
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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S lám, ahogy László belépett, Ég Sátornak közepében, abban a szent másod
percben megállott a Nap az Égen. (Nem is történt olyan régen, ezerkilencvenet
írtak; - no már, akik írni tudtak!)

László felnézett az Égre.
Isten végtelen tükrében, szembenézett Nap a Nappal.

...

Tanácskoztak, beszélgettek, vecsernyére is elmentek. S mikor onnan vissza
jöttek, az apátúr elészedte a kolostor számadását. Jaj, csak immár esteledne! 
Azt leste, hogy sáfárságát László király megdicsérje, s dicsérettől dagadt képpel,
vacsorához kísérhesse László király őnagyságát. .. A király egy szót sem szó
lott, csak bólintott és mosolygott. Apát gyomra estét korgott, mert a klastrom
konyhájából roston sült hús szaga szállott. ..

Nem nyugodhatott le a Nap, míg a király ott tanyázott?
Csak nem akart esteledni!
Pergament tekeresbe bújva az apát csak magyarázott és nem merte megkér-

. dezni: jőnne-e estebédezni? Összefutott nyállal várta, hogya király invitálja!
De a király meg sem moccant. Csak nézett rá kérdőn, hosszan.
S sokára nyílt szóra szája.
Mondta: "Lelki atyám, rendben van itt minden. A számadásban semmi hiba

sincsen. A kősót behordták. Vadat szolgáltattak. Gabonát is adtak. Szentegy
ház környékét szép rendben tartották. Kérésemre misét igen szépen mondtál.
Hát a híveiddel hogyan gazdáikodtál?"

Ezt azért kérdezte, rnert hogy a vecsernyén csak kevesen voltak. Inkább csak
vitézek; királyi kíséret, papok, szerzetesek, s szépen felöltözött, jól megmosako
dott, belső cselédnépek.

Veres lett az apát. Eddig csak piros volt. Azt mondja Lászlónak:
~ Vasárnap tele volt!
Mert hogy úgy rendelte Szent László törvénye: vasárnap misére mindenki

elmenjen és gyertyát szenteljen. Ki azt mondta, nem megy, azt bizony megcsapta
a sok papi fogdmeg. Voltak messzi falvak. Ott az a szokás volt, hogy tíz ember
közül egy ment misére. Tíznek nevében. S tíz helyett vitt gyertyát.

- Vasárnap tele volt? Sok bűnös volt tehát? .
- Nem mer idejönni, olyan, akin látszik...
Szent László orcáján villámlás cikázik:
- A bélpoklosokat Krisztus gyógyította! A bélyegzetteknek ki legyen dokto

ra, ha nem te apátúr? Jézus Úr szolgája! Mikor idejöttem. a falvakon átal sok
rémséget láttam. Igaz, 'édesfíam, a törvényt én tettem. De a szívem mélyén
mindig reménylettem, hogy nem lesz ilyen sok, aki átalhágja!

Remegve nézett az apát a királyra.
- Tudod-e, mit láttam? Orrnélküli asszonyt, nem egyet, húszat tán.
- Orv volt király uram, tyúkot lopott, luda t, s büntetést te szabtál. ..
- Félszemű parasztot százat is találtam!
- Ezt a megrovásod már-már szinte vártam! Tilosban aratott, másét tulajdo-

nította, lovakat kötött el. Törvény megtorolta!
- Az erdőtök alatt két kicsi gebéjét égett kezű, ifjú bakonyi hajtotta.
~ Mert az Ítéletet az a tolvaj ifjú nem tudta kiállni. "Tüzes vasat fogjon -
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rendelted királyom - az, kinek vétsége másként nem világos. Ártatlan kiáll
ja..."

Sápadtra hókadva nézett fel az apát Szent László királyra.
Mi lesz ebből vajon? Ki tőrvénytisztelő, nem lehet, hogy csaljon!
- Idehallgass apát - azt mondja a király. - Ha ennyi bűnös van Bakonybél

tájékán, mért nem ilyeneket láttam az oltárnál körben térdepelni? Urunk bocsá
natát esedezve kérni? Nem mer idejönni a bonka, a béna, akit megcsonkított
világi hatalma kegyetlen királynak? Kegyetlen a király, de kegyelmes Isten! A
lelke felépül sérült testűnek is, hogyha doktorálják!

Remegett az apát. Válaszolni nem.mert. Akkor a királya terem végébe ment.
S ott egy karosszékre tette a ruháját, arannyal kihímzett királyi palástját.
Gyémánttal kövezett bőrövét leoldta, szattyánbőr saruját lábáról lerúgta.

- Egy bocskort adjatok! - így szólt az apátra.
S mint egy parasztember, egy ingben, gatyában, csak hajadonfővel,kezében

pálcával, lábán eléadott ócska bocskorával valami cselédnek, elindult egyedül.
S ment, ment egymagába' nagy Bakonyerdőnek árnyas vadonába'.

Csak néztek utána, amíg el nem tűne egy hatalmas fánál. Kővetni nem merte
senki emberfia. Csak várták, mi lesz most? Mikor tér majd vissza? S mi lehet
az oka, Teremtő Úristen, hogy nem alkonyul ma?

*
Sűrű erdő mélyében, mohos fatörzs tövében tapló gomba kuporog. Ide a Nap

nem ragyog. Félderengés, félhomály... Bocskoros király megáll. Hangokat
hall: dob pereg. Minden falevél remeg. Síp sípol és dob pereg...

Dob pergett, síp sípolt, csengettyű csilingelt. Mohos fa tövénél forgolódott
egy ember. .

De furcsa ember volt! A bajusza kajla, s majd melléig lóg le. Zsíros haja őszes

varkocsokba fonva. Egy a fejebúbján, egy-egy a fülénél. Fülénél? No, hiszen,
ha két füle volna! De csak egy van, csonka ez az öregedő, furcsa ember-forma!
De az élő szeme annál jobban lángol! Egy marhabőrdobnyakába akasztva, azt
veri két kézzel és magát riszálja, rengeti, révíti. Forog, pörög, táncol. Fatövéhez
hajlik s valamit varázsol. A nyakába fűzve csöngők csilingelnek, bőrőves dere
kán két kolomp kolompol, s a szót úgy sivítja, miként ha sípolna. Ilyes szókat
sivít 'tajtékozó szája:

Rá, rá, ipam Ize, Fujtsátok meg,
Rá, rá Napam Ize, Öljétek meg!
Minden /zek,

Fatörzs megé lépett nagy gyorsan Szent László. Forgódik az ember, hajladoz
s gajdolja:

Szomjan vesszen
Vizek nélkül,
Éhen vesszen

Étei nélkül! .
Rá, rá, minden /zek . . .

Az az egy nagy szeme kitágul, világol, rázkódik, a verejték hull a homlokáról.
Lehajlik a mohos fának a tövéhez.
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Kis forrás bugyog ott. Kezébe pálcát vesz. Forrás ereeskéje alig-alig csordul.
Az ember felmordul, s rácsap a forrásra. Mormogja, sivítja, követeli, kéri, hogy
e kicsiny forrást rekesszék el néki a sok gonosz Izek. Titkos ellensége szomját
ne olthassa! Háromszor is rácsap az apadt forrásra. De hiába táncol, reszket és
varázsol, tovább csörgedezik a víz a forrásból. Akkor földúlt arccal pálcáját
eldobja, s ,egy hatalmas kővel rohan a forrásra. Ráveti, s szór mellé fövenyet,
kavicsot. Aggal tömködi be, s átkokat vicsorog. De mégis van még víz a kicsiny
forrásban. Csak csepeg, csurran. Akkor László király egyben odatoppan.

Megrezzen az ember órjás alak láttán. Már csak ijedt ember, nem varázsló,
sámán.

Csengőit nem rázza, elnémul a szája, s csak bámul remegve bocskoros király
ra.

Azt mondja Szent László:
- Láttam, mit míveltél, te másoknak ártó! Azaz, hogy még az sem! Mit

gondolsz, miért nem sikerül rontásod?
Nem felel a váltott, megriasztott ember. Csak nézi a király hatalmas alakját,

azzal az egy szemmel.
- Nincsen annyi hited, mint egy mustármagja!
Harangszóként kondul ítélkező hangja:
- A régi varázslók, híres, nagy sámánok, az eleink: hittek. Hegyeket dönthet

nél mustármagnyi hittel. De te, csak .csinálod! Elrévülni nem tudsz. Az átkot
kívánod: Csörgő csengettyűid mindhiába rázod.

Ép szemét lehunyja a fekete sámán. Varas szemgödrével mered a királyra.
- - Áldozni is szoktam! - motyogja a szája -, akárhogy is tiltja a király
törvénye! "Ökörrel adózzék, ki Forrásnak áldoz, ki nagy kőnek, fának ajándé
kot hoz" - így mondja a törvény. Nekem nincs már ökröm. Mert erős a törvény
s gyenge a két öklöm. Egy gunyhóban élek az erdő mélyében, mert a népek
közül kiűzött engemet Lászlónak törvénye. Lopáson, orzáson, mivel rajta ére.
Háromszor csonkított és kiűzött végre. Hát az övé minden, hogy én ne ehessek?
Egy tyúkfit, ahun van, onnand ne vehessek? Arra kényszerít, hogy halottat
imádjak? Egy legyilkolt bátányt neveznek királynak, krisztusi királynak kutya
keresztények. En, a leölt Bárányt, bizony, nem imádom. Ha leölök egyet,
inkább felajánlom szívét, gyenge máját szent Fának, Forrásnak, Hegynek meg
Izeknek, az Egek Urának!

Bólintott a király, azután így szólott:
- Imádd hát Ég Urát e Forrás tövében! Pogány imádságod én is végignézem.

S hogy ha áldozatod Eg U ra fogadja, igazad neked van!
- S mi legyen a próba?
- Ez elapadt forrást duzzasszad meg újra!
- Ezt? .. de hiszen... - néz az ember a forrásra. Mit, hogy elapasszon ő

hiába fáradt, s hogy László megszólalt, egy cseppig kiszáradt!
- Ezt nem én csináltam! - azt mondja a sámán, s verejték gyöngyözik billogos

homlokán.
- Ki vagy te nagyuram? - s mered a királyra.
- Olyan ember, mint te!
- Neked két szemed van!
- Nem azért, hogy átkot szórjon a világra!
- Két halló füled van, nagy jó uram néked.
- Akinek csak egy van, jobban figyelmezhet bévül szóló hangra,
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- A te homlokodat nem ékteleníti a szégyen billogja! A te homlokodon
valami sugárzik. Mintha a Nap szállott volna a fejedre! - Reszketett a sámán,
térdre ereszkedve. László pedig a karját kitárta, majd kezét simítá sámán
homlokára.

Adjál neki Látást a Világosságra!
Adjál néki Hallást a Te szent Igédre!
Mint Benne hivőknek szent Fiad ígérte,
Ne szoruljon többé Gonosz hatalmára.
Elszáradt hit helyett újat adjál néki.
Nem tud már rontani, Izeket idézni.
Mert a gonosz Sátán a hitét elvette
S sötét hatalmából nem adott helyette.
Elapadt forrását elvesztett hitének
Örök Élet vize duzzassza meg újra.
Rontani: ne tudjon! Áldani tanuljon!
Jézus Urunk édes, könyörülj szolgádon!

S míg a király imígy imádkozott némán, fejétől sarkáig reszketett a sámán.
S egyszer csak azt hallja mindkét fülével, hogy csobog a forrás! Hangosan,
bőséggel. Odanéz csillogó, boldog két szemével! Tiszta, fehér arcán, szeplőtlen

homlokán, csillag ül! - sugárzó!. ..
Ilyen csodát teve valaha Szent László, - Bakonyerdejében...

(Folytatjuk)
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K Keresztury Dezső: HtRES MAGYAR
KÖNYVTÁRAK: A neves magyar literá
tor tudós nemrég a televízió kamerájának

Ö társaságában - H. Borus Rózsa szerkesztő
és Czigány Tamás filmrendezősegítségével

N
- járta végig a híres magyar könyvtárak
sorát. Ahogy akkor a nézőket, most, e
képes album megjelenésével, az olvasókat
kalauzolja el az Országos Széchenyi
Könyvtárba, pillantást vetve a könyvritka
ságokra és kéziratkülönlegességekre, a zir
ci Reguly Antal bibliotékába, ahol a cisz
tercita szerzetesi könyvtár kapott védel
met, a gyöngyösi ferencesek gyűjteményé

be; elvezet bennünket a keszthelyi Helikon
Könyvtár tárlóihoz, a pannonhalmi ben
cés kolostor kincseihez, a sárospataki és a
debreceni református kollégiumokba és a
Magyar Tudományos Akadémia Könyv
tárába.

E monstre könyvtárlátogatásban Ke
resztury Dezsőnek olyan szakavatott part
nerei voltak, mint Havasi Zoltán és Pajko
si György az Országos Széchényi Könyv
tárban, Kovács József a zirci Reguly An-

tal, Misóczki Lajos a gyöngyösi volt feren
ces, Rakos József és Tóth István a keszthe
lyi Helikon, Szabó Flóris és Csóka Gáspár
a pannonhalmi bencés, Ujszászy Kálmán
és Czegle Imre a sárospataki, Király
László, Fekete. Csaba és Szabó Botond a
debreceni kollégiumi, Apor Éva, Somlay
György, Szilágyi Gáborné, Büky Béláné és
Ritoók Zsigmondné az Akadémiai Könyv
tárban.

Nem kis gondot okozhatott a nyolc tele
víziós adás anyagának kötetbe; szorítása.
Keresztury Dezső azonban okos előszóval,

lényegre törő, pontos kommentárjával és
útmutatásaival eligazodni segíti az olvasó
kat is, a sorozat volt nézőit is. Külön kell
szólni e képeskönyv másik "szerzőjéről",

Gyarmathy László fotóművész gyönyörű

színes felvételeiről, amelyek éles felületük
kel, metsző tisztaságukkal igazi látványos
ságot kínálnak, szinte az eleven jelenlét
élményével ajándékoznak meg. A kötetet
előállító Révai Nyomda mesteri munkát
végzett. (RTV-Minerva kiadás, 1982)
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