
nektek újság is jár? Egy család pedig, noha megvan a pénzük tévére, arra a követ
keztetésre jutott, hogy nyárra nem kell tévé, mert hétköznap nem érnek rá nézni,
de ha már meglenne, akkor csak néznék biztosan, ez pedig a munka rovására men
ne, tehát télire veszik meg. Itt eddig a legsikeresebb tévé-műsornak a Rózsa Sán
dor mondható, Húszan-harmincan - ahányan befértek egy szobába - összegyűltek

vasárnap esténként egy-egy képernyő elé. "Jön Sándor", mondták, és Sándor való
ban megjött. Ott volt köztük. "Hogy lehet ebben a kis emberben ennyi erő!"

csodálkozott valaki. "Heiszen, mit gondolsz, mekkora karjai vannak annak!" ~
mondta meggyőzőerr a tv-tulajdonos.

Itt, Abapusztán új dolog még a lemezjátszó, ami szinté'n a piroscserepes iskola
épület oly sok célt szolgáló termében szólal meg, szombat esténként. Az erre össze
gyűltek ugyanazok, akik a filmvetítésekre is eljárnak, tehát a fiatalok. "Szórakozá
suk" ilyenkor azonos a filmvetítés alatti állapottal. Ehhez az eddig leírtakon túl még
hozzátartozik.ihogy a filmvetítésnek korán este vége van, de az egybegyűltek csak
tizenegy-tizenkét óra körül oszlanak szét. A fiúk virtustól rekedt hangja közt hatal
mas Iány sikolyok csapnak fel. A virtus mértéktelenségét az iskolakerítéseken is vi
szontlátni. Volt úgy, hogy helyéről kiszakítottan egy egész léckerítés-sort szemlélhet
tünk reggel, a falhoz támasztva.

A városokba járók, amilyen észrevétlenül érkeznek meg és vegyülnek el, olyan
észrevétlenül válnak ki és mennek el. (Mint a céllövöldés, akinek az egyik vasár
nap reggel, amikor felkeltünk, már itt állt a bódéja az iskola előtt. Késő estig ha
talmas forgalom volt, mert mikrofonba is énekelhetett az, aki nem szégyellte a
hagjár az öblös hangerősítőn át héthatárba szórni, de itt nincs olyan ember, aki szé
gyellné. Sőt az ilyen alkalom előtt mínd megfékezhetetlen, ha van jó hangja, ha
nincs. De hétfőn reggel már, amikor hűlt helye volt a céllövöldés bódéjának, mert
amilyen meséből termett volt, úgy is tűnt el, senkiben nem ébredt nosztalgia utá
na. Az szúrt volna szemet, ha itt marad, mert más volt tegnap és más van ma.) A
városokba eljárök közül is, ha valaki itthon ragad egy-két napig még, gyorsan
leveti díszeit és hétköznapi ruhába bújik, bár meglehet, semmi dolga nincs..

(8) Tavasz van, hétköznap. Három hét múlva tanév vége lesz. Az ég nyitott,
sehol egy felhő. Ennyi fényt nem ihat be a föld ...

PILISSZENTLÉLEK
írta PROKOPP GYULA

Pilisszentlélek az ország egyik legkisebb községe területre és lélekszámra egy
aránt. Lakosainak száma nem éri el a négy és félszázat, akik száznál alig több ház
ban laknak. Határának mezőgazdaságílag művelhető része mindössze 132 hold. A
Pilis egyik szűk völgyében fekszik, félúton Esztergom és Dobogókő között. Két év
századon át szinte el volt zárva a világtól. Lakosai a csekély határ művelése mel
lett erdei munkával és mészégetéssel foglalkoztak. Ha egy-egy kocsi rőzsével vagy
mésszel megjelentek az esztergomi piacon, vagy asszonyaik gombával, málnával vagy
csipkebogyóval teli kosárral járták végig Esztergom utcáit - ez jelentette számuk
ra a világgal való kapcsolatot. Idegen csak turistaként jutott el hozzájuk. A két há
ború közott épült Esztergom-Dobogókőközöttí műút megkönnyítette a közlekedést,
de .ennek egyelőre inkább csak a kirándulók látták hasznát, akik vasárnaponként
már autóbusszal is eljutottak a pilisi erdőségbe. A két utolsó évtizedben az elköl
tözések miatt a lélekszám kevéssel csökkent ugyan, az életkörülmények azonban
jelentősen megjavultak. Napi. hét autóbuszjárat, víllanyvllágítás, a falut kettészelő

patak szabályozása és a kultúrház jelzik a fejlődést. A lakosság jelentős része már
Esztergomban és a környező bánya- és ipartelepeken dolgozik.

A még esztergomi határban lévő Szalmahídtól sűrű erdőben kanyarogva kapasz
kodik az út a Pilisnyereg felé. Kevéssel a mély völgyét áthidaló viadukt előtt, a

673



völgy tisztásári tárul elénk Pilisszentlélek. Az Esztergom felé igyekvő szentléleki pa
tak két partján épült házsorok alkotják a község egyetlen utcáját. Néhány ház a
hegyoldalra is felkapaszkodik, ezek közül emelkedik ki a kicsiny templom. A falu
alsó végén, a legelőnek használt domboldalon, jókora falcsonk látszik, az egykori
pálos kolostornak egyetlen, a földből még kiemelkedő maradványa. Az 1931-33 évek
ben Lux Kálmán vezetésével folyt ásatás során 13 helyiség alapfala került elő, bár
a munka nem fejeződött be, csupán félbemaradt. Azóta a feltárt alapok is újra föld
takaró alá kerültek. Az eddig ismert maradványok arra mutatnak, hogy a pálosok
itteni kolostora a kisebbek közé tartozott. Híre sem vetélkedett Buda-Szentlőrinc,

Márianosztra, Pozsony-Virágvölgy vagy Lepoglava kolostorának hírével, csupán sze
rény leánya volt a pilisszentkereszti anyakolostornak, egyike a középkorí lVIagyar
ország 170 pálos településének.

Nem maradtak reánk a kolostor írásos emlékei sem. Ezek a kolostorral együtt
elpusztultak, valószínűleg már 1526-ban, amikor a mohácsr csata után az ország szí
vébe nyomuló török sereg a budaszentlőrinci kolostorral együtt 11 más pálos kolos
tort is megsemmisített. A kolostor saját írásos emlékeinek hiányát némileg pótolják
a pálos rend történetének krónikái. Ezek közül a legfontosabbak Gyöngyösy Gergely
nek a budapesti egyetemi könyvtárban őrzött kéziratos műveí, továbbá Eggerer And
rásnak és O1'OS2 Ferencnek nyomtatásban is megjelent (1663, illetőleg 1747) rendtör
ténetei. Gyöngyösy Gergely adatai a szemtanú adataival egyenlő értékűek, mert ő

nemcsak ismerhette a pilisszentléleki kolostort, hanem a rendben viselt tisztségel
folytán (1528-1530 években a pálos rend főnöke, korábban pedig a rendfőnök titká
ra) ismernie is kellett azt.

A források szerint IV. Béla király gyakran vadászott a Pilis erdőségében és köz
ben szívesen megpihent a pálosok pilisszentkereszti zárdájában. Az 1260-as években
ennek a kolostornak a lakója volt a szentéletű Benedek testvér. A király többször
elbeszélgetett vele és szavain felbuzdulva elhatározta, hogy a mai Pilisszentlélek he
lyén állott vadászkastélyát - akkor Benedekvölgynek nevezték ezt a völgyét - a
pálosoknak adja, hogy ott új kolostort alapítsanak. A rendi krónikák egyike 1265
re teszi ezt az eseményt, de a kolostoralapítás csak jóval később valósult meg, ami
kor IV. (Kun) László király 1287-ben végrehajtotta nagyatyja rendelkezését és át
adta Benedekvölgyet a pilisszentkereszti pálosoknak. Benedek testvér - ekkor már
Boldog Ozséb utódaként (1270-1290) a rend főnöke- Hévízi Péter testvért (Petrus de
calidis aquis) bízta meg, hogy a szentléleki kolostort megszervezze és ott kápolnát
építsen. A fiatal települést - úgy látszik - nemsokára valami veszedelem érte,
aminek következtében a szerzeteseknek el kellett hagyniok új otthonukat. Gyöngyösy
ugyanis azt írja, hogy Károly Róbert király visszatelepítette (reposuit) apálosokat
a szentléleki kolostorba és gazdagon megajándékozta őket. Erre utal Nagy Lajos ki
rálynak 1378. április 22-én kelt oklevele is. Ez az egyetlen a szentlélekí kolostor ok
levelei közül, amely - bár csak másolatban - teljes szövegében fennmaradt a pes
ti rendház iratai között,

Megtudjuk ebből az oklevélből, hogy Lajos király az 1378. év nagyhetét a pilis
szentléleki kolostorban töltötte. Erinek emlékére megerősítette az elődei által a ko
lostor javára tett adományokat és azokhoz újabb területet csatolva megbízta Czudar
Péter szlavóniai bánt, tartson határjárást és jelölje meg a kolostor birtokának ha-

. tárait. Ez a határleírás, melynek segítségével több-kevesebb pontossággal ma is vé
gigjárhatjuk az egykori határvonalat. számos magyar szót, köztük ma is élő hely
neveket örökített meg a latin szövegben, Északon, a "Királylese" nevű hegyen kez
dődik a határ, és kelet felé tartva eléri a "Maróth" felé vezető utat, majd az ,,0
remete hely"-nek nevezett részhez érve az "Orümes patak" mentén halad. Később

dél felé tér el és a domonkosok földjéig ér, majd kissé elhajolva a "Soklos" hegy
.Iábáig terjed. Tovább megkerüli a domonkosok másik földjét és egy másik patakon
áthaladva nyugat felé tart a "Feketekő" hegy lábáig és a hegy alatt lévő kövezett
útig. Az út mellett nagy darab szikla van, amely a hegyről szakadt le. A határ meg
kerüli ezt a sziklát és az Esztergom felé eső hosszú hegy oldalában, az út mentén,
a "Fejérkő" hegyig ér, innen tovább haladva pedig eléri a "Vadny~ló" nevű völgyet.
Itt észak felé fordul II határ és egy kisebb hegy csúcsán áthaladva eléri a "Királl
lesé"-t, ahonnan kiindult.

Gyöngyösy Gergely említi, .hogy 1326-ban János vajda, 1462-ben pedig Lőrinc

alkincstáros és Bessenyői Bertalan királyi tiszttartó bizonyos szőlők kilencedét adták
a kolostornak. Kálmán esztergomi nagyprépost - Károly Róbert király fia, utóbb
győri püspök - tízedmentességet biztosított a szentléleki zárdának. Zámbó Miklós
esztergomi polgár 1425-ben a város termetén lévő szántóföldjét adta nekik. Ugyan-
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csak 1425-ben András testvér szentkereszti és Mátyás testvér szentléleki priorok kö
zösen vásárolták meg Péter ezüstolvasztó'nak (ustor a1'genti) Budán, a Mindenszen
tek utcájában lévő házát. 1512-ben Péter szentkereszti és Lőrinc szentléleki príorok.
Prinitzer Zsigmond budai szűcsmesternek adták bérbe ezt a házat.

A szentléleki zárda lakói' közül életszentségükről voltak ismeretesek Pricholdus
testvér és Nicon testvér. Gyöngyösy említi, hogy példás életükről Károly Róbert ki
rály is megemlékezett az 1323. évben a zárda részére adott oklevelében. Domonkos
rendfőnök (1518-1528) idejéből említi a rendi krónika, hogya szentléleki kolostor
egyik fiatal szerzetesét csodás látomás tartotta vissza attól, hogy elhagyja a szerze
iet.

A török uralom másfél százada alatt ismét vadonná változott a kolostor terü
lete. Igy találták azt a Buda felszabadítása (1686) uán az egykori kolostoraik fel
keresésére kiküldött rendtagok. A rend nagy lendülettel látott neki az újratelepítés
nek, de valamennyi középkori kolostor felújítására mégsem kerülhetett sor, már
csak azért sem, mert új zárdák alapítása is szükségessé vált. Másfél évszázad alatt
megváltozott a rend mu'nkaterü1ete, a remeteéletet a lelkipásztorkodás és (elsőnek

Pápán) az ifjú~ág nevelése váltotta fel. A magányos völgyek helyett inkább a vá
rosokban volt szükség a szerzetesekre. Az egyik ilyen új település volt a pesti rend
ház, amely a XVIII. század folyamán rohamos fejlődésnek indult, a rend feloszla
tásakor (1786) pedig már a magyar tartományfőnökszékhelye volt. Ennek az új ala
pításnak a számára szerezte meg 1689-ben Horvát Bernát, a pesti ház első perjele
Pllismarótot (amely a középkor végén a visegrádi pálos zárda birtoka volt) és veje
együt] az egykori szentléleki kolostor birtokát is. Egyelőre alig vették hasznát en
nek a nehezen járható erdőségnek. Mikor azonban Bakay Imre prior a pesti ideig
lenes épületek helyébe új templomot és kolostort (a mai egyetemi templomot és a
központi szemináriumot) kezdett építeni, a nagy vállalkozáshoz újabb és újabb pénz
forrásról kellett gondoskodni. így került sor a szentlélekí völgy hasznosítására. Ba
kay prior 1703-ban üvegesmestert telepített ide, hogy az erdő fáját - a kemence
fűtésére a helyszínen felhasználva - legalább ilyen módon értékesítse. András mes
ter, akit a mestersége után Hutás Andrásnak neveztek, évi 110 rajnai forint bér fi
zetésére és 5 forint értékű üvegáru szolgáltatására kötelezte magát. Ö volt a szent
léleki völgy első lakója a középkor óta és az ő műhelyeről kezdték Hutanak
nevezni ezt a helyet. A nép ajkán még ma is Huta a község neve. Lassanként újabb
és újabb telepesek kerültek András mester és utódai szomszédságába. Három évti
zednyi fennállás után megszűnt az üveghuta, de akkorra már megszületett a ma is
élő község. Az 1740. évi szerződésben már 16 családfő vállalta el Horváth György pes
ti priorral szemben az úrbéri szolgáltatásokat. A szerződést kötő családok legtöbbjé
nek a 'neve még ma is él utódaikban.

Az új községnek eleinte nem volt temploma. Csak az 1760-as évek elején épít
tetett Gindl Gáspár pesti prior (a rend feloszlatásakor a magyar rendtartomány fő

nöke) kicsiny, torony nélküli kápolnát a mai templom helyén. Ez a kápolna az 1846.
évi egyházlátogatás idejéri már nem tudta befogadni a híveket és romlásnak is in
dult. 1855-56-os években a vallásalap (a pálos rend utóda a kegyuraságban) kis
templomot épített a kápolna helyébe, ahová az esztergomi ferencesek jártak ki a
nép lelki gondozására. 1924-ben saját plébánost kapott a község, 1938-ban pedig két
oldalhajó épült az addig egyterű templom mellé,

1961 és 1962 években a buzgó plébános, egy ingyen dolgozó nyugdíjas kőműves

mester és a nép együttes kétkezi munkájával megújult a templom épülete, lelkes
és önzetlen művészek keze nyomán pedig új díszt kapott a templombelső. A temp
lom megújítása a község gyarapodásának volt egyik állomása, a templomfalak fes
tett dísze azonban jelentőségében messze túlemelkedik a falu határán.

A kétévi munka befejeztével, 1962. október ll-én, a II. vatikáni zsínat megnyi
tásának napján történt a megújított templom megáldása. Ennek jelképes [eleritősé

ge volt. Kákonyi Asztrik ferences festőművész és a templom plébánosa egyaránt fel
ismerték, hogy az óhajtott liturgikus megújulásnak együtt kell járnia a templomi
rnűvészet megújításával. A zsinatnak a liturgiáról kiadost első rendelkezése igazolta
meglátásukat.

A gyarló képek és a gyári készítésű gipsz-szobrok eltávolítása után Kákonyi
Asztrik úgy tervezte meg a falak díszítését, hogy mi'nden ecsetvonás, minden szín
és szimbólum a templom és a község névadójára, a Szentlélekre irányuljon. Az 01
dalfa1akon - szentírásí idézetek kíséretében - a Szerétet Lelkéről szóló keresetériv
tanítást jelenítette meg a színek és formák nyelvén. A középpontban, az oltár mö
göttí nagy falfelületen, a Pü'nkösdi Tűz jelenik meg finom színárnyalatokkal és erő-
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teljes, lendületes fény-nyalábokkal, melyeknek köralakban örvénylőformája a végte
lenségnek ls jelképe.

A Szeritlelket a régibb művészet is szimbólummal, galamb vagy lángnyelv ké
pében ábrázolta. A Kákonyi Asztrik által alkotott kép azonban többet mo'nd ezek
nél. A fénycsóvák erőteljes áramlásában érezni lehet valamit ahból a tűzből, amely
az első pünkösdkor a félénk halászok lelkét lángra gyujtotta, és most is szüntelenül
árasztja erejét az egyházra. Az elvont dolgoknak ilyen újszerű megjelenítésére a
nonfiguratív művészeti irány adott lehetőséget. Emellett azonban a figuratív ábrá
zolásnak is egyenrangú és fontos szerepe van az újjáalakított templomban. Ezt bi
zonyítja az északi mellékoltár Szent Család képe, Forró Kamil ferences tanár, fes
tőmtivész alkotása, valamint Kákonyi István szobrászművész rézdomborításai.

A modern magyar templomfestészet formanyelvének megteremtésében kiemelke
dő hely illeti meg a pilisszentlélekí templomot. Ez az alkotás nyitotta meg Kákon ví
Asztrik templom-megújításainak sorozatát, kezdve az esztergomi prímási. palota ká
polnájától a nógrádi, Duna-Tisza közi és drávamenti falusi templomokig,

BENAMY SANDOR

NAGY KAROLA (1906-1933)
"Ha írásai nélkül nézem alakját - írta róLa posztumusz kBtete előszavában Be

nedek Marcell -, az a tragikus típus, amelyet Flaubert faragott márványba a Bu
varynéban. Elégedetlenség környeiöetével, elvágyakozás, kapkodás. Amíg így vergő

dík, lelki és kenyérgondok között, városról városra hányódva, nyugtalanul, örökö
sen egy másik életet élve magában: a Bovarynéból kezd kíbontakozni a művész.

Elsősorban önmagát látja,' elemzi. Feljegyzései ebből a szempontból végtele nm
érdekesek. Nemes, megmunkált matéria ez már. S tovább is lát önmagánál, Nem
zedékének sorsa' nemzetfölötti értelemben tudatosodik benne. Ezt bizon;;ítják da
rabjai." ("Itt voltam", Budapest, Epocha, 1934.).

A háború utáni nemzedék círnű ciklusa két darabból áll, Az egyik egy fiúról,
a másik egy lányról szól. Az ifjúság válaszút elé került. Akármelyik fiatal kortár
sunkkal néztünk akkor szembe, nem tudhattuk. valójában kicsoda. Lehetett kom
munista, lehetett fasiszta, vagy éppen csak meghasonlott, koravén lélek. Minden
lehetett. Háború utáni nemzedék és - élnie kellett.

A fiúról szóló darab hőse, Bandi, szülei megdöbbenésére váratlanul abbahagy
ja jogi tanulmányait és a szemeszter közepéri hazajön az egyetemről falujába.
Földbirtokos papára azt szerette volna, ha főszclgabíró, vagy legalábbis képviselő

lesz. A fiút erőszakkal vísszautaztatják, hogy el ne veszítse az évet, Most készítik
az útra, és ekkor kerül elő először az a csomó könyv, amit magával hozott ...

MARIS (Nagy halom könyvet hoz, az asztalra rakja): Még van.
FÖB1Rö: Ez mind tankönyv?
KOLCEY (állatorvos): "Mussolini vallomásai" ..•
FöB!RÖ: Franz Masereel: "Die Sonne" ... ez . ['ulami képes. (Leteszi, újabba

kat emel fel) "Osztályharcok Franciao1's.zágban",., ,.•4. történelmi materializmus"
Ez ·nem lehet tankönyv! ... (Leteszi) Mi öt könyvből tanultwnk: Timon, Mészöly,
Mommsen, Berinkey . " Az ötödiket a fene. tuaja,

ALBERTI: "Handbuch des Nationalsozialismus" ... Mi ez? Én nem értem. Hát
a jog az most politika?

FÖBIRÖ: Hát te nem nézted meg egyszer se, mit tanul a fiad?
ALBERTI: Tanul!
KOLCEY: Csupa por lettem .•. (Törli magát és messziről még megnéz egy

két cimet) ...Anatol France: Lile des pingouins.
FÖBIRÖ: "A píngvinek szigete". (Könnyedén) Az nagyon jó, Dehát az regény.
KOLCEY: Vanitt mindenféle ... Georg Fink ..', (A cimet elhümmögi, elbólo-

~~. .
ALBERTINÉ (Fia fehérneműivel, jobbJ'ól): .. , .]VIit hányják össze a könllt'eit!
FOB1Rö: Jöjjön, .ha tanulni akar! A segédjegy,ző megőrülne, ha ezt mind lát-
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