
Vénasszonyok nyara vagy valamit az intellektualizmusról
írta SZENTKUTHY MIKLÓS

(Részlet a szerző Szent Orpheus Breviá
numa címü műve IV. kötetéből.)

Szent Orpheus, a vajszívű, a bárányszívű, most az egyszer igazán úgy
"megharagudott", mint Sámson, mikor az egyiptomi stílusú óriási oszlopokat
ledöntötte, azzal az árnyalatnyi különbséggel, hogy Orpheus azokat a bizonyos
mamuth-láb oszlopokat kizárólag - ellenségei fejére óhajtotta dönteni. Ellen
ségei? Lehet, hogya szó talán túlzó, a lényeg az, hogy kik is voltak ezek az
"el1enségei" és miért?

Orpheus már jó pár éve dolgozott Breváriumán, vagyis egyetemes ima
és elmélkedési könyvén. már írás közben is sok-sok másolat készült róla,
mikor szerzetes társai a következő típusú híreket hozták neki, ki szerető ba
rátságból, ki elvakult fanatizmusból, ki butaságből. ki irigységből.

A hozott hírek nagyjából mind ugyanazt a nótát fújták. Mégpedig: a
Breviárium a megengedhető és tűrhető határokon túl intellektuális, túl entel
lektüell jellegű, túlterhelt, Bölcselete bonyolult. Képüldöző barokk stílusa
talán még annál is bonyolultabb.

Orpheus egyelőre csak hallgatta, hallgatta az érkező vádakat. A pápai
udvarban már arról gondolkoztak (egyesek), hogy - tapintat és erély diplo
matikus egyensúlyában - figyelmeztetést küldenek neki, hagyjon fél az
intellektus és a tobzódó képzet túlzásiaval. A bolognai egyetem egyszemély
ben jogász és történe1emtudósai (egyesek) kifogásolták, hogy a világtörténe
l~nben nem az Isten földi országának fokozatos kibontakozását ábrázolja, ha
nem "frivol álarcosbált" hamisít belőle, - a história hőseiből szinte "vásári
bohócokat" fabrikál, még önmagából, Orpheusból is. Nagykirályok, kiski
rályok sok-sok Breviáriurn-mondatban 'eretnekséget szimatoltak, jóakaratú
missziós hitszónokok a sok intellektust, maskarádét, "cinikus" látomáskodást
- használhatatlannak tartották evangéliumi magyarázataikban - preciőz (és
véres) arisztokrata hölgyszalonok, rafinált műveltségü ghibellin "gésák" meg
- esziétikai szempontból tartották a Breviárium-szövegeket abszurdnak és
elfogadhatatlannak.

Eddig hallgatott Szerit Orpheus. Aztán a legutolsó rosszhírmondónakezt
mondta: "Intellektualizmus? Műveltség? Túlbarokk irály? A világhistória ne
kem karnevál-maszkos (fekete-ormányos, vagy hófehér halálfejes) luciferi
álarcosbál? Én, a morálba vadult próféta: komédiás vagyok? Én a pászto
rokkal istállóba (és csakis oda) rohanó, Jóisten kissé botfülű, "lelki analfa
béta" dudása és öthangú furulyása: "entellektüell" volnék? Hallgassátok meg
ezekre a vad vádakra Breviáriumon épp most írandó fejezetét, Szent vagy
Boldog Egidius életét a XIII. századból."

Egidius az Assisi legelső társai közé tartozott, iskolázatlan ember volt,
amit nagyon szégyellt, de vigasztalódni próbált az apostolok, - akiknek fejét
párizsi, egyetemi doktorkalap helyett glória diszítette, - vigasztalódni próbált
az ő "lelki szegénységükkel". Mikor az Assisi a madaraknak prédikált, Egidi
us nem volt jelen, viszont a madarak nem repültek el rögtön a prédikáció
befejezése után, a madarak együtt maradtak, nagy zsinatot "tartottak, nyilván
az Assisitől hallottakat megbeszélendő. - jelképes dolog ez, épp ama általam
klutált, kihányt "intellektualizmus" szempontjából, mert hiszen a Világegy
ház meg a II. lyoni egyetemes zsinatra készült.

Voltak szemfüles fiatal ferences fráterek, akik (áhítatból és okulásból)
hálót vetettek a tarkatollasokra, sokat megfogtak, kalickába zárták őket a
zsinat végén, - Egidius fogta a legtöbbet, a madaraknál is szivárványosabb
kaliokákat készített nekik, félfalut, fél várost teleaggatott a csiripelő mada
rakkal. ment hiszen (jogos feltételezése szerint) a madarak csiripelése: Isten
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leghitelesebb kinyilatkoztatásai voltak, az Assisi szavam és stígmáin keresz
tül. Egídíus kívülről tudta az összes füttyöket, gombostű-torkúmelizmákat.

Az Assisi azonban egyszer Rómába küldte Egidiust, a parancsnak engedel
meskednie kellett, Ott zokogott éjjel-nappal lármázó madarai előtt, térde
pelve (és jó olasz módra) néha már-már káromkodva. is, hogy miért, nem
érti a madarak tanácsát, vigaszát, a kényszerű római úttal kapcsolatban.

De maga az Assisi vigasztalta meg, sorra kinyitotta Egidius kalickáit, a
madarak boldogan repültek ezerfelé: és Egidius megérezte, hogy a rája váró
római utazás -rtem "rab rendi kényszer", hanem épp ellenkezőleg - olyan
üdvösséges lelki, testi felszabadulás, mint imént a madaraké.

Pontosan nem tudom a római küldetés okát, de azt aztán százszor pon
tosabban, hogy saját két kere munkájával vagy koldulásból kellett megélnie.
Sokszor szedett aratás után a tarlón megmaradt gabonaszálakat (a római
"barokk" bazilikákat szinte ijesztő önfejűséggel kerülte), - éppen egy ilyen
alkalommal történt vele életében két válságos fordulat. Az egyik: az a föld,
ahol Egidius az aratás után megmaradt kalászokat szedte, egy nagyhírű püs
pök birtoka volt, aki nagy hírét azonban nem gazdagságának, fegyvereinek és
címereinek kőszőnhette, hanem nagytudós nagytheológus eszének. Ez a nagyeszű

püspök egyszer kint járt a főldjein, összeismerkedett Egidiusszal és a tudós.
püspök egy fa árnyékában felolvasta neki Ruth Könyvét az Öszövetségből :
"Elméne azért és odaérkezék, szedegete a mezőn az aratók után- ..." (Ruth 2.
3j. Itt bizony csak zárójelben szerepel Ruth Könyve, de a valóságban, a ..1:uqós
püspök ölében csodálatos, hatalmas kódex volt, a lapok bal margóján Iantasz
tíkus színes képek, jobb margóján, hangyabetűkkel, bonyolult bö1cseletiszél
jegyzetek Ruth Jegegyszerűbb történetéhez. Egidius ereket is meghallgatta,
de mikor a püspök búcsút vett tőle, Egidíus. abbahagyott tarlózást, tallózást,
mindent és: zokogott napokon át, - miért nem lehet ő is olyan okos, mint a
püspök? Bérmáláskor mért nem szállt belé az értelemmel megvigasztaló Szent
lélek?

A másik válságos fordulat: sok-sok siránkozás után egy hétre megint csak
kiment a ("szegények szemetjének hagyott") tarlóra, - épp akkor mikor a
Rómából Párizsba utazó pápai nuncius a földek mellett haladt el heraldikus
kíséretével. A nuncius látta a kévéket, kazlakat, még aratatlan aranytengert;
a nunciusnak a tudós püspök jó barátja, "intellektuális" tanácsadója volt,
úgyhogy ünnepélyes, nagyszertartásos áldást kívánt adni barátja búzájára.

Szegény, félénk Egidius úgy megrémült a nuncius aratás-áldó, búzaszen
telő papseregétől. mint ártatlan őzike kutyák és vadászok gyűrűjétől. Mene
külni akart, futott jobbra, futott balra, kerge-körbe, "hiszti"-karikába, mikoris
a nuncius észrevette a magányos és kétségbeesett "vadat", - maga elé hozat
ta, bON erőszakolt (égi mosollyal) a torkába, mindent e1meséltetett Egidiusz
szal saját magáról. A nuncius látta, hogy itt és most, Jézus Országának ugyan
csak nem mindennapi emberével találkozott, - Ű is (bár csak futólag, mert
a nuncius számára is úgy látszík - kényes kérdés volt ez az egész "intel
lektus" és "lelki szegénység" hercehurca), ő is megnyugtatta Egidiust Szent
Pál szavaival: "Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, ha sze
retetem nincsen, semmi vagyok" (Kor L 13, 2).

A nuncius egyik kastélya a közelben volt, ott meg akart pihenni Párizs
ba vezető útján. Azonnal meghívta vendégségbe Egidiust, aki semmi áron
sem akart menni (szent tiltakozásábantalán még harapott is), de a nuncius
valósággal magához rabolta, mint a keresztesek a szaracénokat, vagy viceversa.

Persze ilyen fejedelmi vendégséget, mint a nuncius palotájában, Egidius
még sohasem látott - sült pávákat római vagy fáraói legyezőfarkukkal, ina
sokat aranyban és bársonyban (legalábbis választófejedelmeknek, ha nem né
met-római császároknak néate őket), de ő alázattal bocsánatot kérve, a tej
színhabos tortababilonok között is, csak szépen elővakarta zsákzsebéből a
míndennapí penészes, rokkfort-kék szárazkenyerét és azt rágcsálta.
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A nuncius először éktelen haragra gyulladt, de aztán csak kiesett kezé
ből villa és kanál, az inasokkal kihordatta asztaláról az ételeket, italokat, még
a sok száz gyertyatartót is, - és: kért egy falatot Egidius kenyeréből. Persze
valami hírtelen "villám-megtérésre" egyáltalában nem kell gondolnunk, 
arról szó se volt, hogy a pápa nagykövete ott helyben teátrálisan, beöltözött
volna franciskánus barátnak. Víszorrt.rEgtdíust egyelőre mégsem engedte el,
szelgájának. fogadta,. dolgozzék pediglen a katedrálisok főhajójához hasonló
boltíves konyhában, '~'a Moloch-templomokat utánzó máglyák, marhaforgató,
faltörőkosrudak körül.

A nuncius aztán tovább UJtazott Párizs felé és szolgáinak, szakácsainak
megengedte, hogy a konyhában, az ínyencség Tűzistenének édes-zsíros "pok
lában" azt egyenek és igyanak, amit' csak akarnak és ezt a kissé túlzó és
hóbortos aszkétát is vegyék rá valami tisztességes élet- és ételrendre.

Egy éjszaká Egidius egyedül maradt a konyha-dómban, balról Holdfény,
jobbról a kandallópiramisok Magdolnahaj vöröse, és azzal gyötörte magát,
hogy az Úr .T~zus mégisésak jobban szerette azokat, akik nagy-nagy intellek
tuális apparátussal követték Öt, hiszen a tanítványoknak gyakran vetette
szemére értetlenségüket és tájékozatlanságukat. - Ö maga is "theológiai
professzor" volt tizenkétéves korában, mikor az írást tudókat tanította. Erre
újult erővel vett erőt Egidiuson örökös kétségbeesése, hogy ő nem egyetemi
intellektus. Felnézett a kormos gót boltozatokra (fehér bordák, fekete cse
megeteknöc tetőgerezdek), egész ökrök, disznók lógtak lefelé, kettéhasítva, nyi
tott könyvként, akár csak az ellenségtől elrabolt tépett zászlók a főurak és
királyok kápolnáíban - ugyan mí a különbség a két garnitúra között?

De mikor felnézett, az ilyen (oh oh ...) blaszfém antífetrdálís eszméletek
háttérbe szorultak (jó nagyot ivott egy jó nagy szimpla hengerkupából) lé
nyeges gondolata, terve vagy víziója mellett: ő bizony elmegy legszemé
lyesebb személyében - Bonaventurához, a ferencesek rendjének generálisá
hoz és egyenesen tőle fogja megkérdezni, mí a véleménye intellektusról, mű
veltségről, intellektualizmusról?

Hiszen Bonaventura Orvietóban, Párizsban (a világ első egyetemen) első
volt a tudósok között, - ha az utcán járt, tömegek, diákok, akárkilányok
(ezek mindig babonások, misztikus-mítikus hajlamúak, ami persze kapcát sem
ér, de hátha valahol mégis csírázhat e szennyföldön is mikro-mikro karitász?)
-, igen, ha az utcán jár, tapsvihar kísérte, mint a misztériumjátékok .leg
népszerűbb színészeít.

Bonaventura ra II. lyoni egyetemes zsinatra készült, a pápa a világhírű

professzort nem egyszerű szandálhan akarta a zsinatra küldeni, - a Vati
kán ráparancsolt, hogy bíborosnak kell lennie. Díszes küldöttség hozta Bona
venturának az óriási piros ka1apot, örökké szorzódó-sokszorozódó, háromszögbe
igazodó boj t jaival. Bonaventurát sehol sem találták, se templomában, se
könyvtárában (ami .nem volt); ~ végre is valami konyhai cselédet faggattak,
hogy hova "repült" a generális? -- mire a cseléd sírva panaszolta, hogy
Bonaventura őt kidobta á konyhából, - amíg még Rómában van, ő, a pá-
rizsi professzor fog mosogatní, .

Mesegatott is, nyakik nekigyürkőzve, - első pillanatban, alig hederítve
a követségre, azt akarta odamordulni, hogyakasszák. azt a piros napernyőt

(jézusi alázatból. gondolta így) egy tányérszárítóra, vagy födőfogasra, de ez
mégiscsak durva- tiszteletlenség lett volna; tehát féltérdre ereszkedve átvette
akalapot és egyelőre abban a kápolnában helyezte el, ahol (ez volt a szokás)
régés-rég porhadó kardinálisok kalapjai rohadtak, hosszú zsinórok végére
akasztva.

Erről a történetről tudott Egídius, - "ehhez az emberhez" kell fordulnia
kérdésével az ó gyenge' intellektusát illetően, - persze szokása szerint, ha
egyszer indulata lángba borította, ajtóstul vagy akár falakon keresztül törve.
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Kérdésére, - "A Tanulatlan szeretheti-e úgy Is tent , mint a tudós?", - a
ge ne rális azt válaszolta: "Egy öreg anyóka, ha igaz szeretet van szívében,
jobban sze re theti Istent, mint a theológia eleven-egyetlen párizsi egyházdok
t ora ."

Egidius (It áliában vagyunk) ennek h allat ár a majd megb olondult örömé
ben, táncolt , tapsolt, buk fencezett, éljenzett, t érdre borult . K inézett az abla
kon, az u tcán épp egy szegény öreg ass zony kopogtat ta botorkálva a m acs
ka köveke t. Egidius k ihajolt (haj szál, hogy fejj el az u tcára nem esett), Egidius
ráordított (a kánai mennyegző bora is segítette . ..) : "Anyóka! Öreg anyóka !
Szeresd Is tent és nagyobb lehetsz, mint Bonaventura testvér!"

A Legenda Argentea Anuum, Vénasszonyok Ezüst Legendája még ezt fű

zi hozzá a történethez : mikor a ha talm as t udóssereg Rómából elindult a II.
lyoni egyetemes zsinatra, - aho l nem kevesebbről , m in t a nyugati és keleti
egyház egyes ítéséről lesz sz ó, - Eg idius va lóságos "kereszteshadat" tob orz ot t
egyszerű és ájtatos (bizon y gy akran betűt sem ismerő) róm ai mat rón ákból, 
magasan lobogtatott egy papirost kezében, m elyen Bon aventura nyilatkozat a
áll t az "entellektüellekről" (az előrelátó Egidiusnak sikerült írásban kicsikar
ni Bonaventurától a vénasszon yokról szóló szent szentenciát) és - a matró
nák a men etben előbb vonultak, mint a t árszekerek eg ész könyvtárakat ki
tev ő terhükkel.

- Egyelőre ennyit aZ""intellek tuali zm usomr ól" - mondta Szent Orpheus
és háta t fordított a vádakat pl etykáló, élő önarckép ükre esett hírhozóknak.

Magyar J ózsef
munkája
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