
érdekes írást, mely elősegíti a kor kultúrájának, szellemé
nek alaposabb megismerését örömmel kell fogadnunk.

Sinkó Ferenc azt írja: ,,1599-ben Mihály havaselvi oláh
vajda betört Erdélybe. A bíboros fejedelem megkísérelte
az ellenállást, a vajda azonban elsöprő győzelmet aratott
fölötte, a csatatéren holtan maradt Báthory András" kit
egy sorral feljebb 'nagy tehetségű és jobb sorsra érdemes'
fejedelemnek minősit. A Szent László emlékek sorsának
alakulásában valóban mellékes az esküszegő vajda erdélyi
betörése, tizenegy hónapos rémuralmat teremtő ott-tar
tózkodása, és Báthori András erdélyi fejedelem halálának
rnódja. De korántsem az a magyar hístóriában! Ismert
tény: a csatában elesettek holttestéből olyan magas dom
bot tornyoztak fel, hogy - Szamosközy István történetíró
szavaival - "az elkövetkezendő századokban is Erdély
romlásának őrök emlékjele maradt". A Sinkó Ferenc által
megfogalmazott mondatok tömőrsége a történelem rész
leteiben kevésbé járatos olvasónak (s rnit tagadjuk, sokan
vagyunk ilyenek l) téves ismereteket sugall. S mivel a mű

velt közvélemény napjainkban fokozott figyelemmel for
dul múltunk eseményei felé, megérezve nemzeti önismere
tünk gyarapitásának létszükségletét, e csekélynek tűnő

pontatlanság mellett sem szabad szó nélkül elmenni.
Hangsúlyozni kivánom: nem a megemlített történelmi

esemény bővebb ismertetését hiányolom. a tömör össze
foglalás lényegtorzító jelzői miatt érzem szükségesnek a
vitába bocsátkozást. Az kétségtelen: Báthori András (és
nem Báthory), a jámbor, jóindulatú, főképpen hiszékeny
bíboros, Wartenburg püspöke "jobb SOrsra érdemes" fő

pap volt, de állítani : nagy tehetségű, ezt nem hihetjük el, a
fejedelem héthónapos uralkodása ezt nem igazolta. Ez
olyan nóvum, melyet külön bizonyítani kellett volna.
Nem tartom szerenesésnek az elsöprő jelzőt sem, noha
tudjuk, a csata hosszú időre megpecsételte Erdély sorsát.
A Szeben melletti ütközet azonban egyaránt komoly vesz
teséggel zárult mindkét küzdő fél számára. Mihály vajda
pünkösdi királyságán kívül az osztrákoknak hozott elsöp
rő győzelmet. Mert a havaselvi vajda nem önerejéből, ha
nem osztrák támogatással és felbujtásra, a Báthorlak (Gá
bor, Zsigmond) által korábban méltánytalanul megsértett
székelység pillanatnyi megtévesztésével törhetett be a
XVI. században Erdélybe. Nem erősíti meg a nagy tehet
ségű jelzőt az sem, hogy Báthori András ügye számára
nem tudta megnyerni a székelységet. Nem szól mentségére
túlzott hiszékenysége sem, aminek következtében elhitte:
az esküdöző vajda seregét a török s nem az erdélyi magyar
hadak ellen fordítja.

Az pedig, hogy Báthori András a csatatéren esett volna
el, míndenképpen helyesbítésre szorul. A csata utáni hato
dik nap éjjelén, november 2-án vágták le fejét - Mihály
vajda vérdíjának reményében - a Báthoriakat meggyűlölt
székelyek, a Csíkszentdomokos melletti Pásztorbükk ne
vü havason. Orbán Balázstól tudjuk, 1816-OOn a bűnbánó

csíkszentdornokosiak kereszttel jelölték meg a becstelen
gyilkosság helyét, s az emlékműre felvésték : Báthori cardi
nál Erdély Fejedelme.

Éltét itt végezte, végső veszedelme
Tulajdonittatik Nagy Kristály Andrásnak.
Mikor egy híja volt az ezerhatszáznak.
S aztán tizenhét s kétszáz esztendőkkel

Tétetett e kereszt. hogy lenne örök jel.

A havas neves búcsújáró hellyé vált a múlt században.
Évente, mindszentek napján, sok zarándok kereste fel,
énekelve:

Te Pásztorbűkk! a mely fejemről

Nevezetes lettél nevemről.

Itt szakasztad végit éltemnek
S minden földi dicsőségemnek.

Módornban volt meggyőződni, hogy e megemlékező soro
kat ma is kívülről idézik a csíkszentdomokosiak. De nem
merült feledésbe az sem, hogy VIII. Kelemen pápa száz
napos böjttel sújtotta a falu lakosságát abiboros meggyil
kolásaert. Azt pedig Domokos Pál Péter Márton Áronról
írt, jelenleg kéziratban lévő müvéböl tudjuk, milyen erős

volt a falu kollektív bűntudata és mennyire motiváló erő

ként hatott még a XX. században is. Nemes szándékú,
jámbor biborosként halt meg Báthori András. Hithű, be
csületes életét nem lehet vitatni, emlékér tiszteljük meg az
zal is, ha tehetséget érdemén felül nem méltatjuk.

Hajdu D. Dénes

műhe.y
A Párizsban megjelenő folyóirat 64. számának közép
pontjában Petőfi S. János Szöveg és jelentés cimű tanul
mánya áll. Az írásnak különös jelentőséget kölcsönöz,
hogy mindkét fogalmat igen gyakran használjuk szakmai
írásokban, de a mindennapi beszédben is anélkül, hogy je
lentésüket tisztáztuk volna (ez azért is nehéz feladat, mert
szakmai körök 00tt is sokféle értelmezésük lehetséges). Pe
tőfi S. János erre tesz kisérletet kivételes elméleti fegyver
zetben megírt munkájában. Mivel rnunkája rendkívüli ter
jedelmű, a lap ezúttal kevés irodalmi anyag közlésével
borzólja a hagyományos ízlést. Ámbár Baránszky László
Tartalmi kivonat Homérosz Odüsszeiajából vagy Ladik
Katalin költeménye igy is alaposan föladja a leckét az
olvasának.

SZÁMUNK iRÓl

DEME ZOLTÁN film- és tévérendező. tanár, etnográfus.
Bölcsészdoktori dolgozata (Verseghy könyvtára) az Aka
démiai kiadó gondozásában jelenik meg rövidesen. Folyó
iratunk 1974. februári számába "Hagyományrétegek Ju
hász Ferenc A tékozló ország cirnű művében", 1981. no
vemberi számába pedig "Az Ómagyar Mária-siralom és
a Halotti beszéd modern adaptációi" címmel írt tanul
mányt. Verseit 1981. szeptemberi számunkban publikálta
- müfordításaival a Nagyvilág lapjain találkozhatott az
olvasó.

RUDNA Y GÁBOR magyar-orosz szakos tanár, író.
"Teremtés" cimű verse 1978. júliusi számunkban jelent
meg.

TARBAYEDE iró, kritikus, dramaturg. Az elmúlt évek
ben a következő tanulmányait közőltük: "Az írástudó el
kötelezettsége. Nemeskürty István filmesztétikája" (1978.
február), "A próbára tett közönség. Egy életmű gyújtó
pontja : Bergman Rítusa" (1976. október).

VASADl PÉTER költő, újságiró, az Új Ember és a Vigi
lia munkatársa, Megjelent kötetei: Jelentés Babylonból
(1974), Ének a szomjúságrol (1976), Tamariszk (1978),

Tűzjel (1978). Verseit legutóbb a Vigilia 1980. áprilisi szá
mában olvashattuk. 1980 augusztusában "A világiak
apostolkodása" c. tanulmányát publikáltuk.


