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Vas István

VALLOMÁS A TÖRTÉNELEMRŐL

A meséket túl korán kellett abbahagynom. Én még szívesen elhallgattam volna anyám 
meséjét a békakirályfiról vagy a FráuleinétTangalilinbo királykisasszonyról, tekereg
tem volna még az arab és perzsa királyfiak meselabirintusában, elábrándoztam volna 
Dongó és Mohácsi hazudozásain, de az osztálytársaim már Old Shatterhand és Old 
Firehand kalandjairól beszéltek a tízpercekben. Nem mondom, hogy nem olvastam 
volna élvezettel WinNETOU-t vagy Verne regényeit (igaz, hogy a „tudományos” részek 
gondos elkerülésével), de mivolt ez az Ezeregyéjszaka-hoz képest? Csak akkor nyu
godtam meg igazán, amikor belekezdtem egy tizenöt kötetes világtörténelembe, 
aránylag elég gyermeteg kedéllyel. Megint elmerültem egy tarka tengerbe, mint évek
kel azelőtt, a szörnyetegek és istenek közé. I. Ferenc király Madridban, Károly császár 
fogságában! Mennyit képzelegtem erről! Első pillanattól kezdve szenvedélyesen az ő 
pártjára álltam. V. Károly nem imponált sem azzal, hogy birodalmában sohasem ál
dozott le a nap, sem pedig azzal, hogy az estremadurai kolostor falai között saját ko
porsójában hált. I. Ferencet ledérnek és kedvesnek képzeltem. Egyformán szerelmes 
voltam a csipkegallérjába és a barátnőjébe, Poitiers-i Diannába. Nemrégiben olvas
tam, hogy ez a hölgy, amikor Ferenc király felajánlotta neki, hogy törvényesítteti leá
nyukat, inkább lemondott róla, mintsem eltűrje a parlament beleszólását szerelmi 
életébe; ekkor hirtelen újra felébredt bennem ez a Valois-világ, tündérvilág, ahogy 
akkoriban képzeltem, a francia gótika és flamand renaissance mélységes derűjével. 
Láttam Henrik császárt Canossa alatt a hóban, láttam Matild őrgrófnőt térdepelni, 
rózsaszínű ruhában, aranycipőben, fekete feszület előtt. Szemem előtt vonultak el a 
Liga menetei, de a lándzsák zöreje mögül is kihallottam IV. Henrik király röhögését. 
Az is kedves ábrándom volt, amint ez a király apró lovon lovagol Párizs felé, görbe, 
rezes orral, szürkülő szakállal, csillogó szemmel. „Párizs megér egy misét!” De meghit
tem ezt akkor, hiszen éjjel-nappal egyébről sem álmodtam, mint Párizsról. Azonkívül 
láttam Torstensont, amint köszvényesen hordatja magát diadalról diadalra, elképzel
tem Turenne ragyogó és daliás seregét, amint végigdúlja és -fosztogatja a pfalzi őr
grófságot, kihányva a speyeri királysírok csontjait. A németek ebben az évben a francia 
hadvezérekről nevezték el kutyáikat. (Mellesleg ez a kép jutott eszembe, amikor öt 
évvel később Elzászban jártam. Akkor folyt le a colmari autonomista per, amelynek 
vádlottak egy Fachaud nevű ügyész általános megdöbbenésre súlyosan elítélte. Va
sárnap, amint végigmentem a colmari korzón, láttam, hogy ott hemzseg az egész nép, 
munkások, parasztok, kispolgárok, de nemcsak Colmar népe, hanem Strasbourgé, 
Schlestadté, Mühlhausené is. Mindenki kutyát vezetett pórázon, melyet Fachaud név
vel biztatott. Zengett a tér a pfuj, Fachaud-tól, kuss, Fachaud-tól, a kacagástól és uga
tástól. Egész Colmar egyetlen Fachaud-kiáltás volt, nem is tudom, honnan vettek 
ennyi kutyát ebben a kis tartományban.) Újra és újra elolvastam azt a jelenetet, ahol 
XIV. Lajos serege fogai közé veszi a kardokat, és a lovak hátán átúsztat a Rajnán, így 
ütve rajta a meglepett és jám bor hollandusokon. Azonkívül a Szépművészeti Múze
umban gyakran álltam meg Juan Carrena de Miranda képe előtt, amely egy előkelő
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ifjút ábrázol égő feketében, vékony fehér gallérral, halovány orcával, ajakkal és olyan 
dekadens szépséggel, hogy ma sem tudom borzongás nélkül szemlélni. Pontosan 
ilyennek képzeltem Don Carlost, amint szeme rátéved az Escorial alatt elterülő sík
ságra, miközben csokoládékávét fogyaszt hagymával és vörösborral, mert nem tudom, 
mi okból, sokáig azt hittem, hogy ez volt a spanyol királyok mindennapi vacsorája.

Mire azonban a tizenkettedik kötet végére értem, már szentül hittem, hogy törté
nelemmel foglalkozni értelmetlen, sőt vétkes időtöltés. Ki tanított erre? éppoly kevéssé 
felelős bárki is ezért a nézetért, mint mindazért a zöldségért, amely szorosan hozzá
tartozott az ifjúság egy részének élet- és világszemléletéhez. Be kell vallanom, hogy 
én is ehhez a részhez tartoztam. A történelem ugyan továbbra is érdekelt, de azt hit
tem, ez is a ponyva iránti hajlamomból következik, amely a detektívregények és ero
tikus regények olvasására késztetett. Magamat megbüntetendő nem fordítottam gon
dot arra, hogy újabb és jobb történelmi műveket olvassak el, hanem ugyanazt a meg
lehetősen közepes világtörténelmet forgattam át újra és újra. Biztos, hogy eszmény
képeink, a modern mesterek, sohasem állították mindazt a képtelenséget, melyet mi 
hittünk és vallottunk, legfeljebb magatartásukban volt valami, ami igazolta azt az ösz
tönös törekvésünket, hogy a múltat megvessük, és elképzeljük közeli lehetőségét egy 
olyan átalakulásnak, amilyenre a történelmi idők óta nem volt példa. De még ha he
vesen állították is az ellenkezőjét, nemigen vettük észre. Volt egy görögtanárom, aki, 
ahogy most már visszaemlékszem, valóságos művészi órákat adott a görög nyelvből 
és irodalomból, s aki egyik legfinomabb képviselője volt annak a humanista gimnázi
umnak, ahol tanították ugyan a görögöt az ötödiktől kezdve, de nem követeltek belőle 
érettségit. Ez a gimnázium kissé maga is elhitte a szülőknek és a közvéleménynek ál
landó szemrehányásait, hogy mire is ez a sok fölösleges holmi a szegény gyerekeknek, 
csak teher az életben; s így a görögöt, latint, történelmet mintha állandó és titkos lel
kiisme ret-furdalással tanították volna. Tehát ez a görögtanárom kapott egyszer rajta, 
amint Xenophón tárgyalása közben Babits Recitativ -ját olvasgattam. Csöndesen 
hívta fel a figyelmemet Babits Klasszikus álmok című versére, de figyelmeztetése 
nyomtalan maradt. Olyanok voltunk, mint némely ravasz ember, aki csak akkor süket, 
ha nem akar valamit meghallani. Ezekben az években fordították magyarra a legújabb 
franciákat olyanképpen, hogy kihagytak belőlük minden rímet, ritmust és azt a kevés 
értelmi logikát is, ami volt bennük. Guillaume Apollinaire, aki a háború alatt tiszt volt 
a francia hadseregben, a frontról, hogy hetvenkedőkedvét kimutassa, kedves rímes 
és érzelmes verseit bravúros rajzok, galambok, szökőkutak, nyakkendők, órák formá
jában írta fel a levelezőlapra; ebből a játékból Hunniában költészeti irány lett, melyet 
nagy komolysággal folytattak. Egy angol folyóiratban olvastam, hogy Oswald Speng- 
ler tanainak keletkezése és teijedése a legyőzött államok szellemi fiatalságára jellemző, 
mert ennek igazságérzetét és emberi eszményeit olyan megrázkódtatás érte, hogy szí
vesen fogadta azt a művet, mely történelembölcseletileg a világ végét jósolta, a nyugati 
civilizáció bukását. Sajátságos, de tény, hogy a közép-európai ifjú egyszerre lehetett 
spengleriánus és szocialista. Minél inkább hitt a fennálló kultúra bukásában, annál 
nagyobb figyelemmel, lelkesedéssel és mono mániával készült arra az elkerülhetetlen
nek látszó ugrásra, mellyel az emberiség a jövő felé lendül, s amelyet a szocializmus 
egy tanítómestere így nevezett: „Ugrás a szükségszerűség birodalmából a  szabadság biro
dalmába. ”

Elmondjam-e, miféle külső és belső átalakulás vezetett vissza a történelemhez? In
kább máskor, amikor majd az idő már jobban elvégezte hegesztőmunkáját. De eljött
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az a korszak, amikor már bizakodni is csak a történelem segítségével tudtam. Szüksé
gem volt a történelem jótékony ködére; már csak a múlt biztosíthatta, hogy a jövő 
mégsem lesz talán olyan szégyenteljes, mint ahogy a jelen  mutalja. Most éreztem csak 
átkos következményeit annak, hogy éveken át csupán egy elavult és jelentéktelen vi
lágtörténet köteteit olvastam. Azt sem tudtam, hol kezdjem a tájékozódást. A törté
netírás álnok gazdagsága előtt úgy álltam, mint paloták között a szegény ifjú, aki ha
bozik, hova kopogjon be először, hogy ki ne dobják, és még ajánlólevelet is kaphasson 
a másik házhoz. A pozitivista történelem untatott, a szellemtörténet gyanakvóvá tett. 
Eleinte a legolcsóbb műfajnál maradtam, amelyet talán leleplező történetírásnak le
hetne nevezni, s ahová egyképpen beletartoznak a marxista és pszichoanalitikus mű
vek. De hamarosan megcsömörlöttem az effajta nyárspolgári kajánságtól, mely gyö
nyörrel bizonyította be, hogy az egész világtörténelemben egyéb se számított, mint a 
gazdasági érdek; vagy rámutatott a francia forradalom valódi rugójára, ti. hogy XVI. 
Lajos nem minden szempontból volt egész férfiú. Különben is mindig visszataszított 
a modem ember fölénye, amelyre ráillik az anekdota a zsidóról, aki okosabb, mint a 
jó  Isten, mert az Isten csak mindent tud, ő azonban mindent jobban. Még mindig 
igyekeztem olyan történelmet olvasni, amelyből némi vigaszt merítettem, például 
azokból a kötetekből, melyekben Renan meséli el a kereszténység eredetét. Ezekből 
már nem a tanulság maradt meg bennem, hanem néhány felejthetetlen egyéniség, 
ázsiai tájék és általában a Krisztus születése körüli élet a Római Birodalomban. Ettől 
kezdve a történelemben is a vízió érdekelt elsősorban, az alakok, a képzelet és alakítás 
kettős, elbűvölő játéka. Olyan művek vonzottak, mint Szekfű történelmének néhány 
remekbe faragott része, a Goncourt testvérek könyve a XVIII. század asszonyáról, a 
francia társaságról a forradalom alatt, vág)' Huizingáé a középkor őszidejéről. De ilyen 
nagyon kevés akadt. A történelemkönyvek legnagyobb része, ami a kezembe került, 
ha nem volt nagyon is száraz, telítve volt politikával. Egyformán ellenemre volt a „bal
oldali” történész, aki megrótta Rákóczit, amiért nem tudta áttörni a feudalizmus osz
tálykereteit, és a „jobboldali” történész is, aki azzal utasította vissza ezt a szemrehá
nyást, hogy Rákóczit barokk társadalma determinálta, és történelmietlen álláspont 
azé, aki ezt nem látja be. S még ő vádolta a másikat aljas materializmussal! Lassan-las- 
san jöttem rá, hogy a régiek ebben is bölcsebben, tisztábban láttak, és bonyolultabb 
gondolataikat egyszerűbben, klasszikusabban fejezték ki. Rákóczi világosabban írja le 
korának osztálytagozódását és a nemesség hibáját, mint bármely mai történész. S 
mennyivel élesebben rajzolta meg Tacitus a latinok birodalmát és nagy alakjait, mint 
Ferrero, akinek művét valaha nagy elismeréssel olvastam. Tacitus egy-egy szakaszán 
hetekig elmerengtem, s amikor a Berlini tér és Újpest között a tömött villamoson pus
ka segítségével megemésztettem egy mondatát, úgy éreztem magam, mintha domb 
tetején, rózsalugasból nézném a világot. Már meg is békültem volna vele, ha mindig 
izgatóbb olvasmányok nem tolakodtak volna elő, Görgey és Rákóczi emlékiratai, Thö
köly és Kölcsey levelei, Széchenyi lázas könyvei, Kemény Zsigmond tanulmányai, Zrí
nyi Miklós művei. A magyar történelem! Furcsán voltam vele. Valaha nem is igen vet
tem róla tudomást. Nem volt számomra fontosabb, mint a többi nemzet történelme, 
azokat pedig színesebbeknek, gazdagabbaknak hittem. Ma már tudom, hogy ugyanaz 
a gyávaság működött bennem, amely mindig menekülni igyekezett az élet mélyebb, 
kegyetlenebb, fájdalmasabb formái elől, és amely egy-egy orosz regény után Jókai, 
Mikszáth műveit adta a kezembe. A magyarok általában nemigen tudnak történel
mükhöz fájdalom nélkül közeledni. Az enyémet aoznban csak az értheti meg igazán,
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akinek Magyarország választott hazája. Vannak barátaim, akik úgy mesélnek a régi 
magyarokról, a nemességről, mint családjukról, és a magyar múlt eseményeit úgy be
szélik el, mint derűs vagy keserű családi történeteket. Ilyenkor nem tudom megaka
dályozni, hogy zavar és irigység ne tóduljon a gyönyörködésembe. Éppígy irigylem a 
költőt, aki -  „0 , az a  nemesség!” -  így fakadhat ki keserűen, és saját őseiért kiált bosz- 
szút a versben. Én pedig úgy hajoltam a magyar történelemhez, olyan féltékenyen és 
kielégíthetetlenül, mint ahogy a férfit izgatja szerelmének múltja, s mint ahogy az igazi 
szerető sohasem tud belenyugodni abba, hogy nem ismerte kedvesét tipegő kislány 
korában, nem segíthetett neki, amikor leckéi fölött törte a fejecskéjét, és nem ő kísérte 
az első bálba.

Hazám nem annyira a térben volt, mint az időben. Budapesten kívül alig ismertem 
valamit Magyarországból, s mivel körülményeim a legszerényebb utazást sem enged
ték meg, már éppolyan hevesen vágyódtam Székesfehérvárra, Pécsre, Egerbe, a Ba
latonhoz, a Bakonyba, a Hortobágyra, mint valaha Párizsba és Indiába. Sokkal inkább 
el tudtam képzelni Magyarországot a török hódoltság alatt, mint manapság. Általában 
a történelem, akár valami megemésztetlen hús, megmérgezte gondolkodásomat és 
idegzetemet. Persze voltak ennek előnyei is. Az a fiatalság, melyből elindultam, kény
telen volt belátni, hogy a világon minden ellenkezőképpen történik, mint ahogy ő hitte 
és szerette volna. Nem volt könnyű dolog ebbe beletörődni; de engem maga az idő 
vett karjába, és ringatott az élet fölött. Menekülés volt ez? Igen, de a valóság zűrzava
rából, s megtaláltam az idő ritmusát, melynek szintén van teremtőereje. Reggel, ami
kor felébredtem, titkos megelégedéssel töltött el, hogy kikerülhetetlenül este lesz, és 
hogy ez tegnap is így volt, és holnap is így lesz. Körülöttem még azon vitatkoztak, 
hogy Oroszországban államkapitalizmus van-e, s én már azt sem csodáltam volna, ha 
Sztálint prémes szokmánban, hermelines föveggel láttam volna kilépni a Kreml ka
puján. Miközben a Nouvelle Revue Frangaise-hen Gide megtérésének hatása alatt gyer
meteg tanúbizonyságok jelentek meg a sztahanovizmusról, miközben Barbusse Sztá
linról írt könyvet, Thomas Mann a száműzetésből írt keserű levelet, és Európa gótikus 
városaiban ujjongó barbárok meneteltek, én Burckhardt Nagy Co nstantinus-ában 
követtem a Római Birodalom züllését. Míg Alfréd de Vigny versét fordítgattam:

„Hamis szerep mögött oly büszkén tetszelegnek,
De reng a  föld  a sok kis néptribun alatt,
Adnak a  sürgető és tapsoló tömegnek 
Múlékony, gondosan hízelgő szavakat;
Szűk csarnokok között mindig új hallgatóság 
Vet a  politikus ripacsnak talmi rózsát,
Mely elhervad korán sm ég illatot sem a d - ”

hogy is tudtam volna különösképpen felháborodni a modem politikusokon? Annak 
a kiválasztott fajtának közepében születtem és éltem, mely ezredévek óta naponta ret
teg életéért és égi meg földi javaiért. Egy ismerős fiatalember nemrég arra kért, adjam 
neki kölcsön Baudelaire-nek azt a versét, ahol a költő egy iszonyú zsidó nő mellett fek
szik az ágyon, mert erről előző este szó esett a társaságban. Elhoztam neki, s ő elkezdte 
olvasni. „Une nuit que j'étais prés d'une affreuseJuive.” De úgy látszik, még ekkor sem 
tudta eldönteni a társaságbeli vitát, mert ezzel a kérdéssel fordult hozzám: „No tehát 
antiszemita volt-e Baudelaire vág}' sem?” Én azokra a sokkal hatalmasabb birodalmak
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ra gondoltam, melyek már fölvették valaha a harcot ezzel a néppel, a világ legszebb, 
legragyogóbb birodalmaira, Rómára, Egyiptomra, és nem tudtam együtt aggódni a 
siránkozókkal. De amikor nyáron Szentendre fölött egy dombon a Szigeti veszedel
m et  olvastam, s utána végignéztem az alkonyi napban a cseh határtól a római fürdőig 
és még lejjebb, a Gellérthegyig, szívem elszorult a gyöngéd és törékeny Pannóniáért.

Maga a történelem azonban, az eleven, egyre közelebb került a való élethez. Vonult 
az égen, mint fekete felhő, fakadt a földből, mint fekete sár... Egy este baráti társaság
ban ültünk együtt. Valaki felolvasta nekünk Édes Gergely Theokritosz-fordítását, me
lyet az Akadémiában lévő kéziratról másolt. Ugyanezzel a filológus barátommal men
tünk hazafelé tíz óra tájban. Láttunk ugyan izgatottabb embereket, én még töpreng
tem is, mi történhetett, barátom azonban -  „majd megtudod idejében” -  így csillapí
tott. Sikerült is hazajutnom a Lánchídon át, anélkül hogy a beszédfoszlányokat meg
érthettem volna. így elég tűrhetően aludtam, s másnap azzal a derűsebb kedéllyel 
szálltam villamosra, mely szombati napon a hivatalnokembert el szokta fogni, és elő
vettem a homéroszi APOLLÓ-HlMNUSZ-t, melyet Goethe fordított németre. Alig kezd
tem bele, mellém telepedett egy kollégám, s „no mit szólsz hozzá?” -  kérdezte. Fogal
mam sem volt hozzá, mihez. „A németek bevonultak Ausztriába” -  s már darálta is az 
eseményeket azzal a kibírhatatlan újságstílussal, mely mindinkább behatol a közbe
szédbe is. Én megkíséreltem olvasni még Létóról, amint átkarolja a pálmafát, lábát 
nekitámasztja a fűnek, és hosszú fájdalmak után megszüli az isteni gyermeket Délosz 
szigetén; de mérgezett képzeletem már másfelé robogott, elképzeltem, amint német 
katonák vonulnak át Salzburgon, s már felvillantak előttem I. Ottó császár csapatai, 
amint 961-ben nehéz vértjeikkel átkelnek az Alpeseken, és aláereszkednek az olasz 
síkságra. Láttam a világtörténelem két mitikus alakját, a Hódítót és a Lemondót. Aztán 
eszembe jutottak Petőfi sorai: „Miként elpusztult Jéruzsálem, El fogsz pusztulni, Ausztria. ” 
Mégiscsak fog a költők átka, ha nem is mindjárt -  gondoltam, s az unalmas újságha
sábok meg a nagy emberek jelentéktelen arcai mögé felrajzoltam a meséket és legen
dákat, amiket elhihetnek majd az eljövendő századok. De a történelem-mitológiába 
sem menekülhettem sokáig. Kedélyes-hangos szóváltás fröcskölt a fülembe. „No, ko
mám, pucolnak már a zsidók!” „Pucolnának, ha tudnának. De csapdába kerültek, 
mint a patkányok. Csehországnak meg majd a pofájára taposnak a német csizmák!” 
-  Az irodában sápadt arcok, átvirrasztott szemek. Egy kolleginám mesélte, hogy este 
a rádiót hallgatták, ő azonban korán lefeküdt. Éjszaka a Horst Wessel-indulóra riadt 
fel, s rémülten ugrott az ablakhoz, azt hitte, a németek már Újpesten menetelnek. -  
Egymás mellett állott az alacsony, köpcös, protestáns és a hosszú, sovány, katolikus, 
akik gyakran folytattak amolyan időtöltő vallási csipkelődést. „Hát ki tolt ki kivel?” -  
kérdi most a protestáns. „Piszok náci” -  sziszegi vissza a másik. Az meg egyenesen a 
torkának, hörgés, alig tudták őket széjjelválasztani. Utána persze mind a ketten mo
solyogtak, de az egyik holthalvány volt, a másiknak majd szétfeszítette az ereit a vér. 
Pesten a hisztéria tombolt. A hír próbatétel volt, s ez a kis társadalom, melyet megfi
gyeltem, egyértelmű választ adott: mindazt a rosszat, ami még érheti, meg is érde
melte. Délutánra a gyűlölködésnek, gyávaságnak, képmutatásnak olyan szennyes mo
csarán hatoltam át, hogy homlokig piszkos lettem. Nem is mentem este emberek közé. 
Mit feleltem volna a kérdésekre: „Mi a véleménye? Mit szól hozzá? Anglia miért nem 
üzente meg még a háborút? Mit csinál, ha elveszti az állását?” -  Inkább elővettem Kálti 
Márk KRÓNlKÁ-jának fordítását, melyet egy nappal azelőtt kaptam meg, s amelyet 
nemrégiben adtak ki, bár csak szemelvény esen, de szemet gyönyörködtető kiadásban.
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Tavaly a nyomtatványkiállításon láttam latin eredetijét is, a bécsi képes krónikának 
nevezett kódexet, amely bizony nagyon kétségessé tette Gutenberg módszerének fö
lényét. Egyszersmind eszembe jutottak az Esztergomnál kiásott Árpádok korabeli ki
rályi palota romjai, oszlopai, kövei, melyek néhány év előtt annyira meghatottak. Most 
is ugyanannak a franciás ízlésnek, előkelő magyarságnak gyönyörű műveltsége áradt 
felém a szép nyomású iniciálékból, képekből, díszekből és magából a finoman fordí
tott, latinos-magyaros szövegből. A mai világ dübörgő, nyárspolgári pátosza, felfuval- 
kodott álharciassága után találkoztam benne a hiteles hősiességgel, amellyel a magyar 
királyok „az isteni segedelem erősségében bízva a  fegyveres sorokat vitézül megfutamítván és a 
királyoknak, valamint császároknak táborait félforgatván hatalmasak lettek a háborúban, mivel 
senki nem tudott nekik keményen ellenállni a  harcban”. De legfőbb kincsük nem a győzelem, 
hanem a béke. „Ami be is teljesedett Magyarország királyaiban, akik minden tirannust levertek, 
s Magyarország népeit a  béke szépségébe és bőséget fakasztó nyugalomba ültették...” A mogyo
ródi csata előtt így szól Ernei ispán az uszító Vidhez: „Te földicséred urunk előtt a  test
vérharcot, és azt mondod, hogy kaszásokat és villásokat gyűjtött egybe. De meglásd, amit ezer 
kaszás levág, azt tízezer villás sem gereblyézi össze, és Istenen kívül megszámlálni senki nem tudja 
majd. Minekünk illik a királyért meghalni, de jobb lenne, ha a jobbik eszünkre hallgatnánk... ” 
A csata után, melyben Vid is, Ernei is elesik, „László herceg, minthogy mindig kiváló jám 
borságé volt, látva a  megöltek annyi ezrét, bármennyire is ellenségei voltak azok, akiket megöltek, 
mégis megrendült belseje miattuk egészen, és keserűen megsiratta őket, meghasogatva orcáját és 
fürtjeit nagy mellveréssel, mint az anya fia i temetésén”. Hirtelen arra gondoltam, hogy olyan 
állam szűnt meg ezen a napon, amely képes volt ágyúkkal harcolni saját allattvalóinak 
házai, asszonyai és gyerekei ellen, s a győzelem után sem csillant föl benne a lovagias 
megbocsátás. A mai élet hatalmasságai után olyan uralkodókkal találkoztam, akik ki
rályok voltak Isten és ember előtt. Most, amíg lehet még, bevallom a világ színe előtt, 
hogy ők az én igazi királyaim. Mert mint a krónika prológusa mondja: „azok a  királyok 
királykodnak, akik bírják az igazságosság méltányosságát, a  bölcsesség világosságát, a  türelem 
csöndességét és az irgalom kegyességét”. Mint Boldog Imre, aki „ifjúságának kora virágában 
az emberek közönséges természetén isteni adomány által fölülemelkedve, igazságossággal, okos
sággal, erővel és mértékletességgel, bölcsességgel, tudással, szelídséggel, irgalommal, jóindulattal, 
bőkezűséggel, alázatossággal és türelemmel felfegyverzett volt és a  többi egyházi és állami eré
nyekkel ékes, akárcsak Szent István, az ő  atyja”. Vagy László, aki „hitében catholicus, jámbor
ságában kiváltságos, bőkezűségben pazar, irgalmasságában kimagasló... És bár a  magyarok 
megválasztották királynak, jóllehet akarata ellenére, mégis fejére soha nem helyezett koronát, mi
velhogy inkább égi koronára áhítozott, mint földire, és élő király koronájára... Mert isteni ihlettől 
megvilágosítva tudta, hogy a  király nem annyira kormányoz, mint kormányoztatik, ezért minden 
ítéletében mérsékelve a törvények szigorúságát, mindig az irgalom szelídségéhez folyamodott. 
Mert a  lesújtottak vigasztalója, az elnyomottak fölemelője, a  gyámoltalanok jám bor atyja és az 
árvák gyámolítója volt. Ugyanis minden alattvalójától még a  nevét is megváltoztatva jámbor 
királynak hívatott. És azonfelül győzedelmes, tisztelt, híres, fenséges lett, nemcsak úgy név szerint, 
hanem a dolgok valósága szerint”. A könyv utolsó fejezete Róbert Károly hadjárata Ba- 
zarád oláh vajda ellen. A király Bazarád tisztességes békeajánlatára így felel: „így mond

játok meg Bazarádnak! 0  az én birkáim pásztora, szakállánál fogva rángatom ki vackából. ” 
Ezután csalták az oláhok a magyar sereget a hegyszorosba, „ahol a  tolongásban össze
vissza dűltek a  gyönyörű paripák a katonákkal együtt mindenfelé”, és „hullottak az ifjak és az 
öregek, főrangúak és hatalmasak válogatás nélkül”. A király nagy nehezen menekül meg 
Hédervári Dezső önfeláldozása által, a könyv utolsó mondatai pedig ezek: „Ez pedig
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azért történt, nehogy agyakon győzelmektől elgőgösödjenek, mivel a  magyarok mindenütt bátor 
és kemény csdiákat vívtak, vagy bizonyára azért, hogy máris megnőtt gőgjükért megrója őket, 
hogy alázatosságot tanuljanak és tanítsanak, minélfogva az isteni választottság kegyelmét az 
atyai javítás ostorán keresztül igazából kiérdemeljék, mert Isten atyánk azokat rója meg, akiket 
szeret. ”

Szégyelljem? mire idáig értem, már elhomályosodott a szemem. Mi indított meg 
ennyire? Hogy ez a könyv épp Róbert Károly fia számára készült? Hogy lehetett így 
is hűnek lenni a hazához? Talán az ismeretlen végzet, amely, ki tudja, mit gördít el
lenem, ellenünk? -  A homályon át színek villogtak, fegyverek csillogtak, szemembe 
mosolygott a poraiból megelevenedő hitem, az elvesztett és megtalált meseország, a 
kitárt karú szülőföld: a magyar történelem.

(Vas István hagyatéka 1992-ben az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárába került, elrendezése 1993. 
március végén elkezdődött. Ennek során került elő ez a  kiadatlan gépírásos tanulmány; a  szöveg keltezetlen, 
de tartalmából egyértelműen kiderül keletkezésének ideje: 1938. -  A kéziratot Monostory Klára rendezte 
sajtó alá.)

Petri György

„ÖTVEN FELÉ”

Tekintve a szívem, a tüdőm és a májam
állapotát, hatvanhárom (pluszmínusz
két) évet gönnolok, valószínűsítek magamnak.
Az utolsó három ezekből
vág)' nagyon gyötrelmes,
vagy nagyon önfeledt lesz.

Az áhított tökélyt elérni nem fogom.
A kritériumaim szerint 
elismerhető igazságnak 
közelébe sem férkőzhetek.
Szépség, boldogság: ilyesmivel ifjan sem 
kecsegtettem magam; illetve igen:
(hogy még ilyen vénen is hazudok!) 
erre ment rá, pazaroltatott el 
az említett ötven év; 
de azt tényleg nem gondoltam, 
hogy közvetlenül
elérhetőek ezek a ,,-ságok”, ,,-ségek”, 
most már
tudom: közvetve sem.


