
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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Anjou Lajos magyar és lengyel király jelentette ki a Jaszna Gora-i pálos kolos
tor megalapítását. És Nagy Lajos királyunk akaratát hajtotta végre - rokona
és magyar nádora - Opuliai (Opole-i) László herceg a kolostor tényleges meg
alapításával-r

Ez a most revelált történeti adat szorosan egybevág egy másik, magyar vo
natkozású s egyazon évből való feljegyzéssol. Nagy Lajos, a magyar pálosok
nemzeti rendjének - ta'.án csak Hunyadi Mátyáshoz fogható - nagy pártfogója,
sok más pálos kolostorunk között Márianosztra alapítója, az 1360/70-es evektől

fogva a rend nemzetközi főkolostorát, Budaszentlőríncet (romjai ma: II. Buda
keszi út 91-95.) háromhajós katedrállssá bővíttette. És élete utolsó esztende
jében ennek a szentlőrrncí pálos kolostornak adta Buda városi nagy kúriáját,
az Arpadok korától használt ún. Kammerhofot. A lengyel adatok azt mutatják:
a pálosok iránt való devóció oly mély volt Lajos királyban, hogy úgy érezte,
a lengyel trón - és Hedvig leánya - oltalmára, lengyel földön is a remetéket,
a pálosokat kell megtelepítenie. Ezt a végakaratot teljesítette azután László nádor,

Nagy értéke a műnek, hogy feltárja: Jaszna Gorát olyan helyen építették fel,
amely korábban már lakott volt s amelynek lelki szelgálatát egy szerény kis
fatemplom papja látta el. Ez azért meglepő, mert Budaszentlőrincen - Jaszna
Gora anyakolostorában - ugyanez volt a helyzet: 1304 körül a Pilisből átte
lepített Szent Lőrinc kolostor első kőtemplomát egy szerényebb Árpád-kori Ialu
település kicsiny kőtemplomának helyére építették. (Ezt a kicsiny, egyhajós ro
mán kori templommaradványt Budán 1971-ben tártuk fel.) És ahogyan Buda ha
tárában a magyar pálosok megtartották. átvették a korábbi templomocska pat
rocíniumát - a régi kápolnának is Szerit Lőrinc volt a védőszentje -, úgy Jasz
na Gora esetében is a kicsiny fatemplom védőjét, Szűz Mária égi patronátus át
tartották meg. Jaszna Gorát 1382 júniusában vették át a Magyarországról, Buda
szeritlőrincről érkező pálos barátok. Az első raj tizenkét magyar remetéből állt;
ők vették át a fatemplomot lelkészétől. a Blesznoba való Henryk Bieltől.

Az első időszakot gondok árnyékolták be. Nagy Lajos király - rnindkét
trón uralkodója .- az alapításnak csupán szándékát nyilvánította ki. Opolei
László herceg, magyar nádor, a tényleges alapító, ura halála után hamarosan
elveszítette hatalmát. Az új lengyel monostor megépítésének, a barátok mű

ködese megkezdésének gazdasági feltételeiről is alig tudott gondoskodni. Adók,
tízedek behajtása is nehezen ment a gyéren lakott Cserisztohova környékén,
Éppen ezért - úgy vélik szerzőink - az első évtizedben a magyar földről len
gyelhonba érkezett pálosok aligha engedhettek meg maguknak valamilyen tete
mesebb éoítkczést. Ez a helyzet akkor változott meg, amikor Anjou Hedvig 
Nagy Lajos leánya -, a lengyelek királyasszonya J8.gelló Ulászlóval. Litvánia
hercegével kötött házasságot. Jagelló 1391-ban jelentékeny prtvllégiumokknl lát
ta el Jaszna Gora pálos kolostorát, s ezekhez az adományokhoz Anjou Hedvig
kirá'vnő is hozzájárult.

Am ekkor Jagelló Ulászló és Aniou Hedvig a pálosrend támogatását már
összekapcsolta dlnasztia-alanítási terveivel. A litván herceg ugyanis - Jngelló 
konvertált, úikoresztény volt. Ö még pogány hitben született és nott fel, csak
úgy, mint nálunk - igaz négyszáz esztendővel korábban - az István névre
keresztelt Vajk herceg.

Anjou Hedvig királynő és a pogányból kereszténnyé lett litván herceg fri
gye ellen elsősorban a Habsburgok Ausztria csaszan trónt elért s
arra aspiráló hercegei - emelték a törvénytelenség vádját. Anjou Hedvig ugyanis
- mielőtt Jagellóval kötött volna házasságot - Habsburg Vilmos herceg jegyese
volt. A Habsburgok meghiúsított, lengyel trónszerzésre irányuló dinasztikus ter
vei helyére Jagelló megvalósított trónszerzési és dinasztia-alapítási igényei lép
tek. Az osztrák hercegi ház azonban jó ideig nem hagyott Iel Jagelló támadá
sával: követeik Európa udvarainál rendre felpanaszolták, hogy Anjou Hedvig és
Jagelló herceg frigye törvénytelen, bigámia, hiszen Hedvig, a lengyel királynő

már Habsburg Vilmos herceg [eleséae. Másik támadási pontjuk az volt, hogy
Jagelló Ulászló - pogány. Tehát Ulászló Jaszna Gora pálosainak felvirágoz
tatásával, gazdag megadományozásával és egyházak alanitásának sorával kellett,
hogy krisztianizmusát igazotta. vádolóit megcáfolja. 'I'örekvéseíben pedig nemcsak
a pálosokat. hanem a - Habsburg-orientációtól idegenkedő - egész Iengyelsé
get maga mögé állíthatta,
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Ezek voltak azok a kezdetek, amelyeknek jegyében Jaszna Gora azzá vált,
ami ma is: a lengyel történet zarándokhelyévé. Mindez csupán a lengyel törté
net lapjaira kívánkoznék, ha Nagy Lajos - hajdan közös uralkodónk -, Anjou
Hedvig s Budaszentlőrinc múltja nem kapcsolódnék szorosan ehhez a kolostor
hoz. De már legkorábbi megmaradt művészettörténetí emléke, a csensztohoval
Csodálatos Míasszonyunk - kép is - úgy látszik - közvetett magyar vonatkozá
sok hordozója.

A lengyel pálos rend bölcsőjének életében fordulópontot jelentett a Miasszo
nyunk képének megjelenése. A lengyel művészettörténészeknek és Jaszna Gora
kutatóinak az a nézete, hogy ez a csodatévő Maria-kép 1384-ben, tehát két év
vel a kolostor megalapítása utan került mai őrzéshelyére. Az újabban felfede
zett dokumentumok gondos tanulmányozása ismertté tette azt; Opuliai László
magyar nádor Ruthéniában tett szert erre a képre. A képet a bizánci tradíciók
nak megfelelően arannyal és drágakövekkel díszítették. Más legenda úgy tartja,
hogy László opuliai herceg a képet a belci várban látta meg s onnan vitte át
a kolostorba. Akármi is az eredete, bizonyos, hogy ez a kép nagy változást ha
zott a lengyel pálosok életébe. A kép jelenléte pár esztendő alatt a legnagyobb

. és legismertebb zarándokhellyé emelte Jaszna Gorát; Jan Dlugosz kanonok, a
nagy lengyel történetíró az 1430-as években azt jegyzi fel, hogy a csensztohovai
csodatévő képet Lengyelországból, Szíléziából, Morvából, Magyar- és Poroszor
szágból egyaránt felkeresik a búcsújárók. Dlugosz megismétli azt a legendát,
amely szerint e Mária-képet is maga Szent Lukács evangélista festette légyen,
s leírja azt a - máig visszakísértő, naiv - véleményt: a kép megfestésének
különössége az. hogya Madonna szemei mindenüvé elkísérik a nézőt, bármerre
álljon is az. Dlugosz szerint a kép eredetileg a pálos kolostor megépítése előtti

időből való kicsiny fatemplomban állt.
A könyv művészettörténész írói részletesen nyomon köveik él Míasszonyunk

képének sorsát, s közlik annak a XX. században végbevitt restaurálásí és anyag
vizsgálati eredményeit is. Mivel az 1430. évi huszita támadáskor Jaszna Gora a
csehek kezére került - akik a képet megszentségtelenítették és meggyalázták -,
felmérült az a kérdés is: vajon az eredeti kép-e az, ami ma Jaszna Gorában lát
ható, vagy talán csak XV. századi mása ez a megrongált eredetinek. Minden
esetre a képet 1925'26-ban Jan Rutkowski professzor XII-XIV. századi itáliai
műnek tulajdonította s úgy vélte: a magyar Anjou-ház révén került az Jaszna
Gorába. K. Estreicher azt a feltevést kockáztatta meg: a művet 1330 táján
cseh mester festette. 1971-ben végül is E. Sniezynska-Stolot visszatért a magyar
országi közvetítő eredethez s a képet a XIV. század első felére datálta, Simone
Martini köréhez kapcsolva azt.

E kérdésben mi nem tudunk állást foglalni. Egy azonban a puszta rápillan
tásra bizonyos: bizáncias-itallaneszk Madonnánknak piros bélésű, fején csuk
lyát alkotó kék palástját véges-végig az -<tnjouh liliomai borítják. Ez f'gymagá
ban eldönti azt: akár bizánci, akár a Simone Martini kör itáliai-provanszál XIV.
századi alkotása légyen, bizonyos, hogy a magyar Anjouk - Nagy Lajos, eset
leg anyja: Piaszt Erzsébet, de még valószínűbben Nagy Lajos leánya, Anjou
Hedvig lengyel királynő - jóvoltából került ez lengyelhonba.

Piaszt Erzsébet királyné. Nagv Lajos édesanyjának felemlítésével kapcsolat
ban, hadd idézzek két részletet Erzsébet királynénak 138/). április 6-án Budán
kelt testamentumából :1.) .•. leányának, a királynénak (helyesen: menyének, La
jos király feleségének) hagyományoz egy arany kupát, egy plenáriumot a Bol
dogságos Szűz képével - felső része arannyal fedett, alul ezüst -, egy brevi
ál'iumot, amelyből (ti. a végrendelkező) imádkozni szokott. (-) ... fiának, 1. La
jos magyar és lengyel királynak hagyományoz három plenáriát. Egyet színarany
ból, egyik oldalán sassal, másikon az ország címerével, egyet, amelyet valaha
Szicília királynőjétől kapott, és egy harmadikat, amely Szent László király ké
pét foglalja magában. Rá hagY9mány'JZ még két arany kupát is, egy színarany
ból való sárkány-nyelvet drágakövekkel és gyöngyökkel ékesen, továbbá a bir
tokában lévő szentek ereklyéit, kivéve azokból egy plenáriumot, amelyet Szent
Lukács e1Jangélista saját kezűleg festett és amelyet - más adományozó levelé
vel - már a Boldogságos Szűz 6budai kolostorának adományozott. (A testamen-

1.) O. L. Dl. 6692.
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tumban Anjou Hedvig -" a végrendelkező özvegy királyné unokája - is szere
pel. Neki azonban e drágaságokból csupán egy fejék jut, liliomokkal, s egy drá
gakövekkel és gyöngyökkel ékes nyakék.)

Ez a citátum jól mutatja: akár Erzsébet anyakirályné, akár Lajos király
kincstárában bőségesen helye lehetett olyanféle remekműveknek. mint a Jaszna
Gorában őrzött liliomos palástú Mária-kép. Látjuk: itt is akadt olyan alkotás,
amelynek mesteréül - jó középkori szokás szerint - Szent Lukácsot vallották.

A Jaszna Gora-í kolostori kincstár műtárgyaí közül - magyar vonatkozása
okán - különös figyelmet érdemel a Homonnai Drugeth családtól eredő, s az
Annunciáció jelenetét aranyos gyöngyhímzéssel bemutató XV. századi ka
zula. (Ezzel kapcsolatban csak azt jegyezzük meg: ezzel az egy kazulával a Dru
gethek törlesztettek valamit azért a gaztettükért, hogy 1526 után ők rabolták el
Budaszentlőrinc hozzájuk menekített, akkoriban százezer kőrmöcí aranyra tak
sált egész kínestárát. könyvtárát.)

Nagy jelentőségű műtárgya a Jaszna Góra-í kincstárnak az a pompás 
perzsa csiszár művének tulajdonított - szablya is, amely valaha Báthory Ist
ván lengyel király oldalán csüngött. (XVI. századi munka; magyarországi má
saként Balassi Menyhártnak az esztergomi kincstárban őrzött - kétélű kard
ját említem meg.)

A pálos rend történetét azon belül Jaszna Goraét - pompás XVII. szá-
zad eleji táblaképek örökítík meg. Az az iskola, amelynek egyik mestere Tomaso
Dolabella volt (1628-35 körül) a Jaszna Góra-I Arsenalban őrzött táblaképein
számos olyan történeti jelenetet örökített meg, amely nemcsak a lengyel, de a
magyar történelmi festészetet is méltán gazdagítja. Ezeken a táblaképeken meg
jelenik Anjou Károly magyar király és Boldog" Lőrinc, a budaszentlőrinci pálos
kolostor perjele XXII. János pápánál (1319). A pápa jóváhagyja a rend reguláit
s kijelöli az első generálist.

Dolabellának - 1628 és 1638 között - festett, tengerparti tájba helyezett
képén azt a díszes körmenetet látjuk, amely 1381-ben Veleneéből Budára, majd
Budaszentlőrincre vitte Remete Szent Pál testereklyejét. Ezen a manierista
barokk tömegjeleneten hatalmas, tékozlóan fényes pátosszal festi meg a mester
Nagy Lajos királyt, környezetének díszruhás főembereit s a fehér reverendás
pálos barátok seregét. Megint más táblakép mutatja be azokat a jeleneteket,
amelyek során László opuliai herceg, magyar nádor 1382-ben megalapítja a
Jaszna Gora-i monostort, majd pedig ugyane monostort megajándékozza a cso
datevő Mária-képpel. Egy másik festményen azt az 1477. éví eseményt rögzíti
vászonra a XVII. század első felének mestere - Dolabella iskolájának egyik
tagja -, amint Jakab fráter, a lengyel pálosok provinciálisa a pálos rend konfrá
terévé fogadja Kázmér lengyel királyt és fiait, közöttük Ulászlót, ekkor Cseh
ország (1490-től Magyarország) királyát is.

Oszinte megrendülés, szánalom és részvét hatja át a Jaszna Góra-í Dolabella
iskolának azt a mesterét, aki a magyar s a budai történet egyik gyászlapját
festi meg. Azt: míképpen kaszabolták le a törökök, pár héttel a mohácsi csata
után a budaszentlőrincí nemzetközi főkolostor huszonöt - végig fegyveresen
védekező - barátját. A Magyarországon eddig sosem publikált történelmi fest
mény rnintha Buda képét idézné fel. A tömegmészárlás vedutáján ott látjuk a
hegyi várat, vagy a - Hárshegy s Jánoshegy nyergén épült - kolostort s egy
síkföldi falakkal övezett nagyobb települést. (Meglehet, hogy a török-Budán
sose járt mester valamelyik Pestet s Budát együtt ábrázoló korabeli metszet
után álmodta meg drámai képének táji környezetét.)

Ez a kép, illetve tárgyának időpontja - 1526 - fordulópont mind a ma
gyar, mind a lengyel pálos rend történetében: Budaszentlőrinc megsemmisül s
az újkorra annak rendi vezetőszerepét - máig ható érvénnyel - Jaszna Gora,
Csensztohova veszi át.
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