SZILASI LÁSZLÓ
ARGUMENTA MORTIS1
(Ervek és ellenérvek a hősi halálra: becsület és méltóság
a régi magyar elbeszélő költészetben és emlékiratokban)
I. Gárdonyi
„Azért hivattam össze kegyelmeteket, hogy mindenki számot vethessen magá
val. Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu.
Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az
ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, mielőtt tovább szólanék, mert meg
kell esküdnünk a vár védelmére olyan esküvel, hogy ha azt megszegi valaki, meg
ne állhasson holta után az örök Isten szeme előtt. (...)"
„Esküszöm az egy élő Istenre, (...) Hogy véremet és életemet a hazáért és kirá
lyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít.
Sem pénz, sem igéret meg nem tántorít. A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem
szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem
adom. A vár védelmében elejétől végig alávetem akaratomat a nálamnál feljebb
való parancsolatának. Isten engem úgy segéllyen!"3
Bár Gárdonyi állítólag a kor alapos ismeretében dolgozott, és egyetértés van
abban is, hogy a várvédők esküje az Egri csillagok egyik legemlékezetesebb, legki
dolgozottabb jelenete: a 16. századról alkotott jellegzetesen 19. századi képek ta
lán leghatásosabb s legtovább ható darabja, a regény Dobójának nemzeti alapú
argumentációja ma már elsősorban mégis csupán arra jó, hogy a források újraolvasására biztasson, s hogy közben újra meg újra felvesse a kérdést: valójában
vajon mivel, miféle érvekkel vehették (vagy nem vehették) rá a végvári harcok
emberét arra, hogy a küzdelemben akár az életét is feláldozza. Pontosabban (és a
korabeli valóság biztos elérhetőségében kevésbé, a konvenciók erejében annál in
kább bizakodva): a végvári harcok lassanként kiismertnek tetsző (politikai és teo
lógiai alapozású) ideológiájának rendszere* vajon minden ponton képes-e lefedni s

1
Jelen tanulmány a Retorikák, poétikák, drámaelméletek című konferencián, Miskolcon, 1995. május
24-én elhangzott, azonos című előadásom bővített és javított változata. Köszönöm Balázs Mihály, Bene
Sándor, Imre Mihály, Jankovics József, Kecskeméti Gábor, Lukácsy Sándor, Orlovszky Géza, Pirnát
Antal és Zemplényi Ferenc hozzászólását: észrevételeiket, kérdéseiket, illetve rájuk adott válaszaimat
igyekeztem beépíteni a jelen változatba.
2
Nyelvtörténeti kiindulópontként SZARVAS Gábor és SIMONYI Zsigmond Magyar nyelvtörténeti
szótára (Bp., 1890-1893) becsület, dicsőség, hírnév, méltóság és tisztesség címszavait használtam.
3
GÁRDONYI Géza, Egri csillagok, Bp.-Uzsgorod, 1974, 302, 304.
4
GYŐRY János, A kereszténység védőbástyája, Minerva, 1933, 1-5, 69-124; TÉRBE Lajos, Egy európai
szállóige életrajza (Magyarország a kereszténység védőbástyája), EPhK, 1930, 7-12, 297-351; BENDA Kálmán,
A magyar nemzeti hivatástudat története (A XV-XV1I. században), Bp., 1937; Rüdiger MAU, Luthers Stellung
zu den Türken - Leben und 'Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546: Festgabe zu seinem 500. Geburtstag,
hrsg. Helmar JUNGHAUS, Göttingen, 1983, I, 647-662; HOPP Lajos, Az „antemurale" és a „conformitas"
humanista eszméje a magyar-lengyel hagyományban, Bp., 1992.
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megmagyarázni az ugyanezen harcok mindenek felett álló volta mellett szóló
érvek irodalmi konvenciórendszerét?5
II. A 16. században
Amint ismeretes, Gárdonyinak (a feldolgozásokon, a levelezésgyűjteményeken
kívül) három közvetlen forrása volt: Tinódi históriás éneke, Istvánffy történetírói
műve és „egy XVL századi emlékirat".6 A konkrét szövegek értelmezése után a
históriás ének és az emlékirat (szempontunkból párhuzamos) műfaji nyomvona
lát követem.
II. 1. Tinódi
Tinódi Eger vár viadaljáról való éneke7 csupán a vármegadással kapcsolatos min
dennemű kommunikációt megtiltó és halállal szankcionáló, inkább gyakorlati cé
lú, s nem a harchoz érveket szolgáltató szörzés jelenetét (377-400) és annak követ
kezményeit (794-801, 923-931,1228-1258) rögzíti, a várvédők közös, látványosan
színpadias esküjéről viszont nem tud. Ugyanakkor a törököt a várban bevárok
dicséretének szavai, a hívség (76,270,328, 335,590), a jámborság (320,364,521,533,
984, 1286) és a bátorság (364, 635) kapcsán hamar kiderül, hogy ezen vitézi eré
nyeknek itt is az „őfelségének, országnak, pispöknek" vezetők esetében (66) egyé
nenként, közvitézek esetében kontingensenként, a zsoldfizetővel fennálló
szerződéses viszonnyal megerősített (254, 256, 311, 327), korábban fogadott, de
mindvégig kötelezőnek tekintett eskü az alapja (65-69, 77-80, ill. 339). Jogi érte
lemben véve tehát a halált megvető vitézi magatartás és a várvédők közötti em
beri kapcsolat már a 16. század közepén is aktuális szerződésen, és nem állandó
státuson alapul. 8
A hősi halálra biztató érvek kifejtése rejtett és ad hoc jellegű. A narrátor már az
elején (40) leszögezi, hogy a megcélzott vitézi közönség a „jó hírben, névben" való
megmaradásra, hazaszeretetre és jámborságra tanító példázatként hallgassa a his
tóriát, s a szöveg valóban meg is tesz mindent, „hogy mind éltig eljön az ő jó
nevök" (541), hogy hitet és hazaszeretetet tanuljon a hallgató - azt viszont sehol
nem olvashatjuk, hogy a honvédelem, az üdvösség, a dicsőség (gloria), a hírnév
5
Az érvrendszer retorikai értelmezéséhez a következő szövegeket használtam fel: CORNIFICIUS, A C.
Herenniusnak ajánlott retorika: Latinul és magyarul, ford. ADAMIK Tamás, Bp., 1987; Ernst Robert CURTIUS,
Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern-München, 1984; Heinrich LAUSBERG, Handbuch der
literarischen Rhetorik, München, 1973; QUINTIUANUS Szónoklattana, ford. PRÁCSER Albert, Bp., 1913;
SÁRPFY Aladár, A classicusok rhetorikája, Bp., 1890; SZABÓ G. Zoltán, SZÖRÉNYI László, Kis magyar retorika,
Bp., 1988.
6
Gárdonyi - életművének elmélyült kutatói szerint - minden bizonnyal ismerte a következő
műveket: SALAMON Ferenc, Magyarország a török hódítás korában; SZILÁGYI Sándor, SZILÁGYI Áron,
Török-magyar emlékek; NAGY Imre, Egy magyar emlékirat a XVI. századból; GOROVE László, Eger városának
története; SZALAY László, Négyszáz magyar levél a XVI. századból: 1504-1560; emellett tanulmányozta
Szerémyt, Verancsicsot, Hammert, Busbecqet, Dselalzade Musztafát, Orteliust. (KISPÉTER András,
Gárdonyi Géza, Bp., 1970, 69-70; Z. SZÁLAI Sándor, Az Egri csillagok forrásai és szövegváltozatai = Uő.,
Gárdonyi műhelyében, Bp., 1970, 137-161, főleg 145; Uő., Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében,
Bp., 1977,146.)
7
TINÓDI Sebestyén, Krónika, s. a. r. SZAKÁLY Ferenc, Bp., 1984, 223-290.
8
Henry Sumner MAINE, Dissertations on Early Law and Custom, 1883. Idézi Alan MACFARLANE, AZ
angol individualizmus eredete, Bp., 1993, 75, 255. Lásd még: H. S. MAINE, AZ ősi jog, Bp., 1988, 222-265
(A szerződés korai története).
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(fáma), a dicséret (593, laus)9 vagy a név (nomen) fennmaradásának vágya bármely
szereplő számára magától konkrét érv lett volna a hősi halál mellett.
A szerződéses alaphelyzet spontán módon létrejön ugyan, de fenntartása to
vábbi retorikus megerősítést igényel. A hősi halál mellett szóló érveket, az argu
menta mortist ott és akkor kell, újra és újra megalkotni.
„Isten vala az jámbor vitézökvel,
Maradának csendesz merész szívökvel,
Az hadnagyok vígak az vitézökvel,
Bisztatnak, tanítnak szép beszédökvel." (425^28.)
A Tinódi-szöveg több hangsúlyos helyen (870-873, 1019-1022, 1036, 12841291,1326,1404-1408,1423,1496) említi a hadnagyok tanító (genus didacticum) és
biztató (genus deliberativum, suasio) beszédeit, magukat a (szerződés retorikus
megerősítését szolgáló, és a speciális helyzetben nyilván a prédikációt is helyet
tesítő10) szónoklatokat azonban általában nem rögzíti, konkrét argumentumaikról
ebben a históriában kevés szót ejt.11
Úgy gondolom, hogy az egri históriában elhallgatott beszédeket a Hadnagyok
nak tanúság, mikor terekkel szömbe akarnak öklelni című szöveg, ez a javasolt minta
szónoklat prezentálja.
„Tuggyátok ászt sok jámbor vitézök,
Régtől fogván ez pogán terekök
Elhordották, levágták nemzettök,
Pusztították, rablották földetök.
Itt valaki közzülünk elesik,
Az angyalok mennyországba viszik,

9
KLANICZAY Tibor, A nagy személyiségek humanista kultusza a XV. században = Uő., Pallas magyar
ivadékai, Bp., 1985, 41-59. Tinódinál mintha a hírnév inkább a kívülállók érve lenne:
„Sok atyafiak szüntelen imádnak,
Egri vitézök hogy meg ne halnának,
Jó nevökön ővélök vigadnának,
Úristentől kik meghallgattatának." (1388-1391.)
10
„ím az sok pap közzül csak egy vált vala,
Ki benn marada, az Bálint pap vala,
Másik egy futott pap, Márton pap vala,
De prédikállani nem tudnak vala."
11
Tinódi egyszer utal a szónoklatok tartalmára (1286-1287, 1291):
„Az jámbor hadnagyok csak prédikálnak,
Isten igéjével ők bátorítnak. (...)
Azért köznépnek 'sok nép jő', ügy szólnak.",
egyszer pedig idézi azokat. A lőporraktár felrobbanása utáni pánik eseményei között három strófányi
terjedelemben foglalja össze a hadnagyok kitartásra biztató szavait (1023-1034), de ezek az emberi erő
helyett Istenbe vetett bizalomra és a felmentő sereg ígéretére szorítkoznak: nem hősi halálra, hanem túlélést ígérve - harcra biztatnak. Fontosságukat tovább csökkenti a hozzájuk fűzött narrátori kommentár:
„Reménségök ő magoknak nem vala,
Csak az köznépet ők bisztattyák vala,
Az Istennek ők könyörögnek vala,
Megszabadulásokat hiszik vala."
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Ez világon neve elhírhöszik,
És mindenök nagy jóval üdvezlik.
Az kik kosztunk itt megmaradandnak,
Mind örülnek nagy gazdag prédának,
És romlásán, vészesén pogánnak,
Az Istennek nagy hálákat adnak.
Ne futamjék senki közzületök,
Mert sok jámbort ti itt elveszthettök,
Magatok es itt, vagy hon elvesztők,
Mely pokolban ti eltemöttettek." (21-36.)
Feltűnő, hogy ez a szöveg az argumenta mortis tekintetében (a megszokott po
litikai és teológiai megfontolások mellett) a tisztesség jegyében is áll. A nemzet és
a föld pusztítását adja meg a harc okaként, de a hősies harcra legalább ugyanolyan
erővel biztat a mennyország ígéretével, mint a név evilági elhíresülésével és az
anyagi előnyökkel, a megfutamodástól pedig ugyanezen dolgok elvesztésének
festésével óv. A tisztességre alapozó érvek tehát legalább olyan erősek, mint a
politikai jellegűek, vagy a túlvilág ígéretét hordozók, de a tisztesség hibátlan épü
letét kikezdte már az anyagias szemlélet.
Ezek után a históriában is nagyon feltűnőek már a tisztesség (talán éppen ma
guktól értetődő voltuk miatt ritka, de elszólás jellegükhöz méltóan hangsúlyos)
előfordulásai.
A robbanás utáni végveszély pillanatában
„Kifutamék Dobó István vártára,
Sok vitéznek szörnyű halálát látá,
Tisztesség vesztében hív mindent vártára,
Félelmes szívőket bottal ráhajtja." (1015-1019.)
A várba bekiáltó törökök
„Az várat megadnák, kiáltják tótul,
Magokat ne vesztenék el gonoszul.
Mert immár tisztességbe elég volna" (1237-1239).12
A Szarvaskőbe szorult Nagy Lukácsnak is csak egy gondja van.
„Ezen Nagy Lukács igen ólálkodik,
Egré bészalathatna, mert búskodik,
Tisztességébe fél megfogyatkozik,
Vagy meghal, vagy bémégyen, ő esköszik." (1348-1351.)
n

A szörzés szerint megsemmisített levelében hasonlóan s hasonló eredménnyel érvel Arszlán bék is:
„Látom, értőm jó vitéz voltotokat,
Ne veszössétök benn ti magatokat." (947-948),
viszont a török részéről a végső győzelem elismerése is a tisztesség nyelvén történik:
„Jámborok, vitézök vattok ez várba,
Immár semmit ne féljetök ez útba." (1558-1559.)
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A történet végén, Mekcsei István halálát
„Dobó István nemes vitéz hogy hallá,
Ő szerelmes társát igen ohajtá,
Véle egyessége eszébe juta,
Együtt véle tisztességgel szolgálta." (1748-1751.)
A tisztesség ezek szerint drágább, mint Eger vára, többet ér, mint a szabadság,
többet, mint az élet: ez a legfontosabb tulajdon. Az egész hosszú história során
nem is veszti el más, csak a török (12, 840, 860,1199,1278,1435,1465,1537,1554,
1650) - az ő megszégyenülése pedig maga a győzelem.
„Basák, szancsákok vannak nagy búokba,
Anne főnép nem veszött egy utókba,
Nagyobb szegy önt ez jó Magyarországba
Nem vallottak, mint Egör ostromába." (1648-1651.)
Az eddigiek szerint, bár a katona politikai, teológiai megfontolásokból, dicső
ségvágyból és - korántsem mellékesen - anyagi érdekből indul harcba (vezérei
legalábbis ezekkel biztatják), ott azonban a legtöbb megfontolás felfüggesztődik
és (nem kizárólag, de leginkább) valóban „az jó hírért, névért s az szép tisztessé
gért" kell helytállnia.
Hegedűst és társait pl. Tinódi szövege szerint végül is nem csak a szörzés meg
sértése, a törökkel való paktálás miatt büntetik meg (975-982), hanem azért is,
mert
„Dobó Istvántúl ostrompénzt kérnének,
Ha nem adna, várból ők kimenének,
Mert nám az terekök jót beszéllének." (972-974.)
Vagyis azért, mert a becsület helyett anyagiakat kértek zsoldul. A Cantio de militibus pulchra szövegéből is ismerős - és ott felettébb rokonszenvesnek ábrázolt mentalitás azonban itt, ostrom közben végzetesnek bizonyul: Hegedűst kivégzik.
A pénz érve már betört a rendszerbe, rombolja a tisztességet, de használatát itt
még halállal szankcionálják.
A katona ebben a konvenciórendszerben a becsület megszerzésének (argumenta
a re: argumenta a causa: ratio faciendi: adeptio) vagy megőrzésének (conservatio), a
becstelenség elkerülésének (evitatio) vagy a tőle való megszabadulásnak (liberatio)
a vágya, belső oka miatt lesz hőssé. De e lélektani okoktól eltekintve is: a halál
mellett szóló érvek forrása valójában mindig maga a személy, az argumenta mortis
mindig argumenta a persona. A család vagy nemzetség (família, genus), a haza (pa
tria) elvárásainak való megfelelés, a nem (sexus) és a foglalkozás (studia) által
(tradicionálisan meghatározott és szerződéssel megerősített) rögzített szerep ma
radéktalan betöltése, a korábbi tettek és mondások (ante acta dictaque) alapján a
külvilág számára megalkotott önarckép (quid affectet quisque) a vitézi értékrendben
értékesebb és fontosabb az emberi életnél. A tisztesség elvesztése az igazi tragé
dia, nem a halál. A becsület a legerősebb halál-érv.
Az egri históriában azonban a füleket végül mégis be kell dugni, hogy a vitézek
ne hallják a megadásra szólító hívást:
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„Gondot erre hadnagyok viselének,
Lövésöket ők sokat tétetének,
Sípok, dobok, trombiták szünögtenek,
Hogy köznépek kiáltást ne eresének." (1247-1250.)
Ezek a sorok (a szöveg nyilvánvaló szándékával alighanem ellentétben) arról
árulkodnak, hogy a szörzés és a halál mellett szóló politikai, vallási és becsületes
érvek rendszere ekkor már együttesen sem elég erős az élet hívásával szemben. Az
amúgy sem örökéletű, mindig újraépítendő épületen már a 16. század közepén
repedések mutatkoznak, a konstrukciót megroppanrják az anyagias érvek, bár
hogy igyekszik ezt titkolni és szankcionálni Tinódi éneke. Az élet, a szabadság és
a pénz azonban már nem csupán az áruló Hegedűs számára értékesebb a becsü
letnél.
Ha pedig ez már Tinódinál így van, akkor Balassi Bálint alighanem mégis
csak átlép egy másik, idealizálásra inkább hajlamos konvenciórendszerbe, amikor
- mint tudjuk: Tinódi közvetlen hatásától sem mentesen13 - azt állítja a vitézekről,
hogy
„Az jó hírért, névért s az szép tisztességért
ők mindent hátra hadnak".
II. 2. Istvánffy
Úgy tűnik, a várostrom-leírások néhány lényeges konvencionális eleme Tinódit
követi - a modell alapvető elemei legalábbis megegyeznek. Istvánffy például
művének Eger ostroma; Dobó István és Necskei hősiesen védik a várat (1552) című
fejezetében a hősi halál mellett szóló érvekről, az argumenta mortisiól közvetlenül
(Tinódihoz hasonlóan) szót sem ejt, szintén elmondja viszont Dobó alapozó tetteit:
a törökkel való kommunikációt megtiltó törvény, és a vár bátor védelmezésére és
megtartására kötelező eskü létrejöttének történetét.
„[Dobó] azután tiszttársával és a többi katonai parancsnokkal tanácsot tartott,
melyen valamennyiük közös egyetértésével törvényt hoztak, hogy senkinek sem
szabad a várfalakon át bárkivel is beszélnie, senki sem beszélhet vagy suttoghat
titkosan társával, semmi se történjék a parancsnokok tudtán kívül, senki se tegyen
említést, egy szó, egy hang se legyen a vár megadásáról. Ha valaki ezt a törvényt
megsérti, halálra ítélik. Végül mindnyájan, a szent esküt elmondva, megfogadták,
hogy a várat bátran fogják megvédelmezni, és meg is tartani."14
Ez a leírás is arra figyelmeztet, hogy a politikai ideológia és a vallási tanítás
önmagában már nem elégséges. A hősi halálnak nincs előre kidolgozott és min
denhol, mindenkire érvényes érvrendszere, hiszen a várkapitánynak mint a kö
zösség első szónokának ad hoc kell megalkotnia (de legalábbis: megerősítenie)
azokat a törvényeket (leges), tanúk (testes) jelenlétével hitelesített szerződéseket
(pacta) és esküszövegeket (iusiurandum), amelyekre - mint a retorikai értelemben
nem művészi érvek (vrobationes inartificiales) közösen elfogadott fajtáira - hagyat
kozva a későbbiekben szólni, cselekedni kell és lehet.

13
14
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BALASSI Bálint Összes művei, kiad. ECKHARDT Sándor, Bp., 1951,1, 245.
ISTVÁNFFY Miklós, A magyarok történetéből, ford. JUHÁSZ László, Bp., 1962, 266.

Ha pedig Istvánffy tudományos művében és Tinódi (tudósító szándéka ellenére
is propagandisztikus, Balassinál alighanem mégis realistább) históriás énekében
a végvári harcok emberének belsőleg a becsület által vezérelt volta - minden
törekvés dacára - mégis már eleve rombolt jelleget mutat, vajon mi a helyzet a 16.
század talán kevésbé jellegzetes, de az idealizálástól és a propagandától valamivel
mentesebb, a belsőre pedig jobban figyelő műfajában, az emlékiratokban?
II. 3. Zay
A tisztesség szinte versenytárs nélküli belső mozgató majd minden szereplő szá
mára Zay Ferenc Az Landorfejírvár elveszésének oka e vót, és így esötf5 című emlék
iratában is. A legjobb példák most is a várkapitányi szónoklatok, ill. az árulók
érvei.
Thorma András, Szabács várának kapitánya „az ő hitinek és tisztességének az
jámbor vitézökkel, akikkel benne vót, eleget akart tenni, halálával akarta a házat
megadni". ,fi
A császárnak arra a kérdésére, hogy miért nem adta fel a várat, miért tett a saját
népében is nagy kárt, s hogy miért áldozta fel az életét (vagyis a mi kérdésünkre),
a fogságba esett zimonyi várkapitány, Szkoblith Márkó - bár ezzel a szablyás
agyarú elefántok elé vetteti magát - így felel:
„Én a házat nem császártúl tartottam, hanem a magyari királytul, annak esköttem vót megtartani a házat, nem császárnak; azt mast sem bánom, hogy akkor
meg nem adtam neki a házat, hanem azt bánom, hogy engömet elevenön vontak
ki belőle."17
Magában Nándorfehérvárban pedig, a végveszély pillanatában „mondják,
hogy Oláh Bálás azt mondta vóna: Atyámfiai, vitézek, immár minden ember csak
az Istennek ajánlja lelkét, mert az áruló, látjátok elárula bennönk, de azért, atyám
fiai, legyünk embörök, tisztösségönkkel öttük eddig a kinyeret, tisztösségönkre
haljunk meg es, a mi hitönk mellett, még mibennönk véget tesznek, addig, ha mi
embörök leszönk, sok pogánnak kelle elesni."18
Az áruló, Morgay János „(kinek igön kinnyő vót kiszökni, mert senki őttet attul
nem tiltotta, hogy a törésre ki ne menne...)" 19 szónoklatok egész sorával szólítja
fel a várvédőket a megadásra. Morgay (bár őt - mint ezekben a történetekben az
árulót általában - más argumentumok: a túlélés ösztöne, az életben maradás vá
gya és pénz mozgatják) jól ismeri a kitartás és a hősi halál mellett felhozható
érveket: megbízóinak ugyan azt állítja, hogy a magyarok csupán azért tartanak
ki, mert nem bíznak a szabad elvonulás ígéretében, a magyaroknál mégis mindig
arra hivatkozik, hogy a védők „tisztösségöknek és jó híröknek" már eleget tettek:
„nem jobb-e, hogy még éljetek, és tovább es a ti uratoknak szolgáljatok?"20
Oláh Balázs várkapitány azonban nem törik meg az érvek súlya alatt, s amikor
már „az emböri természetből kívánván az tovább való életöt" tulajdon védőtársai
is megadásra szólítják fel, a megszokottnál mélyebbre ható érveléssel áll elő.
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Magyar emlékírók: 16-18. század, szerk. BITSKEY István, Bp., 1982, 7-58.
ZAY, i. m., 34.
17
ZAY, i. m., 38.
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ZAY, i. m., 44.
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„Mondják, hogy Oláh Bálás (amint nagyszívű ember es vót), azonképpen az
utolsó szükségben es ez ígybe tekéletös vót, a vele valóknak azt mondotta vót:
Ne, atyámfiai, vitézök, ha ekédig tisztösségönkre míveltönk mindent, mast es e
végezetit végezzök tisztösségönkre el; nem jobb-e nekönk immár ett tisztössé
gönkre meghalnunk, hogynem szégyenönkre ott kinn élnönk, holott még a gyermök es ujjal mutasson bennönk, és azt mondják: amhol az árulók, akik a jó Fejér
várat török császárnak megadták. Nem minden ember érti az mi szökségönket,
hogy itt vagyunk; nem azt fogják mondani, hogy szökség miá. Azért atyámfiai,
ne adjuk meg, hanem haljunk meg itt mindnyájan együtt meg. ím, én sebős va
gyok, de hónap, ha akarjátok, jertök utánam, össönk ki rejájok, és még csak egy
fennál bennönk, mindaddig vívjunk velők. De a több velevalónak az ő tanácsa és
szándéka nem tetszött."21
A várat végül megadják, s a török kivételesen megtartja ígéreteit. Oláh Balázst
gazdagon megajándékozzák, s azt ajánlják neki, legyen törökké, hiszen az övéi
úgyis megölnék. A kapitány számára egyetlen kiút van.
„Hallod-é atyámfia, azt én soha nem mívelöm, hogyha immár tisztösségömet
elvesztöttem (hogy a várat elevenségembe megadtam, kibe énnekem meg kellött
vóna halnom, és úgy megadnom, kire kezes valék, ha a többi jámbor akarja vala),
hogy leikömet es elveszessem. (...) Inkább akarom, hogy ott öljenek meg az én
népem között, hogynem én soha törökét szolgáljak. Azt tudom én es, hogy nin
csen neköm hová mennöm, mert sehol énneköm tisztösségöm nem leszön, hanem
egy végvárba valahol beszorulok, és amég élők, tiellenötök, a török ellen hadako
zom mindaddig, még nem megöletöm magamat, és a mastani kisebbségömet
halálommal akarom elfödöznöm."22
Nem kellett sokáig várnia.
Zay szövegéből világos, hogy a hűség és a tisztesség azért fontosabb mozgató,
mint a hit és a hazaszeretet, mert a becsület az ember legalapvetőbb definíciója.
A becstelen embernek nincs identitása, nincs helye a nap alatt. A közkatona per
sze mégis élni akar. A Tinódinál alighanem korábbi, de nála (szándéka ellenére
is) őszintébb Zay-emlékirat nyilvánvalóan nem a valóságos közvitézi magatartás
általános kódjának, hanem inkább a vezetők által preferált ideológiai konstrukci
ónak mutatja a becsület (máris megroppant) érvrendszerét.
II. 4. Martonfalvay
A tisztességnek (halálveszedelmen kívüli korabeli szituációkban is) az emberi
önazonosságot biztosító volta mellett a 16. században utoljára, de a legalaposab
ban talán Martonfalvay Imre deák 1585-ös Emlékirata23 érvel. Ez a szöveg azonban
- bár a legfontosabb mozgatónak a hétköznapokban is az érintetlen becsületet
tartja - valójában már „a század legnagyobb szabású kérvénye": a Török család
három nemzedékének hatvanöt éven át szolgáló bizalmas, sáfár és követ élete
végén ezzel az emlékirattal támasztja alá az acsádi és a köveskúti birtokra vonat
kozó kérelmét. Az egész életében a tisztesség és a hűség által vezérelt Martonfal
vay élete végén kénytelen belátni életelvei haszontalan és idejétmúlt voltát. A szö
veg leggyakoribb mondata ennek értelmében a következő: „mert én mindenkort
inkább szeretem az tisztességöt, hogynem az pénzt és egyébféle gazdagságot,
21

i. m., 50.
ZAY, i. m., 52-53.
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azért nincsen nekem pénzem."24 A hosszú szöveg immár anyagiakban kifejezve
kéri gazdái régóta esedékes megbecsülését. Bár Martonfalvay csodálkozva veszi
észre, sajnálatos módon épp választott gazdái példáján, hogy tisztesség nélkül is
lehet élni, élete végén már neki is rá kell döbbennie, hogy pusztán belőle viszont már nem.
III. A 17. században
III. 1. Kemény
Bár Kemény János 1657-58-ban keletkezett Önéletírásában25 a szöveg eredeti
szójátéka szerint már kezd különválni élet és ítélet™ vagyis a közösség által a
beszélőről megalkotott vélemény számára már nem létfontosságú, az önmagáról
alkotott kép már nem szükségszerűen vág egybe a róla szóló közvélekedéssel27 ez az emlékirat mégis, még mindig megdöbbenéssel konstatálja a (későbbi száza
dokban már elfogadott, s némiképp a hadi intézmények által is szentesített28)
tényt: a heroikus vitézi becsület ekkor már egyre gyakoribb és helyenként egyre
groteszkebb hiányát.
„Jézust kiáltván indítani akarám az én seregemet, hogy szemben ökleltetném
az ellenséget, magam elöl néhány szolgámmal rugaszkodván. Tekintem, hát az
én seregem nem jű, hanem elszéledett, az zászlót is lecsapta az szebeni rossz
zászlótartó, és így csak magam is alighogy oda nem veszek; eléggé szidám az
ebeket, kergetvén hegyestőrrel, de soha bizony egyben nem verhetem, sem az
zászlót az szász ebbel fel nem vétethetem, azt tudván, hogy mihelt ő azt felemelné,
őtet minjárt ellőnék; hanem elvétetvén tőle egy szolgám kezében adám; hegyestőrözvén őket nehezen tarthatám meg, hogy mind el nem futának. "2y
Számos hadi tapasztalat nyomán aztán Kemény lassan kezdi elismerni a
tisztességgel szemben a félelem jogait is, de elmarasztaló ítélete még így sem
marad el.
„Midőn az város kapuját bérontattam volna, lóra ülvén az vár kapuja felé in
dulók egy utcán, melyre sőrőven szolgála vala az lövés, és elmaradni tőlem szé
gyenlik vala az emberek, utánam jűni félnek vala. Kezde azért Barcsai Ákos rajtam
kapdosni, hogy ne mennék arra, mintha engem féltene; kit látván, hogy félelemből
cseleküdné, kevésben múlék, hogy meg nem hegyestőrözém; ezután reá válhatik,
de ekkor félelmes voltát esmértem."311
Úgy tűnik, Kemény minduntalan előkerülő (Dobó botjához hasonló funkciójú)
hegyestőre már nem egészen adekvát, és mindenképpen erélytelen eszköz a szé
gyen és a félelem kettős szorításában vergődő katonákkal szemben, hiszen ekkor
az élet más területein is végképp bomlani kezd már a becsület építménye.
24
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Olyan, korábban elképzelhetetlen jelenségek bukkannak fel, mint pl. a társa
dalmi életben betöltött rangok, címek és szerepek anyagi érdekből történő eltit
kolása/ 1 a hadi ellenségek közötti „tisztességes katonabarátkozás", 32 vagy hogy
ekkor már a - fejedelmi szóval szentesített - közvélekedés szerint az ostrom a
közember dolga, nevezetes ember kerülje el.33
Ezen felül a becsület érvrendszere (becsület, tisztesség, dicsőség, hírnév, hit,
hűség) mellett magánál Keménynél is egyre hangsúlyosabban jelenik meg egy új
vezérlő, a belsővé tett tisztesség, a lelkiismeret fogalma.
„.. .mivel nem az hit az emberséges embereket, hanem azok szokták az hitet és
hűséget megtartani, s gyenge kötél az, kit vagy maga böcsületinek vagy lelkeesméretinek szereteti nem tartóztat az gonosztól, avagy jó urának szereteti".34
A felismerések kumulálódnak, s Kemény a szöveg végére eljut annak kimon
dásáig, hogy a háborúzó világi fejedelmek „csak praetextusnak csinálják az Isten
dicsőségét, de azalatt magok világi hasznokat keresik".35
A világi haszon (például egész egyszerűen az evilági élet, az életben maradás
és a túlélés vágya és ösztöne) Kemény életében, nagyjából a 17. század első felé
ben, a kristálytiszta világosságú, kétpólusú keresztény-pogány ellentét elhalvá
nyulása, az ellentétek felsokszorozódása idején meztelenítette le, tette átlátszóvá,
majd roppantotta meg végképp a tisztességközpontú emberképet. Az eddigiek
fényében Kemény emlékiratának szempontunkból legjellemzőbb története már
magáért beszél.
A lóról szállásra és az ostromra a fejedelem által hópénzzel és nemességgel is
biztatott generális, Kamuti „Balázs monda: Kész vagyok, mond, kegyelmes uram,
én is mind alattam lévőknek intimálni (...), csak egy dologból való könyörgésem
van; (...) Még ifiú legén koromban Egren laktomban erős hittel fogadtam vala,
seregben léve, hídon menve szélűi nem járok; megvert hadban utói nem maradok;
ostromra elöl nem megyek. Ezeket ha lehet eltávoztatom: azért felséged is csak
azt ne kívánja, hitemet megszegjem; jelen leszek én is valahol s nem is utói az
ostromon, de elöl egyáltaljában nem megyek. Értvén az fejedelem az tréfát, mind
maga, mind több hallók sok nevetséggel mulattak; az fejedelem ily választ tőn:
Nem kénszerítjük, mond, kegyelmedet hiti megszegésére; hanem hagyjuk csak a
maga emberségére. Ez noha tréfa, de olyan állapotokban valóban observálásra
való dolgok."36
III. 2. Vitézi énekek, búcsúztatók
Az obszerválást immár a históriás énekek hagyományait követő 17. századi
szövegek között folytatva tovább, feltűnő a tisztességre hivatkozó érvek jelentős
mértékű csökkenése.
Debreceni S. János 1604-es, Bocskayt köszöntő Militaris Congratulatio)ának37 ka
tonái már akkor is inkább „Szegény szép hazánkért, Magyar Koronánkért" (15.
sor) vagdalkoznak, ha a várható nyeremények közt, az üdvösség ígérete mellett,
31

KEMÉNY, Í. m., 235-236.

32

KEMÉNY, i. m., 221.
KEMÉNY, i. m., 250.

33

34

KEMÉNY, i. m., 143, lásd még 231.

35

KEMÉNY, i. m., 267.

36

KEMÉNY, i. m., 43-44.

37
RMKT XVII/1, 63; Debreceniről: KESERŰ Bálint, A „Conspiratio Kendiana" szerzője, ItK, 1963,
360-368.

226

és csak (!) az egesseghen és életben megmaradottak számára, fel is tűnik még a Zep
tisztesség (89-90).
Az 1658-as Vitéz Kádár Istvánnak históriája® című halotti búcsúztató tatárokkal
vívott csatározásban elesett hőse a magyarokért köti föl kardját (35), Magyaror
szágért és édes nemzetéért hal meg (56,57), a hazájáért nem szánja kiontani vérét
(56), s majdan Krisztustól vesz jutalmas bért (60). Ugyanakkor egy percig sem
titkolja már, hogy ugyan Krisztustól kapja majd valódi drága hó pénzét (110), a
mennyei koronát (132) - de evilági életében bizony az evilági kincsek és aranyak
is serkentették, vagy legalábbis serkentették volna harci kedvét (21-22, 25). Becsü
letről, tisztességről, hírnévről szó sem esik.
A Kovács György Éneke?9 címet viselő, harcban elesett katonát búcsúztató 1663-as
szöveg még őrzi a hírnév fogalmát, de az argumenta mortis közhelyessé vált rend
szerének súlypontjai már itt is másutt vannak.
„Bátran meg harczoltam szüzekért, árvákért,
Az Istent kiáltám magam nemzetiért,
Pusztákat bujdostam a jó hirért névért,
Tsak hogy éljem éltem a' sok igaz jókért." (37—40.)
„Magyar nemzetünkért koporsóban száltam,
És az Istentül is jutalmat találtam." (47-48.)
A Kisfaludy Lászlót sirató 1681-ben keletkezett ének (Cantio alia de militarj
duce)40 viszont látszólag a becsületközpontú halál-érvek visszaszorulásának ellen
példája, hiszen az ének hőse „Hiréjért nevéjért ment az pogány ellen" (3), „Tisztit,
bötsületit" veszni nem hagyta (7), és a csatákon, a harcokon szerzett hírnevéért
szenvedte a kínokat (35). Ez a búcsúztató - a műfaj hagyományaival némileg
ellentétben - azonban nem hőse halálát, hanem fogságát, nyomorúságos életét si
ratja. Az ekkor már öregedő Kisfaludyt később becsületszóra szabadon engedte a
török, de mivel a váltságdíjat nem sikerült összegyűjtenie, visszatért esztergomi
fogságába. Élete és a róla szóló szöveg a századvégen már szembeötlő és felettébb
anakronisztikus kivétel csupán. Még lehet (ha nem is mindig érdemes) becsü
letesen élni, de a tisztességért meghalni már nem.
III. 3. Zrínyi
A Szigeti veszedelem ideológiájának vizsgálata nem sok újdonsággal kecsegtet.
Szempontunkból azonban feltűnő, hogy Zrínyinek az V. énekben elhangzó, har
minc strófára kiterjedő kapitányi szónoklata korántsem csupán a „szigetváriak
nemzeti hivatását" 41 tárja fel: az oráció érvelése ennél sokkal összetettebb. A nem
zeti, a politikai, a teológiai és a családi érvek fontosságát nem tagadva, most a
becsület (históriás énekekre ugyan emlékeztető, de nem állítanám, hogy onnan
származó, vagy akár csak azok által ihletett) strófáit idézem.
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„Mostan megnevelnünk kell az mi hirünket
Avagy tisztességgel végeznünk életünket;
El nem rontja üdő cselekedetünket,
Valamig világ lesz, és lát ember eget.
Az is minekünk nagy tisztességünkre van,
Hogy maga ellenségünk szultán Szulimán,
Kit ha mi meggyőzünk, mint reménségünk van,
Világbíró császárt meggyőztük az harcban.
Harcolnunk pediglen nem akármi okért
Kell, hanem keresztény szerelmes hazánkért,
Urunkért, feleségünkért, gyermekinkért,
Magunk tisztességéért és életünkért." (V, 25-27.)
Felettébb figyelemre méltó, hogy Farkasicsnak, a szónoklatot követő esküje
szerint viszont valóban csak az argumenta mortis nemzeti elemére és a vezére iránti
hűségre van füle, s ez talán azt mutatja, hogy a 17. század közepén már a tisztes
ségközpontú emberkép idealizálása sem érintetlen a romlástól.
„'Halld meg te, igaz Isten, én beszédemet,
És te, o, vitéz gróf, én esküvésemet!
Hazámért kéméilem hogyha életemet,
Ha vigan nem ontom, a' hol köll, véremet;
Hogy ha, meddig élek, elhagyom uramat,
Vagy gondolok az hely ellen practikákat:
Isten, bosszúálló köveddel magamat
Üss meg, és lelkemet vesd pokolban hanyatt'" (V, 4CM1.)
A szöveg e központi rész előtt és után is gyakran hivatkozik becsületre, dicső
ségre, hírnévre és tisztességre.42 Farkasics halálos ágyán kizárólag dicséret nélküli
halálát siratja (VII, 30-36), Delimán a jó hírért akar halált szenvedni (VIII, 94), és
annak elvesztésekor is a halált kívánja (XI, 4-7), Radivojt és Juranicsot sem az
adomány, hanem a jó hírnév ösztönzi próbára (IX, 37-38), de Cumilla és Delimán
hosszú vitájában (XII, 79-96) már nyíltan összecsapnak a Tisztesség és a Szerelem,
a Becsület és az Élet érvei, s bármennyire elítéli is a szöveg az összes olyan (zavaros
[XII, 64] és kufár [XIII, 51] mentalitásra valló) megnyilatkozást, amely a becstelen
életet is többre tartja a dicsőséges halálnál (XII, 56-H64; XIII, 41-57), bizony maga
Delimán is csak nagy nehezen, hosszú hezitálás után választja az evilági örömök
és értékek helyett „az drága tisztesség"-et (XII, 94) s vele a halált. Azonban - bár
nehezen vitatható, hogy Zrínyi utolsó beszéde (XV, 2-8) elsősorban valóban a
mennyei korona és az örök öröm ígéretével biztat a mennybe vezető utolsó grádicsra,
a halálra, s az sem kétséges, hogy a katonák a halál közelgő pillanatában minde
nekelőtt az Istennel való találkozás ünnepét látják (XV, 10)43 - a vitézi tisztesség

Például II, 75; III, 38, 90; IV, 32; ill. V, 28, 34, 92; VI, 25.
Lásd még KLANICZAY, Í. m., 189-190.
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példázatos (mint láttuk: sok ponton meggyengült) erejére még mindig támaszko
dik a szigetváriak hősiessége is.
„Mi vitézül éltünk, vitézül meghaljunk,
Egész ez világnak evvel példát hagyjunk,
Ma mi tisztességét nevünkre szállitunk,
Mai nap szépíti minden elmúlt dolgunk." (XV, 6.)
IV. A 18. században
IV. 1. Bethlen
A becsületközpontú ember története a pogány elleni harcok végső lezárulta
után, Bethlen Miklós 1708 és 1710 között keletkezett Önéletírásában*4 vesz igazán
radikális fordulatot: az Elöljáró beszéd valóban mélyen kartéziánus gondolatmene
te fantazmagóriaként, retorikus fikcióként leplezi le a világi becsület fogalmát és
érvrendszerét (hír, név, hírnév, tisztesség, ambitio, szégyen stb.), s bár ebben az
átvilágított formában moderáló szerepe, társadalmi hasznossága miatt megtartja,
eredeti irányító funkcióját az állandó és a valóságos becsületre, vagyis az ember
nek a teremtés tényéből származó eredendő méltóságára, a lelkiismeret (alighanem
puritánus eredetű) fogalmára és az igazság keresésére ruházza át. A becsületes
ember hosszú története berekesztődik - ha le nem is zárul.
„A világi becsület nem egyéb, hanem az embereknek elméjekben egymásról
való ítéletek és vélekedések (...) Az állandó és valóságos becsület pedig nem az,
hanem akit az Isten maga a fiában, az Úr Jézus Krisztusban szeretetre és becsületre
méltónak ítélt (...) a legkisebb embertől sem szabad néked elvonnod azt a becsü
letet, amelyet az Isten maga annak adott, mikor a maga képét adta néki. (...) Hát
tü, hogy már a becsületet őrző vagy kereső boldogtalan duellizálók, mit nyertek?
Nemcsak mást, hanem magatokat is, még pedig nemcsak testetekben hanem lel
ketekben is elvesztitek, a szörnyű bűnnek munkájában haltok meg. (...) ha mü a
világi becsület, hírnév felől azt mondjuk: Vox est, praetereaque nihil, azont mond
juk, amit Salamon: Jó kenő, jó szag, vagy illat, semmi sem egyéb, vagy annál egy
kicsiddel jobb. (...) Ubi non est, ott ne keresd, hanem az ő helyén, ott pedig igen
szorgalmatoson. Mert ugyanis ez a becsület, jó hírnév, és a gyalázat vagy dícsíret
a virtusnak sarkantyúja, a vitiumnak, bűnnek gonoszságnak pedig zabolája. (.. .)"45
Persze Bethlen is számon tartja a lelkén és becsületén esett sérelmeket, figyel ő
is a más jó vagy rossz hírére,46 de őt (szerinte: környezetével ellentétben) már
valóban az igazság keresése mozgatja: becsületüket és tekintélyüket féltő ellenfelei
gyakran a szemére is hányják: „Te francia, örökké külön és hosszú voksot mon
dasz, quidquid agunt alii, semper contrarius esto",47 s maga is gyakran, büszkén
ismeri el: „az én voksom más volt".48 Lelkiismeretére hasonlóképpen büszke és
érzékeny:49 számára a racionális cselekvés és gondolkodás a legfőbb értékek.
44

45
46

BETHLEN Miklós Önéletírása, I-n, s. a. r. V. WINDISCH Éva, Bp., 1955.

BETHLEN, i. m., Elöljáró beszéd, 2-8. fejezet, I, 35-56.
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BETHLEN, i. m., I, 328.
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Bethlen Miklós már nem tekinti a becsületén esett sérelemnek, vérrel lemosan
dó foltnak, hogy Teleki kancellár az egész ország füle hallatára ordít vele:50 bolon
dok a duellizálók. Tart a megszidástól, de jobban a megveretéstől, s leginkább a
fogságtól: a becsület védelménél sokkal fontosabb számára emberi méltóságának
megőrzése. A méltóságra vigyáz, ha a becsületre már nem lehet, s talán nem is
érdemes. Telekivel szemben kidolgozott, a méltóságot őrző, a becsületre fittyet
hányó, s még a lelkiismeret által is alig moderált viselkedési stratégiája az eddi
giek fényében némiképp groteszk, mégis a modern emberkép kialakulásának fon
tos, korai jele.
„De legnagyobb kísértetem volt, hogy ha verni kezd elálljam-é? gondolám,
hogy ha a vereségig mégyen, s elállóm, semmitsem nyerek véle, vagy verve öl
meg, vagy megfélszegít s azonfeljül megfogat, s tömlöcben, vasban rohaszt el. (...)
Vala ekkor nékem egy jó erős rövid nádpálcám, gombos, én ennek a végébe csináltaték egy jó íznyi hegyes vasat, mondván jégen, síkon jobban támaszkodhatom
hozzá. Feltevém magamban, ha reám jőne és egyszer megüt, én nem ütöm, de a
pálca hegyes végét ha aranyozhatom, a gyomra száján beléütöm egy-, és ha lehet
kétszer, háromszor is, hogy vagy soha senkit se ver ebben az életben többet, vagy
bizony lészen a borbélyoknak gondja véle. Törvénytől, ő kezdvén, nem félhetek,
annálinkább megunt életemmel nem gondolok. Dücsőség az Istennek, aki ebbe a
fekete kísértetbe nem vitt."51
IV. 2. Kuruckori énekek
Végezetül a históriás ének 18. századi mutációi között (immár inkább csak
kitekintésként) vizsgálódva feltűnő, hogy a becsület, a vitézi tisztesség és a hírnév
fogalmai már teljesen hiányoznak ezekből a szövegekből is: a becsületre való
hivatkozás már nem érv a hősi halál vagy a hősi élet mellett.
Tolvaj Ferencnek az 1703-1705-ös évek harcairól szóló Rythmica história]^1 pont
ról pontra felmondja azt a katonai szabályzatot, amely a 18. század elejére az adott
katonai közösség életében a viselkedés szabályozásában a belülről vezérlő becsü
let megüresült helyére lépett: „hogy rendesebben a dolgok folyjanak" (81-200).
A státus végső megrendülésével a szerződés súlyos, helyenként halálos szankci
ókkal megerősített elve végképp győzedelmeskedett. A hadsereget ideológia he
lyett a nyers, bár szabályozott erőszak tartja össze. Kemény János (a 17. század
közepén még anomáliának tetsző) hegyestőre a 18. század elejére a paradigma
rangjára emelkedett.
A Magyarország, Erdély, hallj új hírt53 incipitű, 1705 környékéről származó, híres,
gazdag utóéletű ének már a régi ideológiai ballasztok teljes hiányában, a puszta
névsorolvasással, az eljövendő hősök nevével buzdít a harcra. Az argumenta mortis
tekintetében a teológiai megfontolások a keresztény-pogány ellentét megszűnté
vel érvényüket vesztették, a politikai érveket nincs idő és mód kifejteni, egyébként
is csak toborozni kell, a seregben majd rendet tart a regula. A toborzó célú érvelés
alapja pedig egyre inkább a(z egyelőre) megkérdőjelezhetetlen közösségek, a csa
ládtól a hazáig.
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„Szép hazádért, kedvesidért,
De mért szánnál ontani vért?" (34-35.)
Végezetül Dalnoki Veres Gerzson 1722-ben befejezett nagy terjedelmű Kuruc
krónikája54 némiképp idealizáló céllal felidézi még a heroikus múltat és annak
nyelvét, de már sugallni sem próbálja, hogy az ábrázolás irodalmi konvenciója és a
valóságos világ normarendszere egybevágnak.
„Homérus ha eléjönne,
És ez mai napon élne,
Az ő bölcs elméjének is
írásra megszóllónak is
Adna gondot és dolgot." (145-149.)
Sőt, Dalnoki Veres Gerzsonnak nincs kedve a homéroszi hagyományokat foly
tatni. Tartózkodásának nem teljesen költői kérdése, mint nyílt kijelentés, nem csak
a becsületközpontú ember, de a históriás énekek, e szép dalok különösen hosszan
tartó történetét is végképp lezárja.
„Az sok megesett dolgakat
Mind leírni már azokat
Ki győzné őket számlálni,
Minden dolgát lerajzalni,
Elkezdem és elvégezni." (200-204.)55
A becsület a legjobb esetben is respektussá (97. strófa) silányodik, az egyéni
virtusok sokszínűségét pedig lassanként elkezdi tömeggé szürkíteni az egyre olajozottabban működő hadigépezet.
„Már rendelt seregben megyünk itt egymásra,
Zúgnak már az ágyúk két fél romlására,
Tisztek elölmennek, resolucijóra
Kell magokat adni hirtelen halálra." (569-572.)
V. Summa
A becsületes ember Bethlen Miklós (nyomtatásban egyébként először majd csak
1858-ban megjelenő56) Emlékiratával berekesztődő, de le nem záruló történetét to
vább vizsgálhatnánk Petőfi (Ottlik Budájának Medve Gábora által is újraolvasott)
Nemzeti daláig, Arany Szondi két apródjáig, a Nagyidai cigányokig, Jókai Szegény
gazdagok című regényéig,57 vagy akár a ma érvényben lévő Büntető Törvénykönyv
54

i/o., 219.
Lásd még a 48. strófát.
Magyar Történeti Emlékek, H—III, Gróf BETHLEN Miklós Önéletírása, I—II, szerk. SZALAY László, Pest,
Heckenast Gusztáv, 1858.
57
E két utóbbi, különösképpen szembeötlő példát korábban értelmezéssel is alátámasztottam:
SZILASI László, „oda alant lakik, aki azt mozgatja" (Jókai Mór Szegény gazdagok című regényének románcos
olvasata), Alföld, 1994. október, 44^57; Uő-, „környékezi már néminemű kétség" (Arany János: A nagyidai
cigányok), ItK, 1996, 395^14.
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becsületsértéssel foglalkozó szakaszaiig.58 Az eddigiekben csupán a berekesztődés
pillanatáig vázolt történet nyilván áttekintésnek is futólagos (csupán két műfajra
koncentráló, az eredet kérdését fel nem vető, a kínálkozó eszmetörténeti kontex
tusoktól és a nyilvánvaló hatásoktól szántszándékkal eltekintő) vizsgálatából is
levonhatók azonban már bizonyos tanulságok.
Bár magam is úgy gondolom, hogy „egy adott kultúra megértéséhez az abban
a kultúrában érvényes (illetve tételezett) személyiségeszményen keresztül vezet
az út"/ 9 a becsület és a méltóság kérdéskörét most mégsem a valósághoz való
viszonyában, hanem pusztán irodalmi konvenciórendszerként vizsgáltam.
Az eddigiek alapján úgy látom, hogy a régi magyar irodalomban létezett leg
alább egy olyan konvenciórendszer, amely nagy figyelmet fordít az emberi tettek
belső mozgatóira. Úgy tűnik, hogy a tisztesség elsősorban a 16. század szava, de
a becsület (nyilván korábban sem: mindig már nem érintetlen) rendszerét már ek
kor kikezdték a puszta élet értékének felismeréséből és az anyagi megfontolások
ból táplálkozó érvek, ezért újra és újra aktuális szerződésekkel kellett megerősí
teni. A 17. századi történet tényezői még ugyanazok, de a túlélés és a pénz érvei
itt már nyíltan a becsület fölébe kerekednek. A civilizáció folyamata™ halad előre,
az elnyomás, az ellenőrzés és a kirekesztés hatalmi gépezetei egyre olajozottabban
működnek/ 1 a hadiszervezet egyre racionálisabb62 - ezzel (nem is olyan rejtett)
ellentétben azonban mindenkinek egyre drágább az élete, az életben maradás
ösztöne és érvrendszere pedig egyre erősebb. A korai 18. század embere pedig épp a becsület romjain, a társadalmi szerepek és álarcok mögött - megtalálja iden
titásának új alapját, az emberi méltóságot.
Mindez persze önmagában nem túl nagy újdonság.63 Régóta tudjuk, hogy a
hierarchikusan berendezett társadalomban a mindennapi élet etikettje becsület
beli ügyek sorozatából áll. Tudjuk, hogy a becsület az önmeghatározás hagyomá
nyos társadalmi szerepekhez és eszményekhez kötött módja, a magatartás és az
értékek rendje átfogó követelményrendszer, s mint ilyen, meg-megújuló kísérlet
a közösség által szentesített, öröklött normák birtoklására, az archetipikus visel
kedési minták életre keltésére. Ismert az a folyamat is, melyben a becsület először
polgáriasuk, majd végképp feloldódott, végül megszűnt, s helyét a modernitás
ban átvette az emberi méltóság, a társadalmi meghatározottságoktól független
emberi lény mivoltának és értékének mint adottságnak a tudata.
5S
Btk. 179. és 180. §. A becsületközpontú emberkép továbbélését jól mutatja a becsület mai jogi
definíciója. „A becsület (megbecsülés tisztelet, jó hírnév) erkölcsi és szociológiai fogalom, amely a
büntetőjogi megítélés szempontjából két elemből tevődik össze: 1. a társadalmi megbecsülésből amely viszonylagosan objektív, és az egyén sajátosságaira, tulajdonságaira, magatartására, emberi
értékeire vonatkozó, a környezetében kialakult társadalmi értékítéletet jelenti; 2. másrészt az egyén
önbecsüléséből (emberi méltóságából) - amely az egyénnek azt az igényét fejezi ki, hogy kapcsolata
iban a fentieknek megfelelő, de legalább a társadalom kulturális szintje szerint kialakult érintkezési
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viszonylagosan szubjektív fogalom." (HORVÁTH Tibor, KERESZTY Béla, MARÁZ Vilmosné, MERÉNYI
Kálmán, NAGY Ferenc, VIDA Mihály, Fejezetek a magyar büntetőjog különös része köréből, Szeged, 1993,
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Cervantes Don Quijotéja (1604-1605) a lovagiasság puszta retorikává válásának
korában őrültségként leplezi le az én bármiféle azonosítását az archetipikus min
tákkal, s a másik gyakran idézett példa, Shakespeare IV Henrikjének (1596-1597)
Falstaffja is ismerős szavakkal számol le a régi világgal.
„Herceg: Elvégre te is tartozol Istennek egy halállal. (El)
Falstaff; De még nem esedékes: nem kellemes határidő előtt fizetni. Miért le
gyek túlfizetésben annál, aki fel sem szólított? De hát nem erről van szó: a becsület
ösztökél. De hátha a becsület agyonösztökél? Akkor mi lesz? Lehet-e becsülettel
pótolni egy fél lábat? Nem. Vagy egy fél kezet? Nem. Vagy enyhíteni egy seb fájdalmát?
Nem. Akkor hát a becsület nem ért a sebészethez? Nem. Mi a becsület? Egy szó. És mi ez
a szó, ez a becsület? Levegő. Ez tiszta számvetés. És kié a becsület? Aki szerdán meghalt.
És érzi a becsületet? Nem. Hát hallja? Nem. Akkor hát a becsület nem érzékelhető. A. ha
lottnak nem. Akkor talán az élőkkel együtt él? Nem. Miért? Mert a rágalom nem szen
vedheti. Akkor hát én nem kérek belőle: a becsület csak festett halotti címer; és ezzel véget
ér az én katekizmusom. "M
A modernitás a méltóságot éppen a becsület hitelüket vesztett roncsai közt lelte
meg. Régi felismerés, hogy a szerepek és a társadalom által kikény szeri tett nor
mák mögött vagy alatt az emberi méltóság rejtezik, de e belső valóság csak a
modernitásban kap majd központi szerepet. A modern ember identitása (ellentét
ben a becsület emberével) lényegileg független, ezért apránként valóban teljesen
függetlenedik is az intézményes szerepektől: identitását, méltóságát azokon kívül
s velük szemben határozza meg újra és újra. A keresés célja önmaga.
A fáziskésés persze szembeötlő most is: Bethlen szövege bő egy évszázaddal
Cervantes és Shakespeare idézett műve után születik, az igazán megfontolandó
mégsem ez.
Arnold Gehlen a modern regény megjelenését olyan irodalmi formaként üdvö
zölte, amely a legteljesebben tükrözi vissza a modernitás új típusú szubjektiviz
musát.65 A személyiségeszmény nyilvánvaló módon hatással van a műfaji rend
szerre, és viszont: a tisztesség és a hírnév által vezérelt hős pl. tipikusan eposzi
figura, de becsületes emberekről egész egyszerűen nem lehet regényt írni. A magam
részéről a most vázolt folyamat elsődleges fontosságát éppen abban látom, hogy
a becsületközpontú emberkép nagyon erős konvenciójának Bethlen Miklóssal berekesztődő, de le nem záruló története az egyik kézenfekvő oka lehet (az eposz
műfajához való szűnni nem akaró ragaszkodásnak, és a magyar irodalom sokak
szerint máig megőrzött alapvetően romantikus és románcos jellegének, de min
denekelőtt:) a magyar regény feltűnően kései születésének:66 Jósika Abafija csak
1836-ban jelenik meg, de még az sem bizonyos, hogy a század második felében
uralkodó Jókai szövegeinek műfaja valóban regény.
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A kérdést korábbi szövegemben vetettem fel: Sejtések: A Jókai-szakirodalom ellenőrizhető kijelentése
inek látens paradigmája, ItK, 1993, 621-649.
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Még fontosabb azonban, hogy a tárgyalt szövegek retorikai kérdésből induló,
és csak látszólag teljesen más irányba forduló vizsgálata nem csupán a mai ma
gyar irodalomnak az emlékiratokhoz és az emlékirat műfajához (Ottlik, Mészöly,
Esterházy, Nádas), valamint a régi magyar történeti témákhoz (Darvasi, Háy,
Láng, Márton) való nyílt, a hagyományt újraíró (az emlékiratokat a magyar prózai
hagyományból - ismeretlenül - kilökő magyar felvilágosodást felülbíráló) vonzó
dására kérdez rá újra, de szempontunkból talán megalapozottabbá teheti azt a
régóta közszájon forgó vélekedést is, mely szerint a magyar nyelvű regény egyál
talán nem kései születésű, hiszen története nem Jósika Abafijával 1836-ban, nem
is 1788-ban Dugonics Eteflbájával, még csak nem is a 18. század közepi románokkal,
hanem a század legelején Bethlennel, sőt talán már 17. századi emlékiratíró tár
sainak szövegeivel elkezdődik.*8
„Ubi non est, ott ne keresd, hanem az ő helyén, ott pedig igen szorgalmatoson. "ffi
László Szilasi
ARGUMENTA MORTIS
(Arguments et contre-arguments de la mórt héroique: l'honnéteté et la dignité
dans la poésie épique et dans les mémoires anciennes hongroises)
D'aprés l'examen d u Systeme des arguments rhétoriques des textes choisis dans la littérature
ancienne nous pouvons dire qu'il existait un Systeme de traditions, trés interessé par les motifs internes
des actes humains. L'honnéteté est le terme typique surtout du XVIe siécle, mais le Systeme
(probablement loin d'etre intact déja auparavant) subit désormais les assauts des arguments ay ant
comme source les valeurs de la vie et des considerations materielles reconnues. Les elements
principaux de l'histoire du XVIIe restérent toujours les mémes, mais ici sans se cacher, les arguments
de la survivance et de l'argent s'imposaient face ä ceux de l'honnéteté: l'appareil de l'oppression, du
contröle et de la discrimination fonctionnent de mieux en mieux - ce qui eut comme consequence que
l'instinct et l'argument de la survivance devenaient de plus en plus forts. Derriére les masques et les
rőles sociaux, avec une honnéteté ruinée l'homme du début du XVIIIe siécle trouva un nouveau
fondament de son identité, la dignité humaine.
II est evident que l'idéal d'homme et le Systeme des genres s'influent réciproquement: le héros
guide par l'honnéteté est une figure d'épopée, or il est impossible d'écrire des romans sur les hommes
honnétes. L'histoire de la trés importante tradition de l'idéal d'honnéteté dönt le dernier représentant
ä l'époque était Miklós Bethlen peut étre considérée comme une des raisons trés probables du grand
retard de la naissance du román hongrois.
Par la suite l'examen traite l'attraction exercée par les mémoires et le genre des mémoires sur la
littérature hongroise contemporaine (Ottlik, Mészöly, Esterházy, Nádas) ainsi que l'intérét porté aux
sujets historiques (Darvasi, Háy, Láng, Márton). A propos des événements récents de l'histoire littéraire
l'examen rappelle l'idée plus ou moins répandue qui est ceci: la naissance du román en langue
hongroise n'est pas si tardive - ni Í'Abafi de Jósika de 1836, ni YEtelka de Dugonics de 1788 ni mérne
les 'románs' du XVIIIe n'étant pas les premiers, l'histoire du román commenca avec Bethlen au début
du XVIIIe, ou mérne avec les mémoires du XVIP siécle.
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Mindezzel természetesen nem akarom azt állítani, hogy a regény műfaja a magyar irodalomban
autogenezis útján jött volna létre, csupán azt, hogy a regényműfaj befogadásának és elsajátításának
legalapvetőbb alkotói előfeltételei, véleményem szerint, jórészt az emlékiratok - monografikus alapos
sággal ezideig nem vizsgált - történetében teremtődtek meg. Mivel pedig egy műfaj recepciója aligha
magyarázható egy egytényezős elmélettel, az általam elmondottak és például Kecskeméti Gábornak az
utile et dulce elvén belüli hangsúly-áthelyeződésre alapozó, a gyönyörködő, műélvező, autonóm
közönség létrejöttére koncentráló koncepciója {Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. KECS
KEMÉTI Gábor, Bp., 1993 [Régi Magyar Prózai Emlékek, 10], 577-613, főként 605-610) megítélésem
szerint nem vitában állnak, hanem kiegészítik egymást. Kecskeméti példája (i. m., 606) éppen Bethlen
Emlékiratai
m

BETHLEN, i. m., 50.
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