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Taurinus István
Stieröxel István gyulafehérvári vikárius Morvából szakadt Magyarországra, a
humanizmus határokat nem ismerő sodra hozta. Nem látta közelről a Dózsa-forradalmat, de atmoszféráját annál mélyebbre szívta, a közvetlen szemlélőt többnyire
túlságosan lebilincseli az átélt valóság, illetve a történelmi valóság hozzáférhető
töredéke. Élménye közvetlenebb, de átfogó kép alkotására éppen annyival alkalmatlanabb is; az utóbbihoz távolság, távlat szükséges. Taurinus a távlatot nemcsak térben kapta meg (Gyulafehérvárt töltötte az időt a nagy tűz esztendejében), hanem
időben is: 1519-ben írta meg Stauromachiáját, a parasztháború latin nyelvű eposzát.
Taurinus—Stieröxel (magyarul bikaborjút jelent a neve) humanista írói működését a Stauromachiától eltekintve nem ismerjük, bizonyára helyi s alkalmi jelentőségű
lehetett. A Dózsa-ügyben azonban megérezte az eposzi időt, s már ez a felismerés is
hivatottsága mellett szól, hiszen a „korszellem" a parasztforradalmat társadalmi bűnüggyé próbálta süllyeszteni. Taurinus írói merészsége nemcsak a tárgyválasztásban
rendkívüli, de végig a költeményben az marad. Mai bírálói felróják, hogy nem bírta
magáévá tenni a nagy műeposzok szerkezetét, így a Stauromachiának nincsen főalakja, holott Taurinus hibáját írói erény menti, valóságérzéke magyarázza: a nemesi világ ugyancsak nem kínált vezető hőst, Dózsából pedig miként teremthetett
volna, hiszen még 1939-ben is szelíd intést kapott egy magyar író az akkor leghivatottabb történésztől azért, mert Dózsával hősként foglalkozott. Taurinus egyet cselekedhetett becsülettel ez időben: az uralkodó társadalmi szellembe csempészte a társadalmi valóságot, mert csak így biztosíthatta műve maradandóságát, saját személye
megmaradását nemkevésbé, ám az utóbbit nem róhatjuk föl, midőn egyáltalában
műve megmaradásáról volt szó. Nem kívánunk különös hősiességet tulajdonítani
Taurinusnak, de a megillető mértéket sem tagadhatjuk meg tőle. E tényeken mit
sem változtat, hogy művét Brandenburgi György őrgrófnak ajánlotta, György őrgróf
sötét vonásai mellett a főúri átlagnál emberségesebb volt jobbágyaihoz, s talán nem
véletlen, hogy Taurinus éppen annak a főúrnak ajánlotta művét, akinél különb társadalmi megértésre számíthatott.
Taurinus humanista költő volt, ugyancsak felhasználta a humanista irodalom
szokványos kellékeit. A történelmi kereszténység merev egyoldalúságba zárta az
istenfogalmat, ennek megfelelően szűkös és csonka életmagyarázatot adott, a klaszszikus mitológia az életmagyarázat eddigi s egyre nyugtalanítóbb hiányait egészítette
ki. Taurinus értéke azon fordul meg, hogy a humanisták megszokottá vált klasszikus
közhelyeit mennyire képes az ábrázolt valósághoz hajlítani, vagy legalábbis voltak-é
ilyen irányú törekvései? A kérdésre kedvező feleletet kell adnunk: a „hajlítás" sikerült, olykor szinte a görögség végzetszemléletének zordon erejét érezzük. A klasszikus
mitológiát Taurinus kiegészíti a reneszánsz kultúrában ugyancsak dívó asztrologikus
szemlélettel — a kor eleven fia volt: mélyre szívta a kor éltető elemeit.
Különös érdeme és érdekessége, hogy a parasztháborúban a gazdasági érdek
ütközését szemlélte. Azt bizonyítja ez, hogy a kor legjobbjaival állott vér s

rokonságban. A legnagyobb magyar humanista, Janus Pannonius a környezetnek az
emberre gyakorolt döntő hatásáról verselt, a karádi névtelen gazdasági mozgató erőt
fedezett fel az egyházi hatalom díszes palástja mögött, a prédikátor írók vállalták a
százados paraszti keservet, lírát hevítettek belőle. Nos, mi késztette merészen előresiető lépésekre még a humanista írókat is? Janus Pannoniust bizonyára eredendő
magyar valóságérzéke, „érzékisége", Taurinust pedig a kor atmoszférájának a forrósága, s nem közönséges írói hivatottságra vall, hogy e forróságot többre becsülte a
magasabb társadalmi vidékek zárt, tompított légkörénél.
Leginkább papi volta tette elfogulttá: Bakócz környezetében élt, s Bakócz szerepét fölötte töredékesen tárgyalja. Későbbi kéz húzta ki művéből a Bakócz szerepére
vonatkozó részeket, vagy maga Taurinus gyakorolt öncenzúrát? Már lehetetlenség
eldöntenünk. A költemény eleje jellegzetes torzó. Bakócz szinte főalaknak tetszik,
Rómából történő hazatérése, ünnepélyes fogadtatása eposzi bőséggel ömlik, azután
váratlanul szakadék következik: Bakócz ki sem hirdeti a keresztes hadba hívó pápai
bullát, s a nép mégis özönlik. Taurinus menti Bakóczot, el a k a r j a hárítani róla a
felelősséget, vagy későbbi kéz törölte ezt a részt? Mindegy, egyszerre sokadalomban,
történelmi áradás kellős közepében vagyunk, feltűnik Dózsa György, mintha ú j nap
hágott volna a magyar égre. Taurinus Dózsa e villanásszerű jelentkezésében ismét a
valóságot szolgálja; Dózsa csakugyan villámként tört be rendi történelmünkbe, melyben, mint mindig, megokolatlan biztonságérzet terpeszkedett.
Feltűnő, hogy Taurinus szerint is, Dózsa nem véletlenül sodródott a keresztes
had élére: „eljött az idő, amit eddig oly nehezen várt" — tehát a laikus vallásosság
óta mégis komoly népi-forradalmi készülődés folyt magyar honban? Taurinus Dózsa
lelkének „kuszáltságáról" ír, az uralkodó rend szemszögéből kitűnően jellemzi lelkiállapotát, a megmerevedett lelkiséggel szemben Dózsa valóban „kuszáitlelkű" volt.
Ezután Dózsa bőségesebb jellemzése következik: cégéres latornak ábrázolja, egyetlen
színe van Dózsa jellemzésére, a fekete; a költő szembetűnően „megadja a császárnak,
ami a császáré", de még az elfogult torzításon keresztül is egy-egy pillanatra felvillan Dózsa igazi arca. A költő sohasem tagadja meg magát, sötét tévedésén is átüt
valóságérzéke, ha igazi költő. Taurinus Dózsája komor, ravasz, nem igázza a szerelem, nem kötik családi kapcsolatok, az élet nyers áradása elragadta, s azóta is viaskodik a fene hullámokkal. Taurinus sötét jellemrajza sem hágy kétséget, hogy néphősről van szó, akit az élet durva erői öklöztek, aki „alul" volt, kinn a végeken, a
század borzalmainak nevelőiskolájában; aki valóban rettenetes, szükségszerűen borzalmas műre készült. A sötét jellemrajz nemcsak torzítja, hanem magyarázza és világítja is Dózsát; arról győz meg, hogy szerepére életének természete késztette és
készítette.
Taurinus humanista létére azonnal szónokoltatja Dózsát; a humanista jellemzés
elsősorban a szónoklatban és a levélben merült ki, ezt a két emberi megnyilatkozást
tartották legünnepélyesebbnek, egyszersmind legárulóbbnak. Taurinus azonban emellett olykor-olykor visszaérzett az epikus m ű f a j természetes alkatáig, a mélyebb
epikus jellemzéshez is értett. De maradjunk Dózsa beszédénél, melynek a szövege
ugyancsak meglepő. Ha összehasonlítjuk a beszéd előtt közölt Dózsa-jellemzéssel, az
ellentét szembeszökő. A jellemzésen erősen érezhető a szándékolt torzítás, az író t á r sadalmi környezetének a szemléletéhez igazodik, a beszéd azonban arról árulkodik,
hogy az író elfogultságán erőtt vett valami: a parasztforradalomból áradó elemi erő.
Most Dózsát beszélteti, és a beszédbe belevegyíti az igazabb Dózsa-élményt, azt, amit,
míg ő beszélt, semmiképpen sem mondhatott el. Az örökölt kiváltságokkal páncélozott rendekkel szemben felvillantja a parasztvezér sebhelyekkel díszített, kemény,
hősi katonatestét:
„Megvallom bizony én, nincs mód felhánynom atyáim címerét, rangját, diadalmakat ők nem arattak: ámde ha itt az idő s kívánja az ügy, mutatok fel lándzsát és
lobogót, pajzst és kardot buzogánnyal, sebhelyet is számost, mik testemet összemetélték. Ily címert nyertem verítékkel az önnön erőmből, s büszke vagyok rá, hogy
nevem ily címer nemesíti."
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Dózsa ezután „választott népnek" mondja a parasztságot, ez is a laikus vallásosság százados visszhangja. A „keresztesség" a népben a laikus vallásosság zsarátnokát
szította fel. Taurinus különben, mint Szerémi György is, azt állítja, hogy Dózsa a
török ellen is akart indulni, tehát a polgárháborún túl vállalta az esedékes nemzeti
feladatot is, ha ez így van — s ugyan a Dózsa-ellenes humanistának miért ne hihetnénk, ha olykor éppen a parasztvezérről mond kedvező véleményt? —, akkor Dózsa
mindenképpen a század legnagyobb magyar nemzeti géniusza, ő a magyar reneszánsz
mély népi visszhangja.
Taurinus Dózsa-beszédje egyre meglepőbb: Dózsa azt bizonyítja, hogy a vezéri
méltóságnak visszaadta ősi értelmét, s rangját, azt a rangot, melyet ez a méltóság
egykor a természetes kiválasztódás útján nyert:
„Ám a parancs henye szó; példát adjon, ki vezérel: nélküle nincs tanulás, nincs
példa, tanítani sem tudsz. Rajta tehát,, társak, most rajta, kövessetek engem! Én
legelői járok, legelői az ezernyi veszélyben. Élen, elöl vonulok, én rontok a harcba
először. Hadd perzseljen a nap, hadd verjen a szél meg a zápor, és ha a mennykő
zúg, istennyila engem érjen. Fáradtságtokat könnyítse, hogy osztozom abban mindenkor magam is . . . "
Dózsa beszéde után némi mitológiai betét következik, majd a parasztháború „kitörését" ábrázolja Taurinus. Feltűnő, hogy a nemességet és a polgárságot is hadba
szólíttatja Dózsával, — a humanista író ismét azt állítja, hogy széles ölelésű nemzeti
gondolat lüktetett a „parasztkirályban". így volt-e? Az ellenséges érzületű kortárs
mindenesetre így tudta. De vajon mi szól Taurinus történelmi hitele mellett? Nyilván eposzának lépten-nyomon szembetűnő történelmi hűsége. A közelmúlt történetírói általában elfogadták mindazt, amit az egykorú írók a parasztság terhére állapítottak meg, de elvetették a parasztforradalom javára szolgáló följegyzéseiket. Módszerüket nem alkalmazhatjuk, éppen ezért hitelesnek tekintjük mindazt, amit Taurinus a parasztforradalom történeti céljairól mond. Dózsa ceglédi beszédének a hitelét
is kétségbe vonta a történelmi kritika, s főként azzal érvelt, hogy túlságosan fejlett
politikai gondolatok nyilatkoztak meg benne. A ceglédi beszédet az egykorú kútfők
valamennyien közlik, a szövegek fölötte hasonlítanak egymáshoz, tehát nyilván egy
előttünk ismeretlen ősszövegből táplálkoztak. Ezt az ősszöveget pedig csakis szemtanú
írhatta, ugyanis teljesen hihetetlen, hogy a humanista írók olyan beszédet agyaljanak
ki, amely Dózsa fejlett politikai tudatáról tanúskodik, hiszen Dózsa befeketítése volt
a céljuk. A humanisták legfennebb a maguk műveltségéből megfelelő díszítő elemeket csatoltak a beszéd ősszövegéhez — Taurinusnál tisztán látszik ez a folyamat: történelmi távlatot teremt a parasztháborúnak. Ám a ceglédi beszéd hitelének alapos
szellemtörténeti bizonysága is van: a laikus vallásosság jellegzetes társadalmi morálja
csendül belőle, a puritán morál felháborodása a vezető rétegek erkölcsi-emberi dekadenciája ellen.
A nagylaki csatát részletesen festi Taurinus, és nem hágy kétséget Dózsa személyi bátorsága s jeles hadvezéri képességei felől. Ellenben annál lesújtóbb képet
fest Csáki Miklós püspökről, aki fogságba jut, s gyáván rimánkodik életéért. Taurinus
nem feledkezik meg a forradalom messzire csapó hullámzásáról, de leghosszasabban
a gubacsi csatát írja le; ez érthető is, a nemesi had itten diadalt aratott. Taurinus
szerint a csata előtt a megrettent parasztság kegyelmet kért, az úri rend azonban
nem ismert irgalmat. Helyzetismeretére és tárgyilagosságára vall, hogy a király magatartását szembeállítja a bosszúért lihegő rendekével. II. Ulászló kegyelmet akart
adni a népnek, csupán a vezéreknek, elsősorban Mészáros Lőrincnek szánt halált, a
nemesség azonban a gubacsi foglyokon megkezdte a hóhérmunkát, hátborzongató
realizmussal .számol be erről a költő. Sorai irodalmunkban először éreztetik azt a
realizmust, mely valóban az élet szorongatott, megtörött testéből szakadt fel, s a
század prédikátor íróinál nagyszabású társadalomszemléletté növekedik.
Ezután már a temesvári csata következik. Taurinus szerint Zápolyai János meglepte a mulatozó parasztvezért, a sereg szétfutott, Dózsa azonban ennek ellenére bátran fölvette a harcot. A temesvári csata előzményeit nem tudjuk teljes biztonsággal
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megállapítani. Szerémi szerint Zápolyai csellel verte meg a kereszteseket, valószínűleg tárgyalásokba bocsátkozott, s orvul csapott le. Olyan adataink is vannak, hogy a
Dózsához csatlakozott rác csapatok ellenforradalmi tevékenységet kezdtek a táborban.
Taurinus állítása a legvalószínűtlenebb, s arra szolgál, hogy a valóságot leplezze, ám
Dózsa formátuma mégis zászlóhajtásra készteti, a parasztvezér utolsó harca politikai,
katonai és erkölcsi töretlenségéről tanúskodik. Dózsa utolsó fohászkodása pedig
csaknem apoteózis:
„Tűröm, amit hoz a sors. Űgyis nagyokat cselekedtem: ím, Magyarországnak főrendéit én megaláztam. A haza zsarnokait én pusztítottam gyökerestül. Ésszel, erővel
ugyan ki haladt meg e pór viadalban? Érdemet, ennyi sokat mint én, más senki se
szerzett. Többet végeztem minthogy diadalmi menetben háromszor mennék Kapitólra
királyi rabokkal. Égen, amíg csillag, míg fű, kacagó lesz a földön, tengerben hullám
támad, s erdőn fa növekszik, fennmarad ám a nevem maradékra örökkön örökké."
Taurinus mondja, hogy Dózsa „természettől kiszabott ú t j á t megjárta" — méltóbb elismerést nem is mondhat. Dózsa halálát pedig naturalista színekkel ábrázolja,
ide kényszerítette az elvont világban kalandozó humanistát a magyar valóság: magához hajlította, e föld, e nép énekesévé avatta.
A gyulafehérvári vikárius természetesen nem hallgatja el az erdélyi eseményeket, ismét tárgyilagos: a váradi küzdelemben szavukat szegték a nemesek, de mentségükre hajtani kezdi a mitológiai gépezetet: az istenek akarták így. Majd ugyancsak
mitológiai engeszteléssel zárja költeményét.
Taurinus művének történelmi súlya kétségbevonhatatlan, a kor társadalmi atmoszféráját tökéletesebben adja a „nagy tűz" történetíróinál. Hiába elfogult főpap,
költő is, a költő pedig mindkét küzdő félnek a mélységébe világít. Taurinus annyira
költő volt, hogy helyenként kénytelen éreztetni Dózsa alakjának és történelmi vállalkozásának a nagyszerűségét.
Költői képességei jóval az átlagon felül állanak, leíró művészete helyenként elsőrangú, mind a nagy természet, mind a véres-sáros emberi kavargás keretei közé fér.
Nem volt túlságosan merész a mű anyagával szemben, az anyag túlságosan lenyűgözte, hiába alkalmaz humanista díszeket, hiába hajlik az uralkodó véleményhez, a
valóság körvonalai mindenütt átütnek. Taurinus fordulópont humanista irodalmunkban. A humanista irodalomba parancsoló hullámzással beárad a magyar XVI. század.
Taurinus ezért híd a XVI. század protestáns írói felé.
Békéscsabán,

1946. nov. 28—december
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GERGELY ANDRÁS

Széchenyi naplói
Aligha van manapság politikus vagy közéleti személyiség, aki naplóírásra vállalkoznék! Másfél évszázada viszont — és erről többnyire már a kortársak is tudtak —
nemcsak Széchenyi, hanem többek között Wesselényi, Kölcsey, Kossuth, Kemény is
feljegyezte magának a naponkénti történéseket. Magának? — tehetjük fel a kérdést,
s e kéziratok sorsa sejteti, hogy a politikusok naplóírása miért is sorvadt el: Széchenyi utolsó naplóköteteit Döblingben kobozták el, Kossuth feljegyzései periratokká
váltak, Kölcsey kéziratos másolatokban m á r ismert Országgyűlési Naplója csak 1848ban, a sajtószabadság kivívása után láthatott napvilágot, Wesselényi naplója teljességében mindmáig nem kerülhetett kiadásra. A naplóírás veszélyes irodalmi műfaj,
s éppen írója számára az, hiszen éltetője az őszinteség: az író nem tarthat távolságot
szövegétől, önmaga számára hitelesnek, más számára hihetőnek kell lennie. Élet és
irodalom ilyen azonossága bátorságot követel, de nemcsak a külső fenyegetettség
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