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Kós Károly (1883–1977) neve elválaszthatatlan a szülőföld fogalmától, Erdély 
hegyes-völgyes tájaitól, a komor fenyvesektől, a napsütötte havasi pojánáktól, 
múlt harcokat, szenvedéseket idéző templomoktól, magas fedelű parasztházaktól 
és azoktól a kemény havasalji férfiaktól, magyar, román emberektől, akik a 
Kalota, a Körös és a Nádas mentén elterülő Kalotaszegen éltek és élnek… 

Kós Károly sokoldalú, reneszánsz egyénisége volt a hazai magyar irodalmunk-
nak, tervező építész, irodalomszervező, regényíró, nyomdász, közéleti harcos, 
grafikus… Minden területen maradandót alkotott, több könyvet írt Kalotaszeg 
és Erdély történeti, művelődési emlékeiről. Az erdélyiség jegyeit hordozzák 
Varju-nemzetség és a Budai Nagy Antal históriája is, az író által pontosan körülhatá-
rolt transzilvanizmus eszmevilágát teszik emberi sorsokban és történésekben ér-
zékletessé. E történeti tárgyú írásainak mondanivalója és stílusa erre a sajátos 
szemléletre alapozódik. Kós Károly a múlt példáiból azt a korszerű ítéletet fogal-
mazza meg, miszerint Erdély földjén közös sorsa volt és van minden itt élőnek, 
magyarnak, románnak, egyformán szenvedtek a hatalmaskodó, a hatalmon osz-
tozkodó fejedelmek és az idegen hódítók okozta háborúktól. 

Kós Károly szövege eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott prózaszö-
veg, megszokott nyomdai formájú. Megszokott központozású szöveg, kisregény, 
amelyet az író korábban krónikának nevezett. A szöveg egy fejezet, epikai alap-
egysége a kép, a jelenet (mint a drámai szövegekben, s e képek, jelenetek között a 
folytonosságot az író csillaggal jelzi — ezzel Kós epikai módszerét a filmművé-
szettel rokoníthatjuk). 

A Budai Nagy Antal históriája szépen kidolgozott képek sorozatának dinamikus 
lepergetése, kerete a nagyszombati csata és a kolozsvári csata. Ez adja a szöveg-
kohéziót. 

Bevezetés: a nagyszombati csata után hazafele indul Budai Nagy Antal, ott-
hon… 

Bonyodalom: a testvérek elhidegülése, a monostori perjel vádaskodása. 
A bonyodalom kifejtése: eretnekégetés, a pápai tized új pénzben való követe-

lése, adószedés, a parasztok lázadása, győzelem a nemezeti hadsereggel szemben, 
„tracta” a nemesek és a parasztok között.. 
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Tetőpont: a kolozsvári csata. 
Megoldás: a felkelők veresége, Budai Nagy Antal halála… 
A szöveg összefüggő egész, az 1437-es parasztháború, a bábolnai felkelés 

olyan eseményeiről szól, amelyek Budai Nagy Antal életével fonódnak össze. 
 
A regény grammatikai kapcsolatai a mondatok tartalmi-logikai kapcsolódása, 

mellettük a birtokos személyjeles (-ragos) szavak: vajdafia seregében, dédapja, 
(parasztok) szekértáborát, gyalogláncsások rohama, lelketeken (szárad), sátán ka-
tonája, hóhérok pribékje… Igei személyragos szavak az eseményeket jelölik: 
megfáradtak (a királyi hadak), megindultak (a vasas szekerek), történt (a nagy-
szombati csata), elvérzik (ha itt marad…). A szöveg határozott névelős, vagy 
névelős nélküli szavakkal indul, mintha az olvasó számára is ismert lenne: a 
magyszombati csata, a királyi had, hiába lőttek az ágyúk, jóvérű paripák, úri tisz-
tek, páncélos lovagok… 

Jelentéstani elemként az ellentétes szavakat említhetjük: lassan indultak — de 
egyre sebesebben, nyeregbe ugorjék — kivette a lábát a kengyelből, ló való neki, 
nem csitkó, egyik nép ad — másik népet kerékre küld… 

Budai Nagy Antal felsorolással mesél arról, merre járt: „Ha kérték, mesélt is.” 
Messze való idegen országokról, temérdek nagy városokról, tornyos, bástyás kő-
várakról. Folyóvizekről és tengerekről…, császárokról is és más királyokról, had-
vezérekről, és fényes, páncélos seregekről… fegyverekről… A felkelés kirobba-
násakor az író felsorolja, milyen fegyverekkel harcoltak a parasztok: 
„…előhúzták a kaszát, akit már rég kiegyenesítettek, és a hosszú nyelű baltákat, 
meg az ólommal beöntött fejű tölgyfabotokat…, kardot kötött az oldalára, vál-
lára kopját vetett meg íjat és nyíltartó puzdrát…” Bálint pap is írásba foglalta a 
pórok akaratát: „… a tizedet folyó pénzben fizeti a nép, a kilencedet nem vállal-
ják sehogy, a jobbágy szabadon költözködhessék, minden vagyonáról szabadon 
rendelkezhessék, utána ura ne örökölhessen…, az inkvizíció tilos…” A szöveg 
címe témamegnevező, tulajdonnév. 

A regény eredetileg a Kalotaszeg (1932) című kötetben jelent meg, s a szerző 
két év múlva drámának is átdolgozta. Az 1437-es parasztfelkelést azért írta meg, 
hogy „a nép a múltba nézve, a jövendő útjára pillantson”. Az író számon tartot-
ta, hogy közeledik az időnek ama teljessége, amikor az írás szerint „a fejsze a 
fáknak a gyökereire vettetik, és minden fa, amely jó gyümölcsöket nem terem, 
kivágattatik, és a tűzre vettetik…” De — folytatja az író — „szorongó szívvel 
éreztem, láttam azt is, hogy az ítéletre megérett rend erői miként oltogatják el az 
emberi értékek világító fáklyáit, hogy erkölcsi és szellemi sötétségbe taszítván a 
félrevezetett, együgyű vagy öntudatlan embereket, rájuk idézvén a történelem 
legvéresebb katasztrófáját. Kerestem hát az elhivatott vigyázókat, akik idejében 
az emberek fülébe kiáltják, hogy merre találhatnák meg az emberséges élet útját. 
És magamban is kerestem azt a »kiáltó szót«. Így írtam meg, lelkem kötelező pa-
rancsára, az egykori népforradalom félezer éves fordulóját megelőző esztendő-
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ben (1936-ban) megjelent és pontosan az évforduló esztendejében, 1937-ben elő 
is adott színjátékomat, Budai Nagy Antal históriájának színpadi változatát.” 

A szövegben valóságos történelmi eseményekhez, személyiségekhez fűződő 
képzeletbeli elemekből álló világkép rajzolódik ki. A cselekmény 1430 nyarán 
kezdődik. A cseh husziták a nagyszombati csatában győzelmet aratnak Zsig-
mond király hadai felett. A csatát követő éjszakán Budai Nagy Antal és Bálint 
pap elhagyják a tábort, hazafele indulnak. Az itt megszakadt eseménysor Erdély-
ben folyatódik, Kalotaszegen, Budai Nagy Antal szülőházában. Antal négy évi 
távollét után érkezik haza, apja már elhalt, édesanyja és János bátyja mellé be-
állva, keményen hozzálát a mezei munkához. Anyja szucsáki birtokára vonul 
vissza, megosztozik a bátyjával, s rövid idő múlva szorgalmával, munkabírásával 
kivívja a falu bizalmát. Közben a két testvér elhidegül egymástól, az ok: Bese 
Anna inkább Antihoz vonzódik, nem Jánoshoz. Antal megdöbbenéssel vesz 
részt egy eretnekégetésen, fokozza feszültséget, hogy a papi tizedet csak új pénz-
ben fogadják el, s amikor Vajdaházi Nagy Pál két jobbágyának a tehenét akarják 
adó fejében elhajtani, a kétségbeesett emberek az egyik tizedszedőt agyonverik, 
felkelésre, gyülekezésre hívó lármafák, lármatüzek gyúlnak ki, és a felkelőkhöz 
társul Kardos Jákob, a somtelki hosszú hajú román is, mögötte tolongó havasal-
jiakkal, mokány lovakon. Bábolnán gyűlnek össze, negyvenezer paraszt, a maguk 
kezdetleges fegyvereikkel, de a huszita harci módszert alkalmazva legyőzik a vaj-
da seregét. A „tracta” — a vajda és a parasztok közötti egyezség — leírásába az 
író beleszövi azt is, hogyan próbálja a vajda elcsábítani a felkelés vezetőjét, An-
talt, aki azonban önérzetesen válaszol: „Másik utam is van, nagyuram, és azt 
százezer pór csinálja nekem…” Azonban a tél, de főleg az élelem hiánya megtöri 
a parasztokat, páran Antal életére is törnek, mire Antal úgy dönt, hogy rohamra 
vezeti sorstársait, utolsó csatájuk véres vereséggel végződik, a parasztokat lemé-
szárolják, a menekülők megfagynak, maga Antal is ott vész, a csata után a halot-
tak között sem találták, a lovak bizonyosan összetiporták a fejét. 

A cselekmény középpontjában Budai Nagy Antal áll, a főhős sorstársai között 
élve, látja a társadalmi igazságtalanságokat, s ezekkel a huszita ideológiának a ta-
nításaival száll szembe. Fejlődése, amelynek során királyi zsoldosból huszita for-
radalmárrá válik, igazságtalanságot nem tűrő, heves természete fiatalon a világba 
kergeti, korán hozzászokik az önálló gondolkodáshoz, cselekvéshez, törekszik az 
igazság megismerésére, az igazságnak a gyakorlatban is érvényt akar szerezni, 
igazi reneszánsz ember. Reneszánsz figura Bese Anna is, élettől duzzadó lány, 
egészséges, temperamentumos, akit a természetesség, az őszinteség és az életsze-
retet hat át. 

A szöveg magyar nyelvű, mai, de régies, archaikus elemeket is tartalmaz, írott, 
ismeretközlő, érzelemkifejező, szépirodalmi alkotás. 

Stílusa is szépirodalmi. Az írásjelek stílushatása Kós Károly jellegzetes, szálkás 
kézírása, amelyben a szavak között egy pont, mondat végén két pont — nem 
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kettőspont! — található, és az iniciáléhoz hasonló kezdőbetűk vezetik be a soro-
kat, mint a hajdani, kézzel írott krónikákban. 

A nyomtatott szövegben is stílusértékű az egyes szavak kiejtés szerinti, foneti-
kus írásmódja: éccaka, ösmerem, keed veszi meg? eccer, honnét  jöttél?… 

A szövegben jó hangzású szavak sorakoznak, de a szöveg tematikájához illő-
en rossz hangzású szavak és kifejezések is sűrűn szerepelnek benne: pribék, eret-
nek, hóhér, a katonák röhögtek. A szavak elsődleges, szótári jelentésére ráépül az 
értelmi-hangulati többletjelentés. A szövegbe válogatott igék érzékletesen, kép-
szerűen jelenítik meg pl. csatát: „Az árvák láncinges, szekercés huszárai szinte a 
Dunáig vágták, csépelték, zúzták a futókat, és nem kegyelmeztek senkinek”. A 
perjel cselekvését is képszerűen mutatják az igék: „A perjel keze ökölbe szorult, 
és kicsit meg is emelte, mintha le akarna ütni vele. De aztán csak szertenyíltak az 
ujjai, két kezét a mellén összekulcsolta”. Még az állatvilág is a parasztokkal tart: 
„Az istállóban elbődült egy tehén, fel-felvihogott egy ló. Az udvaron nagy süvöl-
tő rajokban rebbentek fel a verebek., amikor a macska közibük ugrott, és a ház 
fedelén nagy lármával csipogtak és csevegtek…” A melléknévvel párosított fő-
nevek a tulajdonság megnevezésével segítenek az olvasónak elképzelni a megje-
lenített alakokat, eseményeket: jóvérű paripa, vasinges parasztok, vasas szeke-
rek, cifra zászló, láncinges szekercés huszár, Márton jobbágy deresedő fejű, 
hosszú, lógó bajuszú, mogorva képű ember volt. 

A feszültség, a várakozás, a sietség, a harcra készülés izgalma szólal meg az 
olyan főnévi igeneves szerkezetekben, mint pl. „Sietni, sietni. Éjjel nappal. A tá-
bort keríteni láncos szekerekkel, és sáncot hányni körül. Lisztet fuvarozni és 
marhát összeterelni. Páncélt, bőrgúnyát, kardot, láncsát, szekercét és nyílat sze-
rezni a katonáknak… És láncsás századokat formálni... és megtanítani a pórokat 
íjjal lőni, karddal vágni, láncsával szúrni, buzogánnyal ütni…” 

A szóképek között sok hasonlatra, megszemélyesítésre és metaforára bukkan-
hatunk a szövegben… 

Hasonlatok: az evezős hajók úsznak, mint a libák, ütött a szó, mint a bunkó, a 
friss kalácsot úgy falta, mint a farkas, megrezzent, mintha ütés érte volna, (a pa-
rasztok) vinnyogtak, mint a kutya, sírtak, mint a gyermekek… 

Megszemélyesítések: meleg szél indult, a házban megmaradt a csend… 
Metaforák: ebek vagytok pajtás, sátán katonája, hóhérok pribékje, mérges bo-

szorkány vagy te. Kell szólnunk a szöveg archaizmusáról: a páncélos lovag, kard, 
láncsa, nyíl, íjász, vasingek, sisak, buzogány, paizs, alabárd, zsellér, lármatűz… —  
a szöveg hangulatának megteremtői. Régies szószerkezetek: Böjtmás hava, Bol-
dogasszony hava, eretnek kelyhes, hosszú nyelvű balta, ólommal beöntött fejű 
bot, de régies igealakok is: kikezdtek volt… 

A szöveg mondatai közül Anti és Anna párbeszédét idézzük: 
„— Tám ki se fog?  
— Ebbe János bátyám parancsol, övé a fogat.  
— Akkor kifoghat. Még nem alkudtak meg — kacagott a leányka.  
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— Nem-é?  
— Nem is fognak.  
— Pedig azt hittem, János most már nem alkuszik.  
— Ő nem is. De apámuram felhágtatta a csitkó árát.  
— Hallj oda, s mért?  
— Én akartam. Hogy a bátyja ne adhassa meg.  
— Te akartad?” 
Az olvasó elképzelheti a párbeszéd szereplőit, a huncut, talpraesett leánykát, 

a mosolygó, meglepődött Antalt… Az író sokkal többet mondott el ebben a 
rövid párbeszédben, mint bármilyen magyarázó, mesélő mondatban. Ugyanezt 
a hangulatot, de már a vonzódását is megvalló Annát látjuk viszont az erdő 
melletti párbeszéd során, mikor kérdőre vonja Antalt, nem hiszi el, hogy nem 
tudott bátyja tervéről, s egyetlen „Nem” szóba sűrítve a legény tudtára adja, 
hogy nem menne szívesen János bátyja után, hanem… Mesteri, és stílusában is 
sokat mondó, feszültséggel teli két mondat: „Aztán egy rettenetes sikoltás, és 
még egy. Beleültették őket a nyársba…” Az olvasó hátán is végigfut a hideg, 
belesápad a két mondat rövid, de sokat mondó közlésébe… A harc, a csata 
szörnyűségeit sugallják az ilyen mondatok is: „És hiába lőtték az ágyúk a pa-
rasztok szekérvárát, hiába az íjászok, és hiábavaló volt a gyalog láncsások ro-
hama, és a páncélos, nehéz huszárok is véresen torpantak vissza a vérrel nyitott 
résnél, ahol vasinges parasztokkal találták magukat szemben, akiknek a hosszú 
nyelvű láncos buzogánya ellen páncél és sisak nem védelmezett meg sem em-
bert, sem lovat…”  

Kós Károly néhány szóval állít elénk helyzeteket, teremt hangulatot, nyelvi 
gazdagsága ebben a regényében is megnyilvánul. 

A szöveg verbális stílusú, bár sok a nominális elem is benne, az író függő be-
szédébe a szereplők egyenes beszédét szövi a szerző. 


