
• Rigasz Velesztinlisz (1754, Velesztino, régi nevén Phera - 1798., Belgrád) - görög
kőltő, szabadságharcos. Rövid hazai tanítóskodás után az oláh hoszpodár szolgálatá-
ba állt Bukarestben, ahol költészettel, zenével és földrajzzal foglalkozott. 1790-ben
Bécsbe 'm~ut, .és ott titkos társaságot alapított, melynek célja Görögország felszaba-
ditása-volt a török uralom alól. Hogy Bonaparte tábornokot megnyerje tervének,
1797-ben Velencébe utazott, de visszatérésekor a bécsi kormány Triesztben elfogat-
ta és kiszolgáltatta a török kormánynak, amely őt Belgrádban főbe lövette. Össze-
gyűjtött költeményei 1814-benjelentek meg Jassyban. A francia forradalom eszméi-
nek hatása jellemzi dialógusait, nemzeti harcra buzdító röpiratait, és a balkáni né-
pek összefogását hirdető értekezéseit és verseit. Közülük a Harci induló és az Újgiirög
Marseillaise Európa-szerte ismertté vált. A belgrádi vár közelében, ahol kivégezték,
egy utca viseli a kőltő nevét. Andric ezt a novelláját Rigasz Velesztinlisz halálának
150. évfordulójára írta.
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Az ormótlan, kátrányozott oldalú osztrák hajó, melynek piszkosbarna vitor-
lája ernyedten csüngött, 1708. május kilencedikének délutánján kőtőtt ki a
belgrádi vár dunai kapuja alatt. A kapunál posztoló őrséget megerősítették.
A mezitlábas, bő bugyogójukat térdig föltűrő török hajósok a kikötésnél se-
gédkeztek.
A Bécstől Belgrádig tartó utat a hajó tizenhárom nap alatt tette meg lefe-

lé a Dunán. A hajó sötét gyomrában nyolc görög hazafi feküdt vasra verve,
és a Splényi-ezred huszonnégy válogatott katonája, Lázár hadnagy parancs-
noksága alatt éjjel.nappal azon őrködött, hogy a megbilincselt görögök kö-
zül senki se kővethessen el öngyilkosságot, hanem élve és sértetlenül, "elis-
mervényellenében" átadhassák őket a belgrádi török hatóságoknak. ahogy
arról az osztrák kűlőn megbízott és Atif Ahmed reisefendi Konstantinápoly-
ban megállapodtak.
A legjobb helyet a hajón a bécsi török követség dragománja, egy sápadt,

kővér oszmán foglalta el, akinek a foglyok kísérőjeként részt kellett vennie
az átadáson.
Aznap reggel Péterváradról indultak, s egy rövid időre kikötöttek Zemun-

ban, hogy a hajóra vegyenek egy Kontumac nevű tisztet meg a tolmácsot.
Ebéd után folytatták útjukat a belgrádi vár felé.
Forrón sütött a nap, mintha csak nyár lett volna. Lassan ereszkedtek lefelé.
A hajóról elsőként a szikár, merev tartású Lázár hadnagy jött le. Zöld
egyenruhája gallérjának szélén s kabátujján az ezred ére jellemző sárga zsi-
nór futott kőrben. A hadnagy után a török követség dragománja döcögőrt le
nehézkesen, kinek régi, bőrből készült utazótáskáját szolgája vitte utána.
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Miközben ők lefelé jöttek a kis hajóhídon, addig a hajó két oldalán felso-
rakozott a Splényi-ezred tizennégy katonája. Ennek az eleven, zöld-sárga pa-
lánknak a közepén maradt egy üres négyszög, mint valami kapu. E kapun a
hajó sötét belsejéből nemsokára kilépett négy katona., mögöttük pedig nagy
lánccsörgés közepette, dülöngélve és a délutáni fénytől hunyorogva kitódult
a nyolc fogoly, akiket másik négy katona követett.
A kis menet élén haladó két katona tartotta a láncok elejét, a hátsó kettő

pedig a végét. A nyolc embert párosával bilincselték össze, s azon kívül még
hosszában is föl voltak fűzve egy -egy láncra, úgyhogy ebből a fűzérből egyi-
kőjük sem tudott kiugorni.
A vár török parancsnoka egy busafejű, apró emberke össze-vissza futkosott

és sziszegő hangon parancsokat osztogatott - a súlyos gondtól s az izgalom-
tól szemei olyan bánatosak voltak, mintha menten sírva fakadna.
Egy percre az egész csoportot elnyelte a szűk, sötét kapualj. A hajón csak

a török őrség és az osztrák katonák maradtak. Kisvártatva valamennyien,
akik az imént eltűntek a kapualjban, újból előbukkantak fönt a vár északi
bástyáján, melyen szétömlött a már lefelé hanyatló nap bíbor fénye.
A hely, ahol a menet megállt, egy széles, négyszögletű terasz volt, amely

mélyen benyúlt a Duna fölé; három oldalról nyitott volt, csak üres ágyutal-
pak sorakoztak a szélén, negyedik oldalát pedig a vöröstéglás várfal alkotta,
melybe két kis ajtó volt vágva, fölöttük a magasban apró, rácsos ablakok.
Itt az osztrák katonák letették mind a két láncot, miközben körben a te-

rasz szabad oldalain, szinte áthatolhatatlan falat alkotva egy egész török lö-
vészosztag sorakozott föl.
A megkötözöttek kőzül hárman nyomban a földre rogy tak, a többiek pe-

dig elmerevedett tagjaikat mozgatták, amennyire ezt az őket összekötő lán-
cok engedték. Volt, aki körülnézett, hogy lássa, hova került, mások a törökök
feje fölött a hatalmas égbolt szabad messzeségébe révedtek, melyen selyem-
fényű színek vibrál tak s olvadtak egymásba.
A foglyok valamennyien városi öltözéket viseltek; jóllehet elhanyagoltak

voltak, sápadtak és szőrösek, néhányan kőzűlük teljesen kimerültek és ma-
gukba roskadtak.
Az a két ajtó minduntalan kinyílt, s rajtuk, mintegy a huzattól sodorva,

mindenféle civilek, szolgák meg altisztek szaladgáltak ki-be. Az izgalom ahe-
lyett, hogy csillapodott volna, csak nőttön-nőtt. Egytől-egyig mindegyikük -
a parancsnok, az osztrák tiszt, a dragomán - türelmetlenül követelt valamit
a többiektől. Várták a kajmakámot, akinek a vezír nevében át kell vennie a
politikai foglyokat. Az osztrákok sürgették a dolgot, mert aznap még min-
denképpen le akarták bonyolítani az átadást. A várparancsnok azt magyaráz-
ta, hogy napnyugta után a helyőrség tagjain kívül senki sem tartózkodhat a
vár területén, és hogy a kajmakám még nem jött vissza, hogy az átadás kőrű-
li teendők milyen fontosak és bonyolultak, és hogy mindezen okokból kifo-
lyólag az lesz a legjobb, ha a foglyokat ideiglenes elismervény ellenében ott-
hagyják a várban, ők pedig Zemunban éjszakáznak, hogy azután másnap an-
nak rendje és módja szerint lebonyolíthassák a dolgot.
Az osztrák tiszt ezt határozottan visszautasította, s véleményével egye tér-

tett a török követség dragománja is. A tiszt nagy hangon, gátlástalanul szid-
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ta a parancsnokot, azt állítva, hogy napnyugtáig még több mint egy óra hát-
ravan, s szavait megerősírendő a napsütötte folyóra, s a benne elszórt aprócs-
ka szigetekre mutatott. A parancsnok eközben a fal melletti árnyékban ült,
és gőgösen azt felelte, hogy ő ismeri a rendtartást, őt senki ember fia ne ok-
tassa ki, mikor van napnyugta.
Szóváltásuk olyan érthetetlen, parázs vitává fajuit, amilyen törökök közőtt

szokás, és amelyet a kajmakám érkezése szakított félbe. A mézes-mázos, si-
mamodorú kajmakám megparancsolta, hogy tüstént kezdjenek hozzá az át-
adáshoz illetve átvételhez. valamint az egészségügyi formaságok lebonyolítá-
sához.
Az osztrák parancsnok német akcentussal sorolta a görög neveket, a törö-

kök törökösen ismételték utána, maguk a foglyok pedig görögül mondták a
nevüket. Nehezen értettek szót egymással. A bizalmatlan törökök a személy-
leírással a kezükben egyenként odaléptek minden megbilincselt göröghöz,
és hosszasan vizslatták az arcát, mintha marhavásáron lennének.
Ez a kínkeserves huzavona a vasra vert emberek kőrűl sokáig eltartott. Mi-

re a jegyzőkönyv elkészült és aláírták, akkorra a bástyát már alkonyi árnyék
borította; a lenyugvó nap már csak a smaragdzöld Duna-szigeteket világítot-
ta meg, amelyek fölött dicsfényként lebegett a világos ködpára, átszőve mil-
liónyi rovar vibráló cikázásával.
Az osztrák hadnagy s kísérete fölállt, hogy induljanak. A parancsnokok

összegyűjtötték az árvételről szóló iratokat és bezárták egy lapos fekete bá-
dogdobozba. Ebben a pillanatban a megkötött foglyok sötét tömb jéből föl-
csattant egy éles hang:
- Hadnagy úrr
Rigasz Velesztinlisz szólalt meg, egy szőke, vállas férfi, széles oroszlánsze-

rű arccal; szabatos németséggel beszélt, szavai azonban élesek voltak.
- Hadnagy úr, ön a legutolsó ember a művelt Európából, akit még egy pár

percig saját szemünkkel láthatunk. Önre hárult az a kellemes kötelesség,
hogy idehozzon bennünket, ezért Ön legyen az is, aki magával viszi üzene-
tünket az önök .rnűvelt" világának: Szégyeljék magukat, amiért ilyen gyalá-
zatosan elbántak velünk!
Gyorsan beszélt, mintha a szövegét előre betanulta volna. Egész szenvedé-

lyét szavaiba öntötte, mintha minden egyes szó egy-egy szent ige lenne, mely-
ből tett fakad. Szemei lázban égtek és - amennyire a lánc engedte - hadoná-
szott ajobb karjával, miközben tenyerét hol ökölbe szorította, hol szétnyitotta.
- Mit akar ez az őrült? Hallgattassák el, kérem! - követelte a hadnagy a pa-

rancsnoktól.
De a szavak tovább záporoztak. A pherai Rigasz szélesbesen hadarta mon-

dandóját, mintha az élete függne attól, hogy el tud-e mondani mindent.
- Igen, ahelyett, hogy emberhez méltó módon kivégeztek volna bennün-

ket Bécsben, önök irgalmatlanul kiszolgáltattak a legelvetemültebb embe-
reknek a földön, az ellenségeinknek, hogy azok iszonyatos kínzások köze-
pette, gyáván és közőnyösen leöldössenek minket. nem ítélkeztek felettünk,
hanem eladták a bőrünket.
- Hallgattassák már el végre, ha mondom ...
- Engem kőnnyű elhallgattatni. Mi szörnyű halállal fogunk meghalni ta-
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lán még ma éjjel, de a mi balsorsunk szégyene nem miránk száll, hanem az
önök fejére. Igen, mi elpusztulunk, átadatva és eladatva a tőrőköknek, de
önök csak menjenek vissza szabadon és boldogan az önök Bécsébe. szolgál-
ják csak császárukat, imádkozzanak az önök istenéhez, éljék csak "kultúrált"
életüket, de a világ és a történelem előtt nem mossák le magukról a szé-
gyent ...
- Üssétek a pimasz kutyát!
Megbolydultak erre a török altisztek is. Odaszaladt a tolmács meg a pa-

rancsnok is, de nem tudták, mit kezdjenek a megkötözött emberrel, aki egy-
re csak kiabált, miközben záporoztak rá az ökölcsapások.
- És ez a szégyen mardosni fogja önöket, és utódaikat elemészti!
A végén két katonának sikerült puskatussal elhallgattatnia. Mielőtt ledön-

tötték volna, utoljára még egyszer fölkiáltott, de már nem egy meghatáro-
zott szót, torkából immár csak valami érthetetlen gurgulázás tört elő, mint a
fuldoklónak; és azután földön fekvő társai közé zuhant.
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