
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Janus és Gellius 

Janus Pannonius számára Gellius műve, a Noctes Atticae (Attikai éjszakák) — szerzőjének szándéka 
szerint — valamiféle irodalmi éléskamraként (litterarum penus) szerepelt, amelyben témát és megfelelő 
kifejezéseket találhatott. Milyen volt a kor, az időszámításunk szerinti II. század közepe, amelynek szel
lemét magába szívta Janus, Gellius Éjszakáinak olvasása közben? Athént és Rómát elárasztották a gram
matikusok és rétorok, akik a régi és a klasszikus kor szövegeit tanulmányozták, szóhasználatát vizsgál
gatták. Találó jellemzést ad róla a következő jelenet. Gellius és Favorinus találkozik Domitius római 
nyelvésszel. Favorinus nyomban megkérdezi tőle: a régiek közül, akik választékosabban íwszéltek, ki és 
milyen értelemben használta a „contio" (beszéd) szót? Domitius kemény hangon és sötét arckifejezéssel 
így válaszolt: „Semmi reménye sincs már a menekülésnek, ha ti, kiváló bölcselők is csupán a szavakat 
és azok jelentését tartjátok fontosnak. Szívesebben kutatom az élet és az erkölcsök tudományát, míg ti 
pusztán holt dolgokkal foglalkoztok, magyarázó szótárakat, szavacskákat gyűjtögettek, erkölcstelen és hiú, 
haszontalan dolgokat, mint amilyenek a sirató asszonyok gyászdalai. Bárcsak mindannyian némák volnánk, 
a hitványság kevesebb segítő eszközzel rendelkezne!" (XVIII. 7.) Jellemző, hogy a kor hanyatló jellegének 
felismerőjét és hangoztatóját kortársai az „Insanus" (Eszeveszett) melléknévvel illették. 

Már az Éjszakák első könyvének kezdő fejezete inspirálta költőnket egy pajzán epigramma bevezető 
gondolatának megfogalmazására (1/352, 1-2: De Luciae prognostico): 

Pisaeo a stadio doctissimus ille sophorum 
Mensuram plantae reppent Herculeae. 

Azaz: Pythagoras a pisai stadion alapján rájött Herkules lábhosszának mértékére. A peloponnesosi Pisában 
található stadion futópályáját ugyanis Herkules saját lábával mérte ki 600 láb hosszúságúra. Mivel a 
Görögországban később létrehozott stadionok szintén 600 láb terjedelműek, azonban valamivel rövidebbek 
a pisainál, Pythagoras arra a következtetésre jutott, hogy Herkules talpának hosszúsága annyival nagyobb 
a kortársakénál, mint amennyivel a pisai stadion hosszabb a többinél. 

Az átvétel ténye önmagában sem jelentéktelen, az epigramma azonban ezen túlmenően is érdekes, 
mivel rámutat Janus szóválasztásának egyik módjára, a kölcsönzésre. Jelen esetben a következő kifejezé
seket vette át a Plutarkhoszt fordító Gelliustól: Pisaeo, stadio, sophorum, mensuram, plantae, reppent, 
Herculeae, vagyis kilencből hetet. Másrészt jellemző Janus tömörítő művészetére, ahogyan ezt a történetet, 
amelyet Gellius 19 sorban beszélt el, mindössze egyetlen disztichonra redukálta. A továbbiakban az epig
ramma párhuzammal folytatódik: a hiszékeny Lucia szemrevételezve kinek-kinek az orrméretét, tüstént 
konjektúrával, hozzávetőleges következtetéssel él az illetők membrum virile- hosszára. 

Éjszakáinak I. könyve 10. fejezetében Gellius jellemképet fest egy szerfelett (nimis) régiesen beszélő 
ifjúról. Ellentétben előbbi példánkkal, Janus ezt a kerekded, tömör jellemzést monumentális epigrammává 
duzzasztotta fel (I. 307: In Theodorum). Gellius eme mondatát: „Tu autem, proinde quasi cum matre 
Euandri loquare", azaz: „Te azonban mintha csak Evander anyjával, Carmenta jósnővel társalognál", Janus 
így fogalmazta át: 

Evandri quibus est vaticinata parens 
Azaz: azokat a kifejezéseket használod, amelyekkel Evander anyja jövendölt. Hasonló a két ifjú célja is, 
amelyet túlzó szokásukkal el akarnak érni. Gelliusé azért használ régies kifejezéseket, hogy senki se értse 
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beszédét. Hamis úton jár Janus Teodorja is: arra törekszik, hogy mindenki csodálja és dicsérje. A legtöbbet 
azonban a vers 19. sorának megértéséhez nyújt Gellius szövegének ismerete: 

Sit tibi praesentum sermo, sit vita priorum 
Laudari si vis, et Theodore, legi. 

Azaz: Ha azt kívánod Teodor, hogy dicsérjenek és olvassanak, beszélj korunk nyelvén, és élj az elődök 
erkölcsei szerint. Ez a nyelv a Quattrocento itáliai latinságát jelentette, amely a régi latin, a klasszikus 
és császárkori nyelv ötvözeteként jött létre. Gelliusnál az ifjú azt válaszolja az őt ért vádra, hogy tetszik 
neki az antikvitás, mivel tiszteletre méltó, jó, józan és mértéktartó (modestus). A csattanó tehát abban 
rejlik, hogy a régi korok erényére, a mértéktartásra hivatkozik a kellő mértéken túl (nimis) régiesen beszélő 
ifjú. Ezután feleli neki vitapartnere: „Vivs ergo moribus praeteritis, loquere verbis praesentibus". Azaz: 
Élj tehát a múlt erkölcsei szerint, és beszélj a jelenkor nyelvén. Vagy ahogy a fejezet másik részében 
kifejezi: „aetatis suae verbis locuti sunt", azaz: „koruk nyelvén fejezték ki magukat". Végül a mitológiai 
távlatok ködébe vesző idők nyelvét így szemlélteti Janus a vers 13. sorában: 

Vei potius Fauno Picus, Faunusve Latino 
Azaz: Vagy még inkább azt a nyelvet használod, amelyen Faunusnak Picus, Faunus pedig Látinusnak 
mondta a jövendőt. Ezt a kort Gellius is így emlegeti V könyvének 21. fejezetében: „Auctoritates ex 
Faunorum saeculo repetitas", azaz: Faunok korából vett tekintélyeket. 

Gellius olvasása közben annak esztétikai elvei is megtermékenyíthették Janus költői gondolkodásmódját. 
Éjszakáiban ugyanis továbbhagyományozta kora több, egymással párhuzamosan létező felfogását Vergilius 
elemzésével kapcsolatban említi (III. 2.), hogy a költő bármiről is beszél, sohasem leplezetlenül (aperte) 
és világosan, egyértelműen (exposite) beszél témájáról, hanem a dolgok elfátyolozott jelzésével (operta 
significatione), leplezett, rejtett, áttételes (recondita) formában fejezi ki magát. Empedoklész költészetéről 
is azt írja, hogy áttételesen és jelképesen (operte atque symbolice) nevezi meg a dolgokat (IV. 9.) Egy 
másik helyen (IX. 10.) ugyancsak az „operire" és a „protegere" (befedni, elrejteni) igéket használja a 
költői eljárásmód jellemzésére, hozzátéve: „quadam translatione verborum", azaz: bizonyos körülírással 
leplezi mondanivalóját. 

A másik, verisztikus irányzat kirívó példája Pólus színész emlékezetes története (VI. 5.) aki Szophoklész 
Elektrájának előadása közben saját fiának sírjából hozta el az urnát, s ezt Oresztészéként ölelve magához: 
„Luctu atque lamentis veris", vagyis valódi gyásszal és siralommal töltött be mindeneket, nem utánozta, 
mímelte érzelmeit, szigorúan ragaszkodva (asseverate) az élethűséghez. Ide kívánkozik az ókori giccs 
meghatározása Varró szatírájából: „Illatszer a lencsefőzeléken". 

Gellius mestere, Favorinus összehasonlítja Vergilius azon sorait, amelyekben az Etna kitörését írja le, 
az általa utánzott Pindarosz hasonló témájú versével. Ennek során Pindarosz javára írja, hogy már a vers 
kezdetén jobban követte a valóságot (veritati magis obsecutus), és azt mondja el, ami ténylegesen meg
történt, amit a szemek segítségével látni lehetett, vagyis hogy nappal füstölgött, éjjel pedig lángolt. Ver
gilius ezzel szemben összezavarja a két napszakot, miközben azon fáradozik, hogy keresgélje a szavakat, 
amelyekkel ki tudja fejezni a tűzhányó dörgését és moraját. Mivel Vergilius költészete elvont szépségre, 
zeneiségre törekszik, azt „propemodum insensibile"-nek, csaknem felfoghatatlannak találja a szenzibilis 
eszményekért rajongó grammatikus. 

Janus költészetében mindkét esztétikai irányzat érvényesült. Itáliai epigrammáinak többségében a szó
kimondó stílus figyelhető meg. A Károlyhoz írt vers (1/253) szerint hiába kérte tanulótársa, hogy 
áttételesebben fejezze ki magát (tectius ut loquerer). Költőnk látszatra meg is fogadja, hogy a továbbiakban 
fátyolba burkolja mondanivalóját (flammea versibus addam). A csattanó azonban rácáfol ígéretére, mivel 
gúnyt űzve a szimbolikus kifejezésmód elvont emelkedettségéből, földhözragadt, obszcén téma burkolt 
megfogalmazására használja: 

Insit visceribus menta pusilla tuis 
Azaz: Egy kisméretű membrum virile hatoljon be a belső részeidbe. A „menta pusilla" tehát körülírása a 
mentulának, a férfi nemi szervnek, mivel már Cicero (Epist. 9. 22. 3) kijelentette: „Volo mentám pusillam 
ita appellare ut rutulam, non licet". Azaz: Úgy akarom nevezni a kisméretű mentát, mint a rutulát (ruta: 
egy keserű növény), nem lehet. Cicero itt a mentula szóra céloz, amely illetlen kifejezés, vagyis szerinte 
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a menta szó deminutívumát, kicsinyítő képzős alakját nem illik képezni, azt csupán népiesen (vulgo) 
származtatták. Janus e figyelmeztetés szellemében finomkodva körülírja a fogalmat. 

Hatott Janus esztétikai szemléletmódjára az epikureista filozófia tanulmányozása is. Macrobius írja le 
(Comm. in somn. Scip. I. 2. 3) azt a filozófiai vitát, amelynek folyamán Epikurosz követői támadták 
Platónt, amiért kitalált, meseszerű* emberrel, a pamphyliai Érrel mondatja el a túlvilági léttel kapcsolatos 
elméletét, aki halottaiból feltámadott (Állam, 10). Falus Róbert szerint ez az elbeszélés „a lélek halhatat
lanságának költői köntösű, de mélységes igazságigényű illusztrációja". Az epikureisták azonban az ilyen 
mitikus jellegű elbeszéléseket úgy értékelték, mint „a verő devia et illa semper ridenda", azaz mint ame
lyek a valóságostól eltérők, és amelyeken mosolyognunk kell. A filozófusnak — mondotta az epikureista 
Colotes —, nem kell meséket koholni (fabulám confingi). Az égi dolgok jellegéről és a lélek mivoltáról 
egyszerű és világos ismerettel (simplici insinuatione) kell kifejeznünk magunkat. Macrobius — szembe-
szállva az epikureista felfogással — kifejti, hogy a szent dolgok méltóságához az Ér-féle kifejezésekkel 
burkolt (tecta enuntiatio) előadásmód illik. Hasonlatokhoz és példákhoz kell folyamodnunk (ad similitudines 
et exempla), amikor például a legfelsőbb istenség fogalmáról beszélünk. Nem felel meg a szókimondó 
előadásmód (aperta nudaque expositio), hanem leplezetten (vario tegmine) és elfedve (operimentoque) kell 
érinteni a témát: „per fabulosa tractari". 

A feudális, középkori magyarországi viszonyok közé visszatérve az újkori Itáliából, Janus „Búcsú Vá
radtól" című versében az itteni körülményeknek megfelelően szimbolikus-titokzatos hangnem tűnik fel. 

Gelliusnál gyakran szereplő esztétikai kategória a „dignitas" eszménye. A méltóság fogalmát a régi 
írók stílussajátosságaként fogja fel, szerinte mindenekelőtt Cicero az, aki szónoki méltósággal és tekintélyes 
szóbőséggel beszél: „cum dignitate orationis et cum gravi verborum copia". Megnyilvánulhat e fogalom 
egy szó megválasztásában is, mint amikor Q. Claudius az Annalesében nem a „sanctimonia" szót használja, 
hanem a „santitudo"-t (szentség), mivel abban valamiféle méltóságteljes komolyság van (nescio quid ma-
ioris dignitatis est), e szó ereje és súlya ugyanis nagyobb (vis gravior, acrior). Ilyen kifejezésnek tartja 
még a Janus által is használt (1/370/23: Ad Rinucium: „Securum tibi promat arrhabonem") „arrhabo" szót, 
amelyet erőteljesebbnek és súlyosabbnak, kifejezőbbnek érez, mint a „pignus"-t (foglaló, zálog). Janus 
ugyancsak Gelliustól tanulta meg, hogy a „quatere" (ráz, lök) ige helyett az intenzívebb, nyomatékosabb 
„quassare" igét kell használnia, amikor Severus csábítóról azt írja, hogy idegen ágyakat taszigál, gyötör 
(1/287/1). Cornificius a Retorica ad Herenniumbzn (IV. 13.) így határozza meg a dignitas, a fenség fo
galmát: „Dignitas est, quae reddit ornatam orationem varietate distingens. Haec in verborum et in sen-
tentiarum exornationes dividitur." Azaz: A fenség az, ami a beszédet ékessé teszi, változatossággal díszítve 
fel azt. Szó- és gondolatalakzatokban jut kifejezésre. (Ford.: Adamik T.) Példának veszi rá az emfázist, 
amely alakzat többet sejtet annál, mint amit szóval kimond, amelyben a legtöbb szellemesség és méltóság 
rejlik (plurimum festivitatis et dignitatis). Az erre felhozott példáját Janus is felhasználja a nemességével 
kérkedő Philiticus kigúnyolására (1/125/3): Cornificius: Quiesce tu, cuius páter cubitis emungi solebat. 
(Maradj nyugton te, akinek az apja könyökébe szokta törölni az orrát.) 

Janus: „Altera (parens) nam cubito nares emungit". 
(Egyik szülőd ugyanis a könyökébe törli az orrát.) 
Janus szerint ferrarai mestere, Guarino is a latin nyelv méltóságát állította helyre működése folyamán 

(Ábel, 124. Laus Guarini, 1-2): 
Priscae lingua Latina dignitati 
Guarino faciente restituta est. 

Azaz: Guarino munkássága folytán helyreállt a latin nyelv (középkorban elveszített) régi méltósága. 
Vitára adott alkalmat a korábbi szakirodalomban annak az epigrammának utolsó sora, csattanója, amely

ben költőnk kigúnyolja a zarándokútra készülő Galeottót (1/22/22): 
Nemo religiosus et poéta est 

Gellius segít tisztázni, mit is jelent valójában a „religiosus" kifejezés? Könyvének IV. fejezetében (9) idéz 
egy régi költeményből való sort: 

Religentem esse oportet, religiosus ne fuas 
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azaz: Légy vallásos, de ne szenteskedő, babonás. A Gellius által idézett Nigidius Figulus szerint ugyanis 
a latin melléknevek -osus képzője mindig a szóban forgó tulajdonság mértéktelen túlhajtását fejezi ki, 
mint például: vinosus (iszákos), mulierosus (szoknyabolond,) morosus (szeszélyes), verbosus (szószátyár), 
famosus (hírhedt), religiosus (vakbuzgó). E gelliusi gondolatokat Janus maga idézi a Marcus Aureliushoz 
intézett, 1457. II. 28-án kelt levelében. Az általa idézett mondat után közvetlenül ez a gondolat található 
Gelliusnál: „Quocirca religiosus is appellabatur, qui nimia et superstitiosa religione sese alligaverat, eaque 
res vitio assignabatur". Azaz: Ennek következtében azt nevezték „religiosus"-nak, aki túlzó és babonás 
vallásossággal valósággal bilincsbe verte magát, és ezt a magatartást hibásnak tartották. De imponálhatott 
a kétkedő, ifjú Janusnak a horatiusi, felvilágosult, epikureista felfogás is: „Nulla mihi — inquam — religio 
est". (I. Sat. 9. 70-71.) Azaz: Engem nem köt semmiféle vallásos előírás. 

Ugyanebben az epigrammában olvashatók a következő sorok (9-10): 
Tu senti mihi, quod putavit olim 
Vafri callidus Euathli magister. 

Azaz: Gondolkodj úgy, mint egykor az agyafúrt Euathlosz éles elméjű mestere, Protagorász. E szofistáról 
Gellius V. könyvének 10. fejezetéből tudjuk meg, hogy milyen racionálisan gondolkodott. Az elbeszélés 
szerint Euathlosz az ékesszólás és a törvényszéki ügyek védelmének elsajátítása végett iratkozott be Pro
tagorász iskolájába. A követelt magas tandíj felét előre lefizette, és kötelezte magát, hogy másik felét is 
megadja, amikor a törvényszék előtt első perét megnyeri. Azonban hosszú idő elteltével is vonakodott 
fizetni, ezért mestere perbefogta, így védelmezve saját ügyét: „Tudd meg, te balgatag ifjú, mindenképpen 
meg kell fizetned követelésemet, akár megnyered, a pert, akár elveszted. Mert ha vesztesz, akkor az ítélet 
értelmében kell fizetned, ha pedig megnyered, egyezségünk szerint fizetsz." Euathlosz válaszában a felvett 
állítást visszafordította mestere ellen, mivel annak következtetési módja argumentum biceps (anceps, am-
bifarium) volt, más néven reciproca, amely mindkét módon egyaránt megáll: „Tudd meg te is, legbölcsebb 
mesterem, hogy semmiképpen sem kapod meg a követelt összeget, akár ellenem szól az ítélet, akár 
mellettem. Mert, ha a bírák nekem adnak igazat, nem kell fizetnem az ítélet értelmében; ha pedig ellenem 
döntenek, nem tartozom neked semmivel egyezségünk értelmében, mivel peremet elvesztettem." 

Gellius olvasása hatással lehetett Janus nyelvhasználatára abban a tekintetben is, hogy hozzá hasonlóan 
gyakran használ frequentativumot, gyakorító igét (ventito, lusito), valamint deminutívumot, kicsinyítő kép
zős alakokat (puellus, versiculus). 

Gellius korának jellegzetes figurája volt az a Sallustius-specialista, aki a római Sandalarius (Csizmadia) 
utcában összeverődő embereknek azt hirdette, hogy Sallustius szavainak erejét és velejét (sanguinem et 
medullas) szokta — amint négy igével kifejezte: elicere (kihozni, elővarázsolni), eruere (előásni, kinyo
mozni), introspicere (mélyére tekintve megvizsgálni) és perspicere (átlátni, egészen megérteni). Gellius 
ironizál, amikor elénk állítja kora típusát, a legkifinomultabb szőmérlegelő (verborum pensitatores subti-
lissimi) gyakori alakját, pedig ő is „verborum homo diligentissimus" volt, aki odaadóan tanulmányozta a 
szavak jellegét, és gyakran segítette olvasóit — köztük Janust — egy-egy találó kifejezés megválasztásában 
és alkalmazásában. Ennyiben Janus nyugodtan viselheti a tudós költő címet, amellyel őt Aeneas Sylvius 
megajándékozta (1/382/4): ,J)octiloqui titulos vatis habere potes." Jó példa minderre a „deprecor" ige 
vizsgálata Éjszakái VII. könyvének 16. fejezetében. Ennek alapján a következő janusi sort (1/40/1) kétfé
leképpen is lehet értelmezni: 

Grylle, caca in nostrum, non deprecor, improbe, librum. 
Ezt a hexametert, ha vulgo, azaz köznyelvben használt értelemben fogjuk fel, így fordíthatjuk: Kakálj 
csak nyugodtan a könyvemre, nem fogok könyörögni hozzád, te hitvány alak! Ha viszont Catullus módjára 
„doctiuscule", tudós színezettel alkalmazta: Kakálj csak nyugodtan a könyvemre, nem foglak szidalmazni 
érte, te fajankó! Gellius ezenfelül felhívja olvasója figyelmét arra, hogy az igében szereplő „de" praepositio 
„ad augendum et cumulandum valet", vagyis hogy a cselekvés erősítésére és fokozására szolgál. Végül 
beszámol arról, hogy Ennius és Cicero „amolior prece adhibita", azaz „könyörgéssel elhárít" jelentésben 
használja, ami szintén segít a janusi sor értelmezésében. 

Gellius hívhatta fel Janus figyelmét arra a szóválasztékra, amely a törpe fogalmára rendelkezésre áll. 
Már a XVI. könyv 7. fejezetében említi, hogy Laberius: Anna Perenna címtf mimusában oly szót használ, 
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amelynek latin volta kétséges, tudniillik a „nanus"-t „pumilio" helyett. Majd egy egész fejezetet szentel 
ennek a kérdésnek (XIX. 13), hogy vajon a „nanus" rossz és barbár kifejezés-e, amely a tudatlan tömegnél 
gyakori? Janus mindenesetre a törpe Balázsról szóló epigrammájában (1/128) használatra érdemesítette e 
görög eredetű szót, és így latin polgárjoggal ajándékozta meg, átültetve a reneszánsz latinságába. 

Gellius egész fejezetet szán a „réseire" ige használatának, megállapítva: arról mondják, aki valamely 
rejtett, nem sejtett és nem remélt ténynek jön tudatára. Pontosan ez az eset áll fenn, amikor Janust társai 
elcsalják a nyilvánosházba, tudta és állítólag akarata ellenére. Nem túl komolyan meg is fenyegeti társait: 

„Hoc jam me indice resciet Guarinus!" 
Ezzel a sorral tehát Janus is kiérdemelte volna Gellius dicséretét, hogy azok közé tartozik, „qui diligenter 
locuti sunt". 

Segít a gelliusi szöveg ismerete a datálásban is. Az I/108-as epigrammát (De se ipso, cum virginitatem 
amisisset) akkor írhatta, amikor 17. életévét betöltötte, vagyis 1451. augusztus 29-én. A versben ugyanis 
arról beszél, hogy felveszi a férfitógát (sumo togam). Gellius ismerteti Tubero történeti művét, amely 
szerint Servius Tullius király gyermekeknek (pueros) tartotta azokat, akik 17 évesnél fiatalabbak, majd 
17. életévüktől kezdve ifjaknak (juniores). 

Végül egyetért Janus Gelliusszal a „purpurare" ige használatában is. Caesellius Vindex grammatikus 
ugyanis Gellius véleménye szerint helytelenül és tudatlanul állítja, hogy Furius Antias költő elékteleníti a 
latin nyelvet az olyasféle szavak képzésével, mint a „purpurare", amikor így fogalmaz: 

Spiritus Eurorum viridis cum purpurat undas 
Azaz: Amidőn Eurus fúvása bíborszínűre festi a zöld hullámokat. Érdekes, hogy Gellius így értelmezi e sort: 
„quod ventus maré caerulum erispicans nitefacit »purpurat«" dixerit", azaz: azt, hogy a szél a fodrozódó, 
sötétkék tengert csillogóvá teszi, úgy fejezi ki, hogy „purpurat". Ezt az értelmezést teszi magáévá Janus a 
„Búcsú Váradtól" című versében (II/5, 15-16): 

Nec quando Zephirus levi suburgens, 
Crispum flamine purpuravit aequor. 

Azaz: (sem akkor nem siklik oly puhán a sebes sajka), amikor enyhe fuvallatával megrezzentve, a Zefir 
bíborszínűre festette a fodrozódó tengersíkot. 

Végére érve sok adattal terhelt tanulmányomnak, remélem, hogy nem kell tisztelt olvasóimat Gellius 
által idézett Laevius-féle kifejezéssel „subductisupercilicarptores"-nek, azaz „összehúzott szemöldökű sze
letelőknek" neveznem. 

Vadász Géza 

Balassi Bálint nyelvválLsága 

Balassi Bálint levelei között jócskán akad olyan, amelyben a poéta erős szavakkal, nemritkán szitkokkal 
fűszerezve adja elő mondandóját a címzettnek. Nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen tudjuk, hogy életéhez 
nagyon is hozzátartozott a szüntelen perpatvar. Rimay János tanúsága szerint, a hét főbűn közül, a bujaság 
mellett éppen a káromkodásokat is kiváltó harag volt rá jellemző. Egyik legismertebb — szitkozódással 
járó — ügye az volt, amikor a zólyomi bíró és a városi tanács feljelentette a királynál, azzal a — koholt 
vagy valós — váddal, hogy 1583. május 20-án (pünkösd hétfőjén), a besztercebányára vivő országút 
mentén, özvegy Sommernéval erőszakoskodni próbált. Balassi a vádra kemény választ fogalmazott, s azt 

3 
felelet gyanánt, 1583. szeptember 12-én, a zólyomi megyeszéki gyűlésen a vármegye könyvébe is beíratta. 
Az írás végen, Hleüus gyűrejenek. gúnyos említése uian, nyomatékkal odavetette: „Lz legyen enlülem 
választ az emenda lingue heliben!" 

In quo videlicet praeter Luxuriae atquae Irae eulpam vix aliud intolerabile quidquam fuisse 
deprehendimus, ..." Rimay János ezt Balassi Bálint apológiájában írja, Darholcz Kristófhoz intézett előszó 
formájában. Teljes szövegét közli: PIRNÁT Antal, Rimay epicediumának latin kísérő szövegei. ItK 1966. 
197-208. 

2 
ECKHARDT Sándor, Uj fejezetek Balassi Bálint viharos életéből. Bp. 1957. (Irodalomtörténei 

Füzetek 10. szám) 22-27. 
3KLOC, Ján: Adalékok Balassi Bálint életrajzához. ItK 1965. 487-497. 
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Mi is ez az 'emenda linguae', amelynek régtől fogva a 'nyelwáltság' a pontos magyar megfelelője? 
Feudális j o^ kifejezés. Többet is megtudhatunk róla, ha fellapozzuk Werbőczy István Tripartitumát. Ott 
a második rész 72. címe ez: „De emenda linguae, et de poena ejusdem", azaz: A nyelwáltsagról, és 
annak büntetéséről. A rendelkezés első bekezdése és az első paragrafus így szól magyar fordításban: 

„A nyelvváltságot pedig száz arany forintot tevő, huszonöt gírával egyenlítik ki. 
1. §. És ezt a bírák a királyi felség vagy más rendes bírák elé terjesztett igazságtalan és hamis panasz, 

és gyakran valamely jó hírű és tisztességes állapotú ember ellen mondott éktelen és becstelen szavak miatt 
róják ki."' 

A nyelvváltság elnevezés egyébként arra utal, hogy a büntetés eredetileg nyelvkimetszés vagy nyelvre 
való fogóvetés volt, s ezt váltotta fel a helyette váltságdíjul befizetendő pénzösszeg. 

Most, a nyelvváltságnak szitkozódásra való utalása kapcsán, vizsgáljuk meg Balassinak a vármegye 
könyvébe írt egyik különös szidalmát. Ennek értelmét először Eckhardt Sándor boncolgatta. Nézzük a 
káromkodást betűhív formában: „poor fyta fenteö hires kurvájok". Ugyanezen szitok változata olvasható 
Balassi Bálint 1586. szeptember 13-án, liptóújvárott keltezett levelében is: „poor fyta fenteö roz bestye 
kurvafy". Nos a poor = pór szó értelme világos: parasztot jelent; a fentő pedig dárdát, lándzsát, vagy 
küllőt. A fyta szót Eckhardt Sándor így magyarázU: „Valószínűleg a 'fitos, fintor' gúnynevekkel függ 
össze". Afra János kétségbe vonta Eckhardt szófejtését, s a 'fika' olvasatot javasolta, amely, ahogy írta, 
„az orr váladékának pörk-szerűen, varasán megszáradó anyagát jelentette". Áfra cikkére válaszolva Eck
hardt Sándor visszautasította a nevetséges szófejtést. Azonban az általa adott — s eddig helyesnek vélt 
— magyarázat ugyancsak tévedésen alapszik. 

A fyta szó valójában a fékni (= közösülni) igéből származik, s ma így kellene leírnunk: fitta. Ennek 
bizonyságául a következő példák szolgálnak. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárból: „katona fékta bestye 
híres kurva",11 „rácok fékta híres kurvája",12 „Deák Máté fékta híres kurva",13 „tatár farkkal fékott.14 A 
kérdéses ige jelentését jól megvilágítják a „fékta"-alak szinonimáját használó hasonló kifejezések: „Török 
fasszal baszott lélek essez kurva", „jobbágy fasszal csinált beste lélek, kurafia." A felsorolt idézetek 
többnvire XVI—XVII. századiak. A Nyelvtörténeti Szótárban csak rövid szócikk található: ebből: „kutva 
fíktát uramnak nem hívom". Az Irodalomtörténeti Közleményekben megjelent, a Nyelvtörténeti Szótárból 
kimaradt régi magyar szavak című szótáracskában többek között ezt olvashatjuk: Fékni (beischlafen, ficken) 

4 
BARTAL Antal: Glossarium mediae et infimae latinitatis Hungáriáé. Leipzig—Bp. 1901. 240/a. 

hasáb. —MagyarNyelvtörténeti Szótár. Szerkesztették SZARVAS Gábor és SIMONYI Zsigmond. III. kötet. Bp. 
1983.1000. hasáb. 

Magyar Törvénytár. Werbőczy István hármaskönyve. Az eredetinek 1517-iki első kiadása után 
fordították, bevezetéssel és utalásokkal ellátták Dr. KOLOSVÁRI Sándor és Dr. ÓVÁRI Kelemen,... magyarázó 
jegyzetekkel kíséri Dr. MÁRKUS Dezső. Bp. 1897. 347. 

Magyar Oklevél-szótár. Legnagyobb részüket gyűjtötte SZAMOTA István,... szótárrá szerkesztette 
ZOLNAI Gyula. Bp. 1902-1906. 694. hasáb. 

ECKHARDT Sándor, Balassi Bálint szidalmai. ItK 1966. 157-158. 
Q 0 

Betűhív közlése: ECKHARDT Sándor, Ujfejezetek Balassi Bálintviharos életéből. (Irodalomtörténeti 
füzetek 10. szám) Bp. 1957. 96-98. 

9 -
AFRA János, Balassi Bálint szidalmazó szavairól. ItK 1968. 66. 
ECKHARDT Sándor, Megjegyzés Balassi szidalmazó szavaihoz. ItK 1968.210. 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Anyagát gyűjtötte és szerkesztette SZABÓ T. Attila. I-IV. kötet. 

Bu!-arest, 1976-1984. A továbbiakban EMSztT-nek rövidítjük. — EMSztT III. 826/a. 
12EMSztTIII.826/a. 
13EMSztTIII.826/b. 
J4EMSztTIII.704/b. 
15EMSztT III. 716/b. 
16EMSztTI. 111/b. 
11 Magyar Nyelvtörténeti Szótár. Szerkesztették SZARVAS Gábor és SIMONYI Zsigmond. I. kötet. Bp. 

1890. 851. hasáb. 
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„Veszett fékta kurvája, veszett fékja meg a lelkedet" (Hódmezővásárhely, városi jegyzőkönyv 1763-ból), 
18 

„Ottan féktok, basztok" (uo.), „Bassza, fítta, teremtettével szidalmazta" (uo. 1794-ből). Ez utóbbi elő
fordulás éppen a Balassinál lévő í-ző alak! A Magyar Nyelv Történeti—Etimológiai Szótára szerint a fékni 
ige a német ficken szóból ered, amely fattyúnyelven ugyanazt jelenti németül, mint magyarul. A példák 
közt említi a kutya/Tftól és a fékomadtit (ez utóbbi ma így hangzana: baszomadta). 

Mindezeket azért érdemes vizsgálnunk, hogy nyilvánvaló legyen az, hogy Balassi semmivel sem ká
romkodott cifrábban, mint kortársai. A leveleiben előforduló többi szitok is teljes mértékben a kor szte
reotípiái közé tartozik. Például: 1583, szeptember 12-i, korábban említett feleletében: „hazudtak tisztessé
gemben practikálő kurvájok és bestye kurvafiajok". Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárból vett példák: 

21 22 
„hazudsz bestye kurva fiául benne tisztességem árulójul", „hazudsz benne bestye áruló kurva fiául", 
„Rengő Anna ígyártó Györgyöt kurva feleségű", bestye híres kurva fiának mondta", Homonnai Drugeth 
Bálint írja 1607-ben: „az tisztességemben praktikáló bestye híres kurva fiául hazudsz benne". A medi
tációiról nevezetes nyíri (ecsedi) Báthory István írja 1592-ben: „az bestye áruló kurvafia Forgách (Zsig-

25 mond)". Balassi Bálint Szkárosi György kámenyeci tiszttartót mondja „zsidó áruló bestye kurvafi"-nak, 
akit később ráadásul alaposan el is páholt. 

De térjünk vissza Balassi kétszer is megismételt szidalmára, immár bővebb szövegkörnyezetben, s 
különös tekintettel a fentő szó itteni jelentésére. Az 1583-as előfordulás: „...ebben is hazudtak, mint tisz
tességemnek pór fítta fentő híres kurvájok, mert mi soha természet ellen nem éltünk, ..." Az 1586-os 
második: „Bizon mikor én korponai és bozóki kapitán volnék, nemhogy valami pór fítta fentő rossz bestye 
kurvafi, de még az ország pásztora sem dúlná az én jószágomot!" Mint korábban említettük, a fentő 
közismert jelentései a dárda, lándzsa és a kerékküllő. Itt azonban másra kell gondolnunk. Tekintettel arra, 
hogy a XVI—XVII. század ismert káromkodásai között a Balassi használta fentő hapax legomenon, csak 
találgatásokba bocsátkozhatunk. Úgy véljük, hogy a tájnyelvi előfordulások vizsgálatával kerülhetünk kö
zelebb a homályos szó régi fattyúnyelvi értelméhez. A leggyakrabban a fészekfentő szóösszetételben buk
kan fel keresett szavunk. Ennek a jelentése pedig a következő: legutoljára kikelt, kevéssé életképes ma-
dárfióka, amely sokszor kirepülni sem képes, s így csak a fészek fenekén vergődik. A szó más tájnyelvi 
jelentése is hasonlót fejez ki, hiszen sok helyütt a tészta gyúrása után összevakart maradékból formált, 
apró süteményeket nevezték fentőnek. Emberre vonatkoztatva tehát kézenfekvő az ilyen értelmezés: hit
vány, élhetetlen ember; semmirekellő, sehonnai; vakarcs. 

Végül az előbb elmondottak fényében nézzük meg Balassi legismertebb, obszcénnak tartott kifejezését, 
amely 1588. március 7-én, Liptóújvárott kelt, s Kapy Sándorhoz küldött, részben titkosírással írt levelében 
olvasható: „Ha az Isten karácsonyig éltet, azt gondolom, hogy Bmsu if yqzqx (= nagy úr leszek), ha 
egyébképpen nem is, rmtxma ihmb ( = tarkám után).'"* A tarkám uián' megjegyzés a korban nem egyedi, 
s nem számított drasztikusnak. Éppúgy elterjedt fordulat volt a bizalmas beszélgetésben, miként az előbbi 
káromkodások. Példa erre az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár adata is: „1793: Csernátoni egy Úrnak ... 

18ItK 1891. 162-164. 
19 

A Magyar Nyelv Történeti—Etimológiai Szótára. I. kötet. Bp. 1984. 866/a. 
Lásd a 3. jegyzetet! 

21EMSztT I. 446/b. 
22EMSztTI.825/b. 
23EMSztT III. 908/b. 
24 . 

Literátor-politikusok levelei Jenéi'Ferenc gyűjtéséből. Bp.—Szeged, 1981. 169. 
Két vitéz nemesúr, Telegdy Pál és János levelezése aXVI. század végéről. Közzétette: ECKHARDT 

Sándor. Bp. 1944. 164. 
Balassi Bálint összes művei. Összeállította: ECKHARDT Sándor. I. kötet. Bp. 1951. 315. a 2. számú 

levélben. 
27GOMBOCZ Zoltán—MEUCH János, Magyar etymologiai szótár. Bp. 1934. IX. füzet 205-207. — 

A Magyar Nyelv Történeti—Etimológiai Szótára. I. kötet. Bp. 1984. 887/b-889/a. — Új Magyar Tájszótár. II. 
kötet. Bp. 1988. 419/b-420/a. 

28 Balassi Bálint összes művei. Összeállította ECKHARDT Sándor. I. kötet Bp. 1951. 369. a 35. számú 
levélben. 
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azt beszéllette, S[alva] V[enia], hogy ő B[áró] Bánffí Esthertől a' farka után cifrálkodik s ruházkodik." 
Salva venia, azaz tisztesség ne essék szólván, hogy ennyi ocsmányságot emlegettünk, de légyen írásunk 

válasz az emenda linguae helyében. _ , 
Szabó Géza 

Zrínyi-Újvár és az istenek 

Beszámoló 1664-ből 

Dolgozatomban a wolfenbütteli Herzog August Könyvtárban végzett kutatásaim egyik véletlen találatát 
szeretném bemutatni. A kutatás körülményeiről azért kell pár mondatot szólnom, mert az egyedi eseten túl 
általánosabb tanulságokkal is szolgálhat. Mivel előttem és velem egy időben is számos kiváló magyar iroda
lomtörténész dolgozott már Wolfenbüttelben, a szerzői betűrendes katalógus magyar neveinek átnézése, az 
országnév vagy a címben szereplő városok nevének visszakeresése nem hozhat túl sok új eredményt. Annál 
izgalmasabb viszont az a terület, amely a tartalmi hungaríkákat foglalja magában, főleg akkor, ha a címlapon 
nincsen magyar név és Magyarország megnevezése sem fordul elő. Ennek feltárására — és sok egyébre — 
szolgál a helyrajzi katalógus szisztematikus átnézése és a hungarika szempontból a legcsekélyebb mértékben 
is számba jöhető nyomtatvány kézbevétele. Ilyen módszeres feltáró munka során, több tízezer címlapfotós 
katalóguscédula végigolvasása közben bukkantam rá a következő nyomtatványra: 

Des // Edelen Henneken // von Lauensteine // kurtze // umbständliche // RELATION, // Der wider den 
Erbfeind // den Türeken, des 1663 und 64ten // Jahres angetretenen und nunmehro abge- // legten Krieges-
// EXPEDITION; // Vorgestelt // In einem Gespräche, gehal- // ten mit seinem Vettern Chimme von // Deister, 
etc. // Anno 1665. 12° 264 l.1 

A címlapon megjelölt két név, Lauensteini Hennecke és Deisteri Chimme közül Hennecke szerepel ugyan 
a betűrendes katalógusban, de magyar vonatkozású nyomtatványok után kutatva ugyan kinek jutna eszébe e 
két személyt keresni. Magyarország viszont a címben nem említtetik, ezért a tematikus katalógus hazánk 
történeténél természetesen nem sorolja fel. Az egyetlen rábukkanási lehetőség tehát az általam követett út volt 
és ezek után természetes kíváncsiság vezetett a kötet kézbevételéhez. A kis könyv elolvasása aztán meggyőzött 
arról, a gyanú nem volt alaptalan, itt bizony magyar témájú nyomtatványról van szó, mégpedig ritka, a szak
irodalomban nem ismert könyvről. 

Először azonban a címlapon szereplő Hennecke von Lauenstein személyét próbáltam kideríteni. A német 
írói lexikonok, életrajzi gyűjtemények, könyvtári katalógusok mind csődöt mondtak. Végül kiderült, itt bizony 
nem szerzőt, nem életrajzot kell keresni, hanem költői témát. Hennecke Knecht (azaz Hennecke szolga, 
katona) története ugyanis egy régi alnémet népdal, amelyet először az 1544-ből származó Antwerpener Lie-
derbuchban jegyeztek fel. Ismeretes egy XVII. század eleji kéziratos változata is, majd egy röplap 1645-ből: 
een old leed vom Henneke Knech, amelyet 1792-ben fedeztek fel és adtak ki Lipcsében. 1646-os röplapvari
ációját a helmstädti könyvtár gyűjteményéből latin fordítással együtt Hoffmann von Fallersleben adta közre 
a múlt század közepén. A negyedik variáció, amelynek szövege szintén ismert, éppen a Wolfenbüttelben 
megtalált nyomtatványban bukkant fel. Hennecke Knecht történetével, a népdallal már bővebben foglalkozik 
a német szakirodalom, elvégre Uhland is bevette a népdalokat összegző úttörő gyűjteményébe. Már a XVIII. 

EMSztT III. 704/b. Az adatra Kőszeghy Péter hívta fel a figyelmemet. 

Jelzete: HAB Gl 2092 
2 
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Hrsg. von Wolfgang STAMMLER, Bd. 2. 

Berlin—Leipzig, 1936. coli. 402-403. A lexikon 2. átdolgozott kiadásában (Berlin—New York, 1983) a címszó: 
„Knecht Heinrich", Bd. 4. coll. 1274. 

3 
Hennecke Knecht, Eingeleitet von Ferdinand Frensdorff, Göttingen, 1878, 7. 

4 Hennecke Knecht. Ein altes niederdeutsches Volkslied, Hrsg. mit der alten lateinischen Übersetzung 
und Anmerkungen von Hoffmann von Fallersleben, Berlin, 1842,24. 

Altehoch-undniederdeutsche Volkslieder, Hrsg. von Ludwig UHLAND. Az általam használt kiadás: 
3. Auflage, Stuttgart, é. n. Bd. 1. 277-280. 
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század közepén azt írták róla: „a Hennecke Knecht-dal évek óta olyan népszerű, hogy majdnem minden 
összejövetelnél, a bölcsónéi, a gyerekek az utcán énekelik, sőt még a madarak is fütyülik. Ezt a dalt adták 
elő a zenészek a birodalmi gyűlések után és Braunschweigben még a XVIII. században is énekelték." A dal 
kísérőszövegéről azonban a szakirodalom elfeledkezik, csak egyetlen megjegyzés utal arra, hogy Hennecke 
Knecht dalát XVII—XV111. századi gúnydalok alapjául használták fel.' Ilyen változattal van dolgunk ebben 
az esetben is, ahol az alnémet népdalnál számunkra fontosabb az azt megelőző prózai szöveg, Hennecke 
Knecht 1663—64-es története. 

A könyvet a sajtó alá rendező, kiadó, nyomdász (?) ajánlása vezeti be. Noha nem nevezi meg magát, e 
bevezető írója lehet maga a szerző is, hiszen a kegyes olvasóhoz forduló előszóból egyértelműen kiderül, 
hogy Hennecke Knecht fiktív személy, akinek bőrébe bújva, neve alatt egy ismeretlen katona beszéli el 1663— 
64-es katonáskodása történetét. A bevezető csupán Hennecke Knecht iránti jóindulatot kér az olvasótól azzal 
az általános frázissal, hogy egy könyv sem lehet olyan rossz, hogy abból valami jót ne lehetne tanulni, ezért 
megéri a könyv kinyomtatására fordított pénz és fáradság. 

Mielőtt a nyomtatványt részletesen ismertetném, közbe kell vetnem, noha szépirodalmi jellegű alkotásról 
van szó, számunkra elsősorban mint történeti forrás értékes. Ilyen szempontú feldolgozása azonban a kor 
történész, hadtörténész szakértőire vár, dolgozatom célja csupán a figyelem felkeltése. 

Mint a címből kiderül, könyvünk beszélgetés. A dialógus két szereplője: Hennecke Knecht, aki visszatér 
a török elleni hadjáratból és unokatestvére, Chimme. Chimme északnémet pásztor, soha nem m; zdult el nyája 
mellől, az ő érdeklődő és naiv kérdéseire bontakozik ki Hennecke története. A dialógus nyelve is tükrözi a 
kétféle világot, Hennecke a kor nyomtatványainak, híradásainak irodalmi nyelvét beszéli, míg Chimme az 
északnémet nyelvjárás egy változatát, amely a kései olvasó számára nem csekély gondot okoz. Az unokatest
vérek váratlan találkozása, a pillanatnyi egymásra nem ismerés helyzete jól demonstrálja azt a változást, 
amelyet a majd kétéves katonáskodás Henneckénél okozott, ő t mind ez ideig Knechtnek, azaz szolgának, 
katonának neveztük, ideje hát, hogy társadalmi helyzetét saját szavaival pontosítsuk: „Bár nem vagyok egyéb, 
mint lovas (Reuter), tartom annyira magam, mint egy nemes ember." Ez a nézőpont határozza meg elbeszélését 
is, ahol számtalanszor emlékezik meg — élesen különbséget téve — az egyszerű katona és a nemes urak, 
magasabb rangú hadvezérek életmódjáról. Hennecke 1663. augusztus 30-án indul el Hildesheim mellől a cellei 
lovasregiment katonájaként a török elleni háborúba, amely Magyarországra vezeti. (Megjegyzendő, hogy el
beszélésében végig a régi naptár dátumait alkalmazza, tehát a tíz nap eltérés mindenütt hozzászámítandó.) A 
lovasregiment része lesz a braunschweig—lüneburgi fejedelmi hadosztálynak, amelynek hadászati tevékeny
ségéről a magyarországi harcokban — többek között — Adolf Schempp, Perjés Géza, Georg Wagner munkáiból 
is pontos ismereteink vannak. A hadjárat összegzése Hennecke számára meglehetősen egyszerű: „El kell 
ismernem — mondja —, hogy sokak számára jó háború volt ez, bár többeknek kevésbé, ha a betegség nem 
lett volna, bizony kevesen kívánkoztak volna a béke után. Aki egészséges volt, annak mindig jutott egy darab 
kenyér. A lovasságnak nem kellett nagyon nagy éhség miatt panaszkodnia, de a gyalogosoknak sokszor csak 
egy vékony harapásnyi jutott." Az egyszerű pásztor, Chimme is szívesen lenne lovas, de unokatestvére 

6BARWG,Descriptio Salae, 1744, Theil 2,150. Idézi: FALLERSLEBEN, i. m. 
„Hingegen hat man es noch im 17. Jh. als Unterlage zu parodistischen Zeitgedichten verwertet, einem 

Spottlied auf die vergebliche Bestürmung Göttingens durch Piccolomini im Jahre 1641 (gedruckt erst 1730) und 
einem andern auf die Niederlage, welche die Franzosen 1675 an derConzer Brücke bei Trier durch Hannoveraner 
erlitten haben, und dazu hat es jedenfalls für die humoristische Einkleidung jener Relation von Türkenkrieg die 
Anregung gegeben." = STAMMLER, W., i.m. 403. 

8Egy másik — szintén a magyarországi hadi eseményekkel foglalkozó — német nyelvű beszélgetést 
ismertet NEMESKÜRTY Harriet, Egy erazmista dialógus Zrínyi Miklósról és Magyarországról 1664-ből, ItK 
1984,321-327. 

9SCHEMPP, Adolf von, Der Feldzug 1664 in Ungarn, Stuttgart, 1909. — WAGNER, Georg, Das 
Türkenjahr 1664. Eine europäische Bewährung, Eisenstadt, 1964. — PERJÉS Géza, Zrínyi Miklós és kora, 1965. 

„Ich muss bekennen, das es vielen ein guter Krieg gewesen, den meisten aber nicht, wenn die 
Kranckheit nicht wäre, weiss ich, würden wenige gewesen sein, die den Frieden gross verlanget haben. Wer nur 
gesund gewesen, der hat sein Stück Brodt wohl haben können. Die Reuterey wird über sehr grossen Hunger nicht 
klagen. Die Fuss-Völcker aber, haben zu weilen schmahl beissen müssen. (/. m. 10.) 
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szigorúan meginti: „könnyű lovassá válni, de nehéz annak becsületben megmaradni, inkább maradj, ami vagy". 
Ez az intelem is mutatja: Chimme kérdései mindig azt szolgálják, hogy az események kronologikus elbeszé
lésén túl alkalma legyen hősünknek a moralizáló kinyilatkoztatásokra is. 

A braunschweig—luneburgi csapatok 420 lovassal és 900 gyalogossal indulnak el Alsó-Szászországon 
keresztül dél felé. Útjuk minden állomása pontos naptári rendben követhető, még akkor is, ha említésre 
méltó esemény nem történik velük. Még őrséget is csupán október 8-án Trautmannsdorfban állítanak fel 
először, ahol a török ugyan még messze van, de a tatárok portyázásától már tartani kell. Ilyen eseménytelen 
vonulásnál aztán jut idő az egyszerűbb örömök, hétköznapi megfigyelések feljegyzésére. Mint például arra, 
hogy Krems környékén nagyon jó bor terem, ott nő a legjobb sáfrány és a háromévenként újraültetett hagyma. 
A különleges savanyúkáposzta elkészítésének módja ugyancsak felkelti az északnémet katonák figyelmét. 
Hennecke is az egyszerűbb látnivalók feli fordul, jóllehet megjegyzi, hogy Bécsben csak a generálisoknak 
volt módjuk a császári kincstárat megtekinteni. 

Az első jelentősebb esemény november 11-én következik be, amikor Bécstől délre a császár megszemléli 
a felsorakozott csapatokat. A parádé leírása érzékletes, de a szenvedő résztvevő hangja is megszólal — reggel 
óta álltak éflen-szomjan a mezőn, a császár azonban csak délután kettőkor érkezett meg. Az osztrák mágnások 
uralkodásra kiválasztottságát Hennecke szerint külsejük is bizonyítja: „valamennyi nagy szemű, magas hom
lokú, tekintélyes orrú, hosszúkás arcú és széles ajkú". Az északnémet pásztor tetszését ez a leírás egyáltalán 
nem nyeri meg, ám Hennecke a természettudósokra hivatkozva kioktatja: „az ilyen arc pontos kifejezője a 
magasabb képességeknek". Érzi azonban, hogy magyarázatával mégsem lehet minden rendben, ezért hozzá
teszi: „a magas méltóságokat nem szépségük, hanem lelki tulajdonságaik szerint választják ki". Stájerországban 
néhány napos pihenő után november 17-én érkezik az első hír a török harcokról, nevezetesen Zrínyi kotori 

12 győzelméről. Henneckének pontos értesülése van Zrínyi portyázó csapata és a 2000 fős török elővéd ösz-
szecsapásáról. Összeverve Hennecke megállapításait a korabeli tudósításokkal, adatainak megbízhatóságában 
nem kell kételkednünk. Ugyanakkor feltűnő, hogy egyszerű lovaskatona létére mennyire tájékozott a csapatok 
mozgásában, a hadvezérek találkozásának időpontját illetően. A Rajnai Szövetség csapatainak parancsnoka, 
Wolfgang Julius Hohenloe gróf 1663 decemberében többször találkozott Zrínyivel. János Fülöp megbízásából 
Csáktornyán kereste fel a bánt,1 de Zrínyi is megjelent a német csapatoknál. Erről a találkozásról számol be 
Hennecke, aki december 18-án láthatta Zrínyit, miután „december 17-én gróf Zrínyi úr von Hohenloe gene
rálishoz jött Pettau közelébe, ahol a főhadiszállás volt, majd 18-án visszaindult és a luneburgi lovasságból 
kivezényeltek 100 embert, hogy az elutazásnál parádézzanak, hogy ezzel is megtiszteljék őt. Hogy Zrínyi 
látogatásának célja mi volt, az megmutatkozott abban, hogy 24-én azt a bizonyos száz férfit, gyalogosokat és 
lovasokat, kivezényelték, akikkel a vezérkar egészen Varasdig vonult, hogy az ellenség megtámadásához szük
séges tervet megvitassák, de mivel az ellenség visszahúzódott, 29-én ők is visszatértek a szállásukra." 

„ 
A magyarországi hadjáratról szóló kortárs német beszámolók a braunschweig—luneburgi csapatok 

létszámát 200 lovasban és 1200 gyalogosban jelölik meg. Vö. Denkmal Serinischer Höldenthaten... 1664, H. n. 
23. App. H. 2071. Hennecke beszámolója a kiinduló létszámot rögzíti. 

12PERJÉS G., / .m. 342-343. 
Zrínyi 1663. nov. 28-án levélben számol be I. Lipótnak a kotori összecsapásról: Zrínyi Miklós összes 

művei, II. Levelek, Sajtó alá rend. CSAPODI Csaba és KLANICZAY Tibor, Bp. 1958. 287. levél A levél több 
másolatban fennmaradt, idegen nyelvű fordításokban is megjelent. Ld. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, 2. 
kiad. Bp. 1964. 699, és Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664. Szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp. 1987. 
403-404. 

R. VÁRKONYI Ágnes, Török világ és magyar külpolitika = Uő, Magyarország keresztútjain, Bp. 
1978. 205-206,226. 

15 
„Den 17. Decemb kam Herr Graff Serin zum General-Lieuten von Hohenloe, nacher Petau, da das 

Hauptquartier war, zog den 18. wieder zurück und wurden 100. Mann von der Lüneb. Reuterey commandiret, eine 
Parade bey dessen Abreissen zu machen, und ihn darmit zu beehren; was Herr Graff Serin sein suchen damahls 
gewesen, liess sich sehen, als den 24. etzliche 100. Mann Fussvölcker und die Reuterey commandiret wurden, mit 
welchen die Generalität fort biss nacher Warazin gieng, des Vorhabens dem Feinde den besorgenden Einfall zu 
disputieren, kamen aber, weil der Feind sich zurück gezogen, den 29. auch wieder zurücke, in die Quartiere,..." 
(/. m. 61.) 
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A pettaui találkozón elhatározott eszéki hadjárat volt az első igazi katonai megmozdulás, amelyben hősünk 
1664. január 8-tól részt vett, „amikor a birodalmi segélycsapatok a császáriakkal és a bajorokkal együtt, gróf 
Zrínyi és Batthyány urakkal az ellenséggel szemben lovastámadásra indultak azzal a céllal, hogy Pécsen és 
a drága eszéki hídon a kemény fagy ellenére rajtaüssenek és azt lerombolják". Légrád és Babócsa után január 
17-én vonulnak el Sziget alatt. Itt kap hangot először a magyar és a német csapatok közötti ellentét. A Szigetből 
támadó törökök visszaverésekor a generálisok csak a magyarok vitézségét dicsérik, a németek hősiességéről 
nem akarnak tudni. Az igazi ellentét Hennecke szerint — főleg az egyszerű katonák között — Pécs felégetésekor 
robban ki. Lüderitz őrnagy 200 német lovasa egyenlőtlenül osztozott a zsákmányban a hajdúkkal és a horvá
tokkal, pedig Zrínyi ígéretet tett az igazságos osztozásra. Amint Hennecke keserűen megjegyzi, ez az ígéret is 
rákháton járt. Amiről a közkatona, Hennecke beszámol, lecsapódása volt a Zrínyi és Hohenloe közötti össze
ütközésnek. Zrínyi Lipóthoz 1664. február 19-én írt leveléből tudjuk, „hogy Hohenloe gróf Pécs ostromát a 
kelleténél mohóbban követelte. Minthogy azonban számolnunk kellett az idővel és a hadsereg megőrzését 
mindennél fontosabbnak kellett tartani, Fölséged katonáival és a bajorokkal együtt úgy véltem, jobbban szolgálja 
Fölséged ügyét, ha inkább otthagyjuk azt a várat, amelynek Fölséged úgysem veszi sok hasznát, mint ha sok 
vér árán megszerezzük az állítólag benne rejlő sok zsákmányt. Mert nemcsak azok pusztultak volna el nyo
morultul, akik elestek, hanem azok is, akik megsebesültek volna, hiszen a sebesülteken kívül naponta annyian 
betegedtek meg, hogy alig tudtuk magunkkal hozni őket. Nem szólok arról, hogy ilyen veszedelmes és nagyon 
is bizonytalan rajtaütéssel nem terheltük-e volna túl magunkat".1 A hadjárat további alakulása Zrínyit igazolta. 

A német katonák elégedetlensége nemcsak a mindennapok apró eseményeinél kap hangot. Hennecke kifejezi 
a hadműveleti szempontok eltéréseit is. Elbeszélésében az a nézőpont szólal meg, amelyet a Zrínyivel szemben 
állók képviselnek. Csodálkoznánk is, ha nem így lenne, elvégre Hennecke Hohenloe katonája, érdekei a biro
dalmi csapatok érdekei kell, hogy legyenek. Zrínyi hadvezéri képességeiről adott jellemzése tehát nem éppen 
hízelgő, még ha az árnyaltabb megfogalmazásra is törekszik. Zrínyit egyértelműen jó hadvezérnek tartja, amíg 
csak saját csapatai fölött rendelkezik, de képességeit meghaladónak ítéli az egyesített csapatok fölötti hadve-
zérséget: „a dicsőséges autoritás és a hősi hírnév eléréséhez egy ilyen lovagnak sok lovagi tettet kell végre
hajtania; de hiába a sok tett által megalapozott hírnév, csak egyet hibázzon és máris mindent elveszít, sokkal 
nehezebb a megbecsülést és a tekintélyt mindenki előtt megtartani, mint azt először kivívni; Én ugyan nem 
sokra tartom magam, hogy ilyen hősről ítéletet mondjak, ám csak azt akarom mondani, hogy Zrínyi gróf úr a 
török ellen mindenkor jól tartotta magát és lovaghoz méltóan viselkedett, amikor a hatalmát saját emberei 
fölött gyakorolhatta. Ahogy a kakas is úr a maga szemétdombján, úgy őt is a török elleni párviadal derék 
hőseként kell mindenkinek becsülni a legjobban, de ahhoz, hogy egy hadsereg élén álljon és azzal az ellenségre 
menjen és a csatatéren győzedelmeskedjék, ahhoz hiányzik valami. Miközben ő személy szerint a saját embe
reivel, azok élén tett annyit az ellenséggel szemben, mint az összes többi császári generális". 

Ez a realitásokra való törekvés motiválja Hennecke tollát Kanizsa felgyújtásának leírásakor is, amikor 
beszámol arról, hogy Zrínyi el akarta kerülni a pusztítást és csak a legvégső esetben nyúlt ehhez az eszközhöz, 
mégis neki nyújtják be a számlát. Tudósít Hennecke a május 13-án tartott haditanácsról is, majd két nap múlva 

„Den 8. [Jan. 1664.] giengen abermahl die Alliierten nebenst den Käyserlichen und Bayrischen, mit 
Herrn Graff Serini und Budiani fort eine Cavalcade wieder den Feind zu thun, absonderlich wahr ihr Absehen 
Fünffkirchen, oder Pezura und die kostbare Essecker Brücke, bey dem harten Froste zu überrumpeln, und zu 
ruinieren". (7. m. 62.) 

17 
Zrínyi Miklós összes művei. I. k. 294. levél. 

18 „...zu Erlangung einer rühmlichen Autorität und Helden-Lob, muss ein solcher Cavallier viel 
ritterliche Actionen ablegen; aber all sein, durch viel treffliche Thaten, erlangetes Lob, kan er durch eines 
versehen, und hinwieder verlieren. Viel schwerer ist es, die habende AEstisme und ansehen bey männiglichen 
zuerhalten, als dieselbe erst zuerlangen, Ich achte mich zwar zu wenig, von einem solchen Helden etwas zu 
urtheilen, dennoch aber wolte ich wol sagen, dass Herr Graff Serini wider die Türeken sich allemahl woll gehalten, 
und ritterlich bezeiget, so weit er seine Macht erstrecken und mit seinen Leuten gehen können; Wenn der Hahn 
auff seiner Mist ist, halt er sich wohl und am besten, vor einen praven Partheigänger wider den Türeken, muss ihn 
jedermann schätzen, Dass er aber einer Armee fortstehen und mit derselben wider den Feind agiren und was 
wichtiges zu Felde verrichten solte, daran möchte etwas fehlen. Inzwischen hat er vor seine Persohn mit seinen 
eigenen Leuten, wider den Feind bissher so viel gethan, als alle andere Käyserliche Generalen". (/. m. 111.) 

19 Perjés Géza szerint „a hadszíntér felperzselése, az égetés a korban a háború normális eszköze". /. m. 
346. 
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Boisrenaut (Henneckénél: Borneau) francia generáladjutáns elfogásáról, akit Hohenlohe küldött fontos császári 
levelekkel Zrínyihez."u Kanizsa sikertelen ostroma után, amely csak kart és szégyent hozott, Hennecke beszámol 
Zrínyi-Újvár elestéről is. Bár a németek veszteségét sokkal jelentősebbnek tartja, mint a magyarokét vagy 
horvátokét, Strozzi mellett főleg Kis Farkas elvesztését sajnálja. Kis Farkas személyéről — akinek haláláról 
külön német röplap is beszámol21 — sokkal többet tud, mint a korabeli források. Tudja, hogy nevének jelentése 
„kleiner Wolf (megjegyzendő, hogy Ortelius Kis Forgatsch-ot ír, és a rá támaszkodó XX. századi szakirodalom, 
így Georg Wagner idézett műve is ezt a nevet használja), Zrínyi egyik legjobb katonája volt, akinek döntő 
szerepe lett volna a zrínyi-újvári harcban. Hennecke szerint Kis Farkast gyermekkorában a törökök elrabolták, 
megtanulta nyelvüket, szokásaikat, kémtevékenységével Zrínyi leghasznosabb emberei közé tartozott. 

Zrínyi-Újvár22 sokat vitatott szerepe kellő mértékben hangot kap Hennecke és Chimme beszélgetésében is. 
Hennecke nemcsak a vár elvesztésére, hanem annak történetére is kitér: „Amikor Zrínyi úr 1661. év júliusában 
a várat felépíttette, a feleségét vezette a várba és egy nappal és egy éjszaka ott maradt-, Közben üzent Kanizsára, 
úgy két mérföldre onnan, hogy a felesége a várban van. Ha majd egy kanizsai katona jön őt köszönteni, szép 
kalárissal és keszkenővel fogja fogadni. Amikor a kanizsai pasa két követet küldött hozzá, azzal a kérdéssel, 
vajon saját maga vagy a római császár parancsából építtetett-e ilyen várat, Zrínyi úr a következő feleletet adta: 
Nem vette magának a fáradságot, hogy ettől vagy attól engedélyt kérjen (de a császár akaratában is állott 
volna), hogy saját földjén és portáján állatai számára egy aklot építsen, hogy ha a császár jószágai a kanizsa
iakkal összekeverednek, ő ne szenvedjen kárt. Ebből a pasa megértette, hogy a kanizsai földön és mezőn több 
jószágot nem őriztethet, mert a Zrínyi-féle akolban mindenkor erős kutyák vigyáznak. Amikor Zrínyit tovább 
kérdezték, miért helyezett ágyút az akolba, ezt felelte: Azért, hogy onnan vadászhasson a betörő farkasokra és 
medvékre." 

Érdemes itt idézni a Londonban 1664-ben angolul megjelent A short relation, Rövid beszámoló... szövegét 
Zrínyi-Újvár építésével kapcsolatban: „Zrínyi Miklós gróf ezt az erődöt 1661 júniusában kezdte építeni... Idő
közben az említett gróf folytatta az erőd építését, és asszonyát is odavitte. A kanizsai pasa megértvén, hogy 
nála nem sokra megy erőszakkal, a róka ábrázatát öltötte fel, a grófhoz küldött és megkérdezte, hogy ezt a 
német császár parancsára tette-e? Zrínyi meghagyta a követnek, hogy mondja meg a pasának: ő nem tartozik 
neki erről elszámolással (habár ez a császár örömére szolgált), mivel saját földjén és területén történt, hogy 
ezt az erődöt országának védelmére felépítették. A pasa nem hagyta annyiban, mivel értesült arról, hogy min
dennap több és több üteg és muníció érkezik oda, és így azt kérdezte, miért állíttat ilyen sok ágyút erődje 
falaira, amikor béke van a törökök és a német császár között. A gróf jól tudván, hogy rókával van dolga, azt 
a választ adta: Azért, mert nemrég egy nagy erdőt vágatott ki, amely nagyon közel volt erődjéhez; s ezt azért 

20 
Ludovicus Boisrenaut kiszabadításáról Zrínyi Johann Philipp Schönborn mainzi érseknek és a 

regensburgi birodalmi gyűlésnek is levelet írt: Németh S. Katalin: Zrínyi Miklós ismeretlen levelei 1664-ből, ItK 
1982. 198-201. Ez utóbbi levél fordítása nyomdahibával jelent meg, a keltezés helyesen: 1664. augusztus 11. 

Jelentés a török hadműveleteiről Zrínyivár előtt. (OSZK App. H. 2078) Simon Márta fordítása = 
Zrínyi-dolgozatok, V. (1988), 209-220. Ld. még: Hunyady László,*:; volt Kis Farkas, Zrínyilegkedvesebbvitéze? 
Somogy, 1980. 2.78-82. 

22 -
A németből fordított Uj-Zrínyivár változat helyett a Klaniczay Tibor által elfogadott Zrínyi-Újvár 

névalakot használom. Vö. KLANICZAY Tibor, Zrínyi Miklós, 2. kiad. Bp. 1964. 703. A vár építéséről, stratégiai 
jelentőségéről ld. SZÉCHY Károly, Gróf Zrínyi Miklós 1620—1664. IV. köt. Bp. 1900. 166, 172, 177. PERJÉS 
Géza, i m. 309-314. 

23 
Denn als er Herr Serini die Vestunge anno 1661 im Julio auffgerichtet hatte, hat er seine Frau 

Gemahlin in die Vestunge geführet, und daselbsten Tag und Nacht behalten; Inzwischen hat er auff Canisa, so 2. 
kleine Meile davon entboten; seine Gemahlin wäre jetzo in der Vestunge. Wenn nun ein Soldat zu Canisa, solte 
er kommen sie zu grüssen, er würde von ihr schön Corallen und ein Schupfftüchel empfangen; Und als der 
Canisische Bassa 2. Botschaffter zu ihme geschicket, zu fragen, ob er aus Befehl seines, oder des Römischen 
Käysers solche Vestunge auffbaue? Hat Herr Serini zur Antwort geben: Es stünde nicht umb die Mühe, weder von 
einem oder andern Erlaubniss zu begehren (es wäre aber des Käysers Wille) auf seinen Grund und Bodem, für 
sein Vieh einen Meyerhoff auffzubauen, damit wenn des Käysers Vieh mit den Canisischen vermischt würde, dass 
sie kein Schaden leiden möchte; Hat dahero den Bassa ermahnet, dass er auff dem Canisischen Felde und Bodem 
hinführo kein Vieh mehr solte hüten lassen, denn es würden im Serinischen Meyerhofe allezeit grosse Hunde 
verhanden seyn; Als Serini nun weiter gefraget worden: warumb er denn Stück auff den Meyerhoff führen Hess? 
Hat er geantwortet: Zu seinen Jagten, Damit er die Wölffe und Bähren schiessen möchte." (/. m. 167-168.) 

24 
Angol életrajz... 353. RAB Andrea fordítása. 
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tették, hogy a farkasokat, medvéket és más vadállatokat távol tartsák a falaktól." Az idézett szövegrészek 
hasonlósága megengedi azt a tolietelezést, hogy közös forrás állhatott a hátiérben (ha nem vándoranekdotával 

25 van dolgunk). Péter Katalin meggyőző érveket hoz fel arra, hogy a Rövid beszámoló feltehetően holland 
eredetű, érdemes lesz azonban Hennecke északnémet könyvecskéjével kapcsolatban is megvizsgálni. Ennél 
is érdekesebb, hogy Ortelius krónikájában szinte szó szerinti azonossággal megtaláljuk ugyanezeket a szava-
kat.27 

Chimme kérdésére, hogy Zrínyi-Újvár valóban olyan erős vár volt-e, Hennecke a következőket feleli: 
„Egyáltalán nem annyira, mint ahogy írják. Az elhelyezése meglehetős volt: egy hegynek a sarkára van 

helyezve, amely alatt folyik a Mura, ami egy félórányi út után a Drávába ömlik, a másik oldalon egy egészen 
kicsi mocsár van, legfeljebb 20 vagy 30 lépés széles, amely a Mura alatt egy kis tavat vagy árkot képezett; 
Ennek az innenső oldalán egy gerendaház; és fölfelé a Dráva felé szintén egy tó, a két tó között vezetett az 
út Kanizsára, aztán egy sorompó és ismét egy gerendaház, kb. százötven lépésnyire a vártól; E fölött a tó 
fölött a hegyek felé már teljesen megszűnik a mocsár; A hegy pedig a vártól mintegy 2000 lépésre vagy többre 
emelkedik, úgy, hogy a hegy a várat könnyen uralhatta, ami meg is történt, és a várat biztonságosabbá lehetett 
volna tenni, ha a hegyen egy átjárót csináltak volna, úgy, hogy a mocsarassá tett tavak a várat körülveszik és 
a Murába belefolyhattak volna. Maga a vár nem volt más, mint egy összehányt homokdomb, amely köré, hogy 
ezt a rossz művet megvédjék, egy palánksort tettek és azt egyenletesen feltöltötték. A Mura másik oldalán a 
palánkon csináltak némely átjárót; az egész mű körül egy rossz és száraz árok volt, amely amikor esett (mert 
nagyrészt homokból volt), időről időre beomlott; véleményem szerint rossz mű volt, amiből némelyek nagy 
dolgot csináltak; Annyi volt, mint egy reterát, amely a török e helyen gyakorta megkísérelt rajtaütéseit meg 
tudta akadályozni. Intő jelül azt tehetjük ezekhez a várról szóló szavakhoz: Quod citö sit, citö perit... Zrínyi 
három hét alatt sütötte és három hét alatt az ellenség el is nyelte". 

Itt kell megemlítenünk, hogy a Hennecke-féle kötet két verset is tartalmaz. Egyik a bevezetőben említett 
XVI. századi eredetű Hennecke-dal, amelyet az elbeszélés végén — mintegy meghálálva a beszámolót — 
Chimme mond el a hadjáratból visszatért rokon tiszteletére. Számunkra fontosabb azonban az ezután következő 
vers, amely a főszövegben említetlenül marad, noha szervesen összefügg vele. A 20 szakaszos, 120 sorból álló 
vers címe: Die hohen Götter von der Vestung Neu Serin, azaz A magas istenek Zrínyi-Újvárról. 

25 Az anekdota jelentőségét emelte ki Kovács Sándor Iván a Rövid beszámolóhoz fűzött jegyzetben = 
Angol életrajz.. .435. 

PÉTER Katalin, Zrínyi angol rajongói = Angol életrajz... 40—45. Gömöri György, aki szintén nem 
cáfolja a holland utalásokat, közli, hogy a Rövid beszámoló nyomdásza Sámuel Browne lehetett, aki „korábban 
tize.ihét évig élt Hágában, ahol könyvkereskedése is volt. Nem kétséges, hogy vagy Browne fordította, vagy ő 
szerkesztette a könyvet..." = GÖMÖRI György, Adalékok az 1663—64. évi angliai Zrínyi-kultusz történetéhez = 
Zrínyi-dolgozatok, V. 80. 

27 
Ortelius Continuatus... vermehret durch Martin Meyern, Franckfurt a. M. 1665. 198. 

28 
„Bey weiten so nicht, als sie beschrieben gewesen, Der Situs wäre woll zimblich gewesen, zumahln 

sie auff der Ecke des Berges, unter welchem die Muhrwegfleust, und auffeine halbe Stunde weges in die Drave 
fält, auff der andern Seiten war ein gantz geringer Morast, etwa 20. oder zum höchsten 30. Schritt breit, welcher 
unten nach der Muhr zu, einen kleinen Teich und Graben machte; Daselbst auff jenseits ein Blockhauss gelegen; 
und oberwerts, nach Drave zu, auch einen Teich hatte, zwischen diesen beyden Teichen ging die Passagie nach 
Canisa, alldar Schlagbäume und wieder ein Blockhaus, etwa ein anderthalb hundert Schrit von der Vestunge; Über 
diesem Teiche nach dem Berge zu, verlohr sich der Morast gantz und gar, Der Berg aber erhöhete sich 
allgemehlich von der Vestunge an, biss auff 2000. Schrit und mehrens, also dass der Berg die Vestunge leicht 
commandieren konte; deme aber wol vorzukommen gewesen, und die Vestunge sicherer machen können, wenn 
ein Durchschnitt des Berges wäre gemacht worden, dass die morassichte gemachte Teiche umb die Vestunge 
gehen und in die Mühre sich ergiessen hatten könne; Die Vestunge an ihr selber war nichts mehrers als ein 
auffgeworffener Sandhügel, umb welchen, zu Behaltunge der schlechten Wercke, Pallisaden gesetzet und damit 
gleichsamb gefüttert waren. Ander Seiten der Muhr waren etzliche Abschnitte von Pallisaden gemachet; und ging 
umb das gantze Werck ein schlechter und truckener Grabe, welcher wenn es regnete (weil es mehrentheils Sand) 
nach und nach einschloss; meines erachtens, war es ein schlechtes Werck, darvon doch bey männiglichen ein 
grosses Wesen gemacht wurde; So viel war es, dass es eine Retirade seyn, und der Türeken offtemiahls an den 
Orten versuchten Überfall, hindern konte; Zum Gedächtniss könte man gar füglich diese Worte von der Vestunge 
sagen: Quod citö sit, citö perit... 

Inner drey Wochen ist er von Serini gebacken, inner drey Wochen ist er auch wieder vom Feinde 
verschlungen worden." (/. m. 167—169.) 
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Judicium 

Die hohen Götter von der Vestung Neu Serin 

Die Götter hatten zugeschauet 
Wie jüngst ein grosser Cavalier 

Ein nagelneues Hauss gebauet 
In den Serinischen Revier 

Sie kunten, was doch diss Beginnen, 
Bedeuten solte? nicht ersinnen. 

Die auffgeschrobne MeiseKasten 
Mit ihrem leichten Schindeltach 

So dorten auff sechs Pfählen rasten, 
Sprach AEolus, sein viel zu schwach; 

Wenn das soll eine Festung heissen, 
Die kan mein schwachter Wind zerreissen. 

7. 

Gott Jupiter der über alle 
Das wirckliche Commando hat, 

Mit einem starcken Donnerschalle 
Rieff! dass man in dem hohen Raht 

Andeuten solte sonder Scheue, 
Was jeder hielt von dem Gebäue? 

Kein Eisen als die Schinden-Nagel 
Fand Vulcan in dem gantzen Hauss: 

So schlage dich der Blitz und Hagel 
Gibt man dich für die Festung auss? 

Sprach er, doch sol es nicht lang mehren 
So wird dich meine Glüht verzehren. 

3. 8. 

Saturnus wolte gar nichts sagen, 
Er sähe dazu sauer auss; 

Sprach endlich; mir will nichts behagen 
Das angefangne Taubenhauss. 

Will man dem Nachbahr Häuser bauen 
Dass er kan in die Grentze schauen? 

Mars lachte, als er angeschauet 
Das Neu Serinische Gebäu: 

Wer, sprach er, hätte wol getrauet 
Das diss so eine Festung sey? 

Wie werden bald auff diesen Schantzen 
Die Mahomaethis Kinder tantzen? 

Neptunus reckte aus den Wellen 
Sein Himmelblaues Haupt herfür, 

Sprach wann der nahe Hund wird bellen 
An dieses Hauses schwache Thür: 

So muss der Wirth, zu seinem Schaden, 
Viel frembder Gäste zu sich laden. 

Ich habe zwar kein Werck verachtet 
So lang ich ein Soldate bin 

Wer aber eigentlich betrachtet 
Das neuerbauett Serin 

Der kan vernünfftich judiciren 
Wofür diss Hauss zu ästimieren. 

5. 10. 

Der auffgeworffne Maulwurffs-Hügel 
Das angeklebte Schwalben Nest; 

Und die mit Tohn beschmierte Riegel 
Soll das die Grentze machen fast? 

Rieff Pluto durch der Heller Pforten 
Mit Zorn und Hohn vermischten Worten. 

Mars hatte noch die Wort' im Munde 
Als Pari der voller ängsten war 

Auss Legrad an den Wassergrunde 
Trat zu der grossen Götter Schaar 

Zerbrach aus Zorn die Feldschalmeien 
Und fieng erbärmlich an zu schreien. 
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Wie sprach er solt' ich nicht beklagen 
Ihr grossen Götter allzumahl 

Weil mir der Hund in diesen Tagen 
Hat eingerissen meinen Stall: 

Und vieler meiner besten Schaffe, 
Geschichet zu dem langen Schlaffe. 

Ja wann dein Schäffer eins gepfiffen 
Viel besser war' es woll gewest 

Als dass umbsonst ist angegriffen 
Das nahe faste HundesNest: 

Darin über Hund so dich gelohnet 
Schon über hundert Jahre wohnet. 

12 17. 

Der Schaffstall hat das Feur verzehret 
Die Schantze in die Lufft geführt 

Das Unterste ist auffgekehret 
So, dass man weiter nichts verspührt 

Als einen kahlen Sandes Hauffen 
Worüber Hund' und Wölffe Lauffen. 

Ein Anfang ist gar leicht zu machen 
Und bringet manchem grosse Gunst. 

Doch! Ausszuführen solche Sachen 
Erfordert weit ein' andre Kunst 

Das könt' ihr Götter an den Bauen, 
Des Neu Serinischen Stalles schauen. 

13. 18. 

Doch könt' ich noch den Stall verschmertzen 
Wenn meine beste Knaben nicht, 

Die mir am meisten gehn zu Hertzen 
Der Feind so hätte zugericht, 

Die mehr zu des Bluthundes Füssen 
Als tausend Köpffe legen müssen. 

Der Ruhm un Preiss, das Lob die Ehre 
So biss daher die gantze Welt, 

Als wann er ewres Gleichen wäre, 
Des Stalles Meister zugestellt, 

Der Trutz der Ottomanschen Pforten 
Ligt da im Dreck! mit kurtzen Worten. 

14. 19. 

Wo bleiben deine Patsche Buben 
Mit ihrem Feldschalmeien Klang, 

Als Ottoman aus seinen Gruben 
Auff deines Stalles Schantze sprang, 

Da hab' ich in den Blutgefechten 
Niemand gesehn als Teutsche Knechten. 

Verzeihet mir ihr grossen Götter 
Ich rede schlecht nach Hirten Art: 

Kommt aber Momus, aller Spötter 
Allhier in ewrer Gegenwahrt 

Der wird die Wahrheit besser schreiben: 
Ich muss die Heerde weiter treiben. 

15. 20. 

Ach! hattestű zuvor geschauet 
Mein mächtiger Patron Serin 

Als du mir diesen Stall gebauet 
Wie? zu was Ende? und wohin? 

Ich mein' es wäre nachgeblieben 
Und ich kein Schaff hieher getrieben. 

Die Götter lachten ob dem allen 
Und hörten es doch mit Verdruss 

Doch, dass es möchte weiter schallen 
Befahlen sie Mercurius, 

Der hat was Pan frey geschwätzet, 
Aisbad auff diss Papier gesetzet. 

Szerzője ugyanúgy ismeretlen, mint az egész könyvecskéé és arról sincs tudomásunk, hogy máshol önállóan 
megjelent volna. Egyértelműen gúnyversről van szó, ugyanazt a Montecuccoli-féle álláspontot fejezi ki, mint 
a prózai szövegnek Zrínyi-Újvárról szóló része, csak éppen mitológiai köntösben. A római istenek megszólal
tatása mindazonáltal szellemes módon történik. A kiinduló helyzet után, amikor az istenek együtt csodálkoznak 
Zrínyi legújabb építkezésén, valamennyi isten megszólal és egy-egy versszakban — saját felségterületéről ki-

Montecuccoli nézeteit Zrínyi-Újvárról idézi WAGNER, G., i. m. 117-118. 
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tekintve —jellemzi a sokat vitatott és szomorú sorsú várat. Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto, Aeolus, Vulcan, 
Mars, Pan, Momus és Mercurius kapnak hangot a versben, amelynek alapszituációja a korábban már idézett 
Zrínyi-féle „juhakol" kifejezés kibontására épül. Az istenek kifogásolják a vár elhelyezkedését, az építkezés 
módját, az épület anyagát, felfestve az elkerülhetetlen jövőt is: hamarosan török gyerekek játszanak majd a 
palánkon. Vakondtúrás, hangyaboly, fecskefészek — záporoznak a becsmérlő kifejezések. Aeolus, a szelek ura 
szerint a leggyengébb szél is megbonthatja a várat, Vulcan, a tűz pusztító erejének istene azzal kérkedik, alig 
talál egy acélszöget a várban, nincs ami ellenálljon izzó parazsának. Mars mint katona veszi szemügyre az 
erődítményt és bizony nem tudja, milyen célra lenne alkalmas. A kárörvendő istenek között azonban megjelenik 
az igazi vesztes, Légrád felől Pan közeleg nyájával. Keserves sírással panaszolja: majorságába betört a kutya, 
legjobb juhait elragadta, istállója porig égett, a sáncok a levegőbe repültek. Amikor az ottomán hadak támadtak, 
elmaradt a segítség, csak vérben fekvő német katonák maradtak hátra. Ha á hatalmas patrónus, Zrínyi látta 
volna a véget, amikor ezt a várat építette, bizonyára nem engedte volna a nyájat a falak közé. A gyorsan 
felépített és gyorsan elveszett akol a dicsőiig, hírnév múlandóságát is szimbolizálja Pan szemében, aki hét
köznapi gondjaival ered nyája után, az istenek pedig megparancsolják Mercuriusnak, hogy Pan fecsegését vesse 
papírra a későbbi idők tanulságául. 

Zrínyi-Újvár története fordulópont Hennecke életében is. A Mura mellett visszahúzódó csapatokkal egyre 
inkább nyugat felé vonul. A hadjáratról való véleménye is fokozatosan romlik, főleg a betegségek miatt pa
naszkodik. Úgy látja, egy hadjáratban sem volt rosszabb a katonáknak, mint most. Ezek a háborúk nem követik 
a régi római elveket, a katonák nem kapják meg a zsoldjukat, ha megkapják, nem tudnak rajta mit venni. 
Panaszkodik az ellátatlanság miatt — a francia katonák bezzeg pozsonyi kórházakban helyezték el betegeiket 
—, ugyanakkor felméri, hogy a fosztogatás milyen kárt okozott a parasztságnak. 

A visszavonuló auxiliaris csapatok katonájaként Hennecke már több figyelmet fordít a magyar városokra. 
Szombathelyről tudja, hogy ott született Szent Márton, még a kutat is mutogatják, ahol először fürdött. Sopron 
városát még részletesebben leírja, arról is tudomása van, hogy a tanács mind tanult és világot látott emberekből 
áll. Legnagyobb élménye azonban egy pompás orgonaszóval, énekléssel kísért soproni temetés látványa — 
meg is jegyzi, ez olyan szép, hogy legszívesebben itt szeretne meghalni. 

Már csak a távolból, szeptemberben értesül a vasvári békéről, amelynek tárgyalásai teljes csendességben 
folytak, és amelyet a regensburgi fejedelmek és rendek és minden egyéb érdekelt megkérdezése nélkül és 
akarata ellenére kötöttek meg. A béke pontjait Hennecke gondosan felsorolja unokatestvére előtt, aki — ékes 
alnémet nyelven — összefoglalja véleményét: „Ja so glöse ek, ja so segge ek, dat ett mett dem Free luter 
Dohrheit iss." Hennecke nem fogadja el a sommás ítéletet, a békét nagy keresztényi műnek tartja, a hadjárat 
folytatását a németek számára pedig csak bajnak és szerencsétlenségnek. 

Az északnémet csapatok visszavonulási útvonalának ismertetését Hennecke néhány anekdotával élénkíti, 
de az elbeszélés végéhez közeledve kijelenti: „Én már egészen belefáradtam a beszélgetésbe és ti is a hallga
tásba." így zárul le a fáradt katona beszámolója és következik a már korábban említett két vers. 

* 

Röviden összegezve: a könyvecske ismeretlen szerzője minden bizonnyal részt vett az 1663-64-es magyar
országi hadjáratban, ezt az apró részletek pontossága is bizonyítja. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a szép számmal 
német nyelven is megjelenő röplapokat, haditudósításokat is felhasználta forrásul. i Ennek a kiderítése a későbbi 
kutatások feladata. Szemléletmódja sajátosan német, a hadjárat értékelése, a magyar és a horvát csapatok 
hadviselésének bírálata a német álláspontot tükrözi. Ugyanez érvényes Zrínyi-Újvár szerepére és Zrínyi had
vezéri képességeinek megítélésére is. Árnyalt megközelítésmódjára jellemző mégis Zrínyi portréjának felraj
zolása, amelynek korábban csak a hadvezérre vonatkozó részét idéztük. Végezetül lássuk, mint vélekedett 
Hennecke (vagy az ismeretlen szerző) Zrínyiről: „Bár jövedelme nem túlságosan nagy, de jó gazdálkodó, 

„Inzwischen gingen die Tractaten an Seiten des Käysers und dem Feinde in der Stille fort; und wurde 
der Friede mit dem Türeken, so wol wieder allgemeines Gedencken und Vermuhten, als auch absonderlich ohne 
der Regenspurger Chur-Fürsten und Stände, hohen und niedern anwesenden Deputirten. Ja ohne der Herren 
Principalen selbsten Vorwurst und Willen, gehandelt, geschlossen, und publiciret." (/. m. 206.) 

31 
Egyedül Apponyi Sándor gyűjteményében 64 német nyelvű beszámoló, híradás található 1664-ről. A 

Hubay-féle röplapkatalógus 68 hasonló nyomtatványt ír le. 
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mindent a saját javára tud fordítani, takarékosan él; Szigete kb. 7 mérföld hosszú és 4 mérföld széles, két 
folyó, a Mura és a Dráva között terül el. Legtöbb alattvalója katona, akik művelik a földet, de ha szükséges, 
lovas vagy gyalogos katonák lesznek, nem kapnak zsoldot, hanem a szántóföldből és a török rablásából élnek; 
különleges helység Légrád mezóváros, amelyet erődnek neveznek, pedig egészen nyitott, csak egy palánkkal 
körülvett kastély, amely szorosan a Drávánál fekszik, és olyan népes, hogy több mint ezer ember mehet a 
csatába, mégis mindig megszállva maradhat, és ez így van mindenütt az ő szigetén. Egy csapat dragonyost, 
többnyire németeket tart, mint 200 fős testőrséget, de ezek sem kapnak feleslegesen sok pénzt, az jár nekik, 
amit az ellenségtől rabolnak. Szigorú hadi fegyelmet követel. Nem sokat törődik a háborús joggal, mielőtt 
észbe kap az áldozat, már saját kezűleg a fejét veszi, egy személyben vádló, bíró és végrehajtó, ezért emberei 

32 közül nem kevesen erősen félik, de amellett szeretik is." 
Megjegyzendő, hogy Hennecke Zrínyi haláláról már nem tud. Útibeszámolójának utolsó állomása Ilhusen, 

december 18-án itt bocsátják el a német csapatokat. A kötet 1665-ben jelent meg, tehát akkor, amikor már 
33 Zrínyi „halálának híre futótűzként terjedt el az országban és egész Európában". Az elbeszélés azonban csak 

a hadjáratban részt vett német katonák élményeit örökíti meg a hiteles hadibeszámoló és a szubjektív anekdo-
tázás elemeit vegyítve. 

Németh S. Katalin 

Angol elbeszélések a 19. század elejének Magyarországáról 

Kik az idegen országok lakói, mik a szokásaik és tulajdonságaik, azaz „nemzeti jellemvonásaik", s mi azok 
kialakulásának oka — a kérdések, melyeket a 18. század elején a felvilágosodás filozófusai tettek föl — a 19. 
században a romantika íróit is foglalkoztatták. A romantikus regények egzotikus színhelyein a főhős idegen 
környezetben kereste boldogulását: az addig ismeretlen népek és nemzeti sajátosságaik ábrázolása — habár 
általában nem az egyes nemzeti irodalmak legjobbjainak, de népszerű szerzőinek tollából — megjelent a szép
irodalomban is. 

A külföldet nem látott olvasó — a hírlapirodalom fellendüléséig (Angliában a 19. század második fele) 
— ismereteit elsősorban regényekből, elbeszélésekből, útirajzokból meríthette. Ezek az irodalmi értéküket te
kintve gyakran nem túl színvonalas alkotások bepillantást engednek a nemzeti előítéletek — sőt esetenként a 
nemzetek — kialakulásának folyamatába, s érdeklődésünkre tarthatnak számot azért is, mert az akkor és nem 
csekély mértékben hatásukra létrejött „nemzetképek" bizonyos vonásai hosszú időre a köztudat részeivé váltak. 
Amint azt az előítéletek kutatásával foglalkozó szociológusok kiderítették, az egyes népekről, népcsoportokról 
kialakult nézetek közül a leglassabban változóak, legtartósabbak épp azok ugyanis, melyeket könyvek (szép
irodalmi és ismeretterjesztő művek) közvetítenek. 

„Seine Einkunfften sind zwar so über gross nicht, Er ist aber ein guter Hausshalter, weiss alles zu 
seinem Nutzen zugebrauchen, lebet sparsah m; Seine Insul erstrecket sich ungefähr auff 7. Meile in die länge, und 
4. in die breite; zwischen den beyden Flüssen Drave und derMuhr; Die meisten Unterthanen sind Soldaten, bauen 
ihr Land, und wenn es von thun, sind sie Soldaten, zu Fusse und Pferde, bekommen keine Besoldunge, sondern 
leben von ihrem Ackerbau, und Raube der Türeken; Sonderlich ist das Flecken Leograd, welches sie eine 
Vestunge nennen, so doch gantz offen und nur ein Schloss mit Pallisaden hat, und dichte an dem Fluss Drave 
lieget, an Manschafft so reich, dass darauss mehr als tausend Mann ins Feld gehen, und das Flecken dennoch 
besetzet bleibet, und so ist es überall in seiner Insul; Eine Compagnie Dragoner, so meistens Teutsche, hält er zu 
seiner Leibguardie von 200. Mann, selbige bekommen Geld aber nicht überflüssig, wass sie vom Feinde rauben 
ist ihr bestes, Erhält scharffe Krieges-Disciplin. Machet nicht viel Wesens mitKrieges-Rechten zuhalten, ehe man 
es sichs versiehet, hauet er den Deliquenten den Kopff selber ab; ist Klager, Richten und Execuior zusammen, 
daher männiglicher seiner Leute ihn sehr fürchten, und dabey lieben." (/. m. 111—112.) 

33KLANICZAY Tibor, /-. m. 799. 

ALTICK, Richard, The English Common Reader. A Social History of the Mass Reading Public 
1800-1900 (Chicago — London, 1963. The Univ. of Chicago Press). Csak egy példa: 1822-ben a már akkor is 
népszerű The Times-b6l esti kiadásával együtt 5730 példány kelt el, míg 1854-68 között már 50 000-60 000 
(Appendix C). 

feuCHANAN, William — CANTRIL, Hadley, HowNations SeeEach Other (Urbana, 1953. Univ. of 
Illinois), 96. 
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Ezek a kedvező vagy kedvezőtlen előítéletek nem szükségszerűen a valóság ellenében alakultak ki 
(alakulnak ki ma is), bár gyakran sztereotípiák, azaz a valóság kiélezése, eltúlzása következtében jöttek 
létre.3 

A 19. század elején a sztereotípiák formálódását az uralkodó irodalmi irányzat, a romantika is előse
gítette: mivel a rendkívüli, a különleges ábrázolására törekedett, az író célja érdekében gyakran folyamodott 
túlzásokhoz. 

Ilyen, a romantika korában született alkotás C. G. F. Gore 1829-ben megjelent Hungárián Tales (Ma
gyar mesék) című elbeszélésgyűjteménye is, melynek célja Magyarország bemutatása volt. 

Magyar származású hősök vagy magyar színhely már korábbi angol szépirodalmi müvekben is szere
peltek, de a mű mondanivalója szempontjából mellékes körülményként, így Gore munkája az első, mely
ből az angol olvasók tudomást szerezhettek arról, hogy kik és milyen körülmények közt élnek a Magyar
országnak nevezett országban, s melyek az ott lakó népek „nemzeti jellemvonásai". 

Mrs. Gore (1799-1861) korának népszerű írónője és sikeres színdarabszerzője volt; élete során hetven 
műve jelent meg, körülbelül kétszáz kötetben. 

Olvasói legfőbb erényének épp jó megfigyelőképességét tartották, feltételezhető tehát, hogy a könyvé
ben leírtak legalább saját, szélesnek vélhető olvasótáborát befolyásolták Magyarországról alkotott képük 
kialakításában. E szempontból nem mellékes az sem, hogy az első kiadás több elbeszélése 1845-ben — 
a szabadságharc kitörése előtt három évvel — újra megjelent. 

Gore nézeteinek elfogadását elősegíthette, hogy elbeszélései csak nagyon tág értelemben tekinthetők 
szépirodalomnak, inkább a látottak hű ábrázolására törekvő útleíráshoz állnak közel; a legtöbbször egyes 
szám első személyben elbeszélt cselekmény egyszerű, jelentése könnyen érthető, „puszta elbeszéléseket" 
írt, amelyekben a szerző, hogy szavahihetőségét tovább növelje, lépten-nyomon tudományos forrásokat 
emlegetett, s a szöveget megtűzdelte német és magyar szavakkal, kifejezésekkel, mondatokkal. 

A tényszerűség érdekében, s talán szerényebb szépírói képességei következtében Gore a retorika ha
gyományos eszközeivel is mértékkel élt, olvasói tehát fönntartások nélkül elhihették szavait. 

Az írónő, saját állítása szerint elsősorban Richard Bright alapos útirajzára támaszkodott, de ismerte 
egy 18. századi angol tudós-utazó, Robert Townson 1797-ben megjelent munkáját is, azaz alaposan 

3ALLPORT, Gordon, Az előítéletről, Bp. 1977. 283-285. 
GORE, C. G. F., Hungárián Tales (London, 1829. Saunders and Otley). 
Fest Sándor Tobias Smollett FerdinandCount Fathom című 1753-ban megjelent pikareszk regényét 

és Anna Mary Porter The Hungárián Brothers című, először 1807-ben megjelent, de később öt új kiadást (1808, 
1831,1847,1856,1872) megért, sőt 1818-ban franciára lefordított regényét említette. Az előbbi történetének egy 
része Magyarországon játszódik, az utóbbi, címe ellenére a francia forradalomról szól, a „magyar fivérek" 
igazából osztrák tisztek. FEST Sándor, Magyarország angol regényekben EPhK 1914. 316-318. 

Mrs. Catherine Grace Frances Gore, lánynevén Moody, egy nottinghamshire-i borkereskedő lánya, 
aki bár tehetsége korán megmutatkozott, „foglalkozásszerűen" csak férjhezmenetele után kezdett írni. 1823-ban 
ment hozzá Ch. Arthur Gore kométáshoz, s attól kezdve ontotta a regényeket, elbeszéléseket, színdarabokat, sőt 
népszerűvé váltak Burns verseire írt dalai is. 1831-ben The Schoolfor Coquettes című vígjátékát a Haymarket 
Theatre harmincszor játszotta egymás után, ami óriási sikernek számított. Tíz gyereket szült. „Her writings are 
characterised by great cleverness in invention, lively satire, shrewd insight intő character, and keen Observation 
of life. Their popularity at the time was great and possess historical value" — írja róla a Dictionary of National 
Biography. 

GORE, C. G. F., The Edinburgh Tales (1845), második és harmadik kötet. A Magyar mesék sikerét 
mutatja, hogy Gore három további kötete címlapján is ez szerepel neve helyett: „by the authress of »Hungárián 
Tales«". Ezek a Romances of Real Life (1829), The Tuileries (1831), Polish Tales (1833). 

A meghatározást SZEGEDY-MASZÁK Mihály tanulmányából vettem, aki szerint „a puszta 
elbeszélés lényege abban van, hogy benne a cselekmény, a szereplők és a környezet a betű szerinti síkon 
funkcionálnak, a leírás díszítő jellegű". In A novellaelemzés új módszerei. A szegedi novellaelemző konferencia 
anyaga 1970. ápr. 9-11. Bp. 1971. 65. 

9 BRIGHT, Richard, Travels from Vienna through Lower Hungary; with Somé Remarks on the State of 
ViennaDuring the Congress in the Year 1814 (Edinburgh — London, 1819, Longman — Hurst). 

lftTOWNSON, Robert, Travels in Hungary with a Short Account of Vienna in the Year 1793 (London, 
1797). 
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tájékozódott, hiszen a török hódoltság kora utáni Magyarországról angol szerző tollából csak ez a két 
munka állt rendelkezésére. A fenti szerzők egyes állításait szinte változtatás nélkül, sajátjaként szőtte bele 
elbeszéléseibe, többnek a témáját is e két útleírásból merítette, sőt az egész mű mottójául szolgáló, 
rokonszenvéről árulkodó \foltaire-idézetet — „Une nation fiére et généreuse: l'appui de ses souverains — 

12 
le fléau de ses tyrans" — is Townson könyvéből kölcsönözte. 

Gore mindegyik elbeszélése Magyarországon játszódik, a cselekmény a magyarországi társadalmi vi
szonyokat tükrözi, az ábrázolt személyek az ország nemzetiségi összetételének megfelelően horvátok, szlo
vákok, cigányok és magyarok. 

Az írónő munkájával már Fest Sándor is foglalkozott. A Magyar Figyelőben megjelent rövid cikkében 
ismertette néhány elbeszélés cselekményét, majd befejezésül a következőket írta: „De bár Mrs. Gore meg
figyelése sokszor nagyon felületes, ítélete elhamarkodott, magyar elbeszéléseinek mégis van értékük: idegen 
szemlélőnek árulják el gondolatait, melyet ellentétekben oly gazdag életünk fakasztott benne 1829-ben." 

Nem csoda, hogy cikke megírása idején, 1913-ban, a Monarchia felbomlását közvetlenül megelőző 
időszakban a liberális nézeteket valló Fest Sándor nem vállalkozott bővebb ismertetésre, hiszen tovább 
szította volna a magyar nacionalizmust, s esetleg hatására tovább romlott volna az akkoriban elsősorban 
két politizáló újságíró, W. Steed és R. W. Seton-Watson magyarellenes propagandája következtében egyre 
feszültebbé váló angol—magyar viszony is. 

Az összehasonlító kapcsolattörténet kutatói számára tehát ez a feladat is megmaradt így hát most 
megkísérelhetjük, hogy Gore elbeszélései nyomán megállapítsuk, milyennek látta, s láttatta az írónő a 19. 
század elején a magyarországi társadalmat, az országban élő népek „nemzeti jellemét". 

Ferry on the Danube (Dunai komp) című elbeszélésében az írónő elmeséli, hogyan kelt át a jeges 
Dunán Pozsonyba, s megismertet egy menekülő gyilkos történetével. 

Az elbeszélő felfigyel rá, hogy postakocsijukra, mely a dunai komphoz viszi utasait, egy fiatal szlovák 
legény kapaszkodott, de amint észreveszi az írónő tekintetét, leugrik a járműről, s eltűnik a fák között. 

Két megjegyzést fűz az esethez: nem állt szándékában a fiút elriasztani, mivel „a szlovákokban van 
valami érdeklődést és rokonszenvet kiváltó költői vadság" (II. köt., 232.), de nem is lepték meg a tör
téntek, hiszen „az ilyen faragatlan népek (tribes) szokásai érthetetlenek a kívülállók számára. (II. köt., 
233.) A komp útra kész: „hosszú szőrű köpönyeget [subát] viselő szlovákok" [Slowáks] és „bajuszos, 
szőrmebundás magyarok" várnak az indulásra. Már a fedélzetről, megint megpillantja a fiatal szlovákot, 
aki fel akar ugrani az éppen induló hajóra, de elvéti, s a jeges vízbe esik. Az írónő részvétteli figyelmét 
nemcsak az életveszélybe került fiú vonja magára, hanem az érte — magyar szentekhez — imádkozó 
kétségbeesett asszony is, akivel szóba elegyedik. A szlovák fiatalemberről kiderül, hogy valójában magyar, 
s az útitársnő fia. Wladislaf Sopron mellett egy báró szőlejében vállalt munkát, de a zsarnokoskodó 
munkafelügyelő, az asszony szavaival egy hitvány osztrák addig zaklatta, mígnem egy vita során a fiú 
megsebesítette, s a sváb másnap belehalt. 

A magyar nemesi származású, tehát — mint azt Gore csodálkozva tudatja olvasóival — csak akkor 
tartóztathatják le, ha már ítéletet hoztak ellene. Mivel azonban a megyei törvényszék ülésezik éppen, 
menekülnie kell. 

Pozsonyban az írónő látja, amint Wladislaf a következő komppal megérkezik. A fiatal gyilkost anyja 
és bátyja szánnal várja, de hogy titkát fel ne fedjék, gorombán bánnak vele, „ahogyan az elkésett szlovák 
cselédekkel szokás". (II. köt., 247.) 

Szó szerint átvette például a „deres" leírását Brighttól, de több elbeszélésének a témáját is e két 
útleírásból merítette, pl. Townson könyvéből a Tziganyét, Brightéból a Tavemicus címűét. 

12TOWNSON, i. m. 100. 
13 

FEST Sándor, Egy angol írónő Magyarországról 1829-ben, Magyar Figyelő, 3-4 (1913), 452. 
Az első világháborút követő közhangulat miatt az angol—magyar kapcsolatok kutatását nem is tudta 

Magyarországon folytatni. Fest életrajzát Id.: GÁL István, In memóriám Sándor Fest Klny. az Angol Filológiai 
Tanulmányok 1963. évi I. kötetéből (Bp. 1963). 
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Eltűnnek az elbeszéld szeme elől, aki hónapokkal később, egy pesti társaságban véletlenül, meglepve 
hallja, hogy — habár Magyarországon sok a gyilkosság, s a törvények nem büntetik kellő szigorral — 
az ifjú magyar nemes mégis elnyerte büntetését: a Kárpátokban elfogták és Munkács falainál felakasztották. 

A szörnyű történet olvastán ébredő ellenszenvet Gore igyekszik feloldani: a végül kegyetlenül elpusztult 
széparcú, fiatal fiút maga is nagyon sajnálja, utazása a dunai kompon örökké szomorú emlék marad. 

A Magyarországon soha nem járt olvasó a leírtakból megtudhatta, hogy az országot nemcsak magyarok 
lakják, hanem szlovákok és németek is. Arra a következtetésre juthatott, hogy a szlovákok a magyaroknál 
bizonyára kevésbé civilizáltak, hiszen furcsa öltözéket viselnek (az írónő kizárólag őket öltözteti subába, 
amit pedig a magyar parasztok éppúgy hordtak), furcsa, vad szokásaik vannak és a magyarok cselédei. 

Gore tehát a szlovákok tulajdonságait, társadalomban elfoglalt helyüket illetően, az egzotikum hangsú
lyozása érdekében néhol a valótlanságig túloz, de a magyarokat is igyekszik minél különösebbnek bemu
tatni. Rendkívül furcsállja, hogy „mennyire ragaszkodnak ősi nemzeti szertartásaikhoz" (II. köt., 245.), az 
meg „szinte hihetetlen, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak első keresztény uralkodójuk, Szt. István 
koronájának" (uo.). A korona Bécsbe vitelét sérelmesebbnek találták szerinte, mint II. József összes ön
kényes rendeletét együttvéve. 

A szlovákok és magyarok közt — az elbeszélés tanúsága szerint — ellenségeskedésnek nyoma sincs, 
bár a magyarok lenézik a szlovákokat: „látná a fiamat ócska szlovák rongyai nélkül" — dicsekszik a 
németek iránti gyűlölete következtében igazságérzetét elvesztett, gyilkos fiára büszke anya. (II. köt., 244.) 
A magyarok németgyűlöletét viszont általánosan jellemző tulajdonságnak, a „nemzeti jellem" részének 
láttatja az írónő: több elbeszélésében is az osztrákok iránti előítélet az ábrázolt személyek egyik legfőbb 
vonása. A Dunai komp elfogult asszonyának is ezt a tulajdonságát hangsúlyozandó adja magyarul a szájába 
a közmondást: német ember nem ember. 

A nemzeti előítéletek ábrázolásából arra következtethetünk, hogy Gore osztotta Townsonnak a népek 
közti ellenségeskedés okára adott magyarázatát. Townson, aki 1793-ban járt Magyarországon, már Auszt
riában felfigyelt az osztrákok és magyarok közti „nemzeti gyűlölködésre" [national hatred]: 

„[...] A Bécsben elterjedt vélekedés szerint [Magyarország] alig emelkedett ki a természet adta álla
potból, s lakói félig vadak. [...] És tényleg olyan vadnak írták le ennek a népnek a jellemét, hogy sokan, 
akik kevésbé szoktak hozzá az utazáshoz mint jómagam, teljesen lemondtak róla, s még én is, ha nem 
tanultam volna meg, hogy az ilyen beszámolókat nem kell készpénznek venni, aligha mertem volna egy 
zászlóalj gránátos védelme nélkül útnak indulni. Azt mondták, ha épségben térek vissza, áldhatom a 
szerencsémet. Mikor azonban megismerkedtem néhány magyarral, akik ajánlólevelekkel láttak el, meggyő
ződtem róla, hogy ezeket a beszámolókat a nemzeti gyűlölködés táplálja."15 

Az utazó először úgy vélte, hogy az ellenségeskedés, mely a múltban vívott háborúk következménye, 
apáról fiúra száll, durva közmondások és szólások tartják életben, melyek tehát idővel maguk válnak az 
előítéletek okozóivá.16 

Ezt a magyarázatot azonban elégtelennek tartotta, mert azt tapasztalta, hogy bár Magyarország több 
szomszédos országgal is háborúskodott, másokkal szemben a magyarok nem táplálnak ellenséges érzelme
ket. Azzal egészítette ki tehát, hogy a magyarok, tragédiákkal teli történelmük legszomorúbb eseményének 
azt tartják, hogy Magyarország trónjára idegen uralkodó került, s a királyi udvart elköltöztette az ország-
ból.17 

Az osztrákok előítéleteinek okát Townson nem kutatta, mivel a magyar rendi függetlenségi törekvé
sekkel rokonszenvezett (előítéleteiket a fentiek szerint meg is bocsátotta), Gore-hoz hasonlóan, akinek, ha 
elbeszéléseiben szerepelnek is osztrákok, sem egyedi, sem nemzeti jellemvonásaik nincsenek. Annál többet 

15TOWNSON, /. m. 32-33. 
16TOWNSON, ;. m. 97. Buchanan és Cantril a 20. században szintén hasonló eredményre jutott, 

nemzetközi felmérések alapján: az előítéletek keletkezésének egyik legfőbb oka szerintük két ország ellenséges, 
vagy a múltban ellenséges viszonya, s ők is úgy vélik, hogy az ilyen negatív sztereotípiák élőszóban terjednek 
elsősorban. BUCHANAN—CANTRIL, i. m. 13. 

17TOWNSON, i. m. 97. 
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foglalkozott viszont az írónő a magyar nemzeti jellemmel. Szerinte a magyarok „büszkék, hevesek, döly
fösek", s „egyaránt megőrizték a sötét középkor tudatlanságát és vad erényeit" — írta Festival of the 
Three Kings (A háromkirályok ünnepe) című elbeszélésében. (III. köt., 144-145.) 

Ez a történet Pest-Budán játszódik. Hosszú külföldi utazásából ide tér vissza a főhős, az ifjú magyar 
földbirtokos Wenzl, aki útja során átvette a felvilágosult Nyugat gondolkodásmódját, külföldi divat szerint 
öltözködik, sőt még a bajuszát is levágatta. Elítéli maradi honfitársait, a „lószelídítő, medvetáncoltató, 
iszákos, szerencsejátékos" magyar nemeseket, akik úgy vélik, hogy ősi nevük feljogosítja őket arra, hogy 
„lelőjék jobbágyaikat és kínozzák feleségeiket". (III. köt., 162.) Húgával franciául beszél, mert a magyar 
nyelvet „barbár zsargonnak" tartja (III. köt., 155.), s csak gúnyolódni tud azon az „etimológiai apológián", 
hogy az európai nyelvek kocsi szava magyar erededú", hiszen hogyan is lehetne a Magyarországon hasz
nálatos „kerekeken ülő egérfogó" a külföldi hintók őse. (III. köt., 156.) 

A megváltozott Wenzlben, a „kibodorított, bársonyruhás, simaképű majomban" idősebb Tzekali báró 
nem hajlandó fiára ismerni. (III. köt., 152.) Az apa, Wenzl (és az írónő) szerint az extra Hungáriám non 
est vita, si est vita, non est ita maradi és öntelt szemléletének megtestesítője, aki azzal fejezi ki „gyűlöletét 
és megvetését" Ausztria iránt, hogy „még azt a néhány jótékony intézkedést is ellenzi, melyet az hűbéres 
királyságában bevezetni kívánna". (III. köt., 158.) Sőt a Budát és Pestet összekötő híd megépítése ellen 
is azért tiltakozik, mert megkönnyítené a közlekedést Ausztria és Magyarország közt. (III. köt., 159.) „Ami 
a kérkedést és önelégültséget illeti, a magyarok csak a kínaiakkal szemben maradnak alul, s a külföldet 
nem látott magyar nemzeti és személyes gőgje épp akkora, mint világ iránti tudatlansága" — állapítja 
meg Gore, ezzel magyarázva, hogy miért küldhette fiát világot látni Tzekali báró, hiszen elfogultság nélkül 
hogyan képzelhette volna, hogy Wenzl a „szegény és civilizálatlan országba" úgy térjen vissza, hogy 
különbnek tartja majd, mint korábban. (III. köt., 159.) 

Apa és fia szakítással fenyegető konfliktusa hamar megoldódik; megtudván, hogy szerelme viszonozza 
érzelmeit, a fiú felhagy azzal, hogy a „romlott osztrák főváros" divatját kövesse, újra magyar viseletet 
ölt: „alig egy héttel azután, hogy Pestre érkezett, látták Wenzlt, amint áthaladt a Szerviták' Piátzán [sic!], 
csizmában, sarkantyúsan. A köpönyeget, mely oly nagy visszatetszést váltott ki apjából, dolmányra cserélte, 
felső ajka fölött bajusz serkent." (III. köt., 168.) 

Hogy az írónő szerint csak Wenzl külsejét érinti a változás, arra az elbeszélés mottója, a Shakespeare-
18 tői származó idézet utal: „I lőve thee, — but never more be officer of mine!" 

Gore fölismerte és apa és fia szembeállításával meg is különböztette a reformkorban erőre kapó na
cionalizmus kétféle változatát. Az egyik az öreg Tzekali által képviselt, a francia forradalmat megelőzően 
is létező „rendi nacionalizmus", ami az írónő szerint annak az osztálynak, a nemességnek a szemlélete, 
amely „ósdi szokásaihoz való idejétmúlt ragaszkodásával, kártékony privilégiumai makacs kierőszakolásával 
épp azt az országot teszi tönkre, melyhez pedig öntudata és érzelmei oly végzetesen kötik" (III. köt., 
158-9.); a másik a Bibó István meghatározásával élve „demokratikus nacionalizmus", mely épp ebben a 
rövid történelmi időszakban — a 19. század első évtizedeiben, talán a 40-es évekig — még egyik háttérbe 
nem szorított alternatívája volt a nemzetté válásnak. 

Ennek a demokratikus nacionalizmusnak volt az a jellemzője, hogy „nem a nyelvi határt tette meg a 
20 nemzetek elhatárolójává", hanem a nemzet fogalmát a népre kiterjesztve, vallástól, nyelvtől, kulturális 

hagyományoktól függetlenül törekedett jogai elismertetésére. 
Ezt a sokszínű, a liberalizmustól a jakobinizmusig számos nézetet befogadó demokratikus nacionaliz

must Gore elbeszéléseiben általában nemesi és polgári származású ifjak, a Háromkirályok ünnepében Tze
kali fia képviseli. A fiatal báró nemcsak azért veti meg kortársait, a nemeseket, mert léha, semmirekellő 
életet élnek, hanem mert feudális privilégiumaikra hivatkozva útjában állnak a nép felemelkedésének. 

18SHAKESPEARE, Othello, Act. II, Scene III. 
19 

Széchenyi 1842. évi akadémiai beszédének kedvezőtlen fogadtatása azt mutatja, hogy a „demokrati
kus nacionalizmus" addigra már vereséget szenvedett. 

20BIBÓ István, Az európai egyensúlyról és békéről, in Válogatott tanulmányok 1935—1944. Bp., 1986. 
351.; a „demokratikus nacionalizmusról" ld. még 310. éspassim. 
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Gore rokonszenvesnek tartja Wenzl a magyar nyelvvel kapcsolatos kijelentéseit, sót ezzel is széles 
látókörű gondolkodásmódját, felvilágosult nézeteit kívánja hangsúlyozni. Wenzl képviseli ugyanis az írónő 
álláspontját, aki a társadalom demokratikus átalakítását, a nemzetté válást nem kötötte nyelvi feltételekhez. 

A 19. század elején a nyelvi nacionalizmus csak a járhatónak vélt utak egyike volt — a magyar nyelv 
kizárólagos használatának bevezetése még a kezdeteknél tartott. Ez az oka, hogy Gore nem tudott, nem 
is tudhatott szlovák—magyar nemzeti ellentétekről (Dunai komp), hiszen a magyar nyelv erőszakolása 
által kiváltott, a szlovák nemzeti tudat kialakulásához vezető politikai és kulturális ellenállás még nem 

21 
kezdődött meg. 

Jellemző, hogy 1808-ban, amikor a tübingeni Cotta könyvkereskedés pályázatot hirdetett annak meg
állapítására, hogy „Mennyiben lehetséges, tanátsos és a Magyar Országban, s vele összvekapcsolt apróbb 
Tartományokban lakó külömbféle Nemzetekkel javokkal és szabadságaikkal megegyeztethető, a Magyar 
Nyelvet egyedül magát Hivatalbéli nyelvé tenni a köz Tisztségekben, az Igazság kiszolgáltatásában, és a 

22 Tanításban?" — huszonegy pályázó közül csak öt ajánlotta a magyar kizárólagos használatát. 
Az öt közül az egyik a nacionalizmus kérdésében később kortársai többségének álláspontjától eltérő 

véleményt formáló Kazinczy Ferenc volt, de ennek ellenére az irodalomtörténész Fried István épp az ő 
pályamúvében véli meglelni a nyelvi nacionalizmus felülkerekedését jelentő fordulópontot. „Itt éppen tetten 
érjük, hogyan vált át a nacionalizmus előtti korszak a nacionalizmus korszakába, illetve ezen a naciona
lizmuson belül hogyan jelentkezik a nyelvi egyneműsítés igénye" — írja Kelet- és Közép-Európa között 

23 című könyvében. 
Gore, aki mint a Háromkirályok ünnepe is mutatja, a demokratikus nacionalizmussal rokonszenvezett, 

észrevette és károsnak találta a nyelvi nacionalizmus megjelenését, melyet — s ez megint csak jó meg
figyelőképességét bizonyítja — ebben az elbeszélésben a rendiség álláspontját hirdető öreg Tzekali szavai 
képviselnek. Gore érthetetlennek tartotta, s Tzekali nemzeti előítéleteinek (national prejudices) tulajdoní
totta, hogy a parasztság iskoláztatása ellen azért tiltakozik, mert az oktatás német nyelvű lévén, a parasztok 
elfelejtenének magyarul. (III. köt., 158.) 

Ugyanakkor — Townsonhoz hasonlóan — II. Józsefnek a német nyelv kötelező használatát előíró 
rendeletét is elítélte, mert a magyar nemzeti szuverenitás megsértésének tartotta. A II. József politikája 
következtében kibontakozó nemzeti mozgalom függetlenségi törekvéseit helyeselte, jogosnak ítélte, a ma
gyarok „az osztrák iga" alatt is megőrzött nemzeti jellemvonásaként tartott bátorságának tulajdonította, s 
patriotizmusnak nevezte; de azonnal „nemzeti előítéletnek" nyilvánította, ha ugyanez a nemzeti mozgalom 
a magyar nyelv kizárólagos használatát szorgalmazta. 

Hogy Gore a nyelvi nacionalizmus megnyilvánulásait rosszallta, ahhoz amellett, hogy a latint megfelelő 
hivatalos nyelvnek tartotta, az is nagymértékben hozzájárulhatott, hogy a magyar nyelvet, Townson és 
Bright nyomán, a feladat betöltésére alkalmatlannak vélte. 

Egy másik elbeszélésében a magyar Zsuzsi kikéri magának, hogy liebes Kind-nek szólítsák, de nem 
azt veszi zokon — mint a reformkorra visszatekintő olvasó gondolná —, hogy németül beszélnek hozzá, 
mert az az eszébe sem jut, hanem az ellen tiltakozik, hogy olyan ember szájából hallja, aki „származását 
tekintve félig német, áruló természetét tekintve pedig egészen az" (half-Austrian blood, whole-Austrian 
treachery). (II. köt., 75.) 

BIBÓ István, A Kelet-Európai kisállamok nyomorúsága, in Válogatott tanulmányok 1945-1949, 196. 
22 Kazinczy Ferenc tübingai pályaműve a magyar nyelvről 1808. Kiadta HEINRICH Gusztáv, Bp. 

1916.6. 
23Bp. 1986.106. 

Gore nézeteit elsősorban Bright könyvének fejtegetéseire alapozta, félreértve őt, mivel Bright nem 
azért vélekedett úgy, hogy a magyar még a kereskedelem nyelvének is alkalmatlan, mert primitívnek tartotta, 
hanem azért, mert úgy találta, hogy a lakosság alig harmada beszélheti: „It must, however be confessed, that the 
Hungárián language is local, and its application perhaps more partial than that of any othercountry. The mixture 
of languages in Hungary itself is so great, that scarcely one third of the inhabitants speak the Hungárián, and thus 
every one who hopes to travel beyond the village in which he was born, is compelled to learn somé other language 
or dialect." BRIGHT, i. m. 219. A kocsi szó magyar eredetében Townson kételkedett: TOWNSON, i m. 445. 
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A Tavernicus (A tárnokmester) címe és szómagyarázata is Brighttól származik: a tárnokmester a királyi 
25 kincstár jelentős politikai hatalommal felruházott őre. 

A történet szerint az esztergomi káptalan el akarja venni a dorogi Blaue Igel, a Kék Sündisznó kocs
majogát, amit Zsuzsinak, a fogadós lányának kezével együtt Úr Pál sekrestyésnek ígért. Apja Zsuzsit, 
akinek tisztaságára „mind nemzeti, mind érzelmi alapon sokat adott" (both nationally and affectionately 
concerned) (II. köt., 72.) Franz Westermannak, pincemesterének szánja. A lány is a jóképű férfit, Franzt 
szereti, akinek már a megjelenése is magyaros (highly national), szemben a félig német Úr Páléval, aki 
természetesen koszos subát visel. Hála Zsuzsi talpraesettségének, s a bölcs és jóságos tárnokmesternek, a 
végén minden jóra fordul. A tárnokmester elintézi, hogy a káptalan meghosszabbítsa a kocsma tulajdon
jogát, s Franz oltár elé vezetheti az állhatatos Zsuzsit. 

A romantikus történetben a demokratikus nacionalizmus újabb árnyalatának képviselőivel ismerkedhe
tünk meg, a kocsmatulajdonos Matthias és barátja, Johann Blaschka személyében. Mindketten magyarok, 
akik mindenben rosszat sejtenek, ami német. Gyanakvással fogadják a Kék Sündisznóban álruhában meg
jelenő tárnokmestert, akit németnek gondolnak, csupán azért, mert szidja a rossz állapotban lévő utakat. 
„Instálom, miért kellene megjavítani az utakat? Hogy ellepjék a hitvány osztrákok, mint a sáskák?"— 
kérdezik tőle. Miután megbizonyosodnak felőle, hogy az idegen velük érez — azaz magyar — elpana
szolják sérelmeiket: 

„Nem az országra panaszkodunk fiatalúr, nincs ennél gazdagabb az egész földkerekségen. Uraival, 
urainkkal — a nemesekkel van elszámolnivalónk. Ha évente háromszor érne be a termés, akkor se lenne 
elég az adóra. Miközben a nemesek — e kártékony molyok, e semmittevő, vesztünket okozó herék — 
egy krajcárnak még az ezredét sem fizetik be a birodalmi kincstárba." (II. köt, 87.) 

Matthias és Johann abban bíznak, hogy a diétán barátaik, akik a nép ügyét képviselik, a királyt is 
maguk mellé állítva sikeresen szállnak szembe a nemesekkel. 

Ha nem így történnék, többé nem fizetnek adót az osztrák seregek fenntartására. (II. köt., 87.) 
Gore polgárosodó parasztjai a napóleoni háborúk idejére is átmentettek valamit a parasztság Ferenc 

uralkodása alatt eltűnőben lévő „jozefinista" királypártiságából: a nemességgel szemben a királytól várnak 
segítséget. Ugyanakkor a jakobinus nézetekkel is rokonszenveznek — a történet valamikor 1809 után 
játszódik: 

„Na és tegyük föl, hogy a franciák győznek. Akkor mi lett volna? Az ő uralmuk jobb lett volna. 
Napóleon nem egyébbel ijesztgetett minket, mint saját alkotmánnyal és magyar, Magyarországon székelő 
királlyal." (II. köt, 91.) 

Úgy látszik tehát, hogy 1829-ben megjelentetett elbeszélései, amelyeket valószínűleg a húszas évek 
második felében írt, mégis korábbi társadalmi állapotot tükröznek; mindenesetre az 1825-ös országgyűlést 
követő politikai törekvésekről, a nacionalizmusok közül a demokratikus nacionalizmus háttérbe szorulásáról 
és az ezzel egy időben fokozatosan erősödő nemzetiségi mozgalmakról nem esik szó. 

A tárnokmesterben, a közlekedési hálózat fejlesztésén fáradozó, az adók szabályozását, a parasztság 
helyzetének javítását célul tűző grófban, az országgyűlés nemesi ellenzékének népszerű vezérében nem 
nehéz Széchenyi Istvánra ismerni, ez azonban csak arra enged következtetni, hogy Townson és Bright 
munkái mellett egy harmadik forrás — valószínűleg élő személy — segítségét is igénybe vette. Az ugyanis 
nem látszik valószínűnek, hogy Gore — bár maga ezt állította — személyesen is járt volna Magyaror
szágon. 

Ha járt az országban, akkor is a fent említett útleírásokra támaszkodott elsősorban, közülük is éppen 
Townsonéra — akinek a nevét pedig nem is említi —, II. József politikájáról, s annak következményeiről 
alkotott véleményét viszont átveszi. 

Akárhogyan is volt, Gore a magyar nemzeti jellemről, a magyarországi társadalmi viszonyokról tett 
megállapításai bizonyára befolyásolták közönsége véleményét. Közönségen természetesen nem közvélemény 

25 „A tárnokmester az ország legnagyobb közjogi méltóságai közé tartozott; a három országos nagybíró 
(nádor, országbíró, királyi személy nök) után a magyar bírósági szervezetben ő volt a legjelentősebb funkcionári
us." VERESS Miklós, A tárnoki hatóság és tárnoki szék 1526-1849. Bp. 1968. 41. 

580 



értendő. Történészek mostanában épp a 19. század első felének angol—magyar kapcsolatait szem előtt 
tartva szögezik le, hogy „a Magyarországon kialakult anglománia szigetországi visszhangja erőtlen volt", 
ugyanakkor megállapítják, hogy „mégis... kedvező kép alakult ki Angliában" Magyarországról. A korabeli 
angol sajtó, a könyvkiadás, az egyes írók életének és műveik hatásának ismeretében bizonyára pontosabban 
meg tudnánk határozni, hogy kikben is alakult ki kedvező kép Magyarországról, ezek milyen szerepet 
játszottak a közvélemény kialakításában, az utóbbi pedig a hivatalos politika befolyásolásában. Annyit 
mindenesetre nekünk is le kell szögezni, hogy például Palmerston magyar szabadságharccal kapcsolatos 
politikai lépéseit sem tekinthetjük „Anglia Magyarország-képe" következtében hozott döntéseknek. 

Ami biztos: bár az olvasottakat másként értelmezhették, mint Gore 20. századi olvasói, azt látták, amit 
az írónő láttatni akart. 

Magyarország osztrák elnyomástól szén/ed, de a bátor, bár hiú és dölyfös magyarok szembeszállnak 
a német betolakodókkal, s harcolnak a nép jogaiért. Az országban még a magyaroknál „különösebb" népek 
is élnek, mint például cigányok, szlovákok, ezek azonban a civilizáció alacsonyabb fokán állnak. A ma
gyarok nem is tekintik őket magukkal egyenrangúaknak. 

Amiért viszont Gore nem rója meg őket, hiszen a század első évtizedeiben a romantika íróinak eszébe 
sem jutott az „egzotikus" népek nemzeti jogait védelmezni, mivel e népek is akkoriban kezdenek ráébredni, 
hogy ők is lehetnének nemzet. (Byron sem kivétel. A görög szabadságharcért küzdött, az albán nemzeti 
állam megteremtésére álmában sem gondolt.) 

Magát a nacionalizmus szót sem ismeri Gore, ilyen szó mai jelentésében az angol nyelvben nem is 
27 létezett, de a jelenséget észreveszi, s Magyarországgal kapcsolatban leginkább ez foglalkoztatja. A 

nacionalizmus helyett a patriotizmus szót használja, ha pozitív nemzeti jellemvonásnak tartja (a magyarok 
németek iránti előítéletei nála a patriotizmus kategóriájába esnek), és a national prejudice (nemzeti előí
télet) kifejezéssel él akkor, ha károsnak tartja (ilyen a magyar nyelv bevezetése és a nemesi privilégiu
mokhoz való ragaszkodás). Magyar nemzetről ír (Hungárián nation), mely azonban különböző Hungárián 
(magyar) népek (tribes) — szlovákok, horvátok, magyarok (Magyari) stb. — otthona: az angol Gore úgy 
látszik tehát, hogy „Hungarus-tudattal" gondolkodott. 

Az írónő nemzeti jellemvonásokat keresett és nacionalizmusokat talált, de a 20. századi olvasó számára 
épp ez teszi művét érdekessé. Gore ugyanis, bármennyire igyekszik a romantika elvárásaihoz igazodni — 
talán témaválasztását is a népszerű, több angol kiadást megért, sőt franciára is lefordított romantikus 
regény, Porter Hungárián Brothers című könyve befolyásolta, melynek alapötletét egyik elbeszélésében 
kölcsön is vette —, igazában realista író. Bármennyire igyekszik is romantikus hősökkel, különös törté
nettel, egzotikus környezettel szórakoztatni olvasóit, elbeszéléseinek szereplői, amint megszólalnak, máris 
társadalmi helyzetükről vitatkoznak. 

Véleménye Magyarországról és a magyarokról („magyar magyarokról"), amint már a mű mottója is 
mutatja kedvező, s bizonyára pozitív előítéletek, „kedvező kép" kialakulását segítette elő; mégis, számos 
negatív nemzeti jellemvonással (gőg, nemzeti előítélet) ruházza fel a magyarokat. 

Ennek ellenére a Magyarországot nemzeti előítéletekkel, sovinizmussal vádoló nézeteknek az angol 
sajtóban a huszadik század elejéig szinte nyoma sincs. 

Aminek a fent leírt tény mellett, miszerint a térségben a nacionalista nemzetszervező mozgalmak 
később jelentkeztek, az is oka lehetett, hogy mint azt a szociológus Allport, Buchanan és Cantril megál
lapították, az egyes nemzetek, népek egymás iránti előítéletei nem feltétlenül kedvezőtlenek: akkor válnak 
azzá, ha saját érdekeiket érzik veszélyeztetve. 

így válik érthetővé Robert William Seton-Watson, az Osztrák—Magyar Monarchia felbomlását oly 
sikeresen elősegítő brit újságíró magatartása: ha „jószándékú megfigyelőként" jött is Magyarországra, nem 
azért vált az összes kelet-európai nacionalizmusok szószólójává a magyar nacionalizmus ellenében, mert 

JESZENSZKY Géza, Egy viszonzatlan szerelem történetéből — A brit—magyar kapcsolatok 150 
éve, in Kortárs, 1988. 7. 110. 

27 
A nacionalizmus szó történetéről Id. FRIED István, i. m. 107. éspassim. 

28BUCHANAN—CANTRIL, i. m. 57. 
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29 a magyar társadalom „nem mutatkozott elég érettnek", s nem fogadta el „jószándékú reformjavaslatait". 
A magyar antidemokratikus nacionalizmust elítélhette volna vagy nyolcvan évvel korábban Gore és még 
inkább a 30-as évek utazói, a Magyarországgal kapcsolatos élményeiket, nézeteiket szintén írásban köz
readó, a nemzetiségi kérdéssel már szembetalálkozó, s azt megérteni próbáló Pardoe, Gleig, Turnbull, 
Paget is. Az újságíró azért indított hadjáratot a magyar nacionalizmus ellen, mert saját karrierje (és vé
leménye szerint Nagy-Britannia) érdekei így kívánták: Seton-Watson az első világháború kitörésétől né
metellenes, franciabarát angol politikai körök vagy személyek képviseletében lépett föl, s mindent meg
próbált, hogy céljaikat a brit külügyminisztériummal is elfogadtassa, s a párizsi békekonferencián sikerre 
vigye. 

Kádár Judit 

A meg nem valósult magyar polgári dráma 

(Gorove László: Az érdemes kalmár) 

Ha pusztán a címet és hozzá Gorove László életpályáját tekintjük, akkor könnyedén ítélkezünk: 1807-
ben megszületett a magyar polgári dráma; angol, francia és német (Lessing!) előzmén ík után végre 
magyar színműben is rokonszenves /őszereplő egy érdemes kalmár, akinek lelki nemessége, szívjósága, 
érzékenysége szinte különb mint akármely nemesé. Nem tragikus hős, csupán a megértés, a segítőkészség, 
az önzetlenség, a szerénység, a türelem megtestesülése, aki bölcs birtokigazgatásból megszívlelendő leckét 
ad a saját érdekeinek ellenében gazdálkodó magyar földbirtokosnak; aki helyrehozza mások hibáit, börtö
néből hoz ki méltánytalanul elítéltet, és a szeszélyes nemes kisasszonyban felébreszti szunnyadó jobbik 
énjét. Nem a nemesi és a kalmár világ ütközik meg, még csak nem is a nemesi és a polgári erkölcsök 
különbözősége Gorove drámájának témája. Hiszen nem egy jelenetben vetekedik nagylelkűségben a nemesi 
szereplő a kalmárként bemutatkozó figurával; a konfliktus sokkal inkább a hazai és az idegen szokások, 
a nyíltszívű magyar és a pökhendien gőgös-könnyelmű olasz figurák között robban; nem a kalmár há
nyattatásait, majd erkölcsi győzelmét ábrázolja a szerző, hanem az igaz érzékenység diadalát. Az egymásra 
találó szívek nem alacsonyabb és magasabb társadalmi osztályok békéjét reprezentálják, hanem egy álruhát 
öltött és ez álruhában a világot vizsgáló nemes jótékony leleplezésével igazolják a nemességhez eltaláló 
szerző tételét a nemesek által gyakorolt kereskedelem magasrendűségéről. 

Egyszóval a dramaturgiai botladozások ellenére sokat ígérő, mindenekelőtt műfaji újdonsággal kecseg
tető dráma a boldog végkifejletben biztosítja a nézőt: az érdemes kalmár nem más, mint lengyel nemes. 
S így a magyar nemesi kisasszony nem hoz áldozatot azzal, hogy vállalja szíve választottját. A magyar 
polgári dráma ezúttal nem született meg, bár szinte a dráma befejezéséig megvolt a lehetőség arra, hogy 
(végre) megszülessék. Adva volt egy olyan szerző, akit a modernebb-célszerűbb, kereskedelmi hasznot 
jelentő gazdálkodáshoz érdekei fűztek, személyes (gazdasági) sikerével bizonyítva a kereskedelem hasz
nosságáról hangoztatott drámai tétel igazát. Adva volt a családi háttér, a magasba törő, eredményesen 
tevékenykedő Gorove-dinasztia pályája, mint amely a dráma téziseit életrajzilag hitelesíthette. Nem hi
ányzott a világirodalmi, sőt részben a magyar irodalmi előzmény sem, mindenekelőtt a nemesi kereske
désről szőtt megannyi terv, ábránd, amely részben irodalmi, részben paszkvillusz-formában, részben az 
országgyűlések munkálataiban sürgette a magyar kereskedelem pártolását, fejlesztését, és ezen keresztül a 
váltást, amelynek végső célja a polgárosodás előmozdítása. S végül nem hiányoztak azok a <..ogfontolandó 
javaslatok sem, amelyek a nyelv—nyelvterjesztés—kereskedelem hármasság összetartozását hirdették. 

29JESZENSZKY Géza, Seton-Watson és a magyar-ellenesség, História, 1987.21. 

GOROVE László, Az érdemes kalmár. Hazai történeten épült eredeti darab. Öt fel-vonásban. Budán 
1807. Idézeteink megőrzik Gorove helyesírását. 
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