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Zsigmond fejedelem látható állhatatossága
Márton László: A nagyratörő. Szomorújáték
Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994. (Élő Irodalom sorozat)
Vonzzák-e a történelm i tárgyú szépirodalmi művek a történészek figyelmét, s ha
igen, mennyire Felelnek m eg az elvárásaiknak? Hogyan olvassák őket, ugyanolyan
várakozással-e, m int a természetüknél fogva kifelé megannyi p onton nyitott
szakmunkákat, vagy átengedve magukat az örömnek, amely a műalkotás zárt
egésze láttán, és a rá irányuló, kifejezetten nem tudományos jellegű reflexió
következtében tám ad bennük? Mi vár rájuk az olvasás végén: megszólal bennük a
hivatásos aggály a történeti valóság, ha vau ilyen, esetleges torzulásai miatt;
elégedettség tölti el őket, m ert jó irodalmi művel találkoztak, és eltekintenek a
történelm i részletkérdésektől; megcsömörlenek és elfordulnak, m ert az író nagy
léggömböket töltött tele a történelem , úgymond, levegőjével? Feltéve, de ahogy
mondani szokás: nem megengedve, hogy a történelm i tudás és a szépirodalmi
minőség két, egymástól egyre távolabb kerülő kategóriának tekintendő, és hogy
közülük választani kell, olvasóként szívesebben vennék a kezembe egy jó irodalmi
művet, legyen bármilyen laza kapcsolatban a történelemmel, m int egy történelmi
adatokban gazdag lektűrt. Létezhet azonban olyan eset, amelyben az irodalmi mű
jó l észrevehetően a történelm i világ fennm aradt töredékeiből építkezik, kísérletet
tesz a darabkák eredeti elrendeződésének megállapítására; ami pedig végül
létrejön, több is, meg kevesebb is, m int a puszta történelm i tudásanyag: saját
világát kibontó, öntörvényű szépirodalmi alkotás, amelynek m ár nem kell a
történelem hez fűződő kapcsolatát szemmel látható m ódon igazolnia.
Egy ilyen mű olvasása közben a történésznek sem kell félretennie mesterségéből
adódó elvárásait — ha a könyv megkezdésekor még a figurák történelm i való
szerűsége izgatta, később örömm el nyugtázza, hogy a saját lábukon állnak a
történelm i világ fiktív másában. Ekkor már ezeknek az alakoknak a sorsa érdekli,
és nem kérdezi, hogy hitelesnek bizonyulnak-e a történeti kritika szerint, de
közben nem csillapodik a kíváncsisága az iránt, hogyan használta az író a
rendelkezésére álló forrásokat. Mi az, ami miatt ugyanolyan olvasói bizalom járja
át a történészt, m int egy jól dokumentált, meggyőzően érvelő és elegáns tanul
mány olvasása közben? Ennél többet is kérdezhetnék: van-e a történelm i tárgyú
szépirodalmi műveknek saját esztétikájuk? Talán inkább általános esztétikai
minőségeknek kell társulniuk a történeti igazság valamiféle minimumával? Az
igazságot m ég a történészek alkotásaitól is csak bizonyos megkötések, játékszabá
lyok ism eretében tudják számonkémi kritikusaik. Vannak-e ilyesfajta szabályai a
történeti tárgyú szépirodalmi műnek, teszem fel a kérdést — ha nem is fogok
próbálkozni a kim ondott válaszadással.
A nagyratörő című, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelemről szóló drámatrilógia
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M árton Lászlónak nem az első könyve, melyben a történelem szerepet kap: A
nagyratöröt közvetlenül megelőző Átkelés az üvegen is teret engedett annak. A két
m ű azonban meglehetősen különböző m ódon viszonyul a történelem hez és a
történet elbeszéléséhez.
H a csak abból a szempontból nézzük az Átkelést, hogy a történelm et m iként
jeleníti m eg—ebből az aspektusból persze aligha m ondható el minden, ami fontos
ebben a regényben —, akkor a történelem játékosan komoly kiteijesztésére és
átírására figyelhetünk fel. (II.) Ragozzi (Ferenc) fejedelem abba az égbolt alól
kilógó kopár világba vezeti seregét, amelyben történelmileg definiálható helyről
és időből m egugrott figurák adnak találkozót mitikus hősöknek és egyéb fura
alakoknak; ezen a helyen m intha új dimenziókban folytatódna a történelem,
miközben a másik világ eseményei a “Magyar Népvaloságban”, nagyjából a
hatvanas évek Budapestjén zajlanak; itt m inden m egtörténhet, ami az adott
korban m egtörténhetett, csak másképp. Itt például nem a Nemzeti Színházat,
hanem az O perát robbantották fel, a Nemzetiben viszont egyenesen a pénztárig
vezet a m etró mozgólépcsője. Az “útirajz” a valóság lehetséges változatairól és
észlelésükről szól. Az ál-budapesti történetről a m ű végén derül ki, hogy a Ragozzi
birtokában elfekvő szörnyeteg álmodja a túloldali világban, de amikor az álom
véget ér, ő maga is megsemmisül, a személyek és tárgyak bonyolult metamorfózi
sainak sorozatát produkáló világokkal együtt, amelyek történetéből a narrátor
m ár régóta eltűnőben volt.1
M iért m ondja el ugyanez az író, ma, Báthory Zsigmond négyszáz évvel ezelőtti
történetét úgy, hogy az lényegében megegyezik azzal az eseménysorral, melyet a
történelem könyvei vázolnak; m iért megy jóval mélyebbre a történeti összefogla
lások sémáinál, egészen a korabeli dokum entum okban rejlő apró, de valóban
fontos részletekig, ha egyébként tetszés szerint élhetne a fikció eszközeivel? Erre
a kérdésre egy inteijúban maga az író felelt, rövidesen idézem is a válaszát. A könyv
olvasása közben elég világosan megmutatkozik a történeti faktumok érvényre
juttatásának írói igénye; úgy gondolom, hogy az irodalmi mű integritását nem éri
sérelem, ha a történelm i ismeretek oldaláról is szemügyre vesszük. A mű irodalmi
értékét természetesen nem az határozza meg, hogy milyen hűséggel ábrázolja a
történelm i kort: a túlzott precizitás még a “túlírottság” sajátos állapotát is
előidézhetné. Ezt azonban Mártonnak sikerül távol tartania, mivel nem erőlteti rá
A nagyratörőre mindazt, amit a történelem ből tud — a história nem nehezül
súlyként a szerkezetre, a figurákra, hanem természetes közeget ad nekik —,
elkerüli a műveltség öncélúságának, műveltség és mű különválásának veszélyét.

1 Márton László: Átkelés az üvegen. Útirajz.Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 1992.; Mészáros
Sándor: A vég elhalasztása. Kitérők Márton László: Átkelés az üvegen című regényéről, in: Csipesszel
a lángot. Tanulmányok a legújabb magyar irodalomról. Szerkesztette: Károlyi Csaba. Nappali ház,
1994.; Üvegezés. Műhelytanulmányok Márton László Átkelés az üvegen című regényéről. Összeállította
Balassa Péter. József Attila Kör - Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994. (JAK-füzetek 75.), további bibliográ
fiával.
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Ellentétben az Átkeléssel, ahol a világ, a valóság megtöbbszöröződött, A nagyratörőben nincs átjárás sehová a színpadról, a drám a alakjai foglyai helyzetüknek.
Báthory Zsigmond kezdettől fogva ki akar lépni, lemondva fejedelmi hatalmáról,
de ettől csak súlyos veszteségek árán válhat meg, s ezzel a szomorújátéknak is vége.
A történet végkifejlete a főszereplő szándékaiban, és részben tetteiben, m ár a
kiindulópontnál jelen van.
Ami képzeletbeli, itt is könnyen valóra válik, m int az Átkelésben, és olyan dolgok
is m egtörténhetnek a szereplőkkel, amilyeneket sohasem képzeltek volna. Bárho
gyan is igyekezzenek ssyát szándékaik szerint formálni történetüket, mások
szándékai vagy a véle Üen keresztülhúzza számításaikat—arra pedig végképp nincs
hatalmúk, hogy elképzeljenek egy másik történelmet. Ezzel egyedül Báthory
Zsigmond próbálkozik meg a történet végén, kiábrándultán és halálos cinizmus
sal. A figurák a történelm en belül vannak. Nincs narrátor, aki kívülálló módjára
értelmezné az eseményeket. Decsi János, a historiográfus, aki saját korának
történetét kénytelen megírni, képtelen felülemelkedni azon. Maguk a szereplők
lesznek a fordulatos történet elbeszélői, s bőven van mit előadniuk, hiszen gyakran
jelentős események kerülnek a színpadi konfliktussorozaton kívülre. Nekik kell
beszélniük azokról a háttéreseményekről, amelyek a történetet előreviszik, de a
színpadon nem játszódnak le. A történet fordulatai sarkallják a nyitottabb szemű
szereplőket, illetve a náluk helyzeténél fogva jóval többet átlátó néző-olvasót az
események állandó újraértelmezésére: amit az im ént valósnak hittek, most látszó
lagos, és fordítva. A szereplők közül sokan túl későn ébrednek rá arra, hogy a
látszatnak hittek, s ez a tévedés könnyen az életükbe kerülhet. Gondolkodhatnak
ők akárhányféleképp esélyeikről,jövőjük történetéről, mégis egyetlen tö rtén etju t
érvényre, s ezt m indig egy náluk erősebb hatalom diktálja. Egyedül Báthory
Zsigmond látja messze előre, ami történni fog, de éleslátása végül cserbenhagyja
ő t is, tettei pedig csak arra elegendőek, hogy általuk saját végzetét teljesítse be.
A szerző, aki saját figuráinak drámabeli életébe már nem avatkozik be, a drám a
megírása, a históriai matériából való kiemelése során állást foglal a történelmi
adatok értelmezése terén. A “hogyan történt” kérdésére gyakran több történetver
zió bemutatásával ad választ; ezek ellentmondásai rokonságban állnak a látszat és
a valóság drámabeli problémájával. A mű világában, melyet a szereplők egymással
szembeni színlelésük, félrevezető gesztusaik, szavaik és az ezekből eredő tévedé
seik folytán más és más m ódon látnak, otthonra találnak a 16. század végi erdélyi
történelem eltérő értelmezési lehetőségei. Ha pedig azt is felidézzük, hogy a
színlelés hasznára épp a 16. század elején m utatott rá Machiavelli, s hogy a
reneszánsz udvarok életében a látszat, a szó szoros értelmében, miféle m éreteket
öltött, akkor megérthetjük, m iért ideális a 16. század végének Báthory-udvara
m int történelm i közeg a valóság és a látszat határain mozgó színjáték számára.
A drám a cselekményét az író az 1592-től 1598-ig terjedő történelm i periódus
alapján rajzolja meg. A legkorábbi esemény, mely a drámatrilógia egészéhez
hasonlóan A nagyratörő címet viselő első rész cselekményében megjelenik, Bát
hory Zsigmond és unokafivére, Boldizsár konfliktusa, illetve ennek következmé
nyeként Gállfijános udvarmester erőszakos halála. E rész az 1594-es év összeeskü149

vesének megtorlásával, Báthory Boldizsár és társai kivégzésével, illetve Habsburg
Mária Krisztierna, Zsigmond menyasszonyának Gyulafehérvárra érkezésével zá
rul. A második egység, Az állhatatlan cselekménye Erdélynek a tizenötéves
háborúba való belépésétől a székely felkelés leveréséig, Zsigmond —lemondását
előkészítő —prágai utazásáig tart. A harmadik, a másik kettőnél rövidebb A törött
nádszál Temesvár ostromától, a mezőkeresztesi csatától Báthory Zsigmond le
mondásáig követi a történelmi eseményeket.
A történelm i időt a drám a belső ideje nem mindig képezi le arányosan; a
történelm i kronológia helyenként a drámabeli konfliktusok logikájának megfe
lelően változik. (A kötet végére tett időrendi tábla megkönnyíti a dolgát azoknak
az olvasóknak, akik e viszonyra kíváncsiak.) A m ű által lehatárolt időn belül vannak
utalások a cselekmény előzményeire és a végpontjánál későbbi fejleményeire.
Lényeges konfliktusok bizonyos mértékig m ódosíthatnak a történelm i személyi
ségek életrajzi adatain. Lássunk néhány példát ezekre az összefüggésekre.
A konfliktusok egy része m ár a cselekmény kezdete előtt kialakult, ezekről a
szereplők elbeszéléseiből értesülünk. A prófécia, a jóslás, a látomás, a szomorújátékon belüli színjáték ajövőbeli eseményekre irányul, vagy a m ár zajló események
nek a jövőben kitisztuló értelmét tálja fel. A drám a végpontján túli történelm i
eseményekre m utat Mihály vajda fiának az álma. Ebben egy kutya levágott
emberfejet visz az apa elé: “Barna fürtű, szakállas férfifej; / hosszú, sötét lyuk
tátong homlokán.” Kevéssel utóbb Báthory Zsigmond látomásában fejszékkel
felfegyverzett férfiak “bezúzzák barna fürtös fejét a bíborosnak”: Zsigmond, aki a
látomást megelőző színjátékban bíborosi ruhába öltözött, rém ülten tiltakozik e
jövendő ellen. “Megálljatok! Nem vagyok bíborosi Ez nem az én ruhám !” A
szereplők beszélnek itt-ott a valódi bíborosról, Báthory Andrásról, aki soha nem
jelenik meg a színen; a két vízió mégis az ő halálát vetíti előre abból a történelmi
korból, ahova a drámai cselekmény m ár nem fog eljutni. (“Ezen a színpadon —
írhatta bárki / a színjátékot, melyben részt veszünk, / Báthory Andrásnak nem ju t
szerep.”) 1599-ben a Mihály vajdát támogató székelyek gyilkolták meg Báthory
András bíboros-fejedelmet; levágott feje, sebbel a homlokon, egy röplapon
ábrázoltatott. Kakas Istvánnak olasz komédiások mutatják meg, milyen halál vár
rá egy ismeretlen tenger partján: a történelmi Kakas István 1603-ban hazájától
távol, Perzsiában halt meg. A személyében sértett Bocskai István a darab végén e
szavakkal távozik: “Eljön még az idő, / mikor őfelsége belátja majd, / hogy mily
méltatlanul határozott.” A majdani Bocskai-felkelésre asszociálhatunk, ha úgy
tetszik.
A drám ában Mária Krisztierna ugyanaznap érkezik Erdélybe, hogy Zsigmond
kivégezteti a Kendi-féle összeesküvés résztvevőit —a vérpadot fűrészporral szórják
fel, virágokkal hintik tele, hogy a menyasszony tiszteletére színjátékot rendezze
nek rajta—, holott a történelem ben a kivégzés és a hercegnő jövetele között kerek
egy esztendő telt el. A történelemben, ahogy a drám ában is, Habsburg Mária
Krisztiemát azért veheti feleségül Báthory Zsigmond, m ert a török ellen irányuló
háborús szövetségre lép Rudolf császárral; a szövetség megkötését ellenzi az az
ellenpárt, melynek vezetőit Zsigmond összeesküvés címén kivégezteti. A történe
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lem ben a szövetségkötést és a házassági szerződést megelőzi az ellenpárttal való
leszámolás; A nagyraföíőben a sorrend fordított. A kronológiai módosítás, a
történelm i idő sűrítése, nem veszi el a valós események értelmét, sőt, élesebb
fénybe állítja azt. A kivégzéseknek és a menyasszony érkezésének szinkronba
hozatala folytán a kettő közti összefüggés válik a szó szoros értelm ében láthatóvá.
Egyes történeti források szerint Zsigmond az összeesküvők nyomására kénytelen
volt lem ondani a hatalomról, de hamarosan visszaszerezte azt. A drám ában
Zsigmond, miután szívesen, szinte önként lem ondott a nyomasztó fejedelmi
tisztségről a nála alkalmasabb Boldizsár javára —egyébként e készséget bizonyos
történeti dokum entum ok elismerik, mások tagadják —, álruhában meglátogatja
menyasszonyát, annak Gyulafehérvárra érkezése előtt, s kiábrándul belőle. “Irigy
lem őt —ő legalább szeret, / és nem tudja, hogy viszonzatlanul! / Most m ár vigasz,
hogy trónom odavan, s vele odalett a menyasszonyom: / csak boldogtalanná
tenném szegényt. ” A nagyralörő Báthory Zsigmondja, mire visszaszerzi hatalmát,
jól tudja, hogy általa nem nyer szerelmet; politikai értelem ben pedig ő maga ítélte
sikertelenségre a házasságot, amikor szerződésben vállalta, hogy nem születnek
utódai — könnyen tehette ezt, mivel meg volt győződve saját nemzőképtelen
ségéről. Azokat a problémákat, melyek a történelem ben a házasság következmé
nyeiként jelentkeztek, és a történetíróknak is fejtörést okoznak — a kortársak
körében találgatás folyt arról, mi az oka a házastársak egymás iránti hidegségének
—, a drám ában a házasság előzményeivé teszi a fikció.
Gálffi János halála, am it Báthory Boldizsár idézett elő, a történelem ben egy
évvel előzte meg Boldizsár Zsigmond általi kivégeztetését; A nagyratörifben szoro
san egymás mellé kerül e két halál. Van rá forrásos utalás, Szamosközy Istvánnál,
hogy Zsigmond kegyelmet akart adni a várbörtönben raboskodó Gálffinak, akit
azonban kivégeztek, m ire a levél célhoz ért. A drám ában Zsigmond már csak m int
kész tényről értesül volt udvarmestere haláláról. Egy pillanatra bosszúvágy támad
benne a fogva tartott Boldizsár ellen, akinek önkényes bíráskodása Gálffi pusztu
lását okozta, de a haragot hirtelen felválna a megbocsátás: “Hisz ő még él! Hisz ő
még m enthető! / Még én vagyok sorsának fejedelme! / Igen — Úgy legyen! —
kegyelmet adok!” Boldizsárt felmentő levele, m int a történelem ben Gálffi eseté
ben, későn érkezik. Zsigmond hiába próbálja megállítani azt a folyamatot,
melyben egy m ind nagyobb hatalom előtt sorra áldozatul esnek azok, akik
korábban maguk sem voltak ártatlanok a náluk kiszolgáltatottabbak bűnhődésében.
A törölt nádszálban megjelenik Giorgio Basta, Rudolf császár képviselője, hogy
átvegye a hatalmat Zsigmondtól. A mű által leképezett történelm i periódusban
Basta nem já rt Erdélyben, későbbi, 1600-tól kezdődő uralma vonult be a Báthorykor tragikus végpontjaként a történeti köztudatba; de csakugyan volt arra le
hetőség már 1598-ban, hogy a kormányzóvá kinevezett Miksa főherceg oldalán
levezényelje az erdélyi hatalomátadást. A törölt nádszál szerint a főherceg Jósika
István kancellárnak Zsigmond egyetértése mellett írt fenyegető levele miatt nem
folytatta útját Erdély felé —történelmi dokum entum ok tanúskodnak róla, hogy a
fejedelem és a kancellár Miksát elijesztve valóban meg akarta tartani a Rudolf
császárnak m ár odaígért országot. A drámában Basta jön, Miksa helyett. Ami egy
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bizonyos történeti szituációban lehetséges volt, de nem, vagy csak egy későbbi
időpontban teljesült, valóság a fiktív történeti világban. Bocskai István 1594-ben
kapja meg azt az ajánlatot a török szultántól, melyet a történelem ben csak 1604ben kezdődő felkelése idején: az erdélyi fejedelmi és magyar királyi cím ígéretét.
A drám ában Bocskai számára ez az a fordulópont, m iután támogatni fogja
Zsigmond fejedelmet, akire azelőtt neheztelt.
Geszti Ferenc alakja jóval élesebb körvonalakat kap, m int amennyire a doku
m entum okból kivehető. Az állhatatlannak egyik főszereplője lesz ez a durva
katona, elbizakodott intrikus, aki nem veszi észre, hogy csupán bábfigura abban
a játékban, melyet irányítani vélt. Geszti az 1594-es esztendő összeesküvőinek
ellenfeleként lép be a történetbe, aztán ő forral terveket a fejedelem eltávolítására,
aki viszont őt használja a székely felkelés leverésére, majd árulás vádjával kivégez
ted. A történelm i feljegyzésekből, ha keveset is, de tudunk Geszti 1594-es
szerepéről, hűtlenségéről, és arról is, hogy talán Zsigmond okozta Geszti halálát,
amely azonban jóval a székely felkelés előtt következett be. Lényegét tekintve a
karakter történetileg hiteles, a m űben az események logikája indokolja, hogy épp
neki kell a székely felkelőkkel leszámolnia. Halálával fejeződik be a drámaciklus
középső része.
Jósika István, Zsigmond alacsony sorból felkapaszkodott híve, Az állhatatlan
elején egy, a cumaei Sibyila és Tarquinius Suberbus történetét idéző jelenetben
megtudja, hogy testvére Báthory Zsigmondnak. Ettől kezdve viseli ennek a
titoknak a terhét, és éppúgy az önazonosság kérdésével küszködik, m int a
fejedelem. A történelm i Jósika valóban hom o novus volt, tényleg rokona a
Báthoryaknak, de arról nem tudunk, hogy az uralkodó testvérének hitte volna
magát. A kései utód, Jósika Miklós Emlékirataiban olvasható, hogy a 19. század
féltg-meddig műkedvelő genealógusai Jósika István nagy karrierjét szívesen ma
gyarázták azzal az ötlettel, hogy Zsigmondnak testvére, Báthory Kristófnak
természetes fia volt.2 H a A nagyrutörőt a reformkori drám airodalom képzeletbeli
részének vagy folytatójának tekintjük —tekintetbe véve Balassa Péter azon nézetét,
hogy a mű Katona Fiánk bonjának problém áit fogalmazza újra3 —, és elgondoljuk,
hogy reform kori olvasók vagy nézők vagyunk, akár osztozhatunk is a szerzővel a
Jósika-legenda ismeretén.4
2 Jósika Miklós: Emlékirat. I. kőtét, Pest, Heckenast Gusztáv, 1865. 15-16, 19. o.
8 A nagyratörőcímű rész korábbi szövegváltozatáról Balassa Péter: “Sárból keemergő sár”. Színház, XXVI.
évf. 3. szám. 1993 március, 10-12 o.; majd akönyv megjelenésekor uo: Az ismerős és ismeretlen magyar
szomorújáték. A Magyar Hírlap “Ahogy tetszik’' melléklete, 1994. június 4.
4 A műben egyébként felbukkannak a reformkori költőktől vett gondolatok ádratai: Károlyi András:
“Idegen ajkú népek lakjanak / az ősi tűzhelyek hűlő helyén” (Kölcsey: Zrínyi második éneke); Geszti
búcsúbeszéde: “az évszázados tölgyfa gyökeiét / pillanatig élő, ügyeskedő, kalmár férgek nagy
titokban felőrfik” (Berzsenyi: A magyarokhoz); a többször előforduló “sárkányfog-vetemény”, utalás
sal Kadmosz mítoszára és a Báthory-címerre (Vörösmarty: Az emberek). Thoroczkay szózatának
zárlata így hangzik: “Isten, áldd meg a magyar népet. Ámen.” Talán nem erőltetett a párhuzam, ha
Jósika István figurájában, annak két motívuma kapcsán—a gyulafehérvári árvízben menti a menthetőt,
s aztán rövidesen az ellene hosszú idő óta folyó felségsértési per áldozatává válik —Wesselényi Miklós
életének eseményeire ismerünk rá. Zsigmond Jósika kivégzése előtti szónoklata azzal a reformkori
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A kiugróan fontos történelmi események közé szövődnek a szereplők konflik
tusainak szálai, ezek adják a cselekményt. Az intrikák színpadán olyan nagy
történelmi fordulatok, mint például a havasalföldi hadjárat vagy a mezőkeresztest
ütközet csak elbeszélésekben, illetve a szereplőkre gyakorolt hatásukban jelennek
meg. Meghúzódnak a személyes konfliktusok hátterében, de nem mindig amiatt,
hogy eleve dramatizálhatatlanok: a temesvári ostrom például a színre kerül.
Támadók és várvédők vakon botladoznak a ködben, ekkor mondja el Báthory
Zsigmond a világ megismerhetetlenségéről és a benne uralkodó zűrzavarról szóló
monológját.
Márton László a történelmi alakok személyiségére nézve találhatott utalásokat
a forrásokban—egy olyan kitűnő történetírónál, amilyen Szamosközy István, akár
jó l kidolgozott portrékat is. Abból, amit készen, félkészen kapott, új és konzisztens
személyiségeket hozott létre a drámában. Ez a m unka különösen a fejedelem
figurájának esetében szembetűnő. A történelmi Báthory Zsigmond cselekedeteit
legtöbb kortársa értetlenséggel fogadta — a magas politika titkossága miatt
kétségtelenül nehéz lehetett felfogniuk az egymásnak láthatólag vagy látszólag
ellentmondó lépések értelm ét—, dicsőítették és átkozták, végül egy szélsőségesen
negatív ítéletet adtak át ajövőnek. Márton, a történelmi személyiség bonyolultsá
gára ráérezve, tulajdonképpen a korabeli szövegek mögé tekint, ott látja meg az
emberi lélekben dúló viharokat. A történelmi személyiségekkel való írói találkozás
élményéről a mű végleges formában való megjelenése előtt rövid idővel így
számolt be: “föltűnt nekem, mennyire kézzelfogható ezeknek a három-négyszáz
évvel ezelőtt élt embereknek a személyisége, mennyire világosan kirajzolódik
előttünk”, “ez valahogy úgy van, m int ahogy egy pénzérm ét egy papírlap alá
teszünk, és egy ceruza fokával elkezdjük dörzsölgetni, és akkor kirajzolódik valami
— anélkül, hogy a fém a kezünkben volna”, és: “egy személyiség döntő fordulatai
soha nem derülnek ki ezekből a forrásokból. Éppen ezért a tényékhez, a részletek
hez és az igazolható dolgokhoz való minél szigorúbb ragaszkodás adja meg
valójában a képzelet mozgásterét”.5
A nagyratörőben Zsigmond karakterét az önazonosság mélyen átélt problémája
határozza meg, ebből erednek a valóságra, a felelősségre, az emberi cselekvés
esélyeire és értelmére, em ber és Isten viszonyára, végső fokon pedig az időre (a
történelemre) vonatkozó kérdései. Amikor leszámol unokatestvérével, Boldizsár
ral, akit önmagánál valódibb Báthorynak tartott — “Mintha az 6 silány torzképe
volnék! / Ö az igazi, én csak másolat, mely rátámad saját eredetére!”, “a tükör
mögül kilép a tükörkép, / és a valódiságot elnyeri” —egy időre azt hiheti, hogy
megszabadult az éntudat bizonytalanságának gondjától. Ö lesz a valódi és a
eszmével zárul, az adott helyzetből következőleg szomorúan és ironikusan, hogy a magyaroknak vissza
kell térniük “az emberiség teljes értékű tagjai közé”. Istvánffy Miklós szavaiból pedig egy, a mához
időben közelebb eső történelmi kor aforizmája csendül ki: “Minden eddigi vétket megbocsátunk; aki
nem ellenségünk, az barátunk.”
5 Az írás démonai. Márton Lászlóval beszélget Mészáros Sándor. Magyar Napló. VI. évf. 6. szám, 1994.
április 1. 4. o.
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valótlan mértéke, egyben a múlt terhét is levetheti magáról (“A m últ időket
semmibe veszem, / és átlépek fennkölt példáikon! / Én: én vagyok, vegyétek
tudomásul!”), azt a történelmet, mely korábban az elődök szelleme megidézésének extatikus pillanatában a jövendő látomásával egyesült. Az állhatatlan Báthory
Zsigmondja a fátummal és a fórumával dacolva vállalkozik emberfeletti tettre, egy
nálánál jóval hatalmasabb erővel, “az idők súlyos áradatával” szembeállítva azt az
“én t”, amelyet a másik Báthory, Boldizsár kiiktatásával m ár megtalálni vélt, amely
az im ént még a valóság meghatározhatóságában bízott. A tett az én újabb
kettészakadásának kockázatával jár: “Én vagyok a sárkányeregető / fiú a réten, s
én vagyok a sárkány; / én vagyok a templom, és én vagyok a templom népes
gyülekezete”, “a gyülekezetét elbocsátom, / és elszakítom a zsinórt, / amely a
sárkányt a földdel összeköti.” A valóságot a szerencsének vagy az előrelátásnak
köszönhetően sikerrel alakítja— alázadó székelyeket am aga oldalára vonja, titkos
ellenfelét, Geszti Ferencet egy mozdulattal megindítja halálos útján —, másrészt
a kezére isjátszik a valóság, hiszen az erdélyiek váratlan győzelmet aratnak a török
felett. Az állhatatlan végén, majd A törött nádszálban következik a fátumok
felülkerekedése, úgy az embernél nagyobb kényszerítő erők, m int a tragikus
em beri tévedések folytán. Aki korábban éleslátásában bízott, most, átvitt értelem
ben, a vakságot éli meg, aki tükörképnek gondolta magát, átlátszóságáról panasz
kodik. Egy em bernek két teste van, a földi és az uralkodói, s m indkettő felmondja
a szolgálatot Zsigmond újra előveszi a hatalomról való lemondás tervét. Egy
pillanatra aztán felcsillan a hatalom s önmaga megmentésének reménye, de
ham ar el is enyészik. Mielőtt lemondana, nem egészen szándékosan még Báthory
Boldizsár sorsára juttatjajósika Istvánt, akit éppen ő em elt saját hasonmásává és
helyettesítőjévé, korántsem Jósika akarata ellenére. A szeretet, amit Boldizsár
meggyilkolásával m ár egyszer száműzött magából, Mária Krisztiema felé irányul
na, de a büszkeség és a véletlen nem hagyja érvényesülni. Zsigmond m ár a kezdet
kezdetén tudatában van annak, hogy Isten hallgat, és a szív sem ad tanácsot az
embernek; A törött nádszál köd-jelenetében pedig, felidézve múltbeli céljait,
bevallja: önfeláldozásával Krisztust imitálva az emberiség bűneit akarta, nem
megváltani, de legalább eltakarni. E gesztusból m ár kiveszett a szeretet, s ez a
majdnem-Krisztus épp az áldozat miatt képtelen hinni: “eliszonyodtam a feszü
lettől, / melyre, m int mészárszéken az ökör, / úgy van a véres em ber felfeszítve!
A két gerenda, m int határsorompók, / nem és nem engednek Isten éléi” {Egy
korábbi helyen, a hősi önfeláldozás előtt állva ugyanezt a problém át még így
fogalmazta meg: “Ó, terem tett lélek! Halál fia !/V e d d észre a Terem tő hűlt helyét,
/ és a Megváltó magához ölel!”) A bűnöket nem elfedi, hanem újabbakkal
gyarapítja—de nincs senki a drámában, aki hitelesen képviselhetné a bűnök feletti
morális ítéletet. A jezsuita politikus és a pápa követe nem hisz abban, hogy Isten
szemmel tartja a világot, és ugyanerre a m egállapításrajut a felekezeti viszályt szító
protestáns diák. A történetírótól a hatalmasok megkövetelik, hogy az a magaslat,
ahonnan “tettek és jellemek, / esélyek és szándékok összegét” láttatni fogja, maga
a fejedelem legyen, m ert ő “az, aki a nemzet egésze fölött áll. ” Geszti Ferenc véres
cselekedetei után és saját pusztulása előtt sommásan így szól: “Bár sokkal rosszabb
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voltam nálatok, / ti nem vagytok nálam csöppet se jobbak.” Thororzfeav M -u'
menekül a katolikusok és kálvinisták közt kitört háborúskodás elől e d f ”
sokkal azelőtt a prédikátor erkölcsi fennsőbbségével ostorozta a bűnöket^
A m ű elején Gálffi János monológja jelöli ki, Dániel könyvéből vett idézettel a
kor helyét a történelem folyamatában: az arany, ezüst, réz ideje letűnt, a m indent
elpusztító vas birodalom kora jö tt el, s vele "az idők alkonya”. Jósika István a
közelgő új évszázaddal bekövetkező pozitív változások hírnökének szerepében
biztatja DecsiJánost az egyébként pártos történetírásra. A szép Kovacsóczyné félje
halála után félelmetesen rövid idő alatt vénasszonnyá változik: a szerencse
forgandóságára, illetve az idő és az emberi élet viszonyának kiszámíthatatlanságá
ra figyelmezteti Jósikát. Az olasz komédiás a változást tökéletesedésnek mondja,
hozzátéve, hogy a tökéletesség egyformaság. Egy helyen a prédikátor bibliai
szavakkal, a történetíró a róm ai mitológia felfogása szerint beszél a végítélet
eljöveteléről. Próféciáiban Thoroczkay a magyar nép pusztulásának veszélyére int;
a m ű végén Báthory Zsigmond, a nemzethalál gondolatát mintegy megfordítva,
a messzi csillagokban lakó, s onnan egyszer majd eljövő boldogabb magyarok
képét festi Jósika István elé, akinek viszont a pillanatnyilag rendelkezésre álló
történelem ben azonnali kivégeztetés a sorsa. Ezek a példák az idő múlásáról,
folyamatosságáról, az általa hozott változásokról s a végéről szólnak, de mellettük
o tt vannak az idő múlásával dacoló változatlanság, a reménytelen örökkévalóság
és a körforgás motívumai is.
Jósikának Boldizsár, a “másik Báthory" helye és végzete jut; a Zsigmond
lemondásával a történet o d a ju t vissza, ahol kezdődött. A csillagász szerint a
“História M undi” az örök éj, melyben az em ber annyi, m int a jelentéktelen és
nyüzsgő rovarok. H a Báthory Zsigmond, aki a m últon m ár túltette magát, léte
kérdéseire választ kapna szívétől, akkor a jelen és a2 utókor közti kapcsot is
megtalálná: “Áruld el, ki vagyok, hogy az lehessek, / aki szívével együtt megmarad,
/ akár jó az a szív, akár gonosz! / A késő századokig tündökölhetsz!” Tapasztalatai
azonban hamarosan arra tanítják, hogy “Nem történik soha semmi, csak váltják
egymást az állapotok.” Ugyanabban a drámai színben, melyben Zsigmond szólásra
próbálja bírni szívét, követek ajándékként egy órát hoznak be, amelynek révén “a
fejedelmi személy előtt / az idő múlása, mely önmagában / a halandókra nézve
siralom, / félórás mulatsággá változik.” Zsigmondnak a hiábavaló cselekedetek
egyhangúságáról szóló megjegyzése erre az óraszerkezetre és egyben a komédiá
sok rovar-hasonlatára utal: “a tettek úgy nyüzsögnek, m int a tetvek: / ördög
rugóra járó masinák.” Nagy Tamás, a vallásfelekezetek békétlenségének értelmi
szerzője, a bevett igazságok tagadója mondja ki: “hazugság az, hogy múlik az idő,
/ hiszen egy számlapon körbeforog”.
A mű végén Zsigmond, megszabadulván az uralkodás terhétől, búcsúbeszédé
ben kijelenti: “Nincs emlékezés! Elhamvad a múlt! / Én voltam az első és az
utolsói” Szabadsága egyben végtelen egyedüllét a történelem ben. A kozmoszban,
a száguldó földgolyón “a történelem-kerékre feszítve, sikoltva pörög az emberi
ség", kiszolgáltatva a könyörtelen forgásnak.
A szereplők beszédében fel-felbukkannak a 16. század végi forrásszövegek
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mondatai, melyek gyakran az eredetitől különböző kontextusban kezdenek új
életet.6 Ezeket a kis idézeteket a szavak, gondolatok sajátos hajlításával egy-egy
gondolat- vagy képsor láncszemeivé teszi a szerző. A jelen eseményeit kommentá
ló Decsi szövege két helyen szinte szóról szóra a történelm i Baranyai Decsi János
Magyar Históriájából való. Az eredetiben m últ idejű igealakok jelenbe kerülnek,
úgy érezhetjük, m intha Decsi éppen a készülő történeti krónikából olvasna fel. Az
az átirat, mely a legnagyobb terjedelmű és a legfontosabb helyen áll, Báthory
Zsigmond búcsúbeszéde. Első fele a többek közt Baranyainál és Szamosközy
Istvánnál olvasható szöveg tartalmát adja vissza7, majd annak utolsó gondolatából,
a fejedelem alattvalóihoz intézett bocsánatkérésébőí indul a hozzáírt második
rész, amely bosszúvételre invitálja a nyom orultakat és megalázottakat, és zárja a
mű egészét a történelem víziójával.
A forrásokból vett mondatoknál nagyobb arányban vannak jelen a reneszánsz
kori beszédmód olyan jellegzetességei, mint a klasszikus mítoszokból és a Bibliá
ból vett példázatok, az ókori történelem eseményeinek emlegetése, az emberi
tulajdonságokat minősítő erényekre való hivatkozás. Találó a politikus figurák
nyelvi alakoskodása. A retorikát, a műveltség politikai hasznosságát elutasító
Geszti-figura ellenfeleiénél durvább hangot kapott, s hozzá hasonlóan a nyers
hatalmi erő többi birtokosa is, Báthory Boldizsár, Bocskai és Basta. A stílusok
árnyalásánál a mű egészére nézve azonban fontosabbnak tartom azt az írói eljárást,
mely a beszédet magát gondolati absztrakciók és költői alakzatok segítségével
szervezi meg. Szerencsés, hogy mindezt m odern nyelven teszi a szerző, és szinte
egyáltalán nem él a grammatikai archaizáJás eszközeivel.
Látás, éleslátás, előrelátás, látomás, látszat, átlátszóság—és a valóság, ez esetben
a történelm i. M árton Lászlót, m int mondja, a történelem láthatósága érdekelte.8
Úgy gondolom, ez az alapállás tette lehetővé, hogy művéhez részben a történelmi
adatok felől közelítsek. Az idő haladásáról, a történelem önismétléséről szóló
gondolatok olyan történetfilozófiai kérdéseket feszegetnek, melyek történetírás
és szépirodalom találkozási pontjai lehetnek. Talán szokatlan jelenség a mai
magyar irodalomban, hogy egy író az alapos forrásolvasásig m enően komolyan
veszi a választott korszakot és embereit, ám a történészeket, akik számára minden
napos az ilyen természetű munka, bizonyára nem ez éri váratlanul, hanem valami
más. A történész belefeledkezhet A nagyratörő olvasásába, anélkül, hogy a histori
ográfia kritériumairól meg kellene feledkeznie. Visszavezettetik saját területére az
író által, s amit o tt lát, nem ismeretlen, de meglepő, újszerű, meggyőző.

6 H add említsem e fordulatok egyik fontos lelőhelyét: Szamosközy István történeti maradványai (15421608). IV. kötet. Kiadta: Szilágyi Sándor. Budapest, MTA, 1880.
7 Baranyai Decsi János Magyar históriája [1592-1598], Budapest, Helikon Kiadó, 1982. 364-372. o.;
Szamosközy István: Erdély története [1598-1599, 1603] Budapest, Magyar Helikon, 1977. 79-88. o.;
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