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Írta SZILI LEONTIN

1944 márciusának egyik reggelén Láng János fel dúlt arccal fogadott: "Kép
zelje, a grófék egy Fünrert dicsőítő vezércikket követelnek Dut.kától." Elsápad
tam, mert én is jól tudtam, hogy Dutka Akos azt a cikket sohase fogja meg
írni, s ebben nem is tévedtem. A Iőszerkesztői megbeszélésen várakozó csönd
ben foglaltuk el szokott helyünket mí hárman, közvetlen munkatársai, akikben
ő korlátlanul megbízott. Ismertette a gróték kívánságát, azután pál' keresetlen
szóval búcsút mondott nekünk, főszerkesztőí szobájának, kenyerének. Felemelt
fejjel mondta: "Elmegyek remetének a rózsáim, gvümölcstáim, a rigóírn közé,
azok nem vájják ki gonosz csőrrel a védtelenek szernét". Először velem szorí
tott kezet, én könnyes szemmel kérdeztem meg: "És mi lesz velünk Fószerkesz
tő úr nélkül J"~ Szép meleg tekintettel felelte: "Maga a hegyen lakik, Leontin,
ott is szép lehet így tavasszal", Azonnal megértettem, hogy nem csupán a ter
mészet békéjét kívánja szembeállítani az öldöklő őrülettel. Hamarosan sikerült
orvosi bizonyítványt szereznem egy jó barátomtól, amely szerint beteg szívernmel
nem járhatok le a hegyről (pedig milyen egészséges volt még akkor az én ké
sőbb valóban beteggé lett szívem!) ... Még aznap lekerült az újságr-Sl a nemes
fémjelzés: Dutka Akos neve. Nem volt többé főszerkesztő. "Csupán költő leszek
és ember. S ez nem éppen megverendő. sőt, előkelő rang, habár fizetéssel nem
jár." Es elment remetének a szécibálta diófák menedékében megbúvó parányi
házba, mely .Jculcsra, kilincsre zárva soha sincs". De must már hiába nyitok
be, a ..sok avult, viharvert kacat". a könyvek. a viták zengő dallama, pipafüst
és virágok illatának varázsába; soha nem találom már meg a sokat szcnvedett
költő "s7.egény kicsi testét" és Ielhőflenül kék tekintettel minden szépségen
ámulni tudó gazdag lelkét, itt, a "szúvas gerendák alatt".

Szóval "beteg" szívem miatt nem járhattam le a hegyről. Természetesen leg
közelebbi barátaim tudták, hogy mi az igazság, az emberek nagy része pedig észre
sem vette távolmaradásomat, annyira el voltak foglalva toronymagasságba növő

bajaikkal , nem is beszélve azokról, akiknek élete volt a tét a nap búrmelvik per
cében. Nem mintha különösebb biztonságot nyújtott volna számomra a Székács
utcai társasház, amelynek lakói vidékre költöztek a nagy bombázások elől. Ilyen
kor alagsori mosókonyhánkban lapultam meg, az egyetlen napközben otthon tar
tózkodó élőlénnyel, a házmesterék nyolcvan évet messze túlhaladott nagvmarná
jával, aki egy alkalommal szívrohamot kapott, amikor mély tölcsért vágott az
ablak alatt egy becsaoódó bomba; még jó, hogy fel voltam szarelve leülöntéle
gyógyszerekkel. Lakásunkba az első komoly becsanódást karácsony estéjén kap
tuk. A kertből kivágott kis fenyőfán még a gyertyákat sem gyújthattuk meg,
sietve hordtam le fekvőhelyem matracait az alagsorban lévő mosókonyhába, Ka
tonának behívott férjem pár napnal otthonunk leégése előtt szökött haza, s így a
szemközti ház garázsának ajtajából legalább az ő kézfogásában nézhettem végig
a nagy fáradtsággal és szeretettel újból felépített otthonunk teljes megsemmi
sülését. Német SS-ek benzinnellocsoltak le míndent, miclőtt felgyújtották a
lakást. Miért tették? Parancsot kaptak, hogy a lépcsőházunkban klénitett áll á
sukat míndvéglg tataniuk kell; egy lángoló házból azonban továbbállhattak.
Amikor visszamerészkcdtünk, hogy meggyőződjünk a nagy pusztulásról, s a füstös
romfalak között megálltam egykori dolgozószobám volt ajtajában, a nagy parázs
temetőből csak elhamvadt fotőjök izzó rugói meredeztek elő, mint sziszcgőn fe
nyegető kígyók. Kora ifjúságomtól gyűjtött féltett könyvtáram kormos kötetei
fekete pernyévé porladtak szét, amikor valamiféle csodában reménykedve. egyikét-o
másikat a kezembe próbáltam fogni. A födémet teljesen átíorrósító zsarátnok-ré
teg alatt olyanná vált a mosókonyhánk, mint a fűtött kemence; úgy érezt-ne, meg
sütünk benne, de ki kellett bírnunk, mert sehol másutt nem lelhettünk mene
dékre. A további hetek meglehetősen összemosódtak emlékezetemben, ami eléggé
természetes, inkább az a csoda, hogy legyöngült szervezetem ilyen körűlmények
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között, - orvos nélkül - miként bírt ki egy súlyos hastífuszt. Hagymázos álla
potomban örökké féJrebeszélve, magas láztól gyötrötten, nem voltam hajlandó
egyetlen kortyot vagy falatot lenyelní, s azt hiszem, ez mentett meg. Amikor
újra megtanultam járrii, meg-megkapaszkodva, titokban felvonszoltam magam
egykori otthonom gyászos színhelyére. Leroskadva az akkor már Icihűlt hamuba,
egész testemet rázta a leküzdhetetlen zokogás, mely ugyanekkor feloldotta bennem
a kiállott szenvedésektől felgyülemlett sok feszültséget. Mert megértettem, hogy
csak szívemhez nőtt tárgyakat veszítettem el, és nem azoknak az életét, akiket
a legjobban szerettem. Férjem megmenekült a háború poklából, a bérház óvóhelye,
ahol húgomék lapultak meg, csokorbombát kapott, de ő két kicsi fiával éppolyan
csodával határos módon menekedett meg, mint ahogyan nekem sikerült átvé
szelnem kezelés nélkül egy' hastifuszt. Mindez hálával töltött el, de míndennek
ellenére sem tudtam nagy szeretettel felépített otthonom fekete pernye-temető

jében visszaparancsolni könnyeimet. Ekkor valaki megérintette zokogástól meg
megrázkódó vállamat. A kis Petja volt.

Leégett romházunk épségben maradt házmesterlakásába ugyanis egy szovjet
katonai parancsnokság költözött. ami számunkra sok előnyt jelentett. A kapu
előtt állandóan őrszolgálatot teljesít3 soros mindení'ajta veszélyre ügyelt, ami az
ilyen vészterhes időkben könnyen előadódhatott. Fent, a mcstaní Szabadsághegyen
tartották még magukat az SS-ek; mínden hajnalban megkaptuk ébresztő akna
zá porukat, süvítő vijjogással zúgtak el fejünk fölött, a Vár irányába. Ovohelynek
kinevezett alagsori mosókonyhánk közben ugyancsak benépesedett, közel húszan
szerongtunk már benne, két csecsemót is beleszámítva. A parancsnokság katonái
gyakran hoztak levest, cukrot, csokoládét; legtöbbször a kis Petja adta be az
értékes ajándékokat, ragyogó mosollyal. Alig múlt tizenhat éves, inkább gyermek
volt még, mint férfi. Magányos, árva östehetség. akit a nagy közösség karolt fel:
az állam nevelte, taníttatta, majd öltöztette katonaruhába. Ha csak egy pillanatnyi
szabad ideje akadt, rnáris krétát kapott a kezébe, és rajzolt, rajzolt szakadatlanul,
boldog mcgszállottságában. Ilyenkor benső átéléstől és valami szornorkás, szelíd
vágyódástóllágyultak finommá egyébként eléggé kemény rajzú arcvonásai. Egy
szer rajtakaptam, amikor pince-benyílónk falán befejezett egy Iaszéndarabkával
odavetett rajzot, egy gyermekét áldozatos odaadással magához ölelő anyát. Meg
ragadott az eltéphetetlen összetartozást kifejező mozdulat szépsége, s én próbáltam
valamiképpen megértetni vele, hogy nagyon tetszik; Petjából nagy művész válhat.
A dicséretet megértette, s elmosolyodott, szégyenlősen, gyermekesen, de tagad
hatatlanul boldog büszkeséggel. Ettől fogva sokszor ajándékozott meg a rajzaival.
Képzeletbeli buja őserdőket. hallgatag. furcsa várakat, boltozatos homlokú, nagy
akaratú öreg parasztokat, egy láthatatlan édesanya felé repesőri felmosolygó bam
binókat skí ccelt fel kitépett i rkalapokra, egy nagyobb papírra pedig félelmes
csataieleneteket. Elbámultam, hogy ez a primitívnek látszó, néha félszeg, néha
pedig vad gyerek, témaválasztásaiban és kifejezési médjában mennyire bonyo
lultan összetett. Oly végletek között hányódott, míntha az egész emberiség nagy
lelki ellentéteit szerette volna megfejteni. Kemény fájdalom és nagy emberszeretet
szólt öntudatlanul is legtöbb alkotásából ; az emberfeletti feladatok megküzdésétől

megtört testek és megelégedett mosolyok felejthetetlen keverése, és a gazdájukat
veszedelembe követő engedelmes állatok komor elszántsága. Bár nem értettük
egymás nyelvét, szívemhez mégis közel férkőzött ez a számomra furcsán idegen,
oly messziről jött és mégis oly közelinek érzett fiú.

Most ijedt, baráti szánalommal figyelte szakadatlanul csorgó könnyeimet.
Lehet, nem értette, hogy miért sírok, de annyit míndenképpen megértett, hogy
szenvedek. Tunúcstalanul állt előttem, aztán előhúzott a zsebéből egy kétes tisz
taságú rongyocskát és oly gyöngéd mozdulattal hajolva fölém, mely hasonlított
a pince-benyílónk falára rajzolt édesanya mozdulatára, törölgetní kezdte a köny
nyeimet. (Lehetetlen volt, hogy emlékezetembe ne villanjon Laczkó tanár úr
bizonyos értelemben hasonló mozdulata a Múzeum körúton: lám az emberi együtt
érzés független a kultúra fokától; a nagy tudásu író és a sokszor szí la], primi
tívnek tűnő kamaszfiú ugyanazt a módot választotta szánalmának kifejczésére.)

Primitív? Nem. erről szó sem lehet: Petja műveltségének hiányosságaihoz ter
mészetesen nem férhetett kétség, de hogy ilyen gazdag képzelettel, érzésvilággal
és teremtő kifejező erővel primitív lett volna, azt senki sem állíthatta. A magam
részéről meg voltam győződve arról, hogy nagy művész lesz. De Petjának nem
jutott már idő vonalakban és színekben tovább keresni a titkot, amit minden
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rnűvész öntudatlanul keres: csakhamar eljutott a végső ti tokig, de ezt már nem
önthétte művészí formába. A házunk előtt álló ágyú, amellyel társai válaszol
gattak a Várba zárt németek időnkénti lövegeíre, váratlanul telrobbant, épp akkor,
amikor Petja is szolgálatban volt. Ilját, a s illyosan megsebesült resztovi gépla
katost, véresen és lőporfüsttől feketén, a kis Petját pedig már haldokolva hozták
le a mosókonyhánkba. Szép halála volt. Homlokát sima márvánnyá vasalta a
ráborult nagy csend, az ajkán kihűlt utolsó mosoly pedig oly titokzatossá és vég
telenné tágult, amilyen a havas orosz pusztaság lehet. Valaki megjegyezte, hogy
senki sem fogja megsiratni szegényt, hisz sem édesanyja, sem menyasszonya nem
volt. Nos, én megsírattarn, és díszsírhelyet adományoztam neki Poets 'Cornerem
falán, a neve mellé képzelve az egykori pince-benyílónk falára faszénnel felraj
zolt édesanyát ; amilyennek álmodhatta szegény a fogalmat, amelyet - vagy in
kább akit - sose adott osztályrészéül rövidke élete. A" hely mindenképpen meg
illeti, mert művész volt, tehát egyben költő is, nemcsak vonalakban, de titkolt.
teljesületlen vágyában is a csak sejtett szépségú szeretetnek.

A számomra felejthetetlen kis Petját epizódalakként szerepeltettem 1947-ben
megjelent, Rianás című regénvemben, melyben egy másik, hozzá hasonló tragikus
sorsú kis árváról is szólok, Arva Jóska megrázó, csipetnyi életét váratlanul per
gette elém a háború utáni, lényegében már eszmélkedő, de rendezetlen kérdések
ben még ugyancsak bővelkedő, romokba döntött fővárosunk.

Látszólag Arva Jóska is csak epizódalak, valójában azonban személyében
csúcsosodik ki a valóság és képzelet szőtte regény tulaidonképnení mondanivalója
Valóság volt - s nem képzelet - a nagy ígéretet rejtő kis Petja s valóban élt
a kóbor ebként ide-oda hányódott, éjszakáit egy bűzös ciszternában töltött szurtos
Arva Jóska. Úgyszólván minden szava belém vésődött, akárcsak csúnya kis ar
cából olykor bizakodön felhasadó . tekintete. Ilyenkor ő is parányi részévé vált
annak a megálmodott nagy emberi közösségnek, amelyért az Isten fia emberré
lett. Arva Jóska nem volt költő, mint a kis Petja, Ha a nagy világégésben nem
hamvad semmivé az otthonunk (ahonnan csak egy gyerekkocsiban elféró holmit
tudtunk kimenteni), bizonyára másként alakul az ő sorsa is. De a falatnyi kis
garzonlakásban (melyet a legönzetlenebb felebaráti készséggel ajánlott fel szá
munkra Barsy Irma költőnő barátunk), akkor még fűteni sem tudtuk, és épp
hogy csak elfértünk ketten.

A félmezftelen. mocskos kis kölyök a Soroksári út egyik grundján kuporgott
egy kőrakáson, egész teste remegett a fájdalmas sírástól. de rá sem heder-ített
az őt megszólító emberekre; egyetlen kérdésükre sem válaszolt. Nem tágítottam
mellőle, s amikor már szétszéledtek a kíváncsiskodók, végül is sikerült kiszednem
belőle magáramaradottságának tragikus részleteit. Hazavittem. megmosdattam. va
lamiféle ruhanemű is került hidegtől vacogó kis testére. Csillogó szernmel falta
a vajaskenyeret. nyelte - a mohó sietségtől majdnem megfulladva - a nagy
bögre meleg tejet. Magamhoz nem vehettem, de neki ajándékoztam egyik na~

értékünket: a meleg gyapjútakarót, és míndent elkövettem annak érdekében, hogy
egyenes sínre irányítsam rossz vágányra siklott, elárvult életét. Hetekig jártam
vele minden elképzelhető helyen, ahol hathatós segítséget reméltem szerezhetni a
számára. Meleg ruhanernút is kaptam Birkás Bandi írótársam segítségével a svéd
követségen. a Bokréta utcai szociális nővérek pedig átmenetileg alvóhelyet biztosí
tottak számára a bűzös ciszterna helyébe, de otthont találni szegénynek - e~

bizony reménytelennek látszott. Már-már úgy tűnt, ezt is meg tudom oldani, de
tévedtem : legnagyobb igyekezetemmel sem tudtam megvédeni az ernberek közö
nyétől, sőt kíméletlenségétől. Múltja iránti bizalmatlanságból - mint később e~

világosan kiderült - ártatlanul fogták gyanúba, s Ő, önként levonva a szere
tetlenségből és örök magányosságból ki nem vezető út rernénytelenségét, kilépett
az emberek önzésétől oly szűkre szabott és őt ismét kivetni kívánó védett körből.

Úgy éreztem: meghasadt a lelke. Ugyanaz a feneketlen mélység rendítette meg,
mely egy balatoni rianás láttán félemtített meg még gyerekkoromban, és később.

életünk gonosz nagy rianásának, a háború minden emberiességet elnyelő szakadé
kának partján, hányingerrel küszködve és undortól borzongva, Egy gyerek - aki
szeretetre vágyott - eltűnt, újból elnyelte a nagyváros őserdéje. Valósággal be
teggé tett ez a szerencsétlen fordulat. Próbáltam megkapaszkodni a gondolatban,
hogy a világon semmi sem veszhet el és tűnhet a semmibe, csak a felületes
szemlélő láthatja így. Talán a végzetes rianás, az oktalan és kegyetlen háború
félelmes szurdokaínak mélye sem nyelt el mindent. Lehet, hogy a sok nyomo-
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rúságon, kegyetlenségen. szenvedésen, éhségen és szomjúságon túl is elindított va
lamit a láthatatlanban: sokak lelkében talan épp a trágyagőzös piszokban hajtott
ki az egyéni és egyetemes felelősség esirája. Miként bennem is a bűzös ciszterná
ban rejtezkedő Arva Jóska e1tűnésekor vált tudatossá, hogy minden ember fe
lelős mínden ember életéért. S azt is megértettem, hogy minden egyes csodával
határos modon megmaradt életnek megvan a célja, a rendeltetése. Hogy rnícsoda,
azt nem mondott szavakból kell megértenünk a nagy csöndű magányban nyílnak
meg előttünk ezek acélukat meghatározó pillanatok.

Kezemben a céllal és kenyerrel : írógépemmel mentem át - az elsők között
az egykori Ferenc József hídon a pesti oldalra. Rájöttern. hogy erős akarattal a
test gyöngeségén is úrrá lehetünk. A hastífusztól negyvenegynéhány kilóra fogy tam,
a hajam ugyan nem hullott ki, de homlokom fölött míntha hó lepte volna be az
egyik tincset, holott egy szál ősz hajam sem volt még, amikor utolsó alkalommal
fésülködtem meg Székács utcai otthonom akkor még létezett tükre e'őtt, Szent
Isten, milyen régen! Több, mint négy hónapja - vagy talán évtizedek előtt, még
fiatal koromban?

Lábam remegett még a sok éhezéstől, láztól, de lélekben már erősen indultam
át az új életbe. Megszoktam már, hogy az életért meg kell küzdeni, nem féltem
én semmiféle életharctól. munkától. És hosszú névsorát írhatnám le itt oly hol
taknak - és még élőknek -, akiknek jósága megerősítette önzetlen emberségükbe
vetett hitemet, mások azonban pillanatok alatt megszabadítottak még mindig
markolt, csalóka illúzióktól. Háború előtti kézzelfogható emlékeim elhamvadtak,
de a felszabadulás utániakat - szépeket és kevésbé szépeket - megörlznettem.
Például még a budai távollétem alatt egyhangúan meghozott igazolásomat szer
kesztőségí munkatársi tevékenységemről a Hazai Hírlapkiadó nt-nál; magyar és
orosz nvelvű újságírói igazolványomat s jelvényemet; a Magyar Pen Klub Heltai
Jenő által aláírt értesítését, mely szerint az újjászervező közgyűlésen a klub ren
des tagjává választottak meg, "abban a reményben. hogy továbbra is az eddig
tanúsított hűséggel állok az emberien magyar irodalom szolgálatába", valamint
a Magyar trák Szövetsége elnöki tanácsának tagfelvételemről hozott határozatát.
Bálint Lulu bácsi (mindeki Lulu bácsinak szólította. így jómagam is. amióta csak
Ismertem) és Boross Elemér feleltek értem azok előtt, akik nem ismertek, s ilye
nek szép számmal akadtak, hisz kezdettől fogva a mai napig sem tanultam meg
azt a nyilvános szerepléshez oly hasznos, mindenkinek "haverságot" színlelő "nyüzs
gést", amely meghatározás éppen Boross Elemértől eredt.

Vele való kapcsolatomban két, számomra emlékezetes beszélgetésünkről sze
retnék szólni. Első regényern megjelenése után mutatta be a Nemzeti Színház
Forgószél című drámáját, melyben ő is a világháborút átélt csalódott fiatalság
reménységeinek kilátástalanságaival foglalkozik. Bemutatója után találkoztam vele
a regényern témáját megvásárló ismert fflmügynöknél, ahol a szerződést kellett
aláírnom. Várakozás közben alkalmunk volt hosszan beszélgetni. Ö is olvasta
regényemet. rnelynek felépítését, háborús hátterét és a háborús fiatalság bizony
talan életérzésének érzékeltetését dicsérte. (Sajnos, a később megvalósult film
békevilágba áttett forgatókönyvének írói épp ezt és az ebből folyó tragikus for
dulatokat voltak kénytelenek mellőzní.) Eleinte kissé fanyar humorú, de derűs

hangja egyre szomorúbb színezetet kapott, úgy látszik olyan perceit fogtam ki,
amikor jólesett valaki előtt megnyílnia. Mert egyre jobban belemelegedve, őszin

tén vallott nehéz gyermekkoráról, a nyomorúság elképzelhetetlen mélységéről,

ahonnét a kenyérért harcoló szüntelen lótás-futásban, szigorú önfegyelemmel és
szakadatlan önműveléssel kellett feltornásznia magát "írástudó" mívoltáíg ; ezért is
mételgeti írásaiban újból meg újból a megalázottak igazságát kereső, lelkiismeret
ébresztő témákat. Öszinteségért őszinteség jár, s bár nálam az ilyesmi nehezen
megy, én is beszéltem saját ifjúságom könyvek mellett átvirasztott éjszakáiról,
apám haláláról, melynek következményeit éreznem kell, talán mlndhalálíg. "No
látja: én proletárnak születtem, maga egy széthullott nagypolgári család elszegé
nyedett sarjaként küzdötte fel magát ugyancsak önerejéből a nyomtatott betüig
vezető útra. Mégis vannak közöttünk különbségek: a maga alaptónusa túl szo
morkás, nekem még kevesebb okom van a derűre. de látja, például Karinthy
humorát kimondottan a keserűsége inspirálja. Humorra van szükségünk, hogy
elviseljük az élet különféle fázisainak ugyancsak kellemetlen zörejeit. És kísérle
tezni kell, még ha időnként formai és egyéb tévútakra csalnak is bennünket fel
fedező célzatú kirándulásaink. A szokatlan külszín - nevezzük így a néha ultra-
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modern újat - sokszor csak félrevezető leple az örökigaz. illetve igaztalan tények
nek. A maga regénye is sok bens5 lázadásról vall, de megköti női mívolta; külö
nösen a nem proletárnak született nőrrok nem mernek merészen újak lenni, mert
érzelmi életük determinálóari korlátozza teljes őszinteségüket. Hiába járta meg
hozzám hasonlóan a szegénység és magány ugyancsak nehéz kapaszkodoit, maga
sohasem ismert polgári nagymamáitól anyagi javakat ugyan nem, de a proletár
nyomorúság kikerülhetetlen durva szavaitól való idegenkedést mégiscsak meg
örökölte a sejtjeiben ... Bár nem tudom, hogy ezt a terhére, vagy a javára irjam-e?
A naturalizmus nyers szókimondása éppen úgy nem nevezhető izlésfejlesztőnek,

mínt a finomkodón partümös stílus; én azt hiszem, ha néhol kissé erősebben

nyomná meg atollát, megtalálna a kultúrára szomjazókhoz vezető eredményes
középutat ..."

Ezután, ha véletlenül utamba akadt, mindig kedves szívélyesséagel köszöntött
és amikor a rnegalakult Ír6szövetségben megköszöntem Bálint Lulu bá-sírtak és neki,
milyen kedvező véleményt mondtak rólam, mindketten kijelentették, hogy ezért
igazán nem jár köszönet, mert ha másként nyilatkoznak, az nem lett volna be
csületes.

(Folytatása Tcöt'etkezik)

ZOLNA Y LÁSZLÓ

MAGYAR EMLÉKEK A HATSZÁZÉVES
CSENSZTOHOVÁBAN

Kevés! történeti munka kerül annyira közel az ember szívéhez, mint egy 
nemrégiben - angolul megjelent lengyel rnűvészettörténetl mű. Szerzőit - Zo
fia Rozanowot és Ewa Srnulikowskát - magyal' régészek és művészettörténé

szek is ismerik. Mindketten kutatómunkát végeztek hazánkban is.
The cultural heritage of jasna Gora cím-rt viseli 1974-ben Varsóban az Inter

press Publíshers kiadásában megjelent pompás színes-képes albumuk. A két mű

vészettörténész - abból kiindulva, hogy a lengyelség századok óta nemzeti rend
jének és klastromának vallja Jaszna Gera pálosait s otthonukat -, a kolostor tör
térietén át magát a lengyel történelmet láttatja. Mindez természetes is. A francia
történet Cluny, az itáliai Montecassino nélkül éonen úgy csonka lenni>, mínt a
lengyel Jaszna Gora (Csensztohova), a magyar Pannonhalma, vagy Budaszentlő

rinc nélkül.
És itt okkal - nem csunán azért - emHtem Budaszentlőrincet, mert romjai

feltárásán, több-kevesebb támozatsssal, immáron 27. éve dolgozom. Azért em
lítem a magyar pálosrend e fészkét, mert Rozanow és Smulikowska előttem

fekvő gyönyörű művének már invokációjában is Budaszentlőrinc nevére aka
dok. Ez is érthető. Hiszen 1382-ben a Jaszna Gera-í (csensztohovaí) pálos ko
lostort, a lengyeleknek ezt a nemzeti kegyhelyét. budaszenttórincl magyar pálos
barátokkal - mégpedig tizenkét magyar remetével - népesítették be.

A pálosok magyar alapítású - az egyetlen magyar alapítású - rend. s el
ső nagy kirajzása éppen Lengyelerezag felé ment végbe. Ennek történeti hát
tere - amelyet Rozanow és Smulíkowska műve költőien rajzol meg - nagy
tanulság a magyar művelődés- és művészettörténct művelői számára is, Az
alapítás hátterében a Nagy Lajos-kori magyar múvészetnek az a hatalmas áram
lata tündöklik fel, amelynek a krakkói Nagy Kázmér sírt köszönhetjük. Ugyan
ennek az udvari művészetnek szellemében épült fel Buda, Diósgyőr, Visegrád,
Zólyom, Végles, Garamszentbenedek, Kassa, Szászsebes. Brassó (vagy annak
Anjou-kori toldata). De ugyanennek a nagy politikai, művelődéstörténeti, mű

vészetí agitációinak köszönhetjük - úgy vélem - a budai gótikus szeborerdő

világraszóló remekeit is.·
Ezt a Nagy Laios-mecénátust nerncsak időrendi adatok egyezése igazolta,

Igazolják azt .:...- immáron tételesen - a két művészettörténész szerző által fel
sorakoztatott adatok is. A lengyel források úgy mondják: 1382-ben, halálos ágyán
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