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Toót-Holló Tamás

Szép Ilonka 
a Forrás Könyvében

El�tanulmányok egy Mátyás-regényhez

(1) A nemzetpolitikai államtitkárság egyik munkatársával élcel�dtem úgy másfél 

éve, amikor hírét vettem: Szent László-emlékévet hirdetnek 2017-re. Hitetlen-

ked� mosollyal avattam �t be abba, hogy mit tesz Isten, én már jó egy éve írok 

egy Szent László-regényt, mire aztán kiderül, hogy a könyv várható megjelené-

sének éve pont az emlékévre esik. A kolléga erre bedobott egy kedves poént. 

Azt mondta: legközelebb szóljak, kir�l írom az újabb királyregényemet, mert 

akkor úgy tervezik a következ� emlékéveiket. Mondtam, hogy már most jelzem: 

a következ� regényem Mátyásról szól majd. Jókat mosolyogtunk, aztán ennyi-

ben maradtunk. Aztán olvasom, hogy 2018-ra az államtitkárság Mátyás-emlék-

évet hirdetett. Nem gondolom, hogy én fújom a passzátszelet, nem hinném, 

hogy kivételes befolyást gyakorolok bármire, de közben izgalmas látni, ahogy a 

világ körbeüzen ezekkel a látszólag a véletlen számlájára írandó jelekkel. Holott 

véletlenek nincsenek. Mert ezek szerint mégis királyregények után sóvárognak 

az égiek. Én pedig csak teszem a dolgom. Örömmel teljesítem be az Ég akara-

tát. Ha már van olyan feladat, amit tényleg nekem rendelt az Ég.

(2) A szöveg még csak meg sem született, inkább csak úgy vagyok vele, hogy 

sokadjára is csak szándéknyilatkozatot tehetek róla a születését megjósolva, mi-

közben már azért tisztán látom magam el�tt a benne majdan munkáló f�bb ren-

dez�elveket. Meg a benne majdan meger�sítésre váró hittételeket. Mert hiszem 

azt, hogy Csurran a csepp címmel ez lesz a Forrás Könyve összefoglaló címmel 

világra jöv� királyregény-trilógiám befejez� darabja, s ezt annyira hiszem, hogy 

err�l már több nyilatkozatban is örömmel szóltam. Hiszem azt, hogy ezzel a ki-

rályregénnyel sem járhatok el másként, mint ahogyan mindig is szoktam. Hogy 

amiként egy király emléke el�tt tisztelgek, azonképpen a magam dolgai körül 

is egyet s mást elintézek. Magam körül pedig úgy keringek és forgok, hogy a 

királyi sorsok titkos beavatástörténeteit mindig a n�i energiák kereszttüzében 

hagyom megélni. Magammal is, ahogy megírom, s másokkal is, akiknek ezeket 

a titkokat a fi gyelmébe ajánlom. Amúgy Szent László nyomában járok ebben is, 

mint annyi minden másban. Ahogy körülötte a kun vitézt�l megszabadított lány 

alakja volt az asszonyi titkok hívogatója, úgy Mátyás körül a Szép Ilonka iránt 

érzett, álruhában kibontakoztatott szerelem lesz minden galiba okozója.

Ez is egy mitikus szerelmi történet, aminek a titkai évszázadok óta velünk 

élnek. Öröm lesz titkot fejteni ebben is. Az egyik titok maga Ilonka lesz. Vörös-

marty után szabadon. A másik titok Kampó táltos lesz. Ez pedig Ipolyi Arnold 

után szabadon. Ketten együtt tudtommal soha egyetlen Mátyás-mondában vagy 

mesében sem szerepelnek, de nálam persze együvé tartoznak majd. Hiszen 
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bár Mátyáshoz képest az egyik léte is rejtve rejtez� titok, s hozzá még a másik 

léte is rejtve rejtez� titok. Hadd forduljanak hát meg �k is egymás rejtekében.

(3) Szándékomban áll még Mátyást garabonciásként is megmutatni, s híres 

álruháinak köpenyei közül egyiket-másikat a garabonciások köpenyeire cse-

rélni. Híven ahhoz a varázsmeséhez, aminek egyes verzióit Komjáthy István és 

Ipolyi Arnold is feljegyezte, s amelyikben Mátyás a híres garabonciáskellékek 

közül éppen a garabonciások könyvét is tárva-nyitva lebegteti. Nincs vége a 

sornak – mostani eszemmel úgy gondolom, hogy ott lesz a könyv ezoterikus 

motívumkincsében a szebeni Nicolaus Melchiornak tulajdonított alkímiai mise 

motívumkincse is, tudatában annak, amit a mise magyar kiadásában Gerhard 

Hermre hivatkozva írnak, elfogadva, hogy a korszak m�veltebb uralkodói kö-

zül nem kevesen a politikát is csak úgy m�velték, mint valamiféle alkímiához 

hasonló titkos tudományt. Szimbólumokban gondolkodtak, s a világ tökélete-

sítését az alkímiai m�velet analógiájára képzelték el, a hadsereget használva 

eszközül ezekhez a grandiózus változtatásokhoz.

A mai eszemmel továbbá úgy tudom, hogy a Mátyás által különös becsben 

tartott pálosok világa is megjelenik majd a regény motívumsz�ttesében, jeléül 

annak, hogy címerállatuk, a  holló szárnyának suhogása nélkül nehéz lenne 

metafi zikai regényt jegyeznem, ha a velük örökre eljegyzett nevemet továbbra 

sem restellem. Nem véletlen, hogy eddig viszont szót sem ejtettem a Mátyás- 

mesék ismert toposzáról, az igazságosságról. Lesznek mesei motívumok a 

szövegben, hogyan is ne lennének, a  magyar népmesék Mátyás körül forgó 

naivan bizakodó, az uralkodók lehetséges jósága mellett töretlenül hitet tev� 

fordulataira nagyban támaszkodom majd, hiszen amit a réges-régi meséink 

mondanak, abban a rejtelmesen cs�rcsavaros mondandóban mindig magunk-

ra ismerhetünk mi is. De számomra nem Mátyás a mesékben igazságosnak vélt 

döntéseinek sorozata lesz az érdekes, hanem az álruhák magára öltése. A róla 

szóló történetek mélyén munkáló rejt�zködés mélyebb értelmének keresése. 

Az álruhákat ölt� Mátyás számomra maga lesz a sötétbe húzódva a Föld mély 

útját megjáró garabonciás, akit ugyanaz a szándék mozgat, amikor álruhába 

bújik, mint amikor a Vértes erdeiben fehér lovakkal társalkodó Kampó táltossal 

ismeretlen céloktól vezettetve szövetkezik.

(4) S ha a királyregény-trilógiám darabjait összeköt� mélyebb rokonságot 

is megvallhatom, akkor azon sincsen mit elhallgatnom, hogy a domináns férfi -

sorsok beavatási motívumai között a szakrális pornográfi ámból adódó tomboló 

érzékiséggel is megint csak lesz dolgom. Jókedvvel, b� vérrel. Soha nem sz�n� 

lelkesedéssel és széptevéssel. A széptevésb�l mindig kibomló mohó és vérfor-

raló szerelmeskedéssel. Álruhát ölteni ugyanis része lesz, lehet annak, amivel 

a fétisek megtalálásában kiteljesed� elragadtatás borzolhatja a kedélyeket, 

amiként felkorbácsolja az érzékeket. S ha Mátyás álruhát ölt, ezzel nálam Szép 

Ilonka sem maradhat adósa, miközben még Kampó táltos sem lehet semmi 

jónak az elrontója.

(5) Hát így. Mondhatnám, hogy magam sem tudom még, miképpen. De 

bízva ennek a nem tudásnak a már most is jól felvázolható képletében. Hogy 

aminek el kell jönnie, rám talál majd ezekben a képekben. S aminek Mátyássá 

kell bennem átlényegülnie, az nem veszíti erejét a sok álruhás mendegélésben. 

Az úttalan utakon is csak a hétrendbéli út igézetében.


