
nyaínk szociálís, filozófiai és művészeti

téren. Ezek tudata - különösen itthon
- elsüllyedőben van. Iskola, irodalom,
tudomány félénken hallgat róluk, vagy
lekicsinyli értéküket. Mekkora feladat
hárul ránk! Az emberi együttélés javí
tása. küzdelem az elidegenedés ellen, a
nemzeti egység erősítésének gondja ...
Még sorolhatnánk... Egy biztos: nem
fogyunk ki a teendőkből. csak mentől

jobban tudnók ezeket végezni!

"Vae populo, qui nescit jubilare!"
l!:s mínél többet ünnepelünk. annál ke
vésbé tudunk ünnepelni. Az egyház, az

egyházi év ebben is segít. Ma is leg-

bensőségesebb ünnepünk a karácsony,
amelynek fényét és melegét ezeréves
hagyományok adják.

-'A végső mérlegre téve, mit mon
dana az életéről? A megtett út hosszá
ról és. értékéről?

- Ha tökéletlenül is, 34 év óta e
nagy feladatok végzése éjjelem és nap
palom. És a végzett munkáról kapott
bizonyítvánnyal a kezemben fogok az
Itélő előtt is megjelenni, bízva abban,
hogy "beati pedes annunciantis pacem,
annunciantis bonum" - áldott a békét.
jót hirdető lába nyoma.

A törökdúlás a magyarországi bencéseknek mind a negyvenhat kolostorát meg
semmisítette. Virágzása teljében élő monasztikus kultúra fészkeit rombolták szét.
melynek újjáépítése aztán évszázadokba telt. A regenerálódás ugyan már a XVII.
század első felében megindult, de Pannonhalmát, annak egységesítő központját, a
török újra elpusztította Bécs 1683-as ostroma során. S alig építhette ki Sajghó
Benedek főapát 1722-1768 között a monostor keleti és északi szárnyát, a vendég
épületet, a barokk díszítésű ebédlőtermet, midőn II. József "a közügyre semmi
hasznot nem hajtó" bencés rendet 1786-os rendeletével föloszlatta.

Zavartalan újjáépítés tehát csak 1802-től, a rend visszaállításától és az új fő

apát beiktatásától kezdődhetett. E kezdeti évtizedek során látogatta meg Pan
nonhalmát Kazinczy Ferenc (1759-1831), s írta meg ott szerzett tapasztalatait
Utazásim címen - 1831-ben, '39-ben és '73-ban - kiadott művében. Váci és
esztergomi látogatásával kötötte egybe nyugati, .~ egyben utolsó nagyobb utazását.
melyről hazatérve a kolerajárvány áldozata lett.

Választásában személyes kapcsolatai is közrejátszhattak. Ez időben élt Pan
nonhalmán Guzmics Izidor (1786-1830) bencés író, tudós és műfordító, későbbi

bakonybéli apát, az Egyházi Tár című folyóirat szerkesztője, kivel 1822-1831 kö
zött Kazinczy több levelet váltott (ezeket Gulyás Elek adta ki Esztergomban, 1860
ban). Mint az alábbi leírásból is értesülünk, Guzmics lelkes híve volt az "unió"
nak, vagyis a keresztény vallások egyesülésének. ol1msta He"rdert s a klassziku
wkat.

Pázmándi Horvát Endre (1778-1839) volt a másik ismerős, akiért l}azinczy
szívesen kereste föl Pannonhalmát. A Zirc emlékezete (1814) című epikus költe
ménye óta Pázmánditól várta az irodalmi közvélemény a magya1'ságnak azt a
nemzeti eposzút., melyet végül is Vörösmarty alkotott meg Zalánjával. Horvát
Endre tíz évig dolgozott a maga eposzán, mely egy évvel akadémiai taggá vá
lasztása után, éppen Kazinczy látogatásának évében készült el. Akkor már a
szomszéd falunak, Pázmándnak lelkésze volt, nyolc év múltán ott is temették el.
s ottani, közel 700 kötetes könyvtárát az Akadémiának hagyta örökül.

A magyarországi bencések s a magyar kereszténység egyik fő szellemi köz
pontját számos elnevezéssel őrizték meg' számunkra az emlékek. Egy lOOl-ból
származó latin szöveg Szent Márton monostorának mondja, később SzentmáTton-
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nak, Győrszentmártonnak,Mons Pannoniae-nek, Pannonhegynek hívták. Ez utóbbit
alakította át 1823-ban a napjaínkban ís használatos elnevezéssé - talán szülő

helye nevének mintájára - a széphalmi mester, Kazinczy Ferenc. Pannonhalmi
útjának első kiadását Kazinczy az akkor ifjú Eötvös Józsefnek ajánlotta. Halála
1Ltáni, második kiadását - életműsorozatának részeként - Bajza József és Schedel
(Toldy) Ferenc jelentették meg. Mostani, szemelvényes szövegközlésünk ez utóbbi
változatot követi.

Kazinczy Ferenc

UTA zÁSIM
Pannonhalma, 1881.

Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg az alatta ellapult sík felett, hosszan
elnyúlt szőlők végében. Szent Márton a monostor hegye alatt fekszik, játékos
gyümölcsöseivel. Mindenfelé látni nyomait az itt bölcsen és erővel munkáló
kéznek. Csavargó út van nyitva a monostorhoz, kőoszlopú stakétek és szelence
(orgonafa) sarok közt, végig a szőlővel elhintett hegyoldalon, s mindez a kor
mányt negyvenöt esztendő alatt, noha nem mindig, viselt Novák Chrysostorn
apátsága óta. Azóta épült a monostor szárnya is, és a fedelen már túlemelkedett
torony, s ez négyszögekre faragott kövekből. Ennek alapja a földön hét öl, túl
ezen a kereszt hegyéig huszonkettő lesz. Köve a tájnak, s a monostornak vize
nincs; s a kő ide Visegrád mellől hordatik.

A monostor keleti szárnya alá fordulván be, prof. Maar úr mutatá a Guzmics
ablakát - az első ablak a legfelsőbb emeleten éjszak felé, az ebédlő kiugrása
mellett - de Guzmics nem vala szebájában. Ellenben mások letekintettek, s rá
Ismervén Maar úrra, s képzelvén. hogy evvel a Guzmics barátja jő. hírt adának
neki; s a barna hajú kis barát rohant ősz hajú kis barátját megölelni a grádi
cson. - A főapát már ebédjénél ült négy vendégeivel és némely szerzeteseivel.
Ot ismertem volna itt elsőnek, ha széke és keresztje annak nem mutatták volna
is. Arcán egész lelke. .

6.

Maar úrnak ebéd után vissza kelle menni Győrbe, a mit szívesen sajnáltam. Ű a
legjobbak legjobbjai közé tartozik.

Guzmics, vagy Iszidor inkább, mert a szerzet fiai egymást szerzeti neveiken
nevezik, levive kertjökbe. mely a monostor dombjának keleti felén kezdődik s a
völgyig megyen, A nap igen szép volt. Tavaszi lágy leblek fogtak körül a violák
iJlatjával, melyek kékeIének a szilvás árnyéki közt. Szeder vevé által a kert inté
zesét, s alkalmasb utakat von benne, s értelemmel. Itt láttam legelébb ellepve
virágokkal a mandola- s barackfákat. Pesten, és egész utamban eddig, még mín
den fa kopaszon állott, s telet mutata.

Másnap velünk ebédle Horvát Endre is, Pázmánd helységnek, hol született,
plébánusa, a mosj megjelent Arpádiás éneklője. Ebéd után gyalog menénk le ma
gányába, s az én kívánságomra gyalog. Ez az ő szőlőháza közel áll a monostor
kert jéhez, s ő itt lakik inkább, mint benn a faluban, hol plebániája szűk és
egészségtelen. Sokat szenved lábaira, s baját neveli testessége. Ritkán lobban dé
vajságra, vagy. csak erővel.

A főapát tudni akará, ha Endre adá-e az én nevemet valamely fájának, mit
tenni szokott, midőn író látogatja meg, s megvallá, hogy az most eszébe juta.
Iszidor úgy akará, hogy menjünk le hozzá még egyszer, > S így hozassék helyre,
a mit elmulasztottunk; de én azt óhajtam inkább, hogy a monostor kertje tartsa
Ienn ittlétem emlékezetét. Szavamon fogtak. Lemenénk tehát a sűrű szakába, és
hogy félig téve nem legyen a mit csinálunk, egy ailanthus kérgére a Guzmics
betűjét, egy kanádai nyáréra az Endréét, egy fekete nyáréra a Szerneréét, egy
f,ledicsiára a magamét, egy rhusra S betűt, egy platánra egy mást metszettern
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