
DEMÉNY JÁNOS:

FEHÉR BUDA
AZ EVANGÉLIUMI MAGYARSÁG MITOSZA.

A "Fehér Buda" építészeti szempontb61 is
szereine megdllni a helyét; szereme épület lenni,
mely tömegérzést lehel, egységben dttekinthetlJ.
A havi foly6irat folytat6lagos közlése azonban
részletekre töri a művet, sorra hoz tornyokat,
[rizekei, kupoldt, de nincs tdvlat, melu ep"ség be
vonnd az épületet. Épp ezért művemben egy cél
szerű vdltoztatást kell tennem. Irás közben
ugyanis nemcsak az építészetre gondoltam. Á

tesiéezetre is. Tudom, a középkor k6dexeibe fej
léceket, zár6díszeket festettek a jámbor másolók.
Művem ily díszes kiaddsára ma - nem számU
hatok. Ezért: nem milvem jelentIJségének tudata,
de a szeretet, mellyel foglalkozom vele s egJ
középkori nosztalgia: önmagammal végeztette el
a k6dexdíszítést, - írásban.

Nevezetesen, milvem elejére illusztráltam egv
"f e j l é er-et. Színes tusrajz. Csupdn mert nyom
dai kidllítdsa túlkö!tséges lenne: ezt is az írás
eszközeivel ábrdzolom. Kérem, olvasva: így lds
sák! Továbbá milvem befejeztével ugyanígy fes
tettem egy "z d r 6 d í s z"·t. Ez is, mint az eUJbbi,
egy skolasztikus, mondjuk hideg, egyszínilnek
érzett logikai építményt old egy középkorias lé
lekrévület misztikus, meleg színeibe. E két toll
rajz zdrt egységbe kapcsolja írásomat. Kapcsok
a könyvön. A folytatásos közlések során azonban
széthull6 cserepek. Ha már hideg müoem eresze
alatt vertek meleg fészket, nem verem le lJket,
célszerűtlen lenne. De célseerü módosítással ama
beoezeté rövid ismertetés melegébe viszem lJket,
amely a VIGILIA hívei és bardtai előtt feIlob
bantja az ötödik évfolyamába léplJ folyóiratban
meginduló milvem alapeszméjének tüzét: egy
boldogabb katolikus és magyar nemzedékben éllJ
hitemet, az evangéliumi magyarság mítoszát, 
a fehér Budát.

D. J.
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Fejléc

Hűvös, koratavaszi éjszaka volt. A hunyorgó csillagok
közt vakító telehold vigyázta az alvó földet. Szent Dávid ele
mében volt: mély zokogások sírtak hegedűje húrjain, amint
vonóját vonta rajtuk, egyre vonta ...

Buda egy tabáni roskadozó házában a gondosan eltömött
ablakok mögött világosság honolt. Egy vénasszony kenőcsöt
kevert: mérges gyökerekből, kígyóvérből és álomhozó mákból.
A kandalló mellé két seprű volt támasztva. Az egyik sarok
ban, a homályban, fiatal leány figyelte a vénasszony munká
ját. Repülni fogunk a boszorkányszombatra! - örvendezett a
szeme különös tűzben. A vénasszony végre befejezte a keve
rést. A boszorkányok repüléséhez szükséges kenőcs zöldesen
csillogott.

A kandalló kürtőjén keresztüljutva: a kéményiukon buk
kantak ki. Megzabolázták seprűiket és két fekete tömeg szilu
ett je vált el a kéménytöl az éjszakában. A vénasszony nagyot
kurjantott: - Harr! Alulról fölfelé, egyenesen: Hopp-Sári!!!

Sebesen repültek. Útközben siető boszorkányokkal talál
koztak, akik szintén a boszorkányszombatra igyekeztek. 
Honnan jöttök? - Tihanyból, Csallóközrőll Mások: - Vörös
toronyból, Feketehalomról !

Ernyős tiszafák ága hosszat szép párosan ülve, vörösszemű

bagolyasszonyka és bagolyúr bámulta meg őket. Másutt a fák
között bársonyruhás lepketündérek suhantak tova; Hopp-Sári
majdnem elcsípett egyet közülük. Egy moesárböl valami béka
királyfi pislogott fel rájuk; hogy királyfi: arany koronájáról
gondolták, mely iszapzöld fején ragyogott. A kivilágított Ci
tadella fölött repülve, magasabb régiókba emelkedtek. Itt is
társakkal találkoztak. - Hová, hová? - kérdezték a Kakuk
hegy, Sashegy felől érkezők. - Nagyrétre! - felelték.

A Duna tükrében félénken remegett a holdvilág. Szent
Dávid kezében megállt a vonó s a csodálkozástóllefelejtette
álla alól hegedűjét.

ANagyréten rekedten riongtak a lukas halotti csontból
faragott furulyák; tompán pörgött az akasztott ember bőrével

bevont dob, melyet farkasfarkkal vertek szaporán. üstökben
főtt az ínyenc lakoma és köröskörül szilajul táncoltak a bo
szorkányok.

Kavargott a tánc, pörgött a tömeg, amikor egyszercsa~
megtorpantak a táncosok és rémülten dermedtek az ég fele.
Egy ködszerű tömeg, amely már régóta sűrűsödőtt a láthatár
fölött világosodni kezdett és csakhamar egy leszálló, egyre
nagy~bbodó égi város bontakozott ki s tündöklött szemük
előtt. - Meneküljünk I - adta ki a jelszót, akinek leghama
rabb jött meg a nyelve. - Hol a piszkafám? A piszkafám,
a piszkafám! - visították mások.

S a nagy kavarodásban a fénylő égi város egyre közele
dett s egyre jobban betöltötte az égburát. A föld pedig meg-
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nyílt a szétrebbenni készülők alatt s a boszorkányszombat tán
cos népe a nyíló, tátongó örvény mélyébe hullt. Gyengülő

füst jelezte a változást, fojtó kénkőszag oszlott el a levegőben.

Egy földalatti veremben pedig az üstök tovább rotyogtak, a
boszorkák újra táncba fogtak s a rőt fényben lobogó hajjal
pörögtek, forogtak. S pörögnek, forognak egyre, a lakoma
összeég az üstben, lábuk térdig kopik.

A koratavaszi, hűvös éjszaka szikrázó csillagai közt Szent
Dávid a holdban újra álla alá illesztette hegedűjét és vékony
üveghangokat csalt elő, éterfinom zenét ...

Azonban a nap kelni kezdett; távoli harangszó hallatszott.
Az ég elszürkülésében a csillagok lassan hunytak, vesztek.
Mikor pedig kékülni kezdett: a hold is elszíntelenedett s szét
folyt a mérhetetlen kékség tengerébe. Szent Dávid egyre he
gedülve, egyre tünt, egyre messzebb. S nemsokára üveghang
jai utolsó foszlányait is elnyelték a feltörő nap szétterülő,

mindent elárasztó sugarai.
A vasárnapi templomi üzenet zúgott. A budavári Nagy

boldogasszony-templom kórusán egy női kar - énekesrend 
helyezkedett el. A harangszó megszünt, az összegyűlt áhítatos
nép csendben várakozott. A karvezető intett: az énekáradat
megindult, hömpölygött s hangja betöltötte a templom térsé
geit s az emberek szívét, Az Ave Mária dallamomlása elsímí
totta a lelkek redőit, harmóniáinak fénye a legmélyebb réte
gekig hintette világosságát és ritmusa minden lélekben .h:,,
rangot kongatott: a mindent mozgató örök szeretet harangjait.

Fehér Buda

Az "új magyar Sion evangélistája" : Ady: .,elvásik feke
tén, hogy a Jövőt fehérnek tudja". Életútja: "bűnökkel köve
zetten fehér cél felé fut". S fehér hittel nézve a Jövendő fe
hérei felé: álmodik a drága Életről: a Fehér Bábel-ről. Tiszta
perceit nem a barna gyász drapériái vonják be, nem a vörös
nap rőb fénye koszorúzza, hanem a tiszta idealizmus hitének
színe: a fehér.

De "Dunának, Oltnak egy a hangja" - a román, bolgár,
szerb népmondák a távoli, a majdnem elérhetetlen mcsszeség
ben tündöklő világokat "fehér"-nek nevezik. S érdekes vélet
len: Délszlávia fővárosa: Beograd = Fehérvár, Keleteurópa
Poitiers-je: Nándorfehérvár s a Magyar Birodalom megalapí
tójának, Szent Istvánnak városa is: Székesfehérvár.

Buda a középkorban eszményi magasságot jelent. Nem
csak a magyarságnak, a környező népeknek is sugárzó idea,
glóriás mitosz, Délkelet-Európa Rómát tükröző kultúrális fó
kusza. A reneszánsz idején azonban Balkán népei már épp
oly romlottnak tartják, mint századfordulónk Párizst, vagy az
első keresztények Rőmát, de amely utóbbit mégis épp a ke
resztények hite tisztított meg s magasztosított örökkévaló
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ideává. - A "fehér Buda" adélszláv néplélekben a romlott
ság Babilonjává süllyed s 1526-ban beüt a magyar történelem
évszázados éjszakáját hozó Mohács. A Magyar Birodalom el
pusztul, még évszázados szenvedések és megpróbáltatások tü
zében kell a magyarságnak égnie, tisztulnia s a reménytelen
ség éjszakájában bujdosva keresni küldetésének értelmét.

Egy dél szláv néprnonda, egy "szerb hősdal", mindezekre
vonatkozólag mély szimbólumokkal teljes. Elbeszélem nyo
mán, ahogy olvastam, Lelt Simon történetét.

LELT SIMON REGÉJE. Valahol a Duna déli bb partján állt
egy régi-régi kolostor. A kolostor atyja, Iqumon, maga szokott
kora reggelenként lebaktatni a Dunához, hogy vizet merítsen.
Egy alkalommal a folyamparton egy parthoz sodort ólomláda
tünt a szemébe. Nagynehezen felemelte s hazacipelte. Ki
nyitva a ládát, egy körülbelül hétnapos fiúcskát talált benne.
A porontynak nem ártott meg a leülönös víziút, az öreg Iguman
kiemelte őt a ládából s elhatározta, hogy gondját viseli, klast
romában felneveli. Megkeresztelte s elnevezte talált, azaz
"lelt" Simonnak.

A gyermek szépen fejlődött, jól végezte iskoláit is, a ko
lostor növendékei közt mindenben kivált. Egy alkalommal,
mikor mindnyájan kimentek a klastrom falai alá játszani, Lelt
Simon itt is annyira kitünt a többi fiú közül, hogy ezek bosz
szúra gyulladva, gúnyolni kezdték őt. - Szemétdombon ter
mett fattyú fickó l Nemzetséged nincs, nem tudod, ki volt az
anyád!

Lelt Simon nagyon elszomorodott ezen a beszéden. Ettől

az időtől kezdve mintha kicserélték volna, nem vett részt többé
társai szórakozásaiban. Cellájába vonulva olvasott Evangéli
umából, melyet annak idején Iguman atya mellette talált a
ládában. Olvasott egyre s könnyei hulltak.

De Iguman atyának csakhamar feltünt kedves növendéké
nek elboruló lelke. Faggatni kezdte a fiút bánata felől. - Mi
ért téged, Simonom, hogy szemedből könnyek áradoznak? 
A fiú ekkor feltárta lelkét a jó atya előtt. - Tudjad meg, jó
atyám, a társaim kigúnyoltak, hogy nem tudom, honnan a
nemzetségem s ki az anyám. Jó atyám, ha ismersz igaz terem
tőt, engedd át nekem a te szürke méned hadd járjam be a
fehér világot, hadd tudjam meg, mily föld szült engem s
kunyhó-e, vár-e a hazám?

A jó öreg barát megsajnálta Simont; megértette lelké
nek szomorú gyötrelmét. Fényes, drága köntöst szabatott
neki, sok-sok aranyat lopott a ruha zsebébe s legszebb szürke
ménjén útra bocsátotta legkedvesebb fiát.

Kilenc éve bolyongott már a világban Simon, mikor a
tizedik évben egy szép napon szép várhoz érkezett: a fehér
Budához. S amint Buda terén táncoltatta jól tanított lovát,
a vár ablakából megpillantotta őt Buda királynéja. Kedv-
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telve gyönyörködött Simonban, azután magához intette karcsú
lánycselédjét.- Fuss le gyorsan, a vitéznek tartsd föl szürke
ménjét s szólítsd meg: Hős! Szólni vágy királyném, kíván ve
led fontosat beszélni.

Futott, futott a lány, megszólította a höst s közölte a ki
rályné óhaját. Simon átadta ménjét a karcsú lánycselédnek s
a várkastélyba ballagott. A királyné már sietett is elé, nyom
ban tele asztalhoz vezette s dúsan megvendégelte. A lakoma
alatt Simon hajtogatta a soha nem ízlelt tüzes borokat; ám a
királyné nem ivott, Simonon ragyogott a szeme.

Mikor leszállt az est ... Simont így szólította a királyné:
- Ismeretlen bajnok! Töltsd nálunk az éjt is! Megérdemled.
hogy csókoljad Buda asszonyát .

Midőn felvirradt a reggel Lelt Simon borból józanodva
szállott magába. A királyné hiába marasztalta szép szőval,

cukros kávéval, - semmikép sem maradt tovább, szürkéjéhez
indult nagy sietve.

Messze jutott már, mikor észrevette, hogy Evangéliumát
a királyné lakában felejtette Budán. Bosszú-an fordította
vissza lovát.

A királyné a vár ablakánál ült. Olvasott az Evangélium
ból s hulltak a könnyei.

- Adja vissza szent könyvem, királyné l
- Hallod ifjú, százszor balszerencsés! Rosszkor indultál

törzsököd nyomozni, de még rosszabbkor érkeztél Budára!
Csókolta ajkad a királynét, s kit te csókoltál : a te anyád!

Valahol a Duna délibb vidékén még ott állt a régi kolos
tor. A kolostor atyja, Iguman, maga szekott reggelenként a
Dunához térni, vizet meríteni. Egy reggel azután az úton elé
lovagolt az egyre csak visszavárt legkenvesebb fia. - Merről,

honnan, kedves Simonom? Hol s merre jártál ennyi idő óta?
- áh, atyám, te tisztes vén, ne kérdezz! Rossz órában

indultam el tőled, de még rosszabban érkeztem "fehér" Bu
dára. De győnom neked az én nehéz bűnöm.

Iguman ezután kézenfogta Simont s elvezette a kolostor
egy átkozott vakbörtönébe. Térdig feküdt itt a víz s kígyók,
skorpiók tanyáztak benne. Csikorgott a zár s a kulcsot Igu
man ily szavakkal dobta a Dumiba ; - Midöu e kulcs ismét
napvilágra kerül, akkor tisztul meg bűnétől Lelt Simon.

Folytak a vizek, múltak az évek.
Mikor már kilenc év is eltelt s a tizedik is beállott: a

halászok a Duna vizében egy nagy halat halásztak, melyból
egy nagy kulcs került elő. Vitték Igumannak.

A tisztes vén ráismert Simon börtönének kulcsára s
indult kinyitni az átkos tömlöc ajtaját. Csikorgott a zár; s
most se vizet, se skorpiót, kígyót nem látott a szem; a bör
tönben napfény melengett s arany asztal mellett ült az újra
megtalált Simon. Két kezében tartva Evangéliumát: olvasott
belőle.
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Záródísz

A hódító Attila Európát indul elsöpörni. És ez: hunn tra
gédia; Nimród fiainak nem ez a keleteurópai birodalom a
hivatása. - Prima Cronica Hungarorum.

Az építő Szent István a keresztény kultúrközösségbe
töri be a magyarságot. Nem Róma ellen indul, de gyökeret
ver Rómát befogadón. - Secunda Cronica Hungarorum.

A népek nem térhetnek le eleve kirendelt út jukról. Kül
detésüket vagy teljesítik, vagy álformába nyomorodnak s
ilyenkor a kínlódó lélek verejtékének kell megtemékenyí
teni a boldogabb jövő talaját.

A magyarság élete - életútja során - hamar álfor
mába fordult. Évezredes szenvedés népe lett, - évszázados
bujdosásban didergő paraszt zsálya. - Azonban a vállalt
szenvedés magnetikus erő, végtelen energia, mely csodálatos
sorsfordulat lehetőségét rejti.

A magyarság ma: felébredt napszomjas bús krizantém
fürt, sorsát nemtők és géniuszok irányítják. Üzenetet hoz a
keresztény kultúra számára, hogy új tüzek, kincsek, források
kerülnek elő, melyek nyomán immár kereszténység és ma
gyarság: egy sorsban egy.

Aprimus introitus és reditus után ime: a secundus ín
troitus. A Prima és Secunda Cronica Hungarorum után a
Tertia Cronica Hungarorum.

Az idea előttünk; tisztán lebeg a hívő szemek előtt. De
az élet még álomlétben vergődik, a mag a hó alatt nem sar
jad, a hó a mag fölött nem olvad. De mind több pupilla
tágul a kelő nap felé. Mind több géniusz szeme lát valamit
a fehér Budából.

Oh, Keleteurópa örökké tűnő fehér csodaszarvasa ! Soha
meg nem valósult örök terv. Mikor örökre lemondtam rólad,
az élet sötét éjszakai erdejében váratlanul bukkantál elő s
jöttél felém - furcsa varázsfényben.

És Te: százados könnyekből épített Templom: Te Deum!
A Te oltárodról hozom ki az életbe a fénylő keresztet.

Bartók és Kodály: külön-külön mily nagy és teljes. De
a bartóki erdők csodaszarvasának homloka fölé a Kodály
művészetében fehérlő keresztet már odatűzte egy ideológia,
agancsa csúcsain kigyulladtak a soha-ki-nem-alvó lángok,
melyben ők ketten örökre egyek és összeforrtak szétválaszt
hatatlanul, miként új mitosz az örök hitben.

S két nagy Illés-lélek, két halottan is élő oedipusi ígéret.
Prohászka az örök hit, Ady az új mítosz evangélistái: mily
egyek vagytok ifjú szívemben!

Két próféta: a Koppány-magyar örökifjú Szabó Dezső s
az Apollo-magyar ifjú-öreg Németh László. Folytonos vihar.
zúgás s egyetlen villámfény. - De mutathatok én a napra?

Kopjafa és elefántcsontklastrom, durva fekete föld s
illanó kék ég. Nem mitosz, csak öserő; nem hit, csak Mű-
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veltség. Kiöblösödött lelkem kívánja a testem belétek nyúj:
tózását, Nadirtól Zenitig Ti adtok helyet a nap alatt. Szabo
Dezső és Babits.

A magyar történelem szenvedéstengerének mélység
mérője: a történelmi tudat: Szekfü. Számontartója a mult
nagy hitének s az új mitosz szálai az ő Történetében csil
lannak először elő.

S most: eszembe jut egy orosz bölcselő szép gondolata:
"Az ógörög tragédiákon át jutottam az Újtestamentumhoz.
Mikor ezeket olvastam, azt hittem, nincs semmi magaszto
sabb náluk, de mikor az Üjtestamentumot olvastam, láttam,
hogy úgy emelkedik föléjük, mint a csillagos ég a hegycsú
csok fölé".

Én - a bartóki természetélmény s a kodályi Zsoltár
után - Adyn keresztül jutottam Prohászkához. A hóvár
bércek csúcsán az égre néztern.

A görögség-alap: a hegycsúcs, mely zenitig ver; a ke
resztény-transzcendencia: a csillagos ég, mely nadirba hajol.
Ég és Föld új nagy közeledése: új középkor. Kitáruló hori
zontok, szabad égtájak, levegő!

S most - a vigiliás éj prohászkai csillagnézése s a tejút
alatt (melynek fehér ösvényén Ady vándorol az Úr zsámo
lyánál hárfázó Prohászka felé), a Tanu kősírjára borultan :
mielőtt feljőne a nap, hadd álmodjam utoljára a barokk
álomlét lidérces álmát.

*
Szabad természet: napsugár, mező. Pipacsok, harang

virágok fölött lépkedek - s miként árnyékom vonul végig
soraikon, elfödve előlük a napot: így vonul át rajtam egy
gondolat: vajjon megírja-e valaki valaha a Tertia Cronica
Hungarorumot?

Erdőbe jutok, árnyas mélyén kápolna. Halkan belépek,
hűvös levegő csapja meg arcomat, homály vakítja .szemem.
Midőn szétoszlik a homály: a hátsó padokon lapokat látok
heverni ottfelejtetten. A legközelebbihez odahajolok: egy
Isten-vers Adytól ötlik a szemembe.

Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az I s t e n,
Hogy ellenségim leigázza.

Valamivel arrébb, egy másik lapon Szent Bernát ujjon
gását olvasom, amely Babits nyelvén világlik át latinból ma
gyarrá, mint alabástrom amphorán a napfény.

Ég országának népe szállj,
ajtót, kaput elébe tárj,
köszöntsd a győztest, harsonáij :
"űdvözlégy, J é z u s, nagy király!"
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Megyek lassan tovább a vörösen pislákoló mécses felé.
Megint egy Ady strófa:

Oh, Mária, most jön a hazudó,
Igazi és Halált-incselő Élet,
Oh, M á r i a, Élet, giling-galang,

Aldassál, hogy ma találkoztam véled.

Haladok tovább lassan. Hátul, fent a kóruson megszó
lal halkan az orgona. Ráismerek a dallamra: Kodály "Pange
lingua" orgonaelőjátéka búg.

Egy oszlop mögött a falon Szőnyi képbe akad a szemern.
"Zebegényi temetés." Attöri a falat s hóba borítja a külső vi
lágot; hideg király országáva, Téli Magyarországgá. E gyönyö
rű antik előtt Ady havas Krísztus-keresztjére kell gondolnom,
amikor a kereszteket látom.

De a képen a keresztek között egy temetési menet vonul!
Közeledék a képhez, ujjaim hegyével érintem a koporsó

fáját; úgy súgj a ösztönöm: bogárdi diófa, amely Németh Lász
ló-t kinálta meg: "feküdj belém, hisz úgyis meghaltál, sze
gény."

A menet tova haladt s csak a keresztek meredtek felém
némán s a gyászmenet lábnyomától feltört havas vidék.

Néztem tovább a havas kereszteket. S ekkor a két nagyobb
kereszt felirata lassan kivilágosodott a szememnek. Prohászka
- olvastam a legszélsőn; Ady - láttam amellette állön fel
írva.

A téli vidék azonban lassan alkonyodni kezdett s ekkor
a hátrább álló kősírok vésett arany feliratai is foszforeszkáini
kezdtek. Szekfű - olvastam le az egyik nevet. Egy másik sír
kövön Babits neve kezdett villogni. Kodály - dobbant meg a
szívem, de már vonzott a másik világító név a következő sír
kövön: Bartók. Könny szökött a szemembe, de még egy kő

sír utánam küldte feliratát: Szabó Dezső ... Hullani kezdtek
a könnyeim s a következő, utolsó kereszt felirata már elmo
sódott, betűi összefolytak a szemem előtt. Az egész havas táj
ra ráomlott a szemem pillás függönyének fekete éjszakája s
megindultan folytattam utamat tovább a kápolnában.

A vörösfényű mécsestől balra egy vasalt mellékajtön lép
tem be, mely majdnem elbújt a figyelésem elől. Egy kisebb
helyiségbe jutottam, ahol háttal nekem, asztala fölé hajolva
egy szerzetes írt, tolla halkan sercegett a néma csöndben. A
pergament lapra, mely előtte feküdt az asztalon, a gótikus ab
lak zúdította a külső világ fényét. A szerzetes kódexet másolt.
Mögé osontam lassan, óvatosan; a kőkockák nem árulták el
lépteimet. Bal válla mögül letekintettem a pergamentlapra.
Épp a kódex megírt és színes festékkel díszített címlapját lát
tam száradni a szemem előtt; öröm futott végig rajtam, amint
olvastam:
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Tertia Cronica Hungarorum.

Meghatódva lestem, amint a szerzetes az első lap fölé
tervezett fejlécet kezdte kidolgozni. Ahitatosan követte tekin
tetem a kart, mely óvatosan mártogatta szines festékbe tollát,
miközben a napsugarak glóriát vontak a kézfej köré. De ek
kor valami idegen érzés lidércnyomásként kezdte zsibbasztani
örömömet. Időbe telt, míg megfogalmaztam sejtésemet: valaki
áll mellettem, - a szerzetes jobb válla mögül is a pergament
re bámul valaki. Néhány pillanatig még nem volt erőm oldalt
pillantani, de aztán hirtelen oda rebbentem. Egy köpenyes
csontvázat láttam magam mellett, akinek nagy fekete szem
üregei a pergamentre s a szerzetes kezére, tollára lestek, ke
rekedtek. A sötéten vigyorgó halálfő láttán sikoltani szeret
tem volna, de hang nem jött ki torkomon s ájultan hulltam
a hideg kőkockákra.
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