
A jelekből is kivehető tehát, hogy a pozsonyi hársfa nem valami légüres
térben úszó, szférák zenéjétől elbűvölt idill volt. Itt is volt pezsgő élet, vagyis
ellentmondásokkal teli küzdelem a szép és a csúnya, a jó és a rossz, a patriotiz
mus és a kozmopolitizmus, a nyílt harc és a hátulról támadó, feljelentéseket író
magatartás között. Ennek ellenére tudtak találkozni, beszélgetni, vitatkozni, és
ami a legfontosabb: igyekeztek egymást megérteni - és ha volt rá ok, tudtak

- egymásnak megbocsátani ... még a Bécset kiszolgáló, de mindenkit kertjébe be
fogadó Radéczy püspöknek is.

Szimbólumuk, a hársfa kötelez minket is! Az természetesen mindenkinek
szuverén joga, hogy ebből a körből ahhoz a típushoz vonzódjék, azt válassza
"példaképül", akit legközelebb érez magához, saját elveihez. Én a magam részéről
például Batthyány Boldizsárral rokonszenvezek, aki legjobban közelítette meg
Szent Pál katollkumát, azaz egyetemességét. Mert mindent megfigyelt és amiben
jót látott, magáévá tette. Nyílt egyenes karakter volt; Bécs tőszomszédságában

is megmaradt megvesztegethetetlen magyarnak. Zrínyi szellemében harcolt a török
ellen, de rabjaihoz nem volt kegyetlen. Itthon csak ellenfelei voltak, nem ellen
ségei. Máglyákat soha nem rakott, a halálraítélteket, üldözötteket befogadta.(ll}
Pál apostol szeretethimnuszát igyekezett a gyűlölködő Európában és a lelkileg is
darabokra szaggatott Magyarországon megvalósítva é l n i .

Jegyzetek: (1) Nicolaus Istvánffy, Carmína, ed. J. Holub et L. Juhász; Lipsiae 1935.
39-42. - (2) Kneifel Mária, Purkircher György. Bpest, 1942. - (3) Klaniczay Tibor: Nícasíus
Ellebodius és Poétíkája, Reneszánsz Füzetek 10. ITK 1971. 24-34. - (4) A pozsonyi palota
kertjében tartott irodalmi találkozókról, a kertről és a terebélyes hársfáról Istvánffy latin
verse: i. m. 42. - (5) Az Országos Levéltárban őrzött oorvínus-ieverek irodalom- és mű

velődéstörténeti értékelését összefoglaltam "Elias Corvinus magyarországi barátai, különös
tekintettel a Batthyány-Missilisekben talált adatokra" c. tanulmányomban. Megjelenik ITK.
1976. - A levéltári jelzet OL P. 1314. 805,6-8111. - (6) A Batthyány Boldizsárnak küldött két
vers 'közül csak az egyik került elő. A nyomravezető latin költeményt (Principi Joanni de
Austria post captum Tunetum) Iványi Béla találta meg. Közlöm Corvinusról szóló cik
kemben. - (7) Eckhardt Sándor: Batthyány Boldizsár a francia udvarnál. Magyarság
tudomány 1943. 36-44. - (8) Aubriról R. Ev,ans, The Wechel Presses, Humanisme and
Calvinisme in Central Europe 1572-1627. (Past & Present Supplement 2. 1975.) "A magyarul
jól tudó oxfordi tudós tanulmányáról írt ismertetésem megjelent a Magyar Könyvszemle
1976. 1. sze-ban. - Az OL. P. 1314. 1073-10CO. alatt megtalált Aubri-levelekről l. tanulmányo
mat "Batthyány Boldizsár humanista köre és a németújvári bibliotéh első évtizedei" c.
kézirat, megjelenik ITK. 1976. - (9) Radéczy feljelentéséről említést tesz Eckhardt S., Ba
lassi Bálint összes müveí. Kritikai kiadás. Bpest, 1955. ITK. 200. - (10) Ba'assinak Batthyány
Boldizsárhoz írt hosszú levelét, valamint ennek fiához, Ferenchez küldött írásait, verseit
közölte Eckhardt S., A körmendi Balassi-emlékek. EPhK. 1943. 26-48. - (11) Az anabaptís
tákról, Európa-hira habán müvészetükr61, az anabaptista idősebb Pieter Brueghelnek
már a XVI. században Németújvárra került képéről kiváló kutatási eredményeket közöl
Katona Imre sorozatosan közzé tett cikkeiben. PI. Világosság 1966. 529. l. Egy világvégét
hirdető müremek.

R6NAY GYORGY VERSE

Elsó kantáta

AZ ASSZONY ÉS AZ ANGYAL

ALKONYATKOR megnőnek az árnyékok. De te
ne csak az árnyakat nézd. Látod, a lombok tetején
még fönn ragyog a fény, s a törzsek közt még mozdulatlanul
remeg a zölden aranyló apály.

Észak felé mohos volt,
de épp csak mintegy könnyű fátyolként. a fák
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kérge, egyébként szürkés, s ahol a kissé megcsavart
oszlopderékra rávetült egy-egy ferdén betűző

sugár, majdnem fehér. Gyertyánok voltak.

Emlékszel? Váltig úgy tetszett, mintha az erdő

ritkulna, és a lejtős ösvényen csakhamar
valami lakott síkra érnénk, házak és emberek közé.
Fülelve meg-megálltunk a lombok alatt megszorult
melegben, nem hallunk-e messzünnen kutyaugatást;
de csak rajzó legyek zsongtak a fülledt csöndben,
s olykor zománcos hátú dongó csapott föl lépteink
neszére fényben fürdő füvek közül vagy lapulevelekről.

Aztán egy harkály villant át a lombon furcsa, sírós
vijjogással, nyilván odva felé, s az alig rezzenő

levelek közt egyszerre este lett.

Ott álltunk egy tenyérnyi
tísztáson, kéz a kézben, utat vesztve a hirtelen beállt
tömör sötétségben, s körülöttünk a Pilis kezdte már
rejtélyes éji életét: kúszások, rebbenések, surranásole
rém1.ettek s messziről valami csörtetés: mint
forráshoz vadaké,

Angyal most nem kellett, hogy kivezessen.

KETTEN végül kitaláltunk a házhoz.
Az embert értelmetlen ösztönök

ejtik csapdába sokszor, úttalan rengetegbe csalják,
lápra lidérc, szirtek közé szirén, s már későn kiált angyalért.
De akkor, kéz a kézben, egy ablaksor vízszintesen
földerengő csillagképét követve végül is kitaláltunk.

Csillag nélkül ki tud tájékozódni? A halandó
szemét sokszor elfátyolozzák vagy kiszúrják
unalmukban a gonosz istenek, s felhőiken vagy tölgyeik
kérge mögül kajánul figyelik a tántorgó világtalant.
Tőrt is vetnek ritkás akácosokban vagy hólepte vetéseken
embereknek álcázott istenek. mint éhezések idején
zsellérek valaha, drótból hajlítva hurkot,
hogy szegény nyúl beléakadjon.

. Velünk is szoktak így
játszani istenek vagy ösztönök, ha nyúlnál ostobábbá
szégyenít alattomos mákonyuk.

Hány nyomorult
jószágot láttam így fagyott talajba vert, szőlőkaróhoz,
növendék fák tövéhez rögzített hurokban
vergődni, míg pelyhes orrán a reszketéstől és erőlködéstól

piros harmatcsöppet nem buggyantott a vér. Akkor ledőlt

a hóba s megadta magát.
De van, akit kimentenek

az angyalok, mielőtt szeme üvegére
jéghártyát von a tél.

Híányod volt az Angyal.

FAZTAM a szalmán mínt az újszülött, de éreztem hogy újszülött vagyok.
Hajnalban kiléptem a hóba. Az utcán, leszakadt
huzalok, rokkant oszlopok, gazdátlan árokparti kerekek közt
fáradtan, kissé loncsosan, s fújtatva néha a hidegben,
mintha a kelő napból lépne ki vagy az éooen föltáruló
templomkapun, egy Ló jött szembe. Máskülönben
kettőnkön kívül sehol senki. Csak a Ló, nyakában
rojtos kötőfékkel, és vele szemben én, már
kötőfék nélkül mint az újszülöttek.

749



Megtorpant. én is megtorpantam. Aztán az Öles hóban,
mert egész éjjel havazott, nehézkes léptekkel felém
indult. Megállt előttem, tág orrlikából rámfújt, mint a képeken
a Kisdedre az állatok, majd homlokomra nyomta
bársonyos bizalommal puha orrát, oly hosszan, oly szelíden,
s oly lágyan, mint álmunkban Asszonyunk figyelmes
ajkának illetése, esetleg röpke szárnyé.

6 lett volna az Angyal?
Mindenesetre hirtelen

fény áradt végig a hóba merült falun,
s a toronyban, csúcsán a Nappal,
megszélalt a harang. LUMEN AD REVELATIONEM.

A HALOTTAK tovább aludtak. Hány halott
kell egy-egy újjászületéshez.?

Ott feküdtek
hanyatt, hason vagy féloldalt a hóban. A halottak
nem fáznak már, nem látnak fényt, nem hallanak harangszót.
Csak fekszenek, többnyire csonkán, hosszúkás vagy kerek
vérfoltban, ismeretlenül. De ők, a mozdulatlanok
alighanem ismernek minket, akik az ő haláluk kapuján
lépünk az Új Életbe, értük és helyettük
élni tovább.

LUMEN AD REVELATIONEM
hangzott agyertyafényben, s a padok tele voltak
a kedves láthatatlanokkal. Ahogy beléptem, fészkelődni kezdtek,
hogy nekem is helyet szorítsanak. De én csak álltam
s néztem, ahogy lassacskán megnyugodva, sűrű

bodrokban, mint a füst, és közben míntha bátorítón intene
nemlétező kezük, a mennyezeten át valamí fénybe
emelkedtek.

Ok, akiket az élők életüktől
elválasztanak, összekötnek életünkkel,
amitől elváltunk, s egymással is, akármilyen
távolságokon át.

Szeretnünk kell a holtakat,
a hóba hulltakat s a többit is, akikhez ki-kíjárunk
névnapon, születésnapon pár szál virággal, s néha gyertyát
gyújtunk a fejüknél. LUMEN AD REVÉLATIONEM.
Bar ők már látnak, nincs szükségük semmi fényre.
Valójában ők világítanak a mécseseinkkel nekünk,
hogy jobban lássuk egymást, s a virággal, mit lábukhoz teszünk,
frigyünket ünneplik a kedvesek, szótlanok, egyszemélyben
tanúk és megpecsételők.

Mielőtt befogadnak.

MERT ALKONYUL, megnőnek az árnyékok. De te
ne csak az árnyakat lásd. Inkább nézd Iombiaínkon,
mielőtt jön a tél és leszaggatja őket,

a nyájas ragyogást, a bentről is sugárzót,
ha akarod. Vagy nézd inkább a völgyben
közelgő szárnyakat.

Még mielőtt a nap leáldozik,
ideérnek a Férfiak, hogy szárnyuk összecsukva asztalunknál
költsék el estebédjüket. Legjobb falatjainkat
tálaljuk föl Nekik, cserépkorsóban leghűsebb vizünket,
hogy miután megmostuk lábukat, mert messziről

jönnek hozzánk, fölüdüljenek nálunk.

KEDVES, add a kezed, hogy mélt6képpen
lássuk vendégül őket.
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