
Ію  
IRODALOM • MŰVÉSZET 
TÁRSADALOMTUDOMÁNY 

RÁKÓCZI SZABADSÁGHARCA 
KEZDETÉNEK 300. ÉVE 

2003 
Október 



HÍD  
IRODALMI, мtуVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 

FOLYÓIRAT 

Alapítási év: 1934 
LXVII. évfolyam 

Fő- és felelős szerkeszt ő:  
Biri Imre 

A szerkesztőbizottság tagjai:  
Bordás Győző  
Buzás Márta 

TARTALOM  

Őszi  harmat után  ...  (az 1728-as id бΡkbбΡl) 1029 
Rákóczi  Ferenc (Des Alleurs márki jelentése a magyarországi elégedetlenek 

ügyeinek állapotáról) (Részlet) 1030 
Rákóczi  Ferenc buzgó éneke 1031 
A szegény nép hazahívja Rákóczi Ferencet (Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  

művébő l)  1033  
Rákóczi „átlépi  a  Rubicont" (Rákóczi Ferenc Vallomások című  művéből) 

1038  
II. Rákóczi Ferenc kiáltványa (Részlet) 1041 
A bácskai hadjárat (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéb бΡl) 1044 
Rákóczi Ferenc Bercsényi Miklósról (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok 

című  művéb бΡl) 1048 
Bottyán János tábornok nyílt levele a rácokhoz 1704. december 15-én 1051 
A nagyszombati csata (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cfm ű  művébбΡl) 

1053  
Rákóczi Ferenc: Gyömr бΡi beszéd 1057 
Bottyán János tábornok levele Rákóczi Ferencnek 1705. augusztus 15-én 1059 
Bottyán János tábornok gróf Eszterházy Antalnak Pápán, 1707. február 17-én 

(Részlet) 1061 
Az бnódi országgyűlés és az ott meghozott függetlenségi nyilatkozat, 1706. 

június 14-16. (Részletek Louis Lemaire beszámolójából) 1062 
Harcok NagykбΡrösné11708-ban (Balla Gergely Nagyk бΡrбsi krónikájából) 1066 
A  szenved бΡ nép 1710-ben (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cfm ű  művé- 

b бΡl) 1071 
Az árulók bűnh бΡdése (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéb бΡl) 

1073  
Károlyi Sándor önéletírása (Részletek) 1076 
A vég (Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéb бΡl) 1080 
Rákóczi Ferenc utolsó kiáltványából (1711. április 18.) 1084 



LXVII. évfolyam, 10. szám  
2003.  
október  

ŐSZI HARMAT UTÁN .. .  

Az 1728-as idб'kből  

Őszi harmat után, végre mikor osztón 
Fújdogál a hideg szél, fújdogál a hideg szél, 
Zdld erdő  árnyékát, Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél, hóval lepi be tél. 



RÁKÓCZI FERENC  
Des Alleurs jnárki jelentése a magyarországi elégedetlenek  

ügyeinek állapotárul  

Részlet  

Mivel Rákбczi fejedelmet magasan a többi nagryúr fölé emeli el őkelő  
születése, s talán még inkább kiválб  képességei, kötelességemnek vélem, hogy 
pár szóban megrajzoljam arcképét. 

Rákбczi fejedelem mindössze harminckét éves, magas, sudár termet ű  férfi, 
megjelenése méltóságteljes, arca szép. A szelídség és tanulékonyság f ő  ékessége 
elméjének, s ehhez nagyon sok jóakarat és folytonos igyekezet társul. Azt is 
hozzátehetném, hogy jóllehet a nagyvilági élett ő l távol nevelkedett, sok dolgot 
tud, és jól tudja őket. Hat nyelven beszél és ír: magyarul, latinul, franciául, 
olaszul, németül és lengyelül. Erényes, dolgos, el őzékeny, nagylelk ű , jótékony 
ember. Nagyon pontosan teljesíti a vallás el ő írásait. Értékét semmivel sem 
lehetne teljesebbé tenni, s úgy látszik, mentes korának szenvedélyeit ő l. 

Tokajon látta meg a napvilágot, katolikus szül őktő l. Apai nagyapja Erdély 
fejedelmi volt Apafi Mihály elő tt. Zrínyi grб f, akinek tragikus halála közis-
mert, anyai nagyapja volt. Dics ő  anyja, aki osztozott második férjének, a 
hírneves Thököly fejedelemnek minden balsorsában, Konstantinápolyban halt 
meg 1702. február havában, ő t szerencsétlen ura csak három és fél évvel élte 
túl, minthogy ő  1705. szeptember havában hunyt el Nikodémiában. 

SZAVAI Nándor ford [tйsа  



RÁKÓCZI FERENC BUZGÓ ÉNEKE  

Ó, fе lséges Isten, ki lakozol mennyben, 
Fényes mennyországban, mint királyi székben, 
ÚI,ry ülsz és parancsolsz fб ldбn és az égen, 
Senki tecl ű tted nem bújhat rejtekben. 

Mostan beszédemet nyújtom tihozzátok, 
Azkik magryaroknak mondjátok magatok: 
Éktelen szitkotok, kérlek, elhagryjátok, 
Hogry Isten irgalma terjedjen ►  reátok.  

Vajki sok ideje, hogry Isten ostorát 
Szenveditek méltán, az ő  nagy csapását, 
Kérlek, engeszteljük az Isten haragját, 
Hogry mireánk ontsa az ő  bőv áldását.  

Magryar nemzet, kérlek, tekénts meg magadat,  

Vitćz mбdra termett nagy híres voltodat,  
Mert mind eltapodták minden hatalmadat,  

És mind elterdelték szép friss ágaidat. (...)  

14. Végezd el, 6, Uram, akaratod bennem,  
Fényes angyalodat bocsássad el ő ttem,  
Szűzanyád pediglen légyen énmellettem,  

Szép sugár hajával lepessze nemzetem.  
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Kardom fölkötöttem, Uram, szent nevedben, 
Népemet vezetem szép rendelt seregben, 
Indulásom vagyon te dics őségedben, 
Segélj, Jézus, segélj szép Sz űzzel, mentemben. 

Ó, te angryaloknak ragyogó csillaga, 
Édes Jézusomnak szerelmetes anyja, 
Édes nemzetemnek ki vagy patrónája, 
Hívlak segétségül népem oltalmára! 

Fogadásod szerint magyar népet ne hadd, 
Minden ellenségtő l, kérlek, hogy oltalmazd. 
Ó, édes Szű ranyám, ellenségem rontsad, 
Népem színe előtt futamásót adjad. 

Özvegryek-, árváknak halld meg kiáltását, 
Véneknek s ifjaknak s ű rő  könyvhullását, 
Sok egyházi rendek szép búcsújárását, 
Atyáknak, anyáknak szívek fakadását. 

Véget vetik immár ez kis énekemnek, 
Mert sűrő  könyvei folynak szemeimnek, 
Mert nagy veszedelmit szánom nemzetemnek, 
Add végit, jó Isten, nyomorgatásinak. 

Bizonnyal hát én is véremnek hullását, 
Nem szánom fejemet s életem fogyását, 
Talán az nagy Isten tekénti szolgáját, 
És nem erősíti ellenségim karját. 

Magyar nemzet, kérlek téged az Istenért, 
Hogy magyar magyarnak ne szomjúzza vérét, 
Es senki ellenem ne fogja fegyverét, 
Mert én nem kívánom magyar veszedelmét. 

Gondolám verseim szép Lengyelországban, 
Azután leíróm, jutván az határban, 
Szép hazámban levő  vég Kálló várában, 
Ezerhétszáz után jutván harmadikban. (...) 
1703 



A SZEGÉNY NÉP HAZAHÍVJA 
RÁKÓCZI FERENCET 

Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéből  

Minthogry az ügyek ilyen háborgó állapotban voltak, s a nép hajlama a 
tanúsított örömb ő l ítélve ilyen kedvező  volt, úgy döntöttünk, hogy ki kell 
használnunk a lelkek hevülését, és néhány zászlót és hadi jelvényt kell nekik 
megbízottaikkal elküldeni nyílt levelek kíséretében, aláírásommal és Bercsényi 
gróf aláírásával ellátva, s ezekben segélyt kell ígérnünk nekik. Szigorúan 
meghagrytuk, hogy újabb parancsainkig ki ne bontsák ezeket a zászlókat, ne 
fosztogassák a nemességet, hanem igyekezzenek hadicsellel elfoglalni néhány 
helyet, amelyet a németek rosszul ő riznek. Így elküldvén, megbízottunkat, 
felkerestük barátainkat, Wisniowiecki herceget és Potocki kijevi palatínust, 
hogy birtokaimat elzálogosítva néhány segít ő  csapatot kapjunk t ő lük. Miután 
ez az utunk sikerrel járt, helyesnek tartottam, hogy Bercsényi gróf utazzék 
Varsóba, s onnan — ha szükséges — Danckába, ahol értekezzék Bonnac már-
kival, tudósítsa đ t mindarról, amit már tettünk, s kérje meg, hogy jelent ős 
pénzösszeggel segítsen egy ilyen fontos vállalkozást, amelynek még nagy kö-
vetkezményei lehetnek. Elhatároztam, hogy utazása alatt Oleszycén maradok 
a bclzi palatínus feleségénél, hogy közelebb legyek, és titkos utakon irányít-
hassam aMagyarországon megkezdett ügyeket, s a nép forró indulatát a közeli 
segítség reményével féken tartsam. 

Körülbelül tizenöt nappal Bercsényi gróf elutazása után, az említett pala-
tínusné kíséretében meglátogattam drozdowicei birtokán Katski pod б liai pa-
latínust, tüzérségi tábornokot, bizalmas barátunkat. A palatínához érkezett 
levelekbő l megtudtam, hogy több magyar nemes jött Lembergbe; féltem, hogy 
érkezésük célja kitud бdik, s ezért helyesebbnek tartottam Drozdowicéra hívni 
őket. Előadták, hogy megbízottaink érkezése után és a zászlókat meglátva az 
egész nép — támogatásom reményét ő l föllelkesítve —, nem tudta megállni, hogy 
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fegyvert ne ragadjon, és körös lélekkel össze ne fogjon felszabadítani haráját 
és családját az idegen járom alól. Élükön Majos István állt, aki ismét Pap 
Mihállyal együtt jött. Ez egry bátor, de szegény nemesember volt. Eléadta, hogy 
a népb(51 több ezren fegyvert fogtak, s a határon érker ćsemrc várnak; s ezért 
az (í nevükben is kértek ingem, ne hagyjak cserben ilyen sokaságot, mely csak 
az én segítségemben bízva és reménykedve szánta cl magát a legvégs őkre, és 
nem hiányzik se szívük, se bátorságuk ahhoz, hogy pontosan végrehajtsák 
parancsaimat, de vezérre van szükségük, aki felhasználja lelkességüket és 
gryű löletüket; hogy számuk naponta növekszik, és nem maradhatnak már soká 
tétlenül. Azért küldték el ő t társaival egryütt, hogy ingem hozzájuk kísérjen 
vagry új parancsokat vigyen nekik. Íme, ebbdl állott ennek a népnek üzenete, 
mely egy idő  dta Máramaros, Ugocsa és Szatmár megyék határán fosztogatta 
a nemességet, a templomokat, a malmokat, miután parancsom és szándékom 
ellenére kibontották nekik küldött zászlóimat. Ez viszont felingerelte a megry ćk 
nemességét, amely fegryvert ragadott, s amikor ez a rabló csapat látta, hogy ígry 
szorongatják, visszavonult a lcngryel határra. 

Kassa parancsnoka akkoriban az olasz származású Nigrelli marki, a császár 
tüzérségi tábornoka volt. Ismerte Magryarország állapotát ćs lakdinak hajlamát. 
Nem volt elég reguláris hada, s ezért a császár nevében megparancsolta a 
megryćknek, állítsák fel a megryei nemesség bandériumait, és üldözzék a fosz-
togatdkat, akik ebben a helyzetben felkelést szítottak. Ez a tábornok gryana-
kodott Károlyira, a szatmári feispánra, még annak a mozgalomnak az idej ćbel, 
melyet bizonyos Tokaji kezdett, és ezért különösen vigyázott Károlyi viselke-
désérc. Károlyi mindenáron szét akarta oszlatni ezt a gyanút, és ezért a 
többieknél tevékenyebb volt, kényszerítette a nemességet, hogry üldözze azt a 
népet, amely zászl бm alatt fosztogatta a nemesség birtokait, s miután elkergette 
megryćjc határairól, elhatározta, hogy üldözi és szétveri őket, bárhova is 
menjenek. 

Mindérrel semmit sem tudtam, amikor Majos hozzám érkezett, de nem 
helyeselhettem ezt a z űrzavaros, határozott parancsom ellenére kezdett vál-
lalkozást. Az a segítség, amelyet Lengyelország nagryjai ígértek nekem, még 
nem állt készen. A pénznek sz űkében voltam, s a francia követtel kapott 
remény semmirő l sem biztosított. Így a mindenfel ő l támadt nehézségek és 
helyzetem bizonytalansága indulásom elhalasztására ösztönöztek. De amit 
nekem a nép hajland бságárб l mondtak, azt is megmutatta, milyen veszélyes 
lehet a késlekedés. Tudtam, hogy a nép lelkesedése nem tarthat sokáig, s ha 
egyszer az clse láng kialszik, a második már sohasem olyan eres. Meggondoltam 
azt is, hogryha szétverik ezt a népet, amelyet a segítségembe vetett bizalma 
tüzelt, úgy akármennyire is könnyelm űen és parancsom ellenérc cselekedett, 
mégis az lett volna a közvélemény, hogy cserbenhagytam, és én okoztam 
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vereségét. Ez a nép nem saját magát vádolta volna meggondolatlanságáért,  
hanem, miután hinnem hízott, azt hitte volna, hogy clhagrytam szükségében.  
Ebben az annyira fontos ügyben tanácskoztam a palatínussal, akinél laktam,  
és aki barátom és igazán okos ember volt; de miután éretten megvizsgálta 
mindkét rćszrб l az érveket, belátta, hogry ilyen kényes körülmények között 
nem tud nekem tanácsot adni. A hívságos dics őség, a buzgósága haza szabad-
sága iránt, a nagylelk űség s az a kívánság, hogy semmivel se vádolhassam 
magamat, végül tanácsot sugallt. Bíztam ügyem igazságában ćs Isten segítsé-
géhen. Gyöngéd könnyek között búcsúztam el barátaimtól, egry nagyon es ős  
nap estéjén elindultam. Csupán a palatínus ő rségének néhány katonája kísért.  

Már megtettem az út felét, amikor Drohobyczon, egrynapi járásra a magyar  
határtól futárok ć rkez_tck ćs előadták, hogy ezt a rendezetlen, borba és álomba  
merült fegyveres népséget Károlyi Másmaros megyében, Dolhánál szétverte,  
zászlóikat is elvesztették, s a szanaszét menekül ők a szomszédos hegyekbe 
vonultak vissza, és Ott parancsaimat várják. 

Ígry, ilyen szerencsétlenül kczd иdött a magyarországi háború, amelybe — 
önként bevallom — az okosság minden szabálya ellenérc fogtam. Csak egy 
fiatalember hevessége és a haza szeretete lelkesített. Még visszavonulhattam 
volna, és volt is rá nagy okom. De bátorított és er бsített az a szándék, hogy 
megérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét, és kit űzött célomban szilárdan 
bízva elküldtem Kálnássy Istvánt Wisniowiecki herceghez és Potocki kijevi 
palatínushoz, hogy sürgesse a várt segítséget. Elhatároztam tehát, hogy foly-
tatom utamat, s a szétszórt népet újra összegy űjtve, a lengyel határon rejt бzve  
várom meg a segélycsapatok érkezését, és nem hagyom kialudnia nép szívében  
lángra kapott tüzet. Azt mondták nekem, könny ű  összegyűjteni a szétverteket, 
sót, munkácsi hercegségemben ötezer gyalogos és ötszáz lovas várja jöttömet 
az ország határán. 

Másnap folytattam utamat, és egy Skole nev ű  faluhoz értem Lengyelor-
szágban — mint már említettem — a podóliai palatínus katonáinak kíséretében, 
akiket azzal az ürüggyel küldtek velem, hogy behajtják a tüzérség pénzének 
hátralékát. Skole lakói azonban utamat állták. De a szóváltás közben egy zsidó 
felismert, s a vita örömmé meg udvariassággá változott. Érkezésem hírére 
elб jб tt egy Petronius Kaminski nev ű  derék öregember — az orosz szerzetesek  
szomszédos kolostorának főnöke, aki engem valaha még mint gyermeket  a 
karján hordozott —, örömkönnyeket ontott láttomra, nem tudott betelni látá-
sommal, és elkísért egészen a határig. A következ ő  években sok j б  szolgálatot 
tett nekem, követem volta moszkvai cárnál, és elnyerte a munkácsi orosz hit ű  
püspökséget. Ígry töltettük a nappalt, estére pedig azon vettük észre magunkat, 
hogy eltévedtünk a szorosokban. Minthogy másnap reggel nem érkezhettünk 
cl a kijelölt helyre, megszálltunk egy Klimiec nev ű  faluban, a Magyarországot 
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és Lengyelországot elválasztó Beszkid-hegyek lábánál. Ez, ha j б  emlékszem, 
1703. június 16-án volt. 

Nagyobb biztonság céljából elrendeltem, vezessék hozzám a hogry túls б  
oldalán tartózkodó csapatokat. Déltájban érkeztek, botokkal és kaszákkal 
felfegyverkezve. Ötszáz ember helyett alig volt kétszáz gryalogos, rossz paraszt-
puskákkal fölszerelve, és ötven lovas. Vezérük Eszi Tamás volt, egry paraszt, 
tarpai jobbágyom, és Kis Albert, b űneiért körözött tolvaj és gonosztev ő . A 
népség parancsnokai között csak Móriczot cs Horváthot lehetett katonának 
nevezni, mert az előbbi valaha mint közkatona szolgált Munkács várában, a 
másik pedig ő rmesteri rangban a németeknél. A többi a nép alja volt, és rablás 
közben tanulta meg a hadimesterség elemeit. Majos, aki velem jött, nemessé-
gének előjogán akarta őket vezényelni, de részegesked ő , pimasz és indulatos 
fiatalember volt, s ezért nem alkalmas erre a tisrtségre. De ez a népség nem 
is akarta a parancsait követni, a magyar nép és nemesség között fennálló 
természetes gy ű lölet miatt. Pap Mihály, szakállas öreg és nagy ivó, maga is 
paraszt lévén, a lovasok parancsnoka akart lenni. Végül is azonban mindnyájan 
olyan tudatlanok és összeférhetetlenek voltak, hogy még egy káplár feladatát 
sem voltak képesek ellátni. De minthogy a nép tisztelte őket, nem lehetett 
elvenni a rangjukat, egyébként akkor nem is lehetett volna helyükre jobbakat 
találni. 

Miután az így összegryű lt kis parasztsereg els ő  örömkitörését mérsékeltem, 
megszüntettem a lövöldözéseket, s szóltam hozzájuk. Egyesek rám ismertek 
szavaimról, mások kételkedtek, hogy én vagyok-e, míg végül eloszlattam ké-
telyeiket egy hosszú beszéddel, melyben élénken kifejeztem buzgalmamat a 
haza iránt és őszinte szeretetemet irántuk. Ekkor buzgó örömmel h űséget 
esküdtek nekem. Én magam rendeztem el ezt a bandákra oszlott népséget, 
ő röket rendeltem, és éjszaka körbejárván titkon kihallgattam bizalmas beszél-
getésüket, hogry biztosabban megtudjam, hogryan vélekedik a nép rólam és 
vezéreirő l. Az eleséget jelenlétemben osztották ki, ügyeltem rá, hogry fi 
hozzanak se bort, se pálinkát e rosszul fegyelmezett népség közé. Kihirdettem 
a hadiszabályokat, és bírót rendeltem a fegryelem fenntartására. Kezdett ő l fogva 
szigorú és igazságos példát akartam állítania vétkesek ellen, hogy ezt a népi 
katonaságot a fenyítékt ő l való félelemmel lehessen kordában tartani. 

Két napot töltöttem ezekkel a különböz ő  foglalatosságokkal, de addigra 
érkezésem híre elterjedt a munkácsi hercegségben, és alig lehet elképzelni azt 
a buzgalmat és örömöt, amely a népet mindenfel ő l hozzám vonzotta. Bandák-
ban jöttek, kenyeret, húst és más szükséges élelmiszert hoztak. Ezek az em-
berek feleségestül és gyerekestül jöttek, és amikor messzir ő l megláttak engem, 
letérdeltek, és orosz módra keresztet vetettek. B őven hullatták örömkönnyei-
ket, és ez kifakasztotta az én könnyeimet is. E nép buzgalmának és szeretetének 
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nem volt elég, hogy képessége szerint ellátott élelmiszerrel, hanem hazaküldték 
asszonyaikat és gyerekeiket, beálltak a katonáim közé, és többé sohasem 
hagytak el. Puskák hiányában kardokkal, vasvillákkal és kaszákkal fegyverkez-
tek fel, és kijelentették, hogy velem akarnak élni-halni. 

Csapataim létszáma néhány nap alatt háromezer emberre emelkedett. Ere-
jüket túlbecsülő  paraszti leikesedésük is napról napra növekedett. Kihasználva 
tehát jobbágyaim jóakaratát, könnyűszerrel rábeszéltem őket, hogy engedjek 
át igáslovaikat, és így növeljük meg a lovasok számát. Így tehát parasztpus-
kákkal felfegyverzett lovasságom hamarosan megn ő tt háromszáz emberre, s 
a hírnév, amely mindig megnagyítja a dolgokat, ezt a számot ezerre emelte. 

VAS István ford [ ійsа  



RÁKÓCZI „ÁTLÉPI A RUBICONT"  
Rák'czi Ferenc Vа llomások című  művébбl  

A következd 1703. év április hava volt folyamatban, amikor is megszokott  
gyakorlataim után és néhanapján tett vadászkirándulásomból hazatérve, je-
lentenék nekem, hogry két paraszt jött Magryarországb б l, akik a városban  a 
házakat szerte bejárván, fel ő lem kérdezősködtek. Első  pillanatra ugyan az  
otthon tart бzkodб  Bercsényi gróf ezt a mi üldöz ő ink cselének tulajdonította,  
mégis a dolgot jobban meghányva-vetve, elhatározta, hogy jövetelük okát  
jobban megtudakolja; meghagryta tehát vézna testalkotású, ámde elég éles esz ű  
lovászának, hogy mivel úgryis lengryel öltözetet visel, és nyelvükkel ismer ős,  
keressen alkalmat arra, hogy vel ők beszédbe ereszkedhessék. Mikor ez urának  
megbízása értelmében a dolgát elvégezte, meghozta hírét annak, hogy az  ő  
jövetelök okának fontosabbnak kell lennie, mint ahogy látszik; egyébiránt az  
utánam tudakozódók beszéde egészen őszinte, arcuk és magaviseletük mes-
terkéletlen; a gróf tehát maga elé vezetteti őket, és én így találtam őket  a 
szobában, amikor a vadászásból hazajövet betoppantam. Amikor beszédemr ő l  
dk reám ismertek, könnyez ő  szemmel és az örömt ő l zokogó kebellel lábaim  
elé borulva, szakadozott beszéddel üdvözölnek, baltát kérnek és elhasítva  
botjaikat, melyeket paraszt módra kézben hordtak, el őadják a küldetésükrő l  
szб lб  levelet. Pap Mihály és Bige György parasztruhába öltözött nemesek  
voltak ezek, akik a német elnyomás okozta szegénység kényszere alatt már  
inkábba pórnéphez, minta nemesek osztályához tartoztak. A levelet jobbá-
gryaim írták, akik meghallván kiszabadulásomat s a szállong б  hírt, hogry Len-
gryelországban rejtőzöm, könyörögtek nekik, a köztük tartózkodóknak, hogy  
járják keresztül-kasul az országot mindaddig, mígnem reám akadva, h űségük-
rő l és az egész magryar nemzet kedvez ő  hangulatáról biztosítsanak, mely  
sóhajtozásai és végső  vonaglásai közben egrycdül az én intésemt ő l függ. Hoz- 
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zátették 6k, hogy ezen nincs mit csodálkoznunk, mert az egész nép mint pásztor 
nélküli nyáj tévelyeg, végs б  kć tségbees ćstб l hajtva községenként csoportokba 
vcrбdik, utánam epekedik, rólam beszél, ćs bennem reménykedik; az országból 
kiment a német katonaság, csak várakban van még, amelyek, ha a felindult 
nép sokasága körülfogja, sokáig nem tarthatják magokat; itt is van már az 
ideje, hogy megsegíttessenek, mert mára múlt évben sok ezer magryart hazai 
ezredekbe osztva kivittek a birodalomba ćs Olaszországba, amelyek helyébe 
tizenkétezer újonc állítását kérik a vármegryékt б l; így összeszedik a n ćpbcSl a 
fegyverfoghatókat, és ha kiküldték бkct, az otthon maradt eróticn aggok ćs 
gyermekek alkalmatlanok lesznek a katonai szolgálatra. Ezen okoskodás egyál-
talán nem volt megvetendG, és közléseikb б l kitűnt: mily igen könny ű  lenne a 
mozgalom clsб  lökését megadni; de ha ezt a hadviseléshez megkívántató alap 
ćs a segedelemnek reménye nélkül kezdjük meg, inkábba nyomorult nép 
romlásától lehetett tartani, mint kedvez б  kimenetelt remélni; hogy tehát ébren  

tartsuk a hangulatot, id б t nyerjünk, és a híradók szavai igazságának utánajár-
junk, elhatároztuk közös akarattal, hogy a fent nevezett lovászt vel ők együtt 
elküldjük, aki vclbk az ismcr б sбkct bejárja, ćs бket életben lételemr ő l ćs 
készségemrő l biztosítsa; mert a közhiedelem azt tartotta Magryarországon, 
hogy engem a fogságban megöltek, ćs csak ártatlan halálom elleplezésére 
terjesztette az udvar kiszabadulásom hírét; figyelje meg ezenkívül a nép han-
gulatát, a német katonaság számát, a várak állapotát és ezekhez hasonló más 
egyebeket. 

Alighogy a nép közt meghordozták nyílt levelemet és zászlóimat, a vára-
kozás miatt türclmctlenkcd бk azonnal zavarogni kezdtek, és a paranccsal 
szanaszét járván, a nemesi kúriákat ćs utazó nemeseket kibontott zászlók alatt 
megtámadták, amelyek alá már körülbelül, amint kés бhb jelentették nekem, 
hatezer ember sereglett össze, és nevökhen Majos János jó nemesi családból 
származó ifjút hozzám küldték több más emberrel egryütt, azért, hogry a tör-
ténteket hírül adják, és jövetelemet megsürgessék, ha a forradalomra vágryó 
nép kedvező  hangulatát fel akarom használni. Ezek még Holesicében találtak 
ingem. Annak okáért meghagryva nekik, hogry más úton menjenek, Drosdovice 
felé tartottam. M ćg Bercsényi sem érhette cl Varsót, amíg ezek történtek, és 
visszatértére nem számíthattam, a háború megindítására sarkalltak, katonaság, 
tisztek, fegyverek nélkül, teljes pénztelenséggel, vagy pedig a felbiztatott népet 
kellett cserbenhagynom. Igaz, Uram, hogry e szorongatott helyzetben tet ő led 
kértem tanácsot, amire engem b űnös életem méltatlanná tett; sarkallt hon-
szerelmem, esküm; tüzelt a fiatalos hév, nem az uralomra, hanem szolgálni 
vágryván a nemzetnek; a veszedelem látása tartóztatott, nem bíztam tehetsé-
gemhen; az okosság azt tanácsolta, hogry a velem baráti viszonyban lev ő  urakhoz 
a megígért csapatokért küldjek, Bercsényi válaszát és a francia segítséget 
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megvárjam, a nép lelkesedését közeledésemmel tápláljam, és id ő t nyerjek az 
idővel; és e tervben velem cgryetértett a palatínus is, egry bátor és vén katona, 
aki egész háza népével a legbarátibb érzületet tanúsította irántam. Lovas 
testő rcsapatának egry része csatlakozván hozzám, június 9-én indultam meg 
azon szándékkal, hogy lassú léptekkel haladok el őre; így tervezém én; de tc 
másként intér_kedtél. Kétnapi utat tettem meg, amid őn egy városkában, mialatt 
ebédeltem, egy szomorú hírmondója érkezett hozzám ama nép tökéletes 
vereségének, amely zavarogni kezdett, és f ő  nélkül dühöngve és zsákmányolva 
a határszéli hegryvidék felé jött elibem; a zászlók nagyobb része a gy őző  kezébe 
esett, és alig maradt egryütt kétezernyi nép a maradék jelvények alatt, a többi 
szétrebbent; amiért is unszolt az id ő , hogy segítségére menjek, és az ingadozó, 
vagryis inkább haldokló lelkesedésbe életer ő t öntsek. Igy dő lnek meg a te 
rendelésedre azon emberi tervek, amelyeknek nem te vagy, Uram, szerz ője és 
támogatója. 

Igaz az, hogy megerősítettél ezen balszerencsében ćs megbátorítottál en-
gemet; és úgy éreztem, hogy kifeszített vitorlákkal merek a szelek ellen indulni; 
tanácsul hívtam az okosságot, de bármit diktált is az, a közelg ő  veszedelem 
megdöntötte; azért félretéve minden fontolgatást, míg magamat eskümnek és 
kötelezettségemnek átadtam, a te mélységes gondviselésed és irgalmad karjaiba 
vetettem magamat, és gryorsabb léptekkel nyomulva el őre, mint eddig, ha nem 
csalбdom, június 13-án átléptem a Rubicont, elő re küldvén a parancsot, hogy 
a menekültekbő l megmaradt sereg a határon várjon engemet, mellyel 14-én, 
tudniillik hazám határmezsgyéjéhez való megérkezésem napján magamat 
szembetaláltam — állván az ötszáz puskával és ugyanannyi bottal felfegyverke-
zett, kaszával és lándzsával ellátott emberb ő l; és így, a palatínusnak adott 
szavam szerint, hazabocsátva a lovasokat, magam maradtam, egyedül csak h ű  
komornokommal, Pázmánnal és oldalomon visszatartott két lovásszal. 

DOMJÁN Elek fordítása  



II. RÁKÓCZI FERENC KIÁLTVÁNYA  
Részlet  

Örök emlékezetül! 

Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett 
szabadságának annyiszor mostohán kezelt sebesülése, s most már az a veszély 
fenyeget, hogy tagjai lassú sorvadása közben az ausztriai uralkodóház végzetes 
uralma alatt az egészséges tbrzset is a végs ő  halálos pusztulásba dönti, s azt  

követeli, hogy karddal vágjuk ki. Sokan megrendülten állanak, megdöbbentette 
őket a háborgó nemzet megújuló forrongása, a világ közben csodálkozva látja, 
hogry ezt a nemzetet, mely oly sok évszázadon át rendíthetetlen dics őségben s 
békés nyugalomban virágozva állt, most mint ragadja magával a rohanó id ő , 
a változás gyászos végzete; sokan viszont tévesen ítélik meg a helyzetet, s 
mindezt a király iránti h ű tlenségnek, velünk született felforgató hajlamunknak 
tulajdonítják. Bocsássatok meg a jogos fájdalomnak és panasznak, lazítsátok 
meg kissé becsületes lelketek zárját, ti, kikb ő l a hamisan tájékoztatott értelem 
elő ítélete vagy a magánviszályok heve váltott ki méltánytalan érzést, s legyetek 
pártatlan bíráink, míg el őadjuk jogos hadbavonulásunk okát. 

Századok múlnak el, s mi egyre azon tépel ődünk, hogyan kaparintották 
meg az osztrákok mohó uralomvágyból a királyi hatalom jogait, behálózva 
előkelőinket az álnok királyi keggyel. Ha pedig alaposabban fontolóra vesszük 
a múlt minden szakaszát, a történet évkönyvei s az újabb kor egyaránt fennen 
hirdeti, hogy kárhozatosan mindig álnok cselszövényeket terveztek országunk 
ősi szabadsága ellen. Láthatja a világ, hogy mi késztette egykor a híres Báthori-
családot arra, hogy ez ellen az uralkodóház ellen fegyvert fogjon; milyen oka 
volt Bethlenn еk, hogy a haza megvédését elvállalja; mi volt Bocskai felkelé-
sének indítéka; milyen ügy irányította Rákóczi őseit, Thökölyt; és semmilyen 
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mesterkedés nem lesz képes feledtetni jogos sérelmeinket. Az oly sok nagy 
mozgalom legfőbb oka most és mindig — az ősi törvények srégryenlctes eltörlése. 
Mikor ugyanis már úgy látták, hogy az el őbbi csábos ígéreteikkel lépre csalt 
nemzet a hatalmukba került, lopva egyre jobban elharapódzott zsarnoki ön-
kényük, s lassan olyan messzire mentik a szemérmetlenségben, hogy áthágták 
mára királyi hitlevél korlátait is, s nyíltan ízelít ő t adtak titkos pusztító 
törekvéseikb ő l; mert már azt hitték, hogy mindent megtehetnek, megnyílt 
elő ttük a tér az ország szabadsága elorzására. Ezután kiirtották — oh, jaj! — a 
magyar vér nemis t ő rzsбkét, erőszakos módon birtokokat foglaltak, megfosz-
tották a hazafiakat tisztségeikt ő l, egyszerre idegen törvényeket vezettek be, 
elviselhetetlen adóterheket róttak ki, végül is kier ősrakolták a belccgryczést, 
s az országnak a szabad királyválasztásban oly sok századon át csorbítatlan 
érvényben fennálló arany szabadságát szolgai átváltoztatással örökletes király-
ság képérc alakították át. Hogry pedig annál jobban növeljék uralmukat, 
kikćnyszcrítették az ország főurai egryetértés ćt, s a saját uralmuk érdekében 
gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre király nagry fontos-
ságú törvényét, mely a nemzet dics őségérc magában foglalta az összes rendek 
sarkalatos szabadságjogait a mai napig kiható érvénnyel, sörökre megadta azt 
a jogot, hogry törvénysértés esetében szembeszegülhessenek a királyokkal. És 
bár ünnepélyesen esküt tettek, s az említett oklevélben önkéntes kötelezett-
séget vállaltak, hogry az eltörölt királyválasztási és ellenállási jogon kívül az 
ország összes többi törvényei épségben maradnak: minden kétséget kizárva 
jogosan ć s őszintén panaszt emelhetünk, hogy ezért éppúgy utat törtek súlyos 
és végzetes mer ćsrségükrick ősi alkotmányunk minden törvénye felé, s ezekre 
különbség nélkül kényük-kedvük szerint rárontottak. Szomorú látvány, hogy 
ezt a nemzetet, mely Marsnak ugyancsak híve, s amely hatalmas er ő feszítések, 
vérének hullatása és áldozatok árán kiváló dics őséggel védelmezte a tOrtdnelem 
folyamán az egész kereszténységet minden ellenséggel szemben, most meg-
fosztják hadi érdemeitő l, s a háttérbe szorított magyar vitézséget páratlanul 
megcsúfolva egry idegen népségnek vetik oda prédául olyan nyíltan, hogy alig 
találni egry-egy er őd élén magyar embert .. 

S miután így elvették hazánk fiaitól a felemelkedés lehet őségét, kik szá-
múzöttek őseik földjén, mi más marad hátra nekik, mint hogy fel-felnyögjenek, 
hogy idegen igát raknak rájuk (s ugyan ki tudná ezt viselni?). Általános a 
felfordulás az országban; az uralkodás új módja jelent meg: az ország minden 
ügyintézését az udvari tanács bitorolja mohón, hogy puszta paranccsal önké-
nyesen rendelkezhessék; valamint kizárják az ország nemeseit minden tanács-
kozásból, s minden, az ország közügyeit érint ő  ügyben nélkülünk határoznak 
felettünk. Mutatja ezt a karlovici békeszerz ődésnek nemrég nélkülünk történt 
megkötése .. 
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Ezzel szemben ki ne látná az Udvari Kamara önkényuralmát? Az égre  
csapnak a sirámok, az isteni gondviseléshez fohászkodnak megbosszulásukért  
az árvák és üzvegryek. Elborzad a lelkünk az újszerzeményi jog, zsarnoki  
t ö rekvéseik c m űve puszta említésére is; mert igaz, hogy ezt egyszer hatályon  
kívül helyezték, az ország törvényei azonban soha meg sem engedték; így igen  
súlyos érvek mutatják, hogry nem fér meg, nem férhetett meg ez sehogy sem  
az önérzetünkkel. Hogy mégis mekkora kárt okozott ez a különféle ürügyek  
kitervelésével, a királyi szó megszegésével életbe léptetett jószágszerzési m бd,  
azt világosan mutatja az, hogy az ország területének nagry részét elvették  

törvényes birtokosától, és mellezve a haza érdemes fiait, idegeneknek adomá-
nyozták. Kétségtelen, hogy nem történhetett volna semmi, ami jogtalanabb,  
semmi, ami alkalmasabb arra, hogry a magyar nemzet lelkét elfordítsa az  
osztrákoktól, semmi, ami idegenebb az általános igazságtól, mint az, hogy  
megfosrtják a törvényes birtokosokat javaiktól, amit meg a török uralma alatt  
is folytonosan és háborítatlanul megtartottak — csak azért, mert az országból  
kiszorították a törököt, holott a királyi oklevél értelmében, mindezt nem lett  
volna szabad. Most pedig azokat, akik magukat s vagryonukat derekas tettekkel,  
vérükkel és határtalan áldozatokkal hdsiesen védelmezték ez alkalommal is  
az cllcnségt б l, keresztény uralkodó alatt, szégryentcljes iga alá hajtják. Nem  
használtak itt semmit az érvek, semmit nem használtak a kérelmek! S(dt  
széltében új birtoktesteket alkottak, s az ország világi ćs cgryházi karajt és  
rendjeit, ellenkezésben minden nép törvényeivel, mieldtt még megidézték  
volna, ítélettel már el is marasztalták, s javaiktól megfosztottnak nyilvánították.  
Nem volt más hátra, mint azt gondolni, hogy összeesküvést szettek arra, hogry  
az egész nemességet kiirtják az országból  .. 

Közben egyre özönlenek országunkba a német jövevények, s már csak az  
van hátra, hogy ama régi mondást: „Veteres migrate coloni!" (Költözzetek el,  
régi lakosok!) halljuk.  



A BÁCSKAI HADJÁRAT  
Részlet Rák'cгi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéből  

Károlyi Sándor mindig a Thököly alatt szolgált tisztek tanácsait követte. 
A háborúról ez volta nézetük: az ellenségt ő l messze tartózkodni, ő rséget 
egyáltalán nem állítani, sokat inni és aludni, emberek és lovak hosszú pihen ője 
után három-négy napos portyázásra indulni, az ellenséget hirtelen megrohanni: 
üldözni, ha menekül, visszavonulni, ha ellenáll. A háborúnak ez a fogalma az 
egész nemzetnél elterjedt. Az a kevés katona, aki visszaemlékezett mindarra, 
ami a szentgotthárdi csata és véres fegyverszünet óta történt, nem is beszélt 
másról, mint azokról a gryőzelmekrő l, amiket a törökök fölött portyázásokkal, 
meglepetésekkel és lesekkel arattak. Akik Thököly fellépése óta viseltek 
fegyvert, azok is csak hasonló eseményeket idéztek vissza. Mármost a vezér-
letem alatt megindult népfölkelés kezdetén ezeknek volta legnagyobb súlyuk, 
rájuk hallgattak és így lettek tisztekké. A gyalogsági szolgálatot a nemesség 
mindig megvetette, azt tartotta, hogy ez a fegyvernem sehogy sem alkalmas 
hasonló vállalkozásokra, és szégyellt volna Ott szolgálni. Közmondás volt, hogy 
csak a kutya jár gyalog, s arra való az állat, hogy az embert hordozza. Alig 
tudták másra felhasználnia gyalogságot, minta várak és palánkok — így 
nevezték a török határokon lev ő  erődöket — kapuinak őrzésére. Erődítményük 
a található leghosszabb, egymástól két-három lábnyira levert, sövénnyel 
összefont és pelyvával kevert sárral összetapasztott cölöpökb ő l állt. Borona-
fákból épült, a védőműbő l kiszögellő  négyszögű , kalitkaszerű  építmények 
helyettesítették a bástyákat. Ezek a helyek elég er ősek voltak, mert a fegyver-
szüneti feltételek értelmében nem volt szabad ágyúkat használni, s ezért 
mindkét részr ő l meg voltak gryőződve bevehetetlenségükr ő l. Ezek a végvárak 
hemzsegtek olyan nemesektő l, akik nem lakhattak vidéki házaikban. Mind-
nyájan katonák voltak, és rácsaptak a szomszéd törökökre, hogy foglyokat 
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ejtsenek, és váltságdíjuk révén meggazdagodjanak. Ha eltökélték, hogy gya-
logságot is felhasználnak, elbujtatták őket a kiszemelt hely körüli kertekben, 
hogy onnan támadjanak vagy onnan fedezzék visszavonulásukat; ha erd őn vagy 
szorosokon akartak átmenni, négryenként kis, könny ű  szekerekre ültették őket. 
Ha az volta szándékuk, hogy valami távoli vállalkozásba kezdenek a Dunához 
közel fekvő  helyeken, a gyalogsága sajkáknak nevezett csónakok segítségével 
mélyen benyomulta törökök földjére, ahol derék vállalkozásokat vitt véghez. 
De a nemesek sohasem kedvelték ezt a mesterséget, és így haditudomány híján 
megvetették a gyalogságot. Thököly hadjárata alatt alig volt rá alkalom, hogy 
felhasználják ezt a fegryvernemet, különben is nagyon kevés gyalogos volt akkor. 
A főurak maguk védték váraikat. Kassa fellegvárát igen kis számú gryalogság 
rohanta meg, a várost pedig a törökök ostromolták. Ez okozta hát, hogy a 
magryar nemzet semmit sem tudotta háború leglényegesebb elemeir ő l. 

Ha a legutóbbi háború alatt különválaszthattam volna a katonákat a népt ő l, 
könnyebben folytathattam volna a háborút. De sok németek őrizte várat a 
helyő rségnél legalább háromszor nagyobb haddal kellett ostromolni, azonkívül 
több hadcsoportot harcba vetni a rácok ellen, akiknek a települései egész 
láncolatban húzódtak Erdélyt ő l Horvátországig. Horvátország éppúgy ellen-
ségünk volt, mint Stájerország, Ausztria, Szilézia, Morvaország, úgyhogy csak 
a lengyel határt lehetett ő rizetlenül hagyni. Az ország viszont általában véve 
nem nagyon népes, ezért csak a nép jóakaratára lehetett támaszkodni. Hogy 
fegyelmet tarthassak, szükségképpen le kellett volna váltanom az els ő  tiszteket, 
azokat a durva, szemtelen és részeg parasztokat, akikkel a nemesség nem akart 
együtt szolgálni. A nemességet viszont rá kellett volna beszélni, hogy lépjen 
be a gyalogságba. A fegyverforgatók az említett okok miatt nem értettek a 
katonáskodáshoz. Az iskolákban és a törvényszék termeiben nevelkedett fia-
talemberekben megvolta hajlam és a jóakarata tanuláshoz, de a kineveztetés 
még nem volt elég ahhoz, hogy ismerjék kötelességeiket: nehéz volt ugyanab-
ban az időben a mesterséget tanulni is, gyakorolni is. Minthogy egyszerre nem 
válthattam le a parasztezredeseket, c második hadjárat elején brigadérosokat 
kezdtem kinevezni, hogy a nemességnek h űbéreseik és jobbágyaik fölött ma-
gasabb rangot adhassak. De ez a rendszabály, amelynek célja a hadak fegyel-
mezése lett volna, nem használt semmit a mindennapos vállalkozásokban és 
csatározásokban, mert ezek a brigadérosok képtelenek voltak vezényelni. Így 
hát még a rend is rendetlenséget hozott a vállalkozásokba. De ez még nem 
minden; mert ha ezek a brigadérosok olyanok lettek is volna, ahogy az ember 
kívánta, akkor is teljességgel hiányzott az, amit a had törzsének neveznek: az 
altisztek testülete. Az, akit káplárnak és ő rmesternek neveztünk ki, cimborája 
volta katonának, és el ő tte semmi tekintélyt nem tudott tartani: ugyanabból 
a faluból voltak, és együtt oszoltak szét földjük és sz ő lőjük megművelésére és 
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az aratásra. Ez volt aztán elkerülhetetlen forrása annyi szerencsétlen tényke-
désnek és annak, hogy az ellenség legértelmetlenebb vállalkozásai is gryakran 
sikerültek. Kés őbb eljutottam odáig, hogy voltak rendezett ezredeim, és hogy 
a szolgálatképes katonák tényleges számáról naponta kaptam pontos kimuta-
tásokat. De zavarban voltam attól is, hogy fölfedjem, s attól is, hogry eltitkoljam 
e számokat azok előtt, akikkel a terveket megbeszéltem, vagy akiket vállalko-
zásokra kiküldtem, mert a nemzet — mint mindazok, akik nem ismerik a 
haditudományt — hajlandó volt minden vállalkozásba lelkesen belefogni, de 
könnyen abba is hagryta, amint a gondolatok nem feleltek meg a reményeknek, 
és a remények nem teljesedtek be sikerrel. Amikor látták, milyen nagry kiter-
jedést foglal el a hadsereg menet közben vagy táborban, csak az ütközetre 
áhítoztak, annyira bíztak fels őbbségükben. A katonák megvetették vezérüket 
és szétoszoltak, ha nem vezette rá őket az ellenségre, vagy ha cselb ő l hátrálni 
akart. De ha látták volna az említett listákat, másképp gondoltak volna a 
sokaságukról. A legjobban felfegryverzett katonának sem volta kardján kívül 
egyebe, csak kanócos puskája vagry kerekes záros muskétája, és ezekb ő l sem 
volt annyi, mint az ellenségnek. Fel lehetett volna őket fcgryverezni pikákkal, 
de mi módon lehetett volna bizalmat keltenie népi katonaságban e fegryver 
iránt, és hogyan lehetett volna a kezelésére megtanítani? A legjobban fölszerelt 
lovasnak két láb hosszúságú karabélya volt, csöve tölcsér alakú, kardja elég 
rossz acélból, rosszul felkantározott kis hátaslova, nyerge rosszul felszerelt, 
de egy ezrednek legalább a fele nem volt ilyen jól ellátva. Az ellenség el ő tt 
nagy sereget kellett felvonultatni, hogy megfélemlítsék, de amikor megvertek 
bennünket, az ő  bátorságuk nő tt, a nemzeté csökkent. 

Az egész menet alatt, miközben a Duna folyását követtem Titelig, és a 
Tisza mellett újra felhaladtam Szegedig, nem láttunk ellenséget: a rácok mind 
elmenekültek török földre. Hadaink mindenféle barmokból nagry zsákmányt 
szereztek. De sokat szenvedtek a nagy nyári h őségtő l, a nyolc- és tizenkét órás 
menetektő l az égő  homokban, és a vízhiánytól is, minthogy nem mindig tudtuk 
a Duna folyását követni. Végül megérkeztem Szegedre, és miután körülzárat-
tam, tartós epelázba estem. A nagy fáradtságtól estem ebbe a betegségbe, mert 
hadaimat tanítottam menetelni, csatarendbe állni, táborozni, táborveréskor 
kijelöltem az ő röket, és éjfél el ő tt körüljártam őket. Már nagyon beteg voltam, 
amikor parancsot adtam a várhoz szorosan hozzáépült város megtámadására. 
Ez a város volta Tisza mentén lakó rácok legbiztosabb menedéke. Rohammal 
bevettük, felprédáltuk, felégettük: ennél többet józan ésszel nem is remélhet-
tem. Tüzérségem néhány napja késett, betegségem rosszabbodott. Minden 
felszerelésem egy kicsi, vászonerny ő  nélküli sátor volt, melyet átjártak a nap 
sugarai. Ágyam kiszáradt fűvel töltött, földre vetett szalmazsák volt. Igaz, hogry 
a háború óta nem is aludtam más ágyon, és mindig ruhástul feküdtem le. De 
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a betegség legyűrt, állandóan égő  szomjúság gyötört, és csak a Tisza vizével 
olthattam, márpedig ez a fekete és s ű rű  víz bűzlött a sártól és a haltól, mellyel 
annyira tele volt, hogy nem is lehetett merni bel ő le anélkül, hogy halat ne 
fogott volna az ember. Mind e kellemetlenségen kívül a f ű  között még egry 
nagy zöld pókfajta is tanyázott, melynek csípése olyan mérges volt, hogy 
megdagadt tő le az ember teste, és éles fájdalom kínozta. Egry tüzértisztem 
egyszer lenyelt egry ilyen pókot, és belehalt. Orvosom nem volt, mert francia 
sebészemet Temesvárra küldtem, hogy tolmácsul szolgáljon egy nemesember 
mellett, aki által megkértem a pasát, engedje meg a törököknek, hogy élelmi-
szert hozzanak a táborba, és távolítsa el a határról az oda menekült rácokat, 
nehogy visszatérhessenek. Meg kellett várni egy német orvos érkeztét, akiért 
elküldtünk a hat-hét napi távolságra fekv ő  bányavárosokba. Amikor megér-
kezett, a környezetem intett attól, hogy bevegyem orvosságait, mert mérge-
zéstő l féltek. De minthogy a testemben amúgy is benne lev ő  méreg elegendő  
volt megölésemre, volt annyi lélekjelenlétem, hogy a biztos bajjal szemben 
előnyben részesítettem a bizonytalant, annál is inkább, minthogy ez a luthe-
ránus orvos már megtelepedett az országban, és jól ismertem a háború el ő tt 
is. Tekintve, hogy nagryon tapasztalt orvos volt, hamarabb gyógyított meg, mint 
ahogy reméltük. Ugyanebben az id őben levelet kaptam Bercsényi gróftól és 
hozzácsatolva a kalocsai érsekt ő l, aki Lipót császár részér ő l új ajánlatokkal 
második megbeszélést kért. Megkönnyebbülten használtam fel ezt az alkalmat 
arra, hogy abbahagyjam a földdel megtámasztott falakkal, er ős tornyokkal, 
árkokkal, fedett úttal ellátott vár bombázását, mert a négyszáz némettel együtt 
odazárt parancsnok nem olyan fából volt faragva, hogy megadta volna magát 
annak az ötven közepes bombának a durranására, melyet én a várra vethettem 
volna. 

VAS István fordítása 



RÁKÓCZI FERENC BERCSÉNYI MIKLÓSRÓL 
Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéb ől 

Az Örök Igazság el ő tt írom ezeket az Emlékiratokat, s ezért — félretéve 
minden emberi érzelmet — be kell vallanom, hogy Bercsényi gróf személye, de 
még inkább szelleme, hajlamai és szokásai nagyon akadályozták a magyar 
főurak egyetértését. Ő t mindenki ismerte, engem pedig csak kevesen, s azok 
is fiatalságomra való tekintettel képtelennek tartottak katonai és politikai 
tanácsra, s ezért mindent a grófnak tulajdonítottak. Sokan még egy sorban 
sem akartak állni vele, nemhogy parancsnokságát elismerni. Így hát Bercsényi 
szelleme, amely nem tudta elviselni az egyenl őséget, a nála alacsonyabbak 
szemében keménynek és t űrhetetlennek látszott. Bizalmas érintkezésben meg-
gondolatlanul maró és gúnyos volt, komoly dolgokban könnyelm ű , a szemre-
hányásban csípős és megvető . Konokul tisztelte saját véleményét, de többnyire 
megvetette a másokét. Beszédben ékesszóló volt, cselekvésben tétovázó, kétes 
esetekben ingadozó, tanácsa, elméjének nagy kiterjedése miatt határozatlan 
és bizonytalan volt, szerencsétlen körülmények miatt mindig másokat okolt. 
Bercsényi szeretetb ő l és kényszerűségbő l ragaszkodott hozzám, ígry barátságból 
és viszontszeretetb ő l sok dologban támogattam, vagy pedig mértéktartást nem 
ismerő  természetével mentegettem. Egyébként, minthogy nem vettem benne 
észre rosszakaratot, nem javíthattam meg, amit akaratlanul tett, és nem is 
büntethettem igazságosan. Ezért a többiek hallgatólagosan azzal vádoltak, 
hogy gyenge vagyok vele. A közvélemény azt vetette Bercsényi szemére, hogy 
fösvény, kapzsi és kincseket gyűjt, de erre 6 képtelen volt. Takarékoskodónak 
tartották; mert nem fordított gondot arra, hogy megnyerje a többiek szeretetét, 
és azt hitte, hogy velem együtt elegend ő  önmagának. Ezért rajtam kívül egész 
Magyarországon nem volt barátja. De én sem mindig tetszettem neki, mert 
ha meg akartam ő rizni a méltányosság szabályait, nem mindig tehettem eleget 
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kívánságainak. Egyébként hatalmas szelleme, mint már említettem, könnyen  
átlátta az ügyeket, de ritkán tudta felismerni más emberek képességeit és  
tehetségét. Minthogy a szabadság ügyét védtem, szívesen megengedtem neki  
mindazt, amit a lengyel nagyurak gyakorolnak királyuk irányában, és amir ő l  
azt hittem, hogy megegryezik törvényeinkkel. Ez sok rágalomra adott okot,  
mert azt hitték, hogy a gróf hatalomban és méltóságban egyenl őnek tartja  
magát velem, holott sohasem vettem észre, hogy vétett a tisztelet és engedel-
messég ellen. Nehezen tudtam mérsékelnie barátom természetét, akit őszintén  
szerettem, aki ismerte titkaimat, s szám űzetésemnek és szerencsétlenségemnek  
hű  társa volt. Nehéz volt ő t kibékíteni a pártomon álló többi főúrral, mert  
mindnek különbözött a szelleme, és bár látszólag önként adták meg a tiszteletet  
Bercsényi grófnak azért a becsülésért, amelyet én tanúsítottam iránta, és  
rangjáért is, mégis egyik sem volt őszinte vele, mint ahogy maguk közt sem  
voltak őszinték. Megvetették, csepülték és gyakran rágalmazták egymást el ő t-
tem, miután előző leg már szabadon bírálták egymás között személyemet és  
tetteimet. Mindazt, amit Bercsényir ő l mondtam, részletesen elmondhatnám  a 
többi főúrról is, kivéve éles elméj ćt, érett ítéletét, megbízható szeretetét,  
ragaszkodását és hozzám való h űségét. Azok között, akik magasabb katonai  
rangot viseltek, egry sem volt, aki nem érdemelt volna szigorú, de igazságos  
büntetést, amiért nem teljesítette parancsaimat. Kétségkívül gyakran mea  

kapták volna, ha tudatlanságuk vagry egyéb hibáik nem mentették vol їш  oket,  
mert nem volt elég ügyes alattvalóm ahhoz, hogy helyüket be tudtam volna  
tölteni és hibáikat javítani. Egyébként, ami a f őurak helyzetét illeti, amióta a  
népet elszegényítették az ausztriaiak végrehajtásai, azóta az ő  jövedelmük is  
nagyon lecsökkent, örökös birtokaik leromlottak, nem tudtak nagy udvart és  
nagyszámú nemesi kíséretet tartani azokból a rokonokból, akik ragaszkodtak  
hozzájuk. Ezért nagyon elvesztették hitelüket és tekintélyüket a nemesség  
elő tt, s ennek következtében ártani sem igen tudtak.  

A harmadik rend, azaz a nemesség és az egész katonaság nagy tiszteletet,  
engedelmességet és szeretetet tanúsított irántam, és csak az volta sérelme,  
hogy a nagyok és a tábornokok szabadosságait nem büntettem meg szigorúan  
rögtön az első , gyakran meggondolatlanul és kell ő  bizonyítékok nélkül emelt  
panaszokra. A közvélemény és a nép ítélete ugyanis nem vette mindig figye-
lembe az ügyek körülményeit és mindazokat a bajokat, amelyeket az elhamar-
kodottság, a meggondolatlan cselekvés, végül a szabálytalan és törvénytelen  
eljárás okozhatott. És mennyire kárhozatos lett volna, míg szabadságunk  
helyreállításán dolgozunk, ha zsarnokian bánunka nagyokkal és f őurakkal, az  
ausztriaiak módjára. A törvények tiltják, hogy elítéljünk valakit, miel ő tt meg-
hallgattuk, és b űnérő l kellően meggyőződtünk. Amikor tehát előre láttam,  
hogy a panaszok, még ha talán igazságosak is, híján vannak a törvényes  
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bizonyítékoknak és a félelemt ő l és megvesztegetéstő l ment tanúknak, nem 
tartottam helyesnek megindítania törvényes eljárást, de nem mulasztottam 
el, hogy négyszemközt elég kemény és az érdekelteket érzékenyen érint ő  
szemrehányásokat tegyek. Az igazság tisztelete kényszerít arra, hogy így be-
széljek, bár nem hiszem, hogy a főurak között bárki is rosszakar бm lett volna, 
hanem inkábba versengés, hogy ne mondjam, irigység Bercsényi gróffal szem-
ben, vagy inkábba természetükké fajult rossz szokás okozta köztük ezeket a 
gyalázkodó és rágalmazб  beszédeket. A nemesi rend mindig h űséges és állha-
tatos szeretetet mutatott irányomban. Igaz hazafi nem sóhajtozhat eleget, 
amikor látja, hogy az ország e fontos rendjének nevelése mennyire elhanya-
golódott az ausztriai uralom alatt, és hogy e rend a nép legalja elemeivel 
keveredett. A nagyok pompájának és nagyszámú udvartartásának is megvoltak 
valaha a hátrányai, de a hiányuk okozta, hogy a nemesség nevelését elhanya-
golták. Alig tanulta meg a nemesember a jezsuitáknál a latin nyelvet, és alig 
fejezte be iskolai tanulmányait, megházasodott és gazdálkodott, vagy az ügyvédi 
hivatást választotta. Így az ügyvédek, a törvényszéki elnökök, ügyészek és más 
alacsonyabb bírák fiatal nemeseket tartottak kíséretül, s olyan hitvány hiva-
talokra használták fel őket, hogy a fiatal nemesek, miután megtanulták a jogot, 
jelentéktelenekké váltak, és sajnos, sokan teljesen megfeledkeztek a szárma-
zásukkal járó kötelességükr ő l. 

VAS István fordítása  



BOTTYÁN JÁNOS TÁBORNOK NYÍLT LEVELE 
A RÁCOKHOZ 1704. DECEMBER 15-ÉN 

Én Bottyán János, Méltóságos Erdélyi Fejedelem Fels ő -Vadászi Rákóczi 
Ferencz Kegryclmes Urunk ő  Nagysága Isten által magryar Haza mellett fegyvert 
fogott magryar ćs rácz hadainak egyik Generálisra és Tábori-Generális-F őstrá-
zsamestere. Adom tudtára mindeneknek a kiknek illik, ezen Pátens-Levelem-
nek rendiben. Mivelhogry nemcsak édes Hazánk fiai, s ő t Országunk ellenségi 
és igazságos fegryverkezésünknekokát megértették b őségesen: arra való nézve 
Méltóságos Fejedelem Urunk, természet szerént véle származott kegyelmes-
ségéhű l, nemcsak az elpártolt Hazánk lakosinak és fiainak, hanem inkább az 
egész Dunán túl és innend Icv ő  rácz nemzetnek — valakik tudniillik ennek-
utánna hadaink ellen való fegryverkezést ű l megszűnnek —, az kiadatott Páten-
seiben gratiát hirdetni mindazoknak kegyelmessen méltóztatott; minekokáért 
kérem, és parancsolatom s tisztem, hivatalom szerént intim is, hogy ezen ő  
Fejedelemsége utólszor nyújtott kegyelmes gratiáját minden móddal béfogadni 
igryekczzék, valakik ekkoráig Országunktól való h űségének elpártolásában 
bolyongottak. Kihezképest megírtt rácz nemzetnek adtam olly teljességes 
hatalmat: valakik jövend őben szegény Hazánk hajdani dics ősségével és sza-
badságával élni akarnak — elkezdett köz-igynek el őbb-mozdítása mellett fegy-
vert fogván és érdemes tiszteket magok közül választván, ment ő l felessebben 
Kegyelmes Fejedelem Urunk h űségére, rácz hadainknak számát szaporítsák; 
mellyeknck mint más, Országunk s szegény Nemzetünk szabadsága mellett 
fáradozó vitézinknek, hórúl hóra való fizetések fogyatkozás nélkül meg fog 
járni — az melly fizetés kezemnél is készen vagyon. Az kik pediglen helységek-
ben gazdálkodások után élni akarnak: jószágokban, házokban, városokban, 
falukban bízvást visszaszállhassanak és majorkodhassanak — megengedtetett; 
parancsolván serio minden rendbéli Méltóságos Fejedelem Urunk odaérke- 
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zendб  híveinek s vitézinek: senki említett, akármelly helységben lakozó rácz  

nemzetet se házában, se utazásában, akármelly névvel nevezend ő  javaiban  
háborgatni, vagy inkább megkárosítani, súlyos és elkerülhetetlen büntetés alatt  

ne mérészelje. Másképpen cselekedvén, élete fogy el érette. Praesentibus  

perlectis, Exhibenti restitutis. Datum ex Castris ad Földvár positis, Die 15.  

X-bris, Anno Millesimo Septingentesimo Quarto.  

Generális Bottyán János m. k., P.  H. 



A NAGYSZOMBATI CSATA  
Részlet RÚkóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művébбl  

Nagyszombat városát rossz falak és tornyok kerítik, minden árok nélkül. 
Egry meredekemelkedés gerincén fekszik, mely átszeli az egész síkságot. Ennek 
az emelkedésnek a lábánál mély malomárok húzódik, mely a városon felül a 
magaslat alján levő , meglehetősen terjedelmes tónak a kifolyása. A város két 
végérő l két mélyút vezetett oda le. Ez a helyzet, amely el ő ttem addig ismeretlen 
volt, különböző  vélekedésekre adott alkalmat. Bercsényi és több más tiszt, 
akiknek mindegyike azt hitte, többet tud nálam, azt akarták, hogy a magaslat 
gerincén álljunk csatarendbe, közrefogva a gyalogsággal megrakott várost. 
Erre megkérdeztem t ő lük, hogy az ellenség nem kerülheti-e meg oldalról a 
magaslatot, és elfoglalva azt a tábort, amelyet elhagytunk, nem támadhatja-e 
meg egyenesen az ostromlókat. Azt felelték, hogy ebben senki sem akadályoz-
hatja meg, de megel őzhetjük, mert az én hadaim sokkal gyorsabbak. Nem volt 
nagryon nehéz felvilágosítanom őket arról a veszélyrő l, amelybe ez a hadmoz-
dulatunk sodorna, mert arra kényszerítene, hogy nagyon keskeny arcvonalon 
ütközzünk meg a Vág és a Dudvág között, s lovasságunk nem tudna kibonta-
kozni, hogy az ellenség oldalába támadjon. Ha pedig a gerincen helyezkedünk 
el, nagryon előnytelen védekező  helyzetbe szorulnánk, amelyben a mienknél 
erősebb és pontosabb ellenséges tüzelés biztos gy őzelmet aratna. Úgy döntöt-
tem tehát, hogy leereszkedünk a síkságra. Elindítottam Esterházy tábornokot 
a lovasság balszárnyával, nyomában a gyalogsággal, hogy siessen a mélyúton 
át, és állítsa csatarendbe a hadakat érkezésük sorrendjében. Bercsényi a lo-
vasság jobbszárnyával a város jobb oldalán húzódó mélyúton nyomult el ő re. 
Mindössze e két tábornokom volt, a gyalogságnál pedig csak kevés értelmes 
tisztem, többnyire a falu úgynevezett f őkolomposai, akik a népet toborozták. 
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Csak a jelenlétem akadályozta meg a prédára vágryókat abban, hogy betörjék 
a város kapuját, és bemenjenek. 

Nagyon szerettem volna a csatateret látni. Senki nem beszélt nekem a 
patakról, amelyet nem ismertem. Nagyon gryakran utaztam postakocsin a 
vidéken, de ha kocsin ül az ember, és nem katona szemével figyeli a tájat, 
könnyen elkerüli figyelmét egry-egry kis híd, melyen áthalad, és nem veszi ésrre 
a meredek ágyú patakokat, melyek oldalait bokrok fedik. Gyanútlanul fölté-
teleztem, hogy odalent az egész egyetlen síkság, mint ahogy biztosítottak róla. 
Azt gondoltam magamban, hogry a tábornokok rendezik a szárnyakat, tudva,  

hogy a gyalogság menetét én figyelem; és hogy miután az oszlop egy részét  

bepréseltem a mélyútba egészen a szakadékig, vágtában megkerülöm a várost,  

és idejében visszatérek. Körülbelül egy órakor borulni kezdett az id ő , de mikor 
elhagrytam a gryalogságot, hogy megkerüljem a várost, olyan s űrűn kezdett 
havazni, és olyan vad szél csapkodta az arcunkba a havat, hogy a világon 
semmit sem láttunk. Nagryon kevesen voltak a kíséretemben, és a vezet ő im 
sem tudták már, hol vagryunk. A nagyobb biztonság kedvéért visszafordultam, 
hogy azon az úton induljak el, amelyen a gyalogság ereszkedett le. Még a 
lejtin voltam, amikor eldördültek az ágyúk, dörgésük megritkította a felh őket, 
és a patakon innen magunk el ő tt láttuk az ellenséget. Esterházy a balszárnyon 
nem követtea csatarendet, és csak egyetlen vonalat képezett, így hadainak jó 
részét semmire sem használhatta, mert a patak fedezte az ellenség hátát. Balfelé 
kezdett kibontakozni, amikor Bercsényi elküldte hozzám Norwal nev ű  lotha-
ringiai hadsegédét, és figyelmeztetett engem, hogy az ellenség a patak mentén 
vonul, és ennélfogva neki úgry tetszik, el akarja kerülni az ütközetet. Ő  maga 
is azt hiszi, hogy engedni kell, hadd folytassa útját. Megvallom, engem meg-
lepett a tábornok helytelen okoskodása, mert ha az ellenség így is gondolkozott 
volna, neki be kellett volna látnia, hogy ez kivihetetlen, mert a ti egészen a 
szakadékig elrekeszti a térséget. Megüzentem neki, hogy nem mogyorót ro-
pogtatni jöttünk, és hogy pillanatnyi habozás nélkül támadja oldalba az ellen-
séget. Mire válaszomat megkapta, az ellenség már az ő  szárnyával egy magas-
ságban volt. Hogy tehát átkarolhassa, jobbra küldte az Ebeczky-brigádot, ő  
maga pedig sietett a gyalogságot el őreindítani. A tudatlan tisztek, amikor 
látták, hogy ez a brigád elindul, azt hitték, nekik is kivetniik kell, és így a 
lovasság eltávolodott a gyalogságtól. Ebeczky az ellenség oldalának esett, 
áttörte, és megtámadta az ellenség két vonala között halad б  málhás szekereket. 
A katonák pedig, akiket az altisztek nem tartottak vissza, fosztogatni kezdtek. 

Lovasságomnak ez a szerencsétlen mozdulata alkalmat adott két német 
svadronnak arra, hogy meginduljon, oldalba kapja lovasságomat azon a résen 
át, amelyet maga és a gyalogság között hagyott. Közeledtükre egy zászlóalj 
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szökevény német egy szökevény és jobb híján kapitányi rangra emelt Scharudi 
nevű  altiszt vezényletével gryalogságom ellen fordult, sortüzet adott rá, oldalba 
kapta, és megzavarta. Karabélyosaim élén elég közelr ő l láttam a német lovasság 
szándékát. Előreindultam tehát, és parancsot adtam, hogry kövessenek. De 
udvari marsallom a csata el ő tt tapintatlan buzgósággal titokban megeskette 
néhány udvari nemesemet, hogy ő rizzék személyemet, és akadályozzák meg 
részvételemet a küzdelemben. Ezek körülfogtak, két oldalról megragadták 
lovam kantárát, és úgy vonszoltak magukkal, mint egy foglyot. Karabélyosaim 
sem mozdultak meg. Balszárnyam még tartotta magát, és csodákat m űvelt, de 
amikor a málháig hatolt előre, szintén fosztogatni kezdett. Gyalogságom 
közepe hasonlóképpen áttörte az ellenség els ő  vonalát, de jobbszárnyát 
összezavarták a szökevények, a lovasságot pedig, mint már említettem, hátulról 
támadták meg, s ez általános felbomlást idézett el ő ; a legszánalmasabbat, amit 
csak el lehet képzelni. E szerencsétlen helyzetben, minthogy elmúlt már az a 
pillanat, amikor jóvá lehetett volna tenni a bajt, parancsot adtam karabélyo-
saimnak, hogy kövessenek, visszamentem a magaslatra, és megálltam össze-
gyűjteni a menekülőket. Bercsényi gróf hozzám csatlakozott. Csatarendbe 
állítottam a csapatokat, ćs apránként visszahúzódtam lovasságommal, mely 
csak csekély veszteséget szenvedett. Azt hittem, a németek üldözhetnek, és el 
akartam őket vonnia vár ostromától, ennélfogva Vecsc felé indultam, ahol 
hidam volta Vágon át. Parancsot küldtem De La Mothe ezredesnek, vonuljon 
vissza Nyitrára, melynek várát Bercsényi bombázással bevette. Gyalogságom 
egészen elveszett volna, miközben a teljesen nyílt síkságon áthaladt, ha a 
németeket saját rendetlenségük és z ű rzavaruk nem akadályozza meg az üldö-
zésben. Csatarendem közepének egy gyalogszázada, mely miskolci hegyilakók-
ból állt, áttört az ellenség két vonalán, keresztülgázolt a patakon, és csatla-
kozott hozzám. 

E szerencsétlen körülmények között az voltacél, hogy megakadályozzam 
a hadak elszélesedését és hazatérését. Ezért Bercsényi azt ajánlotta, hogry ha 
jóváhagyom, akkor ő  nem mcgry át a Vágon, hanem a két mérfölddel lejjebb 
fekvő  Sellye falunál összeszedi a futókat, akiknek kikerülhetetlenül érinteniök 
kell a hidat. Megértette a csapatok szellemét, mert valóban elég volt csoportba 
gryűjteni őket ahhoz, hogy újra bátorságot kapjanak. Sohasem csüggedtek cl 
annyira vereség után, hogy vonakodtak volna rámenni az ellenségre. Helye-
seltem tervét, amelynek jó vége lett, mert két nappal kés őbb szép számú hadat 
vezetett hozzám, mialatt én meg a gyalogságot gy űjtöttem össze, melyb ő l azok, 
akik az ostromló táborból futottak el, Kistapolcsány ostromára érkeztek. 

Eközben megjött Károlyi tábornok hatezer lovasból álló seregével. Paran-
csaim szerint ütközet el ő tt kellett volna megérkeznie. Késlekedését elfogad- 
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ható okokkal mentegette, de azért azt hiszem, hogy a valódi ok az az alapelv 
volt, amelyet tanácsadói adtak neki, tudniillik, hogy sohasem szabad a néme-
tekkel szabályos ütközetbe bocsátkozni .. . 

VAS István fordítása 



RÁKÓCZI FERENC: GYÖMRŐ I BESZÉD  

Nem tudom, vitézek, szívemnek fájdalmit jelentsem-é el ő ttб tök, vagy pedig 
méltó indignati бra s bosszúságra gerjesztett elmémet adjam él ő tökbe? Mert 
ugyanis, ha az első t szemlélem, nemdenem méltó-é keservességemet mindazok 
eleiben terjesztenem, kik velem egryütt hazájuk dics őséges szabadsága mellett 
életeket felszentelvén s mindeneket elhagyván, zászlóim alá oly véggel gyüttek, 
hogy mindenikünknek mind az gy őzelem, mind az halál egy legyen? Nemdenem 
méltót mondottam? — mindazon Istenes, dics őséges resolutiojú vitézl ő  rendet 
hazám igyén szánakodó, zokogó szívvel szemlélvén, elfelejtettem az elmult 
keserves sorsaimat, s hallgatom éjjeli-nappali fáradságimat s veszedelmek 
között forgó állapotomat. És ha szintén eddig való szerencsés hadakozásinkat 
elő  nem hozóm is, elég okom lehet az panaszra, igyünknek s becsületeteknek 
általatok esett csorbáját említvén. Tik voltatok azoka vitézek, az kik hazátokat 
velem együtt véres verítéktekkel s véretekkel ily régi szabadságához közelget ő  
állapotfába helyheztettétek! S most közöttöt бk levő  lágyszívű  s az dicsőséges 
magyar nevet nem érdemlő  elfajzottak által hírünket, nevünket, dics őségünket 
csaknem eltapodtátok! Lettem volna inkább oly szerencsés, és hazánk oltalma 
mellett veletek együtt gyarló testemet halomban rakattattam volna inkább, 
mintsem becstelenségtekét okoz б  cselekedetekrül — most él ő , de csaknem 
eltemettetett vezéretek — emlékezném! Mit akarunk? Vér kerüléssel, harc 
kerüléssel serősségek elhagyásával, egyszóval: szaladással kívánjuk-e édes 
hazánkat megnyerni, magunknak nyugodalmat, maradékunknak megmaradást 
szerezni? Vagy gyalázatos és — bízvást mondhatom — hallhatatlan példátok 
után feleségünket, gyermekinket, s magunkat jobbágyságra vetnünk, és ennyi 
feláldozott magyar vért semmivé tennünk? O békéljetek inkább csalárd ellen-
ségtekkel, kiknek igáját eképpen súlyosítjátok, hogy én is — ily szerencsétlen 
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hadi vezérnek nevét letevén — tengereken s pusztákon való bujdosásimmal  

gyalázatban hagyatott életemet végezhessem! Terültessék el inkább — nem  

bánom — eleimnek dics ősége s az Rákóczi nevem, mintsem tovább ily gyalá-
zatokkal terheltetett napjaimat sirathassam. Áldozzátok személyemet, s kezé-
be adjatok ellenségemnek, csak magatoknak s nemzetünknek szerezhessetek  

evvel szabadságot: örömmel megyek sötét tömlöcömben, kibül isten kiszaba-
dított, és aztat követ ő  gryász-theatromra *  vígan lépek, csak tudjam, hogy mind-
ezekkel édes hazám s nemzetem boldogságát elnyerhetem! Engedjétek, keres-
sem ellenségem fegyverét inkább, mintsem veletek együtt haldokl б  gyalázatos  
életet éljek! Vagy ha bennetek vagyon az magyar vér, hozzám, nem uratokhoz,  

de atyátokhoz, társotokhoz, véretekhez való szeretet, bosszuljátok gyalázatun-
kat azon hazánk áruló büntetésével, az kik nemzetünknek s mindnyájunknak  

becsületit gyászban öltöztették! Magatok pedig, ó, fiaim, ó, társaim, segítsétek  

magatok boldogulására való igyekezetemet, vigasztaljátok elkeseredett szíve-
met, hogy veletek élet s halál között kereshessem — oly szívvel, az mint kezdtem  

— hazám, mindnyájunk boldogulásira cílozó igyekezetemet! Nem kívánok  

birodalmat, nem kincset tületek, s nem egryebet: az igaz bátor magyar szívet,  

hogy az magaméval öszvekapcsolván, veletek éljek és haljak!  

* véг  padra  



BOTTYÁN JÁNOS TÁBORNOK  
LEVELE RÁKÓCZI FERENCNEK  

1705. AUGUSZTUS 15-ÉN  

Méltóságos Fejedelem! 
Nékem jó Kegyelmes Uram! 

Fejedelemséged Egerb ő l undecima praesentis emanált nékem szólló levelét, 
ma reggel alázatosan vettem, — mellyb ű l értettem Ngodnak szólló alázatos 
leveleim megadását, kiknek is continentiájokbúl az németnek Szeged felé való 
menetelinek s úgry az Tiszán által való hídcsinálásának tudósítását vette. 

Én jóllehet azt is más rendbéli levelemben, hogy az német bizonyosan 
általköltözött az Tiszán, Ngodnak tudtára adtam mindjárt, melly is eddig 
Ngodnál bizonyosan tudva lehet, nem kétlem, másoktúl is. Azonban értem 
azt is Ngod méltóságos leveléb ő l, hogy Ngod úgy informáltatott, hogy Kecs-
kemétre egész hadaimmal bészállottam volna; melyre is írhatom Fejedelem-
ségednek, hogy mihent az német általköltözött az Tiszán Csongrádnál: mind-
járt az magam ezerét némely szegedi katonákkal, mintegy tizenkét zászlóval, 
Martonos, Szenta, Kanizsa és Becse felé commendéroztam, az német mellett 
levő  ráczságnak distrahálására; az kik még mai napig is oda vannak. Én penig  
beteges állapottal lévén az lövések miatt:*  magam gyógyításom miatt, száz l бval 
— kiknek is az lovok sebessek lévén — 13. praesentis jöttem bé Kecskemétre. 
A többi hadat penig kit az Tiszán által, kit Pest eleire, Méltóságos Generális 
Bercsényi Miklós Uram ő  Nga ordere szerint elküldöttem. 

Tovább írhatom Ngodnak alázatossan azt is, hogy egy rendbéli portásimat  

Szeged felé küldöttem az Bácskára, kik is jól alá lévén az Bácskaságra: Péter-
Váradjárúl Szegedre jöv ő  rácz kocsikat felverték, az ráczokat levágták, rabúl 
is egynehányat hoztak; hármat azok közz ű l meghagyattam, az többit penig 

Bottyán-vára alatt júniusban kapott sebei újúltak volt ki.  
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ittbenn levágattam. Hiszem Istent, hogy mostani portásim többet is hoznak, 
— kiről is Ngodat alázatossan tudósítani el nem múlatom. 

Fejedelemséged parancsolja azt is, hogy Kecskemétr ő l hadaimat kivivén, 
az mező re szállítsam; mcllyre alázatossan kérem Ngodat, hogy harmad-ne-
gyednapig itten lételemet ne neheztelje: mivel magam is beteges lévén, az 
hadamnak is az sok portázásban lovai eltúrosodtak. Hogy penig az katonáim  
részegeskedjenek: szemérem (szégyen) volna az énnékem, mellyet el sem szen-
vednék; az minthogy az városban meghagytam: egy csöpp bort se adjanak az  

katonaságnak. Sőt az népemet mindenütt liliom az részegségt ű t.  
Az Dunántúl való menetelem iránt Ngod méltóságos orderét Berthóti 

István Uram által elvárom. 
E mellett Fejedelemségednek az regimentemnek felruházása iránt Kecs-

kemét várossári kiadott assignatióját alázatossan vettem, s köszönöm is Ngod 
gratiáját; de minthogy az városban semmi posztó nincsen, s abát is az egész 
városban négy bálnál többet nem találhattak, — azért felének sem lészen 
elegendő . 

Minthogy penig, Kegyelmes Uram, az egész hadaknak innen kelletett lenni 
az élés iránt való provisió-tételnek, mellyet is praestáltak s most is praestálnak, 
Prínyi Miklós Uram ő  Nga penig egynehányot az tanácsbeliek közül megfo-
gattatván, Szólnokban vitette: kérem alázatossan Ngodat, továbbvaló Ngod 
dispositiójáig bocsáttassa el őket, mivel az mint értem, kibontakoztak volt az 
városbúl, ki is mentek, de az katonaság fosztogatni kezdvén őket, — úgy 
maradtak meg. 

Tovább, az miném ű  gulya és ménes volt itt Kecskemét körül: G őcze Gábor 
nevű  Commissárius mind Heveshez hajtatta, — nem tudom, ki parancsolatjá-
búl? Mindezeket, kérem alázatossan Ngodat, szabadítsa kezekhez, mindenkor 
Ngod kezében levén üstökök. — Ezzel várván tudósítását, maradok 

Jó Kegyelmes Uramnak Nagyságodnak 

Kecskemét, 15. 8-bris 1705. 	 alázatos szolgája 
Bottyán János m. k.  

P. S. Alázatossan kérem Fejedelemségedet, megbocsásson, — méltóztassék 
parancsolni stricte az hadak között: hogy az futárzsiájának az strázsáját, — ki 
is ezer emberb ő l szokott ordinarie állani, — aztán éjjel az brájsoffját (Bereit-
schaft) ki is az strázsa után áll, üssék meg az németnek; hiszem Istent, hogy 
rövid üdő  alatt nyaka szakad! Az négy kartaon-ágyúját az mint bizonyossan 
referálták kik az táborárút jöttek, — Szegeden hagyta; nincsen semmi öreg-ál-
gyújok. 



BOTTYÁN JÁNOS TÁBORNOK GRÓF  
ESZTERHÁZY ANTALNAK PÁPÁN,  

1707. FEBRUÁR 17-ÉN  
Részlet  

A mi penig a post scriptában feltett feddést illeti, hol Nagyságod óhajtva 
exclamál, hogy Dunán innét rosszúl folynak a dispositi бk: valб , hogy midőn 
általjöttem, rosszúl folytak, mivel mindenek confuse voltak; vélném, most 
rendben vadnak mindenek. 

Csudálkozom azon, hogy Nagyságod azzal úntat, hogy elbújtunk az ellenség 
elő tt, melly miatt hirünket sem hallja; nem tudom, micsoda ember tudta 
Nagyságodat informálni és engemet vádolni Nagyságod el ő tt, hogy elbújunk 
az ellenség elő tt, — az Isten büntetése megérheti az olly czinkost'  Soha, 
Istennek háló, ellenségem el őtt elbújni nem szoktam, s őt gyermekségemt ől fogvást 
ellenség körül forgottam; — még azt soha senki sem hánta szememre, kivel 
Nagyságod úntat, és ha Nagyságod nem úntatna is, — tudnám én az dolgot, ha 
módját s alkalmatosságát látnám: de nem akarnám az népet olly farkas-kaszára 
vetni, mint Koronczónál történt! 

Hogy penig Rétei György Uram olly jól viselte magát, azon örülök, s ő t 
kívánom, adjon Isten ezereket ollyakat s még jobbakat is ő  Kegyelménél! 
Hiszem, én is els ő  általjövetelemkor levágaték csakhamar ötszáz ennyihá Пy ráczot, 
— azt csak semminek állítván, Rétei Uram mind többet cselekedett, hogy egy 
kevéssé megpiszkálta a ráczokat s e пnyihány lovat elhoztak katonái; hiszem, 
ha Nagyságodnak tetszik, constituálja ő  Kegyelmét commendбnak, — nem  
controvertálom, ső t megköszönöm. Én sem hevertem csak egy nap is híjában, 
miúlta általjöttem, hanem el őbb-odább alkalmatosságát kerestem: mi módon 
árthatnék az ellenségnek? Az minthogy hol egyszer s hol másszor portásim 
vagdaltak és fogtak is ellenséget. Megvallom, hogy soha semmiféle ember annyit 
nem pirongatott, mint Nagyságod; nem csudálnám, ha csak mostani volnék, —  

mert ha egy ember végben viszi hivatalfát: énrajtam sem múlik el. 



AZ ÓNÓDI ORSZÁGGYŰLÉS ÉS AZ OTT  
MEGHOZOTT FÜGGETLENSÉGI  

NYILATKOZAT, 1706. JÚNIUS 14-46.  
Részletek Louis Lemaire beszámolójábll  

A diéta a hónap utolsó napján nyílt meg. A fejedelem igen sok köszönetet 
kapott a gyülekezettő l mindazon szolgálataiért, amelyeket a hazának tett. 
Miután biztosította a jelenlev őket, hogy továbbra is buzgólkodni foga haza 
üdvéért, arról szólt, mennyire fáj neki, hogy a meghívott megyék nem jelentek 
meg valamennyien a diétán, és így nem tevékenykedhetnek együttesen a közös 
ügy előmozdításán, és mindjárt azt is hozzátette, hogy véleménye szerint ne 
várják meg őket, hanem kezdjék meg nélkülük a tanácskozást. A jelenlev ők 
azzal mentegették honfitársaikat, hogy az utak nagyon rossz állapotban vannak, 
mivel a folytonos es őrések feláztatták őket; de megszavazták a diéta megnyi-
tását. A rézpénz ügye volt az els ő , hevesen vitatott kérdés: a legtöbb követ 
bevonását kérte; a tábornoki és miniszteri rangban lev ő  mágnások, lévén erre 
sajátos okuk, viszont amellett kardoskodtak, hogy a pénz névértékét felénél 
kevesebbre csökkentsék, és így állítsák helyre hitelét. De mivel Bercsényi gróf 
lelkesen szólta rézpénz árfolyamának fenntartásáról, és az egész gyülekezetben 
neki volta legnagyobb szava, vagy tő le féltek a legjobban, úgy határoztak, 
hogy változás nélküli kötelezik a népet elfogadására; az els ő  határozat kiegé-
szítéseként elhangzott az a javaslat is, hogy azt elzálogosított birtokokat 
rézpénzzel legyen szabad felszabadítani, és kiváltani. Ez utóbbi cikkely vitája 
során igen sok ellenvetés hangzott el; senki nem akarta ezt az igazságtalan 
határozatot. Bercsényi elhallgattatta a gyülekezetet, és indulatos felszólalásá-
val rendkívüli intézkedések szükségességét bizonygatta a közszabadság kivívása 
érdekében, teljesen elvakította a jelenlev őket, kivéve Túróc megye két követét; 
ha ezek nem szállnak vele vitába, a többiek szó nélkül elfogadták volna a 
kérdéses cikkelyt, amely pedig hátrányos volt mindenkire, kivéve a táborno-
kokat s általában azokat, akiknek módjuk volt sok effajta pénzt felhalmozni, 
és akik csupán saját érdeküket nézve terjesztették el б  a közösségre hátrányos 
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javaslatot. A két követ közül az els ő  elmondotta, hogy még aHabsburg-ház  
zsarnoki uralma idején is joguk volt ellene szegülni minden újításnak, ami az  
ország törvényeibe ütkörött; hogy a jelenlegi háború, melyet azért indítottak,  
hogy az uralkodó által rájuk kényszerített rabigát lerázva kivívják a közsza-
badságot, eddig is sok áldozatot és kivételes eljárást igényelt, s hogy a rendek  
mindezeket egyhangúan megszavazták: csapatokat állítottak és szereltek fel,  
és azóta is ellátják őket lovakkal, élelemmel, szekerekkel, újoncokkal, s ő t a  
rézpénzt is vállalták; de annak a javaslatnak, hogy azokat a családokat, amelyek  

jó pénzt adtak kölcsön, most arra kényszerítsék, hogy ellenértékeként rézér-
méket fogadjanak el, semmi köze a háború viseléséhez, s csakis azokra nézve  
előnyös, akik kedvező  helyzetük folytán sok efféle érmét halmoztak fel, s most  
a törvény erejével akarják kiragadni zálogleveleiket a törvényes hitelez ők  
kezébő l; és mivel a diétán minden követ megteheti észrevételeit, és megvé-
delmezheti a közösség igazát, neki is joga van a javaslat ellen szólni, és  
kijelenteni, hogy egy szabad gyülekezetet senki nem kényszeríthet olyan cikkely  
elfogadására, amely kizárólag azok érdekeit szolgálná, akik megszavazását  
sürgetik. Ellenvetését támogatta ugyane megye második követe is, s hasonló-
képpen cselekedtek volna a többiek is, ha e beszédek hallatán fel nem áll  a 
fejedelem, és felháborodva ki nem jelenti, hogy miután ő t, aki minden javát  
a haza szolgálatára áldozta, zsarnoknak bélyegezték, lemond arról a tisztsé-
gérő l, amelyet a konföderáció reá ruházott, és visszavonul a maga fejedelem-
ségébe; de ott sem feledheti majd a nép hálátlanságát, amely pedig neki  
köszönheti szabadságát. Ezek a szavak mélyen érintették a jelenlev ők szívét,  
melyen inkábba félelem vitt erő t, semmint a szeretet, úgyhogy elégedetlenség  
moraja csapott fel a gryülekezetben a megye ellen. Könnyes szemmel kérlelték  
a fejedelmet, ne hagryja magára népét, amelyet távozása nyomorúságba dön-
tene, mivel csupán tő le remélheti, hogy gy őzelemre vigye ügyét, amelyet rajta  
kívül senki nem irányíthatna annyi bölcsességgel, és senki nem vezethetné el  
szerencsés befejezéséig, és amely az Eg áldását hozza majd nemcsak a fejede-
lem, hanem utódjai fejére is. A fejedelem nem maradt érzéketlene sok  
könyörgés és meghatott jókívánság hallatára; visszaült a helyére. És most  
Bercsényi emelkedett szólásra. Azzal vádolta a túr бci követeket, hogy a császár  
szolgálatában állanak, amit ő  már régen tud, s azt is tudja, hogy több más  
megyét is a maguk pártjára akartak vonni, mert jó bizonyítékok is vannak  a 
kezében e titkos összeesküvésr ő l. A követek kérték, hadd tisztázhassák ma-
gukat a vádak alól, de Bercsényi gróf többé nem szólt, hanem cselekvésre  
határozta el magát; kirántotta a kardját, és lesújtott az egyik követre g, Károlyi  
tábornok is társául szeg ődött e vérszomjas támadásban. A sebesültet ki akarták  
vinni a sátorból, ahol a diétát tartották, de útközben a jelenlev ők felkoncolták.  
A másik követ azt hitte, hogy futásban kereshet menedéket a dühnek ez  
embertelen kitörése el ő l, de hiábavaló volt igyekezete, a fejedelem egy test ő re  
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elfogta, agyba-főbe verte, és visszaterelte a sátor elé, ahol Bercsényi nemesurai 
olyannyira összekaszabolták, hogy félig holtan rogyott a földre. Bercsényi gróf 
fia, akár egy ifjú barbár, aki barbár lendülete merészségével és kegryetlenségével 
büszkélkedve most ontja vérét els ő  áldozatainak, az els ő  meggyilkolt követ 
testébe döfte kardját — ha még maradt volna némi élet az áldozatban, ez a 
döfés megpecsételte volna sorsát —, majd a gyülekezet elé lépett, s vértói 
szennyezett csupasz kardját felmutatta bizonyságul, hogy ő  is részese volt e 
gyilkosságnak; e cselekedet láttán mindenki azt gondolta, hogy az apa kegyet-
lensége immár nem páratlan, hiszen fiában méltó utódra lelt. (...) 

(...) És mivel Des Alleurs úr itt azt az észrevételt tette, hogy a Király csak 
akkor bocsátkozott tárgyalásba Hollandiával, amikor Németalföld hét tarto-
mányának egyesülése utána rendi gy ű lés már kikiáltotta az ország független-
ségét, Rákóczi fejedelem megkérdezte t ő le, véleménye szerint tárgyalna-e a 
Királya magyarokkal, ha József királyt megfosztanák trónjától. A tábornok 
azt felelte, ha volna mód ennek elérésére, ezt tartaná a legjobb megoldásnak; 
mindamellett ő  nem állíthat határozottan semmit olyan dolgokról, amelyekr ő l 
Ő felségének még nincsen tudomása; de ha a nemzet valóban ily lelkesen 
kívánja ezt a szerz ődést, a nemzetnek magának kell megvizsgálnia, milyen 
lépéseket kell tennie érdekében; de miel ő tt bármit cselekedni, azt is meg kell 
fontolnia, képes lesz-e megvédeni függetlenségét, ami megkönnyítené a szer-
ződés létrejöttét. Bercsényi úgy vélekedett, hogy ennek semmi akadálya, fe-
lesleges időveszteségnek ítélt tehát minden további aggályoskodást, és bizto-
sította Des Alleurs urat, hogy az ország ereje b őségesen elegend ő  az iga 
lerázására és szabadsága megvédésére. Bercsényinek megvoltak a maga érvei, 
de Des Alleurs úrnak is, s tovább ellenkezett a tábornokkal csakis azért, hogy 
még jobban fellovalja, Bercsényi pedig, aki így vélte megtalálni számítását, s 
kielégíteni hiúságát, erősen fogadkozott, hogy József király trónfosztásának 
kinyilvánítására bírja a diétát; s mivel úgy vélte, hogy ez az ügy kiválóan 
alkalmas befolyásának és képességeinek fitogtatására, máris nekikezdett a 
beszéd megírásának, amelyben a hazafiúi buzgalom nem pompázott kevésbé, 
mint az ékesszólás virágai. A következ ő  napon-g  el is mondta szándékát a 
diétán; a beszéd több mint másfél óráig tartott, és nagy gyönyör űségére szolgált 
a hallgatóságnak, akikben a tábornok szenvedélyes szavaira magas lángra 
lobbant aHabsburg-ház iránt érzett gy űlölet, és akik egy pillanatig sem 
haboztak, hogy kimondják a trónfosztást, amelyet nemine contradiciente4  sza-
vaztak meg és emeltek határozattá. Abban is megállapodtak, hogy a határo-
zatot kinyomtatják, és elküldik Bécsbe és a földkerekség minden tájára, in  
orbem terrarum, hogy e kérdésben egyetlen nemzet se hivatkozhassék tudat-
lanságára. Minthogy a határozat számtalan példányban lelhet ő  föl több or-
szágban is, és ezekben felsoroltatnak mindazok az okok, melyek arra bírták a 
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magyar nemzetet, hogy királyát megfossza a trónjától, felesleges, hogy jelen 
beszámolót ezekkel terheljük.. 

SZÁVAI Nándor fordítása 

JEGYZETEK 

1  Az eredetiben „sans une modification", tehát változtatás nélkül. A kiadott szövegben 
„sous une modification", tehát: változtatással. 

2  Egykorú tudósítások véleménye megoszlik arra nézve, hogy Bercsényi vagy Károlyi 
emelt-e elsőnek kardot a túróci követekre. Lemaire — épúgy mint Des Alleurs, a 
versailles-i udvarnak küldött jelentéseiben — e véres jeleneteket emeli ki, megfeledkezik 
a trónfosztás jelent őségérő l és Franciaország érdekeir ő l. 

3  A I-Iabsburgok trónfosztását mára rozsnyói tanácskozásokon, 1707 januárjában 
eldöntötték. Lemaire felnagyítja Des Alleurs és Bercsényi szerepét. 

4  Egyhangúlag, egyetlen ellenszavazat nélkül. 



HARCOK NAGYKŐRÖSNÉL 1.708-BAN 
Balla Gergely Nagykőrösi krónikájából  

• 1 708-dik esztendőben Szent Mihály havában a bácskaságbeli rácok 
számosan egyben adván magokat egy szegedi német commendansnak vezérsége 
alatt, gyalog és lovas seregekkel ismét megindultanak, hogy K ő rös városával 
is úgy bánjanak, mint Kecskeméttel, mindenütt alattomban a pusztákon jöttek, 
ezt egynémelyek észre vették, és egymásnak beszéllették, a közelebb való 
pusztán a Fejértónál Sz(ent) Királyon amid őn mulatnának, akkori híres ka-
tonák Kecskeméti Szücs István és Kecskeméti Mester Geregely a rác tábornak 
kémlelésére kimenvén, megkémlették, azok hozták ide hírét legels őben, hogy 
vigyázással lennének, mert a pogány rácság valamely német commendo alatt, 
ki is veres ruhában volna, egyenesen K őrös felé akarna jönni, ilyetén hírnek 
hallásán a körösi magistratus megijedvén, akkori f őbírája, Szabб  János, és 
második bírб  Dobos Pál kiváltképen megháborodtanak, azonnal a harangokat 
felverték, a nép egyben gyűlvén kihirdettetett, hogy a rácság K őrös városának 
elpusztíttatására jönne, és már nem is messze volna, azért parancsoltatik 
mindeneknek, hogy minden késedelem nélkül kiki a maga jószágát, amie volna, 
a templom kerítésében béhordaná, a nép ezen igen megijedvén, azonnal 
minden időhalasztás nélkül megcselekedték, a toronyban vontak fel két tarac-
kot, egyet pedig a régi mészárszékek végiben helyheztettenek, ezen okbúl, ha 
a felvonó hidat találnák a rácok bérontani, tudhatná magát a város oltalmazni. 
Itthon lévén Kállai Miklós hadnagy egy compagnia lovas katonákkal, és Vágó 
András ceglédi vicehadnagy maga compagniájával, ezek magokat jól elrendel-
ték, a városra vigyáztanak és a lakosokat mindenféle gonosz ártható embe-
rektül oltalmazták (mert ez id őben olyan rossz világ volt, hogy a városbúi ha 
kiment az ember két dű lő  földnyire, annál is inkább messzebb ha utazott, a 
rossz emberekrül igen megvizsgáltatott, és j бszágátúl s ruhájátúl megfosztatott, 
az inkább boldognak mondhatja magát, ki azt az id ő t nem érte, mert az ország 
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nyomorúságárú) még csak nem is tehet fel rosszat, mivel az ólta nagy csen-
dességben tartatik). Az említett Kállai Miklós hadnagy igen jeles ember lévén, 
mindenek ő  tő le hallgattanak, elrendelte a maga compagniáját az nevezett 
Vágó András compagniájával, ahol mosta k őpince vagyona városé, a tájékán 
strásáltak, mivel a bels ő  felvonó város kapuja arra szolgált, és attúl inkább 
féltek, hogy az ellenség béüti magát, azért annak oltalmazásán szorgalmatos-
kodtak; azon kívül 

Kiküldött Kállai Miklós nyolc katonát strására a temet ő  sző lőhegy mellé 
a csongrádi ut félre, mivel a rácság onnan váratott, hírt adtak izomban oberster 
Ső tér Tamásnak is, aki Jászberény körül lévén, azonnal 300 lovas kuruc 
katonákkal elérkezett viradtára. Igaz hírt hoztak a már megnevezett kecskeméti 
lovas katonák, mert Sz(ent) Mihály havának 11-dik napján hajnalban elérkez-
ték a rácság, a nyolc katonákkul álló strását megszalasztotta, hét közzülök a 
város felé jött, Horváth Mihálynak, aki nyolcadik volt, el ő tték a kantáros karját 
futtában, és magát is megfogták, és azonnal vallatták, ezt tudakozván t ő le: 
miért lő ttek az ágryuval kétszer K őrösön az éjtszaka? és kik? azt felelte: a 
körösiek lő ttek azért, mert szokásban vagyon nálok, hogy valamikor ujjabb 
had mégryen bé a városra, mindenkor az ágryúval egyet l őnek, ezen a rácok igen 
megcsóválták fejeket, és elhitették magokkal, hogy nagy vigyázásban lévén a 
város, a reménylett nyereségnek felosztói nem lesznek, így ezzel a rabbal j ővén 
megállapodtak az ugrynevezett Urházy fás kertjénél, mely vagyona kecskeméti 
ut mellett, melynek napkelet fel ő l való részén ez id ő  szerént a közönséges 
vásár szokott állani, mintegy egy óráig ott nyugodtinak és pálinkát ittanak. 
Onnan pedig megindulván nagy ordítással és kiáltással jöttenek a város felé, 
azonnal a toronybul kétszer l ő ttek eleikben, jelül adván, hogy készen volna a 
város maga védelmezésére, a rácok azzal semmit sem gondolván, a városnak 
külső  kerítése is er ősen megtöviselve lévén, azt egy darabon a rácság ledöntötte, 
a tájon, amint öreg Borotvás István háza vagyon, bé is jöttek, sokan a város 
lakosai közül Ott eleikben állottak, lóhátakon, de azokat elnyomták, megsza-
lasztották. A gyalog rácság megállapodott a Zombori ház tájékán, a lovas 
rácság pedig a Kállai Miklós kommendója alatt lév ő  két compagniának néki 
menvén, a Ceglédi kapun kikergették; maga Kállai Miklósa bels ő  városban 
tett rendeléseket, biztatta a népet, ne féljenek, megsegít az Isten bennünket, 
ezt mondván: Minden ember jó reménységben légyen. 

A gyalog rácság mint egy megdühödött farkasok, nagy ostrommal mentenek 
a város kerítésének, de semmire sem mehettek, mert a városnak oly er ős 
bástyái voltak földbül, hogy mindjárt nem lehetett meghágni, azon felül ka-
sokban, hordókban és font sövényekben földdel megterhelt t ő tései köröskör-
nyül alkalmas magasságúak voltak, azokon semmi módon er őt nem vehettenek, 
hanem az hol a gyalogság volt, az házak tetejére tarackaikat felvonván, onnan 
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bé a kerítésben lövöldöztenek, a kerítésb ő l pedig a városbeliek apró puskákkal, 
Veres Takács János pattantyus is a toronybút alkalmas rácokat halálig l ő tt. 

Boros János szakállas ember lévén, a bels ő  városban a puskásoknak az 
hordott puska port, és vágott vasat; selypes ember lévén és igen serény 
dolgaiban gyakran kiáltotta az embereknek: kinek kell a puskapor és vágott 
vas, öljed, lüjjed, vágjad az ebatta rácát, ne félj t ő le. A belső  városbeli puskás 
emberek között Csicska István és Varga Ferenc olyan bátorságot vettenek 
magoknak, hogy a kasokra felültek, és onnan l ő tték a rácokat, őket pedig a 
rácok nem találták. 

A német commandírozó tiszt oly furiával, mint egy feni bestia, a város árka 
meghágásának és lerontásának sz űntelen hajtotta, de mindazért hogy a sánc 
magas volt, mind pedig a sáncoknak bels ő  részein kasok mellett állott puskás 
embereknek szüntelen való lövöldözések bennek sok károkat tettenek, éppen 
meg nem hághatták. 

Akkori időben oskola mester lévén Kecskeméti György őkigyelme, ki is 
egy Sólti János nevű  mendicánsávall hasonlóképen egy egy szál flintával állván 
a tő téseken belő l, puskáztanak ki felé, egyszer szemlélés kedvéért Sólti János 
igen magasan talált fel állania t ő tésre, azonnal szegény mendikánsnak .. 
lő tték el a rácok. Sz űcs Gergely nevű  lakos ugyan olyatént formán nézni akarta 
volna a rácokat a kason felül, azonnal homlokban l ő tték és megholt, a men-
dikáns pedig sokára kigyógyult. 

Az alatta lovas rácság, mikor a körösi katonákat a Czeglédi kapu körül 
ostromlaná, S ő tér Tamás obester három zászlóalja katonákkal elérkezék, 
melyeknek is Lajb Compagniájában Szél Mihály volt hadnagy, a másikban 
Szira Gergely hadnagy, az harmadik compagniában egy Duna mellyéki Nagy 
Péter nevű  vala hadnagy, ezek rajta menvén a lovas rácokon, béhajtották őket 
a Budai kapuig, holott is megfordulván a rácság magát eléggé oltalmazta, ott 
szemben szállván, egymást kergették, ölték és vágták. Szél Mihály hadnagy 
megijedvén, a fődvári sző lők felé úgy elszaladott, csak magánosan, hogy az 
nap nem láttatott, sok katonát a magyarok közzül a rácok el is fogtak, de 
bennek keveset öltek meg, ellenben a rácok közzül is sokan istenek rabságban 
az ezereskapitány S ő tér Tamás úrnál. 

Onnan ismét a mez őségre egymást szorítván, keményen harcoltak egymásra, 
megfordulván egynéhányan, kiket a sok rácság környül fogott, és őket meg-
szalasztották, kik között az én édes atyám is lévén, Balla Gergely, mint város 
oltalmazására fen álló katona, ezt különösen vévén a város alatt öt rác, hogy 
ő tet megölhetnék, mivel látták ők, hogy ő  közzülök az atyám is fegyvere által 
sokakat elhullata, rabúl nékiek magát nem add, hanem a sz ő lőkön kívül, midőn 
mégis mind az öt rác, kergetné, a puskázás és bajvívás között a gogáni homo-
kokban lova elbotolván, lovárul elesett, a rácok Ott lepték, holott a kard fogó 
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kezét, melyei magát oltalmazta, és keze szárát megvagdalták. Ilyen formán 
kiesett a kard kezébül; maga eld ű lt, felvette egy rác, azzal egy szúrást tett a 
hasán köldökén felül, ott minden ruhájábul kivetk őztették, és azokkal, lovával 
s fegyverével elmenvén úgy hagyták ott, mint már meghaló embert, azután 
kevés idő  múlván más kőrösi emberek vérben fetreng ő  helyén megtalálván, 
kocsira tették, és a városra béhozták. Minekutánna az napa rácok elmentenek 
volna, hasa bevarródott, kezei béköttetvén Kecskemétre vittetett a borbélyok-
hoz, újabban sérelmeit 2  megvizsgálták és sebeit selemmel bévarrták, hasára 
nézve meggryógryult ugyan, de kezein levő  inak felsugorodtak, úgy hogy életében 
soha a kezével derekasan nem foghatott, és dolog tehet ő  nem is volt; illy 
szolgálattal, és vérének kiontásával kívánta K ő rös városához, mint egry már 
hazájához vonszó h űségét ez kétséges id őkben is megpecsételni.  

Melyre nézve meggyógyulása után Kőrösre visszahúzódott, a k ő rösi nemes 
és becsületes tanács által abbeli példás szenvedése hogy feledékenységgel ne 
temettetnék el, másoknak példájára determinálta volt; hogy portiózás alól 
kivétessék és holtáig szabadságban tartassék, de az nem sokáig tartott, mert 
azután kevés esztend őknek elmúlásával portio alá vettetett, és minden más 
előadó terheknek hordozására kénszerítetett. Egyébb nem maradott fenn a 
városbelieknél a jó emlékezetnél és szenvedésének gyakor el őbeszéllésénél. 

Többen is voltak, akik h űségüket a város mellett akkor id őben megmutat-
ták, és életeknek végs ő  elfogytásokkal megkoronozták. J Ő  az igaz hív, s a bátor 
szív, mert nagy emlékezetet nevel, hírt s nevet hoz h űsége a következend őknek. 

Mig az városon kívül való csatázások, harcolások és több viaskodások a 
magyarok és rácok között fojtanak volna, az alatt Veres Takács János pattan-
tyus a rácok pattantyusait az ágyuk mell ő l ellövöldözte, de mégis a német 
commendans a gyalogsággal rajta volt, hogy a várost felprédálja, mert tudta, 
hogy a templomban kiváltképen és a bels ő  városban lévő  házakban és boltok-
ban volnának a városnak minden féltő  javai s jószágai bérakva, melyek körül 
a fehér nép: asszonyok, leányok és gyermekek sírnak rívnak vala. Ezután a 
veres német commendánst is megsebesítették, s mihelyt ezt látták a rácok, a 
lovasoknak is hírül ment, hogy a commendans sebben esett, mindjárt taka-
rodtak a rácok, és hogy utoljára nagyobb móddal elmehessenek a bels ő  város-
nak dél felő l való részét felgyútotta, hogy mind kívül, mind belül a városon a 
népet magárul elnyomhatná és ijedésben hozhatná, azt a tüzet míg oltották, 
gondolván ezt is, ne talám a városnak oltalmára többen is érkeznének, amint 
híreltctett, kivált Kállai Miklós hadnagytul, és a több fen álló küls ő  seregtő l, 
így mindnyájan ők is elvesznének, sérelmeseiket és halottjaikat a Bácskaságbúl 
kihozott sok szekereikre rakták, és Istennek légyen háló nem a k őrösi prédát, 
hanem a magok embereit és jószágát vitték vissza; az elfogott tizenöt magyar 
katonákat is magokkal elvitték Szegedre, kiket annakutánna két hetek elmúl- 
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ván nevezett oberster S ő tér Tamása katonái által elfogott rác katonákon 
váltott vissza. 

Valójában megmutatta a körösi magistratus maga városa népének védel-
mezcsére tett gondosságát, mert ebben az ostromban tizenkét lovas katonáknál 
többen el nem estek, kiknek tetemeik a rácoknak elmenetelek utána templom 
kerítésében eltemettettek. A bels ő  városnak oltalmazásában is nem igen sok 
ember volt, mert minekutána meghirdettetett volna, hogy a rácság K ő rös 
városának felprédálására jön, s ő t útban vagyon és hamar id őn itt lészen, alig 
várták, hogy a fehér népüket, cselédjüket, jószágokat a bels ő  kerítésben na-
gyobb bátorságnak okáért béhordják, azonnal a sz ő lőkben, erdőkben, néme-
lyek a gátnak nádjai közzé is vonták magokat, és életöket úgy tartották. 

Ha az ellenség oly okos lett volna, hogy a bels ő  város kerítését körösk ő rnyül 
megvizsgálta volna, a népnek kevés volta miatt, mely a sáncon bel ő l vala, sok 
károkat tehettek volna, mert amint most Nyári Lajos háza vagyon, Ott volt a 
másik felvonó kapuja a városnak, azt sem igen ő rzöttéé, mert nem vala kinek. 
Egyik palló, melyen emberek bémehettek volna a sáncnak árkán, az én atyám 
Balla Gergely háza el ő tt, mely a belső  városon vala, azt is a rácság nem igen 
tudó, külső  és nem belső  katonák őrizték, holott az édes anyám többekkel 
együtt mint ügyetlen asszony népek nagry félelemben voltak, mert ha bémentek 
volna, elsőben is ők ölettettek volna meg az ellenségtül. A másik palló vagy 
által járó volt Szépe András háza félénél, melyben most Kula István lakik, Ott 
is jól meg lévén erősítve, bé nem jöhettek, hanem az a részt a városnak, amint 
már megírtam, az ellenség által megégettetett. 

Igen megijedett a rácság minden fel ő l; hogry semmire sem mehetett, sokat 
tett Ső tér Tamásnak itt léte 300 lovas katonákkal, sokat tett a toronyban lév ő  
tarackoknak s űrű  lövésekből álló bбggése, azért is nem késtek, az Istent ő l 
megszégyeníttettek, az katonáktul ostromoltattak, hajnaltul fogvást mint egy 
délesti tizenegy óráig tartott minden ostromlások. Mindazonáltal 

A rácok mivel számos sereggel voltak, bels ő  értékét a városnak 'sákmányra 
nem hányatta is, de küls ő  értékét magával eltakarította, ökör csordáikat, 
teheneiket, lovaikat, juhaikat, valamelyek a város kívül találtattak, egyedül 
Borotvás István és Veres Kovács István gulyabeli marhájuk tartattanak meg 
Ujszász nevű  pusztán.  

JEGYZETEK  

1  SzG szerint: kolduló. A protestáns egyházakban azokat a diákokat nevezték így, akik  a 
prédikáló legátusokat kísérték, és az eklézsiához tartozó családokat adományokért  
felkeresték.  

2  Azaz: sebeit.  



A SZENVEDŐ  NÉP 1710-BEN 
Részlet Rák бczi Ferenc Emlékiratok című  művéb б'l  

Szerencsi tartózkodásom alatta francia király megbízólevelekkel hozzám  

küldte Kökényesdit, más néven Vetésit, aki a francia udvarnál mint követem  

tartózkodott. Vetési a Lemaire-rel küldött ajánlataimra azt a választ hozta,  

hogy a Legkeresztényibb Király elhatározta, hogy haladéktalanul követet küld  

a cárhoz, és szerz ődésre lép vele a cár el ő terjesztése alapján. Rögtön a cárhoz  

küldtem Kökényesdit. Nagry reményeket f űztem a francia király nyilatkozatához.  
Míg Károlyi Vác körül táborozott, hogy fenntartsa az összeköttetést Érsek-

újvárral, az Erdélyben tartózkodó ellenséges lovasság értesült hadaim eltávo-
zásáról, Szatmárig kicsapott, és Nagryvárad felé tért vissza. Ez arra kényszerített,  

hogy a nép megnyugtatására visszaküldjem Károlyit. Minthogy el ő ttem nem  
álltak többé hadak, visszavonultam Patakra, és azt hittem, hogy az ellenség  

Érsekújvár bevétele után el őrenyomul. Szolnok és Eger azonban )ól el volt  

látva, s a közelgő  tél biztosította e várakat az ostrom ellen. Amint Ersekújvár  

bevételének és az ellenség előnyomulásának híre elterjedt az országban, ha-
daim mind szétoszoltak, mert mindenki a családját akarta biztonságba helyezni.  
Egyre inkább hátráltunk a Tisza és a Beszkid-hegyek alkotta „zsákba", melynek  

végén Munkács fekszik. Bercsényit még Szerencsr ő l elküldtem, hogy előké-
születeket tegyen lengyelországi utazására, ahová azzal az ürüggyel akartam  

elküldeni, hogy Dolgorukij herceggel, a cár teljhatalmú megbízottjával tár-
gyaljon. De küldetésének igazi oka az volt, hogy olyasfajta háborún gondol-
kodtam, amelyben Bercsényi nagyon terhemre lett volna szellemének zava-
rosságával, gyakori ideges fejfájásaival és sok más gyengélkedésével, amelyek  

képtelenné tették nagy fáradalmak elviselésére. Így hát kevés kísérettel Pa-
takról az ő  ungvári várába mentem, hogy tárgyaljak vele. Helyettesemnek  

Esterházyt hagytam udvari lovasságommal, és figyelmeztettem ő t, hogy bizto- 



1072 	 HÍD  

sítsa magát meglepetés ellen, mert el ő re láttam, hogry a németek kihasználják 
fölényüket, mivel már senki sem mert szembeszállni velük. 

Soha életemben még nem fogott el olyan eleven szánalom, mint a Patakról 
Ungvárig tartó másfél napi utamon. November hava volt, a földet már hó 
borította. Hosszú szekérsorokkal találkoztam, melyeken alsó-magyarországi, 
azaz Vágon túli nemesek és tisztek feleségei menekültek az ellenség el ő l. 
Könnyekkel szemükben bizonyították nekem férjük h űségét és ragaszkodását. 
Szállást és ellátást kértek t ő lem. A sárban és a félig megfagyott latyakban 
összetört és megrekedt szekereken hidegt ő l átjárt kisgyerekeik sírtak. Hely-
zetük meghatott, megtettem, amit tehettem, de mindez nem volt képes eny-
híteni pillanatnyi helyzetüket, sem biztosítani jöv őjüket. Nem sokáig tartóz-
kodtam Ungvárt, hanem átmentem Munkácsra, ahová szerencsére áthozattam 
Patakról udvarom maradványait és málháimat. Azért mondom, hogy szeren-
csémre, mert néhány nappal kés őbb Esterházy hagyta, hogy Viard meglepje: 
Charriére ezrede, mely a kijevi palatínus által hozott reguláris csapatokból és 
német szökevényekb ő l állt, és akkor még nyolcszáz fő t számlált, rendezetten 
vonult vissza a németek el ő l, míg Esterházy, amint tudott, úgy menekült a vár 
alatti Bodrog-hídon át, melyet maga mögött fölszedetett. Ugyanekkora Szepes 
megyében tartózkodó ellenség is el őnyomult, és az Eperjest ő l egy mérföldre 
fekvő , fallal kerített Kisszeben városánál foglalt állást. El őzetesen kialakított 
haditervem alapján át kellett volna kelnem a Tiszán, és egész lovasságomat 
egy seregbe egyesítve Szolnokra kellett volna vonulnom, ott újra átkelni a 
Tiszán, hogy elvágjam az élelmezés lehet őségétő l az ellenséget, amely arra 
számítva nyomult el őre, hogy a falvakban éléshez juthat. Ami ingem illet, az 
említett várak raktáraiból élelmezhettem volna magamat. De nem volt sem-
milyen mód arra, hogy végrehajtsam ezt a tervet, a h б  miatt, amely már tél 
kezdetén két láb magasságban borította a földet. Minthogy ez rendkívüli volt, 
abban bíztam, hogy el is olvad, és nem álltam el tervemt ő l. De idő t kellett 
nyernem és megszabadulni tábornokaimtól, akik — házasok lévén — csak 
családjukra gondoltak. November tizenhatodikán szabadon engedtem a Mun-
kács várában fogva tartott Forgách gr б fot, és engedélyt adtam neki is, valamint 
Esterházy Antal grófnak, hogy Lengyelországba vonuljanak vissza. Így hát csak 
Károlyi maradt mellettem, aki könnyített terheimen. Bercsényi huszonhato-
dikán lépte át a határt, és Jaroszlónak vette útját, hogy Dolgorukij herceggel 
értekezzék. E miniszter, miután értesült Vetési megbízásáról, biztosította 
Bercsényit ura támogatásáról. Bercsényi tábornok reményekkel telten azt hitte, 
hogy egy erős orosz csapat élén érkezik, és olyan leveleket írt nekem, hogy 
azok alapján még inkább óhajtottam id ő t nyerni. 

VAS István fordítása  



AZ ÁRULÓK BŰNHŐDÉSE  
Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művéb б'l  

Pekri szánalmas hadmozdulata adott okott Pálffynak, hogy figryelmeztesse  

Heistert: c lovasság tartása nem látszik túl szilárdnak, és próbálkozásképpen  

kockázat nélkül lehetne ellenük küldeni a rácokat egy-két svadron támogatá-
sával. Hcister beleegyezett, és Bercsényi figyelmeztetett erre a mozdulatra,  

éppen amikor vele beszéltem. Azonnal a középre siettem az országút felé,  

ahol tábori ágyúim álltak, amelyek már elkezdték a tüzelést. Az országúton  

álló lovasezredek el őször visszaverték a rácokat, de a jobbszárny minden ok  

nélkül megfutamodott. Mindenki átjárót keresett az árkokon, annyira, hogy  

egy perc alatt az árkok mögötti teret szétszórt menekül ők lepték el. Azt hittem,  
segíthetek tartalék karabélyosaimmal. Oda igyekeztem, ahogy mondják, lóha-
lálában vágtatva az árkokon keresztül, és mikor közeledtem, láttam, hogy  

ennek az ezrednek az eleje is indulni készül. Siettem, hogry visszatartsam őket,  
és nem nagyon ügyeltem a talajra, hanem lovamra bíztam magamat, amely  

már két árkot átugrott. De a harmadik nyilván túl kezel volt, a ló rosszul  

lendült ugrásba, megbotlott, bukfencet vetve összerogyott, és kiadta páráját.  

Szerencsémre oldalra vetettem magamat, de bal szemem fölött nagy zúzódás  

keletkezett, és eszméletemet elvesztettem. Lóra ültettek, és elvezettek a csa-
tatérrő l egy közeli erdőbe, ahol megtudtam, hogy minden elveszett, mire a  

málhához vonultam vissza, és azzal tettem meg három mérföldet. Másnap  

Kistapolcsányra értem, ahol az összes gyalogsági ezredesek összegyúltak, és  

elmondták nekem, hogy minden hadunk szétoszlott az erd ők és hegyek között.  
Soha még vereség ennél szégyenletesebb és szánalmasabb nem volt, és nem  

is voltak még csatavesztésnek szerencsétlenebb következményei. Két, körül-
belül négyezer főnyi lovasbrigádom maradt még, melyet Bottyán vezérlete alatt  

Érsekújvárnál hagytam. Ezek rögtön hozzám csatlakoztak: elküldtem őket az  
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ellenség megfigyelésére. Bercsényi harmadnap érkezett, és t ő le tudtuk meg,  
hogy Ocskay titkon megegyezett Pálffyval, és vele egyetértésben mit sem sejt ő  
ezredét hozzá vezette, az ellenséggel bekeríttette, kinyilvánította el ő ttük szán-
dékát, és mindet kényszerítette, hogy vele egryütt a németek pártjára álljon.  
Ocskay nem sokáig élvezte a császáriak jutalmát, mert még ezen a télen elfogta  
ő t egy érsekújvári portyázó csapat, és Ersckújvárt minta haza árulójának,  
levágták a fejét.  

E szerencsétlen nap után már semmi sem sikerült. Bercsényit kisebb se-
reggel a Garam folyó mellett hagytam, és átmentem Egerbe, ahol körülbelül  
egy hónap múlva fogadtam a cár követét, Ukraincevet, aki azért jött, hogry  

biztosítson ura jóakaratáról s arról, hogry mennyire szeretné a cár a varsói  
szerződést végrehajtani, továbbá elhatározásáról, hogy felajánlja közbenjárását  
a bécsi udvarnak a magyar ügyekben. Urbichnak, a bécsi udvarnál meghatal-
mazott követének adta ezt a megbízást. A cár követe nem sokáig id őzött nálam:  
a mértéktelen borivástól kapott láz sírba vitte.  

Végül megérkezett a dán gryalogságbtl álló meger ősítő  sereg, mire Heister  
megostromolta Nyitrát, amelyet a parancsnok, Révay báró egyetlen lövés  
nélkül feladott. E vár fekvése nagryon kellemes: a várhegy átszeli annak a kis  
folyónak a völgyét, melyt ő l a nevét kapta. Ez a völgy széles, két oldalát  
sző lőhegyekkel váltakozó szántóföldek szegélyezik, mélye egyetlen, körülbelül  
három mérföld hosszúságú rét. A vár tulajdonképpen nem áll egyébb ől, mint  
a nyitrai püspöki székesegryházb б l, a püspöki palotából és a tornyokkal és két  
jб , falazott bástyával körülvett kanonoki házakból. Az egész egy különállt  
magaslaton fekszik, amely minden oldalról meredek, kivéve a város fel ő l, ahol  
a hegység lejtős fennsíkot alkot, és ezt a kis Nyitra folyó övezi. Végvár volt,  
míg a törökök kezében volt Érsekújvár.  

Heister a szerencsés vállalkozástól felbátorodva megkezdte Érsekújvár  
ostromát. Amint Egerben megtudtam, hogy e várat körülzárta, átkeltem a  
Tiszán, és Szatmárig nyomultam előre azzal az ürüggyel, hogy Erdélybe vonulok  
a Károlyi vezérelte sereggel. Igazi ok az volt, hogy nem remélhettem már,  
hogy elég hadat tudok összegy űjteni két sereg kialakítására. El őre láttam, hogy  
Érsekújvár elfoglalása esetén Bercsényi hadai szétoszlanak, s azt is, hogy ha  
ennek következtében az ellenség el ő renyomul, kénytelen leszek hátrálni, ezért  
helyesebbnek tartottam már el őre eltávolodni, hogy összegy űjtsem Károlyi  
említett seregét. Mindig az volta meggy őződésem, hogy Heister csak tüzérség  
és előkészületek hiányában nem tudta bevenni a várat, mert a Garam mellett  
álló Bercsényi, bár a kis Nyitra folyóig tolta el őre csapatait, nem nagyon  
háborgatta Heister seregét. Az évszak el őrehaladt és biztos, hogy az újonnan  
érkezett dánok sokat szenvedtek a betegségekt ő l, azonkívül dunántúli hadaim  
Esterházy Antal tábornok vezérlete alatt tovább folytatták becsapásaikat  
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Ausztriába és Stájerországba, úgyhogy ügyeink nem lettek volna menthetet-
lenek, ha bizonyos fajta kábulat nem kerítette volna hatalmába az egész 
nemzetet. Főurak, nemesek, tisztek, katonák nem gondoltak többé a háborúra, 
csak arra, hogy megmentsék vagyonukat, asszonyaikat, gyerekeiket. A Pozsony, 
Nyitra és Bars megyeiek élelmet és szállást kértek t ő lem a szövetségi szerződés 
értelmében. Hogy ennyi rendetlenségen segítek, összehívtam a szenátust és a 
megryék követeit Patak városába. Bercsényivel együtt el őre láttam az ilyen 
intézkedés következményeit, amennyiben olyan sok haszontalan száj táplálá-
sára vállalkozunk, amely mind a hadak élelmét fogyasztaná. De nem volt mód 
visszautasítani kérésüket. 

A gryű lés alatt történt, hogy Bezerédi brigadérost és Szegcdy alezredest 
elfogva hozták elém. Esterházy Antal tábornok tartóztatta le őket, velük együtt 
elküldte a bizonyítékokat és a tanúkat, s ezek b đségesen igazolták árulásukat. 
A haditörvényszék ítélte el őket, és elrettentő  például fejüket vétette. A gyű lés 
befejezése után Munkácsra mentem, és Ott kezdtem meg az 1709-es évet. 



KÁROLYI SÁNDOR ÖNÉLETÍRÁSA  
Részletek  

Azalatt az több hadaknak бszveszerzésére ćs földnépének felvételére 
Horvátország felé expediáltam Szarka Zsigmond ezeres kapitá п t, ki is Kanizsát 
és Csáktornyát megvévén, egész Muraközt az Dráváig kegyelmes urunk hív-
ségére hajtotta. Nemkülönben Sándor László kapitá п t Beszpriml felé expe-
diálván, Székesfehérvárt urunk hívségére hajtotta. Az több kapitányok, ki 
Styria, ki Austria felé expediáltatván, egész az Lajtáig az földet meghódoltatták. 
Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Kórmönd, Szentgotthárd, Alsó-fels б  Lindva, 
Ruszt, Kismarton, Kapuvár mind letötték homagiumjokat, hanem az egy 
Sopront', Fraknó, Láncsér, Borostyánk ő , Németújvár maradt császár birodal-
mában; Szolónokz és Simeg várak neutralitásban. 

Temérdek sok marha, ménes és mindennem ű  nyereség lévén, azonnal az 
egész hadakban kemény edictumokkal azoknak prédálása prohibeáltatvá П , per 
districtus 3  mindenfelé fiscalis tiszteket constituáltattam és azok által minde-
nütt conscriptio szerént kegyelmes urunk és az haza szükségére confiscáltattam 
és conserváltattam. 

Akarván az rácságot is és Sopront' városát kegyelmes urunk hívségére 
hajtanom, Rácországra adhortáló pátenseket bocsátottam, Sopront' városára 
perig Ocskai Lászlót expediáltam Török István urammal 6 kegyelmével; 
magamnak bizonyos békesség tractájára nézve, mely circa finem Januarii 
Lében-Szentmiklóson immineált, kelletett maradnom Pápán. 

Honnat az midőn Simeg várában méltóságos kalocsai érsek Szécsényi Pál 
udvarlására mentem volna, érkeztek Rácországrul az drávamelléki, szerémségi  

és bácskasági rácságnak expressus k бvetjei, melyek is grátiát impetráltanak,  

készek lévén urunknak homagiumjokat letenni s egy az fegyvernek is ellenünk  

renunciálni, azokon kívül, az kik végvárakban német birtokában laknak; s ő t  
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obligálták is magokat 5000 embernek kezünk alá való adására. Mely oblatió-
jokat látván, azonnal hitlevelet adtam nekik, és az hadakban kemény edictum  

alatt prohibeáltattam, hogy senki az rácságnak legkisebb injuriát élete vesztése  

alatt ne tegyen; az minthogy nem tévén, szépen behódoltanak; protectiókat  

vévén, ki-ki csendesen maradott.  

Azonban Sopront' városának falui, úgy az palatinusnak jobbágyi egészle П  
németbül és horvátbút állván, jobban voltanak az ellenséghez, az falukat mind  

pusztán hagyták, nagy részcnt Sopronban, Fraknóban recipiálták magokat,  

kiket az sopronyi armamentariumbul megfegryveresítvén, több két ezer em-
bernél vagy háromnál is erigálódott.  

Ezen földnépének elszélyedésével semmi provisiója nem lévén az hadnak,  

kénytelenítetett zsákmányolásra fakadni. Akkor indult meg az rendetlen pré-
dálás sok helyeknek casualis gyúladások miá való megégése, kirül requiráltam  

is az palatinust, hogy embereit szállítsa haza.  

Valamidőn az zsákmányolásra kelletett az hadnak fokadni, azonnal prae-
videáltam veszedelmünket, mert annak örvével sok istentelenségekre fokadott,  

és praetextusa alatt kimenvén, az Dunán vissza által szökött.  

Még ezek in Februario folynak, kegyelmes urunk is Tokaj várán szerencsé-
sen általesvén, capitulatio által megveszi, az németnek nagyobb részi szolgá-
latot vévén; s nyugovásra veszi magát Miskolcra.  

Azalatt a rácság Krajtz nev ű  generálissal és rác Monestellivel feljön az  

Duna mellen Péterváradjátul egész az versei sáncig s abban belé száll, ki ellen  

is Deák Ferenc circiter 5000-ed magával duna- s tiszaközi hadakkal megin-
dulván, szerencsésen megveri és Krajtz generálist is elfogja 200 némettel, kik  

mind szolgálatot vesznek az tiszteken kívül. 4  
Nem különben az aradi rác is felcsapván, Várad alatt lev ő  bloquádát levágja,  

holott szegény Jármi Ferenc kapitány és Tordai .. . 5  elvesznek.  
Erdélyben is különb-különbféle velitatiók esnek.  

Deák Ferenc az véle lév ő  corpussal, nem elégedvén meg szép szerencséjével,  

mivel az Duna jege épen akkor állott vala be, az Dunán általmegyen és az  

szegény rácságot (mely már kegyelmes urunk protecti бja alatt volt az prae-
mittált pápai végezés mellett) széltiben öli, vágja, gyermekét is kardra hányja,  

s nem csak annak marháját és jószágát, hanem az ki már fiscális marha volt  

közel 14 ezer, szegénységével együtt 30 ezret általtakarít az Dunán, és felpré-
dálják.  

Ekkor bomlott fel az magyar hiti az rác nemzetséggel. 6  
Mindezek távul létem miá, míg híremre löttenek, addig végben is mentenek,  

azután megorvosolhatatlanok voltanak.  

Ezen szabadprédálást meghallván az Siklós felé való had is Zana Györggyel  

és Sándor Lászlóval hasonlót kezdenek elkövetni az rácságon, és indulnak  
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hírem és orderem nélkül Pécs városának, melyben német, magyar és rác lakosok  

voltanak; s els őben capitulatióban egyeledvén, az mid őn még zálogjuk is benn  
volna, az városrul két lövés esvén, valami katonájuk sebesedett; azonnal  

nekirohannak és bemennek és vérrel megveszik; sine discrimine personarum 7  
mind rácot, németet, magyart vágnak, s oly dühösséggel, hogy nem csak az  

veszedelem idején, hanem két hét múlva is csak el őkapták és levágták az rácot,  
németet.  

Nagy pogányi kegyetlenséget követtenek, sok rejtekeket, kriptákat bontván,  

temérdek kincset és jószágot nyertesek, ki három egész hétig magok között  

felprédáltattanak.  
Mindezen dolgok az cásus után két héttel jöttek fülemben, s azonnal  

inquisitiбra bocsátottam  .. 
Mert noha kegyelmes grátiájábul újabb kegyelmessége járult Nagysá-

godnak hozzám, mindazáltal nem hogy arra, de még erre is érdemetlen vagyok  

én, ső t halált érdemlek, ha azok valók, amelyekkel gyaláztatom s mocskolta-
tom, hanem hogysem így éljek Nagyságod engedelmébül — fegyveremet lete-
szem, bizonyosodjanak mind azok reám, kész vagyok törvény szerént életemet  

is letennem és mindeneknek például lennem.  

Ha pedig Isten világosságra hozza az én ártatlanságomat, azután is megta-
lálom Nagyságod kegyelmes grátiáját. Mostan is csak kötelességemnek kíván-
tam megfelelni, azért jöttem fel, másként Forgáts uram el őtt resignáltam volna  
fegyveremet.  

Holott Nagyságod hitelt nem adott azon vádaknak, szolgálatomat continu-
álni, ugyan csak fogja parancsolni. Bizonyos alázatos instantiáimra kegyelmes  

válaszát elvárván, míg fejem fenn áll, tehetségem szerént alázatosan szolgálni  

igyekszem.  
Ezek után szatmári capitulatió alkalmatosságával is Nagyságod bölcsön  

considerálhatja, minemű  injuriáim, de mivel egész életem miolta hazámnak  

kezdettem szolgálni, azzal teljes legyen ő  szent akaratja, mind nehezebb az,  

hogy az német nevet bennünket; szatmári s németi lakosoknak elpraedált  

javai, úgy az sáncokban nyert jók restituáltassanak s Károlyrul emlékezet sincs.  

Bár csak tudnám, miért érdemlettem ezt, de Istenemért, hazámért s Nagysá-
godért mind elszenvedtem, s el is szenvedem.  

Hogy íly hosszas declarati бval terheltem Nagyságodat, oka az, hogy j бaka-
róimtul értettem, hogy Nagyságod mondotta volna, miben bántódtam meg.  

Mivel sokbul áll, kevéssel ki nem adhattam, szóval pedig declarálni nincs  

haszna, mert verba volantg, és így ne csudálja Nagyságod kedvetlenségemet,  

ha miben tapasztalta, mert fara fides oculus, non patiuntur jocum. 9  Ezen  
magyar világban penig álljon szemben velem az, ki Nagyságtokon kívül többet  
fóradott, szolgált, nyughatatlankodott és kárt vallott nálamnál.  
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Hogry nyertem, Isten adta, de avval nem tölt őztem, hanem volt elég sze-
génylegény hozzá, azé l ő tt s ezután is azé legyen, mert én nem azért hadakozom, 
senkinek hópínzét, sem jutott nyereségét el nem vettem, s ő t soha egy nyere-
ségbül is részt nem vettem, az kit tulajdon magam nyertem is, odaadtam, kit 
az egész vitézlő  rend recognoscál. 

Egyébbül mennyi intrádám volt azon fegyverkezésemben, ha Nagyságod 
kívánja, in scriptis, számot adok hitem alatt. — Úgy szintén erogatiómrul, ki 
nem magamra költ, hanem tiszteimre és sok szegénylegényre. Ország jövedel-
me s úgy fiscalis jószág haszna, egy pinz se jött soha kezemben, s ő t az magamé 
is oda vagyon; legyen Isten akaratja, Nagyságod kegyelmessége. Amin. 

KÁROLYI Sándor 

JEGYZETEK 

Veszprém 
2  Szalónak 
3  az egész körzetben 
4  Kreutz és Monasterli veresége 1704. január közepén történt. 
s  Az eredetiben üresen hagyott hely. 
6  Rákóczi ezután is több kísérletet tett, hogy megnyerje a rác határ őröket. 
7  személyválogatás nélkül 
8 a szavak elrepülnek 
9  a hírnév, a becsület, a szem nem engedi meg a tréfát 



A VÉG  
Részlet Rákóczi Ferenc Emlékiratok cím ű  művébбl  

Még csak most kezdődött a tél, és a h б  még egyre nő tt. A fegyverszünet 
még tartott, de személyem miatt majdnem zavarba jöttem. Nem akartam 
Munkácson maradni, hogy ne fogyasszam az itteni raktárak készleteit, viszont, 
ha a menekültekkel teli falvakban bolyongok, akkora bujdosóknak leszek 
terhére, és szállásaikról túrom ki őket. 

Így hát 1711 januárjának vége felé a Munkács várától három mérföldre 
fekvő  Salánkra hívtam össze a közelben tartózkodó szenátorokat és vaumennyi 
erdélyi tanácsosomat. Magam is oda mentem, hogry tanácskozzam velük. El ő -
adtam a szenátoroknak az okokat, amelyek arra bírtak, hogy ne vegyem 
tekintetbe a Pálffyval való találkozásommal szemben felmerül ő  aggályokat. 
Fő  okom az az óhajtás volt, hogyne vádolhassam magamat azzal, hogy Pálffyval 
igazságtalan voltam, és megmutassam a nemzetnek, hogy semmi sincs a világon, 
amit érdekeiért meg ne tennék. Azért hívtam össze a szenátust, hogy megtud-
jam véleményét, mit kell tennünk, ha a császárt levelem megindítja és valóban 
szerződést akar kötni velünk. Amikor ezt a javaslatot tettem, nem tévesztettem 
szem elő l azt az esküt, amelyet minta szövetkezett rendek vezérl ő  fejedelmi 
tettem. Ez az esküm arra kötelez, hogy a szenátussal egyetértve tárgyaljak a 
békérő l, márpedig a szenátus egy része Lengyelországba ment át. És minthogy 
a legvégső  veszedelemben vagyunk, tudnunk kell, engedhetünk-e valamit az 
Érsekújvárt, a szenátus teljes ülésén elhatározott békefeltételekb ő l. Mert arra 
szövetkeztünk és esküdtünk, hogy nem tesszük le a fegyvert, amíg szabadsá-
gunkat vissza nem szereztük. Tudnunk kell tehát, melyek azoka pontok, 
amiket elengedhetünk anélkül, hogy megszegn ők eskünket. Félelem nem 
hathatott rájuk, mert azonkívül, hogy nem voltak velem a hadak, láthatták, 
hogy jóhiszeműen cselekedtem. De egy sem volt köztük, aki ne arra szavazott 
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volna, hogy lelkiismeretünk szerint a Nagyszombatban el ő terjesztett pontok  
egyikétő l sem állhatunk el, és ha béketárgyalásról van sz б , össze kell hívnunk  
az egész szenátust és a szövetkezett rendeket, hogy véleményüket megtudjuk.  

Második elő terjesztésem az orosz cártól remélhet ő  segítség volt. Minthogy  
e fejedelmet éppen Lengyelországba várták, szerettem volna megtudni véle-
ményüket, mi helyesebb a haza érdekében: ha a fegyverszünet végével bezár-
kózom munkácsi váramba, vagy ha átmegyek Lengyelországba, hogy a nevezett  
fejedelemmel tárgyaljak? Mindnyájuknak az volta véleményük, hogy össze-
hasonlíthatatlanul jobban tenném, ha Lengyelországba mennék, mint ha  a 
nevezett várba zárkóznék. Miután a két ügryet így megvitattuk, összehívtam  
erdélyi tanácsosaimat. Kijelentettem nekik, hogy Pálffy biztosított a császár  
hajlamáról, amely szerint mindazt megadja Erdélynek, amit kíván, kivéve  
választásom elismerését. Nem akarok szerencsétlenségük oka lenni, sem gá-
tolni őket abban, hogy ügyeiket békés úton intézzék, s ő t, ha ez nekik megfelel,  
elszántam magamat arra, hogy visszaadjam választásuk oklevelét, és feloldjam  
őket a hűségeskü alól, amely szerint a rendek beleegyezése nélkül sohasem  
mondok le a fejedelemségrő l. Megköszönték nagylelk űségemet és azt az igazán  
atyai szeretetet, amit irántuk tanúsítottam, de kijelentették el ő ttem, hogy  
engem a rendek választottak meg, és nekik, a tanácsosoknak sem felhatalma-
zásuk, sem hajlandóságuk nincs arra, hogy engem a rendeknek tett eskü alól  
felmentsenek. Ami őket illeti, távol attól, hogy ilyesmire gondoljanak, inkább  
esedezve kérnek, hogy sohase gondoljak a lemondásra, ők készek engem  
szárazon és vízen át követni törhetetlen h űséggel és ragaszkodással,  
amennyiben biztosítom őket arról, hogy nem engedem őket szükséget szen-
vedni idegen országokban, ahol semmiféle segélyforrásuk nem lehet. Ami  
lengyelországi utamat illeti, ugyanazt felelték, minta magyarországi szenátorok.  

Erre mindnyájuktól elbúcsúztam, és rögtön, még a fegyverszünet lejárta  
elő tt elutaztam Lengyelországba, 1711. február másodikán. A határról írtam  
az akkor távollevő  Károlyinak. Neki adtam át hadaim parancsnokságát, de  
Munkács parancsnokának nem rendeltem el, hogy neki engedelmeskedjék.  E 
vár parancsnoka udvari marsallom volt, és elszánta magát a védekezésre, de  
minthogy fogságom társa volt, és nagyon súlyos feltételekkel bocsátották  
szabadon, sokkal jobban becsültem annál, semhogy ki akartam volna ő t tenni  
annak a kockázatnak, hogy a németek kezébe essék. Rábírtam tehát, hogy  
engedje át a parancsnokságot Sennyei bárónak, a szenátus kancellárjának,  
akirő l már gyakran beszéltem. Az alsóváros parancsnoka a palotások ezredese,  
Szentivónyi volt. A vár el volt látva őrséggel, tüzérséggel és élelemmel. Pénz-
verdét is állítottam benne, és otthagytam mindent, amit csak pénzzé lehetett  
verni. Károlyi előző  skolei utazásom idején Lengyelországba akarta küldeni  
feleségét minden vagyonával, de én azt tanácsoltam neki, hagyja ő t inkább  
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visszatértemig Munkácson, mert ha a cár nem hajlandó minket segíteni, akkor  
a háború befejezésére kell számítani.  

Ilyen đszinte voltam e tábornokkal, akinek minden lépése akkor még  
egyenesnek és h űségesnek látszott. Eperjes városa már megadta magát, de  
Kassa Esterházy Dániel tábornok alatt még védekezett. Az ellenség a Dorgó-
hegység lábánál állította fel harcvonalát, és maga mögött hagyta a várat anélkül,  
hogy árthatott volna neki, akkora volt köztük a távolság. Minthogy nem  
akartam Skoléban megvárnia fegyverszünet végét, átmentem Stryjbe, ahová  
nemsokára eljött hozzám Károlyi is Pálffy feltételeivel, aki újból teljes felha-
talmazást kapott a császártól. Megérkeztemkor Ott volt Bercsényi, Forgách,  
Esterházy, és az ott tartózkodó szenátorokat is összehívtam. Pálffytól felvilá-
gosításokat kértünk néhány javaslatára nézve. Végül elhatároztam, hogy  a 
szövetkezett rendeknek határid őt tűzök ki, melyre Máramaros megyében  
Husztra gryülekezzenek. Megígértem, hogy személyesen elmegyek oda és vég-
rehajtok mindent, amit helyesnek találnak. Az említett tábornokoknak, Ká-
rolyi titkos ellenségeinek az volta véleményük, hogy tartóztassam le ő t. De  
azonkívül, hogy erre semmi józan okom nem volt, nem is láttam semmi  
lehetőséget a háború folytatására. Miel ő tt lejárt volna az a határid ő , melyet  
a huszti gyűlésre kitűztem, Károlyi saját elhatározásából áttette a gy ű lést  
Károlyba, ahonnan az egész gry ű lés nevében követeket küldtek hozzám, akik  
kértek, hogy jelenjek meg élükön a nekem eredetiben elküldött békeszerz ődés  
aláírására, mivel a szövetkezett rendek érdekében helyesnek találták azt elfo-
gadni. A szövetkezett rendek min őségét ruházták magukra, holott Károlyi  
kivételével nem volt köztük sem szenátor, sem pedig a szerz ődés aláírására  
felhatalmazott vármegyei követ. József császár már halott volt, amikor letették  
neki a hűségesküt, de ezt az eseményt annál könnyebben titkolták el, minthogy  
az ausztriai határt szorosan elzárták a járvány miatt, amely az innens ő  oldalon  
nagyban terjedt.  

Egészen bizonyos, hogy a Károlyival együtt meghódoltak száma sokkal  
jelentősebb volt, minta németeké, azonban meg kell jegyezni, hogy e végs ő  
körülmények között ennyi embert nem gy űjthettem volna már össze hadako-
zásra. Kétségkívül csodálkoznak majd azok, akik ezeket az Emlékiratokat  
olvassák, hogy hányszor oszlottak szét a hadak családjuk megmentésére. Ebb ő l  
azt lehetne következtetni, mintha minden katona házas lett volna, holott nem  
ez volta helyzet. De az mindenesetre igaz, hogy az országban szokásosa korai  
házasság, és így a tisztek legnagyobb része n ős volt. Ezek aztán saját maguk  
oszlatták szét századaikat, hogy rokonaikat és barátaikat kísérjék, és mene-
külésüket segítsék. Érsekújvár bevétele után az ellenség legutolsó mozdulata  
óta valamennyi menekült a lengyel határra szorult. A falvak tele voltak idegen  
családokkal, akik úgyszólván a levegđben lógtak, és annyi katonát tartottak  
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vissza maguk mellett, amennyit csak tudtak. Ez orvosolhatatlan baj volt, és az 
ellenség oly hirtelen el őrehaladásának igazi oka. A károlyi békeszerz ődés 
alkalmából mindezek megjelentek a gy ű lésen, de azt hiszem, hogy a harmada 
sem jött volna el harcolni. A károlyi gy ű lés követeit visszaküldtem heves 
kiáltvánnyal e tábornok ellen, aki hatalmával visszaélve nemsokára feladta 
Kassát. Mindenekfölött azt a merészségét vetettem szemére, hogy Károlyba 
tette át azt a gy ű lést, melyet én Husztra hívtam össze. Ez volt az oka annak, 
hogy én azon az ülésen nem jelentem meg, minthogy Károly csak két mérföld 
távolságra esett az ellenséges hadseregt ő l. Ez a kiáltvány éles hangú volt, és 
az volta célja, hogy vihart támasszon Károlyi ellen, de Isten másképpen végzett. 

VAS István fordítása 



RÁKÓCZI FERENC 
UTOLSÓ KIÁLTVÁNYÁBÓL 

1711. április 18-án 

„Akik odahagyták jobbágyi nyomorúságukat, fegyverük letételével menje-
nek vissza robotolni azoknak az uraknak, akikkel mint katonák sokszor szem-
ben álltak! Menjenek azoknak zaklatása alá, akiket zaklattak, azoknak pálcája 
alá, akiket bosszantottak! Túrfék azok sanyargatását, jószága, vére kisajtolását, 
akikkel vitézi fegyvereikkel szoktak szembeszállni! Fegyver helyett botot, 
nyomorult kolduspálcát vegyenek a kezükbe! Lovukat ne ekébe fogva, hanem 
a német fuvarban tartsák! Szitkot, bosszúálló mocskolódást, ütést, verést, 
csúfolást, kínzást szó nélkül szenvedjenek; s ha türelmüket vesztve, vagy vitézi 
emlékeiket fölújítva szólnak, lázadásnak vegyék minden szavukat, s őt azt is, 
ha megállnak!" 



A VESZTES HÁBORÚ UTÁN 
Rákбсгi Ferenc levele Károlyi Sándornak 1711. április 19-én  

Isten minden jókkal áldja meg Kegyelmedet, szívbő l kívánom! 
Remélvén, hogy az Rádai bemenetele és az Kegyelmednek 3-án írott leve-

lére tett válaszom tehettek valamely fordítást az Kegyelmed mostani, szívemet 
epesztő  s keserítő  munkáin: tartóztattam ezeket a követeket 1 , az kik által is 
egyébre nem kérhetem Kegyelmedet, — hanem lelki üdvösségére kénszerítem: 
ne praecipitálja (siesse 11) szegény nemzetünk dolgát s ügyét, maga s famíliája 
(családja) holtig való gyalázatfára; mert soha nem fogják azt mondani, hogy 
az fejedelem pártolt el az generálisától, — hanem, hogy az generális az fejede-
lemtő l. Hiszem, jobb lesz azon útját amplectálni (választani) az békességnek, 
az melyrő l Rádainak írtam 2, hogy communicálja (közölje) Kegyelmeddel; —  
nem rumpálja (szakítja meg) Pálfi az armistitiumot (a fegyverszünetet) már 
ezen: mert az maga alliatusi (szövetségesei) el őtt sem adhatna számot az 
császár, hogy azért rumpálja (szakítja meg), hogy az ő  projectumok (tervük) 
szerint akarunk békéleni. Ha penig ezen opinióm (vélekedésem) sem jobb 
Pálfi hitegetésénél, — sit sangvis civium effusus et effundendus super vos, et 
super filios vestros (a polgárok kiomlott és kiomlandó vére szálljon rátok és 
fiaitokra)! 

Ennél többet nem válaszolhatok: mert fojtogatja szívemet az keser űség, s 
az igaz, de megcsalatott barátság, sinceritas ( őszinteség) és confidentiám 
(bizalmam), az mellyel voltam, — leszek is, ha tetszik 

Kegyelmednek 
minden jót kívánó atyafia, barátja 

F. P. Rákóczi m. p. 
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JEGYZETEK 

I  A magyarországiak részéről Csajághy János, Bulyovszki Dániel és Cserei János, az 
erdélyiek részér ől pedig Rhédei László s Kemény Simon keresték fel a fejedelmet 
Sieniawiskiék kukizovai kastélyában. 

2 Rádayt elsősorban az angol közbenjárás reményével biztatta. 



RÁKÓCZI-NÓTA 

Jaj, régi szép magyar nép, 
Az ellenség téged miképp 
Szaggat és tép! 
Mire jutott állapotod, 
Romlandó cserép? 
Valál olyan szép, 
Magyar nép! 
De a sasnak körme között 
Fonnyadsz, mint az lép, 
Szegény magyar nép! 
Megrontattál, mint cserép, 
Jaj, hát szegény magyar nemzet 
Jóra mikor lép? 

Jaj, Rákóczi, Bercsényi, 
Magyarok élő  vezéri, 
Bezerédi, 
Nemzetünknek hírszerz ő i, 
Fényes csillagi, 
Ocskay! 
Az ellenség mindenfel ő l 
Őket emészti, 
Űzi, kergeti, 
Búval epeszti, 
Közinkben sem ereszti. 
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Jaj hát szegény nemzetünket 
Miképpen veszti! 

Országunknak, magunknak, 
Jaj minden maradékinknak, 
Azoknak, 
Kik e földön nagy ínsígben 
Így nyomorkodnak! 
Özvegyek panaszolkodnak, 
Árvák zokognak, 
Siralommal ártatlanok 
Halált okoznak, 
Csuda, nem aggnak, 
Mert hazánkbúl ellenségink 
El nem távoznak. 
Jaj, országunk, jószágunk, 

De főképpen mi magunk! 
Mint nyomorkodunk, 
Az idegen nemzetségnek 
Rabjai vagyunk. 
Jaj, naponként mind elfogyunk, 
Jót ne is várjunk, 
Mert kegyetlen s embertelen 
Nemzet van rajtunk. 
Jaj, meg köll halnunk, 
Meg sem maradunk, 
Mert ellenség közt lakunk, 
Bizony, méltán azok miatt 
Kesergünk, sírunk! 

Rajtunk tenger a fegyver, 
Mert a német köztünk hever, 
És igen ver. 
Mutogatja magát, mint 
Erős gavallér, 
Nemzetünköt kínzó pallér. 
Nem szán, mint hóhér, 
Akit ér, 
Addig vér, míg őnéki 
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Mindent nem ígér. 
Ládd-e, mely kövér? 
Bő riben sem fér, 
De mégis csak többet kér, 
Alig vagyon már miatta 
Országunkban kenyér. 

1750 előtt 



RÁKÓCZI FERENC GUALTERIO BÍBOROSHOZ 

Grosbois, 1716. október 10. 

Minden túlzás nélkül biztosíthatom Uraságodat, hogy kimondhatatlan 
örömmel vettem szeptember 12-i levelét. Ezzel lehet őséget ad arra, hogy ismét 
felvegyem a kapcsolatot, amire természet szerint is indít az a tisztelet és 
nagyrabecsülés, melyet kiváló képességei iránt érzek, és hogy rövid legyek, 
engedje megmondanom: túlságosan is kedves ahhoz, hogy ne annyira szeres-
sem, amennyire szeretem. E szavakkal igyekszem leróni azt, amivel Uraságod-
nak tartozom és még inkább meggyőzni arról, hogy mindebb ő l a szív hangja 
szól. Feledjük tehát mindketten a hosszú hallgatást és azoknak az érzelmeknek 
alapján, melyeket szíves volt irántam tanúsítani, s amelyekr ő l engedelmével 
a magam részérő l is biztosíthatom, beszéljünk ismét a barátok nyelvén. Bár 
soha olyan jól nem éreztem magam, mint amióta a világi élett ő l visszavonultam 
és keresztényi kötelességeimet teljesítem, mulasztást követnék el, ha nem 
tennék eleget olyan kötelezettségeknek, melyek a Gondviselés által rám ru-
házott ranggal járnak. Ezt az életmódot választván, olyan generálisnak tekin-
tem magam, aki hadjáratát befejezve, visszatér az udvarba, figyelmesen szolgál 
urának, anélkül, hogy valamit is kérne t ő le, boldog, hogy közelében lehet és 
türelmesen vár sorsára, készen arra, hogy kövesse ura parancsolatait, amint 
megismeri azokat. Ha így fogja fel életmódomat, akkor világossá válik Ura-
ságod elő tt, hogy a közügyekr ől s különösen az engem érintő  közügyekrő l 
szóló elmélkedéseim egyáltalán nincsenek ellentétben magányosságom szel-
lemével, hiszen ezeknek megismerésével és vizsgálatával kell kutatnom Uram 
parancsait, mert arra méltatlannak tartom magam, hogy természetfeletti ki-
nyilatkoztatás útján világosítson fel mind ezekr ő l. 
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Azok, akik a novellistákra (újságírókra) jellemz ő  arcátlansággal hazugsá-
gokat terjesztettek rólam, inkább azt mondták el, amit véleményük szerint 
csinálnom kellene, mint azt, amit ténylegesen tettem. Mások azért terjesztették 
ezeket a híreket, hogy meggyű löltessenek a keresztény fejedelmekkel, elhitetve 
velük, hogy én járultam hozzá intrikáimmal e hatalom támadásához. 1  Remé-
lem, eljön majd az az id ő , amikor felismerik, hogy ugyanaz a hatalom 2  idézte 
elő  a törökök támadását a velenceiek ellen, és okozta a nagy rémületet Itáliában 
— azzal a céllal, hogy a velenceieket és a pápát rákényszerítse, hogy hozzá 
forduljanak segítségért, —amelyik kés őbb a törököket megtámadta. Ily módon 
támogatást kap azoktól, akiket kés őbb könnyebben leigáz. Soha diplomáciai 
cselfogás ilyen jól nem sikerült és nem is játszották el jobban. En a rastatti 
béke óta kísérem ezt figyelemmel, és nem tudok eleget csodálkozni azon, hogy 
az érdekeltek, — hogy azt ne mondjam, a hiszékenység áldozatai — mindezt 
nem veszik észre. E színdarab végkifejlése az erre következ ő  második hadjá-
ratban következik be, ha sikerül a törököket elbódítani, mert akkora gy őztes 
hadsereg egy részét, amelyre nincs már szükség, elvonják onnan, és valóra 
váltják az elő re kitűzött nagy terveket. Mindez kimérának t űnhet azok elő tt, 
akik nem ismerik az ottománok szellemét, de biztosítom Uraságodat, hogy ez 
végrehajtható, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a törökök ebben a 
hadjáratban milyen hibákat követtek el, mert er ősen hasonlítanak ahhoz a 
százezer karú szörnyhöz, amelyiknek nincsen feje. Istenem! bölcsességed csú-
folja meg az emberek hiú terveit! Kinek tulajdonítsam Temesvár ostromát a 
császáriak fényes győzelmei után, ha nem a Te láthatatlan kezednek, amely 
vezette őket nem csodás és természetfeletti, hanem egyszer ű  eszközökkel, hogy 
Igy jobban elrejtsd azokat a világ bölcsei el ő tt, és kinyilatkoztasd azok el ő tt, 
akik szívük egyszerűségével imádnak Téged és, nem forgatván fejükben g őgös 
gondolatokat, csak a Te akaratodra vigyáznak. Mert, ha ez a herceg 4  el is 
foglalja a várat, melyet ostromol, amennyiben még egy-két ilyen hadjáratot 
vezet, hosszabb id őre elfeledheti Itáliát, mint ahogy azt a háború megkezdé-
sekor gondolni lehetett. 

A közügyekre való kitérés után, megismétlem, Uram, hogy igazán irigylésre 
méltó az az elégedettség, mellyel magányosságomban élek és egy év alatt, 
mióta kedvemet követem, nem csökken, s ő t növekedik. Kezdem megszokni 
az itt lakást s kész vagyok itt befejezni napjaimat, hacsak az Úr máshová nem 
szólít. Ha clavisom (rejtjelem) volna, részletesebben írhatnék arról, ami itt 
történik, s amirő l talán hasznos volna informálódnia, de mivel nincsen, rövi-
debbre fogom levelemet s arra kérem, támogassa továbbra is Kéri pátert 5 , aki 
minden levelében komoly vágyát fejezi ki, hogy kolostorba vonulhasson. Ha 
az a szerencse érné, hogy Rómába juthatna, senki nem tudná olyan részletesen 
elmesélni életem folyását, mint ő , aki nagy részét ismeri. Szeretném, ha 
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aprólckosan megismerné életemet, hogy annál jobban csodálhassa a Gondvi-
selés útjait és Isten könyörületét a b űnösökkel szemben. Erre gondolván, Szent 
Ágostonnal együtt mondhatom: tarde te amavi, 0, bonitas, tar antiqua ittam 
nova (késón szerettelek, ó, jóság, aki olyan régi s mégis olyan új vagy)! Ez a 
felkiáltás fejezze be levelemet, mert megtérésem egész életemre szól. 

Rangját megilletd tiszteletteljes baráti érzelmekkel és személyében is meg-
érdemelt vonzalommal, mindenkinél nagyobb tisztel бje 

Sáros grófja 

KÖPECZI Béla fordítása  

JEGYZETEK  

1  1715-ben kitört a török—velencei háború s a törökök kezdetben nagy sikereket értek  

11. A korabeli újságok azt híresztelték, hogy Rákóczi ösztönözte a törököket Velence  

megtámadására, ső t, azt is, hogy a törökök táborában, Nándorfehérváron tartózkodik.  

2  Ausztria 1716. április 13-án szövetséget kötött Velencével a törökök ellen.  

3  1716. augusztus 15-én Savoyai Jenő  Péterváradnál fényes gy őzelmet aratott a török  
felett. A győzelem után körülfogta Temesvárt és 44 napi ostrom után, 1716. október  

16-án el is foglalta.  
4  Savoyai Jenб .  
5  Kéri páter Rákóczi udvari papja, akirdl többször írt Gualteridnak, támogatást kérve  

számára.  



ÍGY LÁTTA RÁKÓCZIT SAINT-SIMON 

Rákóczi magas, de nem túlságosan magas férfi volt, telt alakú, de nem 
kövér, szerfölött arányos és szép termet ű , erős és izmos, arca nemes vonású, 
tiszteletet parancsoló, ám csöppet sem nyers; vonásai elég kellemesek, jellegük 
merőben tatáros. Bölcs, szerény, mértéktartó, kevéssé szellemes ember volt, 
de minden igryckezete a jóra és józanságra irányult; módfelett udvarias, de 
kivel-kivel rangja szerint; mindenkivel fesztelen, ám ugyanakkor, ami ritkaság, 
igen méltóságteljes is, anélkül hogy a legkevésbé dölyfös lett volna. Ritkán 
szólt, de ha igen, megélénkítette a társalgást, s azt, amit maga látott volt, 
kitűnően adta elő , bár önmagáról soha nem beszélt. Rendkívül becsületes, 
egyenes, igaz lelkű  s végtelenül bátor ember volt, szerfölött istenfél ő , jámbor-
ságát sem nem fitogtatta, sem nem titkolta, s igen egyszer ű . Titokban sokat 
adott a szegényeknek, sok id ő t töltött imádkozással, s gyorsan felszaporodott 
háznépe erkölcseit, kiadásait, pénzügyeit pontosan, de szelíden ellen ő rizte. 
Nagyon jó és igen szeretetre méltó ember volt, a mindennapi érintkezésben 
szerfölött összeférhet ő ; de aki közelr ő l megismerte, elcsodálkozott, hogy egy 
nagy párt vezére lehetett, és világszerte nagy felt űnést keltett. 

Amikor Versailles-ba érkezett, Dangeau-nál szállt meg, s Ott volt Breteuil 
báró is, a követek felvezetője, akinek a Királyhoz kellett kísérnie Rákóczit. 
Breteuil csak a dolgozószoba ajtajáig kísérte, ahol már várta Torcy, s hármas-
ban maradtak. Rákóczi azután Madame-mal is megismerkedett, noha nem 
vezették be hozzá, majd Torcynál ebédezett, aki fényesen megvendégelte. 
Egyetlen királyi hercegnél vagy hercegnénél sem tett szertartásszer ű  látogatást. 
Csak akkor érintkezett velük, ha bizalmasan lehetett. A legbizalmasabb vi-
szonyban Madame la Duchesse-szel állt, s némileg Conti hercegnével is. 



1094 	 HÍD 

A Király hatszázezer frankot juttatott neki Párizs városának terhére, ezen-
felül hatezer frankot havonta, Spanyolország pedig évente harmincezer fran-
kot. Ez összesen mintegy százezer frank évi jövedelmet jelentett. 

Párizsi házát kizárólag személyzetének tartotta fent, ő  maga mindig az 
udvarban tartózkodott, de ebédre-vacsorára sohasem hívott vendéget. A Király 
szép lakosztályt bútoroztatott be számára Fontainebleau-ban. Rákóczi az 
aranygyapjas rendet szokta viselni, amelyet a spanyol király küldött volt neki, 
amikor még az elégedetlenek élén állt. 



RÁKÓCZI FERENC ÉS KÍSÉRETE  
1717 SZEPTEMBERÉBEN ELHAGYJA  

FRANCIAORSZÁGOT, ÉS TÖRÖKORSZÁGBA  
HAJÓZIK  

Dangeau márki naplójából  

Ez a szegény Rákóczi húsvét elő tt elindult török fogságba. Vannak emberek,  
akik nagy port vernek fel a világban, közelibb ismeretség esetén mégis jelen-
téktelennek bizonyulnak; erre Rákóczi fejedelem a legjobb példa. Nincs benne  

több tehetség, sem szellem, mint legutolsó alattvalójában; máskülönben j б  s  
becsületes férfiú, aki itt örökös penitenciát tartott, éppoly szigorút, amilyen  

бszintét, s akinek életmódja, ha különbözött is valamicskét a kamalduli szer-
zetesekét ő l, nem volt kevésbé kemény amazokénál; mert a fejedelem szigorú  

magányra ítélte önmagát, s ennek megszakítására csakis társadalmi kötele-
zettségei bírhatták. Társaságban egyébként egyszer űen és tapintatosan visel-
kedett, soha nem feszélyezve másokat, egyszóval úgy, mint aki otthonosan érzi  

ugyan magát Ott, ahol éppen van, de egy pillanatra sem feledi, hogy csak  

szükségbő l van ott, bár senki mást nem kíván erre emlékeztetni. Penitenciáját  

bőkezű  alamizsnaosztással és jótéteményekkel tetézte. Személyzete körében  

és háza táján nagy rendet tartott, s mindiga nagyon nagy úr méltóságával.  

Teljességgel érthetetlen, hogy e férfi, aki sok vihar után végre csöndes révbe  

ért, megint a hullámok kényére bízza magát; és hogy akadtak kit űnő  elmék,  
akik arra biztatták, amikor jóhiszem űen tanácsukért folyamodott, hogy vágjon  
neki e veszedelmes útnak; de még ezerszer érthetetlenebb, hogyan tudta  

haláláig megőrizni isteni életmódját a törökök közt, tékozló pompában, amit  

nem mellőzhetett. Mielő tt hajóra szállt volna, már híre jött a törökök vere-
ségéneke, mégis folytatta útját. Drinápolyban és Konstantinápolyban nagy  

tisztességgel fogadták, és rangjához méltóan bántak vele, de a körülmények  

változása miatt hasznosat már nem cselekedhetett; itt csupán rövid ideig  
maradt, majd a Fekete-tenger partjára költözött; Konstantinápolytól tizenöt-
húsz mérföldre, egy szép kastélyban élt, amelyet a szultán pompásan bebúto- 
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roztatott, nagyszámú kísérete körében, vadászat és imádság közt osztva meg 
idejét. Néhány évvel kés őbb a Porta és a császár közt létrejött egyezmény 
folytán el kellett hagynia ezt a helyet, amelynek közelsége nyugtalanította 
Bécset; ekkor az Archipelagosz egyik legkellemesebb szigetére küldték 2, ahol 
ugyanolyan fényűzésben és ugyanolyan jámboran élt, minta Fekete-tenger 
partján, és ahol néhány évvel kés őbb elhalálozott. Nagy ritkán írt egy-egy 
levelet Toulouse gróf úrnak, Tessé marsallnak, Villeroy marsallnak, Dangeau-
nénak és más itteni barátainak; e levelek tanúsítják, hogy bár szívesebben 
maradt volna Franciaországban, mégsem elégedetlenkedett sorsával, és mind-
végig megőrizte a Gondviselésbe vetett bizalmát. 

SZÁVAI Nándor fordítása 

JEGYZETEK 

1  A törökök 1717. augusztus 18-án elvesztették Nándorfehérvárt, s 1718-ban békét 
kötöttek. 

2  Ezt Dangeau rosszul tudta, 1720-tól Rákóczi Rodostóban élt. Archipelagosz egyébként 
az Egei-tengerben levő  szigetvilág görög neve. 



RÁKÓCZI ÍGY ÉLT TÖRÖKORSZÁGBAN 
Szekfű  Gyula A szám űzött Rákóczi cím ű  könyvéb ől 

A tábornokok sorra kimúlása vagy eltávozása nem tehette Rákóczi életét 
magánosabbá. A rodostói társaság minden tagját összef űzte ugyan valami a 
középpontban álló fejedelemmel: a fiatalokat a „vakszeretet" Rákóczi szemé-
lye iránt, az öregeket a h űség egykori vezérl őfejedelmükhöz s az évtizedes 
közös küzdelem emléke. A fejedelem közöttük mégis lelki egyedülvalóságban 
töltötte napjait: a hódolatot és szeretetet elfogadta, jóakaró kegyességgel 
viszonozta, de senkinek sem adott jogot, hogy belsejének mozgalmaiba, a 
fájdalom és remény, lemondás, majd tehetetlen elkeseredés hullámzásába 
beletekinthessen. A török földre érkezése óta megállapított udvari szertartá-
sokat most Rodostóban egész szabályzattá dolgozta ki, pontosan felügyelt 
annak megtartására, s így udvarában minden egyes személynek körülírt hatás-
kört jelölvén ki, lehetetlenné tette, hogy bárki is túlságos közel lépjen hozzá, 
a fejedelemhez. Rendtartása értelmében az egyhangú rodostói napokat reggel 
hatodfél órakor dobszóval kezdették meg; a cselédség erre elhagyta az éjjeli 
nyugodalmat. Hat órakor újabb dobszóra a fejedelem kelt fel, öltöztetésénél 
— a versailles-i „nagy fölkelések" csekély utánzataként — az öltöztet ő  szolgákon 
kívül Mikesnek, az első  bejáró nemesembernek, kellett jelen lennie. Akkor a 
kápolnába ment s misét hallgatott, mise után nemesei társaságában „ebédl ő -
házában" kávét reggelizett és dohányozott. Nyolcz órakor három dobszó 
figyelmeztette az egész házat a nyilvános misére. E második mise után a 
fejedelem visszavonult termeibe, a hol tizenkét óráig egyedül foglalatoskodott 
politikai levelezése lebonyolításával vagy egyéb írásmunkával. Legföllebb 
franczia vagy magyar titkárját, íródeákját tartotta magánál. A szintén dobszóval 
hirdetett ebéd, melyen ismét egész udvara részt vett, tizenkett ő tő l harmadfél 
óráig tartott, akkor félórán át ismét egyedül imádkozott a kápolnában, utána 
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megint egyedül dolgozott, de már nem szellemi munkát, hanem az id ő t hasz-
nosan űző  testedző  kézimunkát: asztalosságot, esztergályosságot, vagy terveket  
rajzolt különös, rejtekfiókos bútorokhoz, avagy festéssel, csatarajzok készíté-
sével foglalatoskodott öt óráig, a mikor megint dobverés gy űjtötte össze az  
udvart a kápolnában. Újabb ájtatoskodás után ismét egyedüllét a hetedfél  
órakor kezdődő  vacsoráig. Nyolcz órakor, a reggeli szertartáshoz hasonlóan  
az udvar tagjai jelenlétében, a levetkőzés s ettől kezdve a hatórai felkelésig  
senkivel sem érintkezett többé, bár nyolcz órakor még nem szokott lefeküdni  
s már két órakor talpon volt. A nyolcz б rai vetkeződési szertartás azonban  
megszabadította udvaronczajtól és az egyedüllét szabadságát szerezte meg  
neki. Bizalmasabban csakis a reggeli, ebéd és vacsora idején lehetett hozzá  
közeledni. Természetes, hogy a közös étkezés nem nyújtott senkinek alkalmat  
a fejedelem lelki életét fed ő  lepel meglebbentésére. Az ebédnél, mint Mikes  
mondta, a „tyúkokra tettek törvényt", s beszédtárgyul aligha szolgált komo-
lyabb és fontosabb dolog, mint a rodostói élet napi eseményei, melyekr ő l  
udvaronczai komoly vagy tréfás nézeteit a fejedelem kegyesen mosolyogva  
hallgatta meg. Lelke pedig valahol egyebütt, talán olyan messze kalandozott,  
hogy ez egyszerű , fiatal nemesek bizonyára követni sem tudták volna, még ha  
beavatja is őket bizalmába.  



RÁKÓCZI FERENC EGY FRANCIA 
KIRÁLYI HERCEGNŐHÖZ 

Részlet 

Rodostó, 1723. január 22. 

Asszonyom! 
Tessé marsalltól hírt kaptam, hogy vette levelemet, melyet Királyi Felsé-

gednek küldtem, és most türelmetlenül várom, mikor t űnik föl ablakom alatt 
valamilyen francia hajó, mely remélem, meghozza kegyes válaszát. Ez lesz 
egyetlen múló vigasztalásom, mert mostani állapotomban szinte már azt sem 
tudom, vajon élek-e még, vagy csak azért vagyok e világon, mert elfelejtettek 
eltemetni. Ugyanis az a szomorú tapasztalásom, hogy a lelki és testi halálon 
kívül van politikai halál is, melyet Királyi Felséged nemes szíve, szerencsémre, 
nem ismer. Ezért állandó örömet szerez nekem az a hízelked ő  gondolat, hogy 
még mindig élek emlékezetében, és úgy érzem, friss lélekzethez jutok, vala-
hányszor az a megtiszteltetés ér, hogy Asszonyomnak írhatok. Még sincs 
bátorságom arra a merészségre vetemednem, hogy ezt az enigmát kibogozzam, 
bármily vágyakozása is az szívemnek, melyet őszinte tisztelet szálai kötnek 
Asszonyom személyéhez. 

A német Gazette-b ő 1 1  még a hollandinál is hamarább vettem Felséged 
reimši utazásának hírét, s nagyon hálás vagyok a német hírmondónak, amiért 
Felséged Vilcotray-i betegségével egyidej ű leg szerencsés gyógyulásáról is tu-
dósított és közölte, mily örömet szerzett Királyi Felségednek, hogy útján a 
lotharingiai hercegnő  és családja voltak kísérő i. 2  Ennél több örömem nem is 
volt aztán a Gazette-ek olvasásából, mert az európai ügyeket most már, hála 
Istennek, csupán káprázó álomnak kezdem látni, mivel már-már elmondha-
tom, hogy Isten kegyelmébő l a gondok és a nyugtalanító vágyakozások elke-
rülnek. Hazudni azonban mégsem akarok, és ezért nem tagadom, hogy két 
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dolog mégiscsak foglalkoztat: egyik, hogy Asszonyomnak udvarlásomat te-
gyem; a másik, hogy beletörődjem a magánosságomba. 

Előbbi levelemben tisztelettel megírtam Királyi Felségednek, hogyan töl-
töttem a tavalyi esztend ő t. Amióta ismét a városban élek, újfajta csodálatos-
ságokat láttam, amilyeneket távozásom el б tt nem ismertem. Mert míg a régi 
görögök április havát hálaadó ünnepségekkel szentelték a természetnek, a 
mostani görögség, úgy látom, megváltoztatta ezt a szokást, és a mulatságokat, 
lakodalmakat arra az id őre halasztja, amikor az új bor forrása véget ér. Ezért 
mihelyt a mezei munka és betakarítás befejez ődött, az egész város bárdok 
kopogásától hangos: vágják a napon szárított gyenge bivalyhúst, hogy kolbász-
ba töltsék. Ezután kezd ődnek az esküvők, rendszerint éji időben, meglehetősen 
gyászosan pislogó lámpások fényénél. Az élen duda visít, éles félhangjai az éj 
békés csöndjében különösképpen sértik a fület. Az ünnepség fényét még 
inkább emelni vélik, ha e pásztori hangszer mellé egyhúrú heged ű  is kíséretet 
ad. Nagyon illik az itteni áriákhoz, melyek nem egyebek, mint közönséges 
bélhúr-nyekergetés. Ne lep ődjék meg, Asszonyom, de itt mindig egy nóta járja, 
melynek kádenciáját vad kurjongatás adja meg, a görög vagy örmény érzelmek 
finomságainak ékes kifejezéseképpen. Az utcán nagy ceremóniával halad a 
nászmenet, és sohasem érhet úgy ablakom alá, hogy eszembe ne jutna a balga 
szüzek példabeszédei; és bár a zaj jókor jelzi a v ő legény érkezését, soha sincs 
kedvem mécset gyújtani, hogy elébe siessek, s ő t, midőn álmomból fölzavarnak, 
alig állom meg, hogy szerencse helyett minden rosszat ne kívánjak nekik. Néha 
nappal van részünk ebben a játéknézésben. Képzelni sem tudok nevetsége-
sebbet, mint amilyen az itteni lakosok tánca ilyenkor. Körben táncot járnak 
ők is, mint akármely más vidéken, de a n ők külön járják, és a férfiak alig 
lépnek elő re egyet-kett ő t, máris ugyanannyi lépést tesznek hátrafelé, miközben 
a legvígabbak iszonyatos b őgéssel adnak kifejezést jókedvüknek. Így szorgal-
matoskodnak a városi lakosok szaporításán, hogy pótolják azokat, akiket a 
pestis elragadott. 

Remélem, megbocsát Királyi Felséged, hogy ilyen d őre dolgokkal untatom, 
éppen mikor Reimsb ő l tér vissza, ahol érzékei kiélvezhették a világi teátrum 
minden ragyogását. De az a legfurcsább, Asszonyom, hogy a mulandó világban 
egy a sorsa annak is, amit Felséged látott, annak is, amit én voltam bátor 
fölidézni. Láthatta Felséged, mint szállt alá sírba egy uralkod б4, akit Asszo-
nyom úgy szeretett; mint szállt alá sírba trónusáról, melyet ifjú királyként 
foglalt el. Bocsásson meg, Asszonyom, amiért ezt a gondolatot fölidézem: 
jobban semmi nem enyhítheti a mulandó élet kínjait, amelyeket el kell visel-
nünk e világon, ahol mindenütt sorjában áll el ő ttünk száz meg száz látnivaló, 
melyek legalább oly képtelenül ellentétesek, minta görög lakodalmak és 
Európa legnagyobb királyának koronázása. Az ellentétek tartják fenn és rom- 
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bolják a természetet; az élet eseményeinek változásai töltik ki napjainkat. Mi 
szerezhet az embernek nagyobb örömet, mint hagryni, hogy elragadja az id ő , 
anélkül, hogy lelke nyugalmát megrendítené, vagy szívét mulandó dolgok 
lekötnék? Megvallom, hogy a lelki élet és a magánosság ennyiben fölötte áll 
a társasági életnek, és nem gy őzöm korholni magamban a halandó és gyönge 
szív ingadozását, melyacélomul kit űzött csöndes nyugalom boldogságát oly 
gyakran fölkavarja. Erzem, úgy vagyok a világban, mint akinek hajóját viharos 
szél ragadja, és nagy utat megjár, anélkül, hogy helyet változtatna. Mert engem 
is az idő  rohanása elragad az örökkévalóság felé, nem saját akaratom ösztökél, 
mivel lanyha vagyok, rest és nem sarkall a vágyakozás az örök boldogság után, 
melyrő l a vallás beszél, holott, mint egyik levelemben kifejezni bátorkodtam, 
ma már semmi, de semmi nem köt a világhoz. Senki nem veszi hasznomat, és 
amikor magam sem látom már hasznát saját magamnak, kétszeresen szeren-
csétlen vagyok. Így, amikor sorsomon néha mélyebben elgondolkodom, magam 
sem igen tudom már, melyiket választanám szívesebben: az életet vagy a 
halált .. 

KÖPECZI Béla fordítása 

JEGYZETEK 

1  Valószín ű leg a kölni német újságról van szó. 
2 1722. október 25-én koronázták meg Reimsben XV. Lajost, s ezen az ünnepélyes 

aktuson vett részt az öreg Orléansi hercegnés a lotharingiai hercegn ős társaságában. Ez 
arra mutatna, hogy a címzett az Orléansi hercegn ő  volt, viszont Liselotte — így nevezték 
Versailles-ban a német származású hercegn őt — december 18-án már meghalt. Felte-
hető , hogy Rákóczi errő l januárban tudomást szerzett s ezért látszik valószín űnek, 
hogy a levél nem az Orléansi, hanem Coli hercegn őhöz íródott, akivel Rákóczi 
franciaországi tartózkodása alatt sokszor találkozott, s aki iránt mély vonzalmat érzett. 

3 A bibliai példa szerint a v ő legényüket váró balga szüzek elfelejtettek olajat tölteni 
lámpásukba, s emiatt lemaradtak a menyegz őr(SI. (Máté ev. XXV. r.) 

4  XIV. Lajos 
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Két levél Mikes Kelemen, Törökországi levelek cím ű  művébб'l 

112.  

Rodostó, 8. aprilis 1735.  

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve 
bennünket, és kivévé ma közültünk a mi édes urunkot és atyánkot három óra 
után reggel. Ma nagypéntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak 
halálokot kell siratni. (...) Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sírás és 
keserűség vagyon itt miközöttünk, még csak a legalábbval бn is. Itéld el, ha 
lehet, micsoda állapotban írom ezt a levelet, de mivel tudom, hogy örömest 
kívánnád tudni, mint esett szegénynek halála, mind téntával, mind könnyhul-
latásimmal leírom, ha szinte azáltal megszaporítom is keser űségemet. 

Úgry tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmúlt holnapnak 25-dik napján  

írtam vala. Azután szegény mind nagy bágyadtságokot érzett, igen keveset, de  

másként mindent a szokás sžerént vitt végben, abban a gyengeségiben is az  

esztergájában dolgozott els ő  áprilisig. Aznap pedig a hideg erбsen jött reá, és  
annál inkább meggyengítette. Másnap jobbacskán volt. Virágvasárnap a gyen-
geség miatt nem mehetett a templomban, hanem a közel való házból hallgatta 
a misét. A mise után amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden állva vette 
el kezéből mondván, hogy talán több ágat nem fog venni. Hetfűn jobbacskán 
volt, kedden hasonlóképpen, még a dohónt is megkívánta, és dohányzott. De 
azt csudálta mindenikünk benne, hogy Ó semmit halála órájáig a háznál való 
rendben el nem mulatott, se meg nem engedte, hogy őérette valamit elmulas-
sanak. Mindennap szokott órában felöltözött, ebédelt, és lefeküdt, noha alig 
volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges korában. Szeredén 
délután nagyobb gyengeségben esett, és csak mindenkor aludt. Egynehányszor 
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kérdeztem, hogy mint vagyon, csak azt felelte: Én j б l vagyok, semmi fájdalmat  
nem érzek. Cső törtökön igen közel lévén utolsó végihez, elnehezedék, és az  
Urat magához vette nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje lévén, kétfel ő l  
a karját tartották, de maga menta hálóházában. A szovát igen nehéz volt már  
megérteni. Tizenkét óra felé étszaka mindnyájan mellette voltunk. A Pap  
kérdette tő le, ha akarja-é felvenni az utolsó kenetet? Intette szegény, hogy  

akarja. Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vigasztalásokot mondván  

neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk,  

hogy az intéskora szemeib ő l könnyhullatások folytanak. Végtire szegény ma  
három óra után reggel az Istennek adván lelkét elaluvék, mivel úgy holt meg,  

mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de mégis csak azon vettük észre  

általmenetelit, amid őn a szemei felnyíltak. Ő  szegény árvaságra hagya ben-
nünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás-rívás vagyon közöttünk. Az  
Isten vigasztaljon meg minket.  

113.  

Rodostó, 16. aprilis 1735.  

Itt, édes néném, könnyhullatással esszük kenyerünket, és olyanok vagyunk,  

minta nyáj pásztor nélkül. Másnap szegénynek a testamentumát felnyitottuk,  
és elolvastattuk. Mindenik cselédinek hagryott, énnekem ötezer német forintot.  
Sibrik uramnak is annyit, de mindenikünknek azt a pénzt Franciaországban  
kellene felvennünk. Mikor vesszük fel, Isten tudja. A vezérnek szóll б  levelit  
is elküldöttük, amelyben kéri szegény, hogy bennünket el ne hagyjon. A testet  
másnap felbontattuk, és az aprólékját egy ládában tévén a görög templomban  
eltemették. A testet pedig a borbélyok füvekkel bécsinálták, mert még nem  
tudjuk, mikor vihetjük Konstancinápolyban. A borbélyok szerént nem kell  
csudálni halálát, mert a gryomra és vére tele volt sárral, az egész testit elborította  
volta sár. Az agya veleje egészséges volt, de annyi volt, mint két embernek  
szokott lenni; esze is volt annyi, mint tizenkett őnek. A szívét Franciaországban  
hadta, hogy küldjük. A testet húsvét után egy nagy palotán kinyújtóztattuk,  
ahol isteni szolgálat volt harmadnapig. Mindenféle embernek szabad volt  a 
testet meglátni, harminc török is volt egyszersmind, aki látta, és kik jól  
üsmerték szegényt, de mégis nem hiszik, hogy megholt, hanem azt hirdetik,  
hogy titkon elment, és mi mást öltöztettünk fel valakit helyében. Bár igazat  
mondanának! Tegnap az istenszolgálat utána testet koporsóban zártuk, és  
egy kis házban tettük, ahol leszen mindaddig, még szabadság nem lesz, hogy  

Konstancinápolyban vihessük  .. . 
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SZABÓ ZOLTÁN  

„A király ugryanakkor lett szerelmes Louise de la Valliére asszonyba, amikor  

Versailles-ba; a két szerelem közül a második tartott el holtig" — kezdte  

szб rakoztatб  könyvét egy angol írónő  a napkirályról, akit hitvesi h űség palo-
tájához se fűzött: Versailles-t e1-elhagyta —alkalomadtán vagy változatosság  

kedvéért — ,  hogy Fontainebleau-t, Marlyt vagy Cagnyt sugározza be jelenlété-
vel. Annak a magyar embernek, aki mindenkor kapott szállást, mindegyik  

palotájában, ha az udvar odament — föltéve, hogy igényét id őben bejelentette  
— „Fontainebleau-ban szép lakosztályt tartott fenn" — ,  ahogy a király kegyeinek  
figyelmes és szemes lajstromzója, Saint-Simon feljegyezte; a magyar és erdélyi  

rendek fejedelmi minden oroszok cárjával is a fontainebleau-i kastélyban  

találkozott utoljára; az, hogy egymással mit beszélhettek, legélénkebben Vi-
reck és Kniphausen urakat, a császár ügynökeit érdekelte.  

Az utókor, ha hálás, szoborral egyszer űsíti, célja szerinti pózba, a történe-
lemben embereit. A Rákóczi-szobor a fejedelemb ő l a vezért mutatta, ahogy  
harctéren vagy sereg el ő tt a lovát ugratja s Péter cár Néva parti lovas szobrának  

tenyeres-talpas utánzata volt: orosz golyóktól kapott sebeket a ló és a lovas  

1945 napjaiban. Ez a szobor a magyar fejekben fokozódva egyszer űsödő  
Rákóczi-képet nem befolyásolta olyan mértékben, minta „Talpra-Magyar"  

elszavalásának bronzba öntött tartása aPet ő fi-képet, vagy a kardmarkoló és  
karlendítő  retorika Kossuthét. Rákóczi nevét az egymást követ ő  korok változó  
erővel s tartalommal eszményítették, azóta, hogy az egykorú rigmus egy pa-
raszti siratóének lejtésével jajongta el:  

Jaj, Rákóczi, Bercsényi,  

Vitéz magyarok vezéri  
Bezerédi!  
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Kuruc versek mindig generálisaival emlegették, s ritkán emelték hadnagyai 
fölć  ...Magános eszménynek, már az utókorban, Pet őfi lökte fel, szokott 
erejével s lendületével, fel egészen az égboltig: 

Hazánk szentje, szabadság vezére, 
sötét éjben fényes csillagunk, 
Óh, Rákóczi, kinek emlékére 
Lángolunk és sírva fakadunk. 

Az ellentétek valahol az igazat mondják: arról, amit a Rákóczi-sors kelthet 
fel a magyar utódban, ha kora forradalmas. Hetven év múlva egy új költ ő  új 
poétaceruzáját megint „politika és szerelem" hajtotta, de neki e csillag fénye 
más: 

Üzenhettek már utánam 
Kézsmárk hegye, Majtény síkja, 
Határ szélén botot vágok, 
Vérem többé sohse issza 
Veszett népem veszett földje: 
Sohse nézek többé vissza. 

Az Ady-látta Rákóczi sért ődött ember: duzzogó, durcásan az: ilyen ország-
ban, ilyen néppel nem érdemes vezért játszani, inkább visszaadná, megtorlás-
ként, a fejedelmi babaruhát? 

Egy újra új kor új szelleme, egy új világháború el ő tt, 1939-ben, megint más 
eszményt láttat Rákócziban, hála Veres Péternek. Ő t akkoriban a nacionaliz-
mus szocializálásának vagy a szocializmus nacionalizálásának kívánatossága 
foglalkoztatja s a magyar faj ideáltípusa is: „van magyar jelleg, amit megláthat 
mindenki: utcán, mez őn, munkában, vasárnap, szerelemben, házasságban, 
népköltészetben, népzenében, népm űvészetben, egyáltalán a közösségi élet 
minden ősi megnyilvánulásában". 

Kétségkívül a szerelmet lett volna helyesebb kihagyni: ez ősi életmegnyil-
vánulás ugyan, de ritkán közösségi. A szavak is jelzik — érvelt tovább Veres 
Péter meggyőzően — ,  hogy minden népnek megvan a maga saját külön szép-
ségideálja. A szépségeszményre nem talált példányt, de a férfitípus meglelé-
sében a nő i nem megsegítette: 

„A mi vidékünk parasztasszonyai — írta — Rákóczi Ferencr ől nemigen 
tudnak semmit, mint szabadsághősrб l. De a falusi házakban itt-ott látható 
képei után tudják, hogy »nagyon szép ember volt«. Pedig Jókai szerint Saint-
Simon gróf azt jegyzi fel róla, hogy »arca kellemes, bár tatárjelleg ű«. Vagy 
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éppen azért szép a magyar asszonyoknak? Úgy látszik, a turáni faji hatás 
sok-sok nemzedéken és rengeteg keveredésen át is visszaüt..." 

Dicséretes szándéka az volt, hogy a magyar ideáltípust népiszocialista  
módon, vagyis a legszegényebb parasztnép ízlésbeli igényei szerint határozza  
meg; a balmazújvárosi hölgyválasz egy katasztrális-hold-milliomosban jelölte  
ki az agrárproletár-férfieszményt.  

Rákóczi birtoka egymillió-kétszázezer holdra rúgott. Menyasszonyának  
kétezer mázsa liszt áráért vitt ékszert, nászajándékul. Tizenöt éves volt  a 
mátka. A szécsényi országgry űlésen harminchat asztalnál, hetvenkét fogásból 
álló lakomával traktálta a megjelent rendeket — mondja adatait anyagi hely-
zetérő l a történelem ... Rákóczi írásainak olvasója azt a mély megindultságot 
érzi a legjellemzőbbnek, amivel a magyarországi háborúról szóló emlékirat 
elején a szegény nép sorsát szóba hozza, s a mezítlábasok is aligha pusztán 
földesúri parancsra maradtak hívek az ügyéhez ... S ha éppen fajtáját akarjuk 
kutatni: csakugyan törzsökösebb magyar volt, minta kés őbbi mágnások bár-
melyike. 

Nagyobb úr is! Ősei között nem egy fejedelem volt. Nemcsak atyja volt 
Erdély fejedelmi, azzá lett anyjának második férje is; Saint-Simon, aki herceg 
volt, nem csupán gróf, őt is szívesen emlegeti. A malcontensek érdemes 
vezetőjét emberileg az tette érdekessé Franciaországban, hogy egy közkedvelt 
és népszerű  író novellahősnek tette meg: az elbeszélésben a nagyúr, „ce fameux 
Tekeli", óraszekrényben csempésztette be magát a szultán háremébe, de ott 
a sok feleség közül csak egyet akart meghódítani: azt, aki a török császárnak 
éppen a legkedvesebb ágyasa volt. Don Juanhoz, ha fejedelmi, kéjvágyban 
ilyen becsvágy illik: gondolhatta a novellaíró. E híres Thököly mostohafia 
leszármazottja Báthorynak, valamint a Frangepánoknak, továbbá a Zrínyiek-
nek ... unokája annak a Bécsújhelyt kivégzett Zrínyi Péternek, akinek fia 
már a császár kapitánya, s beosztásában elvállalta, hogy elfogja a sógorát, 
Thökölyt. Törzsökösen magyar a család, nemcsak vér, hanem sors szerint is: 
tagjai a két pogány valamelyikének szolgálatában egymás ellen is síkraszálltak 
olykor. 

Rákóczi maga —anyja, Zrínyi Ilona mellett —Munkács ostromát élte végig. 
Utána Kollonich jóvoltából — de nem a bíboros saját hintaján, s ezt rangja 
tudatában zokon vette a fiú — a neuhausi jezsuita kollégiumba került. Úr a 
kolostorban is úr, ahol fogoly: diáktársai közt is els őség illette: az Ifjúsági 
Mária Kongregáció elnöke lett. Az egyetemek közül a prágain tanult, felte-
hetően főként hittudományt. Mást másutt tanult: Velencében lovagolni, Fi-
renzében kártyázni, Rómában vívni, Genovában táncolni. Magyarul mindenütt 
felejtett. De később, amikor huszonöt éves korában Lengyelországból beült 
Felsбmagyarországba nem ő , aki Róma, Velence, Genova neveltje, hanem az 



RÁKÓCZI ÚTJA 	 1107  

ízig-vérig hazai ember: barátja, Bercsényi köti az ebet a karóhoz, hogy a 
felkelők nyelve egyedül az úri latin lehet. Ama pallérozott udvari ember, aki 
latinon kívül németül, csehül, franciául, olaszul tudott jól — mindegyiken 
tárgyalni —, a hazai nyelvet pártfogolta. Neuhaus diákja és a Burg neveltje 
érezte inkább, hogy a frondeur-vállalkozás alá a népfelkelés adja az er ő t? A 
„szabadság vezérét" az az áhítatos és zarándoki komolyság jellemzi, amellyel 
elhivatottságát ő  maga fejezte ki: „Az Úr engem eszközül használa, hogy 
felébresszem a magyarokban a szabadságnak szerelmét, mely a rossznak meg-
szokásától hű lni kezd vala." 

A leírásban, amelyb ő l Veres Péter, Jókai segedelmével a „tatárjelleg ű " 
jelző t olyan kedvesen emelte ki, de Rouvroy Lajosa fejedelmet így jellemezte: 

„A király rendszerint megszólította, bármikor beengedte magához., ámde 
Rákóczi ezzel sohasem élt vissza. Nagyon magos, de nem darabos, telt alkatú, 
de nem kövér, nagyon arányos és széptermet ű  volt; erősnek, izmosnak látszott, 
átfinomult előkelő  külseje tiszteletet parancsolt; az arca elég kellemes, a 
vonása teljesen tatáros volt. Bölcs, szerény, meggondolt ember volt, nem 
nagyon szellemes, de minden gondolatában jóságos és j бzan; nagyon udvarias, 
de mindenkivel meglehetősen a rangja szerint: fesztelenül beszélt az embe-
rekkel, de egyúttal ritka, méltóságteljes volt, minden g őg nélkül. Ritkán szólt, 
de ilyenkor megélénkítette a társalgást, érdekesen mesélt, sohasem magáról. 
Úr volt, tető tő l talpig, egyenes, igaz, végtelenül bátor, istenfél ő , de tüntetés 
vagy titkolás nélkül, nagyon egyszer űen. Titokban sokat adott a szegényeknek, 
hosszan könyörgött Istenhez, nemsokára nagy háznépe volt, erkölcsükre, el-
látásukra, fizetésükre roppantul vigyázott, s mindezt szeretettel csinálta." 

A fordítás Cs. Szabó Lászlóé, a tatárvonásos mondat az eredetiben: „le 
visage assez agréable, et toute la phisyonomie tartare". Ebben a mieink Veres 
Péterig általában a g őgös francia lenézését szimatolták a barbár magyar iránt, 
főként, ha azt már nem olvasták el, hogy ez a m űvelt francia miképp írt más, 
ugyancsak művelt franciákról, s feltételezték, hogy Versailles lakói jobban 
lenézték a Lajtán túli keletit a Rajnán túli keletinél. 

A hajdúsági parasztasszonyok a „nagyon szép embert" alkalmasint a Má-
nyoki portréról készült reprodukció nyomán fedezték fel a szabadságh ősben. 
A festmény 1708-ban készült, még a Magyarországon vezérl ő  fejedelemrő l, 
aki legalábbis az én szememnek, ezen a vásznon nem igazán ferde szem ű , arca 
se túlzottan mongoloid, inkább mediterrán jelleg ű , de törökösen az. A képen 
a húsos, csöppet élveteg ajk mintha azt a Rákóczit jellemezné, akire Confes-
siб iban ez a mondat utal: „elmesélgettem, elhazudozgattam és hízelegtem a 
nőknek". Korábban, a még fiatal emberr ő l Bécsben készült egy metszet: 
csipke-nyakravalón nyugszik az ovális, sima arc; a tekintet áhítatos; a vonások 
papnövendéket mondanak; akinek családfa mellett pásztorbot is van a tarso- 
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lyában . . Egry kés őbbi francia metszet vékony orrú, szálas-inas férfinak 
mutatja; kihívó szemöldök alatt bajvívó tekintet űnek; lehetne illusztráció: 
Dumas-regény h őse ... Ez Lengyelországban készült a magyarországi háború 
végén, 1711-ben, vagyis a bujdosás els ő  napjaiban, az élet delel őjén, a pálya 
fordulópontja után. Harmincöt éves korában. A bécsi arcmás papos diploma-
tának mondta az embert. A Mányoki-vászon fejedelmi férfinak. A francia 
metszetről eszes kalandor vakmer őség árad ...Hányféle ember, jellem és 
minőség gyúlt fel benne Majtényig? Megmaradt-e vagy veszett-e mindez ké-
sőbb, Majtény után? Az új helyeken és új helyzetekben sorvadtak-e vagry 
edződtek az előző  helyzetben támadt képességei? Ebben az életben nyolc-tíz 
évenkint minden megváltozik. Gyökeresen. És ő ? Változik-e? A változásokkal 
fogyatkozik-e, vagy növekedik? 

Arisztokratát mindig elsősorban a múlt befolyásol és határoz meg: a családé; 
ez lesz iskola elő tti, ez marad iskolán túli nevel ője. Rang, cím, birtok mellé 
az igényesebbje elkötelezettségérzést kap, s ehhez őseitő l magas becsvágyat is 
örököl. Az elkötelezettségérzés többnyire a dinasztia szolgálatát írta el ő , 
loyalitást koronás fő  iránt; a becsvágy viszont néha a saját családot látta 
dinasztiának. Ha családja rangosabb s gazdagabb volt, minta többi, s egyik-
másik ős fejedelemként szolgált, az el ődei között voltak fejedelmek: a szuverén, 
uralkodói helyzetet ősi jussának érezhette a nemes utód. Az a kett ősség, hogy 
arisztokrataként loyális az uralkodóhoz, s hogy ősei szerint jussa van uralko-
dóvá lenni ebben az életben, mára kezdetén jelentkezik, mintegy jelképesen. 
Rákóczi 1676. március 26-án született, Borsiban. Ferenc Lipótnak keresztel-
ték. Atyja, aki Erdély els ő  Ferenc fejedelmi, a saját nevével fejedelmi nevet, 
a második Ferencét adta fiának; a Lipót név a császárnak adta meg a császárét, 
névleg. Az apa a keresztel ő t kevéssel élte túl. Az árván maradt fiút férfivá 
nevelő  két évtized közül az els őnek az atyai név fejedelmi értelme, a máso-
diknak a bécsi Lipót név értelme lett csillaga. 

Gyermekévei az élmény élességével a két hazából Erdélyt, politikából az 
erdélyit, a magyar hagyományokból a függetlenségit és szabad királyválasztót 
égethették csak a fejl ődő  kedélybe s értelembe. Magyar földön s a keleti 
részeken nő  fel. Édesanyja neveli az árvát, hatéves, amikor az özvegy Rákó-
cziné, Zrínyi Ilona újra férjhez megy. Thökölyhez, aki kuruc hadak vezére, ő  
is fejedelem, ő  Magyarországon is, de királyi címet, a szultántól, nem fogad 
el. Az úrfi Rákóczi velük van a pozsonyi török táborban. Kés őbb a munkácsi 
ostromzár alatta kuruc háborúk valóságaival hadszíntér-otthona ismerteti 
meg, közelrő l: egy becsapó ágyúgolyó fejét viszi egyszer a mellette állónak .. . 
Nyolcéves korában lefestette egy piktor. Fiúvállán a palást. Az asztalon, amire 
támaszkodik, korona s jogar fénylika bársonyon. A kép egy trónvárományosé, 
felségjelei nem puszta kellékek; a jelvények kifejezik a várakozást is, jöv őjérő l 
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a szülők s így a fiú fejében. A kis Rákóczi, a formatív gyermekévek alatt nem 
kerül el a családtól s nem jut ki a magyar országból. 

Diákévei alatt viszont nem juthat vissza. Az oktatásának ügyét tizenkét 
éves korától igazgató Kollonich berekeszti a Magyarországra vezet ő  utat: 
neveltetése száműzetésé. Feltehet ően célozza azt is, hogy a barbár magyar 
hazától elidegenedjen, s öröklött becsvágyait a fejedelmi helyzetre kiküszö-
bölje a lehet őség aulikus főúr civilizált életére, a császári Bécsben, amit 
kifinomult életörömök toldanak meg, Itáliában. A nevelés, aminek ez a poli-
tikai célja, egyébként gondos: tanulóévei korántsem haszontalanok. Annak, 
hogy Magyarországból, ahol várakozások megtestesít ője, kirekesztik, van 
előnye is a lélek fejl ődésére: értelmét tudásban-gazdagodásra szabadíthatta 
fel. A neuhausi jezsuitáknál tanult diszciplína életének minden következ ő  
szakaszán jól szolgálta kés őbb, legjobban Rodostóban. Biztonságát politiká-
ban, haditanácsban és udvari körökben az a mély és nem pusztán érzelmi 
vallásosság alapozta meg, amelynek ugyancsak Neuhaus a forrásvidéke: ez a 
vallásosság ad módot és a sors esélyeit ő l független értékskálát ahhoz, hogy a 
lélek egyensúlyát, amikor szerencse fordulása megbillenti, istenes meditáci-
ókkal, confessiókkal állítsa helyre. Innen az erkölcs és emberség, amely poli-
tikai írásait oly rokonszenvessé színezi. A kollégiumi évek taníthatták meg 
arra a szerénységre, amely Versailles-ban annyira felt űnik: ritkaságértéke van. 
Neuhaus mögé a Burg adta az eleve-európai távlatokban és keretekben való 
gondolkodást. S ahhoz a világfi verzátussághoz, amely minden helyzetben s 
környezetben talpraesett-rátermett emberré nevelte Rákóczit, az itáliai Grand 
Tour is hozzásegíthette. A legels ő  magyar embert — a főurak közt —, úgy rémlik, 
épp Kollonich száműzőnevelése emelte generálisai fölé értelem szerint is, mert 
hozzászoktatta a tájékozódás és gondolkodás európai perspektíváihoz. Hozzá 
képest Bezerédi vagy Eszterházy, de Károlyi, s valamennyire még Bercsényi is 
aránylag provinciális jelenségek ... A diplomata-járatosságot, a világfi-ügyes-
séget, amire erdélyi fejedelemnek is szüksége van, feltehet ően Bécstő l kapta, 
s párválasztása valóban mesterfogás dinasztikus protokoll mértékkel mérve, 
és a nagyra törő  lélek minden alapigényét kiszolgálta valamivel. A fejedelmi 
rangú embernek azzal felel meg, hogy a Hessen-Rheinfels-i hercegn ő  Arpád-
házi, vagyis magyar királyi ivadék volt. Az eladólány Erdély fejedelmeinek 
utódát a magyar nemzeti király-dinasztiával hozta kései rokonságba. Avallásos 
arisztokrata utódainak családfájára a feleséggel a katolikus egyház egy Árpád-
házi szintje került. Bécs felé nyugtató az volt, hogy a magyar rebellisek 
reményeinek letéteményese német családba házasodott. Huszonkét éves ko-
rában a dinasztia joggal bízik abban, hogy a tíz nevel őév és a házasodás megtette 
a magáét. Aki nevelést, politikai célszer űség szerint, túlzott gonddal irányít — 
ha császár, ha párt — többnyire biztos benne, hogy az eredmények egyedül ő t 



1110 	 HÍD 

szolgálhatják, különösen, ha neveltjét az európai konstelláció s a kor, ugryan-
arra figyelmezteti, amire a hely ćs iskola tanította. Mire feln ő : Zentánál a 
törököt Magyarországból végleg kiverik, Thököly, anyjával együtt szám űze-
tésbe kerül, feledésbe. Minden azt mondja, hogy az egyedül lehetséges jöv ő  
számára a dinasztiához loyális nagyúré. Az egyedül lehetségest bécsi kegy 
egyben kívánatossá teszi: a császár kinevezi Sáros örökös f ő ispánjának. Né-
met-római Szentbirodalmi hercegi címet is kap ráadásnak, hogy ill ő  rangja 
legyen a feleség pátriájában. Az új címmel, házasemberként, császártól kapott 
hivatalba tér vissza Magyarországba. Minden azt mondja, hogy katolikussága, 
otthonossága a Burgban, európai távlatai, diplomata-rátermettsége rég elté-
rítették e m űvelt és világlátott fiatalembert a család helyi érdek ű  becsvágyaitól. 
A logika hibátlan. Tévesnek bizonyul. 

A hazatérés, a találkozás Bercsényivel meg a hazai valósággal, igen rövid 
idő  alatt elérik, hogy mindaz, ami neveltetésének tizenkét éves korától célja 
volt, az ősök fejedelmi helyzetének feléréséhez legyen eszköz. A huszonnégy 
éves szentbirodalmi herceg els ő  diplomata-cselekedete Sáros grófjaként, hogy 
azzal a XIV. Lajossal keres kapcsolatot, akinek rebellis mostohaapja veretett 
érmet: Rex Gallige Defensor Hungariae bók-körirattal. Mihelyt visszakerül, 
szuverén úrként szövetségest keres, a leghatalmasabbat. Elébb a követét fogják 
el, később ő t. Huszonöt éves korában megismeri a magyar frondeurök vesz-
tőhelyét: azt a bécsújhelyi börtönt, ahol egy Zrínyi- ősét kivégezték; belülr ő l 
ismeri meg. 

Bécsújhelyt a trónörökösb ő l lett jezsuita tanítvány, udvari ember, szentbi-
rodalmi gróf személyében megszületik a kalandregény-h ős, aki a francia no-
vella Tekeli-je mögött személyes vakmer őségben nem marad el. Ami vele 
történik s amit tesz: megfelelne egy pikareszk regényben fejezetnek. A császári 
pribékek éjjel hurcolják el. Felesége mell ő l, az ágyból. A mozzanatot az utókor 
kisdiákjainak kettős borzongására festmény örökítette meg, történelmi olva-
sókönyvekben. A cellában, ahová vitték, a birodalmi herceg az ablakrács 
elfűrészelésében saját kez űleg segít az inasának, aki vele van, a nagyúr a 
börtönben is úr. Álruhában jut ki Bécsújhely utcáira, ahol eltéved, lovon. 
Stájer baka közrend ű  részegségét utánozza a sárosi gróf, hogy az ő rállókban 
gyanút ne keltsen. Véletlen szerencse juttatja ki a városkapun: egry baka 
csakugyan elmaradta városban; a tisztje figyelmeztette a kapu ő rséget, engedjék 
ki, ha elékerül. Kinn feleségének fogatja várja a herceget, aki szöktében se 
siet annyira, hogy meg ne álljon, egy éjszakára, feleségénél, Lengyelbe vágta-
tóban. A kaland sikerének lehetett valamicske része abban, hogy kés őbb 
annyira bízott szolgálataikat kínáló kóbor lovagok kalandos plánumaiban. S 
hitt benne, hogy egyéni s vakmer ő  vállalkozásnak lehet politikai eredménye, 
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Szekfű  gúnyosan, inkább szánalommal, mint megért őn, említette az utolsó, 
rodostói változatokat. 

Lengyelországi támaszpontján a fejedelemség várományosa olyan figyelem-
mel fogadta az elégetlenek küldötteit, amilyen szorgalommal küls ő  szövetsé-
geseket keresett számukra európai távlatú diplomataként. S amikor a szabad-
sághős Rákóczi a Recrudescunt kiáltványt bocsátotta ki, a diplomata Rákóczi 
XIV. Lajosnak írt. Neki így: „Semmi sem tehet boldogabbá, mint ha Istent ő l 
kapott rangomat és becsületemet a hazámbeliek között, Felséged dics őségének 
szolgálatába állíthatom és nyilatkozhatom." Az ilyen levél stílusa Persze író-
jának inkábba szándékát érezteti, a címzett felé, de a Sárost gróf személyében 
egy magát Isten kegyelméb ő l való vezérnek tekint ő  ember fordul arisztokra-
tikusan loyális h űségnyilatkozattal mosta francia királyhoz. S XIV. Lajoshoz 
haláláig nem csupán úgy h űséges, ahogy pártfogó szövetségeshez szokás. Ra-
gaszkodása nem n ő  vagy csökken a támogatás mértéke szerint: úgylehet szük-
sége volt rá, hogy legyen egy királya, a fejedelemben az arisztokratának, 
Neuhaus neveltjének is: elvégre a legkeresztényebb királya címzett. Nem a 
szultán. 

Vezérlő  fejedelemként, egyedül szabadságh ősként maradt volna Rákóczi 
képe a magyar tudatban (nem a tudósokét, a történészekét értem természe-
tesen), ha Mikes nem írja, nénjének, a maga leveleit Rodostóban, vagy ezek 
116 nem kerülnek: az irodalmi remeklés tananyagként is maradandóbb, mint 
a történelmi lecke! Végs ő  fokon ezek a levelek adták hozzá a remete-pátriárka 
és a mélységesen vallásos ember vonásait a h ős alakjához a köztudatban. De 
az az eszményítés, amely szegényítve magasztosít: a Levelek nélkül is Thököly 
fölé emelte volna Rákóczi alakját. Az ő  függetlenségi háborújában nem török 
a hátvéd, bujtogató, vagy hajcsár. Nincs megszálló idegen fegyveres er ő , mint 
elébb. De a hadviselés ugyanolyan. Valóságait a kuruc költészet, s az is, amit 
Thaly hozzáadott, érzékletesen fejezte ki. Kalandozó rohamait és szívós ge-
rillaharcait az ilyen vérszomjas strófák jellemzik hitelesen: 

A Rábcában vértül híznak a halak, 
Német vért űi, egymásra tátogatnak, 
Dícsírgetik Bezerédit magoknak, 
Hogy ő  volna fundátora javoknak. 

E csatákban sohase került hulláknak és sebesülteknek annyira közelébe, 
mint gyermekkorában, a munkácsi várban: nem annyira a kuruc csapatok 
hadvezére volt, mint inkább e hadak vezéreinek fejedelme. S hogy miként volt 
az, abba beleszólt az a becsvágy, amit származásának jussán az ősöktő l örökölt: 
ha Mikest honvágy fűzi majd Erdélyhez, ő t becsvágy kötötte s köti kés őbb is 
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— ugyancsak Erdélyhez. Vezérlő  fejedelem korában, 1704-ben, amikor erdélyi  

fejedelemnek is megválasztják: az érzékeny ember örömét azon, hogy felérte  

ősei rangját, csak az rontja, hogy az el őző  fejedelem, a mostohaapa, él még,  
egy rossz házban, Kisázsióban. De reálisnak ezt, az erdélyi fejedelemségét,  

érzi. Holott az jelent többet, hogy a magyarországi rendek választották meg  

vezérlő  fejedelmüknek. Holott a Rákóczi-birtok Fels őmagyarország területén  
húzódott végig. Holott a kuruc sereg zöme a Felvidékr ő l, a Tiszántúlról meg  
a Hajdúságból került. Holott Erdélynél talán még a Dunántúl is több katonát  

adott neki. Holott ő  maga nem igazán erdélyi ember, nem székely, félig se az.  

Holott az erdélyies magyar politikai hagyománynak nem Erdély Rákóczi-fe-
jedelmei voltak a kifejez ő i. De az ősökkel jelentkező  múlt törvényereje ezeknél  

a tényeknél erősebb benne: egyedül ez a státusa öröklött is. A neuhausi, bécsi,  

itáliai évek tágabb perspektívája is mind amellett szól, hogy végcélként az  

erdélyi fejedelemség reálisabb, könnyebben fogadtatható el küls ő  hatalmi  
tényezőkkel, minta magyar királyság. Erdély fejedelmeként nem a máséra tör,  

hanem a magáéba ül, s diplomataként az eur бpai tényezőket számba veszi.  
Németül, franciául, csehül és olaszul — és persze latinul is — több uralkodóval  
levelez, és úgy rémlik, több udvarhoz küldözget alkalmi fullajtárt, mint ahány  

kormányhoz Kossuth küldte ki embereit kés őbb. A szabadsághős, míg gene-
rálisai a magyarországi háborút akarják gy őzelemre vinni, egyben egész Eur бpa  
hatalmi újjárendezésén munkál szabad idejében. Diplomáciai terveibe bele-
értődik: béketeremtés a cár és a svéd király közt a francia király és a bajor  

választó segélyével; a célból, hogy a bajor választ ő  a magyar trónra kerüljön,  
s Rákóczi Erdély fejedelmi, Szaniszl б  pedig Lengyelország királya maradhas-
son. Vagyis a magyar szabadságküzdelmet az eur бpai uralmi érdekek részévé  
akarja tenni. A kuruc rohamok alatta diplomata sakkhúzásokat folytat; a  

sakktábla: Európa. Ez — akar a függetlenségi harc hagyománya és Erdély —
elő írja, hogy holott a jezsuiták neveltje volt, a vallásszabadság védelmez ője  
legyen. A szécsényi gyű lés egyik emlékérmén a három vallást megszemélyesít ő  
nemtők az egyesség tüzét élesztik, a felírás „concordia religionum animat  

libertatém"; ami szebb mottónak, mint az „ökumenikus" szónak. S figyelemre  

méltó, hogy míg Kossuth inkább csak Világos után — mintegy post festa — vált  

Eurбpa-tervhalmozóvá, emigránsként, Rákóczi már 1703-ban az. Az maradt  

Majtény után, ami volt már Majtény elő tt. A trencséni harc s Lőcsén az árulás  
vereség a hadvezérnek, de benne a saját-rangján-diplomata európai tervez ő t  
és a vallásos embert nem verte meg. Amikor elindult Lengyelbe, nemhogy  

számára Magyarországon kívül nincsen élet, s ha van élet, nem rangos élet.  

De szép szó, amit a kuruc költészet ad Rákóczi szájába:  
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Szév Magyarországom! 
Jaj, szörnyű  fájdalom 
Meg kell tőled válnom, 
Vizeid folyását, 
Erdeid nyílását, 
Mezeid kalászát 
Lovam lába nyomát 
Te áldott földeden 
Már többé nem látom.. 

A vállalkozó ember Danzigból — ezt a kiköt ő t a kurucok Danckának hívták 
1'712-ben indult Franciaország s királya felé. Hogy a közbees ő  uralkodóknak 

ne alkalmatlankodjon: hajón ment. Az angol parton kötött ki el őször, Hull 
kikötőjében. Mivel az angol politika éppen esedékes érdekeinek nem felelt 
meg, hogy a királynő  Rákóczit fogadja: vesztegzárt mondtak ki, s így partra 
se szállhatott. A hajó a csatornáról a Szajna vizére tért, s Rouenben kötött 
ki. Luxembourg várta s nyomban felajánlotta párizsi házát Rákóczi szállásának. 
A fejedelem — vagy diplomáciai, érzéke sugallta ezt, vagy ezt a tanácsot kapta 

úgy döntött, hogy egyedül a Sáros grófja címet használja majd, mivel ezt 
még a bécsi császártól kapta, s ha a francia udvarban a Bécst ő l kapott címmel 
szerepel, a francia külpolitika rugalmasságának érdekeit aránylag kevésbé 
incommodálja: a rangos ember, akit egyébként mindenki fejedelemként kezelt, 
diplomataként választott nevet. Ezt annak a XIV. Lajosnak a portáján hasz-
nálta, akihez valóban mélységes h űség és tisztelet fűzte. A király akkor még 
minden európai uralkodó id ős mintaképe s az európai divatok már elöregedett 
arbiter elegantiariuma volt, s a Saint Denis-ben eltemetett félszáz francia király 
közül egyedül ő t érezték — s érzik talán ma is — egyes franciák a maguk 
ideáltípusának, holott tábornokai alighanem vesztettek annyi csatát, amennyit 
Napóleon nyert. Versailles élete egy geometrizált síksági Olümposzéhoz ha-
sonlított, ahol azonban Zeusznak a kisebb istenek inkább voltak alárendeltjei, 
minta mitológiában. 

Louise de la Valliére ekkor már ott volt, ahol a tavalyi hd. Montespan 
asszonyt is leváltotta a hites szeret ő  magas méltóságába Mme de Maintenon, 
akit végül az akkor már 75 éves király feleségül is vett. (Egy családon belül 
Franciaországban is változatosak voltak a sorsok akkoriban, a kiváltság nem 
egryedül a miénk. De Maintenon asszony nagyapját, a hugenotta Agrippa 
d'Aubigné-t halálra négyszer ítélte az akkori király; a Napkirály kései felesége 
igen fiatalon öreg költőhöz, Scarronhoz ment feleségül, kora özvegységében 
a királyi Montespan lány nevel ője, s moralista pedagógiai írásai mindmáig 
igen előkelő  helyet adnak neki a francia irodalomban.) A hetven éve uralkodó 
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királynál is idősebb Madame de Maintenon az udvar legbefolyásosabb cso-
portjának volta feje, a csoport vezet ő i Montespan asszony fiai voltak, akiket  
XIV. Lajos vérbeli királyi hercegeknek ismertetett el, míg Rákóczi egy íróde 
ákja tömören „királyi fattyak" néven aposztrofál. A fejedelem, mivel személyes 
tisztelet fűztea királyhoz, természetszer űen a személyéhez közelebb álló udvari 
csoporthoz kapcsolódott: amúgy is ez volta legbefolyásosabb udvari párt. 
Rákóczi legális és reális helyezkedése az elmúlt száz esztend ő  történészeinek 
többségét lehangolta. Talán mert, ahogy a publicisták egy részét a jelen helyett 
a múlt befolyásolja, sok történészre az a jelen hat, amelynek ír, er ősebben a 
múltnál, amelyrő l ír ... A ferencjóskás vagy viktoriánus erkölcs azon alaposan 
megbotránkozott, hogy a Napkirálya maga természetes fiait királyfiaknak 
tekintette, vállalva a vérségi kapcsolatot, ami annál azért kisebb keresztény 
bűn, mint ha következetesen megtagadta volna őket, ezt egy-egy Habsburg, 
gondolom, könnyedén megtette alkalomadtán. Gyakori és szembeötl ő  polgári 
elkomorodásuk azon, hogy a „szegény tiszta élet ű  fejedelem" a „céda" francia 
király udvarában ilyen rossz társaságba keveredett, elég szórakoztató. Történt 
ez a züllött Versailles-ban, ahol a Napkirály akkortájt már, részben magas 
kora, részben De Maintenon asszony hatására roppant erkölcsös életet élt, s 
a királyi fattyak közül Toulouse grófja, akár Rákóczi, leginkább vadászni 
szeretett. A közös passzión kívül, ami könnyebbség — a politikai efficiancia is 
elő írta, hogy Rákóczi velük tartson: az övék volta dönt ő  szó. Ám mindez nem 
akadályozott meg egy — igen kiváló — történészt abban, hogy a jelen század 
negyvenes éveiben Rákóczi kapcsolatait így értelmezze: a szám űzöttel csak a 
fattyú királyfiak álltak szóba, ami bizonyítja, milyen szánalmas az emigráns 
helyzete, s feledte, hogy a törvényes házasságból szakadt trónörökössel Rákóczi 
nemigen tarthatott kapcsolatot: a dédunoka igen kicsi gyerek volt még akkor. 
A következő  Lajos gyámja, Orléans hercege, történetesen ugyancsak fattyú-
királylányt vett feleségül, s Orléans édesanyja, a kedves id ős „Madame", 
kedvelte Rákóczit, akinél megértést talált, ha szidta fiát, menyét s az udvar 
erkölcseit. Enyhén szólva badarság s kétségkívül menthetetlen felel ő tlenség 
lett volna, ha ő  az erkölcsök kéretlen purifikátorának prédikátor-szerepét látja 
el a tükörfolyosókon. A szerelmi szokásokhoz nem asszimilálódott, de 
displaced person se volta francia udvarban, ahol nem csupán egy kártyára 
tett: gondosan ápolta kapcsolatait a spanyol királlyal, a cárral, valamint a 
szultánnal is. S ami történészek anyakönyvkódex ű  erkölcsi nézeteit olyannyira 
sértette, inkább arra vall, hogy Rákóczi jól kiismerte magát ebben az udvari 
világban, ahol a közélet fóruma az udvar volt, meg a párizsi el őkelő  házak, 
ezekben szalonnak a hálóterem szolgált, s a háziasszony esténként ágyán ülve 
vagy fektében fogadta j б  társaságbeli látogatóit, akik a nagy mennyezetes ágy 
lába és a fal közti szabad térségben helyezkedtek el, amit „ruelle"-nek hívtak, 
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s ezek az utcácskák olyasféle szerepet tölthettek be az udvari politikában, mint 
a parlamentekben a folyosók. Királyi vadászatok alkalmával Rákóczi magában 
a palotában kapott szállást, s magánérintkezésben uralkodónak kijáró tiszte-
letadás övezte, Sáros grófjának, az udvarban kijáró rangja szerint szüksége 
volt saját udvartartásra is. Párizsi éveiben két udvara volt. Francia udvaron.. 
cokra kíséretként volt szüksége udvari ünnepségeken s vadászatokon. A ma-
gyar háznép azokból adódott, akik Párizsba követték, de a neves kuruc vezérek 
közül egy se ment vele: Bercsényi, Eszterházy és a többi nagyúr Lengyelország-
ban maradt. Rákóczi magryar kíséretének tagjai Mikes, Ilosvay, Gosztonyi,  
Ghiczey, Brenner nem lévén udvarképesek, Párizsban éltek, Rákóczi házában, 
amit a franciák Maison de Transsylvania néven tartottak számon. 

„Tevékenységem legfőbb színhelye a Transsylvania palota volt — mondja 
De Grieux a Manon Lescaut egyik oldalán —, ahol az egyik teremben fáraót 
játszottak egy asztalnál, a többi teremben pedig különböz ő  kártyajátékot, sót 
kockáztak is. A hasznot, amit e játékbarlang hozott, R. herceg fölözte le, aki 
ez időben Clagny-ben lakott ..." 

Vagryis míg Rákóczi a francia memoárirodalom klasszikusában kapott tisz-
tes helyet, a magyarok háza Abbé Prévost remekében nyert említést, s több 
mint egry évszázad múlva, 1913-ban Szakf ű  Gyula hatvanhárom vármegye 
határozati haragját vonta magára e kártyaház említésével, valamint azért a 
„hazaárulásért", hogy Rákócziról a bécsi levéltár adatait is figyelembe vette. 
Holott szükségszer űen ez volta leggazdagabb: a bécsit egy más kémszolgálat 
se múlta felül Rákóczi iránti érdekl ődésben ... Mégis Szakfű  szorgalma 
olyasféle felháborodást keltett, mivel „Rákóczi szent mocsoktalan nevét" 
beszennyezi, amilyen a Bánk bánban Melindával kapcsolatban jelentkezik. 
Holott a kor szerinti valóság az volt, hogy mivel Párizs városa a hazárdjátékot 
eltiltotta, kártyabarlangot csak olyan nagyurak nyithattak, akiknek udvari 
befolyása a városi rend őrséget sakkban tartotta: ez a lehet őség csak kiváltságos 
elбkclбségek számára volt nyitva. A Maison intendánsa, Brenner prépost 
Rákóczit miniszterként szolgálta, s beadványaival külügyi terveit mozdította 
elő  alacsonyabb hivatalokban, s a párizsi rend őrfőnök okvetetlenkedéseinek 
tárgyában interveniált, vagy Párizs várostól sürgette az esedékes kamatokat. 
A király ugyanis Rákóczira testálta a f ővárosnak adott hatszázezer livre kölcsön 
négyszázalékos kamatát, amit az adós város ritkán folyósított. A Napkirály 
számjegyszer űen bőkezű  adományairól Saint-Simon azzal a pontossággal szá-
molt be, amely anyagi kérdésekben arisztokratákat jellemezni szokott, se ezek, 
se a kártyaház nem akadályozták meg, hogy a fejedelmet „bölcs, szerény, 
meggondolt" emberként becsülje. 

A bujdosó már Franciaországban megérl ődik: Rákóczi a Napkirály halála 
évében vett meg remetelaknak egy házat, a kamalduliak kolostora mellett, 
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Grosboisban. Ezt erkölccs ősz történészek legszívesebben azzal magyarázták, 
hogy a tisztalelk ű  Rákóczi megcsömörlött a francia udvar romlottságától, s a 
vallás vigaszára vágyott. Megemlítve ezt mellékesen, hogy XIV. Lajos halálával 
az „ancien court", amely támasza volt, befolyását vesztette ... Hogy a vallás 
vigaszára vágyott, arra elég bizonyíték van írásaiban. Érthet ő , hogy nem 
mondta ki, bár valószínű leg hamar észrevette, hogy az agg Napkirály már nem 
ugyanaz a XIV. Lajos, s Franciaország se az a nagyhatalom, Párizsból nézve, 
aminek Patak vagy Krakkó messzeségéb ő l látszott, régebben. Azt, hogy az 
európai status quo megmerevedett, az, hogy ezért is Bécs hatalma mindenkit 
nyugtalanít, nem következik, hogy bárki áldozatot hoz ellensúlyozására, nem 
igazán volt érdemes meditációképp papírra tenni. A király halála rég véget 
ért korszakra tette rá a pontot, s vele nem Rákóczi személyes becsülete 
csökkent: Bécs politikai súlya nő tt a francia udvarban. A császár követe a 
külügyi hivatalban már odáig ment, hogy követelte, a Rákóczinak nyújtott 
„támogatást" és „védelmet" szüntessék meg, s utasítsák ki Franciaországból, 
mire a régens minisztere azzal válaszolt, hogy nem Rákóczi politikájának 
támogatásáról és védelmérő l van szó, hanem arról, hogy a király Sáros gróf-
jának „menedéket" nyújt, és „ellátmányt" biztosít: a finom udvari különbség-
tétel az emigrációknak juttatott anyagi támogatások mibenlétér ő l túlélte a 
francia királyságot. Orléans hercege jó politikus volt, de se az ő  presztízse, se 
Franciaország ereje nem volt elég fedezet nagyvonalú tervekhez. Így Rákócziban 
szükségszer űen háttérbe szorult az európai konstellációt rendezget ő  diplomata 
nagyúr, s ez módot adott rá, hogy egyéniségében a vallásos ember, Neuhaus 
neveltje, akit a janzenista hatás reformált, felülkerekedjen. A rebellis iránt, 
aki csakis eretnek lehetett, az élelmes Bécs szorgalmasan élesztgette Róma 
gyanúját a kúrián, hiába. Vallomásaihoz a mintakép túlzottan nagy volt ahhoz, 
hogy követésével remeket írhasson, de ahogy a kuruc hadak vezérlése nem 
semmisítette meg benne se a világfit, se az udvari embert, se az európai 
diplomatát: a „remeteség" és vallás vigasza se pusztította el a nagyurat: vadászni 
továbbra is eljárt hetente kétszer, Grosbois-ból is, a fontainebleau-i erd őbe. 
A spanyol királlyal tovább levelezett. De az európai megnyugvás következtében 
mára szultán követét hallgatta egyre figyelmesebben. Ez Isztambulba hívta, 
jelezve, hogy a Porta, Erdély irányában, katonai vállalkozásra készül. Erdély 
hatott: a Rákбczi-fejedelmek emléke. Az örökség, Grosbois-ban se halványult 
el, az erdélyi csillag fénye rontotta tiszta látásán. 1717 márciusában a régens, 
aki éppoly lelkiismeretes volt közügyekben, amilyen léha magánügyekben, 
holott Rákбczi jelenléte inkább csak tehertétel volt már, igyekezett maradásra 
bírni: kevés realitást látott a szultán terveiben ... A fejedelem mégis hajára 
szállt а  Мѓгу n-tengег  felé. Ezzel a lépéssel kapcsolatban, amit Párizsban 
mindenki faux pas-nak tekintett, jegyezte meg Saint-Simon azt, hogy „tehetség 
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és szellem nélküli" ember, „bár a nagyságot nem nélkülözheti". Nem értette, 
miképp bízhatja magát a hullámok kedvére s egy kudarcra ítélt török vállal-
kozás kényére az, akinek a világ közepén ilyen kiváltságos helyzete volt; neki 
se Erdély, se Rákóczi fejedelmei nem mondtak sokat. Ezt a mondatát, holott 
csak az elhajózásra célzott, ugrásra kész magyari érzékenység ugyancsak g őgös 
francia lenézésre magyarázta a barbár keleti iránt. A remény, hogy Konstan-
tinápolyon át Erdélybe visz az út, már füstbe ment, mire megérkezett. Máshova 
vezetett. A helyet maga Rákóczi így írta le Conti hercegn őnek küldött leve-
lében: 

„Amióta ismét városban élek, újfajta csodálatosságokat láttam ... mihelyt 
a mezei munka és betakarítás befejez ődött, az egész város bárdok kopogásától 
hangos: vágják a napon szárított gyenge bivalyhúst, hogy kolbászba töltsék. 
Ezután kezd ődnek az esküvők rendszerint éji időben, meglehetősen gyászosan 
lobogó lámpások fényénél. Az élen duda visít, éles félhangjai az éj békés 
csöndjében sértik a fület. Az ünnepség fényét még inkább emeli, ha e pásztori 
hangszer mellé egyhúrú heged ű  is kíséretet ad. Nagyon illik az itteni áriákhoz, 
melyek nem egyebek, mint közönséges bélhúr-nyekergetés. Ne lep ődjék meg 
asszonyom, de itt mindig egry nóta járja, melynek kádenciáját vad kurjongatás  

adja meg, a görög vagy örmény érzelmek finomságainak ékes kifejezésekép-
pen . .. Képzelni se tudok nevetségesebbet, mint az itteni lakósok tánca 
ilyenkor. Körben táncot járnak ők is, de a nők külön járják, és a férfiak alig 
lépnek előre egyet-kett ő t, máris ugyanannyi lépést tesznek hátrafelé, miközben 
a legvígabbak iszonyatos b őgéssel adnak kifejezést jókedvüknek. Így szorgal-
matoskodnak a városi lakosok szaporításán, hogy p б tolják azokat, akiket a 
pestis elragadott." A levelet Ferenc Fejedelem aláírással jegyezte, a fordítás 
Köpeczi Béláé. Ki beszél itt? Tomi-ban Versailles Ovidiusa? A várost Rodos-
tónak hívják .. 

„Ostorod!" cserélte a városnév bet ű it értelmére Mikes. A magryarok az 
örmények házait kapták. Urukat, aki erdélyi fejedelemség felé menet rekedt 
meg ott, a helybeliek következetesen „magyar király"-nak nevezték. Melléje 
húzódtak Lengyelországból a tábornokai: Bercsényi, Eszterházy, emezt a töb-
biek lenézték, mert rangon alul házasodott. Rákócziné, mihelyt Rákóczi Kons-
tantinápolyba hajózott, átköltözött Párizsba német földr ő l, ahol férje párizsi 
éveiben élt. A férj a rodostói szálláson két haza: Magyarország és Európa 
számkivetettje. Vele volt még a kuruc sereg haditanácsa maradékaiban. Be-
lő lük megteremtette maga köré Versailles-t, bel ő le azt, amit lehetett az örmény 
negyedben. A maroknyi magyarok fejedelmi szertartásrendje olyan, mint Ver-
sailles-ban a királyé: felkelésénél részt vett a háznép. Le Notre-kertet nehéz 
ott kiépíteni, nehezebb, mint Postdamban, vagy Pétervár mellett: de a széls ő  
házak elő tt a partra néző  területet kertesítette,francia ízléssel. Lugasát „Bel- 



vederc"-nek hívta, ez aMárvány-tengerre nézett. Voltaire Candide-jónak, 
amikor Konstantinápolyba ér végül, ezt mondta Cacambo: 

„Kedves gazdám, Kunigundád а  Мгу i1П -tІngсг  partján tányért mos egry  
fejedelem házában, noha annak igen kevés a tányérja: Kunigunda rabszolga 
egry bizonyos Rakotski nevű  hajdani uralkodónál, akinek a török császár 
naponta három tallért adott a menedékhelyén. De ami sokkal szomorúbb, az 
az, hogy Kunigundának oda a szépsége, iszonyúan megcsúnyult." 

Rákóczi még Rodostóban is bekerült a francia irodalom egry remekm űvébe, 
s a harmadik még maradandóbbnak bizonyult, mint az idézett kett ő . Akár 
Párizsban, Rodostóban is két udvara volt. Egy magyar, egy nemzetközi. Itt 
azonban a magyarok voltak többen, ők is civakodtak többet. Rákóczihoz nem 
ért fel ez, a szertartásokat leszámítva a magányt kereste. S dicsérete is, ha élte. 
Esztergályozott, elmélkedett, írt. Külföldiek is jelentkeztek szolgálatára, kül-
földre ezeket küldte, köztük egy franciát, „akinek neve Viguru" — ahogry Mikes 
undorral írta. Ez bejárta Európát a fejedelem követségében és költségén; az 
iratokat eladta a császár ágenseinek is. Ebben a korban akadnak b őven ilyen 
kalandorok; megint felt űnik Rákóczi életében a kalandregény, most már 
valóban a fikció elemeivel. Az eszes franciát ötletességben egy angol udvaronc 
múlta felül. Ploutmannak hívták, s Rákóczihoz ezzel a plónummal fordult: a 
törököknek hajóra van szüksége; ő  jó kapcsolatot tart egy kalózcsoporttal, 
amelynek van hajóhada, ezt a flottát cl kellene adnia szultánnak; cserébe egy 
szigetért aMárvány-tengeren; ahol a kalózok letelepednek; s Rákóczi lenne 
a fejedelmük. „Egyedülvalóság, lelki elhagyatottság, gondolatainak senkivel 
nem k(zlése, külső  szellemi hatás tökéletes hiánya, egyszóval a szám űzöttség 
természetes nyomorúságai megtették a magukét" — vonja le Szekf ű  a kínálkozó 
következtetést az emigráns-lét kilátástalanságáról. De hót igaz ez? Ez is igaz. 

Ahogy az is, hogy Rákóczi plánumok szövögetésével nem bujdosásában 
kezdett el foglalkozni, s szolgálatot — ha nem is a saját ügyének és a magyarok 
ügyének — de a francia királynak Rodostóban is tudott tenni. Hatalom nélkül, 
remény nélkül, pusztán a képességeivel. 1732-ben, épp az elszigeteltség és 
elidegenültség tizenötödik esztendejében Bonnac francia követtel ő  közvetí-
tette a békét az orosz és török birodalom közt. Bonnac utóda állandóan kérte 
a tanácsát, közbenjárását. A török—orosz határt kijelöl ő  bizottság is őhozzá 
fordult. Nem veszett ki belő le a „bölcs, szerény, megfontolt" ember az örmény 
negyed elszigeteltségében se? Elszigeteltség volt-e egészen? A francia követ 
holtáig nagy elismeréssel emlegette a rodostói magános ember diplomáciai 
érzékét. Emlékiratot kért t őle, európai politikai kérdésekben, hogy Versailles-
ba küldje. Fejedelmi tekintélye Rodostóban, az egymás hegyén-hátán él ő  
kurucok, e megtorlott falka juh, közegében sem csökken. Vallásossága mélyült. 
Magánya is. Latinul fejezte ki a Meditatio in forma soliloquiorum cím ű  
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munkájában. Franciául a fejedelmek keresztény morál által el ő írt kötelezett-
ségeirő l értekezett török földön. Halált szebben, mint az övét, nem örökítettek 
meg irodalomban; az övét így írta Mikes: 

„Amitő l tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve 
bennünket és kivéve ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot három óra 
után reggel. Ma nagypéntek lévén mind a mennyei mind a földi atyáinknak 
halálokot kell siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak azért, 
hogy megszentelje áldozatfát annak érdemével, aki ma megholt érettünk. 
Amicsoda életet élt és amicsoda halála volt, hiszem, hogy megmondották néki: 
»Ma velem léssz a Paradicsomban« ... Hullassuk b őséggel könyveinket, mert 
a keserűségnek ködje valósággal reánk szállott. De ne eztet a jó atyánkot 
sirassuk, mert ő tet az isten, annyi szenvedési utána mennyei lakodalomban 
vitte, ahol a gryönyör űségnek és örömnek poharából itatja, hanem mimagunkot 
sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. . 

Rákóczi Ferenc eszményképének, XIV. Lajosnak Saint-Simon egry egész 
kötetet szentelt, de az egész kötetben nincs annyi melegség, mint ezekben a 
szavakban. A Napkirály koporsóját még Mme de Maintenon se kísérte el 
utolsó útjára: 2000 test őr lopta ki St. Denis-be; holttestét a nép haragjától 
félteni kellett. 

Második Rákóczi Ferenc ötvenkilenc évet élt. Az ötvenkilencb ő l huszon-
négy évet élt Magyarországon. A huszonnégyb ő l tizenkettő t kicsi fiúként. 
Felnő tt éveibő l mindössze tizenkett ő t tölthetett el hazájában. Tizennyolcat 
Törökországban morzsolt le. Négy esztendeje telt Párizs közelében, közel 
ennyi Lengyelországban. Magyarországon volt olyan európai, mint idekinn. 
Idekinn volt olyan magyar, mint Magyarországon. 

Melun, 1967 

Ez a Rákóczi-portré először a fontainebleau-i színházban került elmondásra a Magyar 
Evangéliumi Ifjúsági Konferencián. Kés őbb, rövidített változatban elhangzotta British 
Hungarian Fellowshipben. Két másik kiadatlan előadással együtt magyarság és európaiság, 
hazai és külföldi lét magyar értelmének összefüggéseit és értékét keresi. 

A kolozsvári Helikon 2002. május 25-i számából 



LEVÉL ÉDESANYÁMHOZ  

MIKES KELEMENRŐL  

TAMÁSI ÁRON  

Kolozsvárott, 1935. május 1.  

Szeretett és jó Édesanyám!  
Lássa más, mint vélekedik rólam, de én mingyárt nevetéssel kezdem el ezt  

a levelemet. Hát hogyan is ne kezdeném avval, mikor ekkora nagy és irtóztat б  
levéllel rontok bé a házba s kied azt gondolhassa, hogy immár meg is kaptam  
azt az elmebéli zavarodást, melyt ő l a tavaly olyan erössen féjtett. De várjunk, 
mert mindennek vagyon magyarázatja, azonképpen ennek a levélnek is. 

Nem is rég volt, mert csak egy esztendeje, hogy otthon lehettem Farkaslakán 
s egy kicsi idő t együtt töltheténk. Szép tavaszt értünk akkor, de még a szép 
tavasznál is szebb volt, amikor én rakásba tettem eddigvaló könyveimet, 
amelyeket én mind a magam nyughatatlan elméjéb ől töltöttem meg, s akkor 
azt mondtam nagy gyermeki és igaz örömmel; lássa-é Édesanyám, ezeket mind 
én írtam teli! Akkor esett meg, hogy kied egyfel ől a megélhetésemet búsulotta, 
másfelő l pedig az elmebéli megbillenést ől féjtett. De az aggodalom után 
mingyárt felderült a kied orcáján a menyboltozat s abban a két nevet ő  tatáros 
szemiben is feltündöklött az anyai csillag. Jól észrevettem, hogy örömit találja 
bennem és elmém gyümölcseiben, de egy csepp mégis hiányzotta tengerb ő l. 
Nagy epekedéssel azt mondó nekem ugyanis: még csak azt szeretném megérni, 
hogy nekem is irnál valami széprб l, valami szépet. 

Hát ez a magyarázatja ennek a hosszú levelemnek. 
Mert én attól a perct ő l fogvást folytonosan csak azt kerestem, hogy találnék 

valami szépet, amirő l úgy tudnék írni, mint azt a vágyam sarkalja és Édesanyám 
megérdemli. Most nagy öröm vagyon, mind az én szivemben, mind pedig a 
papiroson, mert reátaláltam arra a szépre. S nem is kitalált dolog, amir ő l 
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szólok, hanem Ember és annak az embernek valóságos története. S a tetejiben 
még székely ember is; igaz, hogy nem udvarhelyszéki, hanem csak háromszéki, 
de abban azután a legjobb féle, mondhatnám példakép. 

Ha szükség volna reá, akkor is csak egy hibát lehetne találni benne; ez az 
egy is nem más, minthogy megholt, mégpedig elég rég, mert ennekel ő tte 174 
esztendővel. Szükség azonban a hibatalálásra nincsen, mert olyan ember volt 
ez a háromszéki, aki a holta után egy könyviben feltámadott s még mindegyre 
jobban támad. 

Elképzelem, hogy kied most mily figyelemmel és nagy kiváncsisággal várja, 
hogy megmondjam ennek az embernek a nevit s elbeszéljem az ő  kincses életit; 
valamint azt is, hogy mit tudott írni abban a feltámasztó könyvben, olyan 
nevezetest. De erre még egy kicsit várni kell, mert az a világ, amelyben ő  
született és gyermekeskedett, mindenképpen megkívánja a fülön való ragadást. 
A bárány mondatja velem, vagy éppen a galamb a fülön való ragadást, mert 
amicsodás idő  volt az, kegyetlenebb elbánást is megérdemelne. Mert ha cl 
tudja képzelni, akkor képzelje el, hogy milyen lehet legvalóságosabban a 
siralom völgye. Nohát olyan volt akkor mind egész Magyarország, mind pedig 
az erdélyi tartomány. Minden hely teli volt rakodva német katonákkal, akik 
Ott is űzték a törököt, ahol török egy szikra sem volt. De bezzeg volt magryar 
és volt más hazai lakós s török helyett százszor török volt az minden német 
katonának. A sereges és nagyugró sáska, vagy a ragadozó erdei állat s még a 
vészesen terjedő  ragadós betegség is mókás dolog ama kegyetlen és pusztító 
németek mellett. Féltek is úgy a szegény magyarok t ő lük, hogy aligha félhettek 
úgy még a tatároktól is. Azt mondja a történelem, hogy példának okáért egyszer 
öt magyar falu, amelyik egymás mellett volt s meghallotta a németek jövésit, 
futni kezdett ropogós télben az erd ők felé. A gyermekeket szorgos futásukban 
elhullatták az útakon s azok ott fagytak meg szegények, de a nagyok sem 
menekedtek meg benn az erd őkben, ahol étel és ital helyett mind csak megöl ő  
hidegben részesültek. Ha akarná valaki, személyes tanut is idézhetne, amint-
hogy a történelem is idéz egy hadi birót, aki maga is német zsoldos katona 
volt, de mégis némi csekély emberséggel, mert ilyeneket írta felettes néme-
teknek: „A német katonaság elnyomatása alatt valósággal odajutotta magyar-
ság, hogy előbb ökreiket, azután földjeiket s legvégül a feleségük és a gyer-
mekük testét kéntelenek eladni. Gyermekeiket a töröknek adják el 
rabszolgaságra, mert a német katona nem kérdi, hogy honnét a pénz, hanem 
csak legyen!" 

Hát ebben a világban született az a csecsem ő  ember, akirő l írom a levelemet. 
S amicsodás volt az a bánatos id đ , azonképpen érkezék a világra ő  is. Nem a 
családot, vagy a bels őséget s a házi gazdagságot gondolom, mert azt mind 
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szerencsésnek lehetne nevezni, mivel az apja s az anyja egyaránt jova nemesek  
voltak, igen módos udvarházzal és megélhetéssel. Hanem az apát hiába kereste  
volna szeminek els ő  kinyílásával a gyermek, mert az háboruban id őzött éppen  
s nem is lehetett tudni, hogy mely részen. Csak kés őbben vették a szomorú  
hírt, hogy a székely kurucokkal együtt egy bizonyos Thököly nev ű  vezérhez  
állott, ami így nézve méltó cselekedet is lett volna, ha gy őzni is tudnának vala.  
De sajnos, úgy megverődtek a zernyesti csatában s éppen a gyermek születési  
esztendejében, hogy futásra kellett fogniuk a dolgot. Egyenesen béfutottak  
Havasalföldjére, ahol még a török basáskodott akkor. A szegény háromszéki  
vitéz azt gondolhatta, hogy immár biztonságos helyzetben van, de bezzeg  
felnyilék hamarosan a szeme, mert a havasalföldi vajda kiadta ő t az Erdélyben  
kevélykedő  német generálisnak, aki Fogarasra vitette s Ott nagy kegyetlen  
kínzásokkal halálba küldte.  

Ezt a vitéz székely embert Mikes Pálnak hívták, a fia pedig a keresztségben  
a Kelemen nevet kapta. Mivel pedig a falujuk Zágon volt, amely ma is j бhírben  
áll mind az egész környéken, azért az árva fiut Zágoni Mikes Kelemennek  
nevezik mindenütt, ahol magyarok laknak.  

Bajos igazat szólani, hogy vajjon szerencse volt-é az, hogy éppen szeren-
csétlenség, amikor néhány esztend ő  mulya elét űnt egy Boér Ferenc nevezet ű  
másik nemes ember és azt mondta, hogy ő  bizony elvenné feleségül a háborús  
özvegy asszonyt. Ha az asszonyt tekintjük, ő  szerencsének nézhette, mert  
feleségül menta nemeshez. Egy legfels őbb itélettel, ha az egész magyarság  
életire és j б  hírnévire gondolunk, talán ismét a szerencsét emlegethessük, mert  
eme második házasság nélkül Mikes Kelemen talán sohasem lett volna az az  
útmutató csillagunk, aki így lett. Mert a mostoha apa nagry változásokat vitt  
az árva fiúval végbe. El őször is átkereszteltette ő t a katholikus vallásra, mivel  
az édesapa református volt, de бmaga katholikus. Azután pedig elküldötté  a 
legénykét a kolozsvári jézsuita papok iskolájába, ahol sokat és szorgalmasan  
tanult, legkülönösebben a deák nyelvb ő l.  

Nem illendő  dolog az Istenre reáfogni mindent, ami velünk, vagy mással  
történik. De ebben a jelenvaló esetben mégis fel kell suhajtanunk a legmélyb ő l,  
hogy mily csudálatos az Isten csendes igazgatása, mellyel minden útat béfödöz,  
csupán egyet hagy nyitva, hogy azután azon az egyen futhassunk az Ő  akarata  
szerint! Mikor volna lehetséges, jobban látni az efféle rendeléseket, mint éppen  
a Mikes Kelemen életiben? Azt kell felelni, hogy soha. Ugyanis minden úgy  
következett egymásután, ahogy a stációk a keresztúton szoktak következni.  
Először csak béfogadta a katholikus Anyaszentegyház a háromszéki bárányt,  
azután már ment is a jézsuitákhoz, ahonnét hátra marasztotta nekünk azt  a 
rajzos munkácskáját, amely ilyen címmel ékeskedik: „Hit, remény és szeretet."  
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Ez az ő  jelmondása maradt egész életiben, de amikor leírta, akkor még  
bizonyosan nem gondolta, hogy északi Magyarországon nemsokára zászlóra  
fognak írni egy másik jelmondást is, amely így hangzott általa szegények  
siralomvölgyén: „Pro libertate!"  

Vagyis a szabadságért, amely elvétetett a magyaroktól.  
Ezt a szabadságos magyar zászlót egy szegény falusi ember emelte els őbben  

az egek felé, ahol az Isten lakóhelyét minden vallású ember egyaránt keresi.  
Hamar és bőségesen lettek társai Esze Tamásnak, mert Igy hívták azt a szegény  
falusi embert. De j б l tudták, hogy egymagukban nem sokra mehetnek a nagy  
és elterjedt német hatalommal szemben, azért vezért kerestek szorgosan. S ki  
lehetett volna valaki mása kuruc magyaroknak a vezére, mint éppen Rákóczi  
Ferenc! Csak ő  lehetett s ő  is lett, mert ismerte jól a magyar nép elnyomatását,  
melyet szinte nézni sem tudott már, hanem egy-egy kurta id őre elbujdosott  
elő le. S mi lett a kurta bujdosásokból? Els őbben lett a kurucok általános  
felkelése, azután pedig egy sírigtartó és nagy bujdosás.  

A nagy bujdosásig van azonban még egy és más, amit egyszer mi s egyszer  
pedig a németek emlegethetnek er ősebben.  

Nekünk legerősebben azt kell emlegetni, amikor annyira haladtak volt már  
a kurucok, hogy Rákóczi Ferencet Erdélyben fejedelemmé választották. Ez  
nemcsak azért nevezetes, hogy egyszer ilyen fejedelmünk is lehetett, hanem  
jelesen azért is, mert Mikes Kelemennel nagy dolog történt éppen ebben az  
időben. Ugyanis a nagy és szépséges fejedelem, akinek északi Magyarországon  
egy milliónál is több holdban volta földje, úgy magához, minta fejedelem-
séghez méltó udvart akart támasztani. Azt gondolta, hogy ezt a célját semmivel  
sem érheti el jobban és érdemesebben, mintha megalapítja az erdélyi „Nemes  
Társaság"-ot. Átal is váltotta mingyárt cselekedetté ezt a gondolatot, mert  
Kolozsvár városában, ahol ő t fejedelemmé emelték, helyb ő l meglétesítette az  
erdélyi magyar ifjakot.  

Tudni kell, hogy Boér Ferenc úr, mármint a Kelemen mostoha apja,  
mindenütt ott szokott volt lenni, ahol valami kedvez ő  dolog rügyezésébe fogott.  
Igyhát az erdélyi nemes urfiakot sem lehetett nála nélkül összeválogatni, mert  
mingyárt jelentette a fejedelemnek, hogy neki is volna egy arra való fia. A  
fejedelemmel beszélni lehetett s azt válaszolta, hogy hol vagyon hát az a nemesi  
ifjú? Jótól kérdezte, mert Kelemen már ott is állotta fejedelem el ő tt. Szép  
öltözetű  és szolid ábrázatú ifjúnak látta ő t a fejedelem s mivel időre is éppen  
megfelelt, mert tizenhét esztend ős volt, azért maga mellé vette. Egyenesen  
apródnak tette meg, hogy az ő  legbelső  dolgaiban legyen a szolgálatfára. Nem  

kellett sok idő , hogy a fejedelem észrevegye: no, ebben az egyben jobban  
választottam, minta generálisokban, mert amíg ezek makacs természet űek és  
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mindenben a legnagyobb tudósok, addig ez az ifjú serény és ügyes a szolgá-
latban, okos és derütkelt б  a beszédjében, és szépen ragaszkodó minden cse-
lekedetiben. 

Az is az Isten titka, hogy miben és hol adja az embernek az ajándékot. 
Bátran el lehet mondani, hogy Mikes Kelemen ilyen titkos ajándéka volt 

az Istennek, mind a fejedelem számára, mind pedig a mi számunkra. 
Az ajándékban Rákóczi tudott hamarébb gyönyörködni, mert attól az id ő tő l 

fogvást, hogy Kolozsvárott egymás szemibe tekintettek, Kelemen soha el nem 
hagyta az ő  urát és a szegény magyarok vezérét. Jóban és rosszban huszonnyolc 
esztendő t töltöttek együtt, de inkábba rosszban töltötték mind a huszonnyol-
cat, mert négry esztend ő  múlva leesett a kurucok csillaga s talán elbujt valahol 
a magryar földbe belé, hogy még kincsesebb legyen az a föld. 

A csillag lehullása után azt üzenték a labanc németek Rákóczinak, hogy 
akarná-é magát s a vagyonát és társait épségben meg őrizni, mert ha akarná, 
akkor hódoljon meg s úgy lesz. Rákóczi erre nem is felelt, hanem csak eszibe 
jutotta kurucok zászl бja és azt gondolta, hogy inkább földönfutó lesz, csakhogy 
a zászló ragyoghasson mindig, amíg él a magyar nép. Meg is mondta abban a 
helyben az 6 generálisainak s más társainak, hogy hivségbe П  marad mindazo-
kért, amikért az Isten és a Haza rendelése szerint harcolt, de immár nem 
kivánkozik bírája lenni senkinek. Ilyenformán ki-ki maga biráskodott önmaga 
felett. Valahányan voltak, olyan ítéletet hoztak maguk felett, hogy nem tekintik 
a német szót, hanem Rákóczi mellett maradnak és véle együttesen vállalják 
a •zarándokságot. A fejedelemnek könnyben ázott a szeme, hallván a h űséges 
vallomásokat. De leginkábba fiatal Kelemen orcáján nyugtató a szemit, mert 
ez az ifjú nemcsak legh űségesebben állott melléje, hanem huszonegy esztend ő s 
létire ilyen bölcs szavakot is mondott: „Nagyságos fejedelem, az Isten rakós 
kenyeret hintett el imitt-amott az ember számára" s az velünk is úgy vagyon: 
menjünk tehát s ahol megtaláljuk, a magunk részit szedjük fel. 

Igy indult el a halálig tartó bujdosásra Rákóczi Ferenc, és véle együtt a 
hűséges csapat, mintegy ötvenig való ember. Az utjukot Lengyelországon 
keresztül vették s ahogy Ott megközelíthették a tengert, egy Danzig nev ű  kikötő  
városban hajóra szállottak s egyenesen Angolországba mentek. Itt azonban 
bal lábbal találtak partra ereszkedni, mert az ángol királyné Rákóczival még 
beszélni sem akart. Ha nem is akart, azért még nem szökdöstek belé a bujdosók 
a tengerbe, hanem elmentek Franciaországba, melynek a királyával rokonságot 
tartott Rákóczi. Els őbben is ide kellett volna j бni nekik, mert szíves fogadta-
tásra találtak. Meg is ülték úgy magukat a franciáknál, hogy amikor elmentek 
innét, már ötödfél esztend ővel voltak idősebbek. 
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Mikes Kelemen kiváltképpen nagy hasznát vette a francia vendégségnek,  
mert nemcsak megtanulta annak az országnak a nyelvit, hanem sok okos és  
útbaigazító könyveket is olvasott. Fiatal és jóféle értelmivel ezekb ő l mindent  
kivett, ami neki kellett. A legnagyobb lelki rezdülést mégsem ezek az okos  
könyvek idézték fel benne, hanem egy szép és nevezetes francia asszonynak  a 
levelei. Ezeket a leveleket akkor még nem tette volt nyomtatásba senki, de  a 
csemegés és pajzán dolgok miatt, melyek azokban a levelekben rejt őzködtek,  
mégis szélesen és hosszan el valónak terjedve. Azt is mondják némely tudós  
és babra emberek, hogy Kelemen innét nyerte volna a kedvet és a sugallatot,  
hogy ő  is levelekben írja meg, amit a szívében hordozott s amit a vilógban  
tapasztalt.  

En nem tennék esküt arra, hogyan és miképpen volt, de azt biztosan lehet  
tudni, hogy ez a háromszéki fiú elmebéli szükségben nem szenvedett. Ha  
netalán a szép francia asszony adott volna neki mintát és buzdítást arra, hogy  
belső  gazdagságának a gryümölcseit nekünk levelekben hagyja hátra, akkor  
legalább találtunk egy asszonyt, akit bátorsággal dicsérni lehet. De lám csak,  
nemigen van időnk a dicséretre, mert Rókócziék ismét tengerre szálltak, hogy  
valahol máshol szedjék fel azt a rakás kenyeret, amit Kelemen szerint, az Isten  
elhintett az ő  számukra. Nagy volta hír, hogy a török cs őszár milyen bőséges  
igéretekkel hivta az országába őket; de talán az ő  reménységük még a török  
igéretnél is nagyobb volt. Hát azt nem is lehetne csodólni, ha nagyobb lett  
volna, mert abban reménykedtek, hogy a hatalmas császór nagy hadat fog  
melléjük adni s ők annak a hadnak az élén tollason és zószl бsan fognak  
Erdélyországba visszamenni. Errő l a reménységrő l szólottak egymás között a  
bujdosók, amig a tenger hányta-vetette őket. Volt idejök elegendő , hogy fülitő l  
farkáig cirógassák a reményt, mert huszonöt napig ringottak a nagy vizen.  
Nem egyszer, de sokszor megesett, hogy Kelemen a bajtársaitól különhuz бdva  
mélyedezett. Talán azt hihették, hogy búnak esett az a j бszagú és csendülő  
lelke, de ő  bizony egyébb dolgon jártatta a pillangós eszit. Ez az egyéb dolog  
nem más volt, hanem az, hogy neki van egy ismeretlen Nénje s annak  a 
Nénjének ő  levél formójában mindent meg fog írni.  

Ugy is történt, ahogy a fejibe vette, mert ahogy megérkezhettek Gallipoli  
városába, még azon a napon papirosit terített maga elé és belékezdett az els ő  
levélnek a megírásába, emígy:  

„Édes Néném, háló légyen az Istennek, mi ide érkeztünk ma szerencsésen."  
Bizony, nagy szó volt az, hogy szerencsésen, mert még ma is jól meggondolja  

az ember a tengerre szállást, hát még abban az id őben, amikor a mérges szelek  
és a morgó vízhegyek kedvükre térengethették a haj бkot, mivel azoka mói- 
aknak csupán a tojásai voltak. Nem csoda hát, hogy a tenger er őssen ijedtit  
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vette Kelemennek, aki ezt nem is átallotta a Nénjének bévallani, mert az írta: 
„Én olyan bátor vagyok a tengeren, hogy ha a hajó egy oldalára fordul, már 
azt gondolom, hogy a halaknak leszek vacsorára. Még szint Péter is megijedt 
volt, mikor a vizben sipadoztak a lábai; hát mi b űnösök hogyne félncnk!" Hálá 
légyen az Istennek, ezt a tengeri ijedtséget hamar kiujulta s még az „etyepe-
tyéje" is jócskán megjött, csak éppen a jóféle ennivaló hiányzotta megkerült  
egyepetyéhez. Mert a töröknek olyan vallása van, hogy sem disznóhunt nem  
eszik, sem szalonnát nem tart, sem pedig töltött káposztát nem rotyogtat. De  
ami egyebet adtak volna, avval is elég rosszul jártak a magyarok. Nevezetesen  
úgy volta dolog, hogy a kajmakány, ki uraságban mingyárt a f ővezér után  
következik a törököknél, egyszer meghívta őket délebédre. Annyi igaz, hogy  
sokféle ennivalót hoztak a szolgák, de miképpen! Úgy, hogy csak megszagol-
tattak mindent s azután már el is vitték. Kelemen úgy kelt fel a „száraz ebéd"  
után, ahogy leült volt. Fel is fogadta abban az álló helyiben, hogy török  
vendégségbe máskor csak jóllakva megyén. Várhatta azonban, hogy ujólag  
meghíjja valami gazdag török s legalább az orrát megvendégelje, mert hivat-
lanul maradott. Aki els őbb embert meghívtak, második ízben az sem vágyódott,  
mert a török nem csinál ilyenkor egyebet, csak „ád egy pipa dohányt, egy  
findzsa kávét, azután, egy-két szó után, a hosszú hallgatás. Amikor pedig  a 
füstölőt eléhozzák, már az arra való, hogy el kell vakaródnia háztól".  

Azonban nemcsak asztalnál ember az ember, hanem egyéb állapotfában is.  
Itt tekintve, sók dicséretet kaptak Kelement ő l a törökök. Emberséges emberek  
voltak, ha a keresztényeket meg is vetették. Az érkezésnél is igen hathatós  
pompával fogadták a magyarokat és mindenféle tisztel ő  cifrasággal. Olyan  
nagy volta lárma és a tódulás, hogy Kelemen azt gondolta: „no, most elrabolják  
őket, s már csak azt nézte, hogy melyik kötözi meg". Szives és jó ember volt  
maga a vendéglátó kajmakány is. Ez pedig nem akárki volt, hanem a török  
császár rokona, mivel a császár leányával hált. Nem irigyletté t őle azt senki,  
mert úgy beszélték, hogy elegend ő  csúf a császár leánya. Elég csúf lehetett,  
mert a kajmakány ő t is úgy szokta volt megvendégelni az ágyban, ahogy  a 
magyarokkal cselekedett az asztal mellett. Emiatt panaszt is tett a leány az  ő  
hatalmas apjának, aki úgy segített a dolgon, hogy az asszony-házba hivatta  a 
kalmakányt s Ott jól reáveretett a bottal. Ezt a látványosságot nem Kelemen  
látta, mert az asszonyházba még törökben is csak a kappanformájú megheréltek  
mehettek bé. Hanem az egyik magyarnak a felesége mos бné volta kalkamány  
udvarában s ő  hozogatta haza a jó törökös hireket. Kelemen azonban még a  
mosónénál is többet tudott, pedig nem is kajtatott hirek után, csak a leveleket  
irogatta szorgalmasan az ő  Édes Nénjének. Igy tudta azt is, és jóslat formájában  
meg is írta már előre, hogy a kajkamányból rövidesen fővezér lesz. Amikor  
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kérdették tő le, hogy ezt honnét tudhassa, akkor így felelt: „Onnét gondolom, 
mert a császár leánya jobban szeretne f ővezérné lenni, semmint kalmakányné." 
Bé is telt hamara jóslat, mert a császár az addigvaló f ővezértől elvette a 
pecsétet, és a kalmakánynak adta. Nekem is ugry tetszik, hogy helytelenül  
cselekedett, mert „jobban illik egy mészároshoz, hogy j б  hadi ember legyen,  
mivel úgyis minden nap vért int".  

Amikor a pecsét ezen az úton az els őt vándorolta, akkor mára magyarok  
Drinápolyban voltak, mely mutatványosabbnak tetszett, mint az els ő . Itt egy  
jó darabig künn a mez őn laktak; sátorok alatt, valamint az izraéliták. Azután  
szállást csináltatott nekik a fővezér, de nem sokkal haladták felül akkor sem  
a sátorozást. Egyedül a Rákóczi szállása volt emberséges, mivel azoka törökök  
még magyarban is nagyra nézték a legfőbbik embert. A többi magyaré csak  
abban különbözött egymástól, hogy az egyik hibásabb volta másiknál. Kelemen  
mégis jókedvvel írá a Nénjének: „A házam négy k őfalból áll, azon egy fatáblás  
ablak, azon a szél mind széllyire, mind hosszára béj бhet. Ha pedig papírossal  
bécsinálom, az egerek és a patkányok a papirost vacsorájukon elköltik." Az  
ágrya a földre volt vetve, füttözni pedig egy cseréptálhoz járt, melyben egy kevés  
bakszén izzotta a meleget. Panaszolkodás helyett inkább azon t űnődött, hogy  
az ablakot micélból vágták olyan messze a magosba fel. Nem másért biza,  
hanem egyedül azért, hogy ne lehessen azon kileskel ődni s a töröknéket szemre  
venni. Volt ott a házban egy kicsi fából való szék s leskel ődés helyett Kelemen  
inkább azon üldögélt. Ilyenkor mindiga bujdosók sorsán gondolkozott, vala-
mint a világ mutatványos és gyarló dolgain. Bélátta, hogy ennek így kellett  
történnie, mert „az Isten azt szereti, hogy az ő  akaratján fussunk." Nincs jobb,  
mint hogy „bizzunk, amíg élünk". Mert lám, mire mennek mások is a magok  
nagy szabadságával és a hatalomra való feltörekedésükkel! A mészárosból  
felhágott vezért is egy pillanat ős alatta porba tevék, amelyb ő l mindnyájan  
vétettünk, akár háromszéki nemes emberek legyünk, akár vérontó mészárosok.  
Igaz, hogy gyönyörűséges volna még egyszer meglátni Zágont, de ha az Isten  
másképpen végzett, akkor „holtunk után lássa meg más, akit ő l lehet".  

Igy töltötte Kelemen a négy k ő fal között az id ő t, míglen egy esztendő  mulya  
jött a parancs, hogy tovább kell menni. El is vonultak egy másik városba,  
aminek Jenikő  volta neve s ott feküdt éppen a tenger partján. A szállóssal itt  
sem járt jobban, mint Drinápolyban, mert a tenger szélye felett lakott egy  
cövekes házban. A padló alatt térdigéz ő  víz locsogott folytonosan, hogy úgy  
tetszett éjjelenkint, mintha feredett volna. A ház olyan emberé volt máskü-
lönben, akit távolról fő ispánnak is lehetett volna nézni. Az is volt, de csak „a  
rókák között, mert szбсs" volt. Bútor semmi nem állotta házban, de  a 
zsidóknak sem voltak bútoraik ennekel ő tte s mégis milyen jól meg tudtak élni.  
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Az ablak alatt nagy halak úszkáltak s azoktól sokat kérdez ősködött a Nénje 
felő l, csak éppen a halak nem feleltek. 

Nem kell mégsem azt gondolni, hogy csupán a halakkal társalkodott volna, 
mert a galambot jobban szerette. Ez a galamb egy Zsuzsi nev ű  leány szemé-
lyiben rejtőzködött, a nagy Bercsényi házában, aki els ő  generálissa volt Rá-
kóczinak. Ennek a galambnak a cirogatására és a véle való turbékolásra sokat 
járta generálisékhez. De a víz itt sem folyt egészen leptiben, mert egyfel ő l 
Bercsényi erősen kunkorgatta a nagy bajuszát, másfel ő l pedig Beresényinének, 
ki „Ábrahám idejiben még fiatal lehetett", soha meg nem szint beszélni a 
szája. Mindig azokról a mulatságokról záporozott, amelyek még az ántivilág-
ban, vagyis az ő  leánykorában voltak. Kelemen hagyta, hogy beszéljen s úgy 
tett, mintha ügyelne is minden szóra. De azután hazament, és megírta a 
Nénjének: „Én nekem amicsodás természetem vagyon, elhallgatom az embert 
három óráig is, de azután kérdje meg kéd t ő lem, mit beszéltek nekem? Mert 
én azon a hiten vagyok, hogy ha régi dolgokkal akarom az id őt tölteni, akkor 
a Nagy Sándor históriáját olvasom; az elég régi." 

Isten ő rizzen meg mindenkit, hogy ezt a generálisnénak szemibe megmond-
ta volna, mert kényes és rátartós asszony volt er őssen. Még amikor egyik 
helyrő l a másikra akart volna menni, akkor is nagy pompával és karon kellett 
vezetni. Egyszer azonban mégis másképpen esett, mert földindulás lévén, 
Beresényinének hirtelen az „ijedtség lett a hopmestere" s annak a karján futott 
egyedül a kertbe. Nem is lehet csodálni az ő  megszeppenésit, mert olyan 
goromba volt az a földindulás, hogy még a Kelemen háza alól is egyszeriben 
elment a víz s „csak este jött haza". 

Ha „rák hátán" járt is az id ő , de mégis szinte két esztend ő  mulott el emígy. 
Akkor ismét jött a török parancs, hogy más városba fognak menni. A nagy 
gályát már elé is állították a vízre, hogy azon utaznának. Látván a nagy 
nekirugaszkodást, mind megijedtek, hogy nagyon messze kéne menniök s azért 
a fejedelem elment tudakozódnia fővezérhez. Bár igen jóféle ember volt ez 
a nagy tollas, mégsem árulta el, még a fejedelemnek sem, hogy hol lesz a 
következő  szállás. Csak mosolygott és így szólt: „Csak annyira vagyon, hogy 
ha a riskását itt megfőzik, odavihetjük melegen." 

Arról nem tudósította Kelemen a Nénjét, hogy csakugyan főztek-é riskását, 
de arról igen, hogy ismét hét napot a tengeren töltöttek. A hajót gályarabok 
siklatták, óriási lapátokkal evezvén. El lehet gondolni, hogy micsoda dolog 
van ott, ahol kétszázhúsz rabember, aki láncra vagyon verve, éjjel-nappal 
dolgozza azokkal a nagy lapátokkal a vizet. Ezek a rabok mind keresztény 
emberek voltak, ső t még magyar is volt közöttük. Kelemen meg is kérdezte 
ezektő l a szegény magyaroktól, hogy nem vágyódnak-é haza? Azt felelték neki, 
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hogy a feleségük s gyermekeik eddig úgyis elvesztek otthon s így minek é hova 
vágyódnának hát. 

A világnak akkori állapotjáró) találóbb szókat a tengerbe pökni nem is 
lehetett volna. 

De elég találót mondott Bercsényi generális is, amikor az új szállásra 
megérkeztek. Mert hallván, hogy Rodostó eme új városnak a neve, mingyárt 
megbojgatta a betűket, odafordult Kelemenhez, és azt mondta: ez a hely lesz 
Ostorod. A jövendő  igazat adott a generálisnak, sót még annyival megtetézte, 
hogy nemcsak Kelemennek lett Ostora, hanem mindnyájuknak, akik bujdosók 
voltak. 

De még azelő tt sok nevezetes dolog történt. Els őbben is, amikor meghal-
lották, hogy itt Rodostóban sok idő t fognak tölteni, akkor mindenki a maga 
fészkit ügyekézett tatarozni. A törökök is egy kevéssé jobban meger őltették 
most magukot, mert emberségesebb szállást juttattak a bujdosóknak. Kelemen 
valami örménynek a házát kapta s ahhoz kicsi kertecskéje is volt. De a j бszagú 
hírek mellett már az els ő  napon egy csendül ő  hírt is írásba tett a Nénjének. 
Az örmények ugyanis erősen megijedtek a magyaroktól s hamar elfutottak a 
kádihoz, mondván: „Ezek a magyarok olyan hamisak, hogy az asszonyokon, a 
leányokon még az utcán is er őszakot tesznek." Pápai Gáspárnak jutott a 
magyarok részir ő l a felelet, de Pápai nem is maradott adóssa az örményeknek, 
mert a kádi elő tt ezeket e szókat pöké ki nagy ügyesen: „Nem lészen nekik 
semmi bajuk, de ha azután az ő  tyukjok a mi kakasainkhoz f őnek, akkor 
semmirő l nem felelek." A kádi törökösen mosolygott s azt mondta, hogy 
örökké annak van igaza, aki a legjobban felel. 

A békesség azért sohasem állott helyre a magyarok és az ottvaló lakosok 
között, akik görögök, örmények és zsidók voltak, szinte egyarányú számban. 
Az örmények legfőképpen a „tyúkjaikot" féjtették, akikre a magyarok törvényt 
akartak volna tenni. A görögök szerfelett kevély népek voltak, a zsidók pedig 
ott is olyanok, mint egyebütt a világon. Háboruságra mégsem került a dolog, 
mert ott őrködtek a szpáhi-katonák s azok egy szempillantás alatt bárki 
rendetlenkedő t felmagasztaltak a piacon. 

A rodostói rák még lassabban járta hátán az id ővel, mint a jenikő i. Kelemen 
sokat volt unadalomban, mert a kertben és a mez őkön való sétálásba is beléun 
az ember. Uradalmában a régi királyok cselekedeteir ő l írt leveleket és példa-
beszédekkel bizongatta, hogy mindnyájan egyenl ők vagyunk az Úr előtt és 
hogry „azt a szomorúságot kell nekünk jóneven venni, amelyet onnét fellyül 
küldenek reánk; és nem azt, amelyet mi csinálunk magunknak". 

Az ő  szomoruságát felülr ő l küldték reá s azért mindig „reménséggel pihe-
gett". Azt is minden nap reménlette, hogy egyszer eljön az id ő , amikor 
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visszamehet Erdélybe, minek a címeribe az a h űtelen káposzta került. De az 
az idő  egyre nem akart j đni. Helyette megérkezett ellenben a pestis és „sétálni 
kezdett közöttök". Elsőnek egy Horváth Ferenc nev ű  embert ragadott el, 
azután pedig Beresényiné felett kezdték kaszálnia szénát. Tudni lehetett, hogy 
„már hamarébb meglátja a menyországot, mint Magyarországot, de bizony 
jobb is az első  a másiknál". Amikor megholt, a vén Bercsényi nem tett nagy 
zokogásokat, mint ahogy gondolni lehetett volna, hanem inkábba kincses 
ládákat nézegette. Kelemennek egy szikrát sem tetszett a dolog, mert hideg 
és reszkető  pennával írta: „Vallyon nem házasodik-é még meg? Mert itt nincsen 
más leány, hanem Zsuzsi. Zsuzsihoz pedig még más is tartaná közit, de aki 
gazdagabb, a hatalmasabb." J б l megsejtette a jövőt, mert a vén Bercsényi  
csakugyan szerette a bárányhúst, és nem sok id ő  teltivel Zsuzsit feleségül vette. 
„Ilyen a világ! Rendszerént a szegény fogja meg a madarat és a gazdag eszi meg." 

A test utána szív is bujdosásra került hát. Csak éppen az elme maradott 
meg szabadnak és járkálónak. Bojgott is a Kelemen elméje ebben az id őben 
eleget, mert a pápától elkezdve a módos püspökökig és a selyemhernyókig 
sok mindenkit felkeresett. S még fel egy haszontalan diákot is, aki a mátkáját 
nem akarta elvenni feleségül, mert a vigyázatlan leány tánc közben egy kis 
szelet talált bocsátani. De „amely deákból az olyan szél kifujja a szeretetet, 
az megérdemli, hogy a leányok sok babot és retket egyenek". 

S amíg így járkált az ő  egészséges elméje, azalatt „az irgalmas Isten a 
Bercsényi úr lábaiba tette a purgatóriumot". Dehát ilyen a világ! „A benne 
való életnek a kezdete nyomorúság, a közepe nyughatatlanság, a vége fájdalom 
és szomorúság." Hanem a reménség a Bercsényi halála után is csak reménség 
maradott, mert Zsuzsinak igen kedves volta grófné titulus, mit némi vagyon 
mellett az ura hagyakozott reá. Inkább elpájázott grófnésan Lengyelországba,  

semmint a Kelemen felesége legyen. Úgy kifogytak tehát az asszonyi nemb ő l, 
hogy bátron lehetett írni: „Még végtire olyan szokás lesz közöttünk, valamint  

az Áthos hegyén lakó görög barátoknál, ahova nemhogy szabad volna menni  

az asszonyoknak, de ső t még semminemű  nőstény állatot nem szabad tartani."  

Zsuzsinak a nyomán öregedni kezdett lassanként az id ő  s elfogyott a  
szerelem is, minta lassújárású hold. Dehát „akármelyik nagy t űz elaluszik, ha 
annak eledelt nem adnak". Csak éppen az a t űz nem aludt el, amelyiknek a 
közegiben a Kelemen Édes Nénje ült, olvasván nagy gyönyörködéssel „az 
ésszel és a nyájassággal írott leveleket". De azokat lehetett is nagy gyönyör-
ködéssel olvasni, mert szép dolgok és élvezetesek állottak bennök, ami a 
törökök életit és legkivált furcsa vallását illeti. Ők is sokmindentő l megtar-
tózkodnak, amitő l a keresztény embernek is kötelessége volna, de s ő t még az 
6 nagybőjtjбkben nemcsak a tiltott eledelekr ő l, hanem attól az édességtő l is,  
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melyet az asszonyember nyújthat csupán. J б  is az, mértékletesnek lenni, mert 
aki nagy mohósággal gyúrja bé magába az ételt, az a „fogával ás magának 
vermet". Akinek pedig a hasa nem árvízben, hanem „árborban" úszik, arról 
mijб t lehessen mondani? Azt bizonyosan nem, amit arról, „aki id ős leánnyal 
hál, mert az olyan jó cselekedet, minta szegényeknek való alamizsnálkodás". 

Sohasem esik haszontalanba, ha valaki mértékletességre akarja tanítani az 
embereket, de hol van az a nagy és hatalmas, aki a halált tudná megtanítani 
erre? Mert ímé, minél többet megevett mára bujdosók közül, annál többre 
és nagyobbra fenti a fogát! Eljött mára fejedelemért is s mihelyt megállott 
az ágya mellett, már „a lélek kiment bel ő le s csak a halál maradott benne". 

Fekete angyal vitte el a lelkit. 
Most már csakugyan „olyanok lettek az árva magyarok, mint az évangyé-

liomi beteg, aki harminc esztendeig volta tó mellett: várván, hogy valaki vesse 
belé, amikor az angyal felzavarja". Az angyal felzavarta a kicsi magyar tavat, 
de nem akada, aki belévesse őket a tóba. Egyszeriben felbomlotta rend, s 
bizony Kelemennek sokszor eszibe jutott, hogy mit mondott volt neki egyszer 
a fejedelem: „Hadd el, még sokszor eszedbe jutok, ha meghalok." Hiába jött 
el a szegény nagy fejedelem öregebbik fia, mert az „igen messze esett az alma 
a fájától" s még azt a kicsi rendet is felforgatta, ami még megvolt. 

De „az Isten azt akarja, hogy fussunk az ő  akaratján". 
Azt akarta a török császár is, amit az Isten, mert ember sohasem akarhat 

mást, mégha olyan nagy és hatalmas is, mintacsászár. Ezen az „akaraton" 
azután igazán futni kellett, mert a török császárnak valami olyan nagy galuzskát 
adtak a németek, amit nem akart lenyelni: azt gondolta tehát, hogy megsza-
lasztja a bujdosó magyarokat s megjártatja őket Erdély körül, hadd legyen a 
németnek is az ijedtség a hopmestere. Hamar elindultak tehát Konstantinápoly 
felé, ahol els őbben is meglátogatták a török fővezért, kihez Kelemen szerint 
„nagy vizes pompával" mentek, mert éppen nagyon esett az es ő . Itta török 
császár Józsefet Erdély fejedelminek nyilvánította és a többivel együtt Cser-
navodára küldte. Mindent szaladva cselekedtek, s ő t folytonosan repül őfélben 
voltak, de a halál jobban tudott repülni, mert Csernavodában utólérte a friss 
fejedelmet és meghívta magához. 

Minden olyan jegyben állott, hogy immár „apostolok eloszlása lészen". 
Kelemen Bukarestbe ment, hogy a vajdát szép szavakkal meglátogassa. A 

vajda táborban volt, vagyis sátor alatta maga káposztás kertjiben. Itt beszél-
gettek egy kurta id ő t, azután pedig Molduvába indult Kelemen. A kövér és 
virágos mezбköп  sok kedvit találta, de a szeme mégis inkább járt az erdélyi 
hegyek irányába. „Örömest bément volna Zágonba, de az Úr béfedezte el б tte 
az odavivő  utakot." Igyhát csak Jász városába mehetett el, ahonnét két hónap 
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mulya a kozákok megszalasztották. Ismét futni kellett az Isten akaratján,  

melynek a végiben Ott állott Rodostó. Rodostóban pedig a halál.  

Három török császárt szolgált ki és ötvenöt török f бvezért. De gondolatot  
csak egyet: az Istenét, mely egyben a magyaroké is volt.  

*  

Hát szeretett és jó Édesanyám, én ennek az embernek az életinél szebb  

megírni valót nem találtam a kied számára. Most a levelem végin, ahogy  

elgondolkozom, különösképpen kicsordul a szívemb ő l valami és kicsordul a  
szemembő l a könny is. Mert csak mi tudjuk ketten, hogy kied is számkivetett  

életet élt örökké, melyet úgyszintén csak nyájas elmével és béaranyozott  

türelemmel tudhatott elviselni.  
Hálá legyen az Istennek a nyájas elméért és a béaranyozott türelemért,  

melynek szárnyai alatt talán a j бvendбben is reménséggel piheghetünk. Ámen.  



ŐSZI HARMAT UTÁN .. .  
Keresztesi Jбzsef feljegyzése 1784-ben  

Őszi harmat után,  
Végre mikor osztón  
Fúdogál a téli szél,  
Fúdogál a téli szél,  
Zöld erdő  árnyékát,  
Piros csizmám nyomát  
Hóval lepi be a tél,  
Hóval lepi be a tél.  
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[UCCZA, KURUCZ! NYALKA VÓLTÁL ...1  

Uccza, kurucz! nyalka vóltál,  
Mikor czifrán káromkodtál,  
Lobogókat sziszaggattad,  
Dohány zacskónak varrattad;  

Nyalka kuru tu czucz!  

Szalacz, kurucz, gyün a nímet,  
Megfog tíged, megöl tíged;  
Mos'lész níked jaj életed;  
Mind efoj a Piros véréd!  
Nyalka kuru tu czucz!  

(Kálmánt' Lajos у ' jtése, Muzslya)  

Nem követtük szigorúan Kálmánt' bajos hangjelölését  



FATA . . . NOLENTEM TRAHUNT 

VAS ISTVÁN 

Hat éven át tartotta magát 
Ez a keverék világ, 
Oka ha volt, látszatra hajolt, 
De maradta maradi gát. 

Köröskörül hullottak a népek, 
Pusztultak, ha küzdeni mertek, 
Öngyilkos lázban égtek 
Lengyelek, görögök, szerbek. 

Sok nép szabadabb volt, mint mi, bizony, 
De hirtelen hamarabb hátrált, 
Mocsokba merült Bécs, Prága, Pozsony 
Meg Bukarest, Szófia, Zágráb. 

A háló százszor kivettetett, 
De kisiklott mindig az ország. 
Ha nem segitett mára becsület, 
Helytállt a csirkefogóság. 

Hat év utána gát beszakadt, 
Eurápa szennyvize árad, 
Rombol jót-rosszat, tág utat 
Ugy tör, de mégse magának. 
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Az fogja hajózni e szörnyű  folyót,  
Akit a sors kiszemelt magának.  
Épít majd. Rombolnivalót  
Sokat már úgyse találhat.  

JEGYZET VAS ISTVÁN VERSÉHEZ  

Vas Istvánt fenti versének megírására II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai szö-
vegével való foglalkozása ihlette már 1944-ben (a versek 1944-1945-ös cso-
portjában olvasható), 1948-ban pedig fordításában megjelent Rákóczi Ferenc 
francia nyelven írt Emlékiratainak magyar fordítása. Magyarázatként pedig 
Rákóczi emlékiratai című  tanulmánya ugyancsak 1948-ban. Ebben mondatokat 
szentelt verse címének magyarázatára is: 

„Az Emlékiratok költészetének a sz űkszavúság mellett másik jellegzetessége 
az ellentét a fogalmazás tartózkodó tárgyilagossága és az élmény, a sors elsodró 
romantikája között. Ellentét helyett idegenséget is mondhattunk volna, Rá-
kóczi személyének idegenségét sorsa és rendeltetése romantikájában. Ez a 
sors különös módon példázza egyén és közösség szándékainak ellentétes 
egyezését. Egyfel ől legkirívóbb igazolása annak a h ős-kultusszal ellentétes 
modern felfogásnak, mely a történelem lényegét a személytelen társadalmi, 
gazdasági erőkben látja — hiszen személytelen társadalmi er бk mozgalma a 
legkézzelfoghatóbban, leger őszakosabban maga kereste meg vezérét Rákó-
cziban, akit eredetileg nem személye, hanem csak társadalmi helyzete rendelt 
erre a szerepre. S másfel б l a hős-elmélet egyik legszebb példája — hiszen mi 
lett volna a kuruc-mozgalomból Rákóczi személye és az akkori Magyarorszá-
gon egyedülálló tulajdonságai nélkül? S még izgalmasabb tanulság, hogy az 
egyén gyakran éppen látszólag különböz ő  és ellentétes tulajdonságaival szol-
gálhatja leginkábba közösséget. S ismét másfel бl: hogy az egyén a maga 
személyiségét gyakran éppen akkor bonthatja ki legfényesebben, ha ilyen 
látszólag másfajta közösség szolgálatába állítja. Mindezt, ha úgy tetszik, dia-
lektikának is nevezhetjük, s az egyénre nézve antik megfogalmazása: ducunt  
fata volentem, nolentem trahunt. (A végzet vezeti azt, aki akar, vonszolja azt, 
aki nem akar.) Rákóczit, kezdeti vonakodásától eltekintve — gondoljunk arra, 
hogyan menekült aTokaji-féle parasztlázadás el ő l, mely ő t akarta vezérének 
— nem kellett vonszolni. S megvolt benne az ellentét szép megoldásának 
egyetlen kulcsa: a kettős hűség, egyfelб l saját egyénisége, másfel б l a vállalt 
feladat és közösség iránt ..." 

Kovács Sándor Iván a régi magyar irodalom jellemz ő  szövegei gyűjtemé-
nyének Rákóczi-portréjában e vers címével és jelentésével részletesen foglal-
kozott. A latin Seneca és Epiktétosz neve álla sztoikusok élén, akik a végzet,  
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a fátum uralmát látták a világban és az emberi sorsok felett. Majd a magyar 
utókorára mutat: Zrínyi Miklósa Vitéz hadnagy című  művében hivatkozik rá, 
Bercsényi Miklós Rákóczi Ferencnek 1711-ben írott levelében idézi, maga 
Rákóczi az Emlékiratokban írja: „Az ember azt hihette, a végzetszer űség 
vonszolja magával az elméket ..." A k бltб  a mondatnak csak felét idézi, azt, 
amelyet Rákóczi is magáénak tudott. 

Évtizedekkel kés őbb Rákóczi Emlékiratainak abból a részletéb б l, amelyben 
a kurucok els ő , a Nagyszombatnál elszenvedett vereségét mondja el, sajátos 
kollázsverset komponál Nagyszombat 1704 címmel. Kovács Sándor Iván szerint 
egyetlen szó sem a Vasé, hanem mind Rákóczié, illetve csak annyiban kettejüké 
a szöveg, hogy Vas saját fordításában csinál az Emlékiratok Nagyszombat-fe-
jezetébdl magyar kollázsverset. Ennek utolsó sorai ugyancsak a fátumról 
szólnak: 

És nekem is folytatnom kellett, amíg lehetett  

Megérdemelni az érthetetlen bizalmat —  

Ha már az istenség velem ezt akarta.  

Ám e sorokban nem Rákóczi, hanem Vas István a hitvalló sztoikus, finom 
szövegbe avatkozásaival. 

BORI Imre  



A SZEREPSZEMÉLYISÉGTŐL A LÉLEK FELÉ 
Néhány reflexió a Vallomásokról  

UTASI CSABA  

Nem egészen két évvel a szabadságharc bukása után II. Rákóczi Ferenc  

francia földre lép, s rövidesen XIV. Lajos udvarában bukkan föl. Mindennap-
jait látszólag teljes mértékben a társasági élet akkori szokásai határozzák meg:  

nagy ebédeken és kés ő  éjszakába nyúló vacsorákon vesz részt, buzgón kártyázik,  

s ha csak teheti, részt vesz a f őúri vadászatokon. „Ha jól meggondolom — írja  
errő l az időszakról késбbb — ,  valójában a színházi komédiások életét éltem,  

papok társaságában a keresztényt játszottam, katonák közt a katonát, politi-
kusok közt a politikust alakítottam. Hazudoztam és hízelegtem a n őknek, s  
akik nekem tetszeni vágytak, azok tetszését hasonlóképp igyekeztem megnyer-
ni." 1  Ettő l az életviteltő l azonban gyorsan megcsömörlik. Fölhagy a „világi  
mesék és az ifjúság behálózására kitalált regények olvasásával", mind gyak-
rabban forgatja a Sгeпtírást, s lélekben mára megutált világi élet elhagyására  

készül.  
Egy ünnepnapon a Bourbon herceg és hercegn ők a karmeliták közeli  

kolostorába indulnak, s a kirándulásra meghívják Rákóczit is. Amint a szá-
műzött a templomban megpillantja Jézus imádatra kitett testét, térdre borul,  

és hosszan tartó, forró fohászkodásba merül. A társaság tagjai nevetéssel,  

tréfálkozó és élcelődő  gúnnyal illetik alázatát, ez azonban Rákóczit nemigen  

zavarja, hiszen a templomból kilépve intenzíven érzi a „magány valamiféle  

édességét", amely gyönyör űséggel tölti el. Nem sokkal kés őbb elvetődik a  
kamalduli atyák grosbois-i kolostorába, amely még nagyobb hatást gyakorol  

rá. Előbb három napot tölt a kolostorban, ahol a „szerzetesek szint egysze-
rűségben tündбklđ  élete" a szó szoros értelmében leny űgözi, annál inkább,  
mert társalgásukban „nem volt semmi barátságtalan, semmi kicsinyes, semmi  
szándékolt színlelés", sб t minden „szerénységet és bels б  nyugalmat árasztott".  
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Ez alatta három nap alatt Rákóczi, mint maga nyomatékosítja, Jézus segít-
ségével megszabadul minden gyalázatától, lelkiismerete megtisztul, és más  
emberré kezd alakulni. Nem véletlen hát, hogy 1715 augusztusában, amikor  
a haldokló Napkirály környezetét már hatalmi intrikák is mérgezik, eldönti,  
hogy végleg hátat fordít a világi életnek. „Házacskát" vesz a kamalduliak  
szomszédságában, s az „önmagát vezetni akaró önszeretet világi teológiájáról"  
lemondva, üdvösségének kutatásába kezd. Miután ráeszmél, hogy Istenen kívül  
a nap alatt nincs „semmi állandó, semmi maradandó, semmi nyugalmas, semmi  
szilárd, semmi szeretetre méltó", 1716 decemberében hozzáfog a Vallomások  
írásához. 2  

A vállalkozás, melynek egyik fd ihletdje Szent Ágoston azonos cím ű  alko-
tása, a szerzőnek az abszolút szeretettel, jósággal és irgalommal való egyesü-
lését, modern szóhasználattal: az „igazi egzisztencia" elérését t űzi ki célul. 3  
Ennek megfelelően Rákóczi mára Vallomások elején megfogalmazza a hely-
zetét döntően befolyásoló oppozíciót: „az emberek elképzelése és hívságos  
véleménye szerint fejedelem, a te színed el ő tt azonban Por és bűnös vagyok".  
S hogy itt korántsem a megtér ő  pillanatnyi hangulatáról van szó, azt a Vallo-
mások mindhárom könyve meggy6zбen bizonyítja. A továbbiakban ugyanis  
hol féregnek, hamunak, pornak, bemeszelt síremléknek, hol a föld minden  
poránál könnyebbnek és a nádszálnál ingatagabbnak, hol pedig földkupacnak,  
haszontalan alkotmánynak, üres edénynek nevezi magát az abszolútum vi-
szonylatában. Ez az ismétl ődő  szembeállítás természetszer űleg következik  
Rákóczinak az „igazi egzisztencia" iránt táplált nosztalgiájából, ugyanakkor  
azonban túl is mutat vallásos érzületén.  

Carl Gustav Jung, akinek úgyszintén meggy бzбdése, hogy az ember számára  
a határtalana lényeg, több ízben is kitér a persona kérdésére. Mivel a világ  
kikényszerít bizonyos viselkedési formát, örökös a kísértés, hogy personává,  
szerepszemélyiséggé váljunk. A persona ugyanis olyan maszk, amely „indivi-
dualitást színlel, elhiteti a többiekkel és magával a visel őjével, hogy az illetd  
individuális, miközben csak egy eljátszott szereprdl van szó". A persona  
esetében tehát az individuális tudat és a társadalom között létesüld bonyolult  
viszonylatrendszerr ő l van szó, „melynek rendeltetése egyrészt az, hogy meg-
határozott benyomást tegyen a többiekre, másrészt az, hogy eltakarja az egyén  
igazi természetét". Ha azonban valaki tartósan azonosul personájával, küls ő  
beállítottságú emberré válik, aki többé „nincs tudatában lelkének". Vele  
szemben a belsd személyiség áll, az a mód, „ahogy valaki a belsd pszichikai  
folyamatokhoz viszonyul, a belsd beállítottság, a jellem, amelyet az illetd  a 
tudattalan felé fordít".4  
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Innen szemlélődve nyilvánvalónak látszik, hogy amikor grosbois-i magá-
nyában Rákóczi az abszolútummal kíván egryesülni, megújulón szembetalálja 
magát szerepszemélyiségével, amelyet a cél érdekében a lehet ő  legteljesebb 
mértékben le akar építeni. Miközben „magányos beszélgetések formájában" 
megsiratja életét, s „újra átgondolja a gondviselés kegyelmét és útmutatását", 
olyan múltbeli tapasztalatokra és cselekedetekre összpontosít, amelyek por-
szem mivoltából következően vétkesnek mutatják ő t. Hasztalan hangoztatja, 
hogy mindig is igazságosságra törekedett, hogy a szabadságharc élére állva 
nemegyszer jб t tett a szegényekkel, távol tartotta magát a fény űzéstől, mér-
téktartó volt az étkezésben, a szerencsét ő l nem bízta el magát, a balsorsot 
erős lélekkel viselte, a közügryeket a magánügyei elé helyezte, s éjt nappallá 
téve munkával töltötte idejét, vétkességének tudatától mégsem tud szabadulni. 

Bűnösségét érthető  módon az első  emberpártól eredezteti. Kiemeli, hogy 
Ádám gőgjét „önnön akaratának túlbecsülése szülte", „pöffeszkedve Isten 
akart lenni", s így az elbizakodottság, hálátlanság és engedetlenség b űnébe 
esett, melyeknek magvaival tele van hintve a „szívünk minden zuga". Minthogy 
Rákóczi a Szentírás példázatait szб  szerinti valóságnak fogja föl, a mitikus 
almaevés történetének azt a paradoxonét természetesen nem veszi észre, 
amelyre Kierkegaard hívja föl a figryelmet: „Tehát, ha a genezisben Isten így 
szólt Ádámhoz: »De a j б  és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél«, akkor 
magától értetődik, hogy Ádám tulajdonképpen meg sem értette ezeket a 
szavakat; mert hogyan is érthette volna meg a j б  és gonosz közti különbséget, 
ha ez a különbségtevés csak a gyümölcs fogyasztásával következett be." 5  Az 
eredendő  bűnnel foglalkozó, külön fejezetet alkotó elmélkedésben Rákóczi 
érdekes módon mégis eljut egy „eretnek" gondolat fölvetéséig. Miután meg-
állapítja, hogy Isten megkegyelmezett ugyan Ádámnak, de igazságtevésének 
„még mindig célja az emberi természet", riadtan teszi föl a kérdést: „mi haszna, 
hogy megteremtetted, ha azt akartad, hogy mindörökre kárhozott legyen?" A 
válaszadás el ő l azonban meghátrál, s mint annyi más esetben, itt is a végtelen 
isteni igazság és irgalom dicséretébe kezd. 

Bűneinek számbavételére természetesen hite sarkallja, amelyet a test és a 
lélek kettőssége révén próbál megnevezni. A hit a „lélek szeme", bizonygatja, 
épp ezért nem csupán az isteni mindenhatóság eredményét látja a teremtmé-
nyekben, minta testi szem, hanem magát a mindenhatóságot is megtapasztalja. 
Bár Rákóczinak meggyőződése, hogy az „embernek hívott elegyben" az egyé-
niség elpusztítása nélkül nem lehet szétválasztania lelket a testt ő l, mégis úgy 
találja, hogy a testi és a lelki élet összeférhetetlenek, hiszen „kétféle akaratiság" 
határozza meg őket. Így aztán ahhoz, hogy egyetlen akarat érvényesülhessen, 
vagy a léleknek kell meghalnia a testért, vagy a testnek a lélekért. Ha a test 
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jelképes halála utána lélek Istenhez tapad, éppolyan gyönyör űségben lesz  
része, mint amilyent a lélek akaratának halála utána test érez a testi dolgokban.  
Az ember tehát válaszúton áll: ha a „lélek szemére" bízza magát, a halhatat-
lanság felé halad, ha viszont a világnak, azaz a testnek él, meg fog halni  a 
„lélek és Isten számára". Az ekképpen koncipiált hitre azonban az emberi  
eszmélkedés természete folytán veszélyek sokasága leselkedik. A talán legfon-
tosabbról Rákóczi idő ről időre igen változatosan beszél. Elmondja, hogy  
elméje számára az Úr, sajnos, elérhetetlen, hogy amit az Úr parancsára  
követnünk kell, „meghaladja fölfogásunkat és fölülmúlja értelmünket", egy  
helyütt pedig nyíltan megvallja azt is, hogy szeretne behatolnia mindenható  
homályába. Hite elmélyítése érdekében racionalizálni szeretné tehát Istent,  
nem gondolva arra, hogy az az isten, akit az emberi értelem világítana meg,  
tulajdonképpen már nem Isten volna, hanem a tapasztalati valóság egy szeg-
mense csupán.  

Ennek ellenére hitének megtartásában mégis a ráció van segítségére.  A 
grandiózus gyónás során egész sor olyan eseményre tér ki, amely életét sza-
kadék szélére sodorta. Kora gyermekkorában, amikor „munkácsi er ődünkben  
időztünk éppen", kígyó kúszott az ágyába, de nem marta meg. Mostohaapja,  
Thököly Imre, akinek föltett szándéka volt, hogy Rákóczit eltüntetve megka-
parintja a hatalmas vagyont, illetve Magyarország királyságát és koronáját,  
rendszerint a gyereket is magával cipelte a katonai megmozdulásokra, „törökök  
és tatárok seregei közé", ahol rengeteget ázott-fázott, éhezett és szomjazott,  
nemegyszer hóval borítottan a földön aludt, az ármánykodás azonban nem  
ártott meg neki, ellenkez ő leg: egészsége megmaradt, s gyönge teste megedz ő -
dött. Ugyanez a Thököly, attól tartva, hogy a porta netán kételkedik h űségében,  
kezesként Konstantinápolyba akarja küldeni a gyereket. Parancsot ad ki fel-
ügyelő inek, hogy készítsék föl az útra, anyja, Zrínyi Ilona „sírások és panaszok  
között" végül beleegyezik a döntésbe, már eljön az indulás napja is, Thököly  
azonban az utolsó pillanatban, csodával határos módon, megváltoztatja szán-
dékát. Miután a munkácsi várat a császári seregek háromévi ostroma után  
Zrínyi Ilona kénytelen föladni, a Bécsbe hurcolt családot szétszakítják. Édes-
anyját és nővérét zárdába csukják, б t magát pedig a csehországi Neuhaus  
jezsuita iskolájába íratják, hogy egyházi embert vagy legalább h űséges alatt-
valót faragjanak belő le, végső  fokon sikertelenül, hisz kés őbb, a császári terv  
ellenére, vállalja a magyar nemzet ügyét, és a szabadságharc élére áll. Amikor  
a bensőséges barátnak hitt Longueval kapitánya francia királynak küldött  
segélykérő  leveleit osztrák kézre juttatja, s árulását követ ően a vallomástevőt  
1701 tavaszán letartóztatják, majd Bécsújhelyre viszik, felindulásában azonnal  
az a vérpad jut eszébe, „melyet egykor Ott állítottak föl anyai nagyatyáim,  
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Zrínyi Péter és Frangepán grófok lenyakazására", végül azonban, úgyszintén  

csodával határos módon, sikerül megszöknie a börtönb ő l.  
Ezek és a hozzájuk hasonló események arról gy őzik meg a kamalduliak  

védőszárnyai alatt elmélked ő  Rákóczit, hogy Istennek, ha már ismételten  

megtartotta a szakadék fölött, nyilván célja volt vele. „Örökt ő l fogva elhatá-
roztad, hogy nem hagysz ingem magamra" — sóhajt föl tehát boldogan, s e 
meggyőződés nemcsak tápláló forrása hitének, hanem egyúttal megkönnyíti 
bűnei számbavételét is. 

Maguk a b űnök azonban, melyekre természetesen mindig a legfőbb jótevő t 
szólongatva emlékezik vissza, mai szemmel jószerével nem is látszanak b űnnek. 
Akár részleges fölsorolásuk is csüggeszt ően nagy teret igényelne, ennek elle-
nére néhány szerelmi természet űre mégis kitérek. 

A szerelmet, nyilván épp testi vonatkozásai miatt, a megtért Rákóczi 
módfelett problematikusnak tartja. Elmondja például, hogy els ő  szerelmével 
még itáliai körútja el ő tt, 1693 táján ismerkedett meg, s az ifjú hölgy nyomban 
okkupálta lényét. Hevesen kereste a vele való társalgást, örvendezett a jelen-
létében, szomorkodott a távollétében, órák hosszat üldögélt az utcára néz ő  
ablaknál, hogry közeled ő  vagry hintón távozó alakját láthassa, s többnyire az 
éjszaka is „róla sző tt" neki álmokat, de — s ez a de annyira jellemző  — „ennek 
a szerelemnek egész ötévi ideje alatt semmi tiltott vágryat nem tápláltam 
magamban felő le", nem „léptem át vele még a magányos egyedüllét és beszél-
getések közben sem a tisztesség határait, mert szerelmem hevessége (...) 
tiszteletet parancsolt rám". Ez a légies, végs őkig eszményítő  szerelem a néhány 
évtizeddel kés őbb keletkezett szentimentális regények, aPamela,Az új Héloise,  
a Werther szeri/mi és halála világára asszociáltat, egyúttal pedig kiélezi a 
kérdést: hol itta b űn? Rákóczi persze felel a kérdésre, de felelete korántsem 
bűnösségét, hanem már-már képtelen b űntelenségét emeli ki: „mindig fájlalni 
fogom, hogy nem irántad éreztem szeretetet, és hogry jobban szerettem a 
teremtményt a teremt őnél". 

Más karakterű  az a kalandja, amelyre mint legnagyobb b űnei egyikére tér 
ki. Amikor öt hónapos bécsújhelyi raboskodása után, bujkálva és félelmek 
közt vergődve, végül mégis eljut Varsóba, rövidesen egy „utálatos ringyó" 
ágyában köt ki. Alighogy megszabadulta bilincsektől, önként vette föl ismét 
a sátán bilincseit, panaszkodik háborgó lelkiismerettel. Míg a hasonló b űnöket 
korábban „vagy tudatlanságból, vagy a szerelem heves szenvedélyét ő l vezetve" 
követte el, addig ezúttal még ezek sem vezérelték. Bármennyire er ő lteti is 
emlékezetét, ebben az „átkos cselekedet"-ében a „puszta állatiságon kívül" 
semmit sem talál. Felindultsága, bár igencsak hipertrofált, megtérésének táv-
latából érthet ő , az a poénszerű , a bűn súlyát növelni kívánó kommentár viszont, 
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amellyel a „gaztett"-et megtoldja, b űbájos holdudvart rajzol az esemény köré: 
„Apródom rossz példája vezetett, aki el őbb élt a nő  kegyeivel, de maga az is 
átkozott egy dolog, hogy én követtem azt, akit te alattvalómmá tettél, hogy 
én vezessem ő t hozzád." 

A harmadik eset kapcsán azonban, amelyet érinteni szeretnék, csakugryan 
árnyék vetül Rákóczi alakjára. Mint ismeretes, az 1700-as évek elején bele-
szeret Sieniawska hercegn őbe, s a felkelés idején is át-átrándul hozzá Len-
gyelországba. Kés őbb ezt a viszonyt, amely a „magyar háború végéig sok 
hitszegésen, hazugságokon és elmondhatatlan aljasságokon növekedett", kö-
vetkezetesen istentelen, házasságtör ő  szerelemnek nevezi. A mai olvasó fi-
gyelmét természetesen nem a házasságtörés mint b űn köti le, hanem inkább 
az, hogy Rákóczi a szabadságharc vége felé, amikor már csak néhány vár van 
kuruc kézen, a „közügyek intézésének koholt ürügryével" ismét Sieniawskához 
siet, s a lengyel főurak vendégszeretetét élvezve vendégeskedéseken, lakomá-
kon, táncmulatságokon vesz részt, anélkül, hogy a sürg ős hazatérés gondolata 
foglalkoztatná. Ma is találónak látszik tehát Szekf ű  Gyula csípős észrevétele: 
„Nem minden alap nélkül kelt szájra az a vád, hogy nemegyszer fontos 
pillanatokban hagyta Ott az országot, hogy életkedvét kielégíthesse Lengyel-
országban." Amikor a „felkelés ügye végét járta", s a „szétszórt kurucoknak 
nem volt hol fejüket lehajtaniuk", a parasztságot pedig a „kuruc és császári 
sereg egyaránt kiélte, Rákó сziék és Beresényiék víg szánkócsilingeléssel si-
kamlottak a lengyel határ haván, szép lengyel asszonyok társaságában". 6  

Tekintettel arra, hogy az „igazi egzisztencia" csakis föltétlen igazmondással 
érhető  el, a vallomástevő  Rákóczi újra meg újra nehézségekbe ütközik. Már 
az első  könyv elején arról panaszkodik, hogy a munka, amelybe belefogott, 
alighanem meg fogja haladni er ő it, mert nincs módjában visszaemlékezni 
mindarra, ami miatt nem tud eleget sírni, de mégse sír, és azért fohászkodik 
a teremtőhöz, hogy zavarja meg m űvét, ha az netán ellentétben állna akara-
tával. Ebbő l a nagyfokú belső  bizonytalanságból következik aztán, hogy gon-
dosan kerüli mindazt, ami képzelgéshez vagy öntetszelgéshez vezetne. Nem 
beszél részletesen sem a felmen ő irő l, sem a hallomásból ismert eseményekr ő l, 
s a „gonosz" Thökölyt kivéve nem mond ítéletet másokról. Ennek ellenére a 
kora gyerekkortól a törökországi évekig ível ő  Vallomások az önéletírás minden 
ismérvét fölmutatja, még ha nem tévesztjük is szem el ő l, hogy a kronologikus 
rendben el őadott életrajzi anyagot lépten-nyomon áhítatos, „id ő tlen" elmél-
kedések törik meg, azt a benyomást keltve, mintha élete vallomásos átértéke-
lése során Rákóczinak lélekben ismételten föl kellett volna tölt ődnie, hogy 
az elő tte tornyosuló akadályokat elhárítva továbbléphessen. 
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A mű  szerkezete tehát azonos rendez őelvek érvényesülésérő l tanúskodik, 
ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az elbeszél ő i nézőpont, magatartás is 
mindvégig azonos. A változásra érdekes módon az elbeszél ő  és az olvasó 
relációjában figyelhetünk föl. Az els ő  oldalak egyikén Rákóczi nyomatékosan 
kiemeli, hogy nem az emberekhez szól, „hanem tehozzád, 6, Istenem, szívek  

és vesék vizsgálójához, ki ezeket mindnyájunknál jobban tudod". A megszó-
lított kizárólagosítása, amellett hogy a bens őségesség legintenzívebb fokát  
jelzi, egyúttal mélyen paradoxálas is, hiszen a mindentudó Istennel való pár-
beszédel ćshez sem papírra és ceruzára, sem pontosan megszerkesztett barok-
kos körmondatokra nincs szükség. Ezt persze maga Rák бczi is tudja, s így 
lépésről lépésre utat nyit az olvasó felé. El őbb azt emeli ki, hogy mégis az 
olvasóknak, mégpedig az isteni gondviselés csodálóinak fog írni, „hogy lássák 
cs bámulják annak nagyságát, cs tanulják meg rábízni magukat", majd kés őbb, 
a már Törökországban papírra vetett második könyvben, tovább szélesítve a 
virtuális olvasók körét, a m ű  „minden olvasó"-fáról szól, a harmadik könyvben 
pedig azon tűnődik el, hogy olvasói közül egyesek nyilván vele okoskodnak 
majd, mások kinevetik, megint mások pedig csodálkozni fognak azon, amit ír. 
Ez a nyitási folyamat, mondanom sem kell talán, követve arra utal, hogy az 
alatta néhány év alatt, amíg a Vallomásokon dolgozott, Rákбczi, részben 
legalábbis, visszahátrálta világi élet, a szerepszemélyisége felé. 

A félfordulat els ő  jeleivel az első  könyv utolsó lapjain találkozunk, ahol 
Rákóczi csaknem örvendve mondja el, hogy föl kell függesztenie vallomástev ő  
munkáját. A gondviselés ugyanis elszólítja ő t grosbois-i magányából, s arra 
buzdítja, hogy újítsa föl a szabadságharc „színjáték"-át. E föladat el ő l nem 
tud, nem is akar kitérni, bár sejti, hogy a segítséget ígér ő  törökökkel való 
szövetkezés az álnokság, fogság, börtönök, vérpadok, szegénység, sebek és a 
szerencsétlenség minden fajtáját fogja eredményezni. Majd végül, a zár бso-
rokban, újra felállítja a már ismert oppozíciót. Kiemeli, hogy az Úr el ő tt „hamu 
és féreg, és minden b űnös közül a legbűnösebb", ugyanakkor azonban a mérleg 
másik, világi perspektívából szemlélt serpeny őjébe ezúttal összes rangját és 
címét is belehelyezi: „a Szent Római Birodalom fejedelmi, a te kegyelmedb ő l 
Erdély fejedelme, Magryarország Részeinek ura és a székelyek grófja, Munkács 
és Makovic hercege, Sárospatak, Tokaj, Regéc, Szerencs és Ónod, Somlyó és 
Lednice örökös ura". 

Első  pillanatra úgy tetszhet, hogy Rák бczi meditációiban ezen a ponton 
érvényét veszti a hiúságok hiúsága minden a nap alatt fölismerés, pedig nincs 
egészen így. Idézett könyvében Szekf ű  Gyula körültekint ően világítja meg, 
hogy a megtért Rákóczi a világi élet minden gyönyör űségéről le tudott mon-
dani, az erdélyi fejedelemségr ő l azonban nem. Lelkében erős gyökeret vert a 



1146 	 HÍП  

vágy, hogy „őseinek fejedelmi székébe üljön", ezt a vágyat azonban még 
Grosbois-ban sem vallotta be magának, hiszen „már annyira hatalmába kerí-
tette lelkét, hogy jelenlétét és uralmát" észre se vette, következményeit ter-
mészetesnek tartotta, olyasvalaminek, amit „még a legszigorúbb lelki bíró el ő tt 
sem kell többé szégyenlenie". 7  

Annál kevésbé, tenném hozzá, mert ezt a lélek mélyére szorított, csaknem 
öntudatlan vágyat két mozzanat is élesztgeti bens őjében. Egyfelő l a „Maros-
vásárhelyt megült országgy űlés" életre szóló emléke, amikor is beiktatása 
alkalmából Krisztus képmása el ő tt, kezét a „szent evangéliumra téve" meges-
küdött, hogy a fejedelemségr ő l a hozzá hű  rendek beleegyezése nélkül sohasem 
fog lemondani. Másfelő l rejtett vágyát a fejedelmekr ől alkotott nézete is 
erősíti. A fejedelmet ugyanis Isten fölkentjének, kiválasztottjának tartja, aki 
éppúgy legelteti és őrzi nyáját a földi dolgokban, minta papok a lelkiekben. 
S mivel Isten a „szegények, elhagyatottak és árvák, özvegyek és megtiprottak 
atyjává" tette, b űneinek tetézése nélkül a fejedelem nem lehet h űtlen eleve 
elrendelt szerepéhez. 

A vallásos színezetet nyert világi vágy és a befelé figyel ő  transzcendens 
áhítat természetesen újra meg újra konfrontálódik Rákóczi eszmélkedésében, 
s olyan válsághangulatokat indukál, amelyek messze túlmutatnak a m ű  korábbi 
belső  vitáin. Különösen a harmadik könyvben, amelyet már reményvesztetten 
kezd el írni Jeniköjben. A porta homályos ígéretekkel hitegeti, Orléans-i Fülöp 
hercegtő l, a régenstő l üzenet érkezik, hogy az osztrák császárral kötött barátság 
folytán nem térhet vissza Franciaországba, acártól és udvarától idegenkedik, 
s ráadásul a feleségét is kitoloncolják Lengyelországból. Mindennek alapján 
akarva-akaratlanul meg kell barátkoznia a gondolattal, hogy most már élete 
végéig a törökök „sötét ország"-ában fog maradni. 

A világi vágy és a kegyes meditáció bels ő  küzdelmét tehát életkörülményei 
is fokozzák. Rákóczi most már, szinte a kétségbeesés határán, azt panaszolja 
föl Istennek, hogy ha nem tartja meg a természetfölötti állapotban, a szellemi 
tárgytól óhatatlanul vissza fog térni a látható, megfogható és a természetét 
gyönyörködtető  tárgyakhoz. Ettő l való félelmében egy helyt fölteszi a kérdést: 
„Vágy taplója, meddig leselkedsz rám? Ó, testi élet, miért igyekezlek megtar-
tani téged?" Másutt így fohászkodik: „Add meg tehát, hogy tehessem, amit 
nem akarok, és ne akarjam, amit megtehetek." Megbolygatottságának, válság-
érzetének széls ő  pontjait pedig önnön méltánytalanságának hangsúlyozásával 
érzékelteti: „Te oltalmazol engem, és befedsz szárnyaddal, én azonban még 
most sem hagyok föl bántásoddal (...). Te megoltalmazol, én megbántalak, 
te melengetsz, én viszonzásul rúgok." Voltaképpen ezek az „igazi egziszten- 
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ciá"-t féltő , határhelyzetet jelz ő  rianások teszik páratlanul vonzóvá a vállal-
kozás harmadik könyvét.  

„Ő  is ember volt, nem maradt t ő le idegen semmiféle emberi érzelem, nem  

az emberi lemondás mélasága sem" — állapítja meg találóan Szekf ű  Gyula.R  
Az ő  is ember volt formulához azonban nyomban hozzá kell tenni, hogy ember  

voltának ellentmondásos összetev ő it Rákóczi meg is merte nevezni, amire  
csak az igazán nagyok képesek. Éppen ezért a mostanihoz hasonló évfordu-
lókon, amikor újra lobognak a felkelés Piros zászlói, vonulnak a nyalka  

kurucok, s idehallik a nyertes és vesztes csaták zaja is, Rákóczi emlékét idézve  

nemcsak a nagyságos fejedelemre, hanem a Vallomások írójára is emlékeznünk  
kell. Egyébként könnyen eltévedhetünk a történelmi tények, küls őségek és  
kulisszák között.  

JEGYZETEK 

1 A nagyságos fejedelmet itt is, később is a Vallomásoly emlékiratok című  kiadvány  
alapján idézem. A szerkesztés és a jegyzetek Hopp Lajos, az utószó Hopp Lajos,  

Szepes Erika és Vas István munkája. A Vallomásokat Szepes Erika, az Emlékiratokat 
Vas István fordította. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979  

2  F,lsfS pillanatra meglepfSnek látszhat ez a gyökeres fordulat, ne feledjük azonban, hogy  
Rákóczi, s ezt persze úgyszintén tfSle tudjuk, már kora fiatalságában kedvelte a magányt,  
a nyugalmat, s természetes hajlama volta láthatatlan dolgok kutatására. Ha „eleven  
hite" lehetett volna, már akkor ráeszmél, hogy valójában bujdosó a földön, s nem  
érdemes törődnie azzal, „vajon Magyarországon, Ausztriában vagy Csehországban"  
bujdosik-e.  
Karl Jaspers fejtegeti, hogy bármihez nyúl is az ember, „akarattal és tudással, határo-
zottan vagy konokul: csak az abszolútumban talál megoldást", majd axiomatikusan is  
leszögezi: „Tökéletes odaadás Isten iránt: ez az egzisztencia igazi módja." Bevezetés  a 
filozófiába. Bp., Európa Könyvkiadó, 1989. 89. és 93.  

4  C. G. Jung: Gondolatoka látszatról és a létezésről. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1996.  
11., 32., 34., 38., 50. és 52.  

5  Sören Kierkegaard írásaiból. Második kiadás. Bp., Gondolat Kiadó, 1982. 347. — S ha  
már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, hogy Rákóczi természetesen azon sem t ű nődik  
el, hogy a testvérgyilkosság után el űzött Káin „Nбd földén, Édentől keletre" miként  
ismerhette meg leend ő  feleségét, ha egyszer Ádám és Éva az els ő  emberpár. Hason-
lóképp Rákóczit a genezisnek az a helye sem torpantja meg, amelyet majd oly nagy  
hatásfokkal parafrazeál Vörösmarty az Előszóban: „Megbánó azért az Úr, hogy te-
remtette az embert a földön, és bánkódék az (S szívében." Ez a hely önkéntelenül is  
profán kérdést indukál. Hogyan lehetséges, hogy a mindenható nem tervezte meg  
pontosan, milyen lényt is teremtsen a „maga képére"? Szórakozott volt netán?  

6  A szám űzött Rákóczi. Bp., a Magyar Tudományos Akadémia kiadósa, 1913. 25. —
Szekfű  Gyula sejti, hogy a múlt század elejére már rögzült Rákóczi-legenda hívei, akik  
mindenáron „egyedül hazaszeretetb ől táplálkozó, földönfutó szabadsógh ősnek" akar- 
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ják látni és láttatnia fejedelmet, föl fognak zúdulni az efféle észrevételek miatt. Épp  
ezért idézetünket azonnal menteget ő  mondatokkal egészíti ki: „Az emberek érzékeny-
sége akkor nem volt ilyen dolgokban annyira kifejl ődve, mint manapság. Csak a XIX.  
század francia és német érzékenysége és romantikája fejlesztette ki a köztudatot, hogy  
a tánc és mulatozás sorscsapások lesújtása idején szentségtörés." Hiába próbálja  
azonban elejét venni annak, hogy magára haragítsa a Rákóczi-kultusz frázispufogtató  
képviselőit. Könyvét óriási fölzúdulás kíséri, Rákóczi emlékének meggyalázásával vá-
dolják, úgyhogy végül Mit vétettem én? Ki gyalázta Rákóczit? címmel külön könyvben  
kénytelen válaszolnia vádaskodásokra.  

7  I. m.: 52., 55. és 56.  
8 I. m.: 336.  



RÁKÓCZI-ÁLLÓKÉPEK? 
Tincs Gusztáv Mikes-olvasása, Rákóczi-rajza és néhány 

tudománytörténeti aspektus 

HÓZSA ÉVA 

„Mikes a levélírással néha oly helyzetbe 
jön, hogy nénje alakja merőben fölösle-
gessé válik. " (137.) 

Jó érzés kézbe venni és újraolvasnia szül őföld hagyományaihoz köt ődő  
könyvet, főként ha olvasóként azt tapasztalhatom, hogy ez a könyv néhány 
szempontból tudomány-, illetve oktatástörténeti értéket képvisel, s ő t a magyar 
tudománytörténet törésvonalainak bizonyítására is alkalmas. A szegvári szár-
mazású Tincs Gusztáv, a szabadkai f őgimnázium „tudós tanára" 1897-ben 
jelentene meg Mikes Kelemenr ő l szóló, tizenhat „regényes" fejezetre oszló 
életrajzi kiadványát (Budapest, Lampel Róbert Bizománya), amely történeti 
munkaként indul, majd egyre inkább feler ősödnek benne az irodalomtudo-
mány, ső t az irodalomkritika néz őpontjai. Az életrajz valójában a Mikes-le-
velekbő l áll össze, különösebb meglepetéssel tehát nem szolgál az olvasónak. 
Sommásan így is (ki)mondható: Mikeshez híven a konzervatív, ám némi me-
részséggel, kritikus nézőponttal vegyül ő  pozitív gondolkodás, valamint a szerz ő  
apróságokra kiterjed ő  észrevev ő  képessége nyilvánul meg benne. Ez azonban 
sokkal bonyolultabb, semmiképpen sem sommázható tudományos kérdés. A 
tudományos történetírás kibontakozásának, illetve átmeneti id őszakának vi-
szonylatában ugyanis mindez elmélyült vizsgálatra készteti az olvasót. 

A tizenkilencedik század végén, három évtizeddel a kiegyezés után, nemcsak 
a magyar politikai életben, hanem a tudomány és a tudományos munkamód-
szerek kapcsán is összecsapnak az eltér ő  nézetek. Tincs egyéni módon egyesíti 
ezeket az elveket/ellentéteket saját tevékenységében. Az ellentétez ő  technika, 
illetve a kettősségekben való gondolkodás könnyen felfedezhet ő , ugyanakkor 
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a Mikes-féle apró, semmis megfigyelések, a rákérdezés, valamint a hasonlatok 
alkalmazása szintén mikesi mintára kerül be (a tudás én munkamódszereként 
is!) az életrajz szövegébe. Tincs kell ő  érzékenységgel súlypontozza például 
azt a török közmondást, amelyet Mikes a levelekben emleget, és amely azt 
tartja, hogry Isten az ember számára egy-egy rakás kenyeret hintettel különböz ő  
helyeken, ezekre a helyekre mindenkinek cl kell mennie, és mindaddig ott 
kell maradnia, „valameddig a kenyérben tart" (106.). Nem túlzás kijelenteni, 
hogy az életrajzi kompozíció az idézett török bölcsességre (parabolára), vagyis 
Mikes fatalizmusára épül. A bujdosók — az életrajzíró néz őpontjából tekintve 
— szinte mítoszi utazás után szállnak partra Rodostóban, ahova kenyerüket 
elhintették. A török kenyér nehéz falat volt, meg kellett érte szolgálni. (100.). 
A kenyér-metaforával fonódik össze Tincs Gusztáv egyik legfontosabb törté-
neti reflexiója: „A bujdosók, bármennyit dolgoztak és fáradtak a maguk érde-
kében, már nem voltak politikai tényez ők, a világtörténelem színpadáról 
leszorultak, hogy — sok kiváló embernek a rokonszenvét ő l kísérve — jóformán 
elhagyatva tengessék életüket Rodostóban." (70.) 

Az életrajzírót akkor kezdi érdekelni Mikes Kelemen bels ő  egyénítése, 
önképzése, jellemszilárdsága, amikor Rákóczi meghalt. Addig az életrajz in-
kább „a nagy száműzöttrő l" szál, mert a küls ő  mozzanatokat ő  határozza meg. 
A h űség heroizmusa az öreg Mikes értékrendjében is megmarad. Tincs tudo-
mányos veretű  mentséget talál életrajzírói attit űdjére. Bizonyítja, hogy Rákóczi 
haláláig hézagosak Mikesr ő l szóló ismereteink. 

A tudós tanár összefoglalásra és a m űveltebb ifjúságot megszólító „könnyen 
érthető  s gyönyörködtető  olvasmány" összeállítására vállalkozik, miként ezt 
az Előszó kiemeli, és Mikes jelleme, egyénisége (természetesen egy adott 
nézőpontból, amelyben a vallási-erkölcsi értékrend és az ámító levélíró példája 
uralkodik) valóban teljesebben és egységesebben domborodik ki, mint addig 
bármikor. Meggyőződése, hogy Mikes reális jellem, hogy egyéniségén bizonyos 
mérsékelt realizmus ömlik át, amely mentes az erős indulattól és szenvedélyes-
ségtő l, ső t egy helyen azt is említi, hogy naturalisztikus (de erkölcsileg még 
nem kifogásolható) gondolkodású. Ötletek tekintetében a személyes vonat-
kozásokat nélkülöző , a kalandos elemet nem sokra becsül ő , több körülményt 
cl is hallgató író (183.), aki a kés őbbi korokat szólítja meg, fáként Tincs 
korának olvasóját, a „reális kornak gyermekeit". Az életrajzíró ugyanúgy 
egyénít, mint ahogyan ezt Mikes teszi a történelmi személyiségekkel. (Az 
olvasó meglesheti az egyénítés törésvonalait, valamint egyéni és nemzeti di-
menziók összefüggéseit.) Az egyénítés példái közül kiemelkedik a Mulatságos 
napok keretes elbeszéléseinek és a levelek mintáinak kutatása, a Mikes-ver-
sekrő l mondott szigorú bírálat, a tompa unalom közérzetének vizsgálata, a 
„tündérhaza" metafora visszatér ő  említése, de mindenekelő tt a miszticizmusba 
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átcsapó, öreg, a bujdosók felett fegyelmi hatalmat gyakorló (básbug) Mikes 
rab-egyénítése, illetve a Törökországi levelek utolsó szöveghelyeinek értelme-
zése. (Olyan, minta halálra ítélt rab, aki várja a bujdosástól való megváltást, 
de nem kíván többet Isten akaratánál. V б . 142.) Tincs már-már lírai hangon 
szól olvasójához, nem szabadulhat a Mikesr ő l szóló ismert vers élet- és hely-
zetképétő l. A csak később beiktatott, ám alluzív módon az olvasóra jóval elóbb 
ható Lévay Jбzsef-idézet (Mikes) tehát — még a szerz ő  neve és a m ű  címe 
nélkül is — szinte a versszöveget hiányoló olvasói elvárásnak tesz eleget. A 
Magyar Kritika recenzense pontosan ezt a Lévay-utánzást kifogásolta. Inkább 
a Tincs Gusztávét megel бző  századforduló szépírója (mintsem a tizenkilen-
cedik század végének tudósa) közelítene ily módon szám űzött, öreg hőséhez.  
A képzelet és az emlékezet csapongását, az ovidiusi játékosságot felvállaló 
életrajzíró például a következ őképpen alkalmazza a naplózás ellesett módsze-
rét (ha nem is énformában, hanem a saját korában gyakori szabad függ ő  
beszédben!): „E levelezés folytán az ősz aggastyánban seregestül támadnak fel 
a gyermekkori emlékek. Még emlékszik öccsére s maga elé képzeli az öt-
vennyolc-ötvenkilenc esztend ős testvért s eszébe jutnak a gyermekkori játékok 
és csínyek. Óh szelíd emlékezés, minő  boldogságot tartogattál a bujdosó 
aggnak, a kinek lelkében talán soha oly elevenen nem állotta boldog gyer-
mekkor, mint agg korának utolsó két évében! De jelen pillanat is sok örömmel 
kínálja. (...) Mintha nevetne és sima egyszerre s rokonait szívébe akarná 
zárni, lelkébe befoglalni. Óh mennyire szeretne köztük lenni, hogy láthatná 
az egész rokonságot ..." (201-202.)  

Tincs Gusztáva hosszas m űfaji és formai dilemmák (napló, a levél retros-
pektív volta, a naplózás nyomai a levelekben, a lírai költeményhez hasonló 
hatás, az Erdélyi nyomán hangsúlyozott drámaiság, vallomás) utána napló-
jegyzetekbбl keletkezett levelek koncepciója mellett foglal állást, végül pedig 
a legalaПyibb emlékiratnak nevezi a Leveleskönyvet, és ebben jelöli meg igazi 
vonzerejét. A misszilis levél érveit igyekszik elhárítani, arra hivatkozik, hogy 
Mikes több ízben auctornak nevezi önmagát, ennek ellenére Tincs újra és 
újra gyötrődik a valóságos levelezés lehet őségén (lásd az újabb Mikes-kuta-
tásokat!). A hatástörténeti szempontú konklúzió így szól: „Ó tehát nem a 
Rákóczi historikusa, nem az emigratio történetírója, hanem a saját lelki 
életének félig öntudatos, félig öntudatlan, sokszor el-elkalandozó emlékírója, 
a ki végső  elemzésben bármir ő l szóljon is, mindig magára tér vissza." (163.) 

Tudománytörténeti szempontból a forráskutatás érdemei kerülnek el ő tér-
be, követendő  mintát Thaly Kálmán és Toldt' Ferenc kutatásai jelentenek. 
Szilágyi István és Szilassi Mбr felfedezései szintén értékesnek min ősülnek, 
Erdélyi tanulmányát viszont — néhány kétséges hipotézis ellenére is — Tincs 
Gusztáv az els ő  Mikes Kelemenhez méltó munkának tekinti. Az akkor még 



élő  Thaly neve például kiemelten (hétszer) szerepel a precízen tagolt Források 
kisebb életrajzi tanulmányokat lajstromozó szerz ő i között, holott Thaly még 
nem ismerte a forráskritika modern elveit, hamisítással kapcsolatos tudomá-
nyos botránya pedig csak halála után robbant ki. 

Toncs Gusztáv könyvében viszont megfigyelhet ő  némi lépéstartás az új 
módszerekkel, amelyeket például az általa szintén idézett Szilágyi Sándor is 
hirdetett. Az életrajzíró közelít a forráskritika felé, s ő t művének második része 
a monográfiától sem áll távol. A kiegyezés utáni id őszakban, az els ő  forrás-
publikációs lendület után mára modern törekvések kezdtek megjelenni a 
tudományban, a törtcnetírásban, Marczali Henrik munkái például ezt igazol-
ják. A kuruc-aulikus ellentét ugyancsak dialógusokat, tudományos hangsúlyel-
tolódásokat váltott ki, Thaly Kálmán egyértelm űen a kuruc álláspont híve. 
Toncs Gusztáv könyve tehát akkor született, amikor ezek az átmeneti álla-
potról tanúskodó diskurzusok jelen voltak. Szekf ű  Gyula A szám űzött Rákóczi 
című  munkája kapcsán csak jóval kés őbb, 1913-ban folyta nagy vita Ballagi 
Aladárral. A tudományos munkamódszerek terén is átmeneti ez az id őszak. 
Régi és új harca könnyen felfedezhet ő  Toncs Gusztáv életrajzi könyvében. Ő  
inkábba régit képviseli, de a történetfilozófia (pozitivizmus) a tudományos 
kritikai módszerrel egyesül könyvében, és ahogyan az akadémiai forrásközlések 
módszere fokozatosan változik, Tincs szintén ügyel a színvonalas el őszóra, a 
lábjegyzetekre, a forrásjegyzékre, s ő t a javításokra is. 

A Toncs Gusztáv-i életrajzírás felfokozott tempója sem elhanyagolható 
szempont, az olvasó derűsen nyugtázza a XII. fejezetben kimondott megszólító 
írói attitűdöt: „Rohanjunk végiga leveleken s nagy vonásokban lássuk az író 
lelki változásait, a sokszor küls ő leg vidám, nyugodt felszín alatta fájdalmas 
háborgásokat. (159.) Szerencsére a rohanásra felkészületlen olvasó hamarosan 
megállapítja, hogy a megnevezett életrajzírói dinamizmus nem vezet felüle-
tességhez, ugyanis amint irodalomról, hatástörténetr ő l vagy a nyelvújítás (va-
lamint Kazinczy) és Mikes viszonyáról esik szó, a tudós narrátor azonnal 
megállapodik, és a legaprólékosabb forráskutatói egybevetésekre is kitér szö-
vegében. Gyakran visszatér a magyar átokként felfogott civódás problémakö-
réhez. Az összefüggések latolgatása sem marad el, ennélfogva Mikes bekerül 
a művészlét köztesség-szférájába, valamint az irodalomtörténeti dimenziókba. 
Az irodalomtörténeti behelyezést ő l elhatárolódó konklúzió határozott tudós-
nézőpontra vall, az igazi művészi egyénítés ezen a ponton/szöveghelyen valósul meg: 

,,... irodalmi alakjának belé helyezését XVIII. századbeli irodalmi életünk-
be szándékosan mellőztük. Az ily beillesztés amily hasznos és elmulaszthatat-
lan más, rendes élet- és irodalmi viszonyok közt 616 és fejl ődő  íróra, mert 
annak megértését el ősegíti, Mikesre nézve ép oly keveset ér, mert élete jobbára 
idegen országok és népek életével függ össze s irodalmi munkássága sem a 
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XVIII. század magyar szellemi életéb ő l nő tt ki. Összemérhetn ők Faludival, 
mint próza íróval és az erdélyi történetírókkal, a kik némileg el ődei gyanánt 
tekinthetők, — de nem sok haszonnal, mert Mikes élete körülményei sajátos-
ságánál fogva mindig külön fog állani, hazai kortársaival nem tud összeolvadni. 
Hatására nézve sem a múlt, hanem a jelen század, s ő t némileg évtizedeinek 
alakjai közé tartozik." (234-235.) 

A mai olvasó Tincs Rákóczi-képére különösen kíváncsi. Látszólag a Mi-
kes-féle Rákóczi-kép mozdulatlan másolata rajzolódik ki, mégis ez az a Pont, 
ahol a modern történetírás nyomai megleshet őek. Rákóczi bálványstatikussá-
ga, iránytű  volta, vakon szeretett egyénisége a mikesi néz őpontból ered, az 
életrajzban azonban küls ő , narrátori nézőponttá alakul át. Ez a váltás, a Mikes 
tekintetében (is) küls ő  nézőpont hangsúlyozása elmozduláshoz vizet. A Rá-
kóczival és környezetével kapcsolatos métatextusok már tágasságra utalnak, 
a nemzetit mindig európai kontextusba helyezik. Arra is rámutatnak, hogy a 
hatalmasok politikája Rákóczit semmi jóval nem biztatta, és kiemelkednek 
azoka kommentárok, amelyek a francia vagy a török politika válságait, 
valamint Saint-Simon megközelítését járják körül. Tincs Gusztáva reményt 
sem mulasztja 11 megemlíteni, vagyis azt, hogry a fejedelem mindvégig remény-
kedett az európai szövetségesek támogatásában, ily módon szerette volna 
újraindítania harcokat. 

A mikesi bálvány-Rákóczi európai életterének kutatása teszi lehet ővé az 
életrajzíró eltávolodását az elavult írói életrajztól (ezt például Csáth Géza az 
irodalomtörténeti kutatás és oktatás hibájaként rója fel), Tincs tehát ily 
módon közelíthet ahhoz a modernebb gondolkodó módszerhez, amely álta-
lánosabb alapokra és magasabb látkörre törekszik. Mikes esetében az irodalmi 
opus bemutatása nyújt hasonló lehet őséget, ám az ifjúságnak szánt példaadó 
attitűd az induktív képesség tudatos fejlesztését tartja szem el ő tt (amelyet 
srintén Csáth bírál az oktatás vonatkozásában, mert szerinte az új rendszer 
ezt önként fejleszti). Az életrajzíró újra és újra a vallási-erkölcsi értékek/mér-
tékek kiemeléséhez tér vissza. 

Meg azután a világot fölfordítani fáradságos dolog. Tincs valóban nem 
fordítja fel a világot, ahogy ezt lázadó tanítványai elvárnák, de Rákóczi-képe 
nem bálvány-kép, ebben tér el Tincs Gusztáv néz őpontja az életrajzban elénk 
állított Mikes vagy éppen Thaly Kálmán kultikus néz őpontjától. Szó sincs 
Persze bálványdöntésr ő l, csak az egyénítés, az önismeret és önmegértés ma-
gasabb látkörbő l szemlélt jelentőségének tudatosításáról. Tincs Gusztávot 
mint életrajzírót akkor kezdi érdekelni a leveleket és más irodalmi m űveket 
barkácsoló Mikes, amikor a küls ő  Rákóczi-bálvány és viselkedési rituálé nem 
nehezedik rá többé, amikor a bels ő  szellemi finomodás és önállósága szám ű -
zetés ovidiusinak nevezhet ő  korszakában részben bekövetkezik.  
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Az értékes, mozgó (plasztikus) Rákóczi-távlatokat viszont a kés őbbi kor 
tudósaként látja és láttatja igazán, mi több, Tincs vállalja egyéni, bár újat 
nemigen hozó nézőpontját a tudományos viták idején, amikor a Rákóczi-meg-
ítélések meglehet ősen elkülönböződnek egymástól. Csáth Géza (Bácskai Hír-
lap,1905. január) írja a fonák oktatási állapotok kapcsán, hogy gonosz, b űnös, 
tarthatatlan, a haladást korlátozó játékot űznek az ifjúsággal, amikor a külön-
böző  tudományok különbözőképpen közelítenek például Rákóczi Ferenc sze-
mélyéhez, történelmi, m űvelődéstörténeti szerepéhez. (1995. 234-235.) 

A mai olvasót valahol akkor és abban a pozícióban kezdi érdekelni Tincs 
Mikes-életrajza és Rákóczi-képe, ha az átmeneti tudománytörténeti aspektust 
(természetesen a mai történet- és irodalomtörténet-írás, illetve -felfogás né-
zőpontjából) figyelembe veszi. Meg valahol ott, ahol Mikes nénjének alakja 
már merőben fölöslegessé válik. Tincs tudósi optikája gyakran emeli ki a 
barkácsoló Rákóczit, a barkácsolásra pedig oly módon tekint, minta sokkal 
későbbi korok tudósai, például David Riesman: a belülr ől irányított egyén 
életmódjával, a katasztrófa után bekövetkez ő , az egyéni kibontakozást tovább 
erősítő  képességgel egyezteti össze. Ezért játszik az életrajzban ilyen nagy 
szerepet a külső  és a belső  hatás ambivalenciája, noha a kett ő  természetesen 
összefügg. Rákóczi esetében a küls ő  dimenzió a meghatározó, a bels ő  önmeg-
értés/önbarkácsolás viszont a másokra (a magyar bujdosókra) kívülr ől ható 
reménnyel, az akár utópiának is nevezhet ő  távoli lehetőséggel fonódhat össze. 
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BETSZABÉ ÉS JUDIT A RÁKÓCZI-KORBAN  

Jókai Mór.• A l6'csei fehér asszony  

BENCE ERIKA  

(Történelmi kulisszák.) Jókai Mór A lőcsei fehér asszony (1883-1884) című  
művét éppúgy történelmi regényként kezelte az egykorú és többnyire a kés őbbi 
recepció is, mint Mikszáth Kálmán negyed évszázaddal (1908-1910) kés őbb 
íródott Lőcse-regényét, A fekete várost. Holott egyik sem egészen az, illetve 
nem csak e m űfajtípus törvényeinek felel meg. 

Az újabb értelmezések szerint a történelmi regény „a történelmi múlt 
megfelelő  szerzői stratégia által kiválasztott történéseit vagy egy korszak 
átfogó, általános jellegzetességeit különböz ő  szövegszervező  eljárásokkal, 
nyelvi-poétikai eszközökkel »újraírja«, »utánképezi«: egy esztétikailag meg-
alapozott és csak bels ő  szükségszerűségeinek engedelmesked ő  kompozíció 
részévé teszi azokat". 1  Jókai és Mikszáth azonban az „utánképzett történelmi 
tények, események (...) esztétikai funkcióba helyezése, valamilyen jelentés-
adás szolgálatába állítása" z helyett/mellett azokat más regényszervez ő  ténye-
zб (k) háttereként funkcionáltatja. A fekete városban csak epizódszerű  utalások 
történnek a 17-18. század fordulóján zajló kuruc mozgalmakra, illetve a 
Rákóczi-szabadságharcra (Görgey János részt vesz aThököly-féle felkelésben 
és feltétlen híve Rákóczinak, szó esik a Thököly Imrével Törökországban 
bújdosó Zrínyi Ilonáról, a Habsburg udvar iránti ellenszenvr ől, s hogy „Rákóczi 
Ferenc herceg sereggel jön Lengyelország fel ő l a vereckei szorosnál, s Esze 
Tamás meg János bátyám [Görgey János] elejbe mentek.. míg a J бkai-
regényben ez a köt ődés — a cselekménynek az aktuális regényid ő  (az 1710-es 
év) történéseivel való összefüggése — jelent ősebb. 

(Lőcse-regények.) A Mikszáth-regény igazi fбhбse 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 
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uram várják, hogy „a gyerek megn ő "4), miközben szellemiségét a pénz- és 
földéhség formálja, amit a — rigorózus és puritán, ugyanakkor az erkölcste-
lenség és törvénytelenség különböző  formáit (számítás, ügyeskedés, haszon-
lesés, bosszú etc.) etikussá nevesít ő  — városi statútum szentesít. „A hatóság 
politikája tehát az volt ősidők óta: minél több szabad földet szerezni L đcsének. 
Tágítania határt, ha lehet, s ő t, ha nem lehet is. Errő l álmodtak, ezután 
sóvárogtak nemzedékről nemzedékre. Földet pedig nehéz volt szerezni L ő -
csének, mert körös-körül uraságoké volt minden. "5; ..... a mostani főbíró 
olyanféle szavakra fakadta minap a tanácsteremben (úgy látszik, egész Euró-
pában ragadósa napkirály hencegése), melyek híven festik a l őcsei önérzetet, 
ezeket mondván orációjában: »A velencei nemesek után közvetlenül a l őcsei 
polgárok következnek világi rangra nézve.« "6  

Jókai Mór regényében is kifejezésre jut L őcse világának kettős erkölcsisége: 
még bírája is kett ő  van. Más törvények és szokásrend érvényesül Fabriczius 
főbíró, egészen más Alauda uram bíráskodása idején: az el őbbi szigorú erkölcsi 
szabályokat, feltétlen hazaszereteten alapuló törvényeket vezet be (a fejedelem 
egryik leghűségesebb és legkedvesebb híve), míg helyettese (titokban a császá-
riak embere) bíráskodására a számítás és az álszemérem jellemz ő . Kettőssé-
gekre, paradoxonokra vonatkozó példák egész sorát emelhetjük ki a regény-
világból: Alauda uram, „pintek"-ben veti ki férfiszemélyekre a kihágásokért 
járó büntetést, hogy tanácsülés után minél nagyobb dínomdánom folyhasson 
a városháza pincéjében. A tanács tagjai csak addig tiltakoznak a szükségtelen 
pazarlásnak minősített díszebéd ellen, amíg meg nem látják benne saját anyagi 
érdekeltségüket. Ablakon kihajolva férfiszeméllyel enyelegni tilos és büntetés 
jár érte, viszont semmi kivetnivalót nem látnak benne a l őcseiek, ha az ablakon 
dű lőrács van. A tetten ért házasságtör ő  asszonyt, megesett lányt pellengérre 
állítják (itta Ketterhuschenba), haját levágva megszégyenítik és kisepr űzik a 
városból (kisebb erkölcsi vétségért „meglapátolják"), ugyanakkor nem számít 
bűnnnek, ha úton vagry városon kívül történik ugryanez (pl. Ghéczy Juliánna 
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 és Munkácsot eláruló Absolon lánya) lakásán bontják fel titkon — 
Alauda főbíró közreműködésével — a Bécs és Szatmár között elfogott leveleket, 
hogy értesüléseik révén minél el őnyösebb donációkat csikarjanak ki maguknak 
a császártól. A kuruc tisztek (néhány fanatikus, mint Korponay János, Fab-
riczius vagy Czelder Orbán kivételével) — az átpártolásért ígért el ő léptetés 
reményében — versengve adják meg magukat a császáriaknak. 

A legújabb Lőcse-regény, Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka (2002) című7 , 
a Mikszáth- és Jókai-regényeknél egy évszázaddal korábbi eseményeket (Bocs- 
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kai fejedelemségének korszakát) megjelenít ő  műve is retektál a város saját-
ságos szellemiségére: a vallási türelmetlenség szította közhangulatra, a neme-
sek iránti ellenszenvre, a szigorú — leginkábba n őket sújtó — erkölcsi szabály-
rendre, a különböző  csapatok (törökök-tatárok, császáriak és hajdúk) 
garázdaságaira. A vallási türelmetlenségre, a nemesekkel szembeni irigy-el-
utasító magatartásra szinte mindhárom vizsgált m ű  azonos mód reflektál: 
„... ezekben az id őkben kezdték az evangélikusságot L őcsén is erősebben 
szorongatni".g „Az is meglehet, hogy apám is osztotta a városi polgárok 
ellenszenvét a menekült nemesek iránt, kik földönfutóvá válva városunkban 
menedéket kértek s kaptak, törvényeit tiszteletben tartani s terheiben osztozni 
viszont nemigen akaródzott nekik, s váltig hangoztatták, hogy őnekik holmi 
vargák és csizmadiák nem parancsolhatnak." 9  (Rakovszky); Görgey János azért 
nem hajlandó visszavenni öccsét ő l az alispáni posztot, mert nincs kedve többek 
között „lutheránus templomokat elvenni" 10, míg: „Az erődített városnak nem 
az a politikája, hogy fényes kastélyai és kertjei legyenek, hanem hogry sok 
ember elférjen és szaporodjék benne, aki a falakat megvédelmezi. Történeté-
nek idejében még ezek a házak is többnyire fából voltak, csak az el ő részük 
épült kőbő l. Egészen kőbő l nem volt több harminc háznál. Kinek is lettek 
volna ezek a nagy házak? Úr egy se lakott ott, meg se engedték" 1 i (Mikszáth); 
AJókai-regényben a következ őket olvashatjuk ugyanezekrő l az eseményekrő l: 
„Nincsenek itt pápisták, akik azt kívánják, hogy mise alatt zárva legyenek a 
boltok. Az egész város protestáns ..." 12, „... magukat tekintik a t ősgyökeres 
arisztokráciának, s félvállról néznek le a »kivételképpen« közéjük települt 
egynéhány nemesúrra" 13  

(Eposzi arányok.) A vizsgált Jókai- és a Mikszáth-m ű  a történelmi regény 
eposz-analógiaként („A nemzeti közösség óhajtott-vágyott értékeit felmutató 
műfaja múltba vetíti a jöv ő  számára kívánatos értékeket ...", Imre Lászl б 14) 

történő  értelemzése szerint sem felel meg a m űfajtípus sajátosságainak. „Igazi 
eposziságot" felmutató Jókai-regénynek talán csak A k őszív ű  ember fiait te-
kinthetjük, amely „nemcsak h ősepikai elemeiben és epizódjaiban, hanem 
mitológiai utalásrendszerében, s nem utolsósorban sajátos, transzcendens 
világképében" 15  is ezt a műfajváltozatot képviseli. 

Mikszáth Lőcse-regényét egy hangsúlyos eposz-idegen elem, az elbeszél ő i 
irónia távolítja el a történelmi regénye m ű fajváltozatától, nem beszélve arról, 
hogy Lőcse világa nemcsak a transzcendens világképt ől és a sorsformáló 
eseményektől esik távol, de egyetlen nagy formátumú h őse sincs. Görgey Pál 
„vadember"-típus („Ideges, szeszélyes, zsarnok, szóval vadember ..." 16) míg 
Fabriczius — felvilágosult polgári magatartásminták helyett — dölyfös nemesi 
erények megtestesítője. 17  Kettejük konfliktusa (az eposzi nagyjelenetek nem-
zeti géniuszok vívta csatája helyett, mint p1. Baradlay Richárd és Palvitz Ott б  
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párviadala A k őszív ű  ember fiaiban) a gőg és az aljas bosszú jelentéseit meríti 
ki. Ugyanakkor A lőcsei fehér asszony számos eposzi elemet tartalmazó roman-
tikus regény. A magyar történelem egyik legfényesebb korszakát, illetve e 
dicsőséges kor leáldozásának többé-kevésbé hiteles történéseit jeleníti meg. 
Az egész nemzet sorsát meghatározó történelmi ešemény (a Rákóczi-szabad-
ságharc), szembenálló seregek (a labancok és a kurucok), seregszemle (pl. 
Belleville vagy Korponay János vitézeinek bemutatása), várostrom (a meger ő -
sített Lőcse bevétele), jelent ős (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 er ők hatalmának hangsúlyozottsága sem hiányzik bel őle. A 
főhős, Korponayné Ghéczy Juliánna heroikus, s ő t mitikus (démoni) alakja az 
eseményeknek, aki maga formál történelmet. Amiért harca mégsem teljesedik 
héroszivá, az az indukáló motívumok kisszer űségében rejlik. Juliánna ugyanis 
nem nemzete felemelkedéséért, szabadságáért, igazságáért, hanem gyermeke 
anyagi javakra (a császártól kicsikart adományokra) építend ő  boldogulásáért 
folytat küzdelmet, ami még nem volna egészen önös érdek (hiszen a „naggyá 
tett" gyermek szolgálhatná nemzetét), ulryanakkor nem válogat eszközeiben: 
bűnök sorozatát követi cl a csalárdságtól a hazaárulásig. A hazáért hozott 
véráldozat — felségárulásért fejét veszik — nem kaphatja meg az erkölcsi 
megtisztulás-felemelkedés értelmét és jelent őségét, minthogy nem egy lelki 
értelmű  átalakulás húzódik mögötte, hanem a nagy történelmi eseményeket 
formáló erők (emberiek és végzetszer űek) játékszerévé lett ember kiábrán-
dultsága, különösen gyermeke — egyébként Pelárgus által költött — halálhírét 
követően. Vagyis Juliánna csak azért nem fedi fel az összeesküvésben részt-
vevők névsorát, csak azért nem lesz ismét árulóvá, mert fia halálát követ ően 
már nem látja értelmét. Nem önnön lelki nagysága, hanem Pelárgus csele 
menti meg a végső  erkölcsi megsemmisülést ő l: „Megígérte pedig, esküvel 
fogadta, hogy tisztára mossa ennek az asszonynak a nevét, ha kell, annak 
kihulló vérével. " 18  

Mind Jókai, mind Mikszáth művének történelmi hátterében ott van az 
eposzi mérték ű  hős: II. Rákóczi Ferenc. Ám mindkét regényben csak „beszéd-
ben élő  hős" marad. Az elbeszélő (k)nek a történelmi perspektíva iránti iro-
nikus viszonyát jól érzékelteti az a mód (m űfaj), ahogy (amelynek keretében) 
megjelenítik a fejedelem alakját. A fekete városban egy anekdota szerepl ője. 
A lőcseiek Nustkorb bíró vezetésével feljelentik Görgeyt a fejedelemnél majd 
a császárnál, miszerint az elfogatóparancsot adott ki még saját kurucok közé 
állt testvérbátyja ellen is, illetve: a fejedelemnek l őport 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 őkegyelme jobbinkább testvéri szeretetb ő l rende-
lé" 19, illetve: „saját testvérét is el akarta fogatni" 20), s ezért meg is jutalmazza: 
a fejedelemtő l díszparipát, a császártól diplomát kap. Nustkorb bírón az els ő  
kudarc alkalmával eret kell vágni (.....maga járta ki Görgeynek az ajándék-
lovat. Szent isten! Micsoda hahota lesz ebb ő l Lőcsén, ha megtudják!" 21 ), 
másodszorra pedig zavart viselkedés lesz úrrá rajta. 

Jókai tolla még élesebb, amikor a fejedelem alakját jeleníti meg regényében, 
ahol személye egy gúnyrajz („torzkép") témája. Maró gúny és találó szelle-
messég vezeti Ghéczy Juliánna tollát: „a nemzetét ő l 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 összedrótozni 
igyekszik. Az erdélyi fejedelmi süveg a szeméig le van húzva, s körül van 
aggatva rézlibertásokkal; míg a háta mögött Péter cár kandikál el ő , s repedt 
serpenyő  alakjában a lengyel koronát kínálja neki". 22  

A Mikszáth-regényben Andrássy István tábornok szintén anekdotah ős: 
„Andrássy generálisa nagy hírben álló ivókat gyakran összehívta magához és 
az asztal alá itta valamennyit. Ez volta szomjúság kora, a leghosszabb kor, 
mert egypár száz évig tartott. Minden szalmaláng volt, csak a bor iránti szeretet 
mutatott csodálatos stabilitást." 23  A Jókai-regényben is kocsmagenerális  a 
gúnyneve, akinek „hőstetteirő l" pajzán nótát énekelnek a kuruc vitézek. Pa-
rancsnoksága idején esik el L őcse. Regénybeli alakja Fabriczius személyével 
képez antinómiát. Az vaskez ű  parancsnok, míg ő  „mindenkihez jd volt". Míg 
Fabricziusnak semmi köze az asszonyok világához, Andrássy a „szerelmi csa-
taréten" is megállja a helyét: Korponayné Ghéczy Juliánna szeret ője és a bűnös 
asszonnyal szembeállított „feltétlen j б" Serédy Zsófia férje. Maga is eszközévé 
válik Juliánna cselszövéseinek. 

Mind Jókai, mind Mikszáth regényében Fabriczius szerepel L őcse főbírá-
jaként. Személyiségének alapvonását itt is, ott is fanatizmusa jelenti. Ugyan-
akkor több eltérő  vonás figyelhet ő  meg alakjában.A lőcsei fehér asszony főbírája 
idősebb férfi. Édesapja a Lőcse elárulásában —Juliánna hatására — közrem ű -
ködő  Fabriczius Krisztinának. Erkölcsi szemléletében rendkívül szigorú (saját 
lányát is bezáratja a Ketterhuschenbe, és hóhérkézre szándékozik adni, 
amennyiben bebizonyosodik árulása), politikai hovatartozásában megingatha-
tatlan, nemzete iránt elkötelezett, Rákóczihoz a végletekig h űséges. Részt vesz 
a Ghéczy Zsigmond szervezte Habsburg-ellenes összeesküvésben, aminek 
titkáért végül is Korponayné Ghéczy Juliánna mártírhalált hal. AJókai-re-
gényben mellékszerepl ő , akihez azonban mégis néhány kulcsfontosságú epizód 
kapcsolódik. Korponayné árulása mellett részben az ő  fanatizmusán cs hiányos 
emberismeretén is múlik Lőcse eleste: nem képes megtörni semmilyen fizikai 
tortúra, ugyanakkor lélekben teljesen összeroppan a hír hallatán, miszerint 
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lánya pápistává és Blumevitz császári ezredes hitvesévé lett. „Inkább hozták 
volna eléje a koporsóban. Inkább mondták volna fel ő le, hogy becstelen ringyó 
lett belő le, Piaci lábkapcája a kuruc közvitézeknek, mint egy császári ezredes 
hitvese! Elesküdni a hitet, amiben apja, anyja nevelte! Elárulnia nemzetét, 
nemzetségét! " 24  Még csak nem is feltételezi (minthogy nincs az emberi, kü-
lönösen a nő i lélek megismeréséhez semmiféle affinitása), hogy lánya —egyrészt 
Blumevitz iránt érzett szerelme miatt, másrészt megaláztatásai ébresztette 
bosszúvágyból — felfedi majd a császári csapatok el ő tt a városba vezet ő  jezsuita 
rejtekutat, amelyrő l apján kívül — minta család utolsó sarjának —egyedül neki 
van tudomása. Fabriczius ugyanakkor démoni figura. Alauda bíróban a „fel-
támadt Lázár" alakja képz ődik meg, amikor az kényszer ű  (lengyelországi 
követsége alkalmával fogságba vetik) távollétét kivet ően váratlanul visszatér, 
és megjelenik a városházán. A polgárok rettegik jelenlétét: „Arra az egy szóra, 
hogy »megjött Fabriczius!«, olyan csendesség lett a városban éjszaka, hogy 
nem lehetett az utcán egyebet hallani, mint az őrjárat alabárdnyelének a 
kopogását." 25  Legmegrázóbb és leghatásosabb szerepében a kétségbeesett és 
lelkiismerete gyötörte Juliánna — lelki szemei(?) — el ő tt jelenik meg. A „halál 
kaszása"-ként toppan váratlanul elébe a majtényi síkon, szembesítve ő t —  
szimbolikus értelemben — tette következményeivel: a „levágott renddel". „Hát 
hogy tetszik az aratás? A te vetésed ez! Nézd csak! Ez a te dominiumod! Amíg 
a világ világ lesz; cl nem veszíted ezt. Ami rajta terem száz meg száz éveken 
át, örökké, mindiga tied lesz. Nézd, milyen nagy uraságod van." 26  

(Mítoszi körben.) „Minő  csodás keverese rossz s nemesnek/A n б , méregbő l 
s mézbб l összeszűrve" — írta Madách Imre 27  Az ember tragéidája prágai színé-
ben, 1859-ben. Jókai csak ezt az ősi, a Női lélekre „kényszerített" antinómiát 
ismétli/variálja a regény alapgondolatára vonatkozó reflexióiban: „Azt beszé-
lik, hogy ez a n ő  elárulta a nemzetét. (...) És ugyanez a Ghéczy Juliánna 
később mint önfeláldozó vértanúja a nemzeti szabadság ügyének t űnik le a 
láthatáron. Jön mint egy üst бkos, s leszáll, mint egy csillag. Hol a megoldás 
az ég-pokol különbség ű  ellentmondás között egy n ő  jellemében? Két lelke 
volt-e ez asszonynak? Minб  indulatok, minő  szenvedélyek vezethették a kez-
dettő l a végzetéig? (...) Hogyan lehet az, hogy egy n б , aki egyszer egy csókért 
odadob egy országot, másszor megint azért az országért odadobja saját ifjú 
szép fejét?" 28  E kettбs lélektani szituáci б  megfejtésére irányuló törekvés jelenti 
a regényvilágot szervez ő  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 újszer ű  regénytípusok meghonosodá-
sához még kialakulatlan irodalomtörténeti szituáci б  vet gátat. S ugyanez a 
regényszervező  elv szorítja háttérbe a történelmi regényt alakító eljárásokat 
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is: A lőcsei fehér asszony Ghéczy Juliánna sorstörténete, ahol a Rákóczi-kor 
csak történelmileg hitelesített kulissza. De nemcsak a történelmi hitelnek a 
fikció hatalmával szembeni szükségszer ű  „alulmaradásáról" beszélhetünk, ha-
nem az elbeszél őnek a pátosz, a „j б lhangzás", a figyelemfelkeltés érdekében 
tett alogikus megnyilatkozásairól is. Azon kijelentésének, miszerint Juliánna 
„egy csókért odadob egy országot", maga a megformált regény mond ellent, 
amelyből kiderül, a lőcsei fehér asszony még véletlenül sem Andrássy csókjai-
ért, hanem imádott gyermeke „naggyá tételéért" szánja rá magát nemzete 
elárulására. Ha egyáltalán árulás az, amit elkövetett. 

A „tájékozódás"-t szolgáló els ő  fejezetben állítja az elbeszél ő : „Az első  és 
egyetlen nőalak az egész magyar történelemben, aki nemzetáruló volt." 29  A 
Murány-történetet juttatja eszünkbe. Várát L őcsénél mintegy fél évszázaddal 
korábban játszották a császáriak kezére: feltehet ően kisebb stratégiai és ér-
zelmi jelentősége révén —attól függбen, hogy Gyöngyösitő l Aranyig ki írta 
meg történetét — fenséges-szentimentális-romantikus máz (Wesselényi iránti 
szerelme) fedheti el Szécsi Mária árulását. Ugyanakkor L őcse bukásával a 
Rákóczi-szabadságharc egyik fő  erődítménye, a fejedelem második legfonto-
sabb ágyúöntő  műhelye, szimbolikus értelemben a szabadság utolsó szigete 
vész 11, ami a valóságosnál sötétebb színben láttatja Ghéczy Juliánna személyét. 
Ezt nem a történelem tényei, a regénybeli történések sugallják számunkra. Az 
események logikájából indulva ki, Juliánna épp annyira áruló, mint amennyire 
ésszerűen gondolkodó reálpolitikus, aki megpróbálja magát és mindenekel ő tt 
gyermekét, a legel őnyösebb módon kiemelni a szabadságharc bukását követ ő  
zűrzavarból. Férje, Korponay János, Fabriczius főbíró vagy édesapja, Ghéczy 
Zsigmond ellenében tiszta ésszel ismeri fel a „nincs már mit védeni" léthely-
zetét, amib ő l logikusan következik a „nincs már mit elárulni" létállapota. A 
rejtekút felfedésével csak sietteti az amúgy is bekövetkez ő  tragédiát, miközben 
a „héroszi elbukás" illúziójától fosztja meg nemzetét és az eposzi arányok 
létrejöttétő l 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, 
részben „egészen idegen"  30  volta miatt azonnal kész a kapitulációra. 

A Ghéczy Juliánna személye köré fonódó kett бs lélektani szituációt, a 
hazaáruló és a vértanú lelkiismerete közötti antinómiát az adott korszak 
ismertetett ellentmondásaival: a f őhős környezetének kett ősségeivel (és 
kisszerűségeivel) együtt érthetjük csak meg. Környezetével szemben jelent ős 
intellektuális fölénnyel rendelkezik. A zivatar idején üvegbura alatt sunyorgó 
öreg Ghéczy groteszk figura, Korponayt és Fabricziust elvakultsága zavarja 
éleslátásában. A mit sem sejtő  Korponay elő tt az a Fabriczius leplezi le felesége 
csalárdságát („Ő  árulta el ezt a várost, a hazát, a fejedelmet, a mi szép 
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szabadságunkat! [...] A szarvadtól ne férsz be már az ajtón, s mégsem tudod, 
hogy viseled. Keresd ki! Hatos fogattal jár a királyné" 31 ), akit viszont szökésével 
és Blumevitzcel kötött házassága által lánya, Krisztina tesz nevetségessé. 
Mindketten könnyedén felülnek a cselszöv ők fondorlatainak. (Korponay át-
verekedi magát az ellenség arcvonalán a lengyel szimpatizánsok l őszerkülde-
ményéért, miközben csak használhatatlan vaspor van a szekereken. Fabriczius' 
a várfalakat erősíti, miközben a rejtekút saját udvarára nyíló kijáratát kellene 
ő riznie.) Andrássyt alkoholizmusa és n ő imádata miatt sem fegryvertársai, sem 
ellenségei nem veszik komolyan. Belleville a reneszánsz lovag torzképe. Czel-
der Orbánt fanatizmusa hajszolja önnön vesztébe. 

Juliánna azonban nemcsak szellemi értelemben, de bátorság és lelkier ő  
tekintetében is kiemelkedik a kétszín ű  és a kétes erkölcs ű  Lőcse világából. 
Hogy céljait (a donációs levél hitelesítését) elérje, szinte nem létezik el ő tte 
leküzdhetetlen akadály: számos jól megtervezett csel (a l őportorony felrob-
bantása, Andrássy elámítása, Krisztina kiszabadítása a Ketterhuschenb б l, Belle-
ville felültetése etc.) révén az ellenség kezére játssza L őcsét; a himlőjárvány 
sújtotta Bécsbe utazik s apácának öltözve ápolja a haldokló császárt, ám az 
meghal, mielő tt bármit tehetne ügyében; több vármegyét mozgósítva, ferge-
teges cselsorozattal el őzi meg a futárt (s tudtán kívül, a férjét, Korponay Jánost  
is) a császár halálhírével és a visszahívását jelent ő  paranccsal, hogy Pálffy 
nádor idejében megköthesse a szatmári — az els ődleges feltételek szerint 
kiegyezést ćs általános amnesztiát jelent ő  — békét. Csak a nagybet űs Végzettel 
(p1. Fabriczius átokteli jövendölésének beteljesültével: „Ott b űnhődjél 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." 3') és a hozzá hasonló, „zavarosban halászók" (p1. Wra-
tislaw vagry Illésházy Miklós királyi kancellárok) intrikáival szemben tehetet-
len: anélkül, hogry idejében észlelné, a sajátjánál messzemen ően alantasabb  
érdekeltségek játéksr_erévé válik. A németek mint kisszer ű , fizetett árulót  
kezelik („Ahogy egy világ leányát, ahogy egy árulót szoktak megfizetni, s aztán  

nem ismerik többé! 33), s mert a szatmári béke pontjait, köztük az általános  

amnesztiáról szóló törvényt sem tartják be, a kurucok is benne találják meg  

tragédiájuk fő  elő idézőjét. Ettő l a ponttól képtelen az események folyamatát  

irányítani: végzete elkerülhetetlen, amit nihilbe hajló kiábrándultsága siettet,  

hiszen az általa (igaz, inkább egyéni érdekeltségek, mintsem nemzetment ő  
céltól vezérelve) kieszközölt békés fegyverletétel tragédiába fordul, legkedve-
sebb hozzátartozói és barátai (köztük a tisztaszív ű  Pelárgus) bújdosбk lettek,  
Czelder Orbán mártírhalált hal, Fabriczius Krisztina földönfutóvá válik, gyer-
meke megbetegszik. Amíg (a kétségek között gy бtrбdő , de még „harcra kész")  
Juliánna találkozása az átokosztó, démoni Fabricziusszal a majtényi síkon  



vízió, a Kassáról összetört szívvel, reménytelenül menekül ő  asszony utolsó  
szembesülése egykori szeret őjével a legmorbidabb, legsötétebb szatíra, amit  
létrehozhat a valóság: „Mikor kihajtatott a kapun, még egyszer találkozott  
egykori imádójával. Oda volt neki a feje t űzve egy hosszú póznára. Er ős szć l  
fújt, a fej köszöngetve bókolt, agyf ő  szépasszony!" 3a  

Nemcsak tágabb értelemben vett környezetének kétszín űségével szembesül,  
de családi körben is kettős hatások érik. Apja Garamszegi Ghéczy Zsigmond  
„minden forradalomban, összeesküvésben, ami csak Bethlen Gábor óta lefolyt  
Magyarországon" 3S részt vett, ugyanakkor kora gyermekkora óta Absolon  
Dávidék nevelték. Absolon Thököly Imre belsб  titkárjaként feladta Munkács  
várát, elárulva Zrínyi Ilonát. Erre az árulás-történetre többször utal az elbe-
szélő  (Fabriczius ezzel a történettel inti takarékosságra és önmérsékletre L бcse  
patríciusait; Absolon lánya, Géczy Juliánna gyermekkori pajtása, a L бcsét  
ostromló Löffelholtz tábornok felesége etc.), mintegy az áruló-lét, az áruló-
arcél lényegével ismertetve meg az olvasót, s megképezve el б ttünk azt  a 
lehetséges létvariációt, melynek útján Juliá пna elindult. Hogy az áruló bélyege  
milyen erбs, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Vallomásokban3ó Rákóczi  
is kitér az Absolon-történetre (s б t, emlékirataiban Géczy Juliánna árulására:  
„II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban 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" 37), s az összehasonlításként  
vizsgált Mikszáth-regény is megemlíti.  

Nemcsak az elbeszél ő , vagy a regény más szerepl б i láttatják a fбhбst  
ilyennek, de Juliánna is legtöbbször valamely mítoszi körben vagy legenda  
vonzatkörében definiálja önmagát. Ezek sokszor a narrátor által alapvet б  
jellemkonstruáló tényez бként megállapított lélektani kett бsségre is reflektál-
nak. Önreflexiós síkon aBetszabé-Judit párhuramra épül a leger ő teljesebb  
arcél, amelyet Juliánna alkot magáról. L бcse város kétszín űségére, Fabriczius  
főbíró önimádó vakbuzgóságára és a város feladásának izmosodó tervére is  
utal, amikor a kбvetkezбket jelenti ki tisztalelk ű  imádója, Pelárgus elő tt:  
„Elküldték az uramat, hogy ott hagyják veszni, mint Uriást! De vigyázzanak  
magukra, hogy Betsabé helyett Juditra fi találjanak bennem." 38  A férfiak  
akaratának kiszolgáltatott, áldozat szerep ű  Betszabé helyett tehát a cselekv ő ,  
nemcsak önmaga és hozzátartozói életében jelent ős szerepet alakító, de  a 
történelmi események menetébe, nemzetek sorsába is beavatkozó asszony  
szerepébe kívánkozik, amelyhez az ótestamentumi, a népe érdekében az el-
lenség táborába is átmerészked б , s Ott az ellenség „lefejezésére" is vállalkozó  
Juditban találja meg mintaképét. Ugyancsak a „férfiak történelmébe" avatkozó  
nб  alakjával azonosul, amikor mint családja „ бsanyjára", Rozgonyi Cicellére  
hivatkozik. Korponayné Ghéczy Juliánna nem az egyetlen démoni n бalakja a  
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Jókai-regényeknek. Megformáltsága abban tér el az ötvenes-hatvanas-hetvenes 
évek regényeinek ilyen típusú n ő i szereplő itő l, hogy „ördögi", mások (köztük 
barátainak és szeretteinek, s ő t az egész nemzet) sorsát is befolyásoló — legin-
kább személyes érdekeltség ű  — terveinek véghezviteléhez zseniális szellemi 
kapacitásait érvényesíti. Amíg egy Brazovics Athalie vagy Plankenhorst Al-
fonsine csak egysíkúan rossz, önmagából ered ően gonosz, amihez nemcsak az 
elvakultság, de az alulm űveltség, az er őszakos ostobaság karakterjegryei is 
tartoznak, addig Juliánna tudatosan hajtja végre és minden helyzetben vállalja 
tetteit. Eredend ően se nem rossz, se nem elvetemült, mégcsak az intrikus, vagry 
az áruló tipikus szerepe sem illik rá. Nagryformátumú egyéniség és bonyolult 
jellem, aki egy zű rzavaros kor z űrzavaros eseményei közepette próbál meg jól 
boldogulni. Személye megbélyegzéséhez hozzájárulta korszak egyértelm űen 
nőellenes atmoszférája, ahol egry Zrínyi Ilona Munkács h ősies védelmével 
kiérdemli a „bátor honleány"-nak, a nagryasszonynak járó tiszteletet, de ennél 
többre, a maszkulin értékeket megkérd őjelező , önálló életvezetésre és irányító 
szerepre nem tarthat igényt. Zrínyi Ilonának ezt — a férje elveihez h űséges, 
azt feltétel nélkül követ ő  — magatartását mind a Jókai-, mind aMikszáth-regény 
szentesíti. (Pl. Mikszáth még a történelmi tényekt ő l is eltekint, amikor a 
Thökölyvel együtt bujdosó hitvesr ő l beszél, holott a valóságban Zrínyi Ilona 
több évig Bécsben élt, s csak 1691-ben csatlakozott szám űzött férjéhez.) Az 
önálló, alkotó nő  a regény akutális idejénél majd másfél évszázaddal kés őbb 
jelent meg a magyar társadalomban, még akkor sem nyerve el legitimitását: 
„A nőszív ... arra van alkotva, hogy eszményítsen. "39  Korponayné Ghécry 
Juliánnát érzéki kisugárzása miatt is egryfajta 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 " 40; „én nem asszony vagyok, hanem démon" 41 ; „Ez több a varázslat-
nál! Ez az istenn ők hatalma az emberi szívek fölött. Büszkeség töltötte cl az 
egész lelkét; mint aki csak most tudja meg, hogy milyen hatalomnak az ura. "42  

A bűnös asszony bibliai értelmezéseire hivatkozik Fabriczius is, amikor 
Korponay János el ő tt asszonya vétkei nagyságát festi. „ Ő  árulta el ezt a várost, 
a hazát, a fejedelmet, a mi szép szabadságunkat! " 43  — mondja, miközben 
Delilához, Jezabelhez és Heródiáshoz hasonlítja, akik valamennyien a h ű tlen, 
a házasságtör ő  asszony megtestesít ő i, s akikben a b űn forrása — legalábbis a 
maszkulin alapú világértés szemszögéb ő l —eredendő , szexuális értelm ű  rom-
lottságból táplálkozik. (Az öreg Ghéczy is utal a Goneril- és Darvulia-párhu-
zam mellett a Jezabel-analógiára is lányával kapcsolatban!) A megcsalt férj 
ezeknek az allegorikus megnevezéseknek már csak vulgár-formáira hagyatko-
zik: „Kerítő , kéjhölgy, áruló a neved ... "44  Andrássy Miklós, a Krasznahorkát 
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védő  dervisgenerális, Andrássy István fivére viszont „l őcsei Circé"-nek nevezi 
Juliánnát, aki „elrabolt egry h őst [Andrássy Istvánt], hogy egy főkötő  bábot 
csináljon belő le magának". 45  (E perverznek min ősülő  nemi identitás ebbe a 
meghatározásba, a Kirké-alteregóba is beleértend ő .) A lőcsei generálishoz 
való viszonyában is megmutatkozik az asszony személyének kett ős értelmezése. 
Andrássynak az a szerencséje, hogy idejekorán megadta magát a császáriaknak:  

megmaradhatott vagyonában és királyi kegyelmet kapott. Minthogy Juliánna 
cselszövései állították kész tények elé, attól függően, hogy melyik fél értelmezi: 
„angyali", de „ördögi" behatároltságról is beszélnek vele kapcsolatban. 

A hősnő  összetett személyiségének mítoszi analógiákra való folyamatos 
kivetítése a Savoyai Jen ővel való találkozás alkalmával találja meg leghitele-
sebb aspektusait. A herceg ugyanis felismeri Juliánnában a „madonnai" gesz-
tusokat, 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 kánonoktól eltér ő  magatartás-
mintát is: annak a „szenvedélyes" anyának (Máriának) az arcélét, aki mindent, 
hitét és életét is képes feláldozni gyermekéért. Juliánna az a Madonna, aki 
felkiáltana az égre: „Nem adom oda! Nem hagyom keresztre feszíteni! " 46  Ez 
a nő-kép azonban mára keresztény mitológia egyik elhallgatott legendájára, 
a Szophia-kultuszra reflektál. Arra a Szophiára, aki a Mária képviselte érze-
lemközpontúság és determinált létforma helyett, a bölcsesség és alkotó élet-
forma női principiumainak megtestesít ője volt. Valószínű leg véletlen, azaz az 
ismétlődés nem tudatos regényalkotói manír, de döbbenetes egybeesés: Szo-
phiát Kr. u. 120 körül lefejezik Rómában. 

A Mária- és a Szophia-lét a regény leghangsúlyosabb antinómiái: megtes-
tesítő i Serédy Zsófia, illetve Ghéczy Juliánna. A hitves és a szeret ő . Serédy 
Zsófia, Andrássy István felesége, egysíkú személyiség, az az asszony, akinek 
feladata az „eszményítés" 47  (a férjéé és a fiaié), s aki ebben a szerepben 
eszményi: buzgó hívő , a szegények önzetlen istápolója, gyermekeinek szeret ő  
anyja és gondos nevel ője, rendíthetetlen 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 elbeszél ő , a 
dervisgenerális és a nagyasszony közötti dialógus egymásnak vetül ő  érveivel 
igyekszik árnyalni, színesebbé tenni: 

„— Tehát bűne a feleségnek, ha férjéhez h ű  marad, még akkor is, ha a 
szívébe tőröket üt? 

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

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

csúszómászónak neveled, azért, hogy apjukhoz hasonlóak legyenek." 
(Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony, 232. 0.)  

KorponayПé Ghéczy Juliánna épp az ellenkez ője. Szép és hiú, aki szereti, 
ha „eszményítik." A templomba iramszarvas húzta szánnal jár hét imádója 
kíséretében: „hét planétát hord magával, minta nap" 48  — viccelődnek a lőcsei 
urak. „A hetediket majd észre nem vettük. Ez a Korponay János kuruc 
kapitány, a férje a százszorszépnek ..." — ironizál az elbeszél ő . Később Fab-
riczius beszédében a „hatos fogat"-ra való utalása gúny és a megvetés jelen-
téseivel párosul. Juliánnát a hét férfihoz eltér ő  jellegű  kapcsolat fűzi, de szinte 
mindegyikökriek meghatározó szerepe lesz kés őbbi életében is. 

Tényleges szerelmi viszonyt — erre engednek következtetni elejtett szerepl ő i 
és elbeszélő i 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, 
Juliánna az, akit hóhérkézre kellene adni mind házasságtörés, mind árulás 
bűne miatt, ő  azonban intelligensebb „játékszervez ő" annál, hogy ne játszaná 
ki kónnycdén, s ő t fordítaná saját javára a városi hatalom és törvényhozás 
anomáliáit ("Szodoma ćs Gomora tüze pusztítsa el az egész városotokat! " 49  
— utal ezekre a visszásságokra a kétked ő  Krisztinával folytatott párbeszédében.) 
A sors fintora, hogy Juliánna mindezek ellenére akkor és azért jut hóhérkézre, 
amikor már mind férjéhez, mind nemzetéhez h űséggel viszonyul. Blumewitz, 
cseretúszként van jelen Lőcsén, Fabriczius Krisztina férje lesz („összekeríti” 
őket, miként Fabriczius mondja): L őcse feladását jelent ő  cselszövésében szö-
vetségese, a város elfoglalását irányító ezredes, Juliánna ún. német kapcsolata. 
Éleslátású, intelligens, kiváló humorú, ironikus hajlamú férfi. Czelder Orbán 
„derék német kurucezredes", mint Juliá пna „leghívebb imádбja" nevesül, olyan 
emberként, aki „előbb-utóbb elszalad a fejét ő l". S0  A szépasszony „kikönyörgi" 
a késmárki börtönbő l, de az hamarosan újabb felkelést szervez, lefogják, és 
Kassa fő terén kivégzik. Ennek tudomásulvétele és látványa (különösen a 
karóra t űzött bólingató fej) az egyik végs ő  csapást méri Juliánnára. A lengyel 
Szaluczky történetét „elejti" az elbeszél ő , míg a bohém Belleville szerepe 
(Lőcse város kapitulációját követ ően parancsnok) egyrészt az idegen, a nemzet 
ügyéhez érzelmileg nem kapcsolódó katonák labilis h űségére mutat rá, más-
részt ő  az, aki az asszony kegyeiért bármire képes. Juliánna alaposan felülteti: 
hálószobája kulcsa helyett a Ketterhuschenét dobja le neki, minek k бvetkez- 
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tében б t vádolják Krisztina megszöktetésével. Korponay János bár többször 
megčilhetné, a „fizessenek neki ezer aranyat"-megjegyzése (ugyanar_okkal a 
szavakkal, mintacsászári kancellár) mér rá erkölcsi csapást. Juliá пna hű tlen-
sége 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, Juliánnát szeretik. Ugyanakkor igaz 
vonzalommal csak az a Pelárgus (a „hét planéta" egyike) viszonyul hozzá, aki 
végül — fia halálhírének költött meséjével — megmenti a végs б  erkölcsi bukástól. 

Serédy Zsófia — a leghangsúlyosabb „ellenkép" — világértése mégis több 
szempontból is hasonló Ghéczy Juliánnáéhoz, de amíg Zsófia csak értelmezi 
a világ történéseit, Juliá пna alakítja azokat. Zsófia a világ iránti alázatra 
igyekszik nevelni gyermekeit („csúszómászóknak", mondja a dervisgenerális), 
addig a másik asszonya világot akarja gyermeke érdekeihez idomítani. Sorsuk 
végzetszerű  és paradoхális momentumokkal egyaránt terhelt. Hatásuk síron 
túl érvényesül. A kedvenc Andrássy fiút elragadja egy titokzatos kór, a b űnös 
asszony gyermeke, a „kis Korponay Gábor nagy ember lett, testben, lélekben 
és rangbeli állásban; híres-nevezetes családnak a feje". 51  Történetük nem ér 
véget halálukkal. Serédy Zsófia „csudahalott", akinek holttestét megkíméli az 
enyészet: „Száz éven keresztül volta köznépnek búcsújárási tárgya; emlékét 
a népajk tartotta fenn" 52  Korponayné Ghéczy Julkinna tetteiről a krónikák 
beszélnek, és festett mása „ott él most is a l бcsei bástya rejtett ajtajn". 53  

Fizikai mivoltukban mindketten bálvánnyá, „mutatvánnyá" degradálódnak 
(Zsófia üvegkoporsóban nyugvó temetetlen teste „kiállított" látványtárgy, 
Juliánna 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 végzetszer ű : az 
ember kiszolgáltatott a világtörténelmet formáló nagy erdknek. 

Az Utóhang zárómondatai az (ál)történelmi (ill., a történelmet kulisszává 
alakító) regény „íródásának" folyamatára és értelmezési lehet бségeire rávilá-
gító szerzб i reflexió. „Elmondtam, amit a krónikák a két n б rő l és az ó világukról 
feljegyeztek; hozzáillesztettem, amit saját lelkem látott: nagy szeretettel fog-
lalkoztam velük, s szinte fáj magamnak, mikor azt kell mondanom, hogy a 
történetnek vége."sa 
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THALY KÁLMÁN ÉS „KURUC" VERSEI  

BORI IMRE  

A szecessziós ízlés jelentkezésének vizsgálatakor is az 1860-as évek sajátos 
irodalomtörténeti periódusánál kell megállapodnunk, amelynek létét Arany 
János, Madách Imre, Jókai Mór m űvészetének vizsgálata során már leírtuk és 
bizonyítottuk. Most Thaly Kálmán munkásságának az elemzésekor ismerünk 
erre a korszakra: akkor, amikor az archaizálás manierjének felt űnését látjuk 
a népnemzeti költ ői gyakorlaton belül, de nem függetlenül Arany János 
ugyancsak archaizáló jegyeket is hordozó nagy költeményét ő l, a Buda halálától. 
Az irodalomtörténeti vizsgálat Lisznyai Kálmán Új palóc dalok című  1858-as 
verseskönyvére hivatkozik, mert a „palóc" költ ő  egy egész versciklust költött 
Balassi Bálint modorában (Balassi Bálint börtöndalai török fogságban) és 
adott ott közre. A „tárgyias szenvedély s az archaizáló divat" az irodalomtör-
ténet szerint tulajdonképpen akkor kezd ődik az új magyar költészetben, és e 
korai felbukkanása után mind er ő teljesebben lesz jelen, és mind nagyobb 
jelentőségű  esztétikai fontosságra is szert tesz. Thaly Kálmán esetében a 
„Bach-korszak historizmusát, a gyakori történeti szimbolikát" emlegetik, és 
egy „ódon, régies illúziót" is az ekkor még anakronisztikusnak tetsz ő  témában. 

Тhа lу  Kálmánnak természetesen eredeti költ ő i műveirő l van szó, amelyeket 
1857 és 1861 között jelentetett meg, így a Ne bántsd a magyart! (1857), a Zengő  
liget (1859), a Kárpáti kürt (1860), a Székely kürt (1861) és a Szabadság hajnala 
(1861) cím ű  köteteiben. Egy költ ő i alkat és egy kordivat találkozott itt össze, 
és mindez Thaly Kálmánt mintegy arra predesztinálta, hogy a hiányzó kuruc 
költészetet megteremtse egészen abban a szellemben, amelyben Arany János 
a naiv eposzt kutatta és akarta megtalálni, és a Buda halálában vélte meglelni. 
Komlós Aladár idézi Szász Károlynak azt az 1860-as véleményét Тhа lу  Kálmán 
költői gyakorlatáról, amely az archaizálásban az imitációhoz való vonzódását 
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érinti: „Néha fidon hangokat sok szerencsével elevenített föl ...Egy megható 
dalt, egy m űvészileg kezelt s még új balladaformát lát vagy hall, s anélkül, 
hogy egryenesen plagizátorrá válnék, annak oly er ős és közvetlen befolyást 
enged maga fölött, hogy reminiszcenciáiból maga is olyasmit teremt, ami ha 
különösképpen új is, de lényegileg nem új." Az ún. eredeti verseke korszaka 
után következik Thaly Kálmán anonim korszaka, amikor eredeti költeményeit 
a kuruc kornak ajándékozza, és oly sikeres mimikrivel, hogry valódi eredetére  

és jellegére majd csak az 1910-es években ismer rá a j б  szemű  kritikus, Riedl 
Frigyes és Tolnai Vilmos. Nem véletlenül éppen az 1910-es évek els ő  felében 
következik el Thaly Kálmán „leleplezése" — akkoriban tet őz az az ízlés, 
amelynek Thaly Kálmán (nyilván ösztönösen még) meghonosítója volta ma-
gryar költészetben. Az ízlés-pecsétet Ady Endre kuruc versei jelentik, amelyek-
nek elsó darabja 1909 januárjában születettA harcunkat megharcoltuk címmel, 
és ezt követtea Kuruc Adám testvérem (1909 februárja), az Esze Tamás komája 
(1909 júniusa), a Bújdosó kuruc rigmusa (1909 szeptembere) cím ű  költeménye. 

Ezeket a maga költötte és az archaizmus patinájával bevont kuruc verseket 
Thaly Kálmán zömmel az Adalékok а  ТћоkдІУ- és Rákóczi-kor irodalomtörté-
netéhez I—II. című  1872-es kiadványában publikálta egyetlen kivételével (Rá-
kóczi búcsúja), amelyet az Irodalom- és műveltségtörténeti tanulmányok a 
Rákóczi-korból című  könyvében adta ki 1885-ben. Riedl Frigyes nyomán nem 
nehéz immár szemügyre venni az alábbi tíz Thaly-verset: Esztergom megvétele 
(1706); Ocskai Lászlóról való ének (1710); Rákóczi bucsúja; Bezerédy nótája 
(1707); Nagy Bercsényi Mr'klós (1708); Balogh Ádám nótája (1709), A kölesdi 
harcrul (1708); Német sas ver fészket (1709); Ujváriak dicsérete (1710); Dunán-
túli bújdosó kurucok éneke (1710-1711). Riedl Frigyes, aki e versek szerz бjét 
Thaly Kálmánban jelölte meg, ezt írta: „E tíz balladás költeményr ő l, és csakis 
ezekről gondolom, hogy egészükben vagy lcnyeges alkotórészükben Thaly 
Kálmán szerzeményei. E tíz költeményt kuruc balladának nevezem, ámbár 
szorosan véve nem mind ballada, de mindannyi balladaszer ű . Azoka balladák, 
melyeket Thaly más gyűjtőknek már régebben kinyomtatott gy űjteményébő l, 
újból lenyomatott (pl. Kerekes Izsák) természetesen nem tartoznak vizsgáló-
dásaim körébe." 

Gazdag irodalma van immár a kuruc költésrét eredetisége kérdésének, 
amelyben a központi fejezetet kétségtelenül a fentebb említett tíz vers hite-
lességének a kérdése foglalja el, miközben mindmáig elmaradt — most már —
Thaly Kálmán költeményeinek, az archaizálás e remekm űveinek az elemzése, 
még inkább beiktatásuk a XIX. század második fele stilizáló lírai költészetének 
a vonulatába. Fény derült ez alatt az id ő  alatt, hogy Riedl Frigyesék elő tt járt 
a kritikai szemlélet, ilyen módon a gyanú árnyéka korábban is rávetít6dött a 
Thaly Kálmán publikálta versek hitelességére, de magyarázatok is születtek 
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arra, miért nem reagálta le a XIX. század második felének kritikája er ő teljesen  
Thaly Kálmán kegyes csalását a pozitivizmus szellemében. Tompa József  
például arra figyelmeztet, hogy az „akkori folklór-kiadványokban sem volt  
ritka a kissé retusált, m űvésziesített szöveg, s általában nem ragaszkodtak  a 
feltétlenül h ű  följegyzésekhez a »legszebb« szövegváltozat »helyreállítása«  
helyett". Az irodalomtörténeti álláspont ugyanakkor az, amit Varga Imre ír:  
„Ezeket a verseket nem fogadhatjuk 11 kuruc kori emlékeknek, nem tárgyal-
hatjuk őket а  ТhёkёІу -  vagy Rákóczi-kori költemények között. A XIX. századi  
népköltészeti lejegyzések jó része magán hordja a gy űjtő  simító kezének,  
megszépítésének a nyomát, hiteles szövegnek már csak azért sem tekinthet ők.  
S szájhagyományból leírt, a folklorizál6dás különböz ő  fokozatát mutató em-
lékek — az eredeti szöveg híján is — lehetnek esetleg kuruc korban keletkezett  
versek utóéletének bizonyítékai, de lehetnek XIX. században írt rímes histó-
riák, ponyvanyomtatványok vagy más sajtótermékek révén a néphez eljutott  
írásos szövegek maradványai. Még Thaly hamisítása is elkerült a néphez.  
Kálmánt' Lajos 1916 nyarán gy űjtötte az Egy bújdoső  szegénylegény kezdet ű  
éneket, 13 strófájából Тhа lу  szerzeményével 8 versszak közös. Az Esztergom  
megvételiről szóló balladából keletkezett 3 strófás népi változatot 1933-ban  
jegyezték le."  

Тhа lу  Kálmán után és Thaly Kálmán nyomán a Magyar Remekírók nagy  
sorozatában Erdélyi Pál adta közre a kuruc kori verseket Kuruc költészet címmel  
1903-ban, Loósz István pedig 1904-ben Szemelvények a kuruc világköltészetéb ől  
címen adott ki egy magyarázatos antológiát a középiskolás diákok számára.  
Mind Erdélyi Pál, mind Loбsz István természetesen abban a hitben élt, hogy  
a legszebbnek tudott kuruc dalok valóban kuruc dalok, nem pedig Тhа lу  
Kálmán eredeti költeményei, pedig akkor már ott voltak Endr ődi Sándor  
„kuruc" versei is!  

Hogy nem kuruc kori versek, hanem Тhа lу  Kálmán műkölteménye a cím  
szerint jelzett tíz, Riedl Frigyes és Tolnai Vilmos mutatott rá. Riedlben  a 
kételyt nem a költemények szépsége, hanem hitelessége támasztotta. Az els ő ,  
amire fel kellett figyelnie, a versek modernsége. Írta és kérdezte: „E méltán  
híres kuruc költő i termékek modernsége irodalomtörténeti és lélektani szem-
pontból egyaránt érdekes. Mért kell moderneknek tartanunk, és ha azok,  
hogyan készültek ez бballadák? Honnan való ódon színezetük? Minek tulaj-
donítható, hogy egyhangúlag elfogadtuk és valódi meggy őződésbő l magasztal-
tuk? Minő  lelki processzus folyt le a valódi szerz őben, midőn legkiválóbb  
költő i termékeit letagadta és másoknak tulajdonította?" Azután arról beszél  
a feltett kérdésekre adott válaszként, hogy a kérdéses költemények „nem valódi  
népballadák, hanem olyan költő  művei, aki olvasta Petőfit és Aranyt", mert  
a „népköltészet bennök Arany költészetének segédeszközeivel van utánozva",  
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azaz: „szerzőjük minden ügyes archaizálása mellett is mégis már élt a modern 
nagy költő ink vívmányaival; kompozíciójában, a népies kifejezések megválo-
gatásában, egyáltalán a költ ő i hatás eszközeinek átgondolt alkalmazásában 
már nem naiv népies". Riedl Frigyes magyarázatában a modern stilizáló-ar-
chaizáló, lényegét tekintve az objektív líra körébe sorolható költészet ismérveit 
sorakoztatja fel: a modernséget, az ódonnak és az archaikus jegyeknek, vala-
mint a népiesnek „kiszámított m űgondját" tartva legfőbb jellemzőnek, de e 
műgond jellemzéseként azt is mondja, hogy a költ ő  úgy helyezi el ezeket a 
részleteket, mint ahogyan a „jeles fest őművész a fényt és az árnyékot" helyezi 
el. Király György 1921-ben mintegy meger ősíti Riedl Frigyes ilyen természet ű  
felfogását akkor, amikor hozzászólta „kuruc dalpörhöz": „Ami els ősorban 
feltűnő  bennök: egyrészt a kiszámított m űgond, a verselés technikai fejlettsége, 
másrészt a tudatosnak látszó archaizálás." 

Riedl Frigyesben, majd pedig Király Györgyben merült fel a kérdés: voltak-e 
Thalynak olyan tulajdonságai, amelyek erre a költ ő i tettre képesítették? Riedl 
a lelki rugókat vizsgálta, és azokat a nyomokat, amelyeket Thaly eredeti 
költészete rejtegetett, Király György pedig Thaly vállalkozásának eszmei vo-
natkozásait vette szemügyre. Ha Riedl nem is mondja, kitetszik tanulmányából, 
hogy valójában nem hamisításról van szó, ha pedig arról, akkor annak egy 
egészen sajátos formájáról, amely irodalmat gyarapító szándékot tételez fel a 
tudatos stilizálás munkájában. Király György ezt teszi magyarázata középpont-
jába is egy lassú tudatosodás, tudatosság-érés folyamataként. Emlékeztet 
Thalynak az 1864-ben Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok című  kötete 
előszavára, amelyben arról beszél, hogy látja, hogy a régi magyar irodalom 
„vitézi és történeti énekekben más nemzetekéhez mérve fölötte szegény", 
éppen ezért id őszerű  kérdezni: „e töredékeket éppen nem lehetne-c kiegészí-
teni", mert a „homályos töredékek kiegészítése eklatánsabb nyeresége" lenne 
a magyar irodalom történetének. Király Györgye gondolatot kommentálva 
írta: „Helyezzük be ő t ezzel a gondolatával és gondjával a kor engedékenyebb 
tudományos fölfogásába, vegyük hozzá nyelvi és tudományos készültségét, 
mely őt erre a munkára följogosíthatta, tudományos meggy őződése erejét, 
mely szinte azt szuggerálhatta, hogy m űvét eredeti formájához híven, valóban 
sikerült rekonstruálnia." Úgy dolgozott Thaly, mint Cuvier, aki „egy fosszilis 
csonttöredékb ől az őskori állat egész alakját vissza tudta idézni". Innen —
érvelt Király György — a töredéket kiegészít ő  munkától a teljes és vadonatúj 
ballada költéséig már csak egy lépés választotta el, és ezt az egy lépést Thaly 
Kálmán megtette. Az indokok között természetesen vannak tisztán eszmeiek 
is, és a magyar költészet alakulástörténetét érint ők. Thaly ugyanis azt hirdeti, 
hogy a felvilágosodás korában a nemzeti költészet kontinuitása megszakadt, 
a „magyar nemzeti rythmus tökéletesen elhanyagoltatott", s ezért Vörösmarty 
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Mihálynak, majd pedig Pet őfi Sándornak és Arany Jánosnak kellett új utat  
kezdeni. „És ez az út tulajdonképpen nem új, mert csak a Rákóczi-forradalom  
után elhanyatlott nemzeti szellem által félbenhagyottnak folytatása; de mivel  
ez éppen azért a helyes, az igazi út." Majd így folytatja Thaly: „Ha költészetünket  
tovább is ezen újra megkezdett nemzeti helyes irányban akarjuk fejteni, fel-
adatunk a fonalat ott venni fel, hol azt a szathmári béke 1711-ben kettévágta  
s elejtette." A feladat lehet-e más, mint ebb ő l következőn az alábbi: „Lessük  
cl, és jegyezzük fel a még él ő  daltöredékeket, s a már nem él ők, s a régiebbek  
után kutassunk szorgalmasan, poros, penészes irományok között, levéltára-
inkban. Mert bár igen sok elveszett: de még sok létezhet ismeretlenül is —
mentsük meg hát legalább ezeket! Ha majd mindezen megbecsülhetetlen  
ereklyék napfényre kerülnek: virágozhatik csak teljes pompájában nemzeti  
költészetünk, s fejlődhetik tökélyre a magyar rythmus. Ha valahol, úgy a  
költészetben bizonyára legszigorúbban álla »forma dat esse ni« elv; már pedig  
a formát, és több tekintetben a szellemet illet őleg is a régi daloknak kell  
kiindulási tekintetben a szellemet illet ő leg is a régi daloknak kell kiindulási  
pontul szolgálniuk." Egyértelm ű  tehát, hogy Thaly Kálmán szemléletében még  
az ideológiai szempont áll az irodalomtörténeti és költészeti szempont el ő tt,  
mint ahogy azoknál is, akik nyomába lépnek, az eszmei vonatkozások mindig  
nyomatékosan jelen lesznek.  

E szemlélet formálódásában ott kell látnunk Arany Jánosnak A magyar  
nemzeti versidomról írott tanulmánya ama gondolatát, amely szerint a magyar  
vers a magyar zenét ő l elszakadt, hiszen „még nincs messze a kor, mid őn legjobb  
költő ink tiszta jambusai vagy trocheusai német zenére daloltattak; mert az  
idegen versidom idegen formát követelt a zeneszerz ő tő l", így „voltak szépen  
szavalható dalaink, de ha melódiával akartuk őket párosítani, a dallam nem  
lőn magyar". A költő  feladata ebb ő l következően ez: „E szakadást lírai köl-
tészetünk s zenénk ritmusa közt elenyészteni, a kett ő t ismét természetes  
összhangzatba hozni, feladata az ifjabb költ ő i nemzedéknek." Ez ugyanis Arany  
szerint a magyar lírai hivatása, amit még egyszer megfogalmaz: ismét össz-
hangba hoznia verset a nemzeti zenével, hogy a költészet „idomban s tartal-
milag, testestül, lelkestül magyar" legyen.  

Riedl Frigryes természetesen irodalomtörténeti magyarázatot is talál, ami-
kor Тhа lу  Kálmán eredeti költeményeib ő l kiindulva fedezi fel, hogy az 1860-as  
évekbeli irodalmi közvélemény is mintegy az archaizálásra-hamisításra ösztö-
nözte és predesztinálta. Említi például, hogy Тhа lу  1862-ben írta a Thököly  

bújdosó híve 1697 cím ű  „szép költeményét", természetesen „ódon modorban",  
és adta azt ki a maga neve alatt. Ez a vers Eötvös József tetszését nyerte meg,  
és a neves férfiú a huszonhárom éves Thaly Kálmánt a Pesti Napló szerkesz-
tőségében keresi fel, és „e m űforma továbbmívelésére buzdította". Nem csoda  
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tehát, hogy Thaly rákapott az ilyen modorú költészetre, és egy évvel kés бbb,  
1863-ban megírja a Thököly bújdosói 1697. Énekli egy heged ős II. Rákóczi Ferenc  
táborában című  versét, amit Arany Jánosa Koszorúban akart közölni, de  a 
cenzúra nem engedélyezte! Riedl hivatkozik Thalynak ugyancsak 1863-ban írt  
Petrőcry István Bújdos б  Éneke 1699. — Régies Balassa versszakokban című  
költeményére, amelyben a szerepjátszás már egyértelm ű , miként idézett három  
sora bizonyítja:  

Jó Petróсzy István, 
Magát siratozván  
Szörzé Törökországban.  

Riedl Frigyes tapasztalata szerint Thaly költészetében Ott vannak már a  
nagy vállalkozásához szükséges elemek: népballadákat utánoz, kultuszt űz  a 
Rákóczi korának világából, és már szerepjátszó költ őként, „költб i álarcban,  
történeti személy nevében" beszél, és ír „érzelemnyilatkozatot". A filológus  
elemzđkedve késбbb mindezekhez még néhány személyes, Thaly Kálmánnal  
kapcsolatos érvet is felhoz. Említi például, hogy a valódi kuruc versek közé  
elegyített tíz Thaly-vers mindegyike az 1706 és 1711 közötti eseményekhez  
kapcsolódik, és valamennyit a költ ő  1865 és 1872 között írta, azokban az  
években, amikor a kuruc kor történetére vonatkozó adatokat gy űjti, megosztva  
a munkát Szalag Lászlóval, aki az 1706 el ő tti eseményeket dolgozta fel. Azt  
is értékelni lehet, hogy ezek a versek zömmel dunántúli eseményekhez kap-
csolódnak, tehát Thaly szülб földjén játszódnak, hбsei pedig mind kimagasló  
középnemesek, így Bezerédy Imre, Ocskay László, Bottyán János, Béri Balogh  
Ádám, Sándor Ferenc és Sándor László.  

A továbbiakban nyilván már nem az az érdekes, ahogyan Tolnai Vilmos az  
Egyetemes Philológiai Közlönyben és Riedl Frigyes az Irodalomtörténet lapjain  
kiemelve a kuruc versek köréb б l a jelzett tíz költeményt Thaly Kálmán tulaj-
donává teszi, hanem az, hogy ezek az immár Thaly Kálmánnak tudott versek  

hogyan válnak az archaizáló-szerepjátszó magyar líra szerves részévé. A bök-
kenб  azonban az, hogy az irodalomtörténészek szerint ezek a versek megfa-
kultak. „Az álkuruc balladák hiteles és meggyőzб  hatása csak addig tart, amíg  

érzületi, légköri terminológiai közösségben élnek a hiteles kuruc versekkel.  
Mihelyt kiemeljük őket belő le — s ezt tették Riedl és Tolnai tanulmányai —  
azonnal észrevesszük a mögöttük meghúzódó régiesked ő  szándékot, hirtelen  
vége minden illúziónak, s Thaly újra azzá az átlagos kiltdvd válik, amilyennek  
»eredeti« verseib ő l ismerjük" (Turóczi-Trostler József). Kérdezhetjük azon-
ban, oszthatjuk-e Turóczi-Trostler véleményét az eredeti Thaly-versek érté-
kérő l? Komlós Aladár, aki a kor költészetének áttekintésére vállalkozott, jobb  
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véleménnyel van a tíz vitatott Thaly-versr ő l. Ő  azt tartja, hogy jobbak-szebbek, 
mint mintái voltak, s szebbek, minta többi eredeti Thaly-versek. „Nem volt 
nagy költő  — állítja —, de van — a leleplezetteket beleszámítva — vagy húsz verse, 
mely a népnemzeti iskola java terméséhez számítható, s amelyek alapján a kor 
jobb költő i közé kell sorolnunk ő t." Az elmúlt évtizedekben ugyanis az ítélet 
enyhülte következett be. Horváth János a Magyar versek könyvében 1937-ben 
három verssel szerepelteti Thalyt, és a három közül csak egy az álkuruc vers 
(Sebes víz a Garam). A Hét évszázad magyar versei című  nagy antológiában 
(1966) négy verse van Thalynak, és mind a négy álkuruc vers immár (Esztergom 
megvételéről; A kölesdi harcról; Ocskai Lászlóról való ének; Bújdosó Rákóczi). 

Ma három funkciójukat differenciálhatjuk ezeknek a Thaly-verseknek: célja 
volt Thalynak, a történetírónak velük, amir ő l Várkonyi Ágnes beszél, neve-
zetesen, hogy a daloknak bizonyító szerepet szánt költ őjük, velük történelmi 
eseményt hitelesített, mint az Ocskay-ballada esetében; az irodalompolitikus 
a versek segítségével a nemzeti ura megszakadtnak tudott fonalát akarta 
felvenni, de a maga korának is szolgálni akart velük. A Régi magyar vitézi 
énekek és elegyes dalok Tájékozásul címet kapott előszavában ugyanis van egy 
kitétel, amely Madách Imre felfogásával összhangban állítja a XIX. század 
második felérő l: „A polgárosodás ellensége a költészetnek; az emberek kedé-
lyét prózaivá teszi. A vasúti vonatok dübörgése, a gépek csörömpölése elöl a 
regés várak tündérei rejthelyeikbe vonulnak." Nos, ebben a polgáriasult kor-
ban, amelynek költ ő -ideálja Baudelaire, a naivság közvetlen, egyenes formá-
jában valóban korszerűtlen, de visszaperelhet őnek tetszhetett szerepjátszó-ar-
chaizáló formájában, tehát nem alanyi költészetként, de objektív líraként, az 
önkifejezés sajátos, de Thaly Kálmánnál torzult formájaként. Nem mellékes 
talán, hogy Jбkai Mór úgynevezett kuruc-regényeiben már az új ízlés nyilat-
kozik meg, a Rákóczy fia címűben egyenesen szecessziós változatában. Igaz, 
Jбkai a maga Ocskay-regényét (Szeretve mind a vérpadig) 1882-ben, A lőcsei 
fehér asszonyt 1884-ben a Rákóczy fiát pedig 1893-ban írta. 

A Thaly-versek több típusát különböztetjük meg. A dalszer űséget például 
három vers đ rzi a tíz közül: a Balogh Ádám nótája, a Német sas vert fészket és 
A kölesdi harcrul cím ű . Loбsz István, aki középiskolásoknak magyarázta a 
kuruc költészetet, a Balogh Ádám nótájának dalszerűségét hangsúlyozta: „Ami 
kevés elbeszélés van a költeményben, az is az alapérzelembe olvad fel. El ő -
adását a népdalok drámai mozgalmassága és közvetlensége jellemzi." Dicséri 
a 4. szakaszának gondolatritmusát, mi pedig általában is e szakasz sikerült 
voltát emelhetjük ki: 

Zsendelyes hí, eszterhás .. 
Ég a város, ég a ház, 
Nem is egy ház, háromszáz —  

Mert a kuruc Ott tanyáz. 
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A számokkal való játékot megismétli az ugyane típusba tartozó A kölesdi 
harcrul című  vers zárószakaszában is. Ezt a verset Lo бsz a „kuruc költészet 
sikerültebb alkotásai" közé sorolja — a személyességnek ugyanolyan megfo-
galmazásával, minta Balogh Ádám nótája címűben is: 

A kölesdi harcon, a kölesdi harcon, 
Hej, én is ott voltam —elejének vágtam, 
Elejének vágtam, közepét bontottam, 
Mint kaszása füvet, döntöttem, rontottam .. . 

A Német sas vert fészket címűben ez a személyesség-jel (kivételesen) nem 
az első  szakaszban, hanem a két utolsóban lelhet ő  fel: 

Meddig áll fejidnk? Csak az Isten tudja, 
Csak az Isten tudja, — senki nem mondhatja. 

E három vers közül kettő  valóban sikerült formai megoldásokban gazdag 
és sikerült. 

Más természet ű  és típusú az Ocskai Lászlóról való ének és az Esztergom 
megvétele. Epikus veret ű  mind a kettő , történeti eseményt mondanak cl lírai 
átérzéssel, jellegzetesen epikus dalként. Mind a kett ő  páros rímű  tizenkette-
sekben készült, s mind a kett őnek dicsérték ritmusát, rímelését. Ezek azok a 
versek, melyekben Thaly önmaga költő i tehetsége fölé emelkedett. Ezekhez 
tartozhat még a Bezerédi nótája cím ű  is, amelynek négysoros versszakai a 
rímelésnek ugyanazokat a kvalitásait mutatják, minta másik, már említett 
versek kétsorosai. Ellenben a nehézkesebb s még inkább elbeszél ő  jellegűek 
a kevésbé figyelemre méltóak. Ezek között a legjellemz őbb az Újváriak dicsérete 
cím ű , amelyet Thaly Balassi Bálintnak a Végek dicsérete című  költeményérő l 
mintázott, mint ahogy más verseiben ott kísért aBalassi-strófa. 

Tompa József vette számba Thaly antidatált kuruc verseiben az archaizáló 
módokat. Megállapította, hogy Thaly szívesen iktatott a szövegekbe archaikus 
szavakat, így amikor az az névelő t használja az a helyett, amikor elavult 
igealakokat alkalmaz, régies-népies személyragokat, köt őhangzókat ír a ver-
sekbe és a sok után is többes számot alkalmaz. Tért enged az í-zés, az ő -zés, 
é-zés provincializmust jelent ő  használatának, és az ú-ü magánhangzó-válto-
zatának (fölyh бbül). Felfedezhető  a verseken Balassi Bálint, Gyöngyösi István, 
Mikes Kelemen, Tinódi Lantos Sebestyén szövegeinek hatása, de a XIX. század 
hazafias költészetének archaikus szavai és szólamai is (áldomást inni; magyarok 
istene; martalék; zordon). Vannak a hiteles kuruc versekb ő l átvett szavak és 
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kifejezések a tíz Thaly-versben. Végezetül felt űnő  a költemények alliteráció-
és gondolatritmus-kultusza. 

Természetesen kérdés, ez és az ilyen archaizáló eljárás mennyire Thaly 
Kálmán költő i sajátja, s mennyire és milyen mértékben a koré, amelyben 
költőnk élt és írt. Arany János bizonnyal példát mutatott mind a Buda halála,  
mind a Toldi szerelme című  költeményével — a betétek bennük ugyanis az 
archaizálás remekm űvei. Ezek nyomában ott van Thaly Kálmán pár verse is. 
Kosztolányi Dezső  1935-ben azt írta róla, hogy „1913-ban egy új, nagy köl-
tőnket fedeztük föl, mára halála után, Thaly Kálmánt". 

A verseknek inkább külcsínét dicsérhetjük, belbecsüket kevésbé. Sztereo-
típiák, közhelyek az „üzenetei": dicsekvés, vitézkedés, hetvenkedés, pávásko-
dás, gúnyolódás, ritkábban sírás — és ahol ezek egyénítve vannak, ott érvényük 
is általánosabb. Riedl Frigyes is e költemények stílusának „erejét és súlyát" 
dicséri, olyan minőségeket, amelyek Thaly Kálmán más költeményeiben nem, 
vagy alig lelhet ők fel. Alliterációi pedig a költ ő i tobzódást mutatják. László 
Zsigmond a rímrő l szóló munkájában a Bezerédy nótája első  szakaszát idézi, 
melyben „valósággal rajzanak az alliterál б  konszonánsok, ellepve a belső  
szóteret is, néhány mássalhangzó valóságos diktatúráját teremtve meg": 

Sárvár alatt s űrű  berek a Csere, 
Leskelődő  labancokkal van tele, 
Sűrű  berek, még sincs annyi levele. 
Mint amennyi lompos labanc bújt bele.  

Az alliterációk ilyen mérv ű  túlhajtása egészen dekadens változata a vers-
zenének. Különben a zenei elv látszik uralkodni ezekben a versekben — a szép 
hangzás (benne az archaikusnak gondolt) kívánalmának látszik engedelmes-
kedni. Ebben azonban nem Arany János nyomain járt, aki éppen az alliteráció 
kapcsán бvott 1854-ben, mondván, hogy a „túlzást, mesterkéltséget, itt is, mint 
bárhol, kerülni kell"! 
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Jбkai Mбr: A nagyenyedi két fűzfa  

UTASI ANIKÓ  

„ A nagyenyedi két fűzfa (1853) című  kisregény Jбkai egyik legtökéletesebben  

megkomponált műve" 1 — állapítja meg Cs. Nagy István a különben kisregény-
nek bajosan nevezhet ő  elbeszélésrő l, melyet történelmi anekdotaként, egyúttal  

helyi mondaként határoz meg.  
A szakirodalom egyébként 1854-re teszi ama már f ő leg ifjúsági olvasmánnyá  

vált A nagyenyedi két f űzfa keletkezésének idejét, az „éppen száz és ötven  
esztendeje" lezajlott események tehát 1704-ben játszódnak, amid őn „a kuruc-
labanc világ legszebb divatjában vala".  

A narrátor említette„ két roppant fűzfa" mintegy keretbe fogja az elbeszélést.  

A bevezetőben még „történet" a záró sorokban már a sokkal meseszer űbb,  
csodásabb, mitikusabb „regé ”-vé módosul, kap mintegy elmosódottabb távlati  

körvonalakat. S ezt nyomatékosítja a még egyszer hangsúlyozott id őpont is  
(„száz és ötven esztendeje immár").  

Habár az egyes J бkai-műveket, amint erre többen is rámutattak, elég nehéz  

műfajilag behatárolni. Írónk nagy el őszeretettel vegyíti a legkülönfélébb m ű -
fajokat regényeiben, s úgy látszik, novelláiban sem jár el másként.  

A nagyenyedi két f űzfára, mint általában Jókai írásm űvészetére, a bipoláris  
világkép jellemző . „Ellentétekben gondolkozott, mint a gyermekek és бsné-

pek"2  — mondja Kosztolányi „az álmok országának koronázatlan királyé"-ró1 3 .  
Kedvenc színkett ősével, a fehérrel és feketével fest itt is Jókai Mór, csakhogy  

a fб  ellentét nem a Rákóczi-szabadságharc ellenséges táborai között feszül,  

mint ahogy azt első  pillanatra hinnénk. Hiszen a szövegben a kurucok sem a  
pozitívum hordozб i. Például Balfika, a kuruc vezér, ugyanúgy rettegésben tartja  

Enged lakosságát, mint a két labanc főnök. S amúgy is „az országban őgyelgő  
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kalandornép"„szemre főre egymáshoz annyira hasonlatos, hogy a vidéki tót nem 
tudott köztük különbséget tenni: melyik a kuruc, melyik a labanc ”. 

Tehát ebben az esetben a Rossz megtestesít ő i valóban a labancok lennének, 
illetve azok vezérei, Trajtzigfritzig és B б rembukk, a Jóéi viszont Nagyenyed 
diáksága, vagyis ismét csak leszűkítve a kört, humanissime Zetelaky és huma-
nissime Karassiay. A két páros között fog majd lezajlania népmesébe ill ő , a 
végső  megoldást hozб  harc is. Különben is a labancok vezérei, ezek a „félig 
tréfás, félig véres alakok" nagymértékben emlékeztetnek bennünket meséink 
otromba sárkányaira, egész viselkedésükkel, majd butaságukkal („ egyikük sem 
tudott egy szót is diákul, hanem azért mégis úgy tettek, mintha mindent értenének "), 
kérkedésükkel, s nem utolsósorban azzal, hogy túl lehet járni az eszükön, s le 
lehet őket győzni. Azonban nemcsak népmesei motívumokat fedezhetünk fel 
az elbeszélésben, de szerz ője a legendákból is merít. Ilyen a lányrablási jelenet 
(Trajtzigfritzig, akárha holmi kun lenne, „átkarolta az ölébe tett leánykát, s 
vitte magával, szemeivel majd felfalva annak martalékul esett bájait"). S ő t, az 
életképpel is sok rokonságot mutat A nagyenyedi két f űzfa. Németh G. Béla 
szerint Jókai epikájának alapegysége ez a szinte mindegyik m űvében összetartó 
erőként megtalálható m űforma. Írónk állandósult vonásai közül Németh G., 
többek között, az ellentétes sarkítást, a jutalmazó és büntet ő  igazságtevést, a 
tisztázottnak érzett értékrendet, az élesen szembenálló jellem- és helyzetkép-
leteket, a megnyugtatónak szánt lezárást, a visszafogott humor kedvelését 
említi. 4  Valószínű , hogy ezek az írói eljárások, s magának a poétának a 
szakirodalom által is kiemelt gyermeteg lelki beállítódása is nagyban hozzá-
járultak ahhoz, hogy egyes J бkai-művek közel kerülhettek az ifjú olvasókhoz is. 

Jókai szereplőit röviden, csupán néhány jelz ővel, de igen találóan jellemzi. 
Rövidebb lélegzetű  teхtusról lévén szó, sikerül „tökéletes emberek"-et alkot-
nia, ahogyan Mikszáth fogalmazott, „nincs ideje elrontani őket" 5 , mint regé-
nyei esetében oly sokszor. 

A negatív hősök már külsejükben is visszataszító figurák. B бrembukk„ egy  
nagy trabális mészároslegény", aki azzal is dicsekedhetne, hogy orcája „zápor-
esőn kívül más vizet sohasem érzett". Trajtzigfritzig, vele ellentétben, kikent-
kifent ugyan, büszkén feszít összelopkodott pompás holmijaiban, de neki is 
széles, tunya képe, s nemtelen arcvonásai vannak. 

Az elbeszélés egyetlen kiemelt n ő i szereplője a szép Klárika. Jбkai eszményi, 
angyali teremtései közül való, amolyan Noémi-típus. Szinte magunk el ő tt 
látjuk aranyozott diószín, dús hajfonadékait, csigametszés ű  ajkait, noha 
A nagyenyedi két f űzfa szerzője ezúttal csak a leány pici fehér kezeir ő l, gyönge 
karjáról tudósít. „Afféle jól nevelt leány', „istenfél ő  és diákfélő ", apja hét lakat 
alatt őrzi, elzárva a külvilágtól, akárcsak Timár Mihály kedvesét a Senki 
szigetén. 
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Klárika apja, Gerzson uram, „rendkívül békeszerető  férfiú és a jó erkölcsök 
fáradhatatlan oltalmazója ", következésképp csak „kipróbált egyéniséуeknek" 
enged bejárást házába, mint amilyenek Zetelaky József és Karassiay Aron. A 
szerző  elbeszélésének tulajdonképpeni f őhőseit kontrasztosan ábrázolja. Az 
első  „szép, ártatlan, leányarcú , „jámbor érzelmű  ifjú ", aki „mindenféle verset írt 
akármely témáról". A másik „egy kissé nehézfej ű  ember vala", „hallgatag és 
csendes vérű  ", de nagyon erős fiatalember. 

Miközben bemutatja jeles diákfiguráit, a sejtetés, az el őrejelzés eszközével 
is él. Hiszen J бzsef versíró tudománya és Aron testi ereje meghatározó ténye-
zők lesznek az eseménybonyolítás szempontjából. 

Jókai Mór egyébként két szálon futtatja a cselekményt (az egyik a „laban-
cos", a másika szerelemmel f űszerezett „diákos"), mely az elbeszélés végén 
teljesen összefonódik, s kett ős happy endinggel zárul: hiszen a labancok 
kiűzetnek a városból, rettegett vezéreik meghalnak, s Józsefnek sem „kellett 
többé perspektíván keresztül néznie Klárikát", mert Gerzson uram áldását adja 
a fiatalokra. 

A nagyenyedi két fűzfában, mint említettük, rendhagyó és meglep ő  módon, 
az író nincs a kurucok pártján, szinte alig ejt róluk néhány szót (Balika, a 
kuruc„ basa"  olykor„ előjön a maga lyukából” a zsákmányért), nem olvashatunk 
a kurucok és labancok összecsapásáról sem, maga a fejedelem sem t űnik fel 
az elbeszélésben, mint Mikszáth Kálmán A két koldusdiák című  ifjúsági regé-
nyében.  

Úgy tűnik, Jókai csak ürügyül használja a kuruc-labanc id őket, mintegy 
színes háttérként, vidám története elmondásához. 

Az elbeszélés „labancos" rétegéb ő l megtudjuk, hogy a falkákba ver ődött 
zsarolók, harácsolók, gyújtogatók (egyébként „akadt ember, aki négyszer-ötször 
volt kuruc, ugyanannyiszor labanc"), tehát „maga a had gyönyörű  népség volt". 
A tarka társaság, ki mezítláb, ki bocskorban, „a másika szűrín át kötötte a 
kardot ", némelyik puskát cipel, ,,melynek nem volt már sem kulcsa, sem kereke ", 
mind nyírott bajuszt visel, „hogy összekeveredés esetén mégiscsak megkülönböz-
tethessék egymást a hasonló elemekb ől szerkesztett kurucoktól, kik hosszú hajat 
s fülig kent bajuszt viseltek". 

Nem is csoda, ha egy ilyen„ármádiát” a diákság könny űszerrel szétver. Meg 
aztán a természeti er ők is segítségül sietnek Enyed lakosságának. Bori Imre б  
hívja fel figyelmünket arra, hogy a „Jókai-regények fontos pillanatait" általában 
valamilyen „természeti kataklizma” szokta kísérni. S ugyanígy, A nagyenyedi 
két fiízfában is, Trajtzigfritzig éppen csak hogy kiadja a parancsot a város 
felgyújtására, „alig fogtak emberei e kárhozatos munkához, mid őn olyan zápor 
kerekedett, hogy rögtön eloltott minden égést". Természetesen a zivatar követ-
kezményei szintén a diákoknak kedveznek, hiszen a labancok puskái eláznak, 
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s „a fellegszakadás árja" a hidat is elsodorja, úgyhogy a menekül ő  labanc 
vezérek nem tudnak átszökni a túlsó partra. 

Az elbeszélés „diákos" rétege egy felkiáltással kezd ődik: „Ezek a diákok,  
ó, ezek a nagyenyedi diákok sajátságos fiúk voltak!", mely szinte előrevetíti e 
kiváló ifjak elbeszélendő  hősi tettének megindoklását. Jókai Mór madártáv-
latból indít, elbeszéli röviden a valamikori diákok kollégiumba jutásának 
körülményeit, a kollégium, e „roppant háromemeletes, négyszárnyú épület"  
berendezkedését (feltehet ő leg első  erdélyi útja inspirációjaként, amikor Ko-
lozsvár, később a Tordai-hasadék megtekintése utána híres nagyenyedi Beth-
len-kollégiumba is ellátogat), majd hirtelen közel hozza a szerepl őket, Szabó 
Gerzsont, Klárikát ćs a két humanissimét. 

Ha figryelmesen olvassuk a szövegnek ezt a rétegét, azonnal szembet űnik, 
írónk mennyi latin kifejezést használ (p1. „kalamus , „hermetice , „maxima ,  

„experimentum , „gerundium , „peroráció" stb.), emellett a görög mitolбgia 
hősei is bőséggel hemzsegnek A nagyenyedi két f űzfa „diákos" rétegében, 
melyet egy szójátékkal akár „deákosnak" is nevezhetnénk. Persze nemcsak a 
latin nyelv használata utal a korabeli diákéletre. Itt vannak Gerzson uram 
„természettani mutatványai", továbbá a vakáció alatt az ifjúság „mitológiai  
drámai előadásokat" tart, két főhősünk pedig a „fizikum múzeum" ablakából  
távcsővel kémleli, ha nem is a csillagos eget, akkor Klárikát.  

Az elbeszélés szinte minden mondatából, minden szavából árad a humor.  

Amíg, mondjuk, rektor uram igen nyakatekerten és választékosan beszél, s  

ezáltal kelt komikus hatást, addig Trajtzigfritzig „ékesszólása" tiszta paródia,  

már-már Karinthy humoreszkjeit idézi fel számunkra:  

„- Becsületes szolgák! Minthogy félvén és minthogy bolondok lévén, mink  

sem kívánván, hogy házaitokat üresen hagyván, abban senkit sem találván; tehát  
hazamenvén és megmondjátok a népnek, hogy mi eltakarodjunk, ha ők haza-
jönnek, és azután pediglen kiváltképpen csakhogy éppenséggel azonnal mindgyárt  

itta város mellett ezer lépésnyire sátort üssünk; ti pedig minden háznál gyertyát  

gyújtsatok, hogy lássuk, hogy mindnyájan otthon vagynak, különben pedig, ha egy  

vagy más, így vagy Qmúgy talál lenni, hát majd meglátjátok azt az egyet, hogy. "  

A két szövegréteg eleinte még élesen különválik, majd a kés őbbiek során  
szinte szétbogozhatatlanná tapadnak a Jókai által fokozatosan összesodort  

eseményszálak.  
Szilasi László z  a magyar értelmezési hagyományban háromféle olvasatot 

fedezett fel. Az els ő  lenne a Jókai-olvasás kultikus szála, mely az életm űvet 
mintegy szentírásként kezeli, a második a Jókai-olvasás kritikus szála, mely 
az előzővel szemben leginkábba hibákat lajstromozza, s emellett romance-ként 
írja le az életművet, a harmadik olvasási mód pedig magának a szerz őnek az 



1184 	 HÍD  

önértelmezésére épül, tehát a regények 116-, illetve utószavaiból, Jókai külön-
fcle kommentáraiból sz űrhető  11. 

Ezt a hármas felosztást kiegészíthetnénk akár egy negyedikkel is, mégpedig 
a Jókait ifjúsági íróként olvasás szálával. Noha a roppant életm űnek csupán  
egy vékony szelete értelmezhet ő  ifjúsági műként (is) — például „a tizenéve-
seknek (...) már igaz és igazi olvasmány"g A nagyenyedi két fűzfa —, talán 
érdekes lenne, még mielб tt Nemes Nagy Agnes9  félelme beigazolódik, elvé-
gezni egy ilyenfajta elemzést is. Még miel б tt írónk valóban kikopna az ifjúsági 
státusból, s végképp megfeledkeznénk a m űvészetében rejlő  értékekrő l. 

Mert egyszerűen látnunk kell Jókait, ahogyan valamelyik hajnalon, szürke 
hálóköntösében, lila tintával rója sorait az általa kedvelt sima papírra, s néhány 
óra alatt már kész is a novella; látnunk kell a lélekbúvár életrajzíróval együtt, 
„mint szivárványlik az álmodó kék szemek recehártyáján összhanggá és har-
móniává a fény". 10  
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,BAJ, HA TOMPA A TOLL 
ES DADOG A NYELV ..." 

Herczeg Ferenc: Ocskay brigadéros 

FRANYÓ ZSUZSANNA 

Minden nemzet történelmében vannak kiemelked ő  egyéniségek, akik az 
idők múlásával is jelen vannak a nemzet tudatában, akiknek jelent ős cseleke-
deteit nemcsak a történetírók rögzítették, hanem az írók is. Akiket regények, 
versek, drámák főhőseiként is ismerhetünk, felidézhetünk akár háromszáz év 
múlva is, amikor jubileumi évet hirdetnek róluk. Akkor pedig, amikor rájuk 
emlékezünk, kutatjuk a róluk szóló irodalmat. 

Az idei év Rákóczi emlékév, és ezért foglalkozunk Herczeg Ferenc Ocskay 
brigadéros című  történelmi színművével. 

A történelmi dráma olyan mű , amelynek cselekményét a történelmi múlt 
megtörtént vagy lehetséges eseményei köréb ő l választja írója, és ezeket alap-
vetően a történetiség szemléletének megfelel ően mutatja be — idézzük a 
műfajra vonatkozó definíciót. A szakirodalom általában két f ő  válfaját szokta 
megkülönböztetni a drámának. Az egyik a múltra ténylegesen jellemz ő  konf-
liktusokat mutat be példázatossága miatt, a másik viszont csupán történeti 
köntösbe öltöztet bizonyos didaktikus, vallási vagy politikai eszméket. Ezeket 
eszmedrámáknak nevezik. 

Herczeg Ferenc Ocskay brigadérosa az első  drámatípusba tartozik, vagyis a 
korra ténylegesen jellemz ő  konfliktusokat mutat be, feltételezhet ően példá-
zatosságuk miatt. 

A drámában a kuruc és labanc szembenállása történelmi háttérvalóság. 
Az árulás az erkölcsi tét. A hósként kezelt egyén kett ős erkölcsének lelep-

lezése a konfliktus alapja, és kirajzolódik egy romantikus történet is. A m űben 
láthatjuk a Rákóczi udvarában divatos francia ceremóniákat, számunkra olykor 
érthetetlen kifejezéstelenségében. 
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Herczeg Ferenc 1901-ben írta az Ocskay brigadérost Ocskay Lászlб  életének 
utolsó szakaszáról, amely 1710. évi történet. Az a történelmi id ő  kerül itt most 
elő , amikor Jávorka Ádám érsekújvári főhadnagy elhatározta, hogy elfogja az 
áruló Ocskayt, aki Pálffy János gróf ezredében részt vett Szavoyai Jen ő  had-
járataiban, de a krónikák szerint már itt is valami b űnt követhetett el, hisz a 
hóhér levágta az egyik fülét. Meggyilkolta egyik bajtársát, és ezért Ocskay 
katonaszökevény lett, de visszament a Pálffy-ezredhez, és 1703-ban egy csa-
pattal csatlakozott II. Rákóczi Ferencnek épp akkor megindult felkeléséhez. 
Bátorsága és ügyessége miatt csakhamar ezredes lett. Csakhogy Pálffy János-
nak, acsászári tábornagynak, titkon sikerül Ocskayt megnyernie I. József 
pártjának. Ocskay árulása kiderült, és Jávorka Ádám elfogta. Tehát Ocskayról 
mindezt tudnunk kell ahhoz, hogy megértsük Herczeg Ferenc történelmi 
drámáját, amely nem mondható jó szerkezet űnek és jó nyelvezet űnek. Vagyis 
valahogy úgy áll ez a dráma, ahogy a prológusban olvassuk: „Baj, ha tompa a 
toll és dadog a nyelv ...” Hát csak ez a baj! 

Prológussal kezdődik a mű . A prológust Jávorka Ádám mondja el. Ki ez 
a Jávorka Ádám? Ő  az, aki a Rákóczi-felkelés hírére otthagyta a nagyszombati 
egyetemet, és a kurucok táborába sietett. Hadnagy lett. El őbb Ocskay László, 
majd Géczy Gábor ezredes lovasezredében szolgált. Kalandos portyázásokkal 
az „újvári vitéz" jelző t érdemelte ki. Amikor (1708-ban) Ocskay a császáriak-
hoz pártolt, és ezredét Pálffy kelepcéjébe vitte, Jávorka volt egyike annak a 
négry fő tisztnek, akik bosszút esküdtek az áruló ellen, és 1710. január 1-jén a 
verbói Révay-kastélyban kézre kerítették és lefejezték. 

Jókai Mór Szeretve mind a vérpadig című  regényének egyik főhőse Jávorka 
Ádám. Thaly Kálmán az Ocskai Lászlórul való ének (1710) című  versében így ír: 

Kemény Beleznai, seríny Jávorkávai, 
Ama Bornemissza, híres Rácz Miskával. 
Esküsznek Újvárban egymásnak kezére, 
Erős esküvéssel Ocskai vesztére: 

Jávorka pediglen paraszti ruhában —
Egynihány vitézzel csak bétör házában .. . 

Herczeg Ferenc a prológust Jávorka Ádám szájába adja. Jávorka emlékjá-
rásra szб lítja fel a közönséget, imigyen: ,,... a képzelet szárnyas lován repültem 
múlt idők bús pusztái felett, hol véres alkony-fénnyel küszködik Rákóczi húnyó 
csillaga ... félve köszöntelek, ... mert sejtem, közületek nem egynek mi jár 
az eszében ..." Jelmezes darab? Hozzá magyar? Ezt végighallgatni súlyos 
robot lesz! .....Be tud-e telni szíved az élni vágyó és kriptába falazott Sza- 
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badság szörnyű  keservével? ..." Ezzel a kérdő  mondattal Herczeg szinte 
mindent elmond. 

A dráma talán itt már véget is érhetne. Ezek után már csak végigjárjuk azt 
az utat és történelmi id ő t, aminek a rezümé köszönhet ő . 

Az 1700-as években járunk. A dráma központi alakja Ocskay. Az 6 hadi-
tettei és magánélete álla dráma középpontjában. A drámai viszonyrend a 
középponthoz való kapcsolódásokban van, amelyek vagy megegyeznek Ocskay 
elveivel, vagy attól eltér ők. A konfliktus az eltérő  kapcsolatrendszerb ő l adódik. 
Ebbő l következik, hogy két különböző  érdekeltség és eszme ütközik. Az egyik 
oldalon vannak a császárpártiak, a másik oldalon Rákóczi hívei, a magyar 
kurucok. A cselekményvezetés során Ocskayr бl kiderül, hogy ügyesen lavíro-
zott az életben, hisz mára II. felvonás 13. jelenetében ezt olvashatjuk: 
,,... Szolgálta mára császárt, szolgálta a törököt is, szolgálta a francia ki-
rályt ... Ha rájött a rossz órája — egy semmiség miatt tajtékot hányta vére —
otthagyta mindegyik urát." Nem a legjobb személyiségjegy Ocskayr б l, így hát 
logikus az a következtetés, hogy ő  az áruló most is. A császárpárti családból 
való Tisza Ilonához való valamikori vonzalma, a drámai történet idején új 
találkozásuk, majd a megözvegyült n ő  feleségül vétele; végképp gyanússá válik 
Ocskay. Ő  ugyanis portyázó útjáról tér haza német foglyaival, és az újra 
fellobbanó szerelem hatása alatta foglyokat szabadon bocsátja. A vesztes pedig 
Ocskay lesz megalkuvásával, majd pedig lefejeztetésével. 

Vázlatosan ez a dráma története. 
És amíg olvassuk a drámát, amelyben kalandozunk a nyitrai vártól, a lévai 

Tisza házig, majd Rákóczi hadiszállásáig és Ocskб  faluig, tudomást szerzünk 
a kuruc és a labanc viselkedés módjáról, hadakozásról, számítgatásról és a sok 
ellentmondásról, de legfőképpen arról a történelmi tényr ő l, hogy milyen 
,,... dühvel irtja a magyart a magyar" — ahogy Ocskayr б l a drámában olvassuk. 

A dráma Rákóczi h őseirб l szól és azok hőstetteirő l, mind emellett Ocskay 
és Tisza Ilona közötti szenvedélyes kapcsolatról is a dráma történési idejében. 
Majd pedig Ocskay híveinek, közöttük Jávorka Ádámnak a szembefordulását 
láthatjuk a „h őssel", amikor is kiderül Ocskay árulása. 

Nem a legjobb szerkezet ű  a dráma: a történelmi kor eseményszálainak 
szerteágazó ábrázolását áttekinthetetlenül közli az író. A túljelenetezések 
megszakítják a központi vonalvezetést, ezért nehezen követhet ő  a kibontakozó 
központi probléma. Túlbonyolított az alapgondolat kifejtése, maga a f őese-
mény: az Ocskay árulásáig vezet ő  út és az árulás ténye. Igy azután epikussá 
válik a dráma, és szinte követhetetlenné a dráma lényege. 

Azok, akik nem ismerik a történelmi eseményeket, Herczeg drámájában 
aligha látnak tragédiát. 
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Mindenesetre az a tény, hogy Herczeg Ferenc 1901-ben az árulás erkölcsi 
kérdésével foglalkozott az 1710-es történelmi múltat idézve, figyelemre méltó 
jelenség, talán még ma is, hisz a m űből mégiscsak kiderül, hogy: ,,... magyar 
magyart gyilkol ...", meg azután kiderül a magyarok állandó hezitálása is, az 
ide is egy kicsit — meg oda is egy kicsit — tartozás szükségessége; az egyedül 
legyünk, de valakihez azért mégis tartozzunk gondolatának történelmi állan-
dósága. Valahogy a kettő t jobbra és kettő t balra lépegetés örökös jelenvalósága 
benne van a m űben. Így azután Herczeg Ferenc m űvében a múltra ténylegesen 
jellemző  konfliktusokat a példázatosság miatt tarthatjuk figyelemre méltónak. 



RÁKÓCZI KORÚT  

NÉMETH ISTVÁN  

Nem valószínű, hogy a Rákóczi-évvel kellene összefüggésbe hozni, inkább  
talán az öregedéssel azt a számomra is meglep ő , saját magamon tapasztalható  
tünetet, mely szerint magános sétáimon mind gyakrabban egyszer csak minden  
előzetes ráhangoltság nélkül dúdolni kezdek egy dalt, legtöbbször valamelyik  
ismert indulót, fittyet hányva a szembejöv ők megrökönyödésére, félhangosan.  
No, szegény, gondolhatják magukban az emberek, ennek is hiányzik egy kereke,  
ha már fényes nappal egymagában dalfikázva vonul végiga sugárúton. Olybá  
tűnhetek a járókelők szemében, mint az a környékünkön lakó „olasz dalnok",  
aki bevásárlóútjait híres áriákkal fűszerezi, csakhogy ő  ezeket nem félhangosan  
hozza ki magából, mint jómagam az indulókat, hanem a lehet ő  legmagasabb  
C-dúrban. Legújabban utcahosszit ezt a két sort ismételgetem már-már az  
ellágyulásig: „Rákóczinak dicső  kora, Nem jön vissza többé soha..."  

Gyerekkoromban, nyári estéken nagyon távoli tárogatószót véltem hallani.  
Bizonyosra vettem, hogy az, ami idehallik, tárogató hangja, meg azt is, hogy  
valahonnan Késmárk fel ő l hallik ide. Késmárk várát valahol messze északon  
képzeltem el, tárogatóhoz hasonló hangszert pedig mára saját szememmel is  
láthattam és a saját fülemmel is hallhattam valamelyik falusi zenekarban.  
Inkább csak sejtettem mint tudtam, hogy azt a tárogatót Ott Késmárk felett  
valamelyik ottfelejtett kuruc vitéz ríkatja.  

Azt viszont még csak nem is sejtettem, hogy óvodásként abba az utcába  
járok, amelynek j б  tíz évvel azelő tt Rákóczi körút volta neve. Ma mosolyodom  
11 rajta: egy sáros-poros faluban körút! Egy olyan faluban, ahol az utcák csak  
a huszadik század elején kaptak hivatalos nevet. Aztán egymás utánban az  
utcaneveket többször is megváltoztatták. Nem csodálkoznék, ha kiderülne,  
hogy a Rákóczi körútra a Dušan silni nevet er őszakolta rá az új államhatalom.  
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Ma ismét Rákócziról van elnevezve, körút nélkül, ha eredetileg valóban a 
Rákóczi körút volt az Óvoda utca. 

A Nagyságos Fejedelem nevét nemigen emlegették a házunkban, talán az 
utcánkban sem, aminek gyerekkorom els ő  tíz esztendejében Hajduk Veljko 
volta neve, hogy aztán visszakapja az eredeti nevét, arról a szerb aradi 
vértanúról, akirő l már jóval többet tudunk, minta Hajduk Veljk бról. A 
„szabadság hajnala" után, amit felszabadulásnak illett és kellett nevezni, a 
szabadságharcos tábornok neve valakiknek valamiért nem tetszett, ezért az 
utcánkat harmadízben tartották keresztvíz alá s a keresztségben ezúttal a Széles 
utca nevet kapta. 

Mára leírtakból is könny űszerrel kihámozható, hogy a „kuruc világ" mi-
felénk jóval a Rákóczi-féle szabadságharc leverése után is folytatódott, s mintha 
folytatódna mind a mai napig. 

Odahaza, gyerekkoromban a régiek még gyakran emlegették, ha indokolt 
balsejtelemmel a jövő t fürkészték: „Meglátjátok, megint kuruc világ szakad 
ránk!" 

Úgry látszik, a „kuruc világ" számukra a rossz szinonimája volt. Honnan 
cipelték ezt magukkal? Ahonnan idetelepültek? A „kuruc világ" mélyebben 
élt bennük, mint 1849, a „nagy szaladások" ideje, amit már itt, új lakóhelyükön 
éltek át, szemben a régi lakóhelyükkel, ahonnan kuruc kori emlékeket hoz-
hattak magukkal? 

A nagykönyvben ez álla kuruc világról: elmúlt, nincs értelme emlegetni. 
Bizonyos lelkekben, úgy látszik, mégse múlt el. 
Talán mert erre mifelénk a valóságban se múlt el teljesen. 
Ballagok tehát egymagamban, s váratlanul megint megszólal bennem egy 

hang: annak a tárogatónak a hangja, amelyet azokon a régi nyári estéken 
hallgattam egy elképzelt tábort űz mellett. Es mint egy becsípett, félhangosan 
dúdolom: Rákóczinak dics ő  kora, Nem jön vissza többé soha ... Vagy azt, 
hogy Piros csizmám nyomát hóval lepi be a tél. Vagy azt, hogy tábortüzek 
égnek messze. (Most, hogy ezeket a sorokat lejegyzem, jut eszembe: sohasem 
a vidám csengés ű  Csínom Palkó, csínom Jankót, mindiga keser űket ...) 

Megütközve néznek ráma mellettem elhaladók: mi baja ennek a szeren-
csétlennek?! 

Sokszor csakugyan nem tudom, mi a bajom. Talán az, hogy kés őn születtem. 
Hogy nem közvetlen közelr ő l hallgathattam azt a tárogatót, igazi tábort űz 
mellett. 

Megöregedett, szegény, mondják, akik nem ismernek. Romantikus lett, 
mondják az ismerőseim. Nemzeti, gúnyolódnak, akiknek ez az egyetlen fegy-
verük. Fütyülök rájuk. Én tudom, hogy az a tábort űz valahol ma is lobog az 
éjszakában és hallom, amint fel-felhangzik a tárogató. 



KATONASZÖKEVÉNY (III.) 

BORDÁS GY Ő Z Ő  

TÖRTÉNELMÜNK SÍRJAINAL 

10. 

Mi, rabtársak egymást csak csúfneveken ismertük és szólítottuk, de 
ez a Pap, aki engem olaszra tanított, megmondta keresztnevét is: szó-
lítsam csak halkan don Giovanninak. Szükség is volt erre a könnyítésre, 
mert különben hogyan tudtam volna az égb ől pottyant tanítómesterem-
mel közlekedni, kérdezni vagy mondani bármit is, kés őbb pedig már 
megkérni egyre s másra. Azt viszont határozottan éreztem — és ezt nem 
dicsekvésképpen mondom —, a negyven fogoly közül, mintha engem 
kedvelt volna legjobban. Nem jó a szó, hogy kedvelt, miért is kedvelt 
volna egy taknyos, alig húszéves hentesinast, csak becsülhette törekvé-
semet, elszántságomat, hogy valóban nem akarom semmittevéssel tölteni 
az időmet, s míg itt vagyok, legalább nyelvet tanulok. Hogy éppen az 
olaszt, azaz az ő  nyelvét, hát kiben nincs ennyi „lokálsovinizmus"? Ma 
már minden szerénytelenség nélkül mondom, bizonyára azt is észreve-
hette, hogy a fejemben is valamivel több lehet, mint sok máséban. 
Mondtam is neki: én valójában — de, ha jobban belegondolok, ez is 
micsoda nagy szó — egyszerű  „innovator" szeretnék lenni —, nem ölni a 
disznókat, még ha a bels őségek készítéséhez, a májas hurkához például, 
állítólag, különös érzékem van, de engem a víz és a szél energiája 
érdekel: hogyan jobban kihasználni, mert azoka vacak szélmalmok meg 
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vízimalmok, amelyek nálunk a Tisza mentén vannak, ennek az ő rült 
nagy energiának a fél százalékát sem hasznosítják. Öregapám egyszer 
lóháton Melencéig vitt, hogy megmutassa a szélmalmokat, aztán egyszer, 
húsvét másnapján, át a kompon a Bácskába egészen Dreáig. Láttam 
vagy harminc szélmalmot. Visszafelé jövet nekiálltak pipáznia padéi 
révésszel, aki meg azt magyarázta, ha a Tisza vizének az energiáját 
kihasználnák .. 

— Hát micsoda sodrása, ereje van néha, alig tudom húzni, mert ellen-
áll. Máskor meg csak úgy eresztem, minta bort a torkomon — magyarázta 
a révész, miközben azokat a bácskaiakat szidta, akik mindig sietnek. Az 
urak a zsebórájukat nézik, hogy milyen gyorsan érek át, az anyjuk istenit 

tette még hozzá dühösen. 
Én meg csak azt érzékeltem, hogy nagyon egyetértettek abban, hogy, 

hiába, no, mi bánátiak mégiscsak különbek vagyunk, nemcsak abban, 
hogy itta kakasok is másként kukorékolnak, hanem, hogy nem rohanunk 
olyan őrülten, mint azok odaátról. 

— Ráérünk, minek hajszoljuk annyira magunkat — magyarázta a révész 
, az Úristen úgryis a szorgalmasabbját szólítja hamarább. Hogy miért 

akarnak ezek elégni a munkában, nem is értem, olyanok, minta mi 
svábjaink, csak dolgoznának, ha kell, ha nem. És maga is, minek ment 
odaátra, hát tudja, milyenek. Míg a mieink, mondjuk búcsúkor, még a 
nagykaput is kinyitják, hogy minél több vendégük legyen, az odaátiak 
még a verőcét is becsapják az ember orra el őtt. Hiába, no, jobb ez a mi 
ráérősebb fajtánk. 

Nagyapám egyik kezében a pipa, másikban a Bandi lovunk kantárja, 
s csak hümmög néha-néha, hogy azt se tudni, igazat ad vagy se a 
nagybajuszúnak, akit, (igy látszik, a tojás mellett, ma nem kevés itallal 
is kínálták a locsolkodásból jöv ő -menők, mert nagyon megeredt a nyelve. 
S mindez csak azért maradt meg ilyen elevenen bennem, mert mikor 
már majdnem átértünk, azt mondja a révész a nagyapámnak: 

— Ha maga igazi jegyző  volna, már tett volna valamit annak érdekében, 
hogy itt híd legyen, és ne kelljen minden fél órában huzigálnom ezt a 
szart, mert látja, most is milyen sodrása van a víznek. Hát emberi ez? 
Akár tíz vízierőmű  is kerepelhetne itt, mi a fenének a komp? 

S ekkor, de valóban ekkor, az én fejemben mintha valami klikkerek 
kezdtek volna játszadozni egymással. El őbb csak azt éreztem, mintha 



1194 	 HÍD  

egymásnak ülődnének, oda-vissza, aztán elkezdtek szaporodni, soka-
sodni, mind több lett belő lük, már úgy éreztem, el sem férnek bennem, 
és valami furcsa táncba kezdtek, mint ma, azokban a lottóhúzó gépek-
ben. S csak arra tudtam gondolni, amit az öreg mondott. Mit is? Hogy 
itt Bánátban 270 szeles nap van az év folyamán, odaát meg 200, és hogy 
a víz ereje csak itta sodrásban akár Hz malomkereket is forgathatna? 
Ha ezek a klikkcrek akkor meg nem mozdulnak bennem, föltaláló se 
lett volna belő lem, garantálom. Mindezt szerettem volna elmondani don 
Giovanninak, már csak azért is, hogy ismerjen meg jobban, de bár-
mennyire is óhajtottam, nem volt meg hozzá a szókincsem. Makogni 
meg? Jaj, de sok kellemetlenségem volt már eddig is miatta. 

11.  

Nyugtalanított, hogy itt vagyunk már több mint három hete, s otthon 
se szüleim, se most már Pesten él ő  nagyapám, de Erzsikém Szabadkán 
sem tudja, hol vagyok, mi van velem. A katonarend őrség bizonyára 
hússzor is járt Padén, hogy megtudjon rólam valamit, netán elcsípjen 
és visszatoloncoljon. 

A délutáni levegőzés közben megemlítettem don Giovanninak, ha 
vasárnap ismét kint lesz a városban, hozzon nekem, „tre", azaz három 
képeslapot, mert írni szeretnék haza. 

„Cartolinát?" Ha valami itta legszigorúbban tilos, akkor az a 
levelezés. Se kapni, se küldeni nem szabad, nagyon jól tudod. 

Valami ilyesmit magyarázott, amit hogyne tudtam volna, ezért nem 
is szóltam e titkos tervrő l se Árpádnak, se Palinak. Viszont bármennyire 
is reméltem, hogy hozzájutok nemesi örökségünk eme címeréhez, már-
mint a levelező laphoz, nem hozott a Giovanni. Pontosabban azon az 
első  vasárnapon nem, de a következ ő  délutánján séta közben intett: 
kövessem a WC-re. 

Három szónál több ne legyen rajta — mondta parancsolóan —, s nem 
tőlem kaptad, ha baj lesz bel őle. Mert különben befejeztük a sogato-
fugato tanfolyamot. 

Szavaiból ekkor arra következtettem, hogy mi valamennyien komoly 
megfigyelés alatt állunk. Valójában csak azért tartanak itt bennünket, 
hogy kiszűrjék a valódi kémeket. Mondtam már, pontosan egytucatnyia п  
voltunka szerb királyságból, zömmel olyan zöldfül űek, mint mi hárman, 
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de volt egy Jovo nevezetű , ha valóban így hívták, mert mi magunk között 
csak dorongnak, igazi kém. Hogy ő t hányszor becibálták éjjel meg 
hajnalban ... Hallottuk, néha vallatáskor úgy sivított, minta malac. 
Nem is nagyon mertünk vele szóba állni, de egyszer a WC-n megkér-
deztem, hova való. Nem válaszolt, csak azt mondta, „podnarednik", 
tehát altiszt, s hogy gyereke, felesége van otthon. Kérdem, találtak nálad 
valamit? Fényképez őgépet, írást, rajzot? Azt mondja: nem. Hát akkor 
váltig azt állítsd, hogy eltévedtél, úgy kerültél át a határon. Nem tudom, 
mennyire vált be a receptem, de borzasztó volt néha látni véraláfutásos 
arcát, amirő l azt állította elesett, onnan ered. De mi tudtuk, már hogyne 
tudtuk volna, mi történik, különösen a mi szárnyunkon. A börtön U 
alakú volt, a keskeny folyosóról jobbra és halra nyíltak az ajtók, ha jött 
az ő r, már abból az egyszer ű  ténybő l, hol állt meg, melyik cellát nyitja,  
tudtuk, kit fog elvinni. De ez hagyján, visszafelé jövet azt is pontosan 
megállapíthattuk a léptekb ő l, a szuszogásból, esetleg a fájdalomgryötört-
ségtő l, hogy mi is történt, történhetett a kihallgatáson. A legf őbb árul-
kodó jel pedig az volt, hogy a porkolábok kire hogyan csukták rá az 
ajtót. Nos, éppen ezek az árulkodó jegyek mondatták velem is, hogy a 
megfigyelésben ennek a papnak is lehet némi szerepe. Vele mindig 
előzékenyek voltak, s mintha elnézést kérve szólították volna a parancs-
noki irodába, ahonnan méltóságteljes léptekkel tért vissza, amib ő l va-
lбban az égvilágon semmi sem volt kivehet ő . Hogy is magyarázzam: 
színtelen, szagtalan, amolyan gáznem ű  volt. 

Don Giovanninak Jovбval szemben sohasem eshetett bántódása, s 
innen jött kételyem szerepét illet ően. Ha esetleg besúgó is, ám legyen, 
mi aztán ártatlanok vagyunk, s ezt ő  is tudja, gondoltam, s bármi felmerült 
volna, nem dugja ingembe a három képeslapot. 

Nem is írtam egyikre sem többet, csak annyit — mint az otthoni úri 
világ, ha nyaralni ment, mondjuk Abbáziába, s meg akarta tisztelni 
nagyapámat —: Üdvözletem küldöm Tiranából. Mind a három képeslap 
tökéletesen egyforma volt, az albán f őváros fő tere, a Place Skénderbe, 
balra a mecsettel a huszonnyolc méter magas minarettel, el ő tte hosz-
szúkás virágágyások, közte sétáló, lefátyolozott, feredzsés asszonyok b ő  
selyemnadrágban, s férfiak, valamennyien fehér tányérformájú fezben. 
A három irányból befutó kocsiúton néhány DKW típusú autó, négy-öt 
fiáker. Ma is megvan családi albumunkban az, amit Heinrich Jen ő , azaz 
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apám nevére címeztem, s rajta az ő  kézírásával a lap érkezésének 
dátuma: 1939. július 25. Mellette anyám kissé goromba kézírásával: 
Drága fiunktul. 

— Amikor csak ránéztünk, mintha csak a szemfedeledet láttuk volna —
mesélte anyám —, én sirattalak, apád meg, bár soha be nem vallotta, a 
lelke mélyén sóhajtozva. 

Arról a mohamedán templomról csak annyit, don Giovannitól tudom, 
az olaszok a megszállás után azonnal egy nagyobb katolikus templom 
építésébe fogtak, amelynek tornyát harminckét méter magasra tervez-
ték. A tiranaiak pedig már bejelentették, akkor ők ezen a Szkander 
bégről, az ő  Hunyadi Jánosukról elnevezett terükön a minaretet har-
mincötre emelik. 

— Ezt holtbiztosan meg is teszik — mondta. 
Én már csak azt láttam, rabszállító teherautónk fel-fellibben ő  pony-

vájaalól, hogy tákolják a faállványokat. Nem lehet ezekkel az albánokkal 
kukoricázni, gondoltam, s igazam is lehetett, mert például míg ott 
voltunka börtönben, az utcáról szinte állandóan szólta zene, méghozzá 
többnyire a legkeményebb olasz indulók, olyan trá-tá-ták, és egész napon 
át. A villanypóznákra akasztott tölcsérekb ő l bömbölt, de csak addig, 
míg a müezzin imájába nem fogott. Akkor el kellett hallgatni. Eleinte 
ezt a szabályt az olaszok nem akarták betartani. Reggelre minden 
hangszórós vonalat elvágtak. 

Don Giovanni mesélte azt is, hogy amikor el őször kapott kimen ő t, 
a templomból a börtön felé jövet megállt egy új húsbolt el ő tt, már csak 
azért is, mert ott olaszul is feliratozott volt az árcédula. Igen ám, de az 
olasz hentesek az olaszok ellátására disznóhúst is hoztak, s ő  éppen 
ezeket szemlélte, arra gondolva, milyen jó lenne egy kis otthoni eledel, 
mire két albán ott termett, és úgy helybenhagyták, hogy az inge is véres 
lett. Azóta mindig körülnéz, miel őtt bárhol leállna. Az ő  megfigyelése, 
hogy a muzulmánok sokkal elszántabbak és kitartóbbak is, mint mi, ők 
elbírják azt, amit a keresztények soha. Ezzel számolnunk kell, hámoztam 
ki szavaiból, de mit tudtam én az Allah világát tisztel őkről? Semmit 
tulajdonképpen. Otthon ugyan néha megjelentek a favágó f űrésszel 
vagy a cinezővassal, hogy edényeket foltozzanak, de ott munkát alig 
kaptak, hiszen ezeket a munkákat mindenki maga végezte. 
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Igaz, ki szereti az agresszorokat? — tette fel egyszer t űnődve 
magának is a kérdést a Pap, amire én nem is válaszoltam. Ellenben ez 
a Giovanni nagyon olvasott és sokat látott ember volt. Megjárta ő  
Európa egész déli részét, s ő t Abesszíniát is. A spanyolokról és fran-
ciákról is beszélt, fő leg a történelmükrő l, de a magyar múltból is többet 
tudott, mint mi hárman együttvéve. Azóta is szégyellem, ha szóba kerül, 
de így volt. 

Ha magyar vagry, akkor hallanod kellett Vladiszlav Varencsikr ő l — 
mondta egyszer, míg mellette mostam az ingem a k őből készült hosszú 
vályú mellett. 

Csak széttártam vizes karjaimat, hogy én, bizony, soha életemben. 
De ha akkor I. Ulászlót vagy Jagellót említi, akkor sem tehettem volna 
mást. Csak amikor Hunyadit, mármint Szibinyanint említette, lélegeztem 
föl kissé, mert törökverésér ől és a déli harangszóról nagyapám mesélt, 
nem is egyszer, s nem is kis elragadtatással. Csak Szent Istvánról és 
Mátyásról tudott még oly hévvel és lelkesedéssel szónokolni, mint róla. 
Nagryobb elragadtatással csak a Tiszáról hallottam beszélni, amir ő l ne-
kem eszmélésem pillanatában is tudnom kellett, hogy Magyarország 
legszentebb folyója, mert itt is ered, és itt is torkollik a Dunába. Hossza, 
ma is tudom, eredetileg több mint 1400 kilométer volt, de az 1850 és 
1880 közötti szabályozással pontosan 966 kilométerre rövidült. Ezt 
tudtam, de azt a keserűséget is még gyerekfejjel átéltem, amikor jegyz ő  
nagyapám apámmal együtt azon sopánkodott, mennyire megváltozott a 
földrajz! — Öt országra szabdalták ezt a mi folyónkat, a szentségit a 
világnak — és káromkodott hozzá nagyokat az öregebbik Heinrich. Mit 
érthettem én ebb ő l, minthogy azt sem, miért nem mehet be többé a 
községházára. 

— Es amikor ők — dünnyögte — csak huszonöt százaléknyian voltak, 
mi községházát is adtunk nekik, jegyzővel. 

Ezért döntött úgy, fölköltözik Budapestre. Azt mesélték, senki sem 
marasztalta, még csak vigasztalni sem vigasztalta, pedig nem egy szül ő  
gyerekének adta ki a bevonulás el ő tt a pecsétes papírt, hogy „fegyver-
képtelennek osztályozván". Hogy ezért néha egy-egy malac vagy süld ő  
is bekerült az óljába, az egy más téma. Tény viszont, a kocsit púposra 
pakolták, aztán iránya valkai állomás, s onnan tovább. De, s erre is 
határozottan jól emlékszem, még két évvel kés őbb is azt írták: marha- 
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vagonokban laknak, mert rengetegen jöttek nemcsak t ő lünk, Romániá-
ból, Oroszországból, Csehszlovákiából, Horvátországból, Boszniá-
ból ... És azt is írták, ha ez így megy tovább, Veszprémbe vagy Szentesre 
mennek, s Ott telepednek le. 

— Miért nem jönnek haza? — kérdeztem apámtól. —Attól fél, hogy 
itt elveszítené a harmincnyolc évi szolgálatért járó nyugdíját. Kés őbb 
láttam közös útlevelüket, amelyet a belgrádi konzulátuson állítottak ki 
magyar és francia nyelven, s ezen ezt írta: 

Saját aláírással — Signature du titulaire: 
Igazolom, hogy jelen fénykép az útlevél tulajdonosát ábrázolja, aki 

az útlevelet és a fényképet e hivatal el őtt saját kezű leg írta alá (látta el 
kézjegyével). 

Kelt Belgrádban, 1922. évi július hó 24-én. 
S itt nagyapám és nagyanyám fényképe és aláírása. 
Aztán a Kerepesi út mentén, a Keleti pályaudvartól nem messze, 

csak fölépültek a volt állami tisztvisel ők szükséglakásai, s nagy sokára 
a nyugdíjak folyósítása is beindult, ami apám szerint akkora volt, hogy 
bennünket is eltarthatna. 

Miért mesélem mindezt? Mert elejétő l fogva arra hivatkoztam, hogy 
nagyapámhoz szeretnék eljutni, aki Pesten él, jó nyugdíjból. Hogy ezt 
az olaszok miért nem értették, ma sem tudom. Csak don Giovanni, de 
ő  tökéletesen, vagy legalábbis úgy tett, én viszont bármennyire is meg-
szerettem ezt az embert, mindinkább kellemetlen volta vele való együtt-
lét. Hogryisne, amikor újból meg újból el őhozta azt a Varencsikot meg 
a Várnai csatát. Még ha Mohácsot, no jól van, de hol lehet az a Várna? 
Csak a dátumot tudtam megjegyezni: 1444. A többit, most mára biz-
tonság kedvéért, fölírtam az olasz szavak cédulájára. Szóval, azt mesélte, 
ő  a saját szemével látta a csata színhelyét, azt a lapályt, ahova a bolgárok 
nemrégiben mauzóleumot emeltek a népük felszabadításáért küzd ő , 
mindössze húszéves magyar—lengyel királynak. 

— Akkor, amikor ott jártam, még csak obeliszk volt — mesélte, és 
mutatta, hogy az az obeliszk majdnem olyan, minta négy méter magas 
börtönfal ellenére is idelátszó minaret, csak egy tömbb ől van. En már 
fordítottam volna el a fejem, hagyjon engem az olyasmikkel, hogy 
„mausoleo" meg „obelisco", hát mik ezek? Ő  türelmesebb, kitartóbb: 
mutatja, írjam csak föl szépen a cédulámra. A dárdára t űzött királyi 
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fcjról is beszélt, amibe szinte bele is borzadtam, mert ismét a kumanovói 
kút látványa tárult elém. 

De tudott ez a Pap Rákóczi fejedelemr ő l is: hogy bukása után Ahmed 
török szultán adott neki menedéket, s mondta is a várost, ahol lakott, 
törökül, amirő l csak később tudtam meg, ez Rodostó, meg hogy a 
haláláig ott élt. De több történelemkönyvet el kellett olvasnom, hogy 
csak némi fogalmam is legyen arról, amit ez az ember tudott. Én meg 
még akkor megfogadtam apám félig vicces, félig komoly mondását, 
miszerint nem szégyen butának lenni, csak annak maradni. Hányszor 
vittem kézbe Eckhardt Sándort, mert tökéletesen tudatlan voltam a 
történelem dolgaiban. 

Mivel egy szárnyba tartozók voltunk, nap nap után összehozott 
hennünket a sors, s mert szégyenkezni sem akartam el ő tte, egész éjjel 
mormoltam a szavakat meg a neveket, s alig vártam a reggelt, hogy azt, 
amit nem jegyeztem meg, a besz űrődő  fénynél a papirkáimról leolvassak. 
De ősz volt már, kés őn virradt. 

Másnap délután, amikor megláttam, minden kérdezés nélkül sorolom 
neki: Verencsik, Rákóczi, obeliszk, mauzóleum .. . 

—Bravó! Bravó! 
S ennek a sikernek ő  is legalább annyira örült, mint én, ő  annak, 

hogy nem volt hiábavaló a rögtönzött történelemórája, én meg annak, 
hogy csak beragad az én agyamba is valami. De neki mindez nem volt 
elég, azt mondja, most majd jön a Balkán. Ezzel meg mi a fenét akar, 
gondoltam, és belefájdulta fejem, mert arra gondoltam, ezután már 
csak álmatlan éjszakáim lesznek. Kezdtem igazat adni Árpádnak, aki 
nemegyszer mondta, hogy hülye vagyok, mert fölösleges dolgokkal ter-
helem az agyamat, ahelyett, hogy kigondolnám, hogyan szabaduljunk 
végre, mert különben itt fogunk megrothadni. Tényleg, hogyan kijutni 
innen? De ezen most hiába is akartam volna töprengeni, don Giovanni 
nem hagyott. Jött az ő  Balkánjával. 

Megértettem vele, tudom, mi a Balkán, a Szávától és a Dunától lefelé, 
mutattam, mire ő  „mezzogiorno-mezzogiorno", amivel megint csak meg-
zavart, mert ezt a szót már ismertem ugyan, mert akkor kaptuk a 
„pranzot", azaz az ebédet. Pedig pofonegyszer ű , ők is ugyanúgy nevezik 
az égtájat meg a napszakot. 
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S ez a történet azért maradt meg bennem a mai napig is, mert már 
évek óta a kórházban dolgoztam, s volt egy csuda eleven és jó esz ű  
cigánygyerek betegünk. Tüdőbajos, sajnos. Tízéves lehetett, s Cecília 
nővér feladata volt, hogy az iskolatáskába is belenézzen. Fogott a gyerek 
agya, öröm volt vele dolgozni, már egyenleteket is megoldott, de egyszer 
panaszkodik a nővér, de látom én is, megmakacsolta magát a Lajcsi. 
Nem megy valami, gondoltam, megnézem, ugyan mi. A feladat pofon-
egyszerű : a déligyümölcsöt kell megkülönböztetni a nem délitő l. 

— Akkora narancs meg a banán ... amott az alma, szilva .. . 
Néz ráma gyerek, tágra nyílt szemekkel, már pityeregve. 

No, melyik a déli? 
Amit délben eszünk? 
Hogyhogy délben? 
Amikor harangoznak? 

Hoppá. Álljunk meg egy percre. A gyerek valóban nem ismerte a 
fogalmat. Sose hallotta. Mindjárta mauzóleum meg az obeliszk jutott 
az eszembe. 

Tehát a Balkán a következ ő  történelemóra tárgya, nyugodtam bele 
don Giovanni óhajába, amit akkor hallottam, ismét csak kés őbb állt 
össze valamiféle logikus képpé. Nagykép ű  lennék, ha azt mondanám, 
azonnal. Mindezt úgy magyarázom, hogy ez az ember magokat ültetett 
el bennem, amely később kelt ki, s talán kezdettel lombosodni, virágozni, 
s remélem, azoka magok, amelyeket most már én szórok, egyszer 
ugyancsak kicsíráznak. 

Találkozott egyszer egy nagyon intelligens szerb írón ővel, mondott 
is egy nevet, de én ma sem tudom, ki volt az. Azt mondta, Franciaor-
szágban, Nizza mellett. A társaságban azt fejtegette, hogy a Balkánon 
valamennyien kicsik és egyedül vagyunk. S ami érdekes, azt mondta: ez 
nem zavar bennünket, mert a történelem folyamán azoka nagyok, akik 
ide betették a lábukat, mind elt űntek, a kicsik viszont maradtak. Róma-, 
Bizánc-, török, Monarchia-beli példákat hozott föl. S kétségkívül volt 
is benne igazság. Én ezt olaszként éltem át, s adtam is neki részben 
igazat, s nem értettem, hogy a franciák és az angolok miért tiltakoztak 
oly nagyon, a németek meg egyenesen hátat fordítottak az írón őnek. 
Miben volt igaza? Abban, hogy itt a Balkánon a kicsik mindig jobban 
összpontosítottak. Az élet kényszerítette rá őket, mint ezeket az albá- 
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nokat, de mondhatnám a macedónokat, bolgárokat, montenegróiakat 
is. Ránk, olaszokra jellemz ő , hogy mi csak a saját szemszögünkb ő l téves 
nézeteikkel vagyunk elfoglalva, s nem fogadjuk el, hogy amilyenek 
olyanok, megváltoztatni nem fogjuk őket. 

— A Balkán, a Balkán. Mára nevét illet ően is egyesek úgy magya-
rázzák, hogy a hegyb ő l, hegyláncolatból származik. En nem így tudom, 
hanem, hogy a „bal"-ból, ami mézet jelent és a „kan"-ból, ami viszont 
vért jelent. Nem tudom — magyarázta tovább —, ez mennyire megbízható 
tudományos szempontból, de történelmüket illet ően minden bizonnyal. 

Amit most mesélek, mára régmúlt emléke, talán nem is így mondta, 
de egy életen át fürkésztem azok utána félmondatok után, amelyeket 
ott tő le hallottam. És amikor a gyerekeim a Hegyek koszorúját tanulták 
az iskolában, s meghallottam azt a sort, hogy „bögre mézet senki fel 
nem hajtott bögre epe kísérete nélkül", ismét eszembe jutott don 
Giovanni. Nem, nem akkor, ott a délutáni szell őztetésünkkor, hanem 
évtizedekkel kés őbb nyitotta föl a szememet. Hogy ezt itt sem értették? 
Mondok még valamit. A gyerekeimnek volt egy fiatal tanára, csak a 
csúfnevére emlékszem, Hopp Csórónak hívták, tegyük félre, hogy sza-
dista volt, a gyerekeket a pajeszuknál fogva húzta ki a padból, és azt 
élvezte legjobban, ha két gyerek fejét egymásnak koccintotta, de úgy, 
hogy csengett bele a tanterem. A gyerekek gyertyát gyújtottak, amikor 
elment egy nagyobb város iskolájába. De nem ez a lényeg, hanem az, 
bennem máig forr, hogy bukójegyet adott István fiamnak, amikor a vers 
kapcsán a tőlem, azaz don Giovannitól hallottakat mondta el. 

De még mennyire igaza volt papomnak a „józan balkanofil" elkép-
zeléséről, s abban, hogy a régi görögökt ő l kezdve Dušan és a Karađor-
đevićok Szerbiáján át, mind a szabadságért és a szépségért harcolt, 
miközben gyű lölködtek és irtották egymást. 

— Sajnos az Appenninek és a Balkán most nagyon közel kerültek 
egymáshoz, és félő , hogy a zsarnokság mindkét civilizáció temetője lesz —, 
ha visszagondolok a Pap akkori szavaira, amelyeket jóval egyszer űbben 
fogalmazott, hogy számomra is érthet ő  legyen, csak erre tudok követ-
keztetni. 
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12.  

Még hogy nem keresett otthona katonarend őrség! A volt jegyző  
unokája az uradalmi birtok intézőjének a fiát? De nem látványos ház-
kutatást végeztek, hogy átkutattak volna a pincét ől a padlásig mindent. 
Nem. Nem voltak feltűnést keltő  látogatások, hanem közvetve, els ősor-
ban az új jegyző  révén tudakozódtak, diszkréten, és nagyon bizalmasan: 
mi hír errő l a Masa-Heinrich gyerekről? Jól van? Mit hallottatok róla? 
— kérdezte főleg a szomszédoktól, ha az adófizet ő  cédulával megjelentek 
a hivatalában, vagy éppen újszülöttet kellett beíratni az anyakönyvbe. 

— Rossz reklám lett volna az új hatalomnak, ha híre megy a dolognak, 
ezért mindig csak kerülő  úton jöttem szóba, mindaddig, míg meg nem 
érkezett a tiranai képeslap. Ekkor apámat arról értesítették, a hadsereg 
kasszájába azonnal fizessen be 850 dinárt „egy elt űnt katonaruha és 
oldalfegyver", azaz a bajonétja címen. Hogy a hadseregnél hogyan 
számolnak, szegény apám honnan is tudhatta volna, de azt igen, hogy 
akkora disznó élősúlya 4,5 dinár, a húsé 10, a zsíré — igen, akkora zsír 
drágább volt minta hús — 14 dinár volt, ezt nagyon is. Nyolcszázötven 
dinárba kerültem tehát az otthoniaknak De, mert egy összegben ezt 
apám törleszteni nem tudta, ráment a negyed háza. Ügyvédet is fogadott 
szegény, nagyapám egykori jó barátját, a mindig lenyalt, sz őke hajú, 
spicces orrú Mavrák urat, s ez lett a veszte, mert így a ház fele odalett. 
Az ügyvéd további fondorlatainak következtében aztán az egész is, de 
az nagyapám állítólagos, soha be nem bizonyított adósságai miatt. De 
ez egy másik történet. 

Minderrő l mit sem tudván, pajtásaimmal valóban kezdtük megelé-
gelni a tiranai börtönt. Meghízni meghíztunk ugyan, de a több mint két 
hónapból már nagyon elegünk volt. Meghallgattam Palit és Árpádot, 
és eldöntöttük, éhségsztrájkba kezdünk. Meg is tettük. 

Két-három napig nem is történt semmi sem, a börtön őrök beadták 
az ennivalót a csajkában, meg vissza is vitték. 

— Fiúk, tartsunk ki, ha már belefogtunk, itt el őbb-utóbb csak történnie 
kell valaminek — tanácsoltam. 

Negyedik nap már egy katonai tiszt hívatott, s kérdi, mi a kifogásunk 
az olasz börtön ellen. Így fogalmazott, hogy olasz, és nem albán. Hoppá, 
gondoltam én. 



KATONASZÖKEVÉNY (III.) 	 1203  

Mondom semmi, de mi magyarok vagyunk, Magyarországra akarunk 
menni, semmit sem vétettünk Mussolini ellen, miért nem engednek 
bennünket. 

Mussolini neve hallatára fölkapta a fejét, s kérdi, ki mondta ezt 
nekünk.  

Senki — válaszolom —, de mi tudjuk, hogy itt csak kommunisták 
vannak, hisz minden cellában ott a felirat: „Credere — Connibatere —
Obedere" — ami, ugye, valami harcot is jelent meg hitet a testvériségbe, 
egyenlőségbe. 

Néhol még az ötágú csillag is ott díszelgett, de ezt már nem mondtam, 
mert hogyan magyaráztam volna meg, hogy a „stella" ötágú. Meg ez 
már túl sok is lett volna. Arról meg aztán minta sír hallgattam, hogy 
tudom, don Giovanni azért van itt, mert egy ihletett prédikációjában 
egy napon említette Lenint, Hitlert, Francót és Mussolinit. 

Tudják maguk, hogy az olasz nép mennyire szereti Mussolinit? —
kérdezte, mintha csak érezte volna, mi az, amit kimondani, ha nyúznának 
sem, mondanék ki. A kérdés arra vonatkozott, hogy hivatkoztam arra 
az emberre, aki ellen mi véteni nem vétettünk. 

Ettő l a tiszttő l tudtuk meg, hogy Mussolini állítólagos népszer űségét 
többek között annak is köszönheti, hogy Európában ő  vezette be első -
nek a nyolcórás munkaidő t, hogy állami közkórházakat alapított .. . 

Magyarázott még sok mindent, amit nem is értettem, de tény, hogy 
továbbra is visszaküldtük az ennivalót. 

Nyolcadik napon, ha j б l emlékszem, büdösül éhesek voltunk már, 
megjelent egy magas rangú tiszt is. Fölsorakoztatott mindhármunkat, 
és újból ugyanazok a kérdések. Én meg váltig ugyanazt mondtam: nem 
vétettünk Mussolini ellen. . . ha akar, l őjön főbe bennünket, temessen 
idea beton alá, de mi akkor is menni akarunk. 

Azt mondja erre, együnk, akkor áthelyez bennünket civil börtönbe, 
munkára. 

Nem, itta börtönben nem iszunk — makacsoltam meg magam —, 
csak kinta falakon túl! Ott adjon enni, akkor elfogadjuk. 

Fél óra se telt bele, ismét jönnek értünk, el őállta teherautó. Mindenki 
az ablakrácsokon keresztül leste, mi fog történni. Nem tudom, don 
Giovanni is közöttük volt-e, mert tekintetével nem találkoztam, de a 
többiek szeméből mintha valami szánalmat olvastam volni ki, mintha 
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csak azt mondták volna, no ezek is a vesztükbe mennek. Kellett nekik 
sztrájkolniuk? Volt már régebbi tapasztalatuk vagy sem, nem tudom, 
de én úgy éreztem ekkor, nyert ügyünk lesz. 

Már fönt ültünk a leponyvázott autó kemény padján, amikor elfo-
gadtuk a szendvicseket. Aztán kaptunk egy-egy malária elleni tablettát 
és két deci vörösbort. Vérré vált bennünk. Az autóból láttam el őször 
azt a fő teret, amit a képeslapról már ismertem, de hogy hova visznek, 
sejtelmünk sem volt. Ha a veszt őhelyre, gondoltam, akkor nem adtak 
volna gyógyszert. Ezzel vigasztaltam a szabadkai-palicsi bajtársakat is. 
Ismételten meg voltam gy őződve, most már az út csakis hazafelé vezet. 
Nem egészen így történt. 

13. 

Elbasanba vittek bennünket, a katonaiból valóban a civil börtönbe. 
Amint bevezettek az őrszobába, és leoldották bilincseinket, láttuk a 
földes padlón a véres fejszét és egy már jól összevert pasast, toprongyos 
ruhában, hosszú zsíros hajjal, ami elölr ő l szinte az egész arcát eltakarta. 
Bennünket átkísértek egy másik szobába, itt vették át papírjainkat. Az 
albán őrök is olaszul beszéltek, kérdik, miért nincs fotográfia? Mert ők 
dezertőrök, hangzik a válasz. Majd készíttetünk, mondja az okmányokat 
átvevő . Közben kedélyeskednek egymással, meséli a börtön őr, az a pasas 
a feleségét vágta fejbe azzal a fejszével. 

Mi is jó helyre kerültünk, gondoltam, s láttam Pali arcán is, a pokolba 
kívánja azt a percet, amikor szökésügyben rám hallgatott. Eddig legalább 
politikai elítéltek között, értsd emberek között voltunk, most meg majd 
gyilkosok vesznek körül? 

Egy álló hétig tartottak itt bennünket, kérdez ősködni nem sokat 
kérdezősködtek, mert minden le volt rólunk írva. De fogalmunk sem 
volt, mi történik majd velünk. Itt szinte csak albánok voltak, mint 
mondtam gyilkosok és tolvajok, de — ha hiszed, ha nem — jólelk űek. 
Voltak vagy százan, mindennap hoztak be valamit, valakinek tarhót, 
gyümölcsöt, paradicsomot, paprikát, fő tt tésztát. S ezek, amit csak kap-
tak, velünk is megosztották. Pedig velük beszélni se tudtunk, és fogalmuk 
sem lehetett, kik és miért vagyunk itt. A tarhót vagy aludttejet a bárány 
bőrébe öntötték vagy Ott is érlelhették, mindenesetre a bárány két mells ő  
lába el volt kötve, és mi a nyaknyíláson keresztül ittuk. De jó volt ez a 
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kumiszszerű  valami, határozottan ízlett. Szavamra mondom, jó szívvel 
adtak mindent, nem sajnálták tő lünk. 

Egy hétig voltunk itt, amikor jött egy szerbül is beszél ő  rendőr, és 
elmondta, most munkára fognak bennünket. Anélkül, hogy összekötöz-
tek volna, mint eddig mindig, terepjáróra ültettek, és kivittek a városka 
szélére. Egy faépület el ő tt álltunk meg, amelyre ez volt írva: Hotel. 
Egyemeletes volt, a tulajdonos föl is jött velünk. Teljesen üres szobába, 
ahol se szék, se asztal, de még fekv őhely se volt. 

Kérdezte is az Árpád, mi ez, mire a tulaj megmagyarázta, hogy náluk 
ez így van. Háziszőttessel, olyan falusi futószőnyeggel körülfuttatva a 
fal mellett a helyiség négy oldala, három párna, kecskesz ő rbő l, tányéros 
lámpa a szoba közepén, nem több, huszonötös ég ővel. A fal egyetlen 
éke egy tükör s melletti fali sótartó. A tükör kerete gyalult nyers fából, 
a sótartó meg olyan hasáb alakú ládácska, benne só, a másikban bors, 
a harmadikban pörkölt kávé. A sótartó oldalán szög, ráakasztva a rézb ő l 
készült dzsezva, mármint a kávéf őző  edény. 

Mondtam is a fiúknak, most néhány száz évet visszaléptünk a törté-
nelemben, hát itt még az ágyat sem ismerik. S eszembe jutott, a padéi 
szállásokon még láttam omladozó viskót, ahol a fal mellett x-lábú bakra 
deszkát fektettek, s erre az ágyszékre vetették az ágyat. A földes padlón 
gyékény volt, rajta birkabőrök, a mestergerendán köcsögök lógtak. 

A rendőr megmagyarázta, hogy repül ő teret fogunk építeni, mi fogjuk 
kiverni és talicskáznia maltert, ezért még némi fizetség is jár, a szálloda 
ingyenes, koszt a repülőtéri kantinban. Mindhárman kaptunk egy kis 
noteszt, amibe a nevünk már be volt írva, és azzal kellett minden héten 
jelentkeznünk a rendőrségen. Szökésünk óta most maradtunk el őször 
komolyabb felügyelet nélkül, ami már önmagában sem volt kis szó. 
Végre úgy érezhettünk magunkat, hogy szabadok vagyunk. Különösen, 
hogy a munkaidő  reggel hattól mindössze délután kett őig tartott, egy 
perccel se tovább. 

— Nem is olyan hülye ez a Mussolini, aki a dologid ő  tekintetében így 
döntött — morfondírozott Pali. 

Délután szabadok voltunk, sétálhattunk, még futballozhattunk meg 
balottázhattunk is, ha kedvünk tartotta. Mivel ott rengeteg fa volt, azzal 
kezdtük, hogy bútort készítettünk magunknak, cementes kartonnal bé-
leltük ki az ágyunkat, összetákoltunk ül őalkalmatosságot és asztalt is, 
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csak a tet űkkel nem tudtunk mit kezdeni. Hiába mostuk ki hideg vízben 
a gúnyánkat, meg a körmünkkel gyilkoltuk, de csak nem lehetett mindet 
kiirtani. A poloskák ellen viszont már kész volta recept: kovásszal 
kentük be a falat, és arra ragasztottuk a papírzsákokat, s ezen nem 
tudtak fölmászni. Az ágy lába vízzel telt bádogdobozban állt, így azon 
se mászhattak föl. Méltatlankodott is a tulaj, hogy ilyet nem lehet 
csinálni, elcsúfítjuk a szálloda szobáját — merthogy ő  annak nevezte —, 
de megnyugtattuk, esetleges távozásunk után úgy kapja vissza, ahogyan 
mi átvettük. 

Olasz repülő tér épült itt, több száz méteres kifutópályával. Itt is 
azt kellett tapasztalnunk, hogy szorgalmas az albán nép, becsületesen 
dolgozik mindenki, és segít őkész. Persze meg is voltak fizetve. Való-
ban mi is kaptunk fizetést, nem sokat ugyan, de mára piacon is 
vásárolhattunk. 

Egy délután éppen én mentem a bazárba, amikor halottas menetet 
láttam. A halott csak vászonba van csavarva, és Szent Mihály lován 
viszik a férfiak. Míg ott állok és bámészkodok, int az egyik, vegyem át. 
Mit tehettem, fogom a négy kar közül az egyiket, s bizony egészen a 
sírig vittem, mert le sem tudtam volna senkit se szólítani. Azt hiszed, 
törődtek azzal, hogy én nem vagyok a fajtájuk közül való? Dehogy. S 
itta sírnál csodálkozva láttam, hogy ül őhelyzetben, az arcot keletnek 
fordítva temették el a szegény megboldogultat, akir ő l azt sem tudtam, 
férfi-e vagy n ő , öreg vagy fiatal. Vigaszdíjként annyi fügét ettem és 
szedtem az ingembe, amennyit csak akartam, merthogy a temet ő  úgy 
tele volt fügefával, mint nálunk az utca eperrel. 

Közben a gazdával is összemelegedtünk. Szüretid ő  volt, s mondtuk, 
délutánonként szívesen segítünk neki. Olyan pocsék l őrét még nem 
ittam, mint amilyennel megkínált bennünket, még dicsekvésképpen is, 
hogy neki milyen bora maradta tavalyi termésb ől. Árpád volta bor-
szakértő , mert nekik otthon nagy sző lejük van, s magyarázza kézzel-
lábbal, hogy bizony az a hordó, amelyben tartja, nem volt eléggé tiszta. 
Ő  magyarul mondta a szöveget, a gazda albánul, de végül nagyon 
megértették egymást. Végül mi kéneztük ki a hordóit, s annyira meg-
bízott Árpád szaktudásában, hogy a must borkénezését is rá bízta. Mivel 
itt csak kristályos borkén volt, öt-hat liter mustban föloldotta, majd jól 
elkeverte a hordóban. Gumics ő  vagy netán lopó itt nem lévén, lyukas 
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bambusznádat is szereztetett a gazdával, s azon keresztül fújta be a 
levegő t a hordóba, majd másnap leszívta az erjedésre alkalmas mustot, 
s különválasztotta az üledéket, amely otthona törkölypálinkába ment 
volna, de ezt itta gazda kiöntötte, mert náluk a pálinkaf őzés szigorúan 
tilos volt. Hogy olyan bort arrafelé még nem ittak, minta mi receptünk 
szerintit, mérget vennék rá. 

Már vagy két hónapja dolgoztunk itt, amikor ismét jött a szerbül 
beszélő  rendőr, s kérdezi a munkavezet ő től, hogy van velünk megelé-
gedve? 

— Három ilyen gyerekkel repül őgyárat is fölépítenék, nem kifutó-
pályát! 

Nagyobb elismerés életemben addig nem ért, hogy velem, hentes-
inassal repülőgyárat? 

Kérdezik tő lem a fiúk, mit beszélnek ezek? Merthogy olaszul beszél-
tek. Én meg ezt úgy tolmácsoltam: repül ősnek, mármint pilótának csak 
én válnék be, hazudom. Hát ilyen hiú az ember. 

Az irigység szinte pillanatok alatt kiült az arcukra, halántékereik 
vörösre dagadtak, látszott, hogyan önti el őket valami forróság, majd a 
verejték is a homlokukat. A föltóduló vért ő l pedig rövidre vágott, zsíros 
rabhajuk olyan sündisznó-állásba került. Valóságos, jól kivehet ő  tüskék 
lettek, mint az otthoni rózsafákon. Ahogy Árpád homlokára rásütött a 
nap, mintha azt is láttam volna, hogy szép gesztenyebarna hajának 
néhány halántékszála egyszerre őszesen csillant volna meg. A lélek 
vetítette ki bel ő lük mindezt, én meg arra gondoltam, most jól kibabrál-
tam veletek, de miért nem akartatok velem együtt tanulni. Számotokra 
macskaevők nyelve volt az olasz. 

Hanem azon én is meglepődtem, amikor a rendőre röpke beszélgetés 
utána kantinba hívott bennünket, s a kávé után egy-egy pohár bort is 
rendelt, ső t koccintott is velünk. Ilyen fajta udvariasságtól és el őzékeny-
ségtő l az utóbbi jó fél évben már annyira elszoktunk, hogy szinte zavarba 
ejtett. Föl is ébredt bennem a gyanú, mit akarhat ez? 

— Volna-e kedvünk Olaszországba menni? 
Összenéztünk, hogy ezt most komolyan gondolja-e, vagy netán pro-

vokál. 
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— Mondjuk, dolgozni. Merthogy maguk munkásemberek. Olaszország 
nagyon szép ország, sőt gyönyörű , ott ilyen szaktudással nagyon jól lehet 
érvényesülni, keresni, különösen most — mondja. 

Csak később ütött szöget a fejemben, mi az, hogy „különösen most"? 
Akkor, pillanatnyi zavaromban, ez föl sem t űnt, csak annak a remé-

nye, hogy Olaszországból minden bizonnyal könnyebb lesz hazajutni. 
Ott legalább tudják, kik vagyunk, magyarok, nem úgy mint itt, ahol az 
én szakmám bűnös mesterség. Miféle ország ez? Miféle nép ez, amely 
csak az imádkozásban leli örömét? És hogy bánnak asszonyaikkal, 
négyméteres kerítéseket emelnek, minden ház egy-egy börtön? Csak a 
jólelkűségüket lehet becsülni. 

Don Giovanni is eszembe jutott, aki azt is magyarázta egyszer, hogy 
Albánia tulajdonképpen már több mint tíz éve olasz gyarmat, s hogy a 
Duce itt mást nem akar, mint bázisokat létrehozni egy esetleges görög-
országi támadás érdekében. Ezért kell neki ez a repül ő tér is. Szegény 
papom, jutott eszembe, csak a Vatikántól remélhet kegyelmet. 

De itt most döntéshozatal el őtt álltunk: akarunk-e a jobb boldogulás 
reményében áthajózni az Adrián, még ha ott egy Duce uralkodik is. Ez 
utóbbi csak az én fejemben fordult meg, érthet ő , miért. 

Úgy döntöttünk, megyünk. Erre a rend őr újabb pohár bort rendelt, 
és megmagyarázta, hogy kísérettel kell utaznunk, és amint átadnak 
bennünket az ottani hatóságnak, adjuk oda ezt acédulát — ez egyébként 
szigorúan bizalmas, ha kell, inkább nyelje le, mintsem másnak a kezébe 
jusson — mert ez a „bumaska", enélkül csak újabb börtön jöhet. —Tehát 
ezt kell majd leadni és azt hajtogatni: azil, szil. A többivel ne tör ődjenek. 
A felkínált munkát mindjárt fogadják el. 

Ezt kaptuk útravalóul. 
Mint kiderítettük, dehogy akart ő  bennünket provokálni, emberke-

reskedő  volt. 
Dolgoztunk itt vagy három hónapig, amiért meg is kaptuk a bérünket, 

aztán leszaggattuk a falról a ráragasztott papírzsákokat, megkóstoltuk 
gazdánk rámpását, amit ől be is csíptünk, de így legalább könnyebben 
elviseltük az újabb bilincseket a rend őrségi autóban, amellyel Durazzóba 
— ma, úgy tudom, Durresnek hívják —, azaz annak a kiköt őjébe vittek. 
Még ha a kikötőjébe, hanem egyenesen a börtönébe. Nesze neked, 
Pista, mondtam magamban, míg néztem ott azt a hat albánt, akik egy 
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tepsit ültek körül. A tepsiben parázs, azon f őzték a feketekávét. A 
levegőben pedig ismét a húgy, penész és dob együttes keveréke. 

A Pali ki se bírta szó nélkül, mondott is egy cifrát az ottaniak 
számlájára, hogy attól e muzulmán világban még a minaret is megd ő l, 
mire a parázs körül ülők egyike lassan fölemelkedett, és tört magyar-
sággal ugyan, de nagyon határozottan azt mondta: 

— Maga ne szidja a mi édesanyánkat! Mert úgy a pofájába vágok, 
hogy fölragad a falra, ahonnan az anyja se vakarja le! 

Amilyen gyorsan csak lehetett, igyekeztem a Pali nevében is bocsá-
natot kérni, mondván, ne vegye komolyan, mert félkegyelm ű , szegény. 
Ki tudja, hogyan végződött volna, ha nem kérek azonnal bocsánatot 
ettő l a tagbaszakadt albántól, akinek, mint kiderült, több éve cukrászdája 
van Budapesten. 

Esküszöm, nálunk a disznóól tisztább volt, mint ez a börtönnek 
nevezett valami, s ahova e pesti cukrász marcipáncsempészet miatt 
került. Szerencse, hogy bennünket csak egy napig tartottak ott, mert 
másnap este jött a beígért hajó, amely a menetrend szerinti bari vonalon 
közlekedett. Megbilincselve két rendőr kíséretében szálltunk föl életünk 
első  hajóútjára. 

(Folytatjuk) 
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