete listák 
és aranylapok Akkor hát barátaid bizonyára 
elfeledték, hogy nem a farok csóválja 
a kutyát, még ha pemzlit kötöznek is rá. 
Ez itt épp a legfőbb vitatétel. Mert mi más 
a művészet, mint mese a farok csóválta 
kutyáról? Orpheusz, az alvilági társ, 
a lenti hatalmakat egy lanttal kötözte meg. 
És mit csinálnak odabent a barátaid?
Hogy ki lázálmodta Pirnát, azon veszekszenek, 
és belülről tapasztják a torony falait, 
alig hagyva rajta kicsiny nílást. Hát ez remek.
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A Sonnenstein tehát óriás camera obscura, 
de kérdés, kit szolgál e csodás napkő-optika, 
e toronytrükk, a descartes-i virtualitás. 
Kívül-belül egyformaképp elrejt az őrület, 
és fennen tündököl Ágost hatalma. 
Törékeny, gyenge, így minden kalkuláció hibás. 
Esküszöm, neked a toronyban volna a helyed. 
Én távolról festek Nálam nincsen arca 
senkinek sem, a részleteket föl nem leled, 
rövid pórázon jár a kíváncsiság. 
Pirnában, mint te, én is vendég vagyok Még jó, 
hogy a festék szaga gyorsan elenyész, 
és hogy a Sonnensteinnek te mindig háttal állsz. 
Milyen üres odalenn a piactér! Nézd, Bernardo! 
Mindig ilyen volt? Kulcslyuknyi résbe az egész 
belefér, de a dobozban egy lelket sem találsz. 
És mi hol vagyunk? A dobozban? Vagy kívüle? 
Láttad már közelről, hogyan dolgozik egy 
illuzionista, mikor kettévágja a dobozba zárt 
nőt? Itt állunk egy darabban. Ne légy már hülye! 
A kép elkészült és a bér nem fejedelmi kegy. 
Amit ma kapsz, csak előleg. Mi vonhatunk határt, 
és a határ legyen a csillagos ég! A Christie’s 
majd elárverezi50 a „Pirnai piacteret” és tíz
millió dollárnál koppint harmadszor a kalapács. 
Ez vicc, ugye Bob? Csak félig. Mára ennyi épp elég. 
Holnap kötélpályát építünk az én időmbe, 
s ha nem csúszik hiba légtornász pas de deux-nkbe, 
meglátod, Bernardo, ötmillió51 nem is nagy ár. 
Kopog a szemem. Hát még az enyém!

50 A Christie’s 2005. december 9-én New Yorkban árverezte el Bernardo Bellotto Pirnai piactér című fest
ményét.

51 A leütési ár valójában 4,2 millió dollár volt.
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Márton László

Minerva búvóhelye

(Részlet)

DE MINDJÁRT ZAVARBA IS JÖTT, mert észrevett a könyvben egy illusztrációt, 
mely eddig elkerülte figyelmét, és amely semmiképpen sem tartozhatott a könyvben 
olvasható költeményhez. Johann В. egy jól ismert rézmetszetet látott maga előtt: azt a 
jelenetet ábrázolta, melyet Ovidius mond el az átváltozásokról szóló híres munkájában 
Arachnéról, az elbizakodott szövőlányról, aki versenyre merészelte hívni Minervát. Ennek 
a metszetnek, bizony ám, semmi köze sem volt az ősmagyarok diadalmenetéhez. Erede
tileg nem is lehetett benne a könyvben. Ezt ő nem kaphatta Spindlertől és Heubnertől, 
mert Vinzenz Kiningertől kapta harmincöt éve, még mielőtt elszökött volna Bécsből.

Azon igen kevés emléktárgyak sorába tartozott ez a metszet, melyek átvészelték a 
Johann B.-re váró sok viszontagságot, és megmaradtak. Linzbe szállíttatása óta, vagyis 
idestova huszonnyolc éve ez a metszet bekeretezve függött a pamlag fölött, melyen ő 
jelenleg is féloldalra dőlve hever. így tehát az a Minerva, akit Johann В. maga előtt lát, 
alighanem ugyanannak a metszetnek egy másik példánya lesz, de ő még így sem érti 
világosan, hogy és miért jelent meg előtte az istennő.

Az olvasó elmékezni fog rá, hogy Ovidius elmondása szerint Arachnét, a szövőnőt 
öregasszony-alakban kereste fel a hírnévre féltékeny Minerva, és óva intette őt, ne akar
jon az istennővel versenyre kelni, majd a leány gőgös válasza hallatán haragra lobbant, és 
a vénség álcáját ledobva maga is szövésbe kezdett, hogy megmérkőzzék Arachnéval. Kinin- 
ger Metszete azt az utolsó előtti pillanatot ábrázolta, melyben a két nőalak már majdnem 
elkészült munkájával, már csak a vezérfonalak minél gondosabb elrejtése maradt hátra.

Ovidius tudomása szerint mind az istennő, mind a halandó szövőlány közismert 
és népszerű történetek, „régen esett dolgok” megjelenítésére vállalkozott. Csakhogy 
Minerva egyetlen eseményre összpontosít, melynek ő a főszereplője: a tenger-istennel, 
Neptunusszal vetélkedik Athén városáért, és azt el is nyeri. Ellenben Arachné szétforgá
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csolta erejét: ő Jupiter, Saturnus, Neptunus, Phoebus és Bacchus kisebb-nagyobb szerel
mi kalandjait szövögette, mint egy képregény kockáit egymás mellé, összesen tizenhét 
ölelést és ugyanannyi teherbe ejtett nőt.

A versengés eredményét bizonyára ismeri vagy el tudja képzelni az olvasó. Kininger 
metszetén már minden sejthető, de még nem dőlt el semmi. Másképpen szólva, láthatóvá 
kell tennie mindkét szőttest, anélkül, hogy nyíltan állást foglalna a küzdelemben. Kininger 
ezt a feladatot úgy oldotta meg, hogy a metszeten az istennő oldalra lép, és diadalmas 
mozdulattal mutat saját szőttesén a vesztes Neptunusra, egyszersmind a kézmodulattal 
el is takarja önarcképét, melyet így nem lehet összehasonlítani vele.

Arachne viszont letérdepel, hogy befejezze a készülő kárpit jobb alsó sarkán látha
tó utolsó jelenetet, melyen Bacchus embernagyságú szőlőfürt alakjában erőszakol meg 
egy szerencsétlen nőt.

Annál inkább furcsállta Johann В., hogy az előtte álló képen ekkor már nem látszott 
senki más, csak az istennő, Minerva. Elsöpörte a szőtteseket, elkergette a szövőnőt, 
egyedül betöltötte a képet, ő volt maga. De hiszen Johann В. mindig is őt akarta látni, 
Minervát egyedül! Most értette meg, miért is nem tudott soha visszaemlékezni az álmá
ban látott írásokra: azért, mert a bölcsesség istennője nem volt vele!

De most vele van. ö maga van vele.
Egyszerre csak világossá vált a számkivetett férfi előtt, miért hitték azt a régiek, 

hogy a romlandó anyagból készült istenképmásokkal együtt megjelenik maga az isten 
is. Elvégre minden hasonlóság csalás, minden alakmás, mely a láthatatlant láthatóvá 
teszi, hazugság. Ha pedig az istenre ráismerni úgyis csalódás vagy tévedés, akkor telje
sen mindegy, hogy a valóságban ismerünk-e rá, vagy Kininger metszetén.

Ezt már az istennő maga mondta neki. Megszólalt, beszélt a férfihoz. Johann В. úgy 
fogta fel Minerva szavait, ahogy máskor az álmában látott írásokat olvasta: ő maga sem 
tudta volna megmondani, milyen nyelven szólalnak meg. A régiek azt hitték, vagy talán 
tapasztalták is, hogy az isteneknek saját nyelvük van. És valóban: ő, Johann В. ebben a 
szempillantásban érti és beszéli ezt a nyelvet, ám ha csak ez egy álom volna, és őt vala
ki felébresztené, rögtön elfelejtené a nyelvet is, meg azt is, ami rajta elhangzott és el fog 
hangzani még.

Most már ő is beszélt az istennőhöz. Ha azt írnánk ide, hogy: „benned bíztam, téged 
vártalak, és te felkerested a hazátlan embert, a számkivetésben tengődőt”, az gyatra 
fordítás volna, hiszen az istenek nyelvét mi a magunk réséről nemhogy megérteni, de 
még csak meghallani sem tudjuk Mégis úgy képzeljük, hogy Johann В. azt mondhatta 
Minervának: te vagy a férfiak hazasegítője, hazakísérted Ulyssest, vezess haza engem 
is, hogy vége legyen a hazátlanságnak!
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Ha pedig ezt mondta, akkor tévedett, mert nemcsak a hasonlóság megtévesztés, 
hanem a kívánságok is tévútra vezetnek Minerva nem azért jött, hogy a férfit hazave
zesse, hanem azért, hogy menedéket kérjen tőle. Ô valaha egy férfinak a fejéből pattant 
erre a világra fegyveresen, most pedig egy férfinak a fejében rejtőzik el a világ elől 
fegyvertelenül.

Ez a fej - és e szavakkal Johann В. fejére mutatott -, ez lesz Minerva búvóhelye! Tör
ténetünk hőse alig bírta kiejteni az emberi faj legcsodálatosabb és legfölöslegesebb kérdő 
szavát: miért? Azért, mert a mítosz hazudott. Az az igazság, hogy Arachne lett a győztes.

Ez a válasz már a feje belsejéből hallatszott, valahonnét az agyvelő barázdái közül.

2 0 0 6
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III.
Batsányi János

A látó

Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, 
S előbb, mint e század végső pontjára hág. 
Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, 
Valakinek kedves nemzete s hazája;
S valaki a magyar változó ég alatt 
Még a szabadságnak híve s ember maradt.

Ó ti! kiknek szívek örök búba merült, 
ím, reményiek nem várt víg napja felderült; 
ím, az igazságnak terjednek súgári; 
Dőlnek a babona fertelmes oltári, 
Melyek a setétség fene bálványának 
Annyi századoktól vérrel áradának. 
Ama dicső nemzet felkelt ím egészen, 
Mely a két világnak megváltója lészen, 
S melynek már láncoktól szabad vitéz karja 
Mutatja, mit tehet egy nép, ha - akarja! 
Az ember elnyomott örökös jussait 
Délre hozván, porba veri bálványait;
S míg köz ellenségink poklokra süllyeszti, 
Hozzánk ím! ölelő karjait terjeszti: 
„Álljon fel az erkölcs imádandó széki! 
Nemzetek, országok, hódoljatok néki! 
Uralkodjék köztünk ész, érdem, igazság, 
Törvény s egyenlőség, s te, áldott szabadság!” 
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A föld kereksége megrendül e szóra, 
S látja, hogy érkezik a régen várt óra. 
A letapodtatott emberi nemzetnek 
Csontjaiból épült trónusok reszketnek 
Rémülve szemlélik közelgető sorsok 
A vérre sovárgó koronás gyilkosok; 
ök! kiknek még imént százezrek halála 
Csak egy intésekben, egy szavokban álla;
S kiknek több nagy város tüzes leomlása 
Oly vala, mint annyi hangyaboly romlása!

Vídulj gyászos elme! megújul a világ, 
S előbb, mint e század végső pontjára hág.

17 9 1
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Berzsenyi Dániel

A magyarokhoz I.

Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajúi?

Nem látod a bosszús egeknek 
Ostorait nyomorúlt hazádon?

Nyolcz századoknak vérzivatarja közt 
Rongált Budának tornyai állanak, 

Ámbár ezerszer vak tüzedben
Véreidet, magadat tiportad.

Elszórja, hidd el, mostani veszni tért
Erkölcsöd: undok vípera-fajzatok

Dúlják fel e várt, mely sok ádáz 
Ostromokat mosolyogva nézett.

Nem ronthatott el tégedet egykoron
A vad tatár khán xerxesi tábora,

S világot ostromló töröknek 
Napkeletet leverő hatalma;

Nem fojthatott meg Zápolya öldöklő
Századja s titkos gyilkosaid keze:

A szent rokonvérbe füresztő
• Visszavonás tüze közt megálltál:

Mert régi erkölcs, spártai férfikar
Küzdött s vezérelt fergetegid között;

Birkózva győztél, s Herculesként 
Érczbuzogány rezegett kezedben.
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Most lassú méreg, lassú halál emészt.
Nézd: a kevély tölgy, melyet az éjszaki

Szélvész le nem dönt, benne termő 
Férgek erős gyökereit megőrlik,

S egy gyenge széltől földre téríttetik!
így minden ország támasza, talpköve

A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledül, s rabigába görbéd.

Mi a magyar most? - Rút sybaríta váz.
Letépte fényes nemzeti bélyegét,

S hazája feldúlt védfalából
Rak palotát heverőhelyének

Elődeinknek bajnoki köntösét
S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt,

A nemzet őrleikét tapodja, 
Gyermeki báb puha szíve tárgya.

Óh! más magyar kar mennyköve villogott
Attila véres harczai közt, midőn

A félvilággal szembe szállott
Nemzeteket tapodó haragja.

Más néppel ontott bajnoki vért hazánk
Szerzője Árpád a Duna partjain.

Óh! más magyarral verte vissza 
Nagy Hunyadink Mahomet hatalmát!

De jaj! csak így jár minden az ég alatt!
Forgó viszontság járma alatt nyögünk

Tündér szerencsénk kénye hány vet, 
Játszva emel s mosolyogva ver le.

Felforgat a nagy századok érczkeze
Mindent: ledűlt már a nemes Ilion,

A büszke Karthago hatalma, 
Róma s erős Babylon leomlott.

1796-1810 között. Végleges formája: 1810
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Kölcsey Ferenc

Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból

Isten, áldd meg a magyart 
Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére, 
Általad nyert szép hazát 
Bendegúznak vére. 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára.

Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S elsújtád villámidat 
Dörgő fellegedben, 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd töröktől rabigát 
Vállainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain 
Ozmán vad népének 
Vert hadunk csonthalmain 
Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem leié 
Honját a hazában, 
Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger fölette.
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Vár állott, most kőhalom, 
Kedv s öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek 
S ah, szabadság nem virúl 
A holtnak véréből, 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hő szeméből!

Szánd meg Isten a magyart 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának. 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A múltat s jövendőt!

Cseke, 1823. január 22.

246 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok...

Kölcsey Ferenc

Zrínyi dala

Hol van a hon, melynek Árpád vére 
Győzelemben csorga szent földére, 
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bújdosó magzatja, 
Még Kalypso keblén is siratja, 
S kart feléje búsan vágyva nyújt?

Itt van a hon, ah nem mint a régi, 
Pusztaságban nyúlnak el vidéki, 
Többé nem győzelmek honja már; 
Elhamvadt a magzat hő szerelme, 
Nincs magasra vívó szenvedelme, 
Jégkebelben fásult szívet zár.

Hol van a bérc, és a vár fölette, 
Szondi melynek sáncait védiette, 
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll, s arculatja 
Lángsugárit távol ragyogtatja, 
S fényt a késő századokra vét?

Itt van a bérc, s omladék fölette, 
Mely a hőst és hírét eltemette, 
Bús feledség hamván, s néma hant; 
Völgyben űl a gyáva kor s határa 
Szűk köréből őse saslakára 
Szédeleg ha néha felpillant.

És hol a nép, mely pályát izzadni, 
S izzadás közt hősi bért aratni 
ősz atyáknak nyomdokin tanúit;
S szenvedett bár, s bajról bajra hága, 
Hervadatlan volt szép ifjúsága, 
A jelenben múlt s jövő virúlt?

Vándor állj meg! korcs volt anyja vére, 
Más faj állott a kihúnyt helyére, 
Gyönge fővel, romlott, szívtelen; 
A dicső nép, mely tanúit izzadni, 
S izzadás közt hősi bért aratni, 
Névben él csak, többé nincs jelen.

Szobránc,
1 8 3 0. július
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Kölcsey Ferenc

Zrínyi második éneke

Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, 
Vérkönnyel ázva nyög feléd!
Mert kánya, kígyó, féreg egyre támad, 
És marja, rágja kebelét.
A méreg ég, és ömlik mély sebére,
S ő védtelen küzd egyedül, 
Hatalmas, ó légy gyámja, légy vezére, 
Vagy itt az óra, s végveszélybe dűl!

Áldást adék, sok magzatot honodnak, 
Mellén kiket táplál vala;
S másokra vársz, hogy érte vívni fognak? 
Önnépe nem lesz védfala?
Szív, lélek el van vesztegetve rátok;
Szent harcra nyitva várt az út, 
S ti védfalat körűle nem vonátok; 
Ö gyáva fajt szült, s érte sírba jut.

De szánjad, ó sors, szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad, 
Kiket nevelt, öngyermeki.
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl, 
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek 
Tán jobb fiák, s védvén állják körűi.
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Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja 
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja 
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára, 
Más szózat és más keblű nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa, 
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.
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Vörösmarty Mihály

Szózat

Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát 
Hányadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák 
Véres zászlóidat
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált: 
„Egy ezredévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű halál, 
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el, 
Népek veszik körűi, 
S az ember millióinak 
Szemében gyászköny űl.
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Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar; 
Ez éltetőd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivűl 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell.

18 3 6
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Vörösmarty Mihály

A Guttenberg-albumba

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek
S a kitörő napfény nem terem áltudományt;

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával
És eget ostromló hangokon összekiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: „igazság!”
S e rég várt követét végre leküldi az ég:

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.

1839. szeptember 5-е előtt
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Vörösmarty Mihály

Liszt Ferenchez

Hírhedett zenésze a világnak, 
Bár hová juss, mindig hű rokon! 
Van-e hangod e beteg hazának 
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod szív háborgatója, 
Van-e hangod, bánat alkotója?

Sors és bűneink a százados baj. 
Melynek zsibbasztó súlya nyom; 
Ennek láncain élt a csüggedett faj 
S üdve lön a tettlen nyugalom. 
És ha néha felforrt vérapálya, 
Láz betegnek volt hiú csatája.

Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak, 
Rég óhajtott hajnal keletén, 
Édes kínja közt a gyógyulásnak, 
A kihalt vágy s elpártolt remény: 
Újra égünk őseink honáért, 
Újra készek adni életet s vért.

És érezzük minden érverését, 
Szent nevére feldobog szivünk: 
És szenvedjük minden szenvedését, 
Szégyenétől lángra gerjedünk: 
És óhajtjuk nagynak trónusában, 
Boldog és -erősnek kunyhajában.
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Nagy tanítvány a vészek honából, 
Melyben egy világnak szíve ver, 
A hol rőten a vér bíborától 
Végre a nap földerülni mer, 
Hol vad árján a nép tengerének 
A düh szörnyei gyorsan eltünének;

S most helyettök hófehér burokban 
Jár a béke s tiszta szorgalom;
S a művészet fénylő csarnokban 
Égi képet új korára nyom;
S míg ezer fej gondol istenésszel,
Fárad a nép óriás kezével:

Zengj nekünk dalt hangok nagy tanárja, 
És ha zengesz a múlt napiról, 
Légyen hangod a vész zongorája, 
Melyben a harc mennydörgése szól, 
S árja közben a szilaj zenének 
Riadozzon diadalmi ének.

Zengj nekünk dalt, hogy mély sírjaikban 
őseink is megmozdúljanak, 
És az unokákba halhatatlan
Leikeikkel visszaszálljanak, 
Hozva áldást a magyar hazára 
Szégyent átkot áruló fiára.
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És ha meglep bús idők homálya, 
Lengjen fátyol a vont húrokon; 
Legyen hangod szellők fuvolája, 
Mely keserg az őszi lombokon, 
Melynek andalító zengzetére 
Fölmerül a gyásznak régi tere;

S férfi karján a meggondolásnak 
Kél a halvány hölgy, a méla bú, 
S újra látjuk vészeit Mohácsnak, 
Újra dúl a honfiháború,
S míg könyekbe vész a szem sugára, 
Enyh jön a szív késő bánatára.

És ha honszerelmet költenél fel, 
Mely ölelve tartja a jelent, 
Mely a hűség szép emlékzetével 
Csügg a múlton és jövőt teremt, 
Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal, 
Hogy szivekbe menjen által a dal;

S a felébredt tiszta szenvedélyen 
Nagy fiákban tettek érjenek, 
És a gyenge és erős serényen 
Tenni tűrni egyesüljenek;
És a nemzet, mint egy férfi álljon 
Érc karokkal győzni a viszályon.

S még a kő is, mint ha csontunk volna, 
Szent örömtől rengedezzen át, 
És a hullám, mint ha vérünk folyna, 
Áthevűlve járja a Dunát;
S a hol annyi jó és rósz napunk tölt, 
Lelkesedve feldobogjon e fold.

És ha hallod, zengő húrjaiddal 
Mint riad föl e hon a dalon, 
Melyet a nép millió ajakkal 
Zeng utánad bátor hangokon, 
Állj közénk és mondjuk: hála égnek! 
Még van lelke Árpád nemzetének.

1840. november
december eleje
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Vörösmarty Mihály

Fóti dal

Fölfelé megy borban a gyöngy;
Jól teszi.

Tőle senki e jogát el 
Nem veszi.

Törjön is mind ég felé az 
Ami gyöngy;

Hadd maradjon gyáva földön 
A göröngy.

Testet éleszt és táplál a 
Lakoma,

De ami a lelket adja, 
Az bora.

Lélek és bor két atyafi 
Gyermekek;

Hol van a hal, mely dicső volt 
És remek?

Víg pohár közt édesebb a 
Szerelem.

Ami benne keserű van, 
Elnyelem.

Hejh galambom, szőke bimbóm, 
Mit nevetsz?

Áldjon meg a három isten, 
Ha szeretsz.

Érted csillog e pohár bor,
Érted vív,

Tele tűzzel, tele lánggal, 
Mint e szív;

Volna szívem, felszökelne
Mint a kút,

Venni tőled vagy szerelmet, 
Vagy búcsút.

Hejh barátom, honfi társam, 
Bort igyál.

Víg, komor, vagy csüggeteg vagy, 
Csak igyál.

Borban a gond megbetegszik, 
Él a kedv.

Nincs a földön gyógyerőre 
Több ily nedv.

Borban a bú, mint a gyermek, 
Aluszik.

Magyar ember már busúlt sok 
Századig.

Ideje hogy ébredezzen
Valaha:

Most kell neki felvirúlni 
Vagy soha.
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Bort megissza magyar ember, 
Jól teszi;

Okkal-móddal meg nem árthat 
A szeszi.

Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:

Csakhogy egyszer tenne is már 
Valamit.

No de se baj, máskép leszen 
Ezután;

Szóval, tettel majd segítsünk 
A hazán.

Ha az isten úgy akarja 
Mint magunk,

Szennyet rajta és bitor bűnt, 
Nem hagyunk.

Rajta társak hát, igyunk egy 
Húzamost;

Bú, szerelmek, házi gondok 
Félre most:

A legszentebb-, legdicsőbbért 
Most csak bort,

De ha keilend, vérben adjunk 
Gazdag tort!

A legelső magyar ember 
A király:

Érte minden honfi karja 
Készen áll.

Lelje népe boldogságán 
Örömét,

S hír, szerencse koszorúzza 
Szent fejét!

Minden ember legyen ember 
És magyar,

Akit e föld hord s egével
Betakar.

Egymást értve, boldogítva
Ily egy nép

Bármi vésszel bizton, bátran
Szembe lép.

Ellenség vagy áruló, ki
Hont tipor,

Meg ne éljen, fogyjon élte 
Mint e bor.

Áldott földe szép hazánknak,
Drága hon,

Meg ne szenvedd soha őket 
Hátadon!

S most hadd forrjon minden csep bor 
Mint a vér,

Melyet hajdan frigyben ontott 
Hét vezér;

S mint szikrája a szabadba
Felsiet,

Úgy keresse óhajtásunk 
Az eget.

Légyen minden óhajtásunk
Szent ima,

S férfikeblünk szent imáink
Temploma.

És ürítsük a hazáért
E pohárt:

Egy pohár bor a hazáért
Meg nem árt.
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Künn hatalmas, benn virágzó 
És szabad,

Bizton álljon sérthetetlen 
Jog alatt.

Érje áldás és szerencse 
Mindenütt,

Ahol eddig véremésztő 
Seb fekütt.

Arca, mely az ősi bútól
Halavány,

Felderűljön, mint a napfény 
Vész után.

S vér, veríték vagy halál az, 
Mit kíván,

Áldozatként rakjuk azt le 
Zsámolyán,

Hogy mondhassuk csend s viharban: 
„Szent hazánk:

Megfizettük mind, mivel csak 
Tartozánk.”

Hű egyesség tartsa össze 
Fiait,

Hogy leküzdje éjszak rémes 
Árnyait:

1842. október 5.
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Vörösmarty Mihály

Laurához

Rád nézek, mert szeretlek,
Rád nézek, mert gyűlölsz;
Míg bájaid veszélyes 
Dacával meg nem ölsz.

Rád nézek, mert gyönyört ád 
Szemlélnem arcodat;
Rád nézek, mert öröm lesz 
Meghalnom általad.

Rád nézek, mert talán még,
Egy kisded percre bár, 
Gyülölség és szerelmünk 
Cserében visszajár.

Még akkor érzenéd csak
Mi a szívgyötrelem,
A mostohán viszonzott,
A gyűlölt szerelem.

Még akkor sínlenéd csak
Kegyetlenségedet,
S nem hagynád ennyi kín közt 
Elveszni lelkemet.

1842. február 13-а előtt
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Vörösmarty Mihály

Az emberek

I. Hallgassatok, ne szóljon a dal, 
Most a világ beszél,
S megfagynak forró szárnyaikkal 
A zápor és a szél, 
Könyzápor, melyet bánat hajt, 
Szél, melyet emberszív sóhajt. 
Hiába minden: szellem, bűn, erény; 
Nincsen remény!

II. Hallátok a mesét: a népnek 
Atyái voltának,
S a mint atyáik vétkeiének, 
Ök úgy hullottanak:

A megmaradt nép fölsüvölt: 
Törvényt! s a törvény újra ölt. 
Bukott a jó, tombolt a gaz merény 
Nincsen remény!

III. És jöttek a dicsők, hatalmas 
Lábok törvény felett.
Volt munka: pusztított a vas!
S az ember kérkedett.
S midőn dicsői vesztenek, 
Bújában egymást marta meg.
S a hír? villám az ínség éjjelén 
Nincsen remény!
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IV. És hosszú béke van s az ember 
Rémítő szapora,
Talán hogy a dögvésznek egyszer 
Dicsőbb legyen tora 
Sóvár szemmel néz ég felé, 
Mert hajh a föld! az nem övé, 
Neki a föld még sírnak is kemény 
Nincsen remény!

V. Mi dús a föld, s emberkezek még 
Dúsabbá teszik azt,
És mégis szerte dúl az ínség 
S rút szolgaság nyomaszt, 
így kell-e lenni? vagy ha nem, 
Miért oly idős e gyötrelem?
Mi a kevés? erő vagy az erény? 
Nincsen remény!

VI. Istentelen frigy van közötted, 
Ész és rósz akarat!
A butaság dühét növeszted, 
Hogy lázítson hadat.
S állat vagy ördög, düh vagy ész, 
Bár melyik győz, az ember vész 
Ez őrült sár, ez istenarcu lény! 
Nincsen remény!

VII. Az ember fáj a földnek; oly sok 
Harc- s békeév után
S testvérgyülölési átok 
Virágzik homlokán;
S midőn azt hinnők, hogy tanúi, 
Nagyobb bűnt forral álnokúl.
Az emberfaj sárkányfog-vetemény: 
Nincsen remény! Nincsen remény!

1844. május előtt
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Vörösmarty Mihály

Gondolatok a könyvtárban

Hová lépsz most, gondold meg, oh tudós, 
Az emberiségnek elhányt rongyain 
Komor betűkkel, mint a téli éj, 
Leírva áll a rettentő tanulság:

„Hogy míg nyomorra milliók születnek, 
Néhány ezernek jutna üdv a földön 
Ha istenésszel, angyal érzelemmel 
Használni tudnák éltök napjait.” 
Miért e lom? hogy mint juh a gyepen 
Legeljünk rajta? s léha tudománytól 
Zabáltan elhenyéljük a napot? 
Az isten napját! nemzet életét! 
Miért e lom? szagáról ismerem meg 
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon; de egykor 
Zsivány ruhája volt. S amott? 
Az ártatlanság boldog napjai 
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén, 
Vagy egy dühös bujának pongyoláján. 
És itt a törvény véres lázadók, 
Hamis bírák és zsarnokok mezéből 
Fehérre mosdott könyvnek lapjain. 
Imitt a gépek s számok titkai!
De a kik a ruhát elszaggaták 
Hogy majd belőle csinos könyv legyen,
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Számon kívül maradtak: Ixion 
Bőszült vihartól űzött kerekén 
örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. 
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik; 
A csillagászat egy vak koldus asszony 
Condráin méri a világokat 
Világ és vakság egy hitvány lapon! 
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből 
S most a szabadság és a hősi kor 
Beszéli benne nagy történetét. 
Hűség, barátság aljas hitszegők’ 
Gúnyáiból készült lapon regél. 
Irtózatos hazudság mindenütt! 
Az, írt betűket a sápadt levél 
Halotti képe kárhoztatja el. 
Országok rongyai könyvtár a neved, 
De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? 
Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e 
A könyvek által a világ elébb? 
Ment, hogy minél dicsőbbek népei, 
Salakjok annál borzasztóbb legyen, 
S a rongyos ember bőszült kebele 
Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. 
De hát ledöntsük a’ mit ezredek 
Ész napvilága mellett dolgozának? 
A bölcsek és a költők müveit, 
S mit a tapasztalás arany 
Bányáiból kifejtett az idő? 
Hány fényes lélek tépte el magát, 
virrasztóit a szív égő romja mellett, 
Hogy tévedt, sújtott embertársinak 
Irányt adjon s erőt, vigasztalást. 
Az el nem ismert érdem hősei, 
Kiket midőn már elhunytak s midőn 
Ingyen tehette csúfos háladattal 
Kezdett imádni a’ gálád világ,
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Népboldogító eszmék vértanúi, 
Ök mind e többi rongykereskedővel, 
Ez únt fejek- s e megkorhadt szivekkel 
Rósz szenvedélyek oktatóival 
ök mind együtt a jók a rósz miatt 
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?

Oh nem nem! a mit mondtam fájdalom volt, 
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, 
Oly fényes elmék a sár fiait 
Ä sűlyedéstől meg nem mentheték! 
Hogy még alig bír a föld egy zugot, 
Egy kis virányi a puszta homokon 
Hol legkelendőbb név az emberé, 
Hol a teremtés ősi jogai 
E névhez, ember! advák örökül 
Kivéve a ki feketén született, 
Mert azt baromnak tartják e dicsők 
S az isten képét szíjjal ostorozzák

És még is - még is fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni, 
Egy új irány tör át a lelkeken 
A nyers fajokba tisztább érzeményt 
S gyümölcsözőbb eszméket oltani, 
Hogy végre egymást szívben átkarolják, 
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában 
Mondhassa bizton: nem vagyok magam! 
Testvérim vannak, számos milliók; 
Én védem őket, ők megvédnek engem.

Nem félek tőled, sors, bár mit akarsz 
Ez az, miért csüggedni nem szabad. 
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit 
Agyunk az ihlett órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ, 
Építsük egy újabb kor Bábelét, 
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
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S ha majd benéztünk a menny ajtaján 
Kihallhatok az angyalok zenéjét, 
És földi vérűnk minden csepjei 
Magas gyönyörnek lángjától hevültek, 
Menjünk szét mint a régi nemzetek, 
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.

Ez hát a sors és nincs vég semmiben? 
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal 
S meg nem kövülnek élő fiai. 
Mi dolgunk a világon? küzdeni, 
És tápot adni lelki vágyainknak. 
Ember vagyunk, a föld s az ég fia. 
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem 
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, 
Unatkozzunk, s hitvány madár gyanánt 
Posvány iszapját szopva éldegéljünk 
Mi dolgunk a világon küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesbekért. 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. 
Ha azt kivittük a mély sülyedésből 
S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink’ porához: 
Köszönjük élet! áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

1844 vége
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Vörösmarty Mihály

A vén cigány

Húzd rá cigány, megittad az árát, 
Ne lógasd a lábadat hiába;
Mit ér a gond kenyéren és vizen, 
Tölts hozzá bort a rideg kupába. 
Mindig igy volt e világi élet, 
Egyszer fázott, másszor lánggal égett; 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Véred forrjon mint az örvény árja, 
Rendüljön meg a velő agyadban, 
Szemed égjen mint az üstökös láng, 
Húrod zengjen vésznél szilajabban, 
És keményen mint a jég verése, 
Odalett az emberek vetése.
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Tanulj dalt a zengő zivatartól, 
Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, 
Fákat tép ki és hajókat tördel, 
Életet fojt, vadat és embert öl; 
Háború van most a nagy világban, 
Isten sírja reszket a szent honban. 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Kié volt ez elfojtott sóhajtás, 
Mi üvölt, sír e vad rohanatban, 
Ki dörömböl az ég boltozatján, 
Mi zokog mint malom a pokolban, 
Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, 
Vert hadak vagy vakmerő remények? 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.
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Mintha újra hallanék a pusztán 
A lázadt ember vad keserveit, 
Gyilkos testvér botja zuhanását, 
S az első árvák sirbeszédeit, 
A keselynek szárnya csattogását, 
Prométheusz halhatatlan kínját. 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot: 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

A vak csillag, ez a nyomoru föld 
Hadd forogjon keserű levében, 
S annyi bűn, szenny s ábrándok dühétől 
Tisztuljon meg a vihar hevében, 
És hadd jöjjön el Noé bárkája, 
Mely egy uj világot zár magába. 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot: 
Szív és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal.

Húzd, de mégse, - hagyj békét a húrnak, 
Lesz még egyszer ünnep a világon, 
Majd ha elfárad a vész haragja, 
S a viszály elvérzik a csatákon, 
Akkor húzd meg újra lelkesedve, 
Isteneknek teljék benne kedve. 
Akkor vedd fel újra a vonót, 
És derüljön zordon homlokod, 
Szűd teljék meg az öröm borával, 
Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

1854. július-augusztus(?)
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Vörösmarty Mihály

[Fogytán van a napod...]

Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd, 
Ha volna is, minek? 
Nincs a hova tennéd. 
Véred megsürűdött, 
Agyvelőd kiapadt 
Fáradt vállaidról 
Vén gúnyád leszakadt. 
Fogytán van erszényed, 
Fogytán van a borod, 
Szegény magyar költő, 
Mire virradsz te még 
Van-e még reménység, 
Lesz-e még hajnalod? 
Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál!...

1 8 5 5 ( ? )
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Petőfi Sándor

Vörösmartyhoz

Midőn a nemzetgyűlésben augusztus 21-én 
a hadügyben a többséggel szavazott

Hallgassak-e, mivel szeretlek, 
Miként atyámat szeretem? 
Hallgassak-e, mert teneked sem 
Fáj majd úgy a szó, mint nekem... 
Hogy is tehetted, amit tettél, 
Az isten szent szerelméért! - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

Azért hagyád el a múzsákat, 
Azért tevéd le lantodat, 
Hogy földre szállván az egekből, 
Tüstént besározd magadat. 
Sarat, sarat kell látnom rajtad! 
Inkább szeretnék látni vért. - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

íme a sas, ha itt alant van 
A földön, milyen nagy madár, 
S olyan kicsiny, hogy alig látszik, 
Midőn a fellegekben jár.
Te fönn valál nagy, s lenn kicsiny vagy; 
Az ember ily csodát nem ért. - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.
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Megunta azt a szennyes pályát 
A nemzet, melyen eddig ment, 
Kiküzködé magát belőle, 
S uj célt tűzött ki odafent, 
S ti visszahurcoljátok őt a 
Mocsárba, honnan már kiért. - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

Mit bánom én, hogy nem magad vagy, 
Hogy ott száz és száz van veled?
Habár ott volna valamennyi, 
Itt kéne lenni teneked.
Ha a költő is odahagyja, 
Ki küzd aztán a jó ügyért? - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

Te voltál a nemzet költője?
Te írtad azt a Szózatot,
Mely szólt egy országnak szivéhez?...
Azt most már szétszakíthatod, 
Mert hieroglif lett belőle, 
Amelyet senki meg nem ért. - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

Ki hitte volna? én nem hittem, 
Hogy neved is, e fényes név, 
Hazánk egén csak rövidlétű 
Futócsillag volt, nem egyéb. 
Omoljatok, szemem könyűi, 
E lehullott szép csillagért! - 
Nem én tépem le homlokodról, 
Magad tépted le a babért.

Pest, 1848. augusztus 22.
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Petőfi Sándor

A ledőlt szobor

Állt egy szobor magas hegy tetején. 
Olyan magas volt e hegy, hogy neki 
A fellegek szolgáltak öv gyanánt, 
S vállán pihent meg nyári délben a nap.

E hegytetőn állott az ércszobor,
Egy méltóságos óriás-alak, 
Egyik kezében háborúi kard, 
Másik kezében győzedelmi zászló.

Mikép jutott e hegyre e szobor?
A földrül vitték őt oda, vagy az 
Égből esett le?... így szentebb, de úgy 
Magasztosabb, ha emberkéz emelte.

Az ég s a fold közös munkája volt, 
Isten segített, ember fáradott;
Sok száz esztendő múlt el, mialatt 
Sok miljom kéz bevégezé a munkát.

De végre meglett. Fönn állt a szobor. 
Európa látta s nézte, s mindenik 
Térd meghajolt, lenyomta őket a 
Fél-tisztelet, fél-rettegés előtte.

Áll még a hegy, de orma bús rideg.
Hol a szobor, mely koronája volt?
Tán megirigylé a földtől e díszt 
Az ég, s magához fölragadta?... oh nem!

Földindulás jött, mely lerombolá, 
Megingatá alapján őt e vész, 
A magasból a mélybe dőlt alá, 
S alant a völgyben elnyelé a posvány.

Hazám, hazám, te szent dicső szobor, 
E posványbán kellett fetrengened, 
Ott henteregtél három századig 
A sárrá rothadt zöld hullámok alján.

S fejed, mit egykor koszorú gyanánt 
Öveztek fönn a szomszédcsillagok, 
Az ingoványnak undok férgei 
Borították el ronda testeikkel.

Oh én hazám, oh én szegény hazám! 
Minek nevezzem azt az érzeményt, 
Mely mint egy sötét felhőszakadás 
Omlik szivemből múltad emlékére?
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De félre, bú, de félre, gyász, el, el! 
Nincs a mocsárban már a szent szobor, 
Fertő-ágyábul kiemeltük őt, 
Kihoztuk őt a tiszta levegőre.

Oh jertek, jertek, mossuk tagjait, 
Legyen, mint volt, olyan szeplőtelen, 
Jőjön, segítsen mosni mindenik, 
Az asszony könnyel és a férfi vérrel.

Ha régi fényében ragyogni fog, 
Akkor menjünk, pihenni, társaim... 
Akkor se még, nem! még azonkívül 
Uj kötelesség fáradalma vár ránk

Föl kell emelnünk a szobrot megint 
A hegyre, melyen egykor tündökölt, 
Amelyrül olyan méltóságosan 
Nézett alá a bámuló világra.

Föl, nemzetemnek apraja, nagya, 
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, 
Dicsőség arra, aki dolgozik... 
Válasszatok most: szégyen vagy dicsőség!

Pest, 
1848. április
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Parti Nagy Lajos

Petőfi Barguzin ban

Sej, Barguzinban régen tép medve, régen tép farkas. 
Megáll a világ rút masinája, egy régi Barkas, 
koponyakörzőt, ásót pakol ki, s a földbe döfi, 
egy jó pár verszta sugárú körben ébredj, Petőfi! 
Lakósok jönnek, itt van a tévé, feszt bólogatnak, 
lenyilatkozzák, nevezett hősék, naná, itt laknak, 
keszeg teremtés, izgága kissé, pravda, hogy is ne! 
A tejbegyűjtő az élettársa, mindenki isme’. 
Amúgy törekvő, van szoba-konyha, benn van a villany, 
erre az élet sokáig zordon, aztán elillan, 
magyar poéta nem él degecre, sőt rabmadára, 
mégis befizet Zaporozsecre, bármi az ára. 
Állásra nézve alkalmi gondnok kis mavzoléjban, 
hol maradványa csinos gúlában s vitrinben ott van. 
Van néha morgás: téves a csontváz, mert nincs rajt’ mente, 
Látogatóktól egy kissé ez is el-elrettente.
Sejhaj, elnézi ámbitovkáján, merre a század, 
egyfelől komcsin, másfelől nácin rá-rávágad. 
Nyomasztja őt rém az alkony muszka, gyors nyargalásza, 
világszabadság jegyes puliszka és jegyes kvásza. 
Pöszög szájában szerce pipája, parazsa lángol, 
vajh merre lehet szegény hazája, akire gondol?
Bár Barguzinban nem tivornócsna kocsma és művház, 
nagy indulatja kis mellkasában hamar felszikráz. 
Sejhaj, a pumpow felszökik nála, és akkor jajjaj, 
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szalad előle muzsik és múzsa lobogó hajjal, 
zörög markában, attakírozván, vodkás flakonja, 
három nap s éjjel familijának nincs nyugalomja. 
Rógyina málya, múlatja ríván, bús abaposztó, 
tépje a tigris rossz halinád szét, tépje a prosztó, 
ágybanipárnád üsse a dárd* át, kardra, pirogra, 
mind aki téged jobtvaju máma, az ég lerogyja! 
Ám negyednapra csíhatjka ingó kedélye helyre, 
s bicikli tolva Lenin ulícán mén munkahelyre, 
kis keszeg ember, konkrétan asszony, lejár a sírba, 
itt nyugszok tíztől tizenöt háig vasárnap zárva.

2 0 0 3
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«Jókai Mór

Liszt Ferenczhez

Motto: „Hirhedett zenésze a világnak!”

„Et tu mi fili Brute!” Még te is 
Ellenünk fordulsz, oh nagy zenész? 
Ág is huzza a szegényt, felőlünk 
Nem beszél hir, külföld ránk se néz. 
Csupán ősi nyelvünk lelke él még 
S vérünk lángja, a magyar zene: 
Az a dal, mit hogyha hall a honfi, 
Könybe lábbad mind a két szeme. 
Az a dal, mely szívből jött és szívbe 
Visszatér; mely együtt sir velünk, 
Mely beszél, mit el nem mondhat a száj, 
Mit belül csak némán érezünk;
Az a dal, mit egykor istenitél 
S lelkesülni tudtál zengzetén 
És a mit most, mint avult játékszert, 
Te vén gyermek! könnyen összetépsz.

Azt beszéled, - s szavad messzehangzó: 
Hogy e méla dallam nem mienk; 
Hogy az nem a magyar ősi búja 
És jó kedve, a mi benne zeng. 
Csak egy vándor, züllött népcsaládnak 
Hangja az, mely jött hazátlanul:
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Énekelni édes szülőföldről 
A magyar nemzet ettől tanult, 
Délczegségét lopta koldusoktól, 
Hő tüzét bohócz szeszély adá. 
Csak az üres csengő-pengő hang volt, 
Mi a sziveket elragadá.
Nincs magyar dal! mert az a czigányé, 
Az álmodta, az találta ki;
Csak azután, hogy a dallam meg volt, 
Firkált hozzá verset valaki.

Oh világnak hirhedett zenésze, 
Mint tudod te, hogy miről beszélsz? 
Mit tudod te, hogy e keserédes 
„Ki-ne-mondd-mi” tán több, mint szeszély? 
Mit tudod te, mi a honfi bánat, 
A ki senkihez sem tartozol?
Mit tudod te, mért a túlcsapó kedv, 
A midőn a dal utója szól?
Mit tudod te, hogy mi a magyar dal?
Ki „jövő zenéjét” alkotod. 
A magyar dal a „múltak zenéje” 
Hogy miért az? meg sem hallhatod. 
Mit tudod te, mi egy nemzet kincse, 
Hogy mik annak ősi szentéi?
Te, ki anyád édes drága nyelvén 
Egy igét ki nem tudsz ejteni!

Jártál-e már ott a délibábos 
Pusztán, a hol a népdal terem? 
Dal és dallam együtt. Tud-e erről 
Valamit a fényes úr-terem? 
Hallgatád-e a mezők danáit, 
Mikből az őshang bűbája szól? 
Meddig laktál köztük, hogy kiismerd 
Azt a tért, miről világra szólj?
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Kerested-e, annyi jó elődöd 
Maga után mi szépet hagyott? 
Hallottad-e hirét Lavotának? 
Ki több volt, mint te; bár nem nagyobb. 
Nem tevéd; mit rólunk írtál, nem más 
Mint gondatlan szerzett rágalom; 
Olyan, minőt szoktak írni többen: 
Népismertetés a pamlagon.”

Nem gyűlölünk: azt megválogatjuk 
Múltakra nem emlékeztetünk. 
Nem vitázunk; hiszen hallgatásunk 
Olyan régen jól illik nekünk.
A szegény czigányra sem haragszunk, 
Kinek ilyen szépen odaadsz. 
Elhúzatjuk vele „az én nótám”, 
Sőt még össze is csókoljuk azt. 
A magyar dal azért marad annak; 
(Ez az egy ki senkitől se fél) 
Mi sem esünk nagyon búnak érte, 
A czigány sem lesz nagyon kevély, 
De fáj mégis, hogy kit dicső költőnk 
Első honfivá tett szép dalán 
Most kimondja, hogy még azt se tudta 
Rólunk voltaképen kik valánk?

18 5 9
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Orbán Ottó

Ulysses megüli a falovat

1. Joyce-változat

LACFI ENDRE (csak amúgy félvállra) Hé paraszt, melyik út vezet az autópályára? 
TOLDI MIKLÓS Én paraszt, én?
KÁDERES Nem is a kisöcsém.
MAGYAR VÁMOS Paszport bitte.
IFJABB LACFI (Endre von Latzffy, Bundesrepublik Deutschland) 

Entschuldigen, Herr Vámpír, melyik az út nach Buda?
VÁMPÍR (a nyitott sírgödörből) Ide, ide, ne oda, te buta!
SZULEJMÁN, PADISAH (hobbija a hadisakk) A legrövidebb út az egyenes út. 
MUSZTAFA, TÁLCA NÉLKÜLI MINISZTER Egy jó kis ebédmeghívás. 
TORONYÓR A Héttoronyba. Házikoszt, előzékeny kiszolgálás. 
MÁSKÉNT GONDOLKODÓ Be vagyunk a Héttoronyba zárva.
A CSENDES TÖBBSÉG Örülj, ha jut tüzelőfára.
PITYU PAPAGÁJ Pityuka vagyok.
SZEKFŰ GYULA Édesapa, édesanya, mondjátok csak, mi a magyar?
BERZSENYI Rút szibarita váz.
PARLAMENTI KÉPVISELŐ Zsidóbérenc! Defetista! Újságíró!
ADY ENDRE Van egy beteg, fonnyadt derekam.
SZOCIÁLIS GONDOZÓ Kinek nincs?
ÖZVEGY KOVÁCSNÉ Az uram is szegény, isten nyugosztalja, rettentően ivott. 
KOVÁCS (az üstből, amiben főzik) Mi van itt, a kurva anyját, távfűtés?
PITYU PAPAGÁJ Pityuka vagyok. Anyuka arany madara. Éljen a posztmodern. 
ESTERHÁZY PÁL, HERCEG Kéretem Haydn mestert.
JOSEPH HAYDN Dó-re-mi-fa-szó-la-ti-dó, szalonnát eszik a zsidó.
KUN PÁTER Megmondtam! Nem megmondtam? (mindenkit belelő a Dunába)
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BÍBOROS HERCEGPRÍMÁS A hitoktatás nálunk kardinális kérdés.
Ezt csak úgy megemlítem.
(alágyújt egy papírcsákós eretnekekkel megrakott máglyának)

MAFFIÓZÓ Dicsértessék Az iránt érdeklődöm, hogy szabad-e 
Dévénynél betörnöm?

DÉVÉNYI RENDŐRKAPITÁNY Azt adja meg neked a magasságos 
úristen! Majd én (betör)

TISZA ISTVÁN Új időknek új dalaival!
ELHÁRÍTÓ FŐHADNAGY (a Gyorskocsi utcában; megszólítás: elvtárs)

Ne tessék majrézni a Tisza elvtársnak, megtanultunk mi a sorok közt olvasni.
KISGAZDA PÁRTVEZÉR Ezt, azt, amazt! Húzd meg a ravaszt!
ELHÁRÍTÓ FŐHADNAGY (az új irodájában; megszólítás: úr) 

Hogy megérd a tavaszt.
PITYU PAPGÁJ Pityuka vagyok. Mészáros Pityuka. Nádor utca 

tizennégy. Arany madara anyukának Éljen a posztmodern! 
Mészöly és Esterházy!

IDÓSB EGÉR Mit mond? Mit mond?
EGÉRNÊ Mit dumál ez, Ernő?
EGÉR Hogy az egerészölyv szarházi.
EGÉRNÉ Jézusom.
EGÉRFI Mondd, papa, nem lehet nekünk bajunk ebből?
EGÉRFOGÓ Katt.
CSÖND HERCEG A többi néma egér.
FORTINBRAS Négy százados emelje Hamletet.
HAMLET Le a kézzel, urak, mert istenemre mondom, szellemet 

csinálok abból, aki nem ereszt!
CSOHÁNY GABRIELLA Én eresztek egyet.
ESTÉE LAUDER A férfias illat.
PITYU PAPAGÁJ Pityuka vagyok Nádor utca tizennégy.

Az irodalomtudományok doktora. Éljen a posztmodern!
ŐRMESTER Huszadik század, igazodás jobbról, igazodás balról, vigyázz!
XX. SZÁZAD Anyádba.
A SZABDSÁG GÉNIUSZA Ez a harc lesz a végső.
TERRORISTA (élesre állítja a gyújtószerkezetet) Csakis.
JÖVŐKUTATÓ Hát... izé... ööö... azaz... hm... szóval... hát... ööö... igen... nem... 
VETERÁN Hinni, hinni, hinni, hinni.
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KURVA Hozómra otthon basszon az elvtárs.
ÓRA Bim-bam, letelt az ezredév.

AZ ŰR HANGJA (a zsinórpadlásról) Mi van, Mihály, mi kéne, ha volna?
BABITS Ez az égő sziszifuszi kő.
ANGYALOK KARA Cö-cö. Más nem?
PITYU PAPAGÁJ (a csipkefüggöny bokrából) Mészöly és Esterházy!

Mészöly és Esterházy! Mészöly és Esterházy!
fény ki, sötét, majd

A GABI ANYUKÁJA Atyaúristen, a gyerek a szomszéd szobában már 
legalább húsz perce csöndben van!

A GABI APUKÁJA Gabiii!
GABI (négyéves izomember, elkapja a papagájt, szorítja) Cipogsz még?

2. A papagáj gyászdala

A művészetben a szabály, hogy áthágd, 
csak arra jó.

A korstílust heverd ki, mint a náthát.
A vers hajó,

s az ihlet szél, mely erre-arra fordul.
A tenger él,

és változékony gyémántján kicsorbul 
a pengeél.

19 9 0
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Szilágyi Domokos

Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-ből
Palimpszeszt

Vidulj, gyászos elme! Megújul a világ, 
S előbb, mint e század, végső pontjára hág. 
(Batsányi, 1793)

Mire vagy jó még? - magányos 
farkas a hiénák között!
Lelked fia elátkozott, 
s eltűnt Erdélyben valahol, talán 
még most is temetetlen. - Családod

Születésem történt a múlt századnak szinte 
utolján, 1800 diki december első napján. 
Atyám, Vörösmarty Mihály (kit 1817 dikben 
vesztettem el), szegény nemes volt.

Nincs - van-é családja bujdosónak? 
íze kenyérnek, íze sónak, 
bornak - édes íze a szónak!

„...a magyar, mint a többi közép- és ke
let-európai nép, a romantikával együtt, a 
romantika révén eszmél magára, találja meg 
saját hangját, saját géniuszát... Ennek a 
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magyar romantikának legfőbb neve Vörös
marty Mihály.” 
(Szerb Antal)

Legszóbb szavad is tehetetlen!
Legvágyabb vágyad telhetetlen! 
Szemétre való vén cigány! 
Eljátszottad már, sokadmagaddal!

És ha meglep bús idők homálya, 
lengjen fátyol a vont húrokon; 
Legyen hangod szellők fuvolája, 
Mely keserg az őszi lombokon...

Ez őrült sár, ez istenarcu lény - 
ez a jelen. Talán jobb volt a múlt? 
Hitted. Elmúlt. És mit hoz a jövő? 
A megjósolt ünnepet a világon? 
Ne áltasd magad. Ünnepelni sem 
tud már az elfajzott faj - vagy csak úgy, 
ha belepusztul. Pusztulj hát vele!

Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek 
S a kitörő napfény nem terem áltudományt, 

Majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből
S a szent béke korát nem cudarítja gyilok;

Majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús 
S a nyomorú pórnép emberiségre javúl;

Majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról 
S áldozni tudó szív nemesíti az észt;

Majd ha..............

Az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez 
Méltó emlékjelt akkoron ád a világ.
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Pusztulj! Tűnj el! Hiúság, hogy marad 
nyomod - vagy sem!

- Hát akkor minek írsz!
Magadnak? Ne hazudj. Nem olvasol te már.

„...1850 elején, a csapásokba majdnem 
beleőszülve, egészségileg is megrokkanva 
találkozott feleségével...” 
(Magyar Irodalmi Lexikon)

Rád nézek, mert gyönyört ád 
Szemlélnem arcodat;

Rád nézek, mert öröm lesz 
Meghalnom általad.

Leéltél fél évszázadot.
A sors hol adott, hol nem adott.
Most már nem is kérsz. Most már nem is adna.
Veled vagy nélküled haladna 
a szekér - egyre megy, 
hogy hegyre völgy, hogy völgyre hegy, 
hogy föld suvad, hogy szakad ég, 
ez is, az is csak szakadék 
Elittad az árát, megittad a levét - 
a Boldogasszony köténye se véd.

Más nemzet írói vénségükre megnyugosznak 
babérjaikon, nekünk nyugalomra még szalmazsák 
sem jut... Adósság, tehetetlenség, sánta re
mény, hidd el, alig nevezhető életnek...

Pedig volt ünnep. Tán észre se vetted, 
vagy inkább nem tudtad - mert nem tudtad: mi következik rá. 
Volt munka - férfimunka volt, 
hogy fölérzett rá a holt, az óriás - 
s még óriásabb gyilkosa.
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Pokolra menny, mennyre pokol. 
Ünnep. Munka. Borban a gyöngy. 
Kagylóban a gyöngy.

Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál!

Нет játék volt az! S ha igen; 
ország-világ előtt forgó, hatalmas színpadon!
Hogy aki nézte is csak, beletársult, 
fázott, lihegett, izzadt, lelkesült - és dolgozott a játszókkal!

Európa látta.
És fejet hajtott.
És aztán mást nem is tett: 
Lehajtotta fejét.

Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd, 
Ha volna is, minek? 
Nincs ahova tennéd. 
Véred megsürüdött, 
Agyvelöd kiapadt, 
Fáradt vattáidról 
Vén gúnyád leszakadt.

„Temetése (1855 novemberében) politikai 
demonstráció, az első tömegtüntetés (20 000 
ember) az önkényuralom idején.” 
(Magyar Irodalmi Lexikon)

vidulj gyászos elme megújul a világ

1988, A Világ hava című kötetből
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Baka István

Liszt Ferenc éjszakája 
a Hal téri házban

A gyertyaláng - rózsálló asszonyöl - 
ellobban a sötétség összezáruló 
combjai között. A levetett reverenda, 
mint kidőlt tintatartó, éjszakával 
szennyezi be a szobát. Némán fénylik 
Isten díszkardja: a Tejút. Most kellene 
meghallanom a szférák zenéjét, de a 
mennybe, mint ősszel felázott talajba 
a krumpli, b elerohadtak az angyalok. 
Csend van. Köröttem alszik Magyarország. 
S horizontja, e csókra csücsörítő 
száj, nagyokat cuppant álmában, és 
nyálát csurgatja: Légy hálás, hogy a 
miénk vagy, Franci! S én hálás vagyok. 
Csak meg ne lásd, hogy a rapszódiák 
aranysujtása megfakult molyette 
díszmagyarodon, én szegény hazám. 
Bemuzsikáltalak az Európa 
Grand Hotelbe, s nem vettem észre, hogy 
neked a konyhán terítettek. Most már 
mindegy. Aludj hát, és csak álmodd 
viszontcsókját az égnek. Én 
föl nem riasztlak többé. Kulcsra zárva, 
mint koporsó, a zongora. A gyertya 
megunt kísértését kioltva, némán 
nézek a fenn rozsdásodó Tejútra,

s a térre, hol a halaskofák standjain 
pikkelyek csillagképei ragyognak - 
halbűzös, fejtetőre állított 
Mindenség, amelyben az angyalokból 
keményítőt főznek vagy krumpliszeszt, és 
a kokárda a lőlap közepe.

19 8 0

Arachné szőnyege | 283



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

Jókai Mór

Erdély aranykora

(Részlet)

I. Egy vadászat 1666-ban
Mielőtt átlépnők a Királyhágót, búcsúzzunk el egy tekintettel Magyarországtól.
Egy jelenetet fogok élőtökbe rajzolni, mely félig vaksors, félig misztérium - félig 

vigalom, félig gyász. Egy pillanatnyi véletlen, s mégis egy század fordulópontja.
Lelkemet nyomja a fölidézett események súlya, a megjelenő elmúlt idők alakjai elvakít

ják szemeimet. Vajha kezeim elég erősek legyenek visszaadni azt, amit a lélek a bűvtükörben 
látott! Amit elmulasztok én, pótoljátok ti helyre érzelemmel - emlékezettel.

*
A Dráva mellékén vagyunk, egyikében azon végtelen lankaságoknak, mikben a vad 

is eltéved. Mindenfelé erdők, évezredes ihar- és egerfák, és az erdők tövében víz. Nagy
szerű mocsár, melyből vízi virágok és sás helyett óriási szálfák nőttek elő, miknek lehajtó 
gallyairól gyökereket húz az éltető víz színe. Ide építi rejtett fészkét a hattyú, itt tanyáz 
a koronás gém, a vakvarjú, az arany lile s egyéb fajai az emberkerülő vízi vadaknak, 
miknek alig téved ritkaságul egy-egy példánya a lakottabb vidékekre. Néhol egy-egy 
dombosabb helyen, honnan késő nyáron a víz aláapad, virágok nőnek fel, minőket tán 
csak az özönvíz után mutatott fel a föld, oly buják, oly ismeretlenek, minden fű, rekettye 
óriásira nő az iszapos földben, a tölcséres folyondár, a télizöld repkény oly vastag indákat 
hajtanak, mint a szőlő venyigéje, mik egyik fáról a másikra kapaszkodva, összefonják 
azoknak derekait, lecsüggenek virágos girlandjaikkal a sötétkomoly iharfákról, mintha 
valamely hamadriád koszorúzta volna fel a neki szentelt berket.

S ha alászáll az est, akkor kezdődik a vizek országainak élete; egész falkái a vízlakó 
madaraknak szállanak fel a légbe, s ungok egyhangú rekegési közöl kiszólal a vízibi-
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ka szomorú kürthangja s a zöld tekenősbéka fütyülése; a hattyú megszólal, elmondja 
négyhangos énekét, melyet már a mesevilágba számítanak; mert hisz itt nincsen ember 
közel, e hely még az istené!

Akadnak ugyan néha merészebb vadászok, kik messze be mernek hatolni ez úttalan, 
fűzfa- és nyárbokrokkal ellepett tömkelegbe, néhol csónakon kell a fák között bujkálniok, 
melyet minden pillanatban felfordítnak a víz alatt messze elnyulongó szakállas gyökerek; 
pedig ott alant többölnyi a víz mélysége, s a sötétzöld hínár és a sárga mocsárvirágok 
és a kis feketepiros gyíkok, mik köztük futkározva oly közel látszanak, mintha kézzel 
le lehetne értük nyúlni, mind oly magas víz alatt vannak, mely a legmagasabb férfit is 
elnyeli. Másutt a sűrű rengeteg állja útját a naszádnak, a fák, miket ember soha nem 
irtott, ezredek óta halomra düledezve, ott rohadtak, a lehullott törzsöket kővé változtatta 
a víz, a hínár gyökerei, a fűnyüg fonalai, az iszalag indái összevissza nőttek, erős szívós 
bürüt képezve a víz színe fölött, mely hajlik, ingadoz, de le nem szakad a léptek alatt. 
A tórongy fodros szövevénye azután folytatni látszik a bürüt, továbbfutva a víz színén, 
de már az nem tartja fel a rálépőt; még egy lépés, és ott a halál. Ez ismeretlen, szokatlan 
vidéket nemigen látogatja senki.

Dél felé egyedül a Dráva szab határt e lankaságnak, az erdő szélin levő fák bele- 
düledeznek a habokba, miket sokszor medrébe sodor a kiáradt folyam, a hajósok 
veszedelmére.

Északnak tovább tart az erdő, csaknem Csáktornyáig, s ahol megszűnik a mocsár, ott 
makkos fák, cser, tölgy és bükk díszlenek, oly magasak, oly egyenesek, minőket Magyar
országon alig látni másutt. A széles rengeteg tele mindig a vadak minden nemeivel, leg
szebb, legnagyobbak a vadkanok benne, mik nappal a mocsárban henteregnek; a szarvas 
sem ritkaság, s amit találni, az nagy, erős és bátor; sőt akkoriban még bölényt is láttak e 
tájon, amint estenkint a közelben fekvő totoveci kölesvetésekre ellátogatott, hanem az a 
legkisebb üldözésre a mocsár belsejébe vette magát, ahova azt követni nem lehetett.

Az erdő szélében állt akkoriban egy vadásztanya, melynek több rendbeli épületei 
tanúsítani látszának azt, hogy e vidék régóta kedvenc helye lehet valamely magyar vagy 
horvát főúrnak. Némely épület egy századdal látszott idősebbnek a másiknál. A legódo
nabb egy tölgyfaderekakból jól-rosszul összerovátkolt kunyhó volt, tetejét benőtte a 
moh, oldalait befutotta a repkény, egészen be volt húzva élőzölddel, ajtaja fölé egy nagy 
szarvasfő volt kiszegezve huszonnégy ágú fejdíszével. A körülmény, hogy a kis kalyibát 
a későbbi építkezők nem pusztíttaták el, némi kegyeletet enged gyaníttatni annak első 
alkotója iránt; beljebb az erdő felé látszott azután egy hosszú, pajtaforma deszkaszín, 
melynek egyetlen terme a később megnépesült vadásztársaságokat szokta magába fogad
ni; urak, csatlósok, paripák és agarak itt fértek meg bizalmas közelségben, ha a zivatar 
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összeszorítá őket. Egy vén, terebélyes tölgyfa oldalához volt körös-körül építve egy csodás 
remetelak, úgy, hogy a középre maradt tölgy látszott egyetlen oszlopzata lenni. Az egész 
lak csupa vadkankoponyákból épült, melyeket egyetlen vadászaton ejtettek el.

Végül egy emeltebb dombon, hol a kiirtott fák egy mosolygó tisztás tért engedének 
látni, tűnt fel a legújabb épület. Egy kisded, ízletes mulatókastély, oszlopos homlokzat
tal, piros tetővel, márvány erkéllyel, kiülő rondellákkal, színes ablakokkal s a középkori 
építészet egyéb sajátságaival. A közelében fölhányt és félbenhagyott bástyák, egy-egy nagy 
rakás négyszögű kőhalmaz, a mély sáncárkok s magának a mulatókastélynak szertelen 
széles falai arra látszanak mutatni, hogy aki építéséhez kezdett, várat akart itt alkotni, tán 
a török ellen? Két hosszú sugárágyú s egy nehéz vastarack, miknek eredetét bizonyítja a 
török fölirat, most is ott hevernek a ház hátuljában; hanem azután változtak az idők és 
kedélyek, s a későbbi utód tusculanumot épített a várnak szánt alapra.

Azon évnek egyik legderültebb napján, melyben eseményeink fonala kezdődik, 
számos vadásznép sürgött-forgott a vadásztanyán.

A nap alig veté szét első sugarait a sűrű fák között, a csatlósok, pecérek elővezeték 
aklaikból a paripákat, s a pórázra fűzött kopókat, melyek jókedvük előérzetében vihog
va ugráltak vezetőik vállaira.

A hosszú társzekerek, mikbe bivalyok voltak fogva hátával, tízével, előre megindul
tak a kitűzött helyekre, hová az elejtendő vadakat fogják majd összehordani; a hajtásra 
kirendelt falusi nép baltával, villával, itt-ott puskával is fegyverkezve, csoportonkint 
elosztatott a vadászok által, az erdő hosszában ketten-hárman egy-egy faderékból vájt 
csónakot is vittek vállaikon, kiknek rendeltetésük volt az űzött vadat a mocsár felől 
visszariasztani, ha arra találna menekülni.

Minden emberen, minden állaton látszott az a vágy, az a sietség, maradni nem tudás, 
mely a vadászok előtt oly igen ismeretes, csak néhány vénebb vadász ért rá egykedvűen 
leülni a tűz mellé, szalonnáját pirítva.

Végre hallatszott a vadászkürt jeladása a mulatóház tornácáról, a kísérők örömuj
jongva ugráltak tüsszögő lovaikra, a pecéreket egyszerre jobbra-balra húzták a csaholó, 
ficánkodó kopók, a vadászok föltekerték nehéz, kulcsrajáró puskáikat, s várta mindenki 
készen az érkező úri népet.

Nemsokára egy csoport lovas szállt alá a mulatókastély dombjáról, nehány apródtól 
kísérve. Legelöl jött egy magas, izmos termetű férfi, a vidék földesura, a többiek mint
egy önkénytelenül maradtak hátra mellette. Széles vállai, nagy domború melle herkulesi 
erőre látszottak mutatni, arca naptól barnult, s oly csodálatosan ép, hogy semmi korosság 
nyoma sem látszik rajta; rövidre vágott szakálla s erős bajusza, mely fölfelé van fésül
ve szálasán, marciális tekintetet adnak arculatának, az erős hajlású sasorr s a bokros, 
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sűrű, szénfekete szemöld büszke, parancsoló vonásokat rajzolnak arra, míg az ábrándos 
metszésű ajkak, a hosszúkás szelíd kék szemek s a tiszta, redőtlen magas homlok valami 
költői fényt és árnyéklatot vonnak a különben oly daliás arcra.

Rövidre vágott üstökét gömbölyű prémtelen süveg fedi, melynek tetejéből egy egész 
sasszárny mered föl; egyszerű zöld szőrzeke van fölöltőül rajta, melynek zsinórjai össze 
sincsenek gombolva, láttatni engedve az alsó öltözetet, mely fehér szarvasbőr dolmány, 
szélein vékonyan sujtásozva ezüst zsinórzattal, oldaláról széles elefántcsont hüvelyű 
görbe kard lóg alá, s tenyérnyi vörös bogiáros övéből egy görbe török kés gyöngyházas 
markolatja látszik elő.

A legelső pár, ki hozzá legközelebb van, egy ifjú lovag s egy ifjú amazon.
A lovag alig lehet huszonkét éves, a hölgy még fiatalabb. Soha összeillőbb párt nem 

lehetne találni.
A férfi mosolygó, szelíd, halvány arc, dúsgazdag gesztenyebarna hajfürtjei körül- 

omlanak vállaira, kis bajusza alig árnyékozza még be felső ajkát, kék szemeiben örök 
mosolygás, gondtalanság, könnyelműség tündököl, s ha izmos karjai, termete, melynek 
idegei minden mozdulatnál keresztüllátszanak a feszes dolmányon, el nem árulnák benne 
a férfit, ábrándos gyermeknek lehetne őt tekinteni. Fejét kócsagtollas nyusztkalpag fedi, 
öltözete nehéz, sodrott selyemszövet, vállairól pompás tigrisbőr csüng alá, mely körmei
vel átkarolva az ifjú nyakát, egy nagyszerű zafíros csattal van összekapcsolva. Paripája 
bogárfekete török mén, skófiummal és pillangókkal kivarrott csótárján gyöngéd hölgy
kezek hímzései látszanak

Az amazon, kihez az ifjú olykor áthajolva édes szavakat látszik sugdosni, éppen 
ellentéte ennek, s éppen azért illik úgy hozzá.

Komoly, bátor, életszínű arc, szemei ragyogóbbak a gránátnál, gyakori szokása ajkait 
kissé fölvetni, s szemöldeit, mik vékonyak, de sűrűek, levonni szemeire, mi arcának némi 
büszke, megvető tekintetet ad, s ha azután ismét fölvillannak szemei s ajkai, a korall- 
nál pirosabbak, a lelkesülés egy saját mosolyától nyílnak meg, egy hősnő áll előttetek, 
kinél kar, szív és fő oly erős, mint bármely férfiúnál. Jáspisfeketeségű hajkötegei félig 
lebocsátva vállaira, végeiknél fogva fel vannak szorítva hermelin kalpagja alá, melyről 
pompás paradicsommadár tollbokrétája hajlik féloldalra. Magas, délceg termetét lilaszín 
világos bársony amazonöltöny fedi, feszesen simulva karcsú derekához, s hosszan folyva 
alá nehéz redőivel a rózsafehér arab mén oldalán. Elöl ki van gombolva s kétfelé hajtva 
az amazonöltöny, szabad tért engedve a lihegő kebelnek, mely egész nyakáig van fedve 
csipkefodraival. Az öltöny rövid ujjai szinte patyolatra hímzett habzó csipkében végződ
nek, melyeket sokszorosan tartanak fenn a kapcsoló aranyzsinórok Bal lába fölött, mely 
a kengyelben nyugszik, fel van csíptetve a hosszú öltöny, háromszoros redőt képezve 
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felakasztott rubingombjaival, s a fehér habzóselyem alsóöltönyt engedve láttatni és a 
piros szattyánsarukba fűzött kicsiny kis lábacskák egyikét. Meztelen hófehér karjai félig 
selyemmel hímzett szarvasbőr kesztyűkkel voltak védve, nem takarva el egészen annak 
hamvas bársonyát, melynek gömbölyű idomain keresztül látszanak olykor rándulni az 
idegek mozdulatai.

Az egész alak és arc inkább hódolatra hí, mint szerelemre. E vonások nem moso
lyognak soha. Nagy, sötét, tengermély szemei olykor a felé hajladozó ifjúra vetődnek, és 
akkor annyi bűbáj, annyi szerelem sugárzik azokból, de az arc még akkor sem mosolyog. 
Valami magasabb, nemesebb vágy látszik még akkor is arcán, mely több a szerelemnél, 
több a dicsvágynál, azon nagy lelkek önérzete talán, akik előre sejtik, hogy neveik örök
ké emlegetve fognak lenni?

E szép pár háta mögött két, öltözetéről főnemesnek látszó férfi lovagol. Egyik mintegy 
harmincéves férfi, hosszú, fényes fekete szakállal, csillagos homlokú erdélyi televér pari
pán, a másik egy sápadt, hajlott korú ember, kinek hosszú szőke bajusza őszbe látszik már 
csavarodni, nagy, kopasz, redős homlokát asztrakán süveg fedi, szakálla szorgalmasan 
van borotválva, öltözete a keresettségig egyszerű, ruháján, csizmáin semmi paszománt, 
lován semmi cafrang, nyakravalója, mely dolmányára kilóg, ócskának is beillik.

A környezők e legutóbbi férfit nem látszanak valami különös tiszteletben tartani, 
mely azáltal lesz még felötlőbb, hogy okos, úgyszólván ravasz arca észrevehetőleg viseli 
magán a neheztelés nyomait az érzett mellőztetés miatt. E férfi arcát jól megjegyezzük, 
mert sokszor fogunk vele találkozni. Hideg, száraz vonások; - ritka haj és bajusz, szőke, 
ősszel vegyülve; - hegyes, kettészelt áll; - gúnyos, halvány ajkak; - veressel körzött élénk 
tengervízszín szemek; - messze kiülő szemöldök; - magas, kopasz, fényes homlok, mely 
az indulatváltozatok alatt keresztül-kasul van szeldelve redőkkel. El ne felejtsük ez arcot; 
a többiek: a herkulesi dalia, a mosolygó ifjú, a délceg amazon csak futó képek leendnek 
előttünk, melyek jöttek, hogy elenyésszenek; csak ez utóbbi fog bennünket végigkísérni a 
történetek folyamán, rontva és teremtve mindenütt, ahol megjelenik, s kezében forgatva 
nagy emberek és országok sorsát!

A kopasz férfi közelebb húzódik mellette lovagló társához, ki a kezében levő kopjá- 
kat látszik hajításra próbálgatni, s mintha régibb párbeszédet folytatna, dörmögve szól 
hozzá:

- Ti, erdélyiek, tehát nem avatjátok magatokat ez ügybe.
- Hagyjon kegyelmed ma nekem békét a politikumokkal - szólt ez türelmetle

nül fölpattanva -, kegyelmed egy napig sem élhet cselszövények nélkül, de erre az egy 
napra kikérem, hogy hagyjon ki belőlök, én ma vadászni akarok, tudja, hogy milyen 
szenvedélyem.
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Ezzel sarkantyúba kapva lovát, előre nyargalt, a daliás férfihoz csatlakozandó.
A kissé hevesen visszautasított férfi bosszúsan szorítá össze ajkait, s azzal egyszerre 

mosolyogva fordult az előtte haladó ifjú leventéhez:
- Gyönyörű reggelünk van, kegyelmes uram, vajha mindenütt ily tiszta volna 

láthatárunk.
- Valóban - felelt az ifjú, azt sem tudta, hogy mit szóltak hozzá, míg a delnő közel 

hajolva hozzá, sötétlő arccal susogá:
- Nem tudom miért, de nem tudok bízni ez emberben. Mindig kérdez, és ő maga 

sohasem felel.
E percben a daliás férfi a vadászcsoporthoz ért, s hangos üdvözléseiket nemesen 

viszonozva megállt közöttük
- Dávid! - kiálta egy vén, ősz bajuszú vadászra; az levett süveggel odalépett hozzá.
- Tedd fel süvegedet. A hajtok helyeiken vannak-e már?
- Mindenki, kegyelmes uram. Csónakokat is küldtem a mocsár felől, hogy a vadat 

visszariasszák.
- Ember vagy, Dávid. Most tehát indulj meg a vadászokkal és pecérekkel magad, s 

kerülj el azon az úton, amelyen rendesen szokás járni, mi magunk úgyis elegen leszünk 
arra, amit akarok Mi egyenesen fogunk keresztülvágtatni az erdőn.

A vadászok közt a csodálkozás és hitetlenség zúgása kezde terjedezni.
- De kegyelmes uram - szólt ellenkezőleg a vén vadász, ismét levéve sipkáját fejéről. 

- Én ismerem azt az utat, az nem istenfélő embereknek való. Az áttörhetetlen bozót, a 
feneketlen vizek, a süppedő dágvány ezer életveszélyt mutatnak, végre a széles ördög
árok, mely keresztben vonult át az erdőn, azon még senki sem ugratott át paripával.

- Mi átmegyünk rajta, jó öreg, jártunk mi már gonoszabb helyen is. Aki velem jő, 
semmi baj sem éri, hisz tudjátok, hogy engem pártfogol a sors.

A vadász föltette tollas fövegét, s indulni készült a többiekkel.
A kopasz ember odalovagolt a daha mellé.
- Kegyelmes uram - szólt nyugodtan, csaknem szarkazmussal -, én ugyan nagy 

balságnak tartom, hogy az ember semmiért veszélyeztesse az életét, kivált mikor arra 
nagyobb szükség van, hanem ezt már egyszer kimondta kegyelmed, tehát jól tudom, 
hogy meg fog történni; de tessék egy kissé széttekinteni és észrevenni, miszerint mi 
nem mindnyájan vagyunk itt férfiak, hanem oly nemből is van közöttünk valaki, akit 
kalandjainkkal életveszélybe vinni gyöngédtelenség.

A dalia e beszéd alatt nem a szólóra, hanem folyvást az amazonra nézett, s nőttön- 
nőtt és gyulladt a büszkeség lángja arcán, amint észrevevé, hogy a délceg hölgy mily 
nyugodtan néz végig kéretlen szószólóján, s azután mily önérzettel nyúl azon strucctol- 
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lakkal ékesített kopjak után, melyeket apródja vitt utána, s azok közöl egyet kiválasztván, 
nyelét nyeregkápájába támasztva, valódi matadori állásban támaszkodik reá.

- Oda nézzen kegyelmed! - kiálta föl a lelkesülés villámaival szemeiben a dalia. - 
Ezt a leányt félti? Az én unokahúgomat?

A dalia egzaltált szavai, mint a harangszó zengtek vissza az erdőben. Nem hallat
szott azon időben az övéhez hasonlatos hang; oly dörgő, oly mély, és mégis annyira 
csengő és átható.

Az amazon át engedé ölelni karcsú derekát a daliától, ki őt unokahúgának nevez
te, meg hagyta csókolni rózsapiros arcát, mert a magyar hölgy még akkor is el szokott 
pirulni, ha rokoncsók éri.

- Hát hiába volna ő az én vérem, ha oly bátor nem tudna lenni, mint a legjobb férfi? 
Ne féltsétek ti őt, nagyobb veszélyben is fog ő még lenni, mint most - és ott is helyt fog 
állni.

E jóslatterhes szavak után sarkantyúba kapta paripáját a dalia; a megbántott paripa 
toporzékolt, ágaskodott, de a vaskemény férfi térdeinek egy szorítása ismét megalázta.

- Utánam! - kiálta az, s a tüneményes csoport eltűnt nyomában az erdők sűrűjébe.

*
Előzzük meg őket. Kerüljünk oda, hol a szarvasok delelnek az árnyékos ligetben, 

hol a tekenősbéka sütkérez a napon, s a kócsagok fürdenek.
Micsoda hajlékok ezek itt, ötével-hatával egyrakáson, itt a víz és pusztaság közepett, 

e leásott cölöpökből készült gunyhók, gömbölyű, agyaggal tapasztott, vesszőkkel befont 
tetővel; ki építette ide ezt a gátot, hogy a víz soha el ne fogyhasson a házikók küszö
bétől? Ah, itt a kedves, szorgalmas hódok laknak, kiket a természet megtanított házat 
építeni, ez itt az ő telepük; e vastag gerendákat ők rágták le fogaikkal, ők hozták ide, ők 
ásták a földbe gátnak, s évről évre vigyáznak rá, hogy el ne romoljon. íme, éppen egy 
most búvik elő gömbölyű hajioka legalsó emeletéből, mely a víz alatt van. Oly szelíden 
tekinget szét, sohasem látott még embert.

Jerünk odább. Vén odvas fa tövében egy szarvascsalád pihen. Egy szarvasbika és 
egy szarvastehén két kis ünőjével.

A hímszarvas kiállt a napfényre, délceg alakja tetszeni látszik önmagának, meg
megnyalja sima, fényes szőrét, ágbogas szarvával megvakargatja hátát, s büszke, rátartó 
járással lépked körül, kényesen szedegetve vékony lábait, karcsú alakjának izmai hullám- 
zanak mozdulatai közben.

A nőstényszarvas nagy lustán fekszik a süppedező fűben, olykor fölemeli szép fejét, 
s oly okosan, oly érzőén tekint társára nagy fekete szemeivel vagy játszódó ünői után, 
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s ha látja, hogy azok messze találtak távozni, valami nyugtalan, nyihogó, szűkölő sírást 
hallat, melynek hallatára aztán előfutnak az egymást kergető kis eleven állatok, körül
táncolják, átszökdelik anyjokat, lehenterednek körűié, s annyi bohó, szeszélyes ficán- 
kolást követnek el, egy percig sem tudnak nyugton maradni, minden tagjuk mozog, és 
minden mozdulatuk oly kedves, oly eleven, oly szeretetre méltó.

Egyszerre megáll merően a hím, s elröffenti magát. Veszélyt érez, orrát feltartja 
magasra, orrlyukai széttágulva szagiáinak szét a levegőben, lábaival nyugtalanul kapar, 
fejét leszegezve körülnyargalja a kis tért, s ágasbogas szarvait rázza fenekedve. Ismét 
megáll. Tágan kinyílt szemei mutatják az ijedelmet, mely ösztönében támadt. Egyszerre 
odafut nőstényéhez; valami mondhatatlanul gyöngéd nyihogással értetik össze orraikat; 
nekik is megvan a saját beszédjük, melyen egymást megértik. A két kis ünő rögtön félve 
odabújik anyja mellé, szüntelen reszketnek gyönge kis tagjaik. A hímszarvas erre lassú, 
óvatos lépéssel eltávozik az erdőbe, alig hallik lépteinek ropogása. A nőstény pedig ott 
helyben marad, reszkető ünőit olykor meg-megnyalva, melyek visszacsókolgatják piros 
nyelvecskéikkel, s hirtelen fölkapva fejét s füleit hegyezve, ha valami zajt vél hallani.

Egyszerre fölugrik. Valamit hallott, amit emberi fül még alig volna képes meghal
lani. Messze, igen messze elkezd az erdő zengeni. A vadászok előtt ismerős ez a hang. 
A kopók hajtanak. A szarvastehén nyugtalanul tekint szét, azután ismét visszafekszik 
helyére, s ott marad. Társát tudja, hogy visszajő, azt meg kell várnia.

A hajtás mindig közelebb-közelebb érkezik, s nemsokára csörtetve jő vissza a hímszar
vas. Szokatlan makogást hallatva fordul társához, ez arra hirtelen felszökik, s rézsút véve 
az utat a hajtás vonala előtt, két kis ünőjével együtt elszalad; a hím még néhány percig 
ott marad, s szarvaival fölhányja a földet, tán dühből, vagy elővigyázatból, hogy társa 
fektének nyomát eltörölje. Akkor fölnyújtja nyakát, s mint ezt ravaszabb szarvasoknál 
többször tapasztalják a vadászok, elkezd hangosan ugatni, utánozva a kopók csaholá- 
sát, hogy ezáltal azokat tévútra csalja. Azután hirtelen megugrik, s szarvát hátára kapva, 
eltűnt nősténye után iramodik.

A hajtás hangjai mindig közelebb érkeznek Az ebek csaholása vegyül az ütött bokrok 
zörejével s a puskások kiáltozásival; az erdő megnépesül, a fölriasztott nyulak, rókák 
sűrűén futkároznak a fák között, mindenünnen üldöző hangoktól riogatva; néhol egy 
nyílt odúba siet menekülni a lihegő róka, s ismét visszaszökik onnan, visszariasztva a 
bennlakó borz tűzszemei által. A futó nyulak közt őgyeleg itt-ott egy-egy ordas farkas, 
vérszomját felejtve, néha megáll, farkát hasa alá csapva, szétnézve, hogy nincs-e vala
merre menekülés, s üvöltve nyargal ismét tovább, kergetve az üldöző hangoktól.

Pedig mindez állatokra senki sem vadászik, nagyobb, nemesebb vad van a hajtás
ban, egy címeres szarvas. A hajtás csomózata mindig összébb hurkolódik, a kopók már 
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nyomon vannak, egyszerre azon oldalról, merre a szarvas elfutott, megzendül a riadó 
kürtszó, jeléül annak, hogy a szarvas üldözőbe került!

- Hajrá! Hajrá! - hangzik messzünnen; a szemközt jövő hajtok megállnak helyeiken, 
elállva az utat. Az üldöző zaj sebesen közelít.

Nemsokára hanyatt-homlok rohanó csörtetés hallatszik, s a cserjéken keresztül
vágtatva előtűnik az elfutott két szarvas két kis ünőjével. Egy nagy, széles árok fekszik 
közöttük s a hajtők között; a két nemes vad villámsebesen szökell keresztül az összedőlt 
faderekakon, s nemsoká az árokhoz ér. Elöl is üldözik, hátul is, de hátul a félelmeseb
bek, a daliás férfi, a merész amazon s a szenvedélyes erdélyi vadász. A hím legkisebb 
erőfeszítés nélkül ugrik keresztül a széles árkon, lábait egyszerre kapva föl s fejét hátra
vágva, a nőstény is hozzákészül az ugráshoz, de ünői visszaijednek, s elfutnak a parttól. 
Ekkor a nőstényszarvas összerogy, térdei megtörnek, s fejét hátrahajtva, ott marad ünői 
mellett. Egy kopja, melyet az erdélyi vadász hajtott rá, oldalába fúródik A megsebesült 
vad oly fájdalmas sírást hallat ekkor, mely az emberjajgatáshoz hasonló, még annál is 
szörnyebb; megölője sem mer hozzányúlni sajnálkozásában, míg végképp ki nem szen
vedett, a kis ünők nagy szomorúan ott maradnak holt anyjuk mellett, elevenen hagyva 
magokat megfogdosni.

A keresztülszökellt hímszarvas azonban vérben forgó szemekkel nyargalt a szem
közt jövő hajtókra, akik útját elállták, mérgesen, dühösen rázva nehéz szarvát. A hajtők 
ismerve a kétségbeesés által szerzett bátorságát e különben oly félénk állatnak, egyszer
re arcra veték magokat előtte, szabad tért engedve neki, néhány kopó nyargalt csupán 
elébe, azokat a dühös vad föltaszítá szarvaival, hogy véresen terültek el a földön, s azzal 
vágtatott a mocsár felé.

- Utána! - ordítá mennydörgő hangon a dalia, s nekiugratott lovával az ároknak, 
melyen a szarvas átmenekült.

- Jézus, segíts! - kiáltának az innenállók elszörnyedve, de a következő percben öröm
ujjongásra vált ijedelmük, a paripa átszökellt az árkon a merész lovaggal.

Az egész kíséretből csak ketten merték őt követni. A délceg amazon és a szelíded 
ifjú. Mindkettőnek paripája egy percben repült át az örvényen, a hölgy bársony ruhája, 
mint egy zászló lobogott röptében, mikor átszökellt, még visszatekinte büszkén, mintha 
kérdte volna, hogy lesz-e férfi elég merész, aki utána rohanjon.

A kísérők jónak látták nem kockáztatni e merényt, csupán az erdélyi ifjú vágtatott 
neki, bár paripája az erdőben hátulsó lábát megsértette, s így bizonyosan tudhatá, hogy 
az ugrást meg nem győzi; szerencséjére a szökés előtt egyszerre kettészakadt nyereg- 
szorítója, s ő éppen a parton esett le lováról, míg csak első lábaival érhetve a túlpartot, 
végerejével egyet vágva magán, hanyatt zuhant a szakadékba.
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A három lovas egyedül űzte tovább a kimenekült szarvast, mely egyszer kiszabadul
va, vitte üldözőit magával a lápos ingovány közé. A dalia legközelebb érte, az amazon 
és lovagja oldalvást futtattak, a sűrű fák miatt nem törhetve az egyenes irányba. A 
szarvas végre belevágta magát a sűrű náddal benőtt ingoványba, s úszott benne odább, 
a dalia mindenütt nyomában. Amint azonban a két ifjú lovas szinte a sűrű nád közé 
vágtatott, egyszerre vad horkanással röffen föl előttük két undok fekete vadállat. Egy 
vadkan fészkire bukkantak; a két szurtos vadállat ott hevert nagy süketen a nádból és 
sárból lehevert alomban, s csak akkor vette észre a közeledőket, midőn az ifjú paripája 
éppen rajtuk hajtva, egypárt az anyjukat döfölő kocák közöl agyongázolt, a többi kis 
csíkos állatocska sikoltozva futott szerte a nádasban, míg a két vén fenyegető röfögéssel 
rohant megtámadóira. Az emse egyszerre felugrott, s vaktában egyenesen nekivágtatott 
az ifjúnak, a kan még egy percig ülve maradt, sertéi széjjel borzadtak, füleit fölhegyzé, 
agyarait összecsapkodta, s azzal hirtelen felszökve, vérben forgó szemekkel rohant az 
amazon felé, tompa röfögés közt.

Az ifjú messziről, biztos kézzel hajítá el kopjáját az emsére, a süvöltő dárda megren
dülve állt meg a futó vad kemény koponyájában, hegyével agyvelejéig hatolva. A vad 
még futott odább, a fejébe vágott gerellyel, mint egy monstrózus egyszarvú, szemeivel 
nem látott már, elfutott a lovag mellett, s nyögés nélkül bukott el távolabb.

A hölgy nyugodtan várta be a tajtékzó vadkant. Kopjáját visszakézre fogva, hegyével 
aláfelé irányzá, s lova kantárát rövidre szedte. A nemes paripa mozdulatlanul várta be 
veszett ellenfelét, füleit hegyezve, nyakát kissé félrehajtva nézett alá a vadkanra, s azon 
pillanatban, midőn az éppen hasa alá ért, s egy dühös vágással felcsapott hasához fehér 
agyarával, egyszerre felszökött a betanított mén, keresztülugrott megtámadóján, mialatt 
az amazon ügyesen meghajolva a vadkan bal lapockája fölött mélyen bedöfte kopjáját.

A halálra sebzett vadkan ordítva dűlt el a fűben. Még egyszer neki akart rohanni a 
hölgynek, de az ifjú lovag leszökött paripájáról, s egy karddöféssel megadta neki a kegye
lemszúrást. E percben hallatszott távolabb a kürtriadó. A dalia elejté a szarvast. A többi 
lovagok, kik nagy kerülő után csak most érkeztek a vadászat hőseinek nyomába, kitörő 
éljenzéssel fogadák a nap hőseit, a daliát, az amazont és az ifjú lovagot.

A herkulesi férfi nyakig volt sárral befecskendezve, a többiek is mind, csupán az ama
zon öltönye volt tiszta és szakadástalan. A hölgy még ilyenkor is tud vigyázni ruhájára.

A dalia meglátva az unokaleánya által elejtett vadat, mely holtan elterülve még 
nagyobbnak látszék, első tekintetre megdöbbent, mintha a veszélyre gondolna, mely
nek kedvencét kitette, s ijedten kiáltá el magát: - Ilonkám! -, azután mosolyogva nyújtá 
neki kezét, s diadalmas arccal tekinte szét a körülállókon.

- Ugye mondám, hogy az én vérem ő.

Arachné szőnyege | 293



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

Mindenki sietett valami bókot mondani a bátor delnőnek, ki ezúttal azon szokatlan 
megelégülést látszék érezni, mely a szerencsés vadász tulajdona.

A dalia büszkén látszék szemeivel keresni az erdélyi ifjút, ki ismét új paripára ült, s 
kérkedve szólt hozzá, az elejtett vadkanra mutatva:

- Miklós öcsém, teremnek-e ily derék vadkanok Erdélyországban?
Az erdélyi vadász, némileg ingerült lévén előbbeni balesete miatt, de meg mint erdé

lyi ember nem hagyhatva szó nélkül, hogy valami különbnek tartassék Magyarországon, 
mint Erdélyben - dacosan viszonza:

- Vannak biz ott, még különbek is.
A kérdezőt e percben semmi sem haragíthatta volna jobban ily feleletnél. A szenve

délyes vadásznak azt mondani, hogy szebb vad terem másutt, mint amivel ő dicsekszik, 
kivált mikor azt kedvence ejté el!

- Jól van, jól van, öcsém - dörmögé mogorván a dalia. - Hiszen majd meglássuk.
Ezzel elfordult tőle a neheztelés nyilvános jeleivel arcán, s parancsot adva, hogy az 

elejtett vadakkal térjenek vissza a tanyára, egész odáig senkihez sem szólt egy szót sem, 
csupán kedvencével beszélt, annak hízelkedett, azt magasztalé.

*

Késő délután volt, mire a vadászok lakomához ültek; egy nagy sík pázsitos téren 
volt számukra fölterítve az erdő közepében az egyszerű, ízletes ebéd; a bor és a víg szó 
helyrehozá a kedélyeket, beszéltek egyről-másról, háborúról, vadászatról, szép asszo
nyokról, költészetről (akkor ez divat volt a magasabb körökben, nem úgy, mint most) 
és udvari intrigue-ekről, összevissza; de a sok víg beszéd után sem felejtheté el a dalia, 
hogy neheztelőleg el ne mondja: - hát csak különb vadak teremnek Erdélyben! -

Az erdélyi ifjút nyűgözni kezdé a tárgy, nem oly komolyan mondá ő azt; - a kopasz 
férfi, észrevéve a feszültséget s más irányt adandó a beszédnek, fölvevé kupáját, és 
elköszönté:

- Adjon isten jó kedvet a töröknek!
A dalia bosszúsan dönté fel poharát.
- De biz annak ne adjon, a bancsokos fejének - kiálta fel duzzogva -, ha megvénül

tem úgy, hogy mindig verekedtem vele, csak nem fogok most imádkozni érte. Bolond 
az, aki csak azért fárad, hogy gazdát cseréljen.

- Nekünk kegyelmes urunk a török - szólt közbe kétes mosollyal az erdélyi ifjú.
- Nem mondtam? Nálatok még a török is szebb és jobb, mint minálunk. Hisz úgy 

van! Erdélyben minden különb terem, mint Magyarországon; a vaddisznók nagyobbak, 
a törökök kisebbek, mint itt.
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E pillanatban odalépett a daliához Dávid, a vén vadász, ragyogó szemekkel súgva 
valamit fülébe. A dalia arca egyszerre kiderült e szóra. Hirtelen felszökött helyéből:

- Adjatok egy puskát! - kiálta, s hosszú, ezüstveretes lőfegyverét kezébe kapva, 
ragyogó arccal fordult vendégeihez:

- Csak maradjatok csendesen, egy roppant óriási vadkan van a közelben. Meg fogod 
látni, öcsém - szólt Miklós vállára verve. - Kétszer űztem már ezt a vadat, most el fogom 
hozni. Valóságos utóda az aper caledoniusnak!

S azzal ment szenvedélyes önfeledséggel az erdőrész felé, melyet a vén vadász muta
tott neki. Azt is visszaparancsolta, senkit sem engedett magával menni.

- Én nem tudom, mit érzek - szólt Ilonka suttogva a mellette ülő ifjúhoz -, mint
ha attól félnék, hogy valami veszély éri nagybátyámat. Úgy szeretném, ha te ott volnál 
mellette.

Az ifjú szótlanul fölkelt helyéről, s puskája után nyúlt.
- Nehogy utána menj - szólt az erdélyi ifjú, észrevevén annak készülését -, dühbe 

hoznád azáltal, elvégzi ő azt maga is; aki egész tatárhadakat emésztett föl, csak el tud 
bánni egy oktalan barommal.

A menni készülőt ott marasztalták. A férfiak tovább ittak, a hölgy magába vonulva 
ábrándozott, minden percben nyugtalanul tekingetve az erdőszél felé.

Egyszerre lövés hallatszék az erdőben.
Mindnyájan letették poharaikat, s szótlanul, szívdobogva tekintének arra.
Néhány perc múlva hallatszék a vadkan veszett ordítása, de nem azon ismeretes ordí

tás, mely a halálra sebzett vadkané, inkább valami sajátszerű meg-megszaggatott küzdés 
hörgő hangja. Mi ez? - kérdezék egymástól. - Tán csak kiáltana, ha valami veszélyben 
forogna? Erre ismét egy lövés hallatszott. Hát ez mi volt? - kiáltának fölugrálva.

- Menjünk, menjünk oda - rebegé minden tagjaiban reszketve a leány, az egész 
társaság útnak indult a hallott lövések tája felé.

Alig haladt a dalia mintegy négy-ötszáz lépésnyire a berekben, midőn megpillantá 
egy nagy cserfa tövében a keresett vadállatot. Roppant túlizmos kan volt az, hátán és 
homlokán arasznyi magasan állt a fényes fekete sörte, vastag nyakán ráncokat vetett a 
páncélkemény bőr, lábai hosszúak voltak és izmosak, nagy röfögő orrával fekvet túrt 
magának a cserje között, s abba nagy idomtalanul végighevert, amint roppant fejét elhe
lyezte, agyarainak egy-egy ütésével karvastagságú csemetéket törve ki gyökereikből.

Amint a közelgő férfi lépteit meghallá a fenevad, bosszúsan emelé föl fejét, s haragos 
agyarkodással tátotta el száját, féloldalt nézve megtámadójára.

A férfi féltérdre hajolt, hogy jobban célozhasson, s hosszú fegyverét a vadnak irányoz
va, azon percben lőtt rá, midőn az fejét egyszerre fölkapta. A golyó a vad koponyája 
helyett annak nyakába fúródott, csak sebet ejtve rajta, ahelyett, hogy megölte volna.

Arachné szőnyege | 295



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

A megsebesített vad egyszerre dühösen ugrott fel fektéből, görbe agyarai szikráz
va csattogtak össze, amint egyenesen ellenfelére rohant. Az ily dühös roham elől félre 
lehet ugrani, de a dalia nem volt az az ember, aki ellenségét ki szokta kerülni. Elvetve 
puskáját, kardját rántotta ki, s szembe rohant a vaddal, s egy irtóztató csapást intézett 
annak fejére, mely képes leendett az állkapcsáig kettéhasítani.

A veszélyes csapás a vadkan agyarát érte, e kőkeménységű csontot, s a kard marko
latban törött ketté.

A csapás megszédíté a vadkant, s amint agyarával felcsapott a férfihoz, csak könnyű 
sebet ütött annak combján, mire ez két kézzel megragadva a vadkan füleit, bősz dulako
dásba eredt vele. Fegyvertelenül küzdött a fenevaddal; az hörögve, röfögve csavargatta 
vastag fejét, de a férfi acélöklei legyőzhetlen erővel fogták széles füleit, s midőn egyszer 
a fenevad két hátulsó lábára ágaskodott, hogy ellenfelét feltaszítsa, ez egyszerre óriási 
erővel egyet csavarintott rajta, s a vadkant hanyatt vágva, maga is ráesett, s akkor fölül
kerekedve, lenyomta a hatalmasabb erő ellen hasztalan küzdő vadállatot, s hasára ült 
nagy diadalmasan.

A vadkan egészen meg látszott magát adni, hályogosodó szemei elfordultak, orrán, 
száján folyott a vér, megszűnt ordítani, csak hörgött, lábai begörbültek, orrát hanyatt 
szegte, néhány perc múlva bizonyosan el kellett volna vesznie.

A daliának csak kiáltania kellett volna nem messze levő társai után, hanem azt 
szégyenlé - vagy elvárnia, míg a vadkan vérvesztés miatt magától kimúlik, ezt meg unni 
kezdé; ekkor hirtelen észrevéve, hogy török kése övébe van dugva, s egyszerre véget 
vetendő a további tusának, fél térdével lenyomta a vadkan fejét, hogy azalatt, míg kését 
kiveszi, félreugorhasson, s egyik kezével övébe nyúlt.

E pillanatban valahol az erdőben egy lövés roppanása hallatszék. A legázolt vadkan 
érezni kezdé, hogy ellenfele kezeinek s térdének nyomása gyengül, s azzal végső erejé
vel egyszerre lehányva magáról a férfit, még egyszer hozzácsapott agyarával, és e csapás 
halálos volt, a férfi torkát hasítá fel.

Az odaérkező rokonok és vendégek a megölt vadkan mellett haldokolva találták a 
daliát. Jajgatva futottak hozzá, torkát kendővel kötözve be.

- Semmi, semmi baj, gyermekeim - hörgé a férfi, és meghalt.
- Szegény bajnok! - sóhajták a körülállók.
- Szegény hazám! - rebegé keservesen Ilona, könnyes szemeit az égre emelve.
A vigalom gyászra vált, a vadászat torrá.
A vendégek búsan kísérték legjobb barátjuk holttestét Csáktornyára.
Csak a kopasz férfi vette másfelé az útját:
- Mondtam, hogy másra is kell az élet - dörmögé magában.
- Ejh! Másutt is él még férfi! Egy országgal megyünk odább.
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*

Ez volt halála az ifjabb Zrínyi Miklósnak, hazája legnagyobb költőjének s legvité
zebb fiának.

így halt meg a férfi, kit a sors mindig tenyerén hordozott - honának szerelme, véde, 
dicsősége.

A vadásztanyát, a mulatókastélyt, hiába keresnétek ott. Elenyészett minden, a hős ne
ve, családja, emléke.

A hadvezért, a státusférfit elfeledték, csak egy maradt fenn belőle, egy él örökké: a 
költő!

18 5 2
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HáyJános

Dzsigerdilen

(Részlet)

Július tizenegyedike, éjszaka. Egy fiatal férfi lopakodik a koromra sötétült utcákon, 
léptei óvatosak, kutyát sem felverni, szárnyas népeket sem zavarni akarók. A köveken 
koppanás nem hallatszik, mikor a láb belebotol az úton maradt szemétbe, megáll, mozdu
latlan néhány percet, mintha a szél véletlen lobbanása tette volna az éji csöndbe a zörejt. 
Aztán indul megint csak óvatosan, közeledik a törökvár felé, amit alakjáról teknőcnek 
neveztek a korabeli hadmérnökök. A teknőc, aminek felül kemény páncélja van, s az 
alulról kifutó lábak képesek a hadakozásra, az ellene szegülő elveszejtésére. Valaha így 
osonhatott Báthory Zsigmond, a vízagyú imádott hitveséhez. Valaha, mikor már saját 
véreit, akik haditerveivel nem értettek egyet - török szokás szerint - kipucolta útjából. 
Bár - mondják - a fejedelmi palota ablakából mikor kipillantott, s látta atyjafiai halálra 
hálását, ekként kesergett nehéz szívvel: „Teremtő Uram, miért kényszerítesz arra, hogy 
sajátjaim vérével mocskoljam be kezemet? De több a te akaratod az atyafiságnál!” Aztán 
ilyenformán végzésében - az Ür nevében - megnyugodott. S való igaz, ezek után kemé
nyen elverte Musztafa basát, és még jobban megpucoltatta Szinán basát, a nagyvezért. 
Ám volt, kit a hadi siker nem töltött el nyugsággal. Az öreg Báthoryné, Majláth Margit 
megátkozta a fejedelmet gonoszságáért, hogy az ő fiát, Boldizsárt, s az ő férjét, Jánost 
halálra küldte. Levelet juttatott el Zsigmondhoz, amiben csak rövid, fenyegető mondatok 
hevertek: „Szerelmi ágyadon a meggyilkoltak véres testei fognak viháncolni. Örömödet 
sebesre mart kezek fogják letörni”

S az átok megfogant. Amikor Báthory Zsigmond a sikeres hadjáratok után, mint 
valaki hős, vágyai beteljesedése miatt szeretett hitvesét kereste föl, az édes találkozás 
örömei helyett csak hideg borzalmakat talált. Jövetele láng volt, ölelése jég. S a rémala
kok ott riogatták, hogy semmire nem mehetett az asszonnyal. így aztán kedve ment a 
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hatalmaskodástól is, elvetette a fejedelmi trónust, és szerzetesnek állt, pedig még alig 
múlt huszonnégy éves. Éppen annyi idős volt, mint a férfi, aki a kanizsai utcát rója.

És nekiindula, mint Káin, a sok ártatlan vérontásért bujdosni a világban - gondol
tam ott a temetőben, jőve el a púpra lett sírhalomtól. Pedig a férfi kezéhez sem vér, sem 
gonoszság nem tapad, és okát nem látni az ő bűnhődésének.

Most már egészen a falakhoz jutott, amelyeket szinte lépcsőssé tett a rengetegnyi 
hadverés. Feljutni ezen nem nehézség, fürgén surrant, csúszott kőlukacstól kőlukacsig, 
s a szíve rémeseket vert a hideg anyagra. Ha mind, kik rettegik a törökordast, most 
idejönnének, s mellkasukat nekinyomnák a falaknak - gondolta -, a szívek verésétől 
porrá omolhatna a vár. De csak egymaga volt, s a kő állta az ütéseket, s inkább a mell
kas kezdett fenyegetően omladozni. Az alsó lőrésen, ahonnét a nagyszakállú ágyúk 
bámulnak ki, belülre lendült. Finoman kanyargóit, kerülte az aligéber őrlegényeket, be 
Köprüli lakóhelyére, fel a lépcsőkön, hang semmi, a levegőben könnyed szusszanások, 
alszanak itt is és ott is. Át a negyven láb hosszú, tizenöt láb széles fogadótermen. Ide 
jártak a környező falvakból igazságtételre a nemesek, s néha egy-egy paraszt is bejutott. 
Köprüli magasra rakott párnakupacon trónolt, a szájába mindig ételeket tömködött, s 
a keményebb falatokat odaköpte a kövezetre, a panasztevő elébe. S azok persze szólni 
nem mertek, rezdületlen álltak a nyál-lucskos rágványok között - így mesélik.

A fogadótermen túl volt a kéjleső bég hálóhelye, oda kell bejutnom, de az ajtó erősen 
el volt reteszelve, s szolgák is álltak előtte. Egyetlen megoldásnak az kínálkozott, ha egy 
szinttel feljebb mászom, s ott a kandalló füstjáratán lecsusszanok. Ismertem ezt a titkos 
lehetőséget, sokszor mesélte nagyapám Martinuzziról, hogy qz se volt senki fia, mégis 
bíbornok lett belőle, mégis az ő kezébe került Erdélyország, mert leleménnyel bírt. 
Mikor csak apród volt, olyan, akiből legfeljebb kapitány válhatik felnőve, Martinuzzi egy 
nevezetes tanácskozás során bebújt a kandallólyukba, s urának mindazt kifülelte, amit 
ellenfelei terveztek, s innét a kis kályhafütőből hamarosan az ország legjelesebb méltó
sága lett. S bár nem sokat hittem abból, amit nagyapám mesélt, annyit megjegyeztem, 
a várak belsejében az egyetlen biztonságos járat a kandallók füsteregetője, feltéve, ha a 
téli hideg miatt nem lobog éppen a tűz. Csúsztam benne a zsíros koromban, jutottam 
lefelé, s elfeketülve, mint valamiféle ördögalak másztam ki a kandalló nyílásán.

A török már elnyúlt az ágyon, s a napi élvektől kimerültén hortyogott. Anna az ablak
nál bontogatta gyöngyarany haját, s mintha dúdolt volna valamit, a hang lassan kevere
dett át a szobán, olyan szomorú volt, hogy minden bútornál meg kellett neki pihennie, 
üldögélt egy kicsit, szemét törölgette, s aztán indult tovább arra, ahol én álltam. Mikor 
aztán elért hozzámig, felismertem a keserű szavakat is: Fordulj kedves lovam napszentület 
felé, úgyse jövök onnan, soha visszafelé. Messzeföldre megyek, elbújdosom innen, szép szülő
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hazámat nem látom meg többet. Az idegen földön olyan beteg vagyok, szomszédim házáig 
alig elámbolygok. Szomszédim azt mondják, talán meg is halok, én is azt gondolom, meg 
sem is maradok. Idegen országban, idegen emberek, járok az utcákon, senkit nem ismerek, 
szólanék hozzájuk, de ők nem értenek, ezen az én szivem de nagyon kesereg.

- Anna, Anna - súgtam alig hallhatóan -, a te szíved hazája, íme, itt áll előtted.
Anna mintha meghallotta volna a susogást, a kandalló felé fordult, ahol én csupa 

koromfekete alakomban álltam. Sikoltani sem volt ideje, nyomban elájult. Hozzálép
deltem, súgni kezdtem a fülébe:

- Anna, meglelted hazádat, ez a szív befogad, mint a persely.
S éledezni kezdett lassan, felnyitotta szemét, majd megint ájulatba esett, én meg mond

tam neki, susogtam a fülébe a kedves szavakat, hogy ki halni tud, élni is képes, s hogy 
én lennék, Rák Móric, s hogy ezerveszélyen átjöttem, mire végre megleltem. Hetedhét
rét görnyedve másztam be a teknőcvárba, csak azért, hogy mielőtt a fenevad felébred, 
elvigyem innen. És Anna, ahányszor életre tért, annyiszor esett újra az ájulásba. Ölembe 
markoltam, gondoltam, ha másképp nem megy, így juttatom ki a törökordas torkából. 
Magamhoz merítettem a puhagyöngy testet, óvatosan, hogy ne törjön el sehol a bőre, s 
elindultam vele a tanácsterem felé. Belülről halkan kireteszeltem az ajtót, s átsurrantam 
az alvó őrök között, aztán ki a bástyákra, hol az őröket lestem, hol Anna arcát, néha meg
csókolgattam a meleg bőrt, kicsi koromfoltok keveredtek a tiszta arcra. Már éppen leér
tem volna, amikor egy kövön megcsúszva nagy buhanással estünk mindketten a fal alatti 
füves földre. A zuhanás hangjára felneszeitek a törökőrök, s a várban kavargó ordítozás 
indult, hogy valaki szökik, valaki elmenekül a védfeladatok elől, felébresztették Köprülit 
is, aki rögvest rájött, hogy a szökevény csak Anna lehet. Rettentő haragra gerjedt, olyan
félére, amilyenre csak törökök tudnak gerjedni, s fegyverbe szólította az egész vársereget, 
mindenki lóra, kifelé a várból, átfésülni az utcákat, felhánytorgatni minden házat, a kapu
kon lélek se ki, se be. Fáklyalángok szelték át az éjsötétet, minden török vadul keresett. 
Köprüli aranyakat ígért annak, aki Annára bukkan, aranyakat meg földet meg rangot, 
végül mindent, még a kanizsai vilajetet is odaadta volna, de a menekülők nyomára nem 
bukkanhatott, mert míg az igyekvő szolganép a város utcáit és házait bolygatta, Móric 
és Anna már a Babócsa felé vezető utat rótta. S akkor aztán jelentették Köprülinek:

- Nagyuram, a szökevények nincsenek a falakon bévül.
Mikor ezt a jelentést kimondta a várparancsnok, melyek egyébként utolsó szavai is 

voltak, mert az elvadult török lenyisszantotta azon nyomban a fejét, mire pedig Köprüli 
levegőt harapott az újabb parancsszóhoz:

- Minden utat ellenőrizni! - addigra a két menekülő már a babócsai vár biztonsá
gában pihent.
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Kegyetlen napok virradtak akkor a kanizsai népre. Köprüli, mint a kiéheztetett 
vérvadak, naponta kétszer is kilovagolt a városba, leste az asszonyt, akit elveszejtett, s 
mikor megunta a keresgélést, halálnak adott egy-két férfit, egy-két nőt. Fogyatkozott a 
lakosság vagy tíz napig, amikor a béget szörnyevő betegség támadta meg. A férfirésze 
megkeményedett, s elkezdett üszkösödni, zsíros kelések nőttek a testén mindenfelé. A 
fájdalomtól, ami immár kívül és belül is marta, már olyannyira üvöltözött és vinnyo
gott, hogy a várban aludni sem bírtak a katonák, s aztán végül a városlakók is álmatla
nul töltötték az éjszakákat.

így történhetett meg, hogy a valahai erősséget, amit oly sok nehézség árán sikerült a 
töröknek megszereznie, s ezt követően egy percre sem engedték magyarkézre, Babócsa 
maroknyi őrseregével visszafoglaltuk

Alig lehettünk százan, s közülünk nem kevesen képzetlen katonák voltak, de mifé
le képzés kell egy ilyen vár visszavételéhez. A kapuk tárva-nyitva, az őrök kimerültén 
hevernek a falak árnyékában, a teknőcvár hídja leengedve. Minden tusakodás nélkül 
bejuthattunk Köprüli fogadótermébe, ahol a szétdúlt párnákon fetrengett a beglerbég. 
Fájdalmasan nyöszögött, s keléseiből fertelmes bűz párállott bele a levegőbe.

Megszántuk a legyengült, védekezni nem tudó törököket. Egyet sem pusztítottunk 
el. Összegyűjtöttük, s jobbjukon láncra kötöttük őket. Andrózó, a fegyverhordóm kive
zette a sort a városból, s én a vár fokáról Sztambul irányába mutattam. A töröksor csör
gedezve elindult, hogy visszajusson az Allakőrizte birodalomba. Csak maga Köprüli 
maradt. Halálos volt a betegsége, s egyetlen kérését nem tagadhattam meg tőle. Látni 
kívánta Annát. Megtörtént, láthatta. Békében, lelke tájain megnyugodva zárhatta le 
szemét. Mohamed csillaglovon jött érte, nyergébe rántotta s a túlvilág csillámló tájaira 
vitte, oda, ahová azok kerülnek, akiket a szerelem vitt a halálra.

19 9 6
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Mészöly Miklós

Suiting ezredes tündöklése

(Részlet)

Crescence-nak
A múlt század egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján érkezett Sutting 

ezredes Szegzárdra. Ennek nem maradt írásos nyoma, csak annyi, hogy Töttős Ármin 
lómészáros unokája följegyezte a dátumot a családi Biblia hátulsó lapjára: augusztus 12. 
Az öröknaptár útmutatása szerint ez hétfői napra esett. Az ezredes Bogyiszlón töltötte 
a vasárnapot, marhagulyást evett a Kolomphoz címzett fogadóban, és az asztal mellől, 
az udvaron ácsorgó gyerekek szórakoztatására, pisztolyával lelőtt egy karóra akasztott 
rozsdáskék fazekat. A fazék szokatlanul tompán csattant, ami a lövés mesteri pontosságát 
jelezte; úgy találta el, hogy a lágy ólomgolyó szétlapult szögfejként oda is forrasztotta 
mindjárt a bogos karóhoz. Ezek apróságok Gyermekkorában egy harkályt forrasztott így 
oda a fatörzshöz. A gyermekkor elmúlt. Mégis, egy kellemesen elköltött ebéd vagy vacsora 
után, mikor a merengésnek semmi nem állja útját, kockázat nélkül lehetett képzelegni 
arról, hogy az elegáns piros-fekete-fehérbe öltözött áldozta (lakáj vagy báli megbízott?) 
bajtársias hűséggel azóta is ott kapaszkodik a mohos kéregbe. Úgy tapasztalta, hogy egy 
idő múlva a vér is bekereteződik, mint az üveg alá tett zöld posztócskán a titokzatosan 
hajdani tölgyfalevelek. Sőt az ellenfél is ott ül az asztalnál, a leveséhez nem nyúl hozzá, 
mégsem hűl ki, és halottak a pincérek. Az ezredes sárga mellényt hordott a zubbonya 
alatt, egy Lemberg környéki parasztfölkelés idején kapta ajándékba Privorszky Crescence 
nemes úrhölgytől. A mellény zsebébe finom mívű gyűrű volt belevarrva, mint örökös 
tartozék. A gyűrű története olyan kerek, mint a telihold. Crescence-szal és három kislá
nyával a romtemplomhoz kocsiztak ki egy esősnek induló, mégis ragyogó napsütéses 
délelőttön. A mező virított, a dombok buján domborodtak, és a futó záporsuhintások 
- noha alig volt felhő - csillogó harántvonalakat húztak köréjük, mint a japán tusrajzo
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kon. A fölkelést akkor már leverték. A megszálló osztrák csapatok és a lelkes orosz 
önkéntesek még a szokottnál is kegyetlenebből hajtották végre a megtorlást a gyűlölt 
polákok ellen, miután kiderült, hogy a parasztok nemcsak a mindennapos nyomorúság 
miatt ragadtak fegyvert, hanem nemzeti fölkelésről volt szó. Az erzedes, életében először, 
kivonta magát az öldöklésből, és ezt össze tudta egyeztetni az esküjével. Ahogy múltak 
az évek, ez egyre többször fordult elő. Sorsdöntő vérengzések mellett lovagolt el, mint 
akit nagyobb izgalomba hoz egy virágvasárnapi keresztelő. Ez megzavarta a mendemon
dák ügynökeit. A homály nőtt, minél egyszerűbb lett a világosság. Európa kevés ütkö
zetet, csetepatét ismert, ahol az ezredes fel ne bukkant volna valamilyen minőségében. 
Küldetés, megbízatás, titkos futárposta - a suttogó képzelet szerét ejti, hogy a valósá
got szegényebbé tegye. Milánóban egy agg Comtesse cirádás erkélyéről nézte végig az 
utcába szorult kötelékek gyalázatos hősiességét. A katonák közül alig akadt valaki, aki 
megelégedett volna a jól irányzott lövés hörgő eredményével, utánaküldte a következő 
golyót is, s ezzel még egy utolsó rándulást, csodálkozó arckifejezést lehetett kicsikarni, 
hogy az is a zöld posztócskára kerülhessen. A szuronyokkal ugyanazt művelték, akár 
a nagyétkű habzsolok, akik ötször is belekavarnak a levesbe, hogy több sűrűje jusson 
nekik. A Comtesse Bresciába akart menekülni az éj leple alatt, s csak az ezredes taná
csára tett le erről a szándékáról, meglehetősen nehéz szívvel. A bresciai vérengzések 
azonban hamarosan igazolták, hogy a tanács nem volt légből kapott. Brüsszelben, Van 
der Noot ügyvéd és hazafi főhadiszállásán már-már árulásnak minősíthető anekdotá
kat mesélt el a császári helyőrség konyhaszemélyzetének lunátikus álmairól, melyek
kel kondérkavargatás közben szórakoztatták egymást. Mások viszont, akik a kevésbé 
regényes igazsággal rokonszenveznek, abban nyugodtak meg, hogy az ezredes csupán 
ártalmatlan különc, akire túlságosan erős benyomást tett egy ifjúkori szánút a keselyűsi 
ártéren, ahol farkasok szegődtek a nyomába, s csak úgy tudta távol tartani őket, hogy égő 
szalmanyalábokat hajított a szán mögé, s mikor fogytán volt a szalma, magát a szánkót 
gyújtotta fel. E szerint a változat szerint órákig volt alkalma szemügyre venni a várako
zó farkasok szemét, pillantásuk színeváltását az éjszakai máglyafényben és hallgatni a 
fegyelmezett lihegésüket. Ismét más volt a Kamarilla feltételezése. Többen úgy véleked
tek az illetékes ügyosztályon, hogy csak azért maradt meg a császári-királyi hadsereg 
kötelékében, hogy egy adott pillanatban rangjának és összeköttetéseinek teljes súlyával 
állhasson a forradalom rendelkezésére. Valószínű, hogy ez is közel esett az igazsághoz, 
csupán meggyőző bizonyíték nem volt rá.

Az ezredes egyenruháját a fölkeléssel rokonszenvező Crescence rejtette el a kastély 
padlásán, és ellátta civil öltönnyel. Az idegen, akit ezekben a hetekben a környéken 
láthattak, a fasorokban és a tavaknál, már nem viselt szakállt, vörös álhaja volt, és vörhe- 
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nyes szemöldöke, s csak annyit lehetett tudni róla, hogy angol kereskedelmi utazó, aki 
Moszkvából van hazatérőben. A férj a fölkelés ideje alatt Bécsben tartózkodott, miután 
ígéretet kapott, hogy ha kielégítő hűségnyilatkozatot ír alá, elnyerheti a császári adóhi
vatal egyik vezető állását. A kikocsizásra az együtt töltött hetek utolsó napján került sor. 
Túlzott udvariasság volt, hogy a lovász már reggel kilenc órakor megkérdezte tőle: „A 
szürke vagy a fekete hátast készítsem elő az esti indulásra, ezredes úr?” - de ez volt a 
szokás. Pedig még egy teljes nap állt rendelkezésükre; akár egy elfogyasztott bokrétából 
a maradék szál, melynek a szeméremszirmai már nem nyílhatnak ki. A fekete hátas
ra esett a választás. Crescence hajnalban nyitott rést a hálószobája ajtaján, és kilesett, 
hogy férje nagynénje, aki harminc esztendeje egy rózsákkal körbeültetett fehér házasság 
álomvilágában élt, vajon befejezte-e a szokásos éjszakai bolyongását az árkádos folyo
sókon. Komornája szerint a Méltóságos Asszony üvegen keresztül nyalja a mézet, és az 
is gyönyörű. A folyosó üres volt, az emeletről sem hallatszott le semmi nesz. Az ezre
des férfiúi méltósággal lépett ki az ajtón, s a zavar vagy a feszélyezettség legkisebb jele 
nélkül tért vissza a vendégszobába. A távolodó léptek biztonsága majdnem önkívületi 
csenddé csitult el Crescence-ban. Képtelen volt otthagyni a csukott ajtót, nekitámasz
kodott, s míg lehunyt szemmel összeszorította a combját, görcsösen forgatni kezdte 
köntösén az egyik gombot. Maga is érezte, hogy a festmények törékeny véglegességé
nek a foglya ezekben a pillanatokban. (Az idős Botticelli egyik tollrajzára emlékeztetett, 
mely a ravennai csetepaték idején veszett el a modell utazótáskájával együtt.) Az ezredes 
vendégszobájának ablaka a távolabb fekvő falu szétszórt házaira nézett, melyeknek jó 
része még mindig őrizte a fölkelés pusztításának nyomát. Az állat- és emberhulláktól 
megtisztított kutak változatlanul bűzt árasztottak, a kiégett padlások gerendái fekete 
cseppeket izzadtak a záporok után. A bíró udvarát fölverte egy piros szemölcsvirágú 
gyomnövény, s a Kormányzóság rendeletére a Kápolna-dűlőből sem távolították el a bitó
fát. A gyermekkor elmúlt. A reggelihez hívó harangkongatásig az ezredes ezt a tájképet 
nézte az ablakból. A vízhatlan utazózsák útra készen állt a szoba alkóvos beugrójában, 
s már csak a következő éjszakai szálláson derülhetett ki, hogy Crescence - nem tudni, 
mikor - milyen vajákos kézzel csinált rendet az ezredes örökös utazgatásainak szerény 
tartozékai közt. Minden összehajtogatva, kisimítva, formás göngyölegekbe csavarva, 
selyemzsinóros zacskókba szétválogatva. Elhinni is nehéz volt, hogy egy agyongyömö
szölt zsákba ennyi otthoniasságot lehet belevarázsolni. Mint ahogy a hintó poroszká- 
lásának sem volt semmilyen búcsújellege. Ugyanígy a romtemplomhoz sem fűződött 
eltemetett legenda vagy rémtörténet, egyszerűen a múlás túlélőjének bizonyult, tele 
tátongó sebhellyel, de a tornya állt, folyondár kúszta be, s az ablakmélyedéseiből növen
dék fácskák nőttek ki. A szűk völgyszorulatból kiszabaduló Peltew-patak idáig elsodorta 
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a lembergi albumin- és sörgyár szennyvizének a bűzét. A lovak jókedve feledtette ezt 
a stílustörést. Időnként nyihogva kapták föl rézsűt a fejüket, s a két duzzadó nyakívre 
ilyenkor még síkosabban tapadt rá a fény, és átnedvesedett. Láttára mindkettőjüket az 
éjszaka képvonulásai borzongatták meg. Közben a három kislány csacsogott, s a lapos 
szalmakalapjukról drótegyenesen dobta hátra a szél a máslis szalagot. Ezek a különben 
derékig érő pántlikák - valahányszor kátyúba zökkentek - gyengéden odacsapódtak a 
mögöttük ülő Crescence és az ezredes arcához. Ez mindig elnémította őket, pontosab
ban az ezredest, mert csak ő beszélt.

... Kívánhatnánk azt is, 
drága Crescence, hogy a halál fiatalabbnak mutassa magát, mint amennyire megöre
gedett. Valamikor zacskóban őrizgettem a legemlékezetesebb kövecseket, de a fiókok 
sorsa az, hogy a kulcsuk elkallódik, vagy idegen kezek törik fel a zárt. Végre is a pusz
tulás egyetemes és folytonos. De mégis van benne szelídség, ez katonásan belátható. 
Azok a rejtett lapulevelek például, melyek alatt egy egész világegyetem képes megélni, 
emlékek rétjei, kamrákba gyűjtött télirevaló. A gond csak az, hogy a forradalom késik. 
Csak rejtjelesen mondom ezt, drága Crescence. Ma esti távozásom legyen a megérke
zésem kezdete. Számolja végig az éveket visszafelé, és varázslat rabja lesz. A mulasztot
takban meg fogja találni a jelen időt. Az erdő nyiladékán kilép a szarvas, a havas tájban 
megpillantja az egyetlen érte virrasztó ablakot, és elindul feléje. Ezeknek a magányo
san világító ablakoknak nincs befejezhető regénye. A forradalom lappangva érik, drága 
Crescence. A szarvas körbejárja a házat, de még nem találja alkalmasnak a percet, hogy 
agancsával megkoccintsa az ablaküveget, a hátsó kertben csinál magának kotorékot, és 
ott éjszakázik. A behavazott fákon átüt a zöld levél, a mókusszem résében gerezdjére 
törik az őszi dió. Ez a jövő, drága Crescence, csak helyesen kell értékelni a megtévesz
tő jelenségeket. A futárok és konspirátorok értesülései nincsenek mindig rokonság
ban az igazsággal. Gondolja meg, hogy a számtalan ajánlat, hívás, hízelkedés, zárolás, 
fenyegetés, megalapozatlan vágyálom, bájolgás és magakelletés között mennyire nehéz 
épségben megmaradni és hajunkat a saját kezünkkel végigsimítani. Távol gordonka 
szól, erről ne feledkezzen meg. A réteken meghasadnak a tavaszi jéghártyák, és ennek 
zenéje van. Gondoljon a megismételhetetlen virágokra,, melyek képesek rá, hogy szir
mukat ne hajlítsák szét addig, amíg az erdő nyiladékában vadorzó rak tüzet. Különben 
Pan Skirecki sokkal megbízhatóbb személyiség, mint amilyennek első pillanatban ítél
te. Házát titkos alagút köti össze a régi hombárral, ahol a fölkelők lőszeresládái voltak 
elásva, s ahonnét az a gyönyörű fasor nyílik, a besüppedt kőpadokkal. Körteérés idején 
tegyen ott sétát, ha szerét ejtheti, fehér kalapban, félhosszú patentgombos cipőjében s a 
kék meanderfodros ruhájában... Pan Skirecki mindig időben fogja értesíteni, ha zivatar 
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várható, és a gyermekeknek is biztosítva a menedék az alagútban, magam ellenőriztem 
a titkosságát, aggodalom ne legyen a szívében, drága Crescence. Csak egyetlen kézre 
lehet utolsó csókot adni - ne legyen hát kétség, ha a fasorban szél fuj, és a holdat felhő 
takarja. A hold egyébként is veszély forrása lehet. Höchstádtnél magam adtam ki a 
parancsot, hogy a szuronyokat fejvesztés terhe mellett be kell sározni, hogy ne csillog
janak. A gyermekkor elmúlt. A lovam továbbvágtatott, amikor kilőtték alólam, és olyan 
erő röpítette, amelyet mi nem érthetünk meg. Valószínűleg az inakba száll le ilyenkor 
a fluidum, besűrűsödik, és ezüstcsillogású lesz. Répássy ezredorvosunk állította, hogy 
ismeretlen, ezüstös vérkocsonyát talált számos paripa bokaízületénél, amelyek halálos 
sebesüléssel is képesek voltak még egy utolsó száguldásra. Drága Crescence, én ebben 
látom a Gondviselés pazarló jókedvét. Egyébként is szerteágazó a rejtve gondoskodók 
szívós munkálkodása. Az észrevétlenségben a természetnek kell megnyilvánulnia. Ha egy 
halott fölkel a harctéren, és a fekete-mélykék felhők alatt elindul a garmadában heverő 
harcostársak között, ezt annyira természetes eseménynek kell elfogadnunk, mint az én 
hajdani lovam száguldását. Feltehetően a parancsnokság új szálláshelyét akarja megke
resni, és további megbízatásra vár. A forradalom nem békélhet meg a semmittevéssel. 
Sose feledkezzen meg a Természet pazarló jókedvéről, Crescence. Valójában hét csillag 
hullott le abban a pár hétben, amit a fölkelés leveréséig együtt tölthettünk. Ne higgye, 
hogy nem volt meg bennem is a kötelesség jégrianása, nem láttam a ködön át az égő 
házak padlásodúiban a csókafészkek parázzsá izzott fiókáit, bölcsők karfáján a százéves 
ringatások kéznyomát, pincékben a gyertyacsurgást, akonákon a vörösre színeződött 
kukoricacsumát, tükrök sarkában a száraz rozmaringágat, vásári sípot a lámpaernyőn és 
az ablaküvegre szorított homlokok barázdáit. A mi rokonszenvünk, Crescence, kölcsönös 
szomorúság. A magházban ugyanúgy fekszik a két mag. Valahány paraszt arcra bukott 
ebben a fölkelésben, mi is arcra buktunk velük. Ezt tudnia kell. És mégis áldozat marad 
ez a hősiesség, hogy ha ideje jön, a forradalom fölkelhessen. A holnapi tisztaságnak is 
véres a talpa, s ezt vegye úgy, hogy zápor mossa kékre az eget. Ne sírjon, Crescence. 
Ne miattunk sírjon, csak értünk Rejtjelesen mondhatom csak, hogy mifelénk délen a 
gyümölcs érőben van. Ezer és ezer Pan Skirecki támaszkodik a vasvillára, és néz ki a 
törpe ablakokon, az istállók szénaszemetes szellőzőjén. A levegő, azt mondják, érezhe
tően súlyosabb lett a déli megyékben, mintha a szél folyton sűrítené, és nem engedné 
ingyen szétszéledni. A férfiak ritkán szólnak; s ebben a sűrű levegőben olyan a szavuk, 
mint mikor dió koppan a csend szemérmébe. Nem csoda, ha a Kamarilla tehetetlen. A 
szerelem nagyobb évszak, Crescence, mint a napokra tépdesett kis zsarnokoskodó időjá
rások. Megbízatásom, hogy az egyetlen szó helyét keressem meg, de még nem kaptam 
utasítást, hogy haladéktalanul odautazzam. Az első Ön lesz, Drágám, aki erről értesülni 
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fog. Mi úgy tekinthetjük most, hogy a Nagy Áldozat kegyeltjei vagyunk. Megadatott, 
hogy forró biztonságból - igen, a Te hálószobád ablakából nézzük végig a bukásra ítélt 
fölkelés iszonyatát. Sutting ezredesnek újból álarcot kellett öltenie, távol tartotta magát, és 
részvétlennek mutatkozott, ismét híre ment, hogy áruló, gyáva, besúgó, kéjenc, fantasz
ta, bűnös hajlamok kalóza, jezsuita alakváltó, jéghideg kalkulátor - minden lehetséges. 
Te leszel az egyetlen, aki másképp tudhatod. Le jour n’est pas levé, ma chère Crescence. 
Különben a fekete hátast választottam, amelyik elsőnek dobrokolt fel, mikor az istál
lóba először bevezették, és a válladat végignyalta. Az első csillag ekkor hullott le a hét 
közül. Másodikként a világító bogár, amelyik a fasor lombsűrűjéből repült le az üszögös 
tűzrakás fölé, beleszédült a forróságba, s Te azt mondtad, most ő is menyegzői pernye, 
bármilyen pici is. A tavaknál kendőbe fogtál egy napkárászt, morzsát tettél a szájába, és 
visszaengedted a vízbe - s valamiképpen ez is csillaghullás volt. Egyszer egy egész éjsza
ka néztelek csak, eldobtuk a köntöseinket, Te rézsút hevertél a brokáton, mozdulataidat 
nem lehetett előre kitalálni, hiszen Te sem ellenőrizhetted őket, nem volt hatalmadban, 
mint ahogy nekem se, hogy másfelé nézzek, és érinteni csak gondolatban volt szabad. 
Ez volt a negyedik csillag. Másnap esett az eső. Zoska, Amálka és Anette együtt ültek 
le a zongorához, együtt játszották a Hazatérő vidám földműves-t, három fekvésben. Te 
azt mondtad, már négyen szaladnak feléd a fasorban a lapos szalmakalapjukkal; és a 
szalonban bealkonyodott. Zoska a lábad elé ült, Amálka a válladra hajtotta a fejét, csak 
Anette állt meg egy kicsit messzebb, felváltva a szemünkbe nézett, szájába vette a nyak
láncáról lecsüngő keresztet, és madárpuhasággal tenyerembe csúsztatta a Höchstádtnél 
behorpadt dohányszelencét. Ha nem hull le ez az ötödik csillag, lámpást kellett volna 
gyújtanunk Aztán Wales és Ludwik, a két gyermekóriás, akik testükben hozták ide a 
golyót és a hírt, hogy a császáriak vérdíjat tűztek ki a fejükre... A Te kezed hűsítette a 
homlokukat, és én, Sutting ezredes helyeztem Rhenus-forintot a lecsukódó szemükre. 
A halál és a szerelem évszaka nem választható el. A gyermekkor elmúlt, Crescence. 
És mégis, az élet néhány hét alatt is képes magot kipergetni, amit más vaksin kotorgat 
össze, távol az ölelés hörgésétől és a haldoklók kamaszmosolyától. Már közös halottaink 
is vannak, Drágám, miért panaszkodjunk a kurta napok örökkévalóságára? Csillag ez 
is, amelyik zuhanva világít. A szép hatodik...

19 8 6
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Jókai Mór

A kőszívű ember fiai

(Részlet)

Elöl víz, hátul tűz
De most merre?
Ez volt a menekülő huszárcsapatra nézve az élet-halál kérdés.
Útjukat állja egyfelől az egész hadsereg, melynek zászlói közül a magukét kiragad

ták; másfelől két folyam, a Duna és a March; azután egy hegylánc, a Kárpátok. Ahol út 
és emberlakta hely van, ott megrakva minden helység a főhadsereghez siető katona
sággal; amerre pedig szabad a tér, ott nincs sem út, sem hajlék megpihenésre, sem egy 
falat kenyér.

Másfél óra hosszat ügetve mentek folyvást egy dűlőúton előre, melyről tudták, hogy 
a Dunához vezet.

Akkor elhajtotta a szél a felhőket, s amint megszűnt az eső, kezdték tájékozni ma
gukat.

Jobbrul meglátszott a Duna. Tükre fekete volt a fölötte elvonuló felhőtől.
A jobb parton látszott egy leégett révház, melyet öt nappal elébb még a stájer vadá

szok védtek a horvát csapatok ellen, s a harcban elpusztítottak.
Ide irányította csapatját Richárd.
A puszta épület kormos falait nem őrizte senki, a tágas udvaron elfért az egész lo

vasság.
- No, fiúk! - monda Richárd, maga körül gyűjtve legényeit -, most rátérünk arra az 

útra, amelyiken vagy hazajutunk, vagy a pokolba. Jól tudjátok magatok is, de azért én 
is elmondom, hogy amit csak ember valaha kiszenvedett, az mind előttünk áll sorban, 
néhol csoportban is. Futnunk kell éjjel és nappal, úsznunk vad és szelíd vizeken keresz
tül, hegyeket megmásznunk, szemünket le nem hunynunk, koplalnunk, verekednünk; 
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amelyikünk kidűl, az elveszett; ha elfognak bennünket, főbe lőnek Én tehát nem mondom 
senkinek, hogy jöjjön velem, hanem megyek előre. Nem nézek hátra, nem számlálom meg, 
hányán jönnek velem abból a kétszázhúszból, akiből a század állt még tegnap este. Nem 
esküdtetek meg senkit. Sötét van; aki másra gondolta magát, elmaradhat, visszatérhet. 
Hanem ha egyszer a nap feljön, akkor azután, aki odáig velem jött, az készen legyen rá, 
hogy a csatatér törvénye alatt áll, és megtesz mindent, amit én parancsolok, zúgolódás, 
morgolódás nélkül. Most tehát utánam, akinek tetszik! Jön az első próba!

Az első próba nagyon alkalmas volt arra, hogy valakit, akinek a szíve nem dobog az 
igazi helyén, rögtön megtérítsen. Richárd kapitány gázlót keresett a Dunán keresztül.

Korábbi táborozási hadgyakorlatokból jól ismerte a környéket, a Duna medrét 
zátonyaival, sekélyeivel; neki és vén huszárjainak játék volt a Dunán átkelni híd nélkül; 
hanem az ifjabbaknak aligha nem jutott valami eszébe, mikor felnéztek a futó csillagra, 
mely éppen akkor hullott alá az égről, mikor a legelső paripa csülökig kezdett gázolni 
a vízbe - s előttük állt az egész széles, sötét folyamtükör, melyet nyeregben ülve, fegy
verzetestül kellett átszelni.

Pedig ez még csak játék! Mentül szélesebb a víz, annál lassúbb a folyása, annál seké
lyebb a medre. A két part között három zátony fekszik; azokat a víz csillámáról felisme
ri a vezérlovag, s míg azokon végig csak gázolni kell a vizet, a közöttük fekvő mélyebb 
folyáson igyekezve úsznak át a lovak.

Ha valaki nézné ezt a képet, a sötét víz tükrén egy ezüstszegélyű óriáskígyót látna 
átkanyarogni. A lovak fejei s a lovasok derékig emelkednek ki a vízből, kettesével egymás 
mellett, hosszú sorban.

A túlparton egy fiatal nyárfapagony fogadja a menekülőket. Annak egy tisztásán 
összegyűjti Richárd követőit.

- Most számláljuk meg, hányán vagyunk!
Az őrmesterek számba veszik a legénységet.
„Kétszázhúsz!”
- Lehetetlen! - mond Richárd. - Hiszen kettőt az előőrsön hagytunk.
- Már itt vannak - szólal meg egy dörmögő hang, melyben Pál úr borízű hangjára 

ismer Richárd.
- Te vagy az, Pál? - szól a kapitány megörvendve. - Utánunk találtál?
- Ismerem az esze járását.
- No, az derék volt tőled. Mi hír a táborból?
- Mikor én eljöttem, a vasasok felkerekedtek, s lehúzódtak a város felé, mintha csak 

ki akarnának bennünket kerülni; akkor aztán én is azt gondoltam, hogy nekünk már itt 
nincs mit strázsálnunk, gyerünk, öcsém, a többiek után.

- Nem vettél észre semmi zajt?
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- Semmi nesz sincs. Az eső sorban kioltotta az őrtüzeket.
- Hová lett a hadnagy és zászlótartó?
- Azok nem értettek velünk egyet; elzártuk őket egy kriptába.
- Élve?
- Igen. Fel van írva az ajtóra, hogy ott vannak, értük mehet, akinek kellenek.
- Engem is oda zártatok volna, ha veletek nem jövök?
- Igen. Halva.
- Miért halva?
- Megbecsültük volna vele.
- Köszönöm. Megszolgálom. Most tegyétek le a kezembe az élteteket, amint én az 

enyimet a tietekbe adom. Vedd kezedbe a zászlót; te fogod ezentúl hordozni. Álljatok 
körülem!

A huszárcsapat négyszöget alakított, melynek közepét Richárd foglalta el a 
zászlótartóval.

A láthatár keleti oldalán halványsárga vonal kezdte el különválasztani az eget a föld
től; de még inkább jelenté a reggel közeledését a távoli ágyúvillogás; az ostromtelepek 
megkezdték munkájukat a torlaszok ellen. Virrad!

A sápadt reggelfény s a tűzvillanások mellett esküdött kétszázhúsz ember, egy sárguló 
erdő közepeit vezére szavára vas engedelmességet, vak bátorságot, végelszánást - egész 
a hazajutásig.

Mikor a nap tűzveres hegyként kiemelkedett a hegyek mögül, akkor látták, hogy a 
középen lobogó zászló - ama háromszínű.

Előre!
- Félnapi egérutunk van - monda Richárd bajtársainak -; aki legközelebb észre fogja 

venni eltűnésünket, az Palvicz Ottó, a vértesek őrnagya. Üldözni fog bennünket azon 
az úton, amelyen menekültünk, s csak itt fogja észrevenni, hogy átúsztattuk a Dunát. 
Nehézlovasság ezt nem csinálja utánunk. Vissza kell kerülniök a hajóhídig, hogy a túlsó 
partra átjöjjenek. Azalatt mi félnapi járóföldet nyerünk előttük Ha késő estig folyvást 
nyeregben ülünk, akkor üldözőink minden erőfeszítés mellett sem érik el, hogy utunkat 
elvághassák Ez az első nap feladata. A többit majd megtudjuk később.

Richárd minden nála levő pénzét kiosztá a legénység között azzal az utasítással, 
hogy bárhova szórja is őket széjjel a viszontagság, élelmiszereikért megfizessenek, a 
népet ne zsarolják.

Azzal megindultak a nyárerdőből előre, utat keresni. A legközelebbi dűlőút egy 
magányos úri kastélyhoz vezette őket.

Az a kastély egy cseh főnemes birtoka volt.
Csak az úrnő volt honn.
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Férje a koruna cseszka pártjához tartozik.
Richárd maga beszélt az úrnővel, mire a legénység pálinkát, kenyeret, füstölt húst 

kapott, valamint koszorúba fonott szénát és abrakot lovai számára.
Két óráig pihentek itt. Richárd az úrnőtől egy részletezett térképet kapott, melyben 

minden dűlőút fel volt jegyezve egész a morva és magyar határszélig. Erre volt legfőbb 
szükség!

Egy erdőkerülője az úri kastélynak vezette el félreutakon az egész csapatot a legkö
zelebbi erdőségig. Ott ismét szerencséjükre bízta őket, s a menekülő hadfiakat elnyelte 
nemsokára az erdőhomály és a korán beálló őszi éjborongás.

Amint egy hegyhátra felkapaszkodtak, Pál úr figyelmezteté Richárdot a hegytetőkön 
itt-amott kigyulladó tüzekre.

- Ez nekünk szól - monda Richárd. - Jeltüzek azok, amikkel szökésünket 
tudatják.

Nemsokára láthatták, hogy a jeltüzek nemcsak hátuk mögött, hanem előttük is kez
denek sorba fellobogni. Az egész vidék mind a határszélig fel lesz ez éjszaka ellenük zaj- 
dítva.

Egy máglya a hátuk mögött hagyott ellenkező hegyoldalon az egész messze tájt 
megvilágítá, amelyen éppen keresztüljöttek.

Richárd távcsövével kiveheté, hogy a tűz világánál lovas alakok haladnak keresztül.
- Nyomunkban vannak! Sokkal hamarább, mint hittem. Most aztán nincs tana

kodni való idő.
Hogy utat veszítsen, egy mély völgynek vette irányát.
Ismerte azt a völgyet korábbi hajtóvadászatokból; egyik osztrák oligarcha birto

kát képezte az. A völgy oldalán szabályozott hegyi patak fut végig, mely alant roppant 
medencét táplál vizével. Annak egy része halastónak van elrekesztve, más része hét kőre 
dolgozó malmot hajt, s koronkint rétöntözésre is használtatik.

Richárd úgy okoskodott, hogy ha ő e malmon egyszer túl lesz, annak a vízgátját 
elszakítja, s a vizet ráereszti a völgyre. Akkor aztán nincs az a lovas, aki azon a völgyön 
keresztül tudjon hatolni az ő nyomában, kivált ha Palvicz jön utána nehézlovasaival, 
azok bizonyosan benne maradnak a posványbán.

Hanem egyre nem számított - arra, hogy ami szolgálatot ő szándékozik megtenni 
Palvicz Ottónak: ugyanazt megtehette már valaki más őneki.

Mikor a völgykanyarulatnál a malom tájékára értek, Pál úr vágtatott vissza az élcsa
pattal, jelentve, hogy az egész völgy tele van vízzel, a gát keresztül van szakítva előttük. A 
molnár azt mondja, hogy az uradalmi erdész vágatta azt keresztül ezelőtt egypár órával. 
Tehát bizonyosan az ő feltartóztatásuk végett történt az.
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Richárd a malomhoz lovagolt. A völgy egészen víz alatt állt már. S a vízen csak egy 
keskeny cölöpös gát vezetett keresztül, az pedig kétölnyi szélességben le volt bontva, 
úgyhogy csak a cölöpök álltak ki a vízből.

Richárd nem veszté el hidegvérét.
- Nem baj ez. Le kell venni a malom kapuit, keresztülfektetni a cölöpökön, s mind

járt lesz hidunk.
Intézkedését rögtön foganatosították. A malom kapui előhozattak, s áthidalták 

velük a gátrést.
Hanem a lovak nem akartak rámenni a hídra.
- Félnek tőle, mert fehér - mondta Pál úr.
- Be kell hinteni sárral - parancsolá Richárd.
- Nem jó lesz. Akkor majd nem tudjuk meggyújtani.
- Igazad van, Pál. Ha magunk átmentünk rajta, meg is kell gyújtanunk, hogy más 

ne használhassa. Találsz a malomban degetet.
Azt csakugyan talált Pál úr, egy hordóval. Végigönték s elmázolták a rögtönzött 

hídon. Most aztán éppenséggel nem akart rámenni egy ló sem. A degettől csúszott a 
patkója, s a tompa dobogástól visszarettent.

Pál úr káromkodott, mint egy pogány.
- Bizony itt nyomnak bennünket.
- Dehogy nyomnak - biztatá Richárd. - Mi ketten szálljunk le a lórul. Egyikünk 

biztatja hátul, másikunk vezeti a kantárnál fogva, mindenki lován maradjon.
Ez volt aztán a pogánynak való munka. Egyenkint vonszolni át minden ijedező, kapá

lózó lovat a dobogó hídon. A paripa, amint meghallotta a dübörgést lába alatt, horkolt, 
tombolt, ágaskodott; a rajta ülő káromkodott. Pál úr könyörgött neki minden szentekre; 
Richárd nyűtte rajta hátulról a rőzsekarókat, csak úgy csattogott. így vittek át minden lovat.

No, ezt a lármát meghallhatta, aki csak élő emberszámot tett abban a környékben.
Nem is veszett az kárba; rövid idő múlva kigyulladt a jeltűz annak a hegynek a 

tetején is, ahonnan a többi jeltüzet észrevették. Üldözőik már odáig értek a nyomukon. 
Bizonyos, hogy erre a lármára csak utánuk találnak.

Richárd és Pál úr facsaró víz volt már az izzadságtól.
- No, kapitány uram, én ma leszolgáltam a purgatóriumból a fele kapitulációt - 

monda az öreg, mikor már mind átvonszolták a lovasságot. Csak harminc vezetékló 
volt még hátra harminc vitézzel.

- Trombitaszót hallok a hátunk mögött - monda az egyik legény -, jó volna tán a 
vezetéklovakat hátrahagynunk, s akik átmehetünk, mennénk tovább.

- Csak fogadjátok az én parancsomat - monda Richárd -, a lovak közül egyet sem 
szabad elhagyni; mindenki együtt maradjon. Senki előre ne menjen!
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A vezetéket is áthurcolták egyenkint.
A trombitaszó most már egészen közel hangzott a völgyben, s a sötéthez szokott 

szem kiveheté a közeledő fehér köpönyegeket
Richárd valamit súgott Pál úr fülébe, mire az két legénnyel eltávozott a gát 

mentében.
Azután meghordatta Richárd a rögtönzött hidat száraz gallyakkal, a maradék kátrányt 

ráöntötte, s azzal üszköt dobatott bele.
Mikor a láng fellobogott, már akkor színről színre láthatá egymást a két csapat.
Richárd felugrott lovára, s parancsot adott lovasainak az indulásra. „Csendben és 

vigyázva a keskeny gáton végig a völgy mentében!”
ö maga leghátul maradt.
Amazok ott túlnan nem jöttek a szokott zárt rendben. Az üldözés alatt nekik is 

úgy felbomlottak a soraik, hogy óra járásnyira voltak elszórva egymástól; négyötöde az 
ezrednek itt-amott elmaradozott.

Azok között, akik a nemes hajtóvadászatban legközelebb érték a kergetett vadat, 
ott volt Palvicz Ottó maga. Jó telivér lova győzte az üldözést. Húsz óra hosszat tartott 
az már pihenés, etetés nélkül.

Nem is igen volt Palviczcal több húsz embernél. A többi még ki tudja, mikor érkezik.
Hanem ennek a húsz embernek az élén mégis odalovagolt Palvicz Ottó az égő hídhoz, 

s megkísérti a lovát nekihajtani. A paripa megtagadja a tűzbe ugratást.
Palvicz ekkor átkiált Richárdra:
- Baradlay Richárd százados!
- Itt vagyok, Palvicz Ottó őrnagy!
- Add meg magad kényre-kegyre!
- Jöjj ide, és fogj el!
- Azt meg is teszem, bizonyos légy felőle.
- De ma nem.
- Még ma bizonnyal. Addig meg nem pihenek.
- Megpihentet ez a mocsár.
- Egy óráig. Egy óra alatt betömetem a rést, s ismét sarkadban vagyok, nem mene

külsz meg tőlem.
- Majd meglátod.
E szóváltás alatt a halastó tájáról harsogó moraj hangzott, mint mikor vízzuhatag 

omlik alá, s Palvicz Ottó észrevevé, hogy egy új áradat rohan a gátrés felé, mely azt 
szélesebbre kezdi szakítani.

- A halastó zsilipjét is felhúzattam - monda Richárd -, nem fogod te ezt a rést egy 
óra alatt betömetni.
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Palvicz Ottó látta, hogy Richárdnak igaza van.
- Azt látom, hogy nem jutok hozzád, hanem ha gavallér ember vagy, maradj a 

helyeden, s vívjunk meg a tűzön-vízen keresztül, ahogy derék katonákhoz illik. Elfo
gadod a pisztolyt?

- Elfogadom.
- Lövünk egymásra addig, míg egyikünk a lórul lemarad.
- Nem bánom; hanem elébb a katonáid menjenek a lőtávolon kívül; minek lőnők 

meg egymás helyett ezeket a derék fiúkat?
- Igazad van. Jobbra át!
- Balra át! Indulj!
A két vezér a zuhatag két partján maradt, mely fölött recsegő lánggal égett a híd; jó 

világítás egy éjjeli párbajhoz.
Fehér köpönyeg volt mind a kettőn, jó céltábla. Kétszer lőttek egymásra; Palvicz 

golyója Richárd csákóját fúrta keresztül, míg Richárd ónja Palvicz mellvértjén ütött 
horpadást.

- Újra töltsünk! - kiálta Palvicz. Hanem már ahhoz nem volt sem idő, sem alkalom. 
Pál úr a halastó zsilipjét kiveté helyéből, s az egész víztömeg nekizúdult a malomgátnak, 
az égő hidat cölöpöstül beledöntötte a mocsárba; egy perc alatt sötét lett, s a két ellen
félnek menekülni kellett jobbra-balra a rohanó ár elől.

- Holnap folytatjuk! - kiálta át Palvicz Ottó.
- Ott leszek! - viszonzá Richárd.
A mocsár, mely egy perc előtt még vérveres volt, mint a Phlegetón, most fekete lett, 

mint a Sztüx.
Ez fél napig vissza fogja tartani az üldöző lovasságot, azalatt tovább menekülhet 

Richárd futó csapatja.
Csakhogy most már fel van lármázva ellenük az egész vidék A legközelebbi falu

ban, melyet elérnek, már megtagadják tőlük a parasztok az élelmet. „Ti nem jó járatban 
vagytok” - mondják nekik, s odább kell menniök étien, mert rabolni nem akarnak.

Egy híd előtt már kaszás népfölkelés fogadja őket, s megtagadja az átkelést a hegyi 
folyamon.

- Kapitány uram! Ahogy Bécsben az apácaklastrom előtt tettünk!
- Nem szabad - mond Richárd -, a fold népével nem verekszünk.
Azokat ugyan egy sor lövéssel is szétriaszthatta volna, de inkább más utat vett, s 

kétórai kerülőt csinált.
Nem akart vért ontani, míg hazájába nem ér.
Enni sehol sem kaptak már, a nép mindent eldugott előlük.
Délfelé egy kocsmában jutottak egy egész kenyérhez és pálinkához.

314 I Arachné szőnyege



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok...

A kenyeret maga Richárd felosztá annyi darabra, ahány embere volt, s kiosztá közöt
tük, mint az Ür vacsoráját. Egy korty pálinka a kenyérhez; ez volt minden ebédjük Mint 
a hajótörötteknél, kik egy tutajon menekülnek a tenger hátán.

Délután ismét egy patakmalomhoz jutottak; az éppen haricskát őrölt.
Eldorádó ez! Haricskapuliszka lesz itt minden ember számára! Lukulluszi vendég

ség! Nincs ugyan hozzá se zsír, se szalonna, de fejedelmi lakoma az magában is. Ki ne 
ismerné az ízét; mikor vadászaton elfogyott minden eleség, s aztán a jó sors egy juhász
kunyhóhoz vezetett, ahol volt minden: víz és haricskaliszt.

A huszárok lenyergeltek, egy rész a lovak vasalásához fogott, másik a konyhához 
látott, roppant kondérban kavargatva a fakóbarna liszttömeget, mely különös szakács
művészi vegytan folytán, a víz hozzájárultával lassankint egy tömör egésszé idomul, 
amit úgy neveznek, hogy puliszka.

Richárdnak azalatt, míg a lakoma készült, gondja volt az előőrsöket kiállítani, nehogy 
meglepessenek

Mikor készen volt a puliszka, rúdra vették a vaskondért, s mert abban estig sem hűlt 
volna meg, leterítének a gyepre tizenkét huszárköpönyeget; s a nagy fakanállal kitálalák 
tizenkét részre a párolgó főzeményt, amihez még a farkaséh sem közeledhetett volna 
azon forrón.

Mikor aztán éppen neki akartak telepedni a fehér köpönyegnek, mely egyúttal abrosz 
volt és tál, jönnek vágtatva az előőrsök: „Rajtunk vannak a vértesek!”

Hirtelen nyergeim és lóra kapni! A forró puliszkát belecsavarintani a köpönyegbe; 
azt átvetni a nyergen! Még csak bele sem kóstolhattak

Zengett is az erdő a sűrű áldástól!
És mármost megint előre, ahogy a ló bírja!
Most már nem kereste Richárd, merre van út, csapás - hanem amerre a napkeletet 

tudta, a rónán keresztül: mezőkön, tarlókon, szántott földeken át, hogy a hab csörgött 
a lovakról kétfelől.

- Minden lovunk itt vész! - dörmögé Pál úr a háta mögé, mikor a szétziláltan futó 
csapatra visszatekintett.

Egy-egy ló ki is dűlt; annak a lovasa felkapott a vezetékre. Jó volt azokat elhozni. S 
aztán igyekezett az elmaradozó a többieket utolérni.

Hanem az üldöző csapat sem volt jobb állapotban.
Bár ily közel beérte ellenfelét, az egyenes úton nyomába szelve annak, ki kanyarogni 

volt kénytelen; itt a szántóföldeken keresztüli futtatásban nem állta ki vele a versenyt.
Richárd jól számított erre. A nehézlovasság csak léptetve tudott haladni a süppedő 

talajban, míg ők kocogva győzték
Mégiscsak amazoknak kell elébb kidülniök.
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Richard leghátul maradt, hogy egyetlen emberét se veszítse el. Ha valamelyiknek 
valami baja történt, segített rajta.

így került össze másodszor is Palvicz Ottóval.
A vértes őrnagy messze háta mögött hagyta utolsó kísérőjét is. ö egyes-egyedül 

rugaszkodott Richárd után.
Richárd hátra-hátranézett rá, s engedte magához közelebb jönni.
Egyszer aztán oly közel jutottak, hogy egymás szavát meghallhatták.
- Állj meg egy szóra! - kiálta Palvicz.
- így is meghallom - felelt Baradlay.
- Ha bátor vagy, ne fuss előlem!
- Pedig leszek olyan bátor, hogy egészen elfutok előled.
- Az gyávaság. A hátadat látom!
- Majd lesz még megfordítva is.
- Nem mersz velem megverekedni.
- Nem akarok Azalatt, míg mi verekszünk, a te csapatod utolérhetné az enyimet.
- Úgyis utoléri.
- Gondolod?
- Bizonyosan tudom. Ti balgák! Látjátok ott azt a füzes vonalt? Az ott a March partja.
- Ismerem.
- Ott meg vagytok szorítva.
- A Duna sem szorított meg.
- A Duna még jó ember, de a March rossz ember. Azt te nem ismered.
- Majd megismerkedünk egymással.
- Jobb lesz, ha szembeállsz és megverekszel; ha elfoglak, nincsen pardon!
- Nem is kértem.
Ez a szóváltás egész kedélyesen folyt a két vitéz közt, kiket alig három lóhossznyi tér 

választa el egymástól. Richárdnak gondja volt rá, hogy egészen közel ne eressze magá
hoz üldözőjét.

Az előrehaladt huszárcsapat egymás után elért ama füzes vonalhoz, mely a March 
partját jelzé. Ott megálltak

- Látod! - kiálta Palvicz. - Huszárjaid nem mernek nekivágni a Marchnak
- Majd mernek mindjárt!
- Örült vagy. Lovad, embered mind elvész, ha most tajtékzó izzadtan a jéghideg 

vízbe viszed.
- Ha vész, velem együtt vész!
Ezzel a szóval sarkantyúba kapta paripáját Richárd, s vágtatni kezdett.
Palvicz utána.
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Gyepes térre jutottak, ahol a két nemes mén könnyedén futhatott.
Palvicz két lóhossznyira beérte Richárdot, mikor az a füzes partra felkaptatott.
Richárdnak kétpillanatnyi ideje volt.
Az egyik arra, hogy végigtekintse a veszedelmet, mely elől huszárjai visszadöbben

tek. A March meg volt áradva a záportul, s sebesen hömpölyögve rohant partjai közt 
iszapos, sárga hullámaival. Ez a halál lakása!

A másik pillanat pedig arra, hogy csapatjának e szót kiáltsa: „utánam!” - s azzal a 
magas partról a hab közé ugrasson.

A nyomába kaptató Palvicz rémülten rántá vissza paripáját.
Pillanat múlva felmerült ló és lovas a fejük fölött ívben csapó hullámok közül Richárd 

nevetve kiálta vissza ellenfelére:
- Nos, hát jer utánam!
Erre az egész huszárcsapat egy harsogó éljenordítást rivallva nekiugratott a sebes 

árnak, s követte vezérét.
Palvicz Ottó elbámulva nézett utánuk; nézte vergődésüket a ragadó árzajlatban - s 

talán még aggódott is, hogy oda ne vesszenek.
Mind átjutottak a túlsó partra.
Nem ártott meg nekik a jéghideg fürdő. Még új erőre kaptak tőle.
Hanem a vértescsapat nem csinálta utánuk ezt a merényletet. Palvicz végképp 

elszalasztá őket.
- Baradlay! Még találkozunk! - kiálta át a túlsó partra.
- Keresni foglak - viszonzá Richárd.
Lucskosan, bőrig átázva folytatták a lovasok az utat.
Még jó volt rájuk nézve az új erőfeszítés; hiszen ha meg akartak volna pihenni, ázot- 

tan, a kemény őszi éjben megvette volna őket az isten hidege.
Ló és lovas füstölgőit a párázattól. Hányadszor száradt meg már rajtuk az a ruha a 

hideg széltől!
A March túlsó partján süppedékes róna fogadta a menekvőket. A lovak csülökig 

dagasztottak a sárban. Mégis előre kellett menni; most már lehetetlen volt a végszük
ségnek, az életfenntartás parancsszavának nem engedni. Vezér és közvitézek mind azt 
hitték, hogy ha a jövő éjszakát lovastul együtt födél alatt nem tölthetik, mind elpusz
tulnak; már ekkor a harmadik éj következett, hogy szemét le nem hunyta senki. Ki kell 
egyszer aludnia magát mindenkinek, s legalább egyszer jóllaknia, hogy a továbbihoz 
ereje legyen.

„Csak egy falut hozna már elénk az Úristen!” - imádkozott magában némely fiatal 
huszár. Pedig a huszárnak nem jó imádkozni. Ez Pál úr életbölcsészete. Csata órájában 
sokszor meglátja az újonc legény arcán, hogy ez most magában imádkozik, s veszek
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szik vele emiatt: „Ha imádkozol, bizony rád talál a golyó. Azt hiszi, ez jó ember, hadd 
idvezüljön!” De azért mégis egyre fohászkodnak azok magukban: „Csak már valami 
falu jönne!”

És íme, csakugyan megjárta a huszár az imádsággal; mert a jó sors hozott eléje nagy 
kívánságára nem is falut, hanem várost.

Amint egy dombra felkanyarodtak, az előttük fekvő völgyben ott láttak egy szép 
hattornyú mezővárost.

Azt pedig nem kértek a sorstól. Az már sok volt, ök csak falut óhajtottak
A mezőváros ónémet szokás szerint kőfallal volt körülvéve. Abba bemenni nem 

volt tanácsos.
Kerülő úton el lehetett ugyan mellette haladni, hanem azt az utat egészen uralta egy 

magas sáncok közül kilátszó épület. Tapasztalt szem könnyen felismeri benne a lovassági 
kaszárnyát. Ez valószínűleg egyike azoknak a vidéki városoknak, ahol a tartalék szaka
szok tanyáznak Meglehet, hogy a mostani hadjárat miatt nincs benne katonaság. De az 
is meglehet, hogy éppen amiatt több is van összpontosítva a szokottnál.

Kérdezősködni nem lesz tanácsos. Itt senki sem jó barát. A legelső ember, aki a 
menekvő csapatot észreveszi, el is fogja őket árulni.

Tehát vissza az erdőbe, amelyből éppen kijöttek. Ott meg kell várni, míg az éj leszáll. 
Sokáig időzniök azonban nem lesz szabad, mert afelől is bizonyosak lehetnek, hogy 
Palvicz rögtön küldött hírnököt valami csónakon keresztül, ki a hadparancsnokokat a 
futókra figyelmeztesse.

Amint az éj beállt, az első óra meghozta a biztos tudósítást. A sáncos épületben 
takarodót trombitáltak

Az ismeretes „tradra, tradritradra” hangjára nyugtalanul hegyezték a füleiket a 
huszárlovak; máskor azt jelentette ez, hogy éjszakára abrakot hoz, s puha almot vet 
szalmábul gazdájuk Héj, messze voltak most attul!

A trombitaszó négyszer újrakezdődött a sánc négy szegletén. Mikor pedig az elhang
zott, akkor következett a dobszó. A városban verték a takarodót, arra az ismeretes nótá
ra, amiről azt képzeli a katona, mintha így szólnának a dobok: „Kenyeret, kenyeret, 
kettőt, kettőt!”

Tehát gyalogság is fekszik a városban.
Megkerülni a várost és kaszárnyát teljes lehetetlen. A tőzeges, mocsáros ingoványba 

ló és lovas odaveszne.
Valamerre pedig csakugyan menni kell, mert ez az őszi éj nagyon embertelen.
De hát merre?
Talán csodálatos is ez a kérdés? Kétszázhúsz magyar huszár, az új mitológia 

kentauruszai ne tudnák, merre menjenek, mikor kard van a kezükben?
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De hozzá kell gondolni, hogy ezek a vitézek két éjjel nem aludtak, s még ma nem et
tek, hogy lovaik el vannak csigázva, ruháikat átáztatta a folyam, tagjaikat megdermeszté az 
őszi nyirkos hideg. Tudják azt a hadvezetők, hogy sok csatát elvesztett már az éhség; sok 
derék sereget, aki az eget vívni indult el, megvert a lenézett ellenség - aki jól volt lakva.

Richárd jól tudta azt, hogy csapatját ezúttal a tűzpróbán nem viheti keresztül, ök 
most nyavalyás emberek, akiknek nem szabad vitézkedni.

Majd eljön annak is a napja, csak ezt a krízist kiállhassák.
Végre is ki jött segítségükre? Az az embertelen őszi éj, akit oly szitkozódva emlegettek 

Az az embertelen őszi éj egyszerre oly sűrű, nehéz ködöt bocsátott le a tájra, hogy nem 
lehetett húszlépésnyire látni, mintha mondta volna: „Majd én betakarlak benneteket.”

- Fiúk - mondta Richárd, jókedvvel fordulva huszáraihoz -, most egy furcsa tréfát 
csinálunk. Minden ember kötözze be a nyeregtakaró darabjaival a lova lábait, s aztán 
induljunk.

A legénység elértette a szándékot. Félóra alatt minden ló lába be volt burkolva 
pokrócba. így nem hangzott a léptek dübörgése.

Azzal megindultak egyenesen az országút felé. És azután folyvást az országúton 
haladtak előre, mint akik legjobb járatban vannak.

Szemközt nem jött rájuk senki. Ilyenkor tisztességes kisvárosi polgár aluszik már.
Ök sem láthatták, merre járnak Csak mentek előre. Egyszer hallották, hogy kiáltja 

az éji őr a tizenegy órát. Azután láttak egy lámpást közeledni maguk felé. Valami ötven- 
lépésnyi távolban megállt az előttük, s ott megint elkiáltotta az őr a tizenegy órát. Ha 
meglátta őket, azt hihette, kísértetek, amik nesz nélkül járnak a köd felett.

Egy-egy fehér ház is maradozott el itt-amott mellettük, aminek ablakában még 
gyertyavilág égett. Csak a kutyák vonítottak eléjük szokatlanul, míg a város alatt végig
haladtak; még föllármázzák az embereket.

Most következik a legveszélyesebb pont. Ahol az országút a várost elhagyja, ott van 
egy sorompó. A sorompóknál egyúttal őrtanya is szokott lenni.

Hogy itt is úgy van, arról rögtön tudósítva lettek Pár száz lépésnyire előttük egyszer
re felhangzott a hosszúra vont kiáltás: „Válts fel!”

Nagyon jó.
Mármost következik, hogy jön az egész őrjárat az őrszemeket felváltani.
Az is jött. Hallották a robogását. „Egy róta lehet” - mondá Pál úr, félig magának 

dörmögve.
Nehány percnyi megállapodás után a robaj közelebb jött.
- Ezek egyenesen ránk jönnek! - monda Richárd. - Ki a kardokkal!
Most már csakugyan nem látszott másban a menekülés. A szemközt jövő lovasság 

azonban, mielőtt a ködben egymást megláthatták volna, szép csendesen félrekanyaro
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dott, s nemsokára elhangzott a dobaja. Bizonyosan más őrszemeket felváltani tért el a 
város felé.

Richárd aztán egész nyugalommal folytatta az útját a nyitott sorompón keresz
tül, az őrszem előtt végighaladva. Az a sötétben és ködben egész bölcsességével a saját 
csapatjának nézhette őket, csak azon bámulhatott, hogy mi módon szaporodott meg 
az iménti róta ily sokaságra. Hanem amint ezt az észrevételét közlötte két óra múlva az 
őrvezetőnél, s az még egy óra múlva a parancsnokkal, már akkor Richárd régen heted
hét országban járt a hátuk mögött.

- No, fiúk, most már pipára gyújthattok - mondta Richárd egy óranegyed múlva -, 
s leszedhetitek a lovak lábáról a bocskort.

E pompás tréfára még jókedvük is lett a fiúknak. A jókedv a lovakra is kiterjedt. 
Mintha csak most kezdték volna, úgy fogtak hozzá az ügetéshez. Egy fiatal legény elkez
dett danolni az éjszakában: „Piros bársony süvegem; Most élem víg életem.” Pál úr kont
rázott, csak úgy magában dúdolva, mély medvehangon: „Bokréta van mellette, barna 
babám kötötte” - míg az egész csapatra elterjedt a danoláskedv.

Egész éjjel danoltak.
A járt országúton sokkal könnyebb volt a haladás; a tegnapi sárdagasztás után még 

pihenésnek lehetett azt nevezni. Az út egyre emelkedett, úgy látszik, hegyes tájékba 
visz.

Mikor a nap fölkelt, a köd egészen elmaradt a hátuk mögött. Előttük a Kárpátok 
emelkedtek. Azokon túl már a haza!

Gyönyörű őszi tájkép. A közelben a dér festette bükkerdők sárga és veres facso
portjai, a távolban a fenyvesek örök sötétzöldje, mik közül már havas hegyhátak emel
kednek ki.

A túlsó oldalon pedig egy világtenger! Amennyire a szem ellát, egy hullámzó óceánt 
lát, a földön fekvő köd óceánját, mely hófehéren, tornyos habokkal a tengert utánoz
za. Egy-egy magasabb dombtető látszik ki belőle zöld szigetnek Ennek a tengernek a 
fenekén fekszik az egész hátrahagyott tájék, amelyen három nap, három éjjel keresztül
vergődött a menekvő csapat. S mintha mindazt, amit átszenvedett, ott feledte volna e 
ködóceán fenekén, olyan kedve támadt. Nincs már semmi panasz.

S méghozzá egy barátságos falu fogadja őket, ahol nem tagadja meg a föld népe a 
részvétet az üldözöttektől. Apraja-nagyja, férfia, asszonya szívesen látja őket; megnyitják 
előttük kapuikat, szérűskertjeiket, térdig állnak a lovak a szénában, a gazdák segítenek 
vasalni, szerszámot igazítani. Előadják, ami enni-, innivaló. Nem gazdagok, sokkal nem 
szolgálhatnak; de most az árpakenyér is jó. Kecskéket vágnak a hadfiaknak, s kezdik 
sütni nyárson, főzik jó sárga kásával, hordószámra hordják elő a friss túrót, csapra ütik 
a fenyőpálinkás csobolyót, azt sem kérdik, ki fizet meg érte.
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Héj, ez nem olyan ebéd lesz, mint a tegnapi volt!
Pedig hát éppen olyan ebéd lett.
Mikor félig volt sülve, főve minden, jönnek vágtatva az előőrsök, itt az üldöző 

csapata!
Ugyan igyekeztek helyrehozni a múlt éji kudarcot, hogy úgy meg hagyták magukat 

tréfálni. Kocsira rakták a gyalogságot, előreküldték a lovasokat, s vágtattak lóhalálá
ba a szökevények után. Nem volt nagy mesterség pihent lovakkal utolérni az agyoncsi- 
gázottakat.

Tovább innen!
Mégis futni?
Most már kitört a harag: „Verekedni fogunk!” - ordíták a felkavart huszárok „Vagy 

mi esszük meg őket, vagy ők esznek meg minket!”
Úgy látszott, hogy nincs is más választás.
Az üldözésükre siető lovasság hátuk mögött nyomult előre, míg a kocsikon érkező 

vadászok a falu felett elhaladva, a kivezető út melletti erdőt igyekeztek megszállni, hogy 
elvágják a menekvők útját. Valószínű volt, hogy hamarább odaérhetnek, mint a huszá
rok, kiknek dolgot ád a felnyergelés.

Amennyi időt elvett a huszároktul a felkészülés, annyi kellett üldözőiknek is arra, 
hogy az elmaradozottakat összevárják. Richárd ezt az időt arra használta fel, hogy 
körülszemlészte a tájékot. Az országutat csak erős harc mellett lehetett elfoglalni a vadá
szoktól. És ha el lesz vala foglalva, fennmarad a folytonos üldöztetés a lovasság által. 
Ebben a harcban lassankint fel lesz morzsolva a huszárcsapat; egy sem jut belőle hazá
jáig; elvész hasztalanul, ok nélkül, siker nélkül.

De van még egy út. Egyenesen fel a hegyeknek! Keresztül a havasokon, amerre az 
ormok jégtarajai világítanak.

- Kapni-e utat és vezetőt a havasok felé? - kérdé házigazdájától Richárd. A jámbor 
ember juhos gazda volt, élete alkonyán levő férfi.

- Üt van, uram, s ha kell, én elvezetlek rajta, míg más vezetőnek adhatlak; s azon 
az úton tudom, hogy meg nem üldöz benneteket senki; hanem azon az úton meg lehet 
halni éhen.

- Megkísértjük.
A huszárság összecihelődött már. Sorrendbe álltak kivont karddal. Némelyiknek a 

kardjára fel volt tűzve a félig sült kecskecomb, amit a nyársról leszelt. Onnan csak nem 
veszi azt el senki.

- Hüvelybe a kardot! - vezényelt Richárd. - Aztán jobbra át!
- Hová? - kiálták azok dühösen. - A falra megyünk-e lóháton? Inkább neki az 

ördögnek magának, ha húsa van!
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Richárd elszántan húzá ki pisztolyát nyeregkápájából.
- Aki esküjét elfeledte: ajánlja lelkét Istennek.
A zúgás elcsendesült.
- Aki hisz bennem, jöjjön utánam, hisz én megyek elöl!
A hüvelybe eresztett kardok csörömpöltek: „Menjünk hát!” - kiálták a hadfiak; 

hanem mikor a félig főtt lakoma mellett el kellett haladniok, senki se vehette nekik rossz 
néven, ha elkenték hozzá a huszár asztaláldást.

A vezetőjük elöl ballagott, hegymászó bottal, szeges talpú csizmával ellátva; utána 
Richárd, azután egyesével a többi, bezárta a sort Pál vitéz; ő volt a sereghajtó.

Az üldöző ellenfél, ki egy óráig folyvást csatarendben várta, mely oldalrul akarnak 
a faluból előtörni a menekvők - egyszer csak nagy bámulva látta őket fenn a meredek 
hegyi úton végigléptetni, hosszú, elszórt sorban; egy szédületes sziklafal oldalában, mely
nek keskeny párkányzatán volt olyforma hegyi út, hogy egyik lábnyom a másik után 
éppen helyet talál rajta. Sohasem jártak ott lóval. S ez istenkísértő úton haladtak végig 
a huszárok; alattuk százölnyi mélységben tombol a hegypatak, az egyik kengyel már a 
mélység fölött csügg, míg a másikat korholja a sziklafal a túlsó oldalon. Egy szédület, 
egy félrelépés, s ember és ló összezúzva hever ott lenn.

A bámulat, az elszörnyedés után a düh lepte el az üldözőket. Valóban, ide már nem 
volt kedvük utánuk menni. De hogy szűzen ne bocsássák el embereiket, a vadászok 
utánuk lövöldöztek jó céllövő fegyvereikkel, mik ezerlépésnyire elhordanak. Kedvező 
volt a céltábla. A fehér mészkő sziklafal s azon sorban a sötétkék ruhás lovasok. A golyók 
ott pattogtak sűrűn a sziklafalról vissza, s jöttükben-mentükben minden golyó kétszer 
fütyült el a maga emberének a füle mellett; mintha nem elég rettenet volna számára a 
szédítő mélység fölött járni.

S e rettenetes órában - a nap melegen sütött az izzó sziklafalra - a huszárok vala
mennyien aludtak a nyeregben, s jobbra-balra bóbiskoltak; nem volt már „okuk” ébren 
lenni. Csak Richárd, ki legelöl ment, s Pál vitéz, ki leghátul járt, tartották magukat ébren, 
s dörmögtek társaikra egyszer-egyszer: „Ne aludjatok, héj!”

Az üldözők szeme elől egy új hegykanyarulat lassankint elfedé a menekvőket. Ott, 
ahova most betértek, ember nem fogja őket többé üldözhetni.

A sziklai úton végigmentek szerencsésen. Itt egy fenyves fogadta őket, ünnepélyes, 
visszhangos erdő, mint egy templom.

A legénység itt a jó hűsben meg akart pihenni, de vezetőjük sietteté őket; használni 
kell a derült órákat az utazásra, mert a havasok közelében gyakran meglepi az utazókat 
a köd, s akkor majd lesz idő pihenni, mert senki sem tudja tájékozni magát.

Tehát csak előre, ahogy ember és ló bírja!
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Délutánra egy juhászkunyhóhoz értek. Az eddigi vezető beajánlotta a hadfiakat a 
juhásznak a további kalauzolásra.

Ott találtak egy boglya szénát, azt megvették, hogy legalább a lovaik jóllakjanak.
- Hát valami embernek való eledel nincs-e itt?
A juhok odalenn a völgyben legeltek, azokból nem lehetett mára felhozni. Hanem volt 

egy szapu savanyú tej, ami olyanformán készül, hogy a juhtejet naprul napra egy edénybe 
öntögetik, s azt folytonosan kavargatják, hogy meg ne aludjék. Rossz eledel, de tápláló. 
Nem is urak számára gondolták azt ki. Ebből jutott minden huszárnak fél pohárral.

Még mást is kaptak.
Felfedeztek egy verem répát. A birkák számára volt éltévé. Émelygős, lenézni való 

eledel. De most az is vendégség volt. Jóllaktak vele.
Egy huszár a térdén firkált valamit piros bőrtárcájába.
- Mit firkálsz, héj? - kérdé tőle Pál vitéz.
- Felírom ezeket a dolgokat, amik itt velünk sorban történnek, mert ha egyszer haza

kerülünk, s ezt nyomtatásban olvassa valaki, azt fogja rá mondani: hej, de elvetemedett 
poéta lehetett az, aki ezeket kigondolta! Hacsak mind meg nem esküszünk rá.

Pedig még, hej, de sok feljegyeznivaló következett abba a piros bugyellárisba!
Estefelé egy kis holdvilág kezdett sütni. Richárd fel akarta használni a szép ezüstös, 

méla fényt, hogy előbbre hatolhasson. Hiszen még csak most voltak a kezdetén az óriási 
erőfeszítésnek. Megindult a vezetővel előre. Most már folyton meredélynek vitt fel az 
út. A fenyőerdő ritkulni kezdett; helyét elfoglalta a boróka, eleinte sűrű szálas erdőnek 
nőve, mentül feljebb, annál törpébbre zsugorodva, míg a havas közelében egészen lelapul 
a földhöz, s kúszik, mint a szederinda, az apró áfonyabokorral osztva az uralkodást.

Reggel már csak áfonyával volt terítve a hegyoldal, melyen felkaptattak. Az legalább 
reggelivel szolgált nekik, a piros és kék bogyók éppen akkor értek.

Hanem a napfölkelte ma nem volt olyan szép, mint tegnap. A havasok csúcsai ködök
be voltak burkolva, s a nap fénytelenül izzott a láthatár lila szín gőzkörében.

A vezető hózivatarral kezdett biztatni.
A kopár hegyoldalt lassankint elhagyta minden növényzet, fenn a hegygerincen 

már fű sem tenyészett, csak barna-szürke zuzmók terjengtek a kőrepedések között. E 
hegygerincen haladtak naphosszat végig. Nem ember, de még madár sem járt a tájon. 
A halál országa volt az: egy tájék csupa sírkövekből.

S az előttük emelkedő havasok, mintha minden órai haladásnál fenyegetőbb rémóri
ásokká magaslanának fel; annál elriasztóbbak, mentül jobban közelednek.

Amennyire szem ellát, emberi lakásnak semmi nyoma; sehonnan a völgyből nem 
kavarog fel füst; nem révedez fel kolomphang, pásztorkürt vagy vadász lövése. Nem 
lakik itt más, csak a felhő.
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Most nincs itthon. Nagy szerencse. Valahol melegedni jár a napsugárban, vagy vizet 
szí szivárványon a tengerből, vagy alszik valamelyik völgyben. De ha egyszer megjön, s 
itt kapja a vakmerő vándorokat! A felhő nagyon haragos úr a maga országában!

Délfelé, amint a hegygerincről alá kezdettek szállni a völgybe, amely a legközelebbi 
havastul elválasztá őket, mint egy lomha fehér rém emelkedett ki eléjük a mélységből 
valami formátlan ködtömeg, mely a havas oldalán látszott csendesen végiglibegni.

- Ha ez meglep bennünket, ott nagyot kell pihennünk - mondta a vezető Richárd- 
nak. - Igyekezzünk lejutni a völgybe, ahol cserjét találunk; legalább tüzelhetünk, ha 
rossz idő lesz.

A ködalak terjedt, szétborult, néhány perc múlva beburkolá az egész csapatot.
Itthon a felhő, s azt kérdezi: „Mit kerestek az én országomban?”
És meg kell parancsára állni; nem lát többé utat senki maga előtt.
A kalauz azt az indítványt teszi, hogy majd ő előrehalad pár száz lépésnyire, s ha 

biztos a járás, visszakiált, azután mehetnek utána.
A hadfiak azalatt helyben maradtak A hideg felhő úr egyszerre megőszíté valameny- 

nyi haját, bajuszát, fehér zúzmarával lepve be mindenkit.
Azután vártak egy negyedig az eltávozott kalauz kiáltására. Nem jött jel. Majd Richárd 

maga indult a nyomán, s soká kiáltozott utána. Nem kapott választ.
A vezető valószínűleg iparkodott a csapattól megszökni; nem akart velük együtt ott 

veszni, s magukra hagyta őket.
Most aztán ott voltak a felhőkirály országában elhagyatva, tájékozatlanul, beburkol

va farkassötétű ködfellegbe, étien, szomjan, fázva.
Nem zúgolódott senki.
- Jertek utánam! - monda Richárd, és elkezdte csapatját találomra vezetni a mere

dély alá. Nem ült már senki a nyeregben, lovaikat kantárszáron vezették maguk után.
A felhő még a völgy aljában is úr volt. Azonban nehány órai veszélyes botorkálás 

után csakugyan eljutottak egy hegyoldalba, amely sűrű borókaciherrel volt benőve.
- Itt kell maradnunk éjszakára! Gyújtsatok tüzeket!
Az éjszaka itt is volt már. Lehet, hogy a nap még fenn van. De a felhő fenekén már 

beéjjeledett.
Legalább lesz mivel tüzelni; a megfagyástul meg lesznek őrizve.
A lovakat egymáshoz kötözték; nem volt már nekik mit enni adni, hisz a gazdáik 

is éheztek egész nap.
(Talán éppen ebben az órában mondta Baradlayné legkisebb fiának: „Bátyád fut a 

Kárpátokon át üldözve, kergetve; lába alatt a meredek ösvény, az áradt hegyfolyam, feje 
fölött a zivatar és a keselyűk Talán elfogják, talán éhen vész, talán megfagy!”)

(Ó, ha látta volna fiát, mely helyeken jár!)
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A huszárok őrtüzeket gyújtottak, s azokat körülfeküdték Fáradtak voltak halálba; 
álom kellett már nekik, semmi más. Richárd megparancsolá, hogy minden tűznél egy 
ember ébren maradjon, aki vigyázzon a parázsra, s ne engedje a lángokat kialudni.

Aztán ő maga is köpenyébe burkolta magát, és lefeküdt egy tűz mellé. A fiatal huszár 
jegyezgeté piros tárcájába a mai nap viszontagságait, s nagyot sóhajta utána.

„Ó, én uram, teremtőm, mi következik még?”
S aztán ő is csak elaludt, mint a többi.
Emberfölöttit kívánt, aki azt kívánta, hogy egy ember minden tűznél ébren marad

jon; az őrök azt hitték, hogy ha ők jól megrakják a tüzeket, elégnek azok magukban is; 
s ők is elaludtak mellette.

És aztán a hazaálmodónak alig volt annyi ideje, hogy elrepülhessen szülői házáig, 
s megkérdezhesse: „hogy vagytok idehaza?” - midőn rémséges üvöltés verte fel vala
mennyit édes honnjártából. A paripák vészordítása volt az.

A felriadókat a pokol rémképe fogadta.
Az őrzetlen hagyott tüzekről meggyulladt az egész ciher, s égett már egész hosszá

ban, mire az alvók felriadtak.
A láng, mint a hegynek felfelé rohanó láva, terjedt fölfelé, a széltől hömpölyögetve, 

s keresztülvilágított ködön és éjszakán.
- Fel a havasnak! - kiálta Richárd, s kantárján kapva paripáját, iparkodott a tűz közül 

menekülni, mely előttük, körülöttük, recsegve, süstörögve harapózott odább.
Volt már világítás! Lehetett már látni, merre van út! Átkozott, kétségbeejtő út; de fel 

kellett rajta mászni. Embernek, állatnak új erőt adott a végveszedelem. Néhol gázolni 
kellett a zsarátnokon keresztül; a szél mintha tűzzel utánozná a hóesést, lángpelyheket 
zúdított arcaikba; a füstben meg kellett fulladni a tétovázónak; csak előre, fel a hegynek!

Mikor kétórai titáni égostromlás után visszatekintettek arra az útra, amit megha
ladtak, a fejük szédült bele. Hihetetlennek látszott saját maguk előtt, hogy ott fel tudtak 
jönni. Az egész hegyoldal egy izzó palásttal volt már beborítva, mely terjedt, ameddig 
bokrot talált.

Most azután párologva a verítéktől, ott álltak a havas kezdetén, a hideg, fagyasztó 
éji légben.

Ott állva nem maradhatott, aki a halált nem akarta hazavinni. Menni kellett, csak 
azért, hogy menjenek. Mindenki vezette a lovát kantárszárán. Némelyiket vezetni sem 
kellett; ment magátul a gazdája után.

Nem volt már miről tanakodni. Megy előre minden ember, ameddig bír, aki nem 
bírja, az kidől.

Újra megvirradt. A legkegyetlenebb napja virradt fel a menekülésnek Körös-körül 
jéghegyek, jégmezők. Semmi út, semmi vezénylő pont.
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Már második napja, hogy egy falatot nem evett senki. Az égő szomjat szájukba vett 
hógolyócskákkal oltják. Utána még jobban éget.

S van valami, ami szomjnál, éhségnél is jobban éget.
Egy-egy ló nem bírja már tovább, s kidűl az útból. Gazdája ott könnyez fölötte. Maga 

is szeretne lova mellett ott maradni fekve a kegyetlen hideg földön.
De Pál vitéz nem enged senkit elpusztulni. Ott jár leghátul, biztat, vigasztal, károm

kodik, szidja az ördögöket; elesett, hóba beleszakadt lovukat segít kiemelgetni; a kidűltek 
helyett vezetéket kerít; a fiatalokat példaadásával buzdítja. „Egynek sem szabad közü
lünk hiányzani. Hiszen mindjárt otthon vagyunk már.”

„Otthon! Az égben” - susogja a fiatal huszár, a végjeleneteket jegyezve tárcájába.
A csapatrend végképp felbomlott már; két óra járásnyira vannak elszórva egymás

tól a menekülők. Richárd az elejével messze elöl töri az utat a mély hóban; Pál vitéz az 
utóhaddal a nyomában gázol.

Csodával határos, hogy még tart az erejük.
A ruha csonttá fagyva testükön, a kard maga is nehéz már. A lovak körme letöre

dezve, patkóik lemaradozva; hasuk nincs már, a nyeregszorítónak nincs mit szorítani. 
És még ki tudja, hol a végcél!

A sors még egy próbát tartott fenn számukra. Délután bekövetkezett a hózivatar.
Sötétlila színű felhők gyülekeztek a világító jéghegyek csúcsai körül, s onnan alábo

csátkoztak a hómezőkre. A szél üvöltve vágta a futók arcába az éles havat. Aztán madár
tól! nagyságú hópelyhek kezdtek esni sűrűn, mik az előbbre haladtak nyomát eltakarták; 
most már csak kiáltozás után találtak egymás nyomába.

És ki tudja, hova jutnak így?
Ha Richárdot a véletlen egy kijárástalan völgyszorosba vezeti, valamennyien oda

vesznek.
A hegyoldalakon óriási hógörgetegek mennydörögnek alá, s egy-egy hócsuszamlat 

embert és lovat eltemet.
Mégsem vesztik el lelkűket. Zivatarban, iszonyatban melegíti még valami kebleiket.
Már közeledik ismét az est.
Richárd azt veszi észre, hogy az út egy idő óta folyton lefelé halad.
Egyszer nagy szálerdőbe jut. Még a fenyves is üdvözölt menedék most.
A zivatar zúg a sudarak között, mint egy borzasztó orgonán; de e rémzenén keresztül 

megkapja Richárd figyelmét egy hang, mely a borzalmak közepett vigaszt önt szívébe. 
Az egy fejszecsapás hangja.

Itt emberrel találkozunk!
Ó, milyen örvendetes lesz egy új emberarcot látni! Tudni azt, hogy itt már megszűnt 

a halál országa!
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Richárd és nehány kísérője odasiettek e hang után, s ott találtak egy bocskoros 
embert, ki egy ledöntött szálfát csonkázott.

Richárd megszólítá azt morva nyelven.
Mire a megszólított magyarul monda:
- Dicsértessék az Úrjézus!
Nem is hogy ölelték, nem is hogy csókolták, de majd meg nem ették azért a szóért 

a bocskoros embert a bujdosó hadfiak.
- Hát te magyar vagy? Hát ez már magyar föld? S leborultak arra a hideg havas föld

re arccal.
- Bizony, dicsértessék! Mindörökkön örökké! Ámen!
Az a bocskoros paraszt azután elmondá előttük, hogy várják ám a hadfiakat odalenn 

a városban; nem messze van az már. Ma délben hozta hírét a kalauz, ki őket elhagyta, s 
előresietett, hogy segélyt vigyen eléjük, nehogy ottvesszenek.

A havasi zivatar egyszerre elvonult, s amint a felhőfüggönyt elgördíté a tájról, a 
hadfiak onnan a magaslatról maguk előtt látták, amiért olyan messziről eljöttek: a szép 
magyar hazát.

Látták-é? Láthatták-é? Azt könnyeik mondják meg.
A hegy alatt feküdt egy szép kis mezőváros. A hegyoldalon kanyargóit fel egy út.
Azon az úton jött ünnepi precesszióval egy menet zászlókkal és zenével az érkezőket 

üdvözölni. Messziről láthatták a zászlókat, messziről hallhatták a zenét.
Richárd és társai lövésekkel adtak jelt hátul maradt társaiknak. Ott bevárták vala

mennyit. Nem siettek többé előre.
Mindenki megjött; egy sem veszett oda.
Már hadsorban álltak, mikor az üdvözlő honfiak serege feljutott hozzájuk.
Ami akkor történt, azt újra átérezni nem való a mi nyugodt idegeinknek
Lenn a városban díszlakoma volt rendezve az érkezők tiszteletére; s a huszár, ki hat 

nap, hat éjjel nem aludt - a hetediken kivilágos kivirradtig táncolt.
És mindez nem költemény, nem képzelet; ama fiatal huszár, most már öreg legény, 

jegyezgeté föl ezt sorban; s ma is tanúskodik róla, hogy ez így történt.

18 6 9
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Budapesti hidak

Ha a hidak nem épülnek meg, az utak, melyek a két várost összekötik, beleesnének 
a Dunába, s a kereskedőknek a vízen kellene átevickélniük, hogy áruikkal ellássák a 
szomszéd város polgárait. Évszázadokon keresztül nyögték ezt a terhet. Időt vesztve így, 
perlekedve komposokkal, hajósokkal, s egyben kockáztatva az árut, hogy elsüllyed s a 
dunai halak martalékává válik, vagy éppen átnedvesedik. S ugyan ki akarna vizes lisztet, 
búzát vagy átázott puskaport vásárolni. Mindezt a kockázatot bele kellett kalkulálni az 
árba. S a vásárlók ekként nem hídvámot, hanem a hídhiány vámját fizették történelmi 
korszakokon keresztül. De a várostervezők s a városvezető atyák végül rájöttek, kihal 
az a kereskedőfajta, akinek kedve van az efféle úszkáláshoz, vízi kalandhoz. Hidat kell 
építeni, mondogatták egymásnak, nincs más megoldás. Hidat, melynek karcsú teste 
átível a Duna fölött, ahogy a férfi karja ível a nő válláig, ahogy az erős izmok átlendítik 
a kart a gyenge vállig, hogy összekössék azt, ami eddig ketté volt választva. S mikor ez 
a kötés létrejön, a nő odafordul akkor a férfihoz és a férfi szabadon maradt keze a blúz 
alá siklik, s egy év sem telik el, gyermekük születik, s immáron, apává és anyává lesznek. 
A gyermek pedig felcseperedvén ott jár-kel ezen az íven, át apából anyába, s anyából 
apába, s ha megbotlik, egy figyelmes kar felsegíti, de ha lesodródik onnét, belétoccsan a 
Duna-vízbe és úszik messzire, miként a dinnyehéj. Keresztül országokon és városokon, 
át erdőkön, szántókon és háborúkon, hogy végül a tengerbe érjen, ahol a víziistenek 
laknak, s nekik meséljen aztán arról a kötelékről, amivel Pesthez láncolódik Buda, s 
Budához Pest, hogy még véletlenül se sodorhassa el valamelyikőjüket a tavaszi ár.

Míg hidak nem épültek, nem is lehetett egy ez a város. Dereglyék, kompok, ócska ladi
kok szelték a folyót, kepesztettek a túlpartra, de hogy vissza mikor, s mimódon érhetnek, 
bizony kiszámíthatatlan volt. Vihar jöhetett, vagy leszállt az este, hisz az ügyek után oly 
sokáig kellett járni. S akkor jöhetett az idegen ágy, s az ezzel járó értelmetlen költségek. 
Télen persze, mikor a hideg megkeményítette a víziedéit, a Duna jegét is közlekedés
re használták a pesti és budai polgárok Legalábbis a bátrabbak, mert ez elég veszélyes
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játék volt. Átérni még csak-csak, bár egy-egy sanda lék könnyen befalta az utazót, ám a 
visszaút már egyenesen életveszélyes volt. A szürkület s a megváltozott időjárási körül
mények szinte észrevétlen sodorták bajba a jégjárókat.

Mesélik valaha, tán épp a török előtti időkben, mikor a két város között élénk volt 
a kereskedés, s a legnagyobb fantaszták sem tudták volna elképzelni, hogy a Nagybol
dogasszony-templom tornyán félholdas zászló lengedezzen, szóval azokban a meseszerű 
időkben szinte véletlen szövődtek a kapcsolatok a pesti férfiak s a budai lányok között. 
Sokszor olyanok, amelyeket mind az erkölcsi, mind a polgári törvények, mind pedig az 
egyház is mélyen tiltottak. Itt van mindjárt egy bizonyos Von Finkenstein nevű pesti 
polgár története. Von Finkenstein becsületes német családból származott, fazekas volt 
neki a nagyapja meg az apja is, ekként számára is egyértelmű volt, ha már ott a műhely, 
meg a kemence, az apróbb eszközökről nem is beszélve, hogy ezt a foglalkozást választ
ja. Ha ebből meg tudtak élni az ősök, s fel tudták őt nevelni, nyilván ő is meg tud majd 
élni, s fel tudja nevelni a gyermekeit.

Ez a becsületes fazekasember cserépáruval kereskedett. Amikor csak módja volt rá, 
áthajózott Budára, hogy a budai népeknek is megmutassa a portékáját. Ott álldogált a vár 
piacán, télen topogva, nyáron izzadtságot törülgetve, ahogy minden más mesterember is 
ott álldogált, mondhatni, ez természetes volt, velejárója a mesteremberségnek. Még azt 
is természetesnek tarthatjuk, hogy az árusítás során, mikor vevő éppen nem volt, ilyen 
pedig gyakran előfordult, nem tódultak hozzá a vásárlók, hisz a legtöbbeknek már épp 
elég tányérja, korsója és fazeka volt, hogy ezekben az üzleti szünetekben felhagyott a 
maga gyártotta áru szemlézésével, s el-elsétált a szomszédos kocsmákba. Még azt sem 
gondolhatja senki különösnek, hogy a felhörpölt borok hatására kicsit meglágyult az 
elméje. Ám azt már mindenképpen furcsállhatjuk, hogy e lágyulás következményeként 
elkezdte a budai lányokat módszeresen figyelni, osztályozni, hogy melyik és milyen 
mértékben tetszik neki. Volt egy, aki mindennap eljárt előtte, aki ebben az osztályozás
ban különben jeles érdemjegyet kapott a fazekastól, azt nagyon kifigyelte. Mindennap 
adott időben érkezett, s a fazekas ezt az időpontot (délelőtt fél tizenegy) minden alka
lommal rettenetesen várta. S hiába teltek-múltak a napok, ő nem tudott beleunni ebbe 
a várakozásba. Egyszer aztán a bortól megbátorodva beszédbe keveredett ezzel a budai 
lánnyal, s a beszédnek az lett a vége, hogy bizony a torkán át kijött belőle a hang, s a 
hangtól ürült járaton pedig bement a lánynak a hangja. Ment, mendegélt át a torkon, 
a csöveken ez a lányhang, s a fazekasnak a szívéig meg sem állt. Ráadásul ezt a hangot 
egy másik csatorna képben is beerősítette. A szem odavetítette a lány képét, s az a kép 
annyira beleégett annak a fazekasnak a szívébe, hogy azt kellett neki mondania, hát én 
bizony szerelmes vagyok ebbe a lányba.
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Ez eddig rendben is lett volna, ha hirtelen nem jut eszébe egy másik tény, szinte azon
nal, ennek a szerelemérzésnek a kiegészítéseképpen, miszerint, ez nem lehetséges, mert 
neki ugye már van családja otthon, a pesti oldalon, s még ráadásul ő erkölcsös embernek 
is tartja magát, következésképpen, lehetetlen, hogy ő azt az otthoni köteléket megsértse. 
Nagyon érdekesek ezek az erkölcsi törvények, amelyekről sokan úgy vélik, a teremtéssel 
lettek hozzáfércelve az emberi lélekhez, pedig a valóságban igen gyorsan, sokszor pillana
tok alatt a gyökerükig képesek megváltozni. Először azt gondolta a fazekas, hogy az, hogy 
tetszik, még nem megcsalás, bárkinek tetszhet bármi, főleg, ha az szép, s ez a lány rendkí
vül szép volt. Aztán az, hogy szerelmes vagyok, az sem megcsalás, mert nem történik sem
mi. Aztán az, hogy szerelmes vagyok és történik valami, az is semmi, mert nem akkor 
történik, amikor az ő feleségét ezzel megbánthatná, hiszen ő, mármint a felesége éppen nin
csen itt. Ezeken a változásokon ment át Von Finkenstein erkölcsi érzéke, s olyan boldogan 
járt át vásározni Budára, mintha bizony egész rakománnyi árut adott volna el minden 
alkalommal, holott egyáltalán nem így történt, hiszen Budán annyi volt a fazekas, mint 
égen a csillag, s a budai lakosok többségének még a kamrája is csurig volt cserepekkel.

Egyszer az asszony, aki különben nagyon rendes asszony volt, ezt még a fazekas is 
elismerte, azt mondta otthon neki, hogy te édes uram, nem kéne irányt váltani, mond
juk Dunakeszire menni, vagy Fótra, talán sikeresebbek lennének az utak, legalábbis 
üzletileg, abban az irányban. Mi, mit mondasz? Máshová?, szólt vissza elképedve a férfi, 
hogy gondolod? Az igazi üzlet csak itt üthet be Budán, hisz itt lakik a király is például, 
meg az összes nemesurak és -asszonyságok. S hogy ő épp ezt az igazi üzletet készíti elő, 
ezért kell neki néha estig maradnia, meg féléjszakákig.

Mindent remekül üzemeltetett a fazekas, hiába, hát azért a német precizitás még a 
szerelemben is hasznos. Tulajdonképpen a tél zavar bele a dologba. Ha a tél nincs, ez az 
üzemeltetés kockázatmentes marad. De a télnek jönnie kellett, mert ezen az éghajlaton 
az így törvényszerű. A férfi pedig német származása ellenére pont olyan volt, mint egy 
szerető a görög mitológiában, nem bírt ki egy hetet se a lány nélkül, hát hogy bírt volna 
ki egy évszakot. Télen is átjárt, sőt, mikor a jégen gyalogolt, még röhögcsélt is magában, 
hogy ejha, a tél az én cimborám, ilyeneket kiabált, merthogy gyalogúttá teszi a Duna 
vizét, ejhaj a téllel legyűrjük az elemek erejét. Rettentő boldog volt, annyira, hogy nem 
figyelt arra, hogy a levegő már melegszik, hisz törvényszerűen közeledik egy másik 
évszak, s a kemény fagyokat először az enyhébb mínuszok, majd a pluszok váltják föl. 
Egy szerelmestől persze nem lehet elvárni, mégha precíz német is az illető, hogy a külső 
hőmérséklet változását érzékelje, hiszen belül annyira fűtött neki valami, hogy örökö
sen nem is a bőréig, de egészen a kabátjáig érezte magát megperzseltnek. Szóval, amit 
észlelni kellett volna, nem észlelte.
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A lánnyal nyalakodott egészen estig, mikoris hazaindulni volt időszerű. Ruháját 
gyorsan elrendezte magán, arcáról hidegvízzel leöblítette a lány szagát, és ment a part 
felé sietve, kis késésben volt, ahogyan minden szerelmes örökösen késésben van a terve
zett időhöz képest. Valahol ott közelítette meg a Dunát, ahol ma a Francia Intézet áll, 
szóval az akkor ott egy nagyon szép Duna-parti rész volt, árnyas-ligetes, kis kikötők
kel. Még fel sem tűnt a folyó, már hallotta, hogy a víznek hangja van, s méghozzá nem 
jégalatti hangja. Hú a keservit, szisszent föl magában, s az észleléssel egy időben a szere
lem kezdett foszladozni benne, s beerősödött a precíz német. Hú a keservit, itt meg mi 
történt, csak nem, csak nem lehet, hogy az? Pedig bizony az történt. A jég megszakadt 
az elmúlt hat óra során, s a fazekas nem tudhatott átmenni oda, ahol az ő szeretett fele
sége és gyermekei voltak

A régi történet végét senki nem tudja, még Jókai, aki a legtöbbet tudta az efféle törté
netekről, még ő sem tudott a nyomára bukkanni. Hogy a fazekas tényleg nekiment a 
víznek, hogy ne kelljen a bűnt nyíltan felvállalni és ottveszett, vagy visszaszaladt a lány
hoz, s vele menekült el, vagy épp az volt, hogy hamarosan bejöttek a törökök és török
ké lett a lánnyal együtt. Nem lehet tudni, csak azt, hogy Pesten felnőtt akkor két árva, 
Marlon von Finkenstein és Marion von Finkenstein.

Szegény von Finkenstein, az ő házassága és felesége s a két árva a hídnélküli Duna 
áldozatai lettek. Ma már ezt a történetet szinte elmesélni sem lehet, annyira nem értel
mezhető, a hidaktól keresztezett folyóval. A mai Von Finkensteinek akár órák, sőt 
percek alatt elrendezhetik szerelmi ügyeiket. S nem csak Lágymányos, a Gellérthegy, a 
Víziváros vagy Óbuda Duna közeli helyeit látogathatják, néha bizony egész Budaörsig, 
Törökbálintig, sőt a bátrabbak még Martonvásárig is elmerészkednek úgy, hogy ezzel 
még véletlen sem veszélyeztetik a házasság kötelékét.
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Arany János

Híd-avatás

Szólt a fiú: „Kettő, vagy semmi!” 
És kártya perdül, kártya mén; 
Bedobta... késő visszavenni: 
Ez az utolsó tétemény: 
„Egy fiatal élet-remény.”

A kártya nem „fest”, - a fiúnak 
Vérgyöngy izzad ki homlokán. 
Tét elveszett!... ő vándorúinak 
- Most már remény nélkül, magán - 
Indúl a késő éjtszakán.

Előtte a folyam, az új hid, 
Még rajta zászlók lengenek: 
Ma szentelé föl a komoly hit, 
S vidám zenével körmenet:
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

Halad középig, hova záros 
Kapcsát ereszték mesteri; 
Éjfélt is a négy parti város 
Tornyában sorra elveri; - 
Lenn, csillagok száz-ezeri.

S amint az óra, csengve, bongva, 
Ki véknyan üt, ki vastagon, 
S ő néz a visszás csillagokba: 
Kél egy-egy árnyék a habon: 
ősz, gyermek, ifjú, hajadon.

Elébb csak a fej nő ki állig, 
S körülforog kíváncsian; 
Majd az egész termet kiválik 
S ujjonganak mindannyian: 
„Uj hid! avatni mind! vígan.”

„Jerünk!... ki kezdje? a galamb-pár!” 
Fehérben ifjú és leány 
ölelkezik s a hídon van már: 
„Egymásé a halál után!”
S buknak, - mint egykor igazán.

Taps várja. - „Most a millióson 
Van a sor: bátran, öregem!” - 
„Ha megszökött minden adósom: 
így szökni lisztesebb nekem!” 
S elsimul a víz tükre lenn.

Hívatlanul is jönnek aztán 
A harmadik, a negyedik: 
„Én a quaternót elszalasztám!” 
„Én a becsületet, - pedig 
Viseltem négy évtizedig.”

S kört körre hány a barna hullám, 
Amint letűnnek, itt vagy ott. 
Jön egy fiú: „Én most tanúiám 
Az elsőt: pénzem elfogyott: 
Nem adtak: ugróm hát nagyot!”
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Egy tisztes agg, fehér szakállal, 
Lassan a hídra vánszorog: 
„Hordozta ez, míg bírta vállal, 
A létet: mégis nyomorog!” - 
Fogadd be, nyílt örvény-torok!

Unalmas arc, félig kifestve - 
Egy úri nő lomhán kikel: 
„Ah, kínos élet: reggel, estve 
Öltözni és vetkezni kell!” 
Ezt is hullámok nyelik el.

Nagy zajjal egy dúlt férfi váza 
Csörtet fel és vigyorgva mond: 
„Enyém a hadvezéri pálca, 
Mely megveré Napóleont!” 
A többi sugdos: „a bolond!...”

Szurtos fiú ennek nyakába 
Hátul röhögve ott terem 
S ketten repülnek a Dunába: 
„Lábszijjra várt a mesterem: 
No, várjon, míg megkérlelem!”

„Én dús vagyok - kiált egy másik 
S élvezni többé nem tudom! -” 
„Én hű valék a kézfogásig 
S elvette Alfréd a húgom’!” 
Eltűnnek mind, a járt utón.

„Párbajban ezt én így fogadtam: 
Menj hát elül, sötét golyó'! -” 
„Én a szemérmet félrehagytam, 
És íme, az lön bosszuló: 
Most vőlegényem a folyó.

így, s már nem egyenkint, - seregben, 
Cikázva, némán ugranak, 
Mint röpke hal a tengerekben; 
Vagy mint csoportos madarak 
Föl-fölreppenve, szállanak.

Órjás szemekben hull e zápor, 
Lenn táncol órjás buborék; 
Félkörben az öngyilkos tábor 
Zúg fel s le, mint malomkerék; 
A Duna győzi s adja még.

Néz a fiú... nem látja többé, 
Elméje bódult, szeme vak; 
De, amint sűrűbbé, sűrűbbé 
Nő a veszélyes forgatag: 
Megérzi sodrát, hogy ragad.

S nincs ellenállás e viharnak, - 
Széttörni e varázsgyürüt 
Nincsen hatalma földi karnak - 
Mire az óra egyet üt: 
Üres a híd, - csend mindenütt.

1877. augusztus 22.
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Spirő György

Messiások

(Részlet)

Nem tudta Ram, hogy a levelére választ nem küldő Adam testvér bajban van.
Adam testvér írta, írta Párizsból a Mesternek a feljelentő leveleit, miközben 1845. októ

ber 1 -jén a Mester az Etzel hegyén Karol Rózycki ezredes testvért az Ügy Vezérévé kinevezte.
Emlékszünk, az Etzel a hun Attila nevének svájciasítása, Meinrad szerzetes emiatt 

költözött oda a IX. században, és ott épült fel a kolostor Einisiedelnben. Szellemek által 
bőven látogatott hely; a Mester egy sziklamélyedésben szokott a sétái alkalmával meg- 
megállni és imádkozni, hogy a hegy méhében zárt bűnös szellemeknek, akik bűne
ik miatt vezekelnek, segítsen; ezt Seweryn a Naplójában lejegyezte. Attila Napóleon 
előszelleme, s mert egy lengyel katonának kell Napóleon szellemét magába fogadnia, 
Rózycki ezredes, a Felkelés hadvezére e helyütt lett az Úr Seregének élére kinevezve, 
mint Isten Következő Ostora.

Nagyobb volt Rózycki öröme, mint Napóleoné, mikor császár lett. Napóleon csak egy 
ország vezére lehetett, de Rózycki minden szellemeké, a Jövendőnek is ő parancsol immár!

Ezt a megtiszteltetést utasította vissza pár éve Skrzynecki tábornok botorul.
Nem tudott Rózycki kinevezéséről Adam testvér hat héten át, de mert próféta volt, 

egész októberben álmatlanságtól szenvedett, s még a lengyel jezsuitákat is fölkereste, 
akik előadásainak nyilvános megtagadását követelték tőle, hiába.

Adam testvér még azt hitte, Anna felől fenyeget a veszély, holott már volt Vezére a 
Körnek, s nem ő! Pásztorlevelet intézett a Körhöz október végén a Mester, két nappal 
azután, hogy csak leányt szült Anna, kárhoztatta Adam testvér öldöklő tónusát, vala
mint Pilchowski despotikus tónusát. Október utolsó napján elítélő dörgedelmet inté
zett Adam testvérhez a Mester, szemére vetvén, hogy nem akart „Anna nővér krisztusi 
szeretetjárma alá hajolni”. Másnap Karolina nővér, a Mester neje, rajongó verset írt Karol 
testvérhez, a Vezérhez, és igen dicsérték e költeményt az ott időző hívek, úgymint Karol 
Rózycki testvér, Alix nővér, Eduard Bournier, Giedroyé testvér, Iwanowski testvér, Rettel 
testvér és Szweycer testvér.
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Nagyon félt a Mester Adam testvértől; Pilchowski is, Karol Rózycki is, Alix Mollard, 
a francia Kör vezetője is kellett neki ellene. Svájcban a jelen lévő hívek előtt kijelentették 
a szent nővérek, hogy a Mester után az Ür Ügyében Első Férfiú, a Vezér, értük, szüzekért, 
mindent megtett, őket a bálványimádás, az elnyomatás alól, értsd: a Vátesz nyűge alól 
felszabadította. Ekkortájt mondta Adam testvér a Körön kívül álló Bohdan Zaleskinek 
szomorúan: „Aki a puskaport feltalálta, azt hitte, felrobbantja a világot; a világ nem 
robbant fel, de a por megmaradt; ez a helyzet a mi igazságunkkal is; nem annyi, ameny- 
nyit reméltünk, de mindig lesz.”

A Mester utasítása szerint, ami a Karol testvérrel folytatott Új Beszélyben áll, egye
süljön az Ige a Tettel; egyikük neve Vezér testvér, másikuk neve Vátesz testvér, ketten 
teszik a teljes hivatalt.

Ismerte és becsülte Mickiewicz az ezredes Vezért, előélete feddhetetlen, hatalmi 
harcban kevésbé otthonos, mint a harcmezőn. Nem tőle tartott.

Mesterének gyávasága ejtette a Váteszt kétségbe.
Ha úgy látja a Mester, hogy elbitangolt tőle, feddje meg, rója meg, szidalmazza, 

átkozza ki akár! De ez a körültekintő, taktikázó óvatosság, hogy le is teszem a hivatalá
ból, meg nem is, hogy a gyakorlati vezetést kiveszem a kezéből, de a szellemi vezetést 
nála hagyom, Mesterhez nem illő.

Karolina és Anna befolyása alá került a Mester. Az Ür hisztérikus nők visításaira 
dróton ráng! Hogy az Isteni Ember gyönge, s hogy híveit emberi módon kell gyűlölnie, 
ez volt a keserű tapasztalása a Vátesznek, és olyan mély bánat töltötte el, hogy a szidal
mazásra engedelmes főhajtással válaszolt.

Megjött Svájcból a Vezér, megjött a francia Kör kinevezett vezére, Alix nővér, akit 
a Vátesz Alix fivérnek nevez találóan; és a Vátesz a híveket lakására, Batignolles-ba, a 
rue du Boulevard 12. szám alá összehívta, és a Mester döntését nyugodtan nagy alázat
tal bejelentette.

Léleklátó létére nem látta a Mester a Vátesz szellemét mezítelenül. Egyéb sem hiány
zott a Vátesznek, mint vértanúságának tudata! Megfeddte, leszidta az Úr, s ő vért izzad
hat kínjában; ez a kéj!

Összegyűltek a hívek november 30-án, Szent András napján a Vezér testvér lakásán, 
a rue Neuve Truffault 46. szám alatt, és az Úr Ügyének új, forradalmi korszaka megkez
dődött. Nem november 29-én, a Felkelés évfordulója elhomályosult már, hanem a Mester 
neve napján, a Vátesz ötletére.

A Vezér térdre esett, úgy imádkozott, majd így kiáltott felállván: „íme, a diplomám 
a vezérségemről az Ég s a Föld előtt!” A Krisztus képét viselő zászlóra vetette magát, 
Jézus segítségét kérte kiáltva, a zászlót markolta s keblére ölelte. Ezután a Vátesz olvasta 
fel az Új Beszélyt, melyben az Ür őt pocskondiázta, és saját gyöngéiről, miket a Mester 
kegyetlenül feltárt, hosszasan, élvezettel beszámolt.
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Nincs többé külpolitika, csak belpolitika van. Pilchowski és Ram nincs többé, mint
ha nem csupán a cár és a zsidóság megtérítésének végrehajtása lett volna rájuk bízva, 
de az eszmét is ők fundálták volna ki. Csak a Kör van. A körbéli testvérek örültek, mert 
fontosabbá váltak, mint korábban.

A testvérek, mint a Nemzeti Ú/ságjanuárban kajánul hírül adta, az Új Beszély szöve
gét a párizsi Emigráció tagjaihoz elvitték, bezörgettek, benyomultak, a szöveget állva is
mertették, részleteit komoran, ünnepélyesen, fenyegető arccal felolvasták Miután végez
tek, a megriadt meglátogatottak nevét felírták, lakhelyét felírták, a napot és a napszakot, 
midőn a felolvasás megesett, szintén feljegyezték. Pár nap múlva egyikük visszatért, nem 
reszketett-e meg az illető lelke; s ha a vizitált ennek jelét nem adta, komoran sorsára 
hagyták

Az élet törvénye, hogy a sejt megtermékenyülvén dagadni kezd, a vagy kifejlik, vagy 
elpusztul, de mindenképpen osztódik, míg teheti. A Vezér testvér által Krisztus zászlaja 
alá behívattak sokan, ők lettek Krisztus Katonái, voltak januárra tizenketten, és örültek, 
mert ez az apostoli szám.

A Mester nem örült, ő kevésbé volt misztikus ez ügyben. Bűne a Vezér testvérnek, 
hogy Krisztus Katonái közé többet besorozni nem bírt; és bűne a Vátesz testvérnek, hogy 
a Kör többsége továbbra is őrá hallgat. Ennél is nagyobb bűne a Vátesz testvérnek, hogy 
Xawera ismét hozzá költözött.

Együtt ment a Vezér testvér meg a Vátesz testvér Czartoryski herceghez, hogy megté
rítsék, és oly erővel beszélt a Vátesz, hogy a körülállók elsírták magukat. A Herceg is 
fel volt dúlva, de a Vezér beszédét, aki szintén szónoklatba fogott, már lábáról lábára 
hintázva hallgatta a Herceg, s még Zamoyski gróf is visszavitatkozott. Nem jól műkö
dött együtt a Hivatal két fele.

Számtalan tanújelét adta a Vátesz, hogy a Vezérrel békésen kíván együttműködni, 
mégis magához rendelte őket a Mester, a kérlelhetetlen, a hatalmas haragú.

Elment 1846. február 4-én Svájcba a Vátesz, Eustachy testvér kísérte; utánuk ment 
két nap múlva a Vezér.

Megérkezett Svájcba a Vátesz a Kiadó testvérrel február 9-án, ott kellett töltenie két 
teljes hónapot, és ott volt a Vezér is.

Párizsban Alix Mollard testvér lett a lengyel Kör vezetője is. Kemény kézzel vezetett, 
a gyűléseket rendben megtartotta, a szerepre alkalmasnak bizonyult. Xawerát utálta, 
Celinának kedvezett. Beléje bolondult Geritz testvér, és elcsábította. Alix aztán szakí
tott vele, mert elszerette Цскі testvér. Geritz a fájdalmát Seweryn testvérnek meggyón
ta. Seweryn testvér meggyónta Geritz testvérnek, hogy Alixról kéjes álmai támadtak. 
Csodálkoztak a testvérek nagyon, s nem értették, hogy Alix, akit keménysége miatt nem 
nővérnek, hanem fivérnek gúnyolt Adam testvér, mitől lett nő hirtelen. Seweryn testvér 
sem értette, holott épp ekkor ébredt rá, hogy az Ür Ügyét vezetni ő a hivatott.
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Svájcban tehát ott volt a Mesternél a Vezér, az Ügy szent nővérei: Karolina és Anna; 
ott bolyongott Eustachy, oda volt száműzve öccse, Romuald; megfordultak mások is, 
franciák, lengyelek Xawera volt napirenden, mert úgy viselkedett a Vátesz korábbi jelen
tései szerint, hogy égbekiáltó. Olyan állapotba került szeretője, a Vátesz kémjellemzé
se szerint Xawera, mint Celina a betegsége előtt. És folyton összeveszett, hajba kapott 
Celinával. Állati módon gyűlölték egymást, ezek a kémjelentő Vátesz szavai. S mégis ott 
lakik nála ismét, ott zongorázgat a hívek füle hallatára! Ez a nő valóban a Sátán, amiként 
a kémjellemző Vátesz maga is pontosan tudta, úgyhogy a Vátesz lázadása az Úr Ügye 
ellen tudatos! A Váteszben is Sátán lakozik, mert hasonló a hasonlót vonzza, a Mester 
igaz tanai szerint.

Fegyelmezzék meg a Sátánnő rabját a Szent Asszonyok, ez volt Towianski terve. 
Nem engedte magához Mickiewiczet, hanem Zürichben Karolina és Anna szárnyai alá 
bocsátotta. A Vátesz feljelentéseit a besúgó és a besúgott távollétében tárgyalták.

Nagy kudarc származhatott ebből, ha így szólt a Mester a Szent Nővérekhez: „Adam 
a régi éjbe esett vissza, a veletek folytatott beszélgetése keresztényi áldozat nélkül való 
volt, nem a szívből, lélekből folyó, ahogy lengyelek közt szokás, nem a szellem kiáradá
sa, hanem a földé, idegi és magnetikus gázok áradása... E keresztényieden beszélgetés 
házunkat szalonná alázta, sértette házunkat.”

Karol testvért a Mester azonnal fogadta, őt, a Vezért a Szent Asszonyok igen-igen ked
velték.

Február 10-e körül eshetett e botrány.
írta a Mester a Vátesznek pásztorlevelében február 12-én: „Tartozol, hogy amit 

elutasítottál, keresztényi áldozatoddal kivívjad az égtől, testvéred, a te szolgád segítsége 
nélkül [...], különben szellemként bűnöd színhelyén jajgatsz majd és ténykedsz a Föld 
és törvényei ellenében erőlködve testvéreidért, akiknek tartozol. Állati alakban, nehéz 
életben, emlékeiddel, a bűn látásával, tettre bénán - végül a sziklákban, bűnelkövetéseid 
közelében leszel, hol a mozdulás, élet, jajszó, vágy, a szellem szerelme alakulni köteles - 
sziklák, Pokol az ellenállás vége a Teremtő gondolata számára.”

Súlyos fenyegetés azért is, mert Kosciuszko születésnapján vetette papírra a Mester.
Míg a Mester ellen lázadt a Vátesz, közben az elveszített, ködbe foszlott Honban 

felkelések törtek ki és buktak el. Poznanban lengyel összeesküvőket tartóztattak le épp 
az átok papírra vetésének napján, hat nappal később Krakkóban tört ki lázadás, tartott 
egy hónapon át, és lemészároltak a jobbágyok ezer nemest és földesurat. E felkelések a 
Mester ellenkezését elnyerték, a Vátesz a jogosultságukat elismerte. „A szlávok történel
mében mindig ugyanaz ismétiődik. A parasztok soká tűrik az elnyomást, tűrnek, végül 
kiirtják az urakat”, mondta Aleksander testvérnek

Mulatságos, hogy épp a Kör szakadása idején készült el a towianisták teljes listája 
Párizsban. így működik a történetírás: régvolt állapotot rögzít, soha folyamatot ábrázolni 
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nem képes, soha az egyesig lehatolni nem bír, legföljebb neveket ismer. Száztizenöt név, 
több, mint a bolsevikok létszáma két évvel a hatalomátvételük előtt. Igaz, benne voltak 
az elhunytak és a kilépettek is, és Ram még a tagok között szerepel.

1846. március 17-én a Mester a nála időzök előtt a jelen lévő Váteszt nyilvánosan 
vámpírnak nevezte. Mi másnak is nevezhette volna? Az ő művein nőtt fel, és vámpír
nak nevezte magára hasonlító romantikus hősét Az Ősökben Mickiewicz. A jelen lévő 
Rutkowski szerint mondta a Mester a Vátesznek: „Hagyd a többieket, testvérem. Anna 
nagyon is lehet bűnös, és mások is, de te ne foglalkozz mások bűneivel, mert megvan
nak a magadéi.” Vagyis visszabeszélt Mesterének a Vátesz, a Szent Nővérek egyikét pocs
kondiázva! Seweryn testvér később följegyezte, hogy azt mondta e vitában a Vátesz a 
Mesternek: „Küldd a pokolba Annát, és akkor szolgállak téged.” Rutkowski szerint azzal 
rohant ki a Vátesz, hogy az Urat elátkozta.

Ez akkora lázadás, hogy szép szó nem segíthet. Isten szörnyűséges álmot bocsátott 
hát Karolina nővérre, aki erről három nappal később a Vátesznek levélben beszámolt.

Ezt írta Karolina: „Adam testvér anyjával álmodtam, aki fiához rendkívüli erővel így 
beszélt: »Régi fásultságodban heversz, irányod nincs, akaratod nincs; a jövőbeni tett remé
nyére hagyatkozol, de azt meg nem éred. Az Úristen hamarosan szólít, menekülj. Sokat 
elvesztegettél, maradt három napod. Meginogtál hivatásodban, léptél és hulla lettél. A 
rossz az áldozatod tételében gátol. Bűnöd alapja ellenállásod az álmatlanságodban, ellen
állásod az élet iránt.« Adam kővé vált. A gyászos anya hirtelen elment. Lekiismeretedre 
bízom, testvérem, ezen dolgot álomnak, lidércnekvagy az Úristen hangjának vélni, mely 
a szellemek világából az emberhez szól - miként mind álmomban, mind éberen ennek 
véltem. Karolina. P. S. Éreztem, hogy az Úr szólítása Adam testvér halálát jelenti; a mai 
napon kívül már háromszor álmodtam, hogy Adam testvér meghalt.”

Megkapta e levelet a Vátesz március 20-án és „három napig élet s halál között lebegett”, 
mint Aleksander följegyezte. Maga a Vátesz mesélte, hogy „halálra készült, végrendele
tet írt, utolsó éjjelére készült”. Eustachy testvér, a másik szemtanú így fogalmaz: „Adam 
sokat szenvedett, súlyos harcát vívta.”

Ilyen rosszullétet nem lehet tettetni.
A legsúlyosabb érvet vette elő az álmot sugalló Mester: Mickiewicz anyját, akinek 

ártó szellemét Celinából kiűzte, akinek nyomasztó emlékétől Mickiewiczet megszaba
dította, akinek bosszúálló, gonosz természetét a túlvilágon jóságossá szelídítette.

Dacból szoktunk életben maradni, mert akiből a vetélkedés kivész, a halálnak megad
ja magát. Mickiewiczben a bizonyítás ördöge felébredt: téved az Isten! ö, a bűnökben 
fetrengő Vátesz, ő lesz a hadvezér, nem pedig Karol Rózycki ezredes!

Március 27-én színe elé hívatta a Mester a Váteszt, és másnap azt írta neki: „Az Úr 
akarata a mi múltunkat immáron bezárta.” S bár hozzátette: „Az Úr nagy jövőt adott 
nekünk”, s ennek beteljesítésére hívta fel a Váteszt, a szakítást a Mester mondta ki.
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„Fáj az Istent romokban látni” -, mondja Juhász Ferenc Adyról. Láthatta romok
ban a Megváltóját Zürichben a Vátesz, bosszúszomjas keselyű-nőktől befolyásolva, 
hiúnak, sértettnek, féltékenynek, programtalannak, a honi felkelések iránt érzéketlen
nek, embernek.

Elvonult az összeszidalmazott Vátesz Einsiedelnbe meditálni, csakhogy ez is lázadás, 
mert Isten Ostorának, Attilának, a hunnak erejét hívta, idézte, ígézte magába a Vátesz, 
és a kijelölt Vezér ellenében a vezéri szerepet magának elorozta.

Hiába hever romokban az Isten, ha továbbra is őellene lázadunk, romjaiból lelkűnk
ben az eszményképét felépítjük.

Jobb, ha nem látjuk az élőt: tetszésünk szerint alakítjuk képzeletünkben, nem beszél
het vissza. Slowacki sem kereste a Mester társaságát, jól megvolt a saját leikébe zárttal.

Április 7-én kurta levelet írt Urához a Vátesz: elutazik, teste fáradt, pihenni akar; a 
Vezértől várja a Mester írásos parancsolatjait. Amíg a Vezér Párizsba nem érkezik, addig 
ő semmit sem kezd. így zárta levelét: „Örökre a tiéd.”

A romjaiban heverő Isten ott maradt Svájcban, a romjaiból felépült Isten a Vátesz 
lelkében, postakocsin Párizs felé zötyögött.

Addig a Mesterrel vetélkedett a Költő, ez volt a harca, ez volt a tévedése. Most őbelé- 
je költözött a Mester legmesteribb, legtöményebb lénye. Süllyedhet a Mester akármely 
posványba, nem számít, a Vátesz lelke megőrzi a lényegét, mint zárványt.

Sokszorosan nem értették a Váteszt.
Remélték, hogy Mesterét veszítve, Mesterétől eltaszíttatván a Költészetbe visszatér. 

Várták, hogy annyi év hallgatása után, újratermő vulkánként lávázza ki tépett leikéből a 
műveket, a még nagyobbakat. Naiv remény. Alkotás és vallás rokonok; ám aki apostollá 
vált, miként is lenne képes az alacsonyabb rendű létezésbe, a költőlétbe visszavedleni? 
Apostolnak lenni: abban az a jó, hogy nem kell többé alkotni, a mindennapi gályarabság 
sutba vágható! Várták a Feltámadottak, hogy a lengyel jezsuitizmushoz egykori hívük, 
barátjuk, pártfogójuk, rendjük kezdeményezője visszatér. Keblére ölelte volna szakadár 
hívét az egyház; nem értették a zárványcélú küldetéses embert.

A Mester csak Towianski volt, a Vátesz towianista.
Nem számított, mi történt a Körben, amely tekintély híján több részre szakadt. Voltak 

hívei Rózycki Vezér testvérnek, aztán Seweryn testvér alakított ortodox Kört; Alix nővér 
férjhez ment, férje, a neológ Цскі testvér zeneórákat adott; mellesleg Mickiewicz eskette 
össze őket. Celinát a Mester magához hívta, a férje ellen még inkább fölhergelte, aztán 
visszament Párizsba, és nem tett semmit. Niewiarowicz testvér belebolondult Celinába, 
árnyékként követte, ebből se lett semmi.

Önkritika hullám söpört végig a Körön.
Marie Lemoine, Rutkowski testvér neje írásban gyónta meg, hogy eksztázisai, mint 

a Mickiewicz lábához való omlás is, színleltek voltak; a tébolydából anyját azért hozta ki, 
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hogy Rutkowski, megszánván, elvegye; még a Mestert is meg akarta téveszteni, még öt 
is! Szántszándékkal dühödt állapotokba hajszolta a férjét, percnyi nyugtot sem hagyott 
neki, hogy abba a pokolba taszítsa, amiben ő maga volt. De megjött Anna levele, aki őt 
leleplezte, és immár őszintén hiszi az Urat, hiszi a Mestert, és bocsánatért esedezik, és 
szentül fogadja, hogy a hamis eksztázisokat elvetvén, rajongása a jövőben igaz lesz.

És megírta 1847. május 12-i dátummal Adam testvér a Mesternek a saját önkritikáját.
„Mesterem és Uram, [...] Midőn megjelentél közöttünk, még senki sem állt közéd 

s kiválasztott néped közé. [...] Később mi, mindenféle hivatalnokoskodással közéd és 
a Te Köröd közé furakodtunk. Öldököltük testvéreinket. A te Hivatalod gyilkolta a mi 
Hazánkat. Valahányszor mesternek képzeltük magunkat, a Mester szellemével nem 
rendelkezvén, annyiszor öltünk; a mesteri szellem pillanatokra jelent meg s tevékeny
kedett; mi azonban évekig hivatalnokoskodtunk; így a feléledés pillanatnyi volt csak, 
az öldöklés meg hosszú. A Hivatal, a föld szellemének szolgája, vagy inkább rabja, [...] 
az Igét nem a maga teljességében hirdette, s erre nem is volt képes, nem lehetvén a szel
lem és a forma tökéletességében, ami csak Néked van megadva. [...] Az a megrezdü- 
lés, amit áldozatoddal kiváltottál, mely Istenhez tartozik, Tőle került a Te kezedbe, ki
nyújtott kezünkbe került. A közeledben a pillanatnyi fellángolásban, múló fellángolásban, 
mi olykor tettetett volt, e megrezdülést meg akartuk vásárolni. Áldásod nyomán, a Véled 
való szövetségben úgy véltük, jogunk van Hazánkra. [... ] Örvendeni vagy szomorkodni 
parancsoltuk a testvéreket, szeretni vagy gyűlölni, gyakorta nem rendelkezvén magunk
ban a fájdalom vagy öröm azon érzetével, melyet érezni másokat felhívtunk! [...]

Mi, a felhívók, magunk is a hitnek hiányában szenvedők, kínunkban, a magányt elvi
selni képtelenül, mely magunkkal szembesítve semmisségünket megmutatta, testvéreinkre 
rontottunk, szenvedést okoztunk nékik, hogy kínjuk látványától tragikusan vigadjunk. 
Oda jutottunk, hogy mi, felhívók, hasonlatossá váltunk a gyöngülő tirannusokhoz, kik 
csak a vérfürdőben lelnek melegséget. Fürödtünk a testvéri lélekben! Mennél kevesebb 
szabadságot, erőt, életet éreztünk magunkban, annál erősebben hívtunk fel az életre. 
[...] Elvettük testvéreinktől utolsó szabadságukat is immár, amit még a tirannusok is 
tisztelnek, a hallgatás szabadságát... A testvérek pedig tanújelét adták az istenfélelemnek 
és az Irántad való tiszteletnek, mert a Nevedben mindezt elviselték, csak hogy a Körben 
maradhassanak, mit egyre szűkebbre és szűkösebbre vontunk körülöttük. [... ] Inkább 
maradtunk hát kényelemből a Körben, mit a te áldozatod megteremtett, és benne, mint 
örökölt kis faluban uralkodtunk, igaz, nem sok lélek fölött, de legalább úrhatnámul.

Mikor pedig dühített már nehéz földi helyzetünk, a testvéreket lázongásokba kerget
tük, hogy forradalmat kezdjenek, nem kutatva, vajon ez az Isten szándékával egyezik-e, 
lehetséges-e. A vonakodó testvéreket renyheséggel vádoltuk; de magunk sem éreztünk 
kedvet az önkiszolgáltatásra, hirdetvén közben, hogy mi nagyobbakra vagyunk elhivat
va. A lélekrezdülést földi helyzetünk előnyösebbé tételére akartuk kihasználni.
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Midőn az Isten nem adta meg nekünk azt a kegyet, hogy a saját szellemünk, a saját 
arculatunk hívja rokonainkat az irántunk való figyelemre, lelkesedésre, tiszteletre: saját 
fizikai satnyaságunkat kiáltozással, szidalmazással pótoltuk, akit pedig nem tudtunk 
elrémíteni, azt távollétében gonosztévőnek és lázadónak bélyegeztük. Mert mindenkit, 
aki bármiben és bármikor nem értett velünk egyet, vagy, pontosabban, nem a mi vissz
hangunk volt, lázadónak nyilvánítottunk Bevezettük a legsiralmasabb hatalmat, amilyen 
csak létezhet a glóbuson; olyan hatalmat, amilyennel a mi hazánkban a házvezetőnők, 
az intézők, az udvaroncok és a kiskirályok rendelkeznek; a legsiralmasabb hatalmat, 
mert ez a hatalom csak följelentést, büntetést ismer, és nincs panasztevés, sem védelem, 
sem kihallgatás, sem bíróság, sem ítélkezés; olyan hatalmat, amilyet a Gondviselés már 
a szláv földekről is elsöpör.

Ezt a hatalmat akartuk gyakorolni, összekötve a lelki hatalommal. Azért ismételget
tük, hogy lelkűnkből parancsolunk, mert éppen lélek, az nem volt bennünk érezhető. 
Az ilyen parancsokkal megdermesztett testvéreket minduntalan az Isten bosszújával 
fenyegettük; kihívtuk e bosszút; örültünk, ha testvérünket fájdalom vagy nyomorúság 
érte; eltaszítottuk, letapostuk. A farkasok neméhez váltunk hasonlatossá, kik sebesült 
társukat széttépik és felfalják

Mindazon visszaélések, melyek Izrael régi zsinagógájában megtörténtek, s mind
azok, miket a századok során az egyház elkövetett, köztünk is hamar gyümölcsöt hoztak 
Lelkünk pedig rémülettel érezte előre a jövendő csíráit, oly visszaéléseket sejtvén meg, 
mik rosszabbak a mohamedán orgyilkosokénál, a jezsuita kolostorokénál és a szent 
inkvizíció tömlöceinél.

Láttuk példáját, hogy a testvér bűneit, miket másik testvérnek szent egyesülésben 
gyónt meg, másoknak feltárták, a bűnhődővei való lelki egyesülés nélkül. A bűnözés 
történetében új mozzanat ez.

Mesterem és Uram! Mindezek után nehéz nekünk ahhoz a bizalomhoz, ahhoz az 
őszinteséghez visszatérnünk, amellyel indultunk évekkel ezelőtt, nélküle pedig nincsen 
lángolás, nincsenek tettek És nem is térünk oda vissza, míg valamennyien meg nem 
érezzük, miben vétkeztünk, magában vétkét mindenki leküzdi és szellemét előítéletek
től, megítéléstől és gyanúsítástól szabadon a testvérek elé nem tárja. Ezen dolgozunk S 
közben a szellem szikráját megőrizni igyekszünk A hitünket, reményünket és szerete- 
tünket nem vesztettük el. Az Istenhez fohászkodni meg nem szűnünk A Szűzanyát, a 
mi Anyánkat kérleljük, segítsen: mert minden gyermeki közül mi vagyunk a legnehe
zebb helyzetben. Az Isten kegyelmében bízunk Az Isten haragjának titkait sok halandó 
érezhette, azok gyakorta nyilvánulnak meg; az Isten kegyelmének titkai gazdagabbak, 
mélyebbek, s magasabban vannak elrejtve. A Mennyei Atya váratlanul látogatja meg 
bűnös gyermekeit, és hirtelen vigasszal képeszti el őket. így látogatott meg minket és 
képeztett el szerencsésen évekkel ezelőtt a Te köztünk való megjelenéseddel. Hisszük, 
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hogy a Számára tudott pillanatban, a Számára tudott módon ismét meglátogat minket, 
és az ő kegyelme valamiképp megvigasztal.

Testvéred, szolgád és tanítványod,
Adam Mickiewicz.”

*
Téboly tébollyal, vallás vallással, rom Messiás ép Messiással orvosolható; a gyógyító 

találkozás februárban esett, három hónappal az önkritika megírása előtt.
A Hölgy amerikai volt, neve Margaret Fuller, harminchét éves és szűz, beszélt görö

gül, latinul és minden európai nyelven, és a hírneves Emerson, kinek eszméit a Költő az 
előadásain szívesen idézte, a barátságával tüntette ki.

Emersonnak kötelessége lett volna e szép, szőke, törékeny hölgyet, kinek szeme feke
tén lángolt és minden pórusából érzékiség csapott ki forrón, szüzességétől megfosztani. 
Csakhogy Emerson feleségül oly hölgyet vett először, akinek tüdőbaja gyógyíthatatlan 
volt, halála pedig közeli. Miután a kívánt gyász eljött, Emerson végre magán is tapasztal
hatta az egészség megromlását, ami reformlelkésznek, költőnek és szabadgondolkodó
nak felettébb javallott e romantikus korban. Emerson feledni Európába megy, találkozik 
a hasonszőrűekkel; hazatér az USA-ba, szónoklatokat tart pénzért, elvesz egy puritán 
hölgyet és gyermekeket csinál neki. Hol tíz dollárért szónokol magasztos dolgokról, hol 
kevesebbért. Magas, karcsú, kék szemű férfi, és hirdeti, hogy nem Isten létezik, hanem 
Egyetemleges Agy, Legfelsőbb Szellem, Felsőbbrendű Lélek. Ilyen szavakkal szépen lehet 
játszani, a rajongó nőktől szavakba burkolózva meg lehet menekülni.

Szegény Margaret! Már másodszor is nős Emerson, midőn az általa alapított 
Transzcendentalisták körébe Margaret, a férfiasított, belép a lét alapértelmét kutatni, 
az emberi nem sorsát értelmezni, a francia utópistákat tanulmányozni, vallván a lélek 
halhatatlanságát, a fejlődést, a lélekvándorlást, a démonok létezését, valamint küzdve a 
szociális egyenlőségért és a nők egyenjogúságáért.

Volt folyóiratuk is, címe The Dail, vagyis számlap; Margaret szerkeszti két évig, 
utána maga Emerson; volt vagy háromszáz előfizetőjük. Az életben is gyakorlatoztak: 
Margaret farmot alapított, ahol minden volt, mezőgazdaság, varroda, suszteráj, aszta
losműhely meg iskola; száz évvel később kibucnak hívták volna vagy kommunának 
Margaret hitte, hogy szelleme legközelebb férfiban fog megtestesülni. Ezalatt ideálja, 
Emerson odáig merészkedett, hogy a cselédekkel egy asztalnál étkezett, vegetáriánus 
kosztra tért át, s kertjében maga gyomlált! A farm aztán csődbe jutott, Margaret pedig 
nem bírta szüzességét elveszíteni, kortársai szerint azért, mert a szerelmet iszonnyal 
kerülte; holott azért, mert Emerson ritka nagy balfácán volt.

Nemrég egy hamburgi születésű úrba a szép Margaret beleszeretett, csakhogy az 
úr, a plátói kapcsolatot testi térre átterelni nem tudván, elszökött. Mélységesen csaló
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dott Margaret, az Amerika-szerte híres újságírónő, a befolyásos New York Daily Tribune 
irodalmi szerkesztője, és feledni, továbbá Nagy Férfiakat láthatni Emerson tanácsára a 
vén Európába utazott.

Margaret vallotta, hogy oly adventi korban élünk, midőn egy férfi vagy egy nő, az 
Úristen küldötte, a Földre leszáll, s az Üj Korszak beálltát bejelenti. Valamelyik látomá
sában, mik rendszeresen megszállták, egy szellem amúgy is Európát jelölte ki a Hírvivő 
leszállási helyéül.

Föllelni a Reprezentáns Férfiúkat, kik az Egyetemleges Agy valamely részét megje
lenítik! Ilyen részek, Emerson az esszéiben kimutatta, Platón, Swedenborg, Montaigne, 
Shakespeare, Napóleon és Goethe! Angliában Carlyle és Mazzini voltak Margaret beszél
getőpartnerei, aztán Párizsba ment, mert hírlett, a Legfelső Világszellem bizonyos részei 
ott is megtestesültek. „Gyönyört okoz nekünk mindannak látványa, ami a rendeltetését 
teljesíti, legyen tejelő tehén vagy csörgőkígyó akár!”, ez a feltűnően mély emersoni mondat 
zengett Margaret lelkében párizsi férfiakkal társalogván, s elsősorban egy egzotikus, 
Európánál is távolibb világból, az északorosz pampákról származó költő iránt érdeklő
dött lázasan, akinek eszméi Boehme, Swedenborg és Saint-Martin nézeteihez közeliek, 
s férfi létére hirdeti, hogy nők is lehessenek pappá.

Végzetszerű volt ez a találkozás.
Mit is írt a nagy Emerson, akinek mindenről véleménye volt? „A Végzet mint termé

szet és hajlam fölénk nő, mint a fű.” Szép.
S hogy ez az Északfényű Költő éppúgy rajong Napóleonért, mint Emerson, külön 

kegy a Legfelsőbb Agytól. Mert írta Emerson: „Bonaparte a tömeg bálványa, mert benne 
transzcendens fokban vannak meg a tömegember tulajdonságai és erői.” A Költészet Bona
partéjának mondják ezt a szibér pampákról Európába vágtatott férfiút; lássuk hát végre őt!

Más hölgyek is jelen voltak, mikor a Költő a szüzet fölkereste, de azokat nem látta, csak 
Margaret szellemét oly pőrén, mint Margaret önmagát soha. Igen lenyűgözte a törékeny 
szűzasszony pucér szelleme a Költőt, és leborult előtte. Mit beszéltek egymással, nem 
tudni, de több forrás állítja: a Költő úgy lenyűgözte Margaretet, hogy a szófára ájult.

Olvasta már a Költő előadásait Margaret, de más holt betűkön rágódni, és más az 
eleven szellemet az eleven test mélyén megpillanthatni! Bizonnyal ő is oly pőreségében lát
ta a Költő szellemét, mint a Költő az övét. Két mezítelen szellem szemlélte egymást fázé- 
konyan, az egyik a szófán, melyre a test reáájult, a másik karszékben vagy fotelban, avagy 
a szófa mellett féltérden szorongott a börtönéül kijelölt testben. A jelenlévők e mezítelen 
szellemeket nem látták, ők csak egy nőnek hevesen udvarló férfit láttak, a vaksiak.

Azt súghatta Margaret testének a szelleme, hogy íme, ez a Férfi, kit sóvárogva áhított, 
kinek szüzességét tartogatta; ettől lehet a szófára ájulni. És megérezte a Költő, hogy íme 
az Asszony, a Királynő, a Messiásnő! Szabad ilyet meglátnia annak, kinek eleven Messi
ása épp romokban hever.
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Két libabőrös messiásszellem ült egymással szemben, a Király és a Királynő, egymás 
szellemét szomjasan itták, és mindegy is, mily szavak hangzottak el tószt gyanánt ezen 
ivászatban. Még aznap intelmet fogalmazott a Költő Margaret számára, s leírta szelle
mét, amilyennek megpillantotta.

„Oly szellem ez, mely a régi világot ismerte, a régi világban vétkezett, s e régi világot 
az újban is ismerni törekszik. Támpontja a régi világban van, cselekvési tere az újban, 
békéje a jövendőben. Margaret az egyetlen nő, kinek megadatott, hogy megérintse azt, 
ami a jelen világában döntő, a jövendő világát pedig előre érezze. A Te szellemed, írta 
a Költő, össze van kapcsolva Lengyelhon és Franciaföld történelmével; Te a szellemek 
második generációjába tartozol; küldetésed a lengyel, a francia és az amerikai nőiség 
létrehozása. Megszerezted a jogot, hogy tudd és gyakorold a szüzesség jogait és kötelmeit, 
reményeit és szükségeit; első lépésed megtudni, vajon meg van-e Néked engedve, hogy 
szűz maradhass. El kell hoznod az Új Világnak századok óta érő izgató gyümölcsödet. 
Nyilvánítsd szellemedet pillantásaid, mozdulataid, tetteid által. Vond el, én Margaretem, 
vond el a rossztól a férfit, aki bátorító pillantást keres, tégy irányában sürgető gesztust, 
megerősítő kézfogást, mert hasonlót nem lel a jelen világban. Vond el az ilyen férfiakat 
a szellem minden tetteivel szembeszálló asszonyok pillantásától, gesztusaitól, akik érzik 
ugyan e szellem szükségét, de maguk szellemet nem adhatnak.”

Ezt írta első találkozójuk után a Költő.
A szellemek második generációja nem homályos fogalmazás: a Beszély értelmében 

Isten után az első sorban áll a Megváltó; szóval ott van Vele egy sorban Margaret szelleme. 
Nem regényírói kitaláció hát, hogy Margaret a Messiásnő. S hogy a Költő a Nőmessiást 
tanácsokkal merte ellátni? Hogyne, hiszen a Zárvány szólt belőle, a Mester lényege, a 
messiási. S az egész levél tónusa! Mintha a Mester intézte volna legelső hívéhez. Valóban 
a Mester írta ezt a levelet, bár nem a romokban heverő, hanem a Vátesz lelkében élő. 
Csak az a fránya kitétel, hogy szabad-e Margaretnak szűzként megmaradnia! Ez mégis 
csak azt jelenti, hogy e levél szerelmi vallomás.

Jól érthette a levelet a Szűz, mert Nő a XIX. században című nagy művében ezt írta: 
„Az embernek az a sorsa, hogy az idő haladtával saját létezése törvényét beteljesítse, 
s így egész élete végül úgy lesz tekinthető, mint élete egy angyalnak vagy hírvivőnek.” 
Messiásnőnek látta magát az unitárius apa adventistává lett gyermeke.

Áldás, hogy a Hírvivőt, akit magában Margaret addig csak sejdíteni mert, a Költő 
első pillantásra meglátta, és királynőiségét Csipkerózsika-álmából sikerült felébresztenie. 
Férfi szeretett volna lenni e Királynő soká, magát, ha lehetett volna, férfinéven szólíttat- 
ja, bár ezért megszólták volna abban a puritán Amerikában akkor.

Most beláthatta, hogy tévedett. Leveleiben sóváran tudakolta, milyen is az a Király
nő, akit a Költő tárt fel benne. És nem értette, mitől válnak a Költő levelei az első után 
szárazakká, s hogy a találkozást a továbbiakban miért kerüli.
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Mert a férfit egyetlen ihletett, szerelmes este kielégíti; meglátta az isteni, királynői 
nőiséget, és ez elég is. Mily boldogan lehet ébredni egy ilyen éjszaka után, ha nem történt 
következménnyel terhes ballépés! De a hódítás, az megvolt teljesen. További hódítások 
felé hajózik a férfi, a női lélek vámpírja.

Feltűnő, mennyire tűrhetetlen nőket rendelnek maguk fölé az alkotók, hogy nyomasz- 
szák, nyűvesszék őket, s minden kudarcukért a rémnőket tegyék felelőssé. Kényelme
sebb így, mint szembenézniük azzal, hogy tehetségük nem határtalan. Nyűgnőnek ott 
volt Celina és Xawera. Margaret túl sok lett volna; még a férfi önfelmentési ösztönének 
is van határa.

Elvette aztán Margaretet a jóképű olasz d’Ossoli márki, akivel az Itáliába ringó hajón 
ismerkedett össze, sejtjeit életében először zsibongani érezvén. A Költőnek köszönhet
te ezt a nedves szűz. Gyakran van úgy, hogy más férfi számára munkáljuk meg a talajt, 
nincs is ebben kivetnivaló.

Sajnálom, hogy jött a Népek Tavasza, s Margaretnek pont akkor kellett szülnie, 
nehezen viselt terhesség után. Nem embernek való az ilyesmi; jobban intézte volna az 
Isten, vagy ama bizonyos Egyetemleges Agy, hogy az alanti televénybe a nő ikrát, a férfi 
pedig tejet bocsásson.

Szoptatós anyaként a Rómát védő lengyel légió sebesültjeit ápolta, s igen sajnálatos, 
hogy emiatt menekülniük kellett a csecsemővel, mikor a dicső franciák Rómát bevették. 
Az pedig lesújtó, hogy pár száz yardnyira az Újvilág partjaitól a viharban épp a hajó 
fedélzetén tartózkodtak, mikor a hullám mindhármójukat az óceánsírba sodorta 1850. 
július 19-én.

Ilyen sorsot szánt Margaretnek az Egyetemleges Agy! A Messiásnőnek, a Fiat szülő 
Szűznek! Pedig Margaret minden gondjai megoldódtak volna a New York állam köze
pén lévő Oneida-völgyben, ha az Egyetemleges Agy másként intézi a, dolgokat. 1848- 
tól e szép nevű völgyben John Humphrey Noyes tisztelendő vezetésével kiváló társaság 
gyűlt össze, férfiak, nők, gyermekek vegyesen, építettek maguknak házat meg mosodát, 
konyhát, gyümölcstároló pincét, sütödét, létesítettek tehenészetet, hűtőházat, varrodát, 
maguk csináltak mindent, még a cipőt is, a munkákat rendszeresen váltogatták, és csak 
többes szám első személyben szólaltak meg. A tagokra képességeik szerint bizonyos 
kötelességek voltak kiróva, kiválasztódtak így könyvelők, gondolkodók és földművesek, 
sőt olyan nők és férfiak, akiknek testén osztozni szabad volt, és a gyermekeknek apja- 
anyja volt az egész társaság.

Ott megszabadulhatott volna Margaret a gyerekének és a csinos férjének nyűgétől, 
és lett volna, aminek Isten rendelte, a Közösség felszentelt kéjpapnője.

2 0 0 7

Arachné szőnyege | 345



Szemelvények, szövegek az irodalmi diskurzusok ...

Kemény Zsigmond

A rajongók

(Részlet)

Asztalán új csomag iratok hevertek, de a többiektől külön téve volt egy levél.
Kassai kezébe fogta, megnézte a pecsétet, aztán a címet.
Mohón nyúlt az ollóhoz, hogy a borítékot fölvágja.
Eközben leeresztetett a függöny, s gyertyák hozattak
A deák, kin a napsor volt, alázatos előhajlással állott a küszöb előtt, várva, hogy a 

kegyelmes úr parancsot ad a szokott felolvasásra.
- Ki hozta a levelet? - kérdé Kassai.
- Egy gyorsposta, nagyságos uram!
Az ítélőmester a pápaszemét tokjából kivette, durva kék zsebkendőjével megtörlé 

s orrára illeszté.
- Mit ácsorog kend? Menjen ki - szólt az íródeákhoz.
Midőn magára maradt, erős lélegzetet vett, s olvasni kezdé a levelet, mely a titkár 

tudósítása volt Udvarhelyről:
„Legkegyelmesebb uram és jóltevőm!
A gondviselés különös kegyelme kísért egész utamban, s azon szerencsében részel

tetett, hogy nagyságodnak megfoghatatlan bőséggel rám pazarlott kegyelmét némileg 
meghálálhassam, és szeretett hazám s fönséges fejedelmem iránti tántoríthatatlan hűsé
gemnek próbáját végre valahára bemutathassam.”

Nagy kár, hogy ez az ember nem szokik el a hosszadalmasságtól, dörmögé Kassai, 
a gyertyán túl tartva a levelet, hogy jobban olvashassa.

„Az országos végzéseket, a fejedelmi aláírás és a három nemzet pecsétje által megerő
sített törvényeket lábbal taposó, az országtanács megújított tilalmait gúnyoló, a négy 
bevett vallás szabadsága eltemetésére törekvő, a közbékét gyalázatos fondorlataikkal 
aláásó, a szentírás értelmét hamisító s a bálványimádásnál is gyalázatosabb hitet vakme
rő lelkiismeretlenséggel és a Gyehenna lángjához hasonló hévvel terjesztő judeisansok, 
vagyis szombatosok ördögi machinációinak Isten segítségével már sikerült meglehetős 
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pontossággal utánajárnom, s ha ö szent felsége életemnek kedvez, reményiem, hogy 
néhány nap alatt mindenről részletes felvilágosítást nyújthatok nagyságodnak.”

Borzasztó periódus, piszmogó modor, s íme, ez az ember előléptetését sürgeti tőlem! 
- mérgelődött magában Kassai, s a gyertya hamván koppantott, hogy a halvány tintával 
írt betűket hamar kivehesse.

„Már a kincses és kulcsos Kolozsváron, mely egyébiránt az áhítatosság kincsével s a 
tévedéseket kizáró kulcsával az igaz hit iránti ragaszkodásnak nem dicsekedhetik, több 
titkos szombatossal jöttem érintkezésbe, s fájdalommal tapasztalára, hogy e rajongók, 
kiket az öldöklő angyal kardja pusztítson el, nemcsak nagyságodnak halálos ellenségei, 
de fölfuvalkodásokban merészkednek elnyomatásról panaszkodni, üldöző szellemmel 
vádolni magát a fejedelmet, s nyilvános helyeken, a lelkiismeret szabadságára hivatkozva, 
azon nézetet terjeszteni, hogy Krisztus urunknak másodszor is meg kell bűneiből a világot 
váltani, mintha az első váltság elégséges nem lett volna. Nagyságod tapasztalt bölcses
ségére bízom annak megítélését, hogy vajon ily hazug és szemtelen állítások, melyek, 
mint hittudósaink már rég bebizonyították, a szentkönyv egyes sorainak rossz szándékú 
elferdítésén épülnek, nem teszik-e szükségessé a világi hatalmon kívül az egyházi elöl
járóknak is hatásos közbevegyülését? Bizonyára Kálvin csak annyi okkal égettette meg 
Servetust, amennyit a szombatosok ellen felhozni lehet. Mert nem egyenlő-e a megváltó 
istenségét tagadni vagy a megváltás művének elégtelenségét vitatni?”

Ez argumentum talpraesett s magam is használni fogom - gondolá Kassai, a levél 
másik lapjára fordítván.

„Egyházi elöljáróink híven teljesítették is kötelességeiket a szombatosok megfenyítésé- 
ben, kivált midőn láták, hogy a világi hatóság az országtanács újabb kiáltványa után sem 
nyomoz és büntet. Kolozsváron versenyzett a református esperessel az unitárius a buz- 
góságban, s kitisztíták eklézsiái tanácsukat minden gyanús egyéntől, mert meg az egyházi 
igazgatásba is betolakodának a szombatosok, sőt egy káplán a szószékből védelmezte 
némely tanaikat, amiért hivatalától fölfüggesztvén, a zsinaton be fog pereltetni. Udvar
helyszék több helységében hű prédikátoraink a templomból tiltották ki a mételyes juho
kat, melyek a pásztorságuk alatt legelő nyájat megrontandók valának, s a szombatosság 
fertőjében kimúlt rajongókat harangszó nélkül temették el. De fájdalommal kell, kegyel
mes uram, említenem, hogy az egyházi fenyítés megalázkodás helyett csak fölfuvalkodásu- 
kat növelé. Amióta az üdvösség útjára téríttetésök munkába véteték, gúnnyal válaszolnak 
az intő szózatokra, hangosan követelnek vallási jogokat, s nyilvános elszakadással fenyege
tőznek. Némelyike szemérem nélkül küld tudorainkhoz tételeket, melyeknek megvitatásá
ra ajánlkozik, némelyike az utcán kiabálja, hogy ő szombatos, és hitét kész vértanúsággal 
is megpecsételni. Természetes, miként ezen esztelenségek és a dühöngés szelleme, mely 
az istentelen szektáriusokat magával ragadja, súlyos aggodalmat idézett elő azokban, kika 
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tévtanok iránt szűkeszűségüknél fogva rokonszenvet éreztek ugyan, de az anyaszentegy- 
háztól elszakadásig mégsem kívánnak haladni. Az ingatagok a határozatlan véleményűek, 
s akik csak egyes tételeket karoltak föl a szombatosság egész rendszere helyett, most már 
bánni kezdik ballépéseiket, s vágynának kibékülni az egyházi hatósággal, még mielőtt a 
polgári hatalom, mely a fejetlenséget sokáig nem tűrheti, a törvény éles pallosával lépne 
föl a hazaárulók és pártfogóik ellen. Ezeknek köszönhetem, legkegyelmesebb uram, a 
gazdag adatgyűjteményt a szombatosok csínyjeiről, s ezek segítségével van szerencsém, 
még mielőtt nyomozásomat bevégezhetném, hű másolatban levelemhez mellékelni Pécsi 
Simon uram felszólítását, melyet nagyságod megszerezni óhajtott, s mely a tavasz első 
szombatjára Balázsfalvára hívja össze a judeisánsok tekintélyesebb egyéneit.”

A levél reszketett Kassai István kezében.
- Tehát hat nap múlva vége Pécsi Simonnak! - kiáltá oly hangosan, mintha az utca népé

nek akarná tudtul adni, hogy harsogjon a trombita, peregjen a dob, s zengjen a hozsánna.
- Pécsi Simonnak vége! - suttogá, a kígyó sziszegéséhez hasonlóan, mintha önkény

telenül sivítna ki kebléből a káröröm, s mintha szégyellné előbbi elragadtatását.
- Pécsi Deborah fejéről lehull az ékköves párta s arcáról a szépség!
- A nyomor hamar rútít! - szólt ismét, mosolyra vonva lapos ajkait.
- Összeomlik a ház, melyet most erős oszlopok tartanak, s a kert szobrai sárba hever

nek!... Hat nap múlva Pécsi Simon teste és vagyona a megsértett törvényé!
Oly elevenítő erő volt e gondolatban, hogy Kassai petyhedt izmai rugékonyakká lettek, 

köszvényes lába szilajon taposott a padlózaton, mankó segítsége nélkül s fél kezét alig 
támasztva a székkarra, pattant föl ülőhelyéről, és nagy léptekkel mérte végig a szobát.

- Nincs panaszom a gondviselésre! Az események folyama vallásosságra szoktatja 
az embert! A haza és hit ellenségei saját magokat semmisítik meg. Kicsoda buktatta meg 
Pécsit? Ne nevezzetek senkit a kicsiny eszközök közül! Csak egy rosszakarója van: a bűne.

Kassai arcán a fölindulás közé bizonyos vad áhítat vegyült.
Sokáig engedett játékot érzéseinek, s általában a legkellemesebb estéje lett volna, ha 

a levél többi részét másnapra halasztja. De végcseppig akarta az öröm poharát kimerí
teni, s megint karszékbe helyezkedék, hogy folytassa az olvasást.

„Pécsi Simon uram fölszólítása, amint értesültem, a szombatosoknál igen kedvezőtlen 
fogadtatásban részesült. Bosszankodtak azon, hogy a hatalmas és gazdag mágnás, kinek 
pártfogására támaszkodtak leginkább, úgy szól hozzájok, mintha nem is tartoznék fele- 
kezetökhez; bosszankodtak, hogy a buzgóbbak lelkesedését szigorú szavaival hűti, s előre 
tiltakozik minden törekvés ellen, mely a jogok követelésére vonatkoznék Rendkívül ne
heztelnek Szőke Istvánra is, kit Pécsi Simon tanácsadójának vélnek, a felszólítás színeden 
szerkezetéért. Sokan megjelenni sem akarnak a balázsfalvi értekezletre; sokan a levélből 
azt következtetik, amit eddig is gyanítottak, hogy Pécsi uram csak alkalmat keres, végképp
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szakítani velők. Vannak, kik árulástól tartanak, s a balázsfalvi összejövetelt a fejedelem meg
egyezésével történtnek hiszik, oly célból, hogy a szombatosság a Pécsi közreműködésével 
törültessék el. Szóval, amennyire én kipuhatolám, ez a veszedelmes irányú mágnás úgy el
veszte népszerűségét, hogy saját hitfelekezetétől is el fog hagyatni. Egy Kádár nevezetű vén 
bolond, kit legelső szentjöknekhisznek, azt mondá szárdisi hallgatói körében, hogy az új Jeru
zsálem diadalára szükségesnek tekintené, ha Pécsi Simont, mint régen a hamis prófétákat, 
kik a hazugság igéjét terjeszték, a fehérruhások egész gyülekezete az utcán kövezné meg.”

- Az akasztófára valók! A gonoszok! A tolvajok! - szitkozódék Kassai. - Gyűlöletük 
Pécsi ártatlansága mellett fog prédikálni. Igazságtalanul gyanúsítják őt, a vakok, a háládat- 
lanok! Addig hirdetik, he-he, árulónak, míg azután a törvény nem fogja árulónak tartani.

„Ebből is bölcsen beláthatja nagyságod, hogy az Istennel és saját magokkal megha- 
sonlott szombatosok valódi országháborítók, de attól nem lehet tartani, hogy Pécsi uram, 
rokonszenvükre támaszkodhassék, sőt örvendeni fognának, ha őt valami fátum érné, s 
ha útjokból elvitetnék a kő, melyben lábaik megbotlanának”

- S ez az ember, ki az értelmes adatokból ily buta következtetést von, még levéltár
nok akarna lenni, még előmenetelt sürget! - mérgelődött Kassai.

Kedvetlenül nyúlt a „felszólításhoz”, mely a titkár tudósítását bezárta, s melynek 
megkerítését az imént akkora elragadtatással fogadta.

Bosszankodása fokonként növekedék, amint a sorokon tovább haladott.
A kézrekerült okmány tartalma következő volt:
„Idvezlet és áldás a szombat napján imádkozóknak! Pécsi Simon hiteles egyénektől 

vön értesítést arról, hogy azok, kik a szentírás bizonyos helyeinek magyarázatában a többi 
keresztyénektől különböznek, eltérésüket külső szakadással is meg akarják állapítani.

Hogy ezen magában természetes és jogos vágy nem ütközik-e a jelen körülmények 
között oly akadályokba, melyek legyőzhetetlenek - megfontolni való kérdés.

Pécsi Simon át van hatva azon meggyőződéstől, hogy az igazság nem a számá
ra előlegezett jogokkal terjed, hanem elterjedvén, szerzi jogait. Hatalma önmagában 
rejlik, nem pedig a külső körülményekben. Pécsi Simon e meggyőződésre a keresztyén 
hit forrásánál jutott, elmélkedvén és imádkozván Jordán partjain, az Olajfák hegyén, 
Gethsemánban, Golgothánál... a szentjászol és szentsír előtt. Pécsi Simon reményű, hogy 
azok, kik a tavasz első szombatján őt Balázsfalván meglátogatnák, a barátságos fogad
tatással elégülten fognak hazatérni.

Reményű, hogy a kölcsönös fölvilágosítások útján, a viszongás helyett egyezség és 
mérséklet fog száűani mindnyájuk szívébe.

Kiadta Pécsi Simon megbízásából Laczkó István, kinek a fehérruhások közt a neve: 
Ananias-Azariás-Nisael-Szombaton-viaskodó.”

1 8 5 8 - 1 8 5 9
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