
Hol vagy, tűnő művészet, lepke tánc?
Utána haltál, mint hú szerető;

vele zuhant/H, hosszú Tózsalánc.
a lyukba, melybe fejjel huUt be ő.

szokba rendezett ötös és hatodfeles jambusok Jékely nagy elégíáít idézik. A Csi!
lagtOTonyban igy lesz a bölcseleti elégia első nagyszabású példája, amelyet azután
több későbbi követ.

A történelemben és a míndenségben otthontalanul bolyongó költőnek szük
sége van valami biztosabb támaszra. Ezt a támaszt az emberi szellem és művé

szet transzcendenciájában találja meg. Szánalommal tekint a szenvedő emberre,
rémülettel gondol az elrnúlásra, bizalmatlan a történelem iránt és gyötrelmes
metafizikai szorongással vizsgálja a csillagokat. Rémes álmok és kiábrándulást
keltő tapasztalatok között helyezi reményét a létezésnek' egy olyan rendjébe,
amely kivül esik az érzékelés körén. Ifjúkori költészetének "ars philosophica"-ját
Nizsinszkihez címü versében fogalmazza meg. A költemény hőse megtébolyodott
világhírű balett-táncos, aki hátat fordított a történelemnek, kivonult a világból,
s a művészetben találta meg törékeny emberi létének végső igazolását. A rnűvé

szetben - és a művészi személyiség rejtelmes transzcendenciájában - keresi
ezt az igazolást Jékely is:

Az aTcodon kövült-könnyes VigYOT,
mit a bolondság művészkeze vésett;
kifele bámulsz, de befele nézed:
fejed boszoTkány-üstjében mi fOTT.

Jgy fogsz bámulni még ki tudja meddig;
fOTdult agyadban az álomvilág
a fogható valósággal vetekszik
li csont jaidon halál kutvája Tág.

Vagy valahol, istentelen magasban.
az ÚT csillagkulisszás színpadán,
még mindig élsz s vonu lsz peregve lassan
a többi földi jelenés után?

Ebben a gondolatmenetben a rnűvészet transzcendenciájának sejtelme és igé
nye mutatkozik meg. A költészet ennek értelmében nem csupán a teremtett világ
tükre, nem is csak önkifejezés, amely a személyíségnek a létben és a történe
lemben szerzett tapasztalatairól, vagy törekvéseiről ad képet. Több náluk: világ
magyarázat, vagy legalább világmagyarázó szándék, amely a létezés rejtett értel
mét ostromolja. A megismerés különleges módszere, amely eltér a filozófus logi
kai rendszerétől, s a személviség mélyén alakuló sejtelmeket követi. A fiatal
Jékely ·Zoltán nem bölcselő, aki metafizikai kérdésekkel viaskodik, hanem alkotó
művész, aki emberi létének metafizikai kérdéseire a költészetben keres választ.
Számot vet az elmúlással. versekbe> foglalja a földi és égi jelenésekel és rábizza
magát a szavak ra, hogy törékeny és véges emberi léte a költészet által kapjon
magvarázatot. a költészetben szerezzen teljesebb megvalósulást.

. JtKELY ZOLTÁN

"LA SIGNORA UNGHERESE"
Wesselényi Polyxéna "Vatikáni látogatásai 1835-hen

Wesselényi Polyxéna (1801 Hadad (?) 1878 Aranyosgyéres), az 1842-ben Kolozs
várott megjelent Olaszhom és Svájci utazás méltatlanul elfelejtett erdélyi írónője.

már a századvégi lexikonok ban is csak második férje. John Paget - a Hungary
and Transsylvania ... című munka (London, lll39) szerzőjének neve alatt szerepel,
az irodalomtörténetek pedig meg sem említik. Élete a korai emancipáció roman
tikus eszményképeit (például Madame de Staélt. George Sand-t) szem előtt tartó
végletes erőpróbák. száguldozások, majd a kivívott néhány esztendőnyí zavar
talan boldogság, családépítés után - menekülések (1849), ermgrációs viszontagsá
gok, gyász és más csapások sorozata, úgyszólván haláláig.

Részletek a közt'ljö\'öben megjelenö. új Iliad's elöuavából.
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Világélrnényekben, álmélkodásokban gazdag, régiea-népies stiiáris remeklések
Gen is bővelkedő, elsőrendűen irodalmi becsű művén búvópatakként vonul végig
unokabátyja, Wesselényi Mikl6sért való szenvedélyes rajongása és a nagy politikai
üldözött szabadságáért, puszta életéért szorongó szív rémült lüktetése. Az, hogy
az 014szhoni és Svájci utazás idestova HO esztendő alatt mégsem láthatott rná
sodszor napvilágo..: a Wesselényi Polyxénán esett legnagyobb igazságtalanság;
holmi Iustizmorddal fölér. -

A. vatikáni audíencía és az ismerkedés Mezzofantive í - W. P. akkori két-
ségbeesett állapotát tekintve számtalan úti kalandja és lelki élménye közül
talán a legszivbemarkolóbb.

Akl Wesselényi Polyxéna útrrajzát elolvasta, nem teheti majd lábát olasz
földre úgy, hogy ile futna át .elkén, mint brzsergetó tudat az Ő selyem topán
kainak nyomdokain halad.

rJtjának első szárazföldi szakaszát -- KoJozsvártól Becsig. majd Grácon.
;\Jlarburgon, Adelsbergert át Triesztig 'saját ".;zekerén" teszi meg. Tízéves leány
kára. f. nevelőné (Susanne Bois de Chcsne, a' későbbi" Barabás Mikjósné) és ma
ó0'ar mesa van vele T'rtesztben, vakmerő rögtönzéssei. fi kecsegtetö Fortunato
nevű tenedlajóra száll, de balszerencsés veszteglések, bt;~,,;gítD tengeri viharok
utb csak jó három hét múlva, január le?',égén erkezik Anconába. Innen újra
szekéren, egy-egy napos pihenőt tartva végre oeoöcög a? örök Városba s a
Hotel Európában próbálja k ípihenní az út fáradalmait

Már a női utasokra nézve leülönös veszélyeket rejtő vállalkozás is íanulsággal
szolgá ihat.: Fata in.vefUl'lt vium - a célt ember tűzt ki, de: a Végzet rajzolja út
vonalát, s csak később mutatkozik meg, hogy Jöt., vagy rosszat akart-e elérni vele.

fi. nem éppen fényes kísérettel érkező dáma. báró Bánffy Lászlóné, az er
délyi KI'aSZIIa vármegye főispánjának neje, 3·~ éves virágzó szepség Mar azzal
reitúnést keithet:, hogy férje nélkül utazik. Regényhősnő. alkalmasint már élete
adclig: szakaszaiban is. Az élménykeresés n,~m hiányzik belóie, sőt, expedicíójának
fő-Jő sarkal ló ja: saját életét élni, igazi él-telrnét megtalálni a művészetí tanul
mányútnak álcázott . cél mögött,

Amikor Erdéiyből eltndult, a 24 év ola (Jőszór üsszel-;:"folt országgyűlés Ko
lozsvárott már-már ölre rnenő potitikai összecsapások szmtere. A megerősödő

hangú ellenzék. - fl reformnemzedék ' - egyik vezéralakja éppen Bánffy László;
a rnasik : a pozsonyi orszaggyűlésu, eimennydörgő hangú. éi Bécsben sokszorosan
visszhangzó szavú "gonosz erdély iként" nvilvántartott Wesselényi Miklós. És
Polyxena xzivvel-Iélakxel, műveltséggel, reformeszmekkel az ó vilagukhoz tarto
ZIk. mi több. az elsőnek hitvese (még ha elszakadóban is) -- a másodiknak
L,;j]vanyozója, s egy ideig oizonyára viszonozott rajongással. Parigásos házaséleté
nek tizenvalahányadik évében jut odáig, hogy a konfliktusos helyzetből kitörve.
Itáliai utazásától várjon valamilyen megoldást vagy csodát ...

A szígorú erdélyi té! viharos politikai légköréből, ilyen előzmények után
érkezik Rómába - elképzelhető lelki állapotban. Már nem fiatal, s ezt ő maga
IS tudja, s egy kissé szenvelgöen többször emlegeti is. S ha' most, h9gy a régi s
új arisztokrácia palotái megnyílnak előtte, a római farsang ünnepségeiból örö
mest kivenné a részét: természetes dolog. Udvarlója is nem egy akad. csakhogy
sokkal rálartibb, semhogy akármilyen, bűvkörébe került s nyomába szegődött

"bennszülött" lovagnak prédául vesse magát, ha mégoly kitartó ostromló is az.
Lelke kitárva a házasság nem kellemes emlékeit kioltó. új, nagy szerelern előtt,

mely egyszersmind gátat vethet a Wesselényi Miklós felé öt-hat év óta sodró
érzelmi áradatnak is. De a farsangi vigalmakba lendülés kellemes izgalmait már
az elején megdermesztik az Erdélyből érkező hírek. Az országgyűlést feloszlatták,
a fő lázító, Wesselényi ellen elfogatóparancsot adtak ki; több ellenzéki főispán.

köztük Bánffy is, tiltakozásképp tisztségéről lemondott; veszedelemben forog.
Polyxéna számára ezentúl a karnevál tarkabarka forgatagában részt venni tilal
mas dolog; bálí ruháit fétreteszt, lélekben gyászba öltözik. "Szeretett kis hona",
s Wesselényi Miklós sorsa nem hagyja nyugodni. Napokig mást se tud, "csak
sirni, sírni, sirni" - vallja útirajzában. ..Mindnyájunk lelkében vannak ernlé
kezetek, melyek rnint titkos láncszem II múlthoz csatolnak" -- érzi át a Scipiók
s.ria előtt, rnélyen eltűnődve ... Hogy ezekbe az "emlékezetekbe" a dicső múltat
idéző, s történelmi analógiákra késztető romok közt jártában a farsang első
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napjaiban megismert lovagját, John Paget fiatal angol orvost rendre beavatja,
kétségtelen. A világjártas. humanista műveltségű ifjú - azonfelül, hogy a kö
zépkori angol királyi család kései leszármazottja - addigra már nem egy hely
zetben bizonyította, hogy lovagi szelgálatokra méltóbbat Itáliában aligha találhat.

*
Wesselényi Miklós időközben Erdélyből Magyarországra menekült, de nem lapul
meg, igazáért tovább küzd; s olyan rangos párfogok mellé, mint például Szé
chenyi, szárnos ellenséget is szerez. És február közepén, amikor az érette rettegő

Polyxénát Pestről levélben tájékoztatja az erdélyi eseményekről s a maga sor
sáról, még nem sejti, hogy hűtlenség vádjával május 5-re a királyi tábla elé
idézik. Az, hogy él, s egyelőre szabad, némi reményt csillant Polyxéna gyötört
szívében, sőt van ereje biztató, vigasztaló igékre is. Álljon itt február 20-án
kelt válaszának néhány részlete.

"Édes Miklós! (.. ) Mély bánattal olvasom, hogy a sok gyáva aprólékos sze
mélyeskedés szép szándékaidba gátolnak; elég fájdalom szegény szeretett kis ha
zánkra nézt, hogy annyi sok különböző interessék s Irígvségek szaggatják, de egy
erős meghatározott vas akarat és megfontolás által kormányozva, mint a tiéd,
bizonyosan mind ezek az egy napi diplomát (értsd: fondor lelkű, ravaszdi)
Cureiusocskák hatását elnyomja melletted a közvélemény - amelyet te nálunk
igazán semmiből teremtettél, - az egész magyar nemzet köz szeretete és becsű

lese; nállad nélkül csak semmi nevezetes t sem vihetnek ők ki, csak kereszthez
kelJ néklek csúszni. - Adódjon meg nékiek ez az ephernere győzelem ..." 
Majd, az úti kalandokra s a Iarsangbakóstolás pillanataira vonatkozó sorok
után szerelrnének szóló túlérzelmesen : - "Róma most is figyelmet érdemlő,

de emlékezetbe dicső, s lelkem mostani állapotjához a legrnkább megfelelő hely,
mert én is már csak inkább emlékezetben élek. Egészségem megjött (rossz)
kedvemet is valamennyire lecsendesítettern. csak olykor ront rám a bánat; rnin
den indulatot eltemettem magamban, magamra és jövendömre nem is gondolok,
úgy is szebb életemet már leróttam, nincs már semmi remelleni várru vagy
örvcndení valóm, e szerint félni való sincs, nyugodtan, öröm, bánat, remény nél
kül személyemet egészen elfelejtve egyedül állok, csak lelkem eredeti tisztaságát
kívánom megtartani." (E vallomásban a nagy sz ilágysági. Ady End re Nyárdélu
táni Hold Rómában című versének alábbi soraival szinte azonos lelkiállapot
kifejezését véljük fel fedez ni :

on, gyönyörű örökség,
Változó, ős szent község,
Urbs, te feledtető,

Az én-élet p0.klából
Lelkem-testem kilából
Te szent, védő tető ...)

*
Még a farsang napjaiban történt, hogy Rudolph Lützownak, Ausztria vatikáni
követének kifejezte kívánságát "a pápánál audienciát nyerni". A követ meg is
ígér i, hogy közbenjár, de komolyan figyelmezteti a szigorú vatikáni etikett be
tartására: ha a lábcsókor a pápa "a szép nemnek elengedi is", de a kézesókot. ha
kihallgatást kér, kálvinista sem mulaszthatja el! ... Polyxéna megkockáztat ugyan
némely ellenvetést, de a "múkedvel6i hangverseny" már csak kettejükre vár
a "zeneteremben" - és társalgásuk a kényes témáról abbamarad. Közben zaj
lanak a karnevál változatos eseményei. Erdélyból rossz hírek érkeznek, Polyxéna
angol társaságba keveredik, Paget Ielbukkanása óta szíve másképpen dobog, egy
szóval nem a kért kihallgatás reményében telnek napjai. De "a böjt egyik szom
bati estén nagy pecsétű iromány t" hoznak: másnap, Vasárnap, a pápa fogadja ...
"Már késő levén ez a véletlenül (értsd. váratlanul) reám dördülő kegy szinte
megdöbbentett. .. Egész éjjel nem tudék alunni, mind alábcsókkal bibelódvén.
Mint Calvin buzgó követője keményen fe1tevém magamban, hogy azt teljesség
gel nem teszem" -- jegyzi tet sűrítve virrasztásának okát. De az előzmények

Ismeretében elképzelhetetlen, hogy a Krisztus földi helytartójánál teendő láto-
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ga tás vigiliaján ne Iogalmazgatná olaszul vagy németül a sajgó, s istenigazában
csak magyarul el rebeghető gravament: hogy hazája, családja 13 az az ember, akit
a legjobban szeret, micsoda veszélyben forog... Hátha ama helyről, hová holnap
eretnek lábbal beléphet, az Úristenig hallatszik fel minden földi panasz, siralom?!. ..

ts másnap, vasárnap délelőtt tíz órakor, kislányával s a nevelőnővel ott van
a Vatikánban. A pápa titoknoka "egy sötét veres kárpitot felemelintve" nevét
jelenti s utána mondá: "La Signora ungherese ! . .. ts ott v.alánk a pápa előtt,

ki egy veres mennyezet alatt álla." A hetvennél is több év súlya alatt roskadozó
XVI. Gergely "jobb kezét kissé kinyújtá. úgy mint mikor gyermekinknek csóko
lásra nyújtjuk kezünket. Mi magunkat csak meghajtva megállánk. Nem tudom,
rmt gondolt. Hihető elfogultságnak tulajdonitotta. Kinyújtott kezével megálda
bennünket s olly kegyes, igazán atyai tekintettel mosolyga, hogy megszégyenülve
tetternért. szerettem volna nyakába ugrani s tiszta szívből bocsánatot kérni
érette."

És XVI. Gergely nem js éreztet vele semmi rosszallást. Két-három, mond
hatni rutin-kérdést intéz hozzá; Ő, már ahogy olasz tudásából telik, válaszol
gat, s még dicséretet is' kap érte. Ezen a ponton történik azonban valami, ami,
az audiencia időpontját nézve, az évszázadok óta pergő Wesselényi-dráma egyik
legizgalmasabb, s Polyxéna tollából készen kapojt jelenetének tekinthető.

XVI. Gergely: Hát Magyarországon milyen nyelvet beszélnek? Németet-é?
Polyxéna: Tulajdon nyelvünket.
XVI. Gergely: Ez a latin?
Polyxéna: Nem, Santo Padre: a magyar.
XVI. Gergely: L'Irnperatore (a császár) olly kegyes volt, hogy önöknek diétat

adott. (Értsd: országgyűlést engedélyezett.)
Polyxéna: Si, Santo Padre. (Igen, Szent Atyárn.)
XVI. Gergely: Grázia al Cielo tutto é tranquillo, tutto é tranquillo. (Hála az

Égnek, minden nyugodt, minder, nyugodt.)
Polyxéna: Si, Santo Padre.
XVI. Gergely: S az' Imperatore kegyesen bé is végezte a diétát.
Polyxéna: Si, Santo Padre.
Ezután a pápa ismét megáldotta őket. Jeladás volt, hogy az audiencia véget ért.
Polyxéna illedelmes válaszai olaszu l hangzot ta k el. De lehetetJen, hogy köz-

ben ne kavargott volna benne magyarul - a minden nyelven kimondhatatlan,
kifejezhetetJen. Fegyelmezte magát, .,palatináJis vére" - melyre egy korábbi
megalázo, nagyvilági helyzet leírásakor hivatkozik - ezúttal nem "búzdula fel",
s minden újabb etikett-sértő megnyílatkozástol türtőztette magát. Különben is:
a szívélyes, csupa jóindulatot árasztó aggastyánnak rnért ne bocsátotta volna
meg, hogy tudomása szerint Magyarországon minden csendes? Éppen azok infor
málták így minden bizonnyal, akik az audienciát kieszközölték. Es mért hördült
volna fel Öszentségének a magyárok nyelvéről alkotott téves fogalmán - amikor
a magyar országgyűlések, az iskolák nagy részének nyelve évszázadok óta a latin,
s alig tíz esztendeje indult meg a küzdelem a magyar nyelv bevezetéséért? ...
Tehát ha néhány pillanat múlva, már az előszobában, a nevetgélő titoknok érdek
lóclésére így válaszolt: "A pápa nagyon kegyes volt!" - őszintén nyilatkozott.
Annál is inkább, mert - amint ő maga jegyzi fel - Itáliában jártában-kelté
ben a pápa volt az első ember, "ki legalább valamit tudott szegény kis honom
létezéséről".

"*
Annak a drámának szimultán szinpadán, - melynek legalább egyik főszerep

lójéül őt szemelte ki a titokzatos Főrendező - Polyxéna nem sejtheti, hogy talán
ugyanaznap ugyanaz órájában, melyben etikett-sértő módon Krisztus földi hely
tartójának nem csókol kezet, s ez "illetlen gorornbaságot" később maga is restelli:
Pozsonyban egy magyar férfi kezet csókol egy másik férfiúnak, aki nem más mint
József nádor, vagyis az Imperatore helytartója. A kezet csókoló ugyanabban az
ügyben jár, amely Polyxénát foglalkoztatja és aktívvá teszi - de az adott körül
mények közt esdeklese mély latenciában maradt.

A kezet csókoló férfiúnak jó oka van megalázkodásra - noha az etikett
ezt nem követeli meg. Ugyanis főbenjáró ügyben kért audienciát. O maga
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Széchenyi István - így vall erről az aktusról 1835. március 5-én a naplójában:
"Azután a főherceghez megyek. Beszélek vele Wesselényi arnnesztiája dolgában
etc. etc. Nem, nem. El kell ítélni. O a: egyik fő oka, hr)gy jó urunk (n. b. a
császár) etc. etc. Csakis kegyelrnezés útján... Ellágyulás, ö kezét nyújtja, én
megcsókolom azt Tiszteletet parancsolónak érzem."

Tiszteletet parancsolónak. tehát méítónak érezte arra .- e világi hatalmas
ságot -, hogy barátju érdekében, ha magatartását sokban bírálja is, e nem éppen
férfias gesztuara ragadtassa magát. Nagy, szélsőségekre hajló lelkéből ilyen áldo-.
zatra is telhetett.

*
W. Polyxéna újabb vatikáni látogatása nemcsak <I világhírű nyelvtudós könyv
táros, Mezzofanti bíboros személyének szól s puszta kiváncsiság a sarkallója ...

Ekkor már Paget is vele van. Amikor némi várakozás után sorra kerülnek,
a száraz, halvány, beteges tekintetű ember éppen egy csoport idegen előtt pro
dukálta magát "s egész személyében rnajomí nyugtalanság uralkodott". Poly xéna
saját anyanyelvén szolt hozzá, s válaszaiból megállapíthatta. hogy Mezzofanti
magyarul elég jól beszél. Aztán sorra "minden nípnek az ti nyelvi n" válaszol
gatott, aszerint, ahogy kérdezték. Paget a mutatvány után megkérdezte a csoda
lényt: "Hány nyelvet tud?" - "Nem sokat, mert csak vagy negyvenet-ötvenet"
- vetette oda angolul, foghegyről a nyelvzseni. es Polyxéna, már túl az első

benyomás hüledezésein, elénk állítja szabatosan, a rá jellemző jellemábrázoló
képességgel, a hetvenkedő katonának e filologus gloriosus változatát. ,.Roppant,
képzelhetetlen tehetség! de nem az, mellyet legkevésbbé is irigyeini tudnék;
mert üres, minden gondolkozás nélküli nyelvismeretsége s ártatlanul (értsd:
naivul) kimutatott aprólékos hiúsága ... inkább majomra s csacskamadárra vagy
beszélő gépre, különféle nóták elverésére felvont verklirc emlékeztet ... Ot iga
zán csak úgy lehet tekinteni, mint egy Vaticanhoz tartozó rttkaságot."

Ez a nem éppen hízelgő, s talán túl szubjektív vélemény azonban nem befo
lyásolja eredeti szándékában (rnely az "elegy--belegy" idegen látogatócsoport jelen
létében végrehajtatlan marad) -, hogy néhány nap múlva egy könyvet. a Vati
káni Könyvtár számára, Mezzofanti kezébe ne adjon. (A "raritást" előbb .,fejér
kutyabőrbe cifrán" beköttetí t) Mert a "majomi nyugtalan mozgékonyságú" em
berke, 'minden olaszos hivalkodása ellenére, megérdemli bizalmát: ha negyven
-ötven nyelv közt magyarul is elég jól beszél, akkor azt is tudja, hogy a ma
gyarok tulajdon nyelvükön s nem németül vagy latinul beszélnek... es ő a má
sodik ember, aki Itáliában valamit tud szegény kis honáról !

Amikor a "cifrán béköttetett" könyvet átnyújtja, nemcsak a keze, de min
den ízében reszket; ezt az aktus ünnepélyes volta is megköveteli: de reszkethet
azért is, mert már akkor is reszketett, amikor málháját, melyben ez a könyv
lapult, Triesztben az osztrák vámőrség - Polyxéna nevének és nemzetének ki
járó különös figyelemmel vízalatta át. Mezzofanti pedig "aki éppen sietett ne
hány zsidót és szerecsent megkeresztelni .. _ anélkül, hogya könyvbe csak belé
is pillantott vagy szerzője nevét megtekintette volna - így szólt : -Ah, igen szép,
igen szép munka. Szépen van békötve. Aranyos, szép, igen szép, igen szép, igen
köszönörn« - s egyik almáriomba becsukta" - jegyzi fel Polyxéna a lelkes
tirádát s nagyot sóhajtva folytatja: "Szegény magyar könyveink! Mellyeket hon
jokon kívül, mint színte nem is- európai szüleményt, csak egy-egy különcködő

nyelvbúvár mint Mezzofanti nézeget, s honjakban is csak kevés olvas!" - Ez a
,.szinte nem is európai szülemény" Wesselényi Miklósnak odahaza kinyomtatásá
ban akadályozott, a cenzúra megtévesztéséül bukaresti impresszummal. de való
jában Lipcsében, 1833-ban megjelent tilalmas műve, a lJalítéletekról - azóta
is fontos corpus delícti a bécsi policájnál a Wesselényi-per aktacsomójában.

Ellensúlyozhatta-e a könyv külseiére szorttkozö elismerés keltette csalódást
némi kaján öröm, hogy ilyen könyvet sikerült az örökkévalóságnak szállt gyű]

temény állományában becsempésznie? Bizonyosan. es ha az örökkévalóság 145
evnyi részecskéjét aRalítéletekről -- ha mégoí: rozsdasztut váltott. szúette kö
tésben is - kihúzta ottan. ez k;!2e; inivoltúban is ides:' balzsam volna egy
heroikus, múlt századi asszony sokat ::zen':edett szívére
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