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A történetírás, illetve annak az egységesített statisztikákon alapuló, nehezen meg-
kérdőjelezhető része szerint Magyarország déli vidékein – az úgynevezett al-
só végeken – már a tizenhatodik század elején feltűnően megélénkült a közúti 

forgalom. Szembe találták maguk mind a távoli, mind a közeli rokonok ebben a „helycse-
rés támadásban”. A magányosan álló tanyákról a települések talmi biztonsága felé igyekez-
tek az emberek, a városlakók pedig kifelé siettek. Utóbbiak úgy gondolták, a közeledő ka-
tasztrófa elsősorban a sűrűn lakott, gazdagabb területeket fogja sújtani. Ebben a nagy tü-
lekedésben-tolongásban aztán a szokottnál is gyakoribb, sokkal harsányabb lett az anyázás 
ahelyett, hogy szépen megbeszélték volna, esetleg ki-kinek a helyére megy. Mindenki na-
gyon ideges volt, a legkisebb koccanások nyomán is gyakran alakultak ki tömegverekedé-
sek, ugyanakkor valamiért nem az egész felfordulást okozó törököt szidták a bunyózók, tö-
rök vagy akár római anyjukat egymásnak, hanem azt a kurva keltát! Azt az utolsó rühöset.

Szegény kelták akkor már a közelben sem voltak, ám valamiféle ősi bűn hordozóiként 
tartották számon mindnyájukat, így könnyen röppentek ki a szájakon az őket célzó alpá-
ri szitkok.

Ez volt tehát az az időszak, amikor a könyvek is vándorútra keltek, az összes dedikált 
és nem dedikált, vékony-vastag, mindenféle nagyságú és mindenfajta fedelű példányt be-
leértve. Ugyan nem akadt belőlük oly nagyon sok a lenti végeken, ám tudjuk, hogy a kö-
teteknek megvan az a tulajdonságuk, hogy költözéskor mintegy dacból szaporodni kezde-
nek, aztán ember legyen a talpán, aki elcipeli őket. A maga históriás munkájában dr. Bo-
ri Imre arról beszél, hogy ekkor fogta menekülőre a dolgot Szerémség és Bácska lakossá-
ga, majd emigrálni kezdtek Baranya írástudói is. Jelen idejűvé téve előadását úgy mond-
ja ő, hogy pusztulnak és elvándorolnak a szellemi termékek. A kolostorok menekülő lakói 
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magukkal viszik az olvasmányaikat, amelyeknek végül csak kis hányada marad meg. Főleg 
azok a darabok, amelyek még időben Erdély távolabbi részeibe, vagy a Dunántúlra, legin-
kább az északi országrészekbe kerültek. Úgy tudja Bori, hogy – példának okáért – Váradi 
Péter humanista bibliotékájának egyik becses darabja Kolozsvárott, másik pedig Bologná-
ban kötött ki. Ugyanakkor a becsei kolostor egyik kódexe Gyulafehérváron vészelte át az 
évszázadokat, megőrizve a híres kérdést:

– Bátya, bátya, mely az út Becskrekére?
Erre jön a válasz:
– Uram, uram, ez az út Becskrekére.
Hogy aztán mivel mutatta az utat az illető, valaminek a hatalmas rúdja, kocsi lőcse vagy 

kapa nyele, netán egy bikacsök helyett csupán puszta kézzel, nem őrződött meg. Bori ta-
nár úr itt azzal zárja az ijesztő, ugyanakkor felettébb tanulságos bekezdést, egyben könyv-
oldalt, hogy egyes irodalomtörténeti vélekedések szerint az Apor-kódex (ld. Huszita Bib-
lia!) a zalánkeményi vagy zalánkeméni, azaz slankameni beginakolostor tulajdona volt, on-
nan utazott előbb Szegedre, később Erdélybe, az Apor család birtokába. Aztán ott megál-
lapodott természetes helyén, valamely biztonságban porosodó, pókhálós könyvespolcon.

Amolyan kis beszúrásként tisztázandó, hogy miért tartotta a korabeli lakosság a pannon 
vidékekről örökre eltűnt kelta hölgyeket minden emberi és isteni mérce szerint feslett er-
kölcsűeknek. Miért is? Erre jórészt az a magyarázat, hogy nem kellett akkoriban még túl 
mélyre ásni ahhoz – néha megtette pusztán az eke vasa –, hogy a föld alól szokatlanul sze-
mérmetlen szobrok kerüljenek elő, amelyeket a régi történészek a valamikor arrafelé élő 
kelták művének tulajdonítottak. Tulajdonképpen a  pannonoknak, akik az egyik legna-
gyobb, több külön leágazású kelta törzset képezték. Tacitus ugyan nem tartotta őket kel-
táknak, ám minden jel szerint a római történész tévedett. Egyébként Gallia volt az európai 
őshazájuk, ugyanakkor maguk a gallok úgyszintén csak egyik törzsét alkották a keltáknak, 
akik a Duna mellett a Dráva és a Száva partjait is benépesítették. Egészen az Adriáig lak-
ták a területet, sőt azon is túl. Aztán egyszer ennek is vége lett, mint ahogy minden előbb-
utóbb térdre kényszerül a mindent uraló, abszolutista Idő lába előtt. Mai tudósok sajátos 
algoritmust vélnek felfedezni a legnagyobb birodalmak pusztulásában, így az oszmánéban 
ugyanúgy, mint a többiében, ám erre a csalogató útra most nem kanyarodnánk rá. Éppen-
séggel a mi kis időnk szűkössége okán, meg nem is hoztunk magunkkal elég ivóvizet, ele-
mózsiát, szorít is a cipőnk – értik, ugye?

Márpedig jogos a kérdés, hogyha rátérünk erre az ösvényre, majd jó sokáig megyünk, 
megyünk rajta, mikor és hol vergődhetünk ki újra a főútra? És mi lesz velünk addig, oh, 
istenem, micsoda? (Miserere, miserere!)

Tehát annyit csupán még, hogy ha belelapozunk az egyik legnagyobb brit keltakuta-
tó literátor, James MacKillop erről szóló vaskos könyvébe, ott egészen érzékletes leírá-
sát találjuk – a kelta amazonok szabados életéhez fűződő hiedelmek mellett – ezeknek 
az obszcén szobroknak és szobrocskáknak, amelyek egykori elő-előkerülése oly nagy fel-
háborodást váltott ki a középkori és azutáni erkölcscsőszök népes táborában, hogy csak 
úgy hányták-vetették a töméntelenül sok keresztet. MacKillop a középkori Írországból, 
Walesből és Skóciából származó kőfaragványokról beszél, amelyek furán mosolygó, szét-
tárt lábú, meztelen nőt ábrázolnak, aki kezével széthúzza a szeméremajkait. A továbbiak-
ban e derék tudósember a mai pornográfiában létező, ún. Sheela-póz tárgyalására tér rá, 
azonban nekünk itt ez is túl hosszú kerülőút lenne, ezért összecsukjuk ezt a szép, jó fogá-
sú, vastag könyvet. (Ám az oldalszámot megjegyeztük a kelta mitológia szóban forgó iz-
galmas kötetében: 112.)
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Állítólag szenvedélyes gyűjtői is léteztek a pajzán szobroknak és szobrocskáknak, így példá-
ul a zalánkeméni Kakas család, amelyik sok más famíliához hasonlóan utóbb elmenekült 
a török elől. Mielőtt végleg elbúcsúztak volna Slankamentől, a legidősebb Kakas műkin-
csük nagyobb méretű darabjait elásatta vállas fiaival valahol a Tarcal-hegység meredek ol-
dalában, ahol senki normálisnak nem juthat eszébe szántani, csak a tökrészegnek, az meg 
úgyis gyorsan legurul. Némelyik aktot majd sokkal később egy a tévétornyot elvétő NATO-
bomba fordítja ki a földből, többjük azonban még mindig ott lehet valahol. Mindenesetre 
Kakasék anno Kolozsvárra költöztek, ott nőtt fel a legifjabb Kakas, aki a többi testvéréhez 
hasonlóan – kivéve azt az egy lányt, aki Gizella lett – az István nevet viselte. Mind a hét. 
Azzal a megkülönböztetéssel, hogy István1, István2, István3, stb. – István7-ről speciel tud-
nivaló, hogy ő meg mindig a nyakát nyújtogatva, pipiskedve járt, mint aki szüntelenül ar-
ra kíváncsi, mi történik a szomszédban.

De facto: összecseng ez azzal, hogy belőle később az erdélyi fejedelemség neves diploma-
tája lett. Biztosra vehetően járt a perzsa udvarban meg másfelé is Arábiában (ott tanult meg 
visszafelé olvasni), Erzsébet királynőnél Angliában (kezet is fogott vele, bár a királynő nem 
vette le a kesztyűjét), nem utolsósorban Borisz Godunovnál Oroszországban. Állítólag ez 
az orosz út volt rá a legnagyobb hatással. A cár furcsa kinézetén és rendhagyó viselkedésén 
túl egy különleges éjszaka miatt, amelyik olyan fura egy éjszaka volt.

Különben a nagy élmény az akkoriban már az őrület jeleit erősen magán viselő Godu-
novhoz fűződik. Ugye, tudhatjuk egy későbbi opera librettójából, ha máshonnan nem, 
hogy mire a legifjabb Kakas Istvánunk eljuthatott abba a messzi palotába, a cárt már olyan 
fokú bűntudat gyötörte egy régi haláleset és sok egyéb nyomasztó dolog miatt, hogy egy-
szerűen képtelen volt ura lenni elhatalmasodó idegbajának. Gyakorta tatárul hadart, hogy 
csak nagy sokára váltson vissza, közben mintha a prózai beszéd átcsúszott volna valamifé-
le ráspolyos éneklésbe, amely nagyjából mellőzi a dallamot – egy háborodott ember fura, 
egzaltált éjjeli monológjába. Hah, hah! Ijesztő volt hallani, hogy mintha valakik közben 
a palota ajtóin dörömböltek volna, akárha tömeg morajlott volna lenn a téren, aztán haj-
nalra meg sehol semmi, sehol senki. Kissé képzavarosan hat, de Kakas Istvánunknak felállt 
a szőr a hátán, főleg, amikor a pizsamáján vérnyomokat vélt felfedezni. Nem is akart to-
vább maradni. – Pokolba minden gyümölcsöző kétoldali kapcsolattal! – kiáltott fel magá-
ban rémülten, miközben az Ördög hátát látta, aki éppen öles léptekkel vitte elfele a tréfát.

Kakas István már messze járt, amikor hazafelé utolérte az utána nyargaló hír Borisz Go-
dunov haláláról. A tépelődő cáréról, akit végzetes nyavalyatörés ért az öklömnyi gyémán-
tokkal kirakott trónja mellett. (Istvánnak nem üzent semmit, még egy utolsót sem, pedig 
mintha megkedvelte volna nagyon.)

Kakas diplomata sokáig forgatta fejében, hogy írnokának lediktálja a memoárjait, el is 
kezdte, de aztán valahogy nem futotta rá se az idejéből, se az erejéből. Ő maga is végül fel-
szívódott, feloldódott az Időben, egészen apróra őrlődött mintegy az Idő zúgó malmában, 
hogy aztán kiszippantsa a huzat, szétszórja a mezőn a szél. Úgy tudni, szép nagy zalánkeméni 
házuk sem állt még nagyon sokáig ott a Duna partján Kakaséknak. Történt ugyanis, hogy 
török katonákat szállásoltak el benne, akik a bagózás örömében magukra gyújtották az 
egész épületet, így a Kakas ház is örökre törlődött a képből.

Nos, az a helyzet, hogy igazából úgy állhatunk mi itt a délvidéki irodalomtörténet Bori 
Imre-féle bibliájával a kezünkben, ahogy az ezernyolcszázas években a szentpétervári ope-
ra ítészei állhattak Muszorgszkij művének első változata előtt. Tanácstalanul, ha nem is ép-
pen a fejüket vakarászva, csak majdnem. Ugyanis nem lehet találni benne említésre mél-
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tó női szereplőt. Esetünkben értsük úgy, hogy nőírót. A délvidéki irodalom történetében 
ugyanis egészen a két világháború közötti időkig kell eljutnunk ahhoz, hogy rábukkanjunk 
az elsőre, neve szerint Börcsök Erzsébetre, ő azonban itt még messze van. Ha egyáltalán 
maga a Mindenható is úgy akarja, hogy eljussunk Erzsébet végtelen faláig. Nőíró tehát itt 
még nincs igazándiból a láthatáron, érzékeny lelkületű férfi literátorból viszont akad bőven.

Közéjük tartozott Veresmarti Mihály.
Mihály Baranyából vándorolt el, pontosan a szülőhelyéről: a református és a katolikus 

borútjáról, valamint a számtalan legendájáról híres Vörösmartról ő, ahol évekig járt isko-
lába, és amúgy közepes tanulónak számított. (Latinból eléggé rosszul állt, de a matek se 
ment oly flottul.) Onnan került Debrecenbe, aztán református prédikátorként Nagykő-
rösre, amonnan pedig a tizenhatodik század végén jómaga is a török elől menekülve Nyit-
ra megyébe. Nyitrában aztán az történik, hogy a püspök elfogatja, s azon mód tömlöcbe 
vetteti. Mivel és hogyan szorongatják meg a börtönben, nem lehet tudni, ám tény, hogy 
csaknem egy álló évtizednyi raboskodás után, ami önmagában is elég lehet az összerop-
panáshoz, Veresmarti meginog maga előtt is szilárdnak tetsző református hitében, és sza-
badulása után áttér a katolikus vallásra, hogy életét bátai apátként fejezze be a követke-
ző század derekán.

Személyéhez és művéhez több érdekes motívum fűződik, többek közt az, hogyan is kez-
dődhetett ez a meg- vagy áttérés. Éppenséggel váljék ez a kis közbeszúrás az ügyes térítés 
dicséretére.

Kissé bátran fogalmazva: a török elől való menekvés jelenthette a régi idők beat-korsza-
kát, amikor is az országutak tele voltak mindenféle emberrel. Köztük soknak ló sem jutott – 
ahogy Petőfi Sándor költőnknek sem majd a számára végzetes segesvári csatában –, ezért 
gyakorlattá vált valami, ami ma már mosolyt válthat ki, mégis így lehet pontosan megne-
vezni: „lóstopp”. Főleg hosszabb távokon esett meg, hogy szinte már maga az állat kezd-
te mondogatni, hogy az isten szerelmére, inkább elviselne két embert is a hátán. Bizony, 
csak szűnjék már meg odafönn az a derűlátás utolsó szikráit is eltaposó tömény unatkozás, 
az a szörnyű gyötrődés és tipródás. – Így eshetett meg, hogy útban Nyitra felé Veresmarti 
felvett maga mögé egy roppant tehetséges katolikus vándorprédikátort, aki aztán hosszú 
mérföldeken át, miként szú a fát, kikezdte az ő szilárdnak vélt református hitét, úgyhogy 
V. M. már erősen megdolgozva érkezhetett a püspök karmaiba. Azzal a zsenge gyökereket 
eresztett véleménnyel például, hogy a pápisták csakugyan az Ördög hívei. Emberünk leg-
fontosabb írásainak középpontjában épp ez a Nagy Megtérés áll, áthajlással a barokk lite-
ratúrába. (Immár, ugye, a katolikus borúton.)

Főműve nem csupán értékes emlékiratnak számít, hanem értékes korai vallomásos pró-
zának egyben, amelyben a szerző megpróbálja megragadni a saját lelki folyamatainak léte-
ző, jól kitapintható mozgatórugóit, s azokat az irodalom hatásos, de nem hatásvadász esz-
közeivel tükrözni. – Ez írónk publikációinak maradandó lényege. Ugyanakkor zene dolgá-
ban, megjegyzendő, sokkal szerényebbet alkotott botfülűnek ugyan nem nevezhető hősünk.

Hogy muzikális szárnybontogatásairól, itt-ott üveglábakon álló zenei kísérleteiről is 
essen némi szó, elmondhatjuk még, hogy apjától örökölt hegedűjén tanult meg játszani. 
No, nem egy Stradivari-hangszer volt az, nem is lehetett. Nem is használta túl jól a tu-
lajdonosa, meg kell hagyni, azonban szeretett gyakorolni rajta, amikor csak kedve kere-
kedett. Börtönéveinek első felében nem is hegedülhetett, ám amikor a megtörés és a he-
lyes útra való térés jelei már jól megmutatkoztak rajta, maga a püspök intézkedett, hogy 
a rab visszakaphassa kedvenc játékszerét. Ennek aztán állítólag majdnem börtönlázadás 
lett az eredménye. Rengeteg fogolytárs üvöltözte magából kikelve, pallérozatlan kifejezé-
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sekben nem válogatva, hogy inkább a vérpad, ezért aztán a hegedűs megvárta, hogy el-
jöjjön a szabadulás ideje, amikor is majd kimászhat a háztetőre, hogy onnan muzsikáljon 
a Holdnak. Szabadon, mint a madár, féktelenül, mint a tatár. Válogatás nélkül, csupán 
a kiváltságos szomszédoknak.

Mielőtt meghalt volna, utoljára még kiállt az ő kedvenc vendéglőjének kellős közepé-
re Veresmarti Mihály, hogy eljátssza az egybegyűlteknek némelyik kedvenc nótáját. Most 
annyira izgult, amennyire nem szokott soha. Annyira, hogy éreznie kellett, mennyire bü-
dös a hónalja. Pont a déli evészet ideje volt egyébként, senki se figyelt rá, mindenki inkább 
a tányérjával volt elfoglalva, de azért mégis elvárta, hogy a jó ebédhez szóljon is nóta. Za-
varában Veresmarti olyan hosszan gyantázgatta a vonóját, hogy egy férfiú végül odakiáltott.

– Mi a hézag, druszám, valami baj van?
Nem volt mérges, csak kissé türelmetlen ez a kopaszodó, szakállas, kortalannak tűnő férfiú.
– Nosza, húzd rá! – kiabálta még, aztán ő is nekilátott kikanalazni a hűlő levesét.
Akkor Veresmarti összeszedte a  maradék erejét, majd eljátszotta hibátlanul azt a  nó-

tát, amelyet a börtönben is el akart játszani, csak már nem lehetett. Aztán tokkal-vonóval, 
mindenével együtt elment, és vissza soha többé nem tért. Állítólag a hegedűjével temet-
ték el. Végül mégiscsak református pappal a hantjánál, vagy netán nem mondanak igazat 
azok, akik ez utóbbit állítják. Esetleg az ártatlanság vélelmével: mindössze katasztrofálisan 
rosszul emlékeznek.

Mind a mai napig mesélik, akik, hogy igazságos Mátyás királyunk egyszer rég Baranyában 
járt. Póri ruhában természetesen, hogy ne ismerje fel senki, és rettenetes akaraterejével még 
azt a híres nagy orrát is ezekre a felderítő túrákra valahogy kisebbre tudta fogni. Pedig ép-
penséggel mindenbe bele akarta ütni. Nos, amikor az az érzése támadt, hogy már mindent 
látott, hallott, amit akart a Duna egyik oldalán, azt gondolta, átruccan a másikra, átmegy 
egy picit Bácskába – ott is körülnéz. No, persze álruhában oda is, hogy ne tudják meg, ő az 
Igaztevő Király, mert akkor aligha pillanthatja meg a kendőzetlen valóságot. Előtte azonban 
picit rendbe szedte magát. Megmosdott, megfésülködött, pipereollójával kiollózta a szőrt 
a füléből, ezt követően rövidest odaért a révhez, ahol a révész így szólt hozzá (megjegyzen-
dő, eléggé nyers, amolyan mostanában divatos bolti hangon, miközben holmi fémpénz 
eredetiségét próbálta épp azzal a félelmetes harapásával ellenőrizni):

– Kiskomám, egy arany vagy háromnapi kapálás az ára annak, hogy átvigyelek, külön-
ben lófasz – közölte a tényállást. – Egyébiránt az sem kizárt, hogy az utolsó utadról beszé-
lek. Értve, picinyem?

Mátyás királyunknak ettől menten leesett az álla. Tudta különben – mert azért készült 
ő előzőleg erre az útra, ahogy már hallhattuk is –, értesült már arról, hogy annak az átke-
lőhelynek a dúsgazdag fiatal özvegy, Vörös Márta a gazdája. Akadt ugyan dugipénze a ki-
rálynak a gatyakorcban, mert hogyne lett volna, azonban kíváncsi volt, hogy milyen is az 
a fuvarért való kapálás. Mondhatni, megszenvedett alaposan, ahogy vele együtt az a sok 
szegény szerencsétlen is, akinek dolga akadt volna a túloldalon. Kenyéren és vízen élve gür-
cöltek hosszú napokon át Márta hírhedt szőlőjében. Harmadnap Mátyás király úgy gon-
dolta, ő bizony nem kapál tovább, ha fene fenét eszik se. Leült hát a föld végében. Egyszer 
csak ott termett kibontott vörös hajjal Márta. Éppen azért jött, ugye, hogy megnézze, mi-
lyen serénységgel dolgoznak az ingyenmunkásai.

Mikor meglátta ücsörgő Mátyásunkat, az a két csodaszép zöld szeme szikrát vetett ha-
ragjában.

– Hé, te büdös csirkefogó, miért nem kapálsz a többiekkel együtt!? – kiabálta. – Mind-
járt megbotoztatom a seggedet az alispánommal.
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– Azt ugyan lesheted, én többet nem kapálok, egy kapavágást sem ejtek – hangzott a vá-
lasz. – Így is túl sokat robotoltam azért, hogy átvigyetek. Már tisztára kifeküdtem, nem lát-
ni? Nézd meg, milyen a tenyerem. Ráadásul sérvet kaptam.

Felsóhajtott. Mártának az agyát ettől teljesen elöntötte a vér. Arca olyan vörös lett, mint 
az a fantasztikus haja, amelyhez foghatót festeni sem lehet. Félelmetes szadista dominává 
vált az Úr egyetlen (freudi) pillanatában. Úgy vágott rá lovaglópálcájával a vele laca-facázni 
merészelő férfiú arcára, hogy annak nyomban kiserkent a vére.

Aztán amikor Mátyás király – a nagy tanulságos kaland után – végre hazavergődött Bu-
dára, rendesen megborotválkozott, megfürdött újfent, fertőtlenítette a sebet, kicsit pihent, 
hason fekve gondolkodott, kisvártatva levelet küldetett a szolgafutárral Vörös Mártának, 
hogy halaszthatatlanul jelenjen meg nála kihallgatáson, s adjon számot arról a révvel való 
undorító sáfárkodásáról. Vörös Márta rosszat sejtett a maga boszorkány eszével, kezdett ne-
ki leesni a tantusz, hogy miről is lehet itt nagyban szó, ezért úgy döntött, nem jelenik meg 
a király színe előtt. Hátha majd az ő ügye szerencsésen elvész valahol a trehány udvari ad-
minisztráció útvesztőjében, esetleg eltűnik a történelem vérzivatarában. – Az akkori idők 
vitustáncra emlékeztető, sok-sok kiszámíthatatlan lépést halmozó forgatagában.

A történetnek ezen a pontján Mátyás poroszlókat küldött rá, hogy fogják el szépen, mert 
más nem jár annak, aki az ország uralkodóját levegőnek nézi. Márta erre hintóba ült, me-
nekülni próbált, azonban kocsija a Dunába fordult, s az asszony a vízbe fúlt. Már puffa-
dó testét a révnél fogták ki az arrafele kuttyogató harcsázók. A helyet, ahol Vörös Márta 
megbotozta Mátyás királyt, Batinának nevezték el később a helybeli sokácok, mert a szó 
botot jelent. Vagy egyszerűen csak verést. Ahol az asszonyt kifogták a Dunából, az ugyan-
akkor a Vörösmart (Veresmart) nevet kapta, hogy az emberek, míg világ a világ, emlékez-
zenek Vörös Márta telhetetlen gonoszságára. Arra az ő szinte páratlan, kóros fukarságára 
és kapzsiságára.

Ám mint minden jobbikfajta mesében, ebben is van még egy lehetséges utsó fordulat, 
grátisz. Márpedig az arról szól, hogy Vörös Márta mégsem veszett a folyóba. – Utóbbi va-
riánst éppenséggel az általa lefizetett poroszlók terjesztették megtévesztés céljából, Márta 
pedig megmenekült. Természetfeletti képességeinek köszönhetően tovább élt, mint Virgi-
nia Woolf angol írónő Orlando nevű hőse, közben kiment Amerikába. Nemet nem váltott, 
újvilági nőként borászatba kezdett, végül több szőlőskert is maradt Martha’s Vineyard név-
vel utána. Többek között a Long Island-i óriási domínium, melynek fölötte szokták még 
ma is látni egy-egy kiadósabb ünneplés után Mártát, ahogy lobogó vörös hajával ott uta-
zik léglökéses seprűjén a káprázatos óceáni csillagok felett.   
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