
Makkai Ádám

Ignácz Rózsa Szent László-regényéröl

Történelmet tanultam a gimnáziumban és felmondtam a leckét; anyám hallgatta, nem
szólt semmit, majd leült írni. Pár nap múlva jött az ajánlattal, hogy gépelhetek neki tíz
forintos órabérben, feketét is kapok, sőt igazolást is ad, hogy ne kelljen matematika
dolgozatot írnom - tizenöt éves voltam, és a megbízatás ellenállhatatlanul csábított.
Furcsa volt visszahallanom - és leírnom - az' ő fogalmazásában, mit tud egy mai,
1951-52-es gimnazista diák Szent László királyról, s miután a titkári tisztség erre .felha
talmazott", megtettem a magam vélekedéseit a regény más fejezeteiről is. Az ótestamen
tumi bevezető után történelmi regényrész következik - ebből jelent is meg részlet a
Vigiliában (A látomás, 1975. június-júliusi szám). Ezt dráma követi, majd helyszíni
rádióközvetítés a tizenkettedik századból Kaposvárról, ahol László éppen bencés kolos
tort alapít francia barátokkal, akik a balatoni pontyról franciául folytatnak eszmecserét.

De a műfajváltoztatás - szinte fejezetenként - nem meddő "irodalmi játék" volt,
hanem a mélyebb, s máshol ki is fejtett tételnek az illusztrálása, hogy egy ilyen nagyon
régi, s különben is legendák füstjétől körülgomolygott alakról mint a történelmi Szent
László, nem lehet "az igazságot" megtudni, azon egyszerű oknál fogva, mert minden
kútforrás csak egyes részeit, egyes oldalait tudhatja megvilágítani az egésznek. "Ugy lesz
ez, mint a fénnyel - okoskodtam én, az ifjú gépelő titkár -, rájöttek: a fény hullám és
részecske egyszerre, a kettőt nem lehet egymástól elválasztani". Ö, az író meghallgatta
és kiegészítette szavaimat: "Többről van szó rnint fizikai fényről, itt több szempont is
érvényesülhet egyszerre... Gondold meg: apa volt, volt egy leánya, Piroska, vajon
milyennek láthatta? Milyen lehetett Szent László leánygyermekének lenni?" - "Ezt te
azért mondod - fontoskodtam tovább -, mert nagyapát is Lászlónak hívták és mert pap
volt, és az írónő intuitíven beleéli magát Piroska szerepébe." Másodpercnyi pirulást
leplezve, ezt felelte: "Természetesen... Hogy is lehetne másképp? Az írás lényege éppen
az, hogyaszemélyesen megtapasztalt valóságot átszűrjük, s megkíséreljük, hogy annak
valamilyen egyetemesen érvényes vetületét mutassuk meg magunknak, s magunkon
keresztül az esetleges olvasónak."

Az olvasók "esetlegessége" nagyon is kézenfekvő volt 1951-ben; rám hárult a feladat,
hogy magánküldöncként ide-oda vigyem a kéziratot szóban és írásban adott baráti
véleményekért. Nehéz volt elképzelni, hogy ez a téma bárkit is érdekelhet mint publiká
landó "aktualitást", s így aztán alapos leckét kaptam a türelem és asikerélmény mellőz

hetőségének írói erényeiből. Kodolányi János hatoidalas levélben üdvözölte a László
regényt, hangsúlyozva, hogy ez a legjelentősebb írás, amely valaha Ignácz Rózsa tolla
alól kikerült. Hozzátette, hogy a játék az idővel és a műfajokkal (- dráma, esszé,
sporthíradó, helyszíni közvetítés, beszélgetés a vidéki plébánossal, a fiatal diák marxista
történelem-felelete, a személyesvallomás, a király leányának naplója, egy megerőszakolt

asszony levele barátnőjéhez, melyben a középkor lovageszményét álmodja vissza -)
olyan újdonság a magyar "történelmi regényirodalomban", hogy az Ünnepi Férfiú - ez
a regény címe - rendhagyó a maga nemében. Két tucat levél - baráti kritika - ül ma is
az irattárban, s ha a regény teljes egeszében megjelennék egyszer, ezeket utószó formájá
ban közzé kellene tenni nemcsak mint a "magánkritika" igen érdekes megnyilvánulásait,
hanem mint kortörténeti dokumentumokat is. A baráti levél-kritikák ugyanis folytatód
nak a hatvanas éveken át a hetvenes évek elejéig.

Nem tudom eldönteni, hogy eljött-e az ideje az Ünnepi Férfiú teljes vértezetben történő
előállásának; negyvenhét éves koromban, s életem hosszabbik felét Amerikában élvén
le, ez a tér- és időbeli távolság nem sokat segít e kérdés megoldásában. Nagy örömmel
teszek azonban eleget a Vigilia megtisztelő kérésének, amikor a regény pár, kiragadott
formájában is érthetően összefüggő részét közlésre bocsátom. A kiragadott részek úgy
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fognak hatni, ahogya regény-esszé-színművallomás teljes egésze végképp nem hat, mert
nem arra szánatván, nem hathat. De ezek az ízelítők sem érdektelenek: a mozaik-tabló
négyzetarasznyi területe is felkeltheti a kíváncsiságot az egészre. Hogy Ignácz Rózsa
tiszteletbeli "katolikussá" vált az Ünnepi Férfiú írása közben és után, azért nem közhely
és azért nem ellentmondás, mert mint köztudott, tudott jó református is maradni, aki
mindezen vallásfilozófiai és bölcseleti önátalakítások soránaz egyetemes emberi kollektí
vumnak, a Weöres Sándor által "kommunisztikus embernek" nevezett új tudatformának
az elérkezését hívta és óhajtotta. Az Ünnepi Férfiú azt a jövendőbeli személyt is szimboli
zálja, akiben feloldódnak az ellentmondások, s aki egyszerre tud jó szocialista és jó
keresztény lenni, mint a fény, amely egyszerre részecskék halmaza és hullámmozgás.

A szintézisben megélt, feldolgott ellentmondás tehát az Ünnep, s aki azt egy egész nép
és nemzet tudatában pozitív hagyománnyá képes ötvözni - az az Ünnepi Férfiú. Ignácz
Rózsa ilyennek látta Szent Lászlót, és más, újabb kori, XIX. századi vetületben Deák
Ferencet, a "haza bölcsét". Azt a kort várta, mikor - Vörösmarty szavaival- "a viszály
elvérzik a csatákon" és Magyarország újra megtalálja történelmi szerepét mint kulturális
híd Kelet és Nyugat nagyobb embertömegű és hatékony, de talán kisebb Fény- és
Ünnep-szintézisek kialakítására képes feszültségei között. Harminchárom évvel a könyv
megírása után, 1983-ban, mikor már csak 17év van hátra a század végéből, mintha talán
tán effelé tartanánk.

Ünnepi Férfiú
Irta IGNÁCZ, RÓZSA

1.
Szent László Bakonyerdejében

Fénylő orcája fenséges, híre-neve dicsőséges. Kegyes király Lengyel László.
Jobbjában a piros zászló hányszor tűnt föl acsatákon! Átugratott bokron
árkon, úgy rohant a sereg élén. Száz szem tapadt a kezére. A magyarok nagy
vezére piros jellel vitt csatára. Dicsőségnek harc az ára.

De a piros zászló mellett, az Arpádok címerében: fehér volt a testvér jelkép.
Háborúban hol a béke? S háború az ember élte. Az ember holtáig harcol,
ellenséget, testvért sarcol, s csak álmodik a békéről.

Álmodik? Emlékezik tán. Aranykorra, ősbékére, a teremtő Szent Igére...
A béke fehér jelében, László király Bakonybélbenlátogatott Szent Egyházat.

Mit valaha fundált István, hogy fejlesszék, parancsolta: négy (alu a kősót

hordja, a monostornak szolgáljon negyven halász, ács, szűcsmester - imádkoz
zék minden ember. Rendelt szolgát háromszázat, gondozni a Szent. Egyházat.
A történés csak káprázat. De, ki magát levetkezi s révül, önfeledt imába, az
önmagát az Istenben, s ott a békét megtalálja. Nem a Szent Egyház a béke.
A templom: csupán jelképe lelkünk örök otthonának. S azért kell lenni király
nak, hogy földi uralkodása Isten uralmát példázza.
Rekkenő nagy nyári délbe, megérkezett Bakonybélbe Árpád-házi első László,

Kegyes László, jó királyunk.
- Aldott, ki idevezérelt! - szólt az apát, fejet hajtva. - Jézus Urunk védje

lépted!
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