
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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fel, alávetvén a magaménak az .esztendő számait is. - C r e s c e t i s a m o r e s !
mondám, elkészülve munkámmal. - Klopstock nem tartá magános és öreg esz
tendeihez illetlennek egy-egy fát avatni a maga és az azok neveikre, a kiket sze
rete. - Mely igen nem boldog, a ki mindig bölcs!

S piruljak-e mondani, hogy épen akkor, midőn egy nekem szent nevet mct
szék, és nem elébb és nem utóbb, szólala meg az első fülmile, melyet az idén
hallottam?

7.

Negyedfél napot tölték a nekem felejthetetlen helyen, s a sok hol vígan, hol böl
csen töltött órák után ideje vala megtekintenem a monostor nevezetességeit. Sze
der, Guzmicsnak talán leginkább kedvelt társa, a keze alatt álló pénzgyűjtemónyr
és a természeti dolgok múzeumát, a homonnai születésü könyvtárnok Coloman
nus pedig a bibliothekát Játtata velem, s ez reggel óta délig; egész öllel hordoz
gatván előmbe incumabulait és a sok bibliát s arab kéziratokat. Egy török, sikár
lott papirosra írt munkára egykori birtokosa ezt [egyzé: Le Gulistan et le Bostan
de Saadi. - Rosarium Muslahi Addini Saadi Siraschensis; - egy másikban a
Hal'iz ódája áll, perzsa nyelven.

Nekem mind ezeknél, és a miknek címjeit ott fél nap k ijegyzettern, kedvesb
vala a Denon aegyptusi utazása, melyet a gróf Teleki pesti könyvtárából ismer
tem ugyan már s ott a csudanagyságú táblákkal, de az ilyet mindíg végig kell
forgatni, mikor lehet. - Elragadtatva örömem által, ezt írám, míg a bibliothe
kárus a bibliákat előmbe hordá, a' könyv táblájára: "Emberi nagy nagyság, mi
volnál te ész, erény és honszeretet nélkül !" - A szót eljövetelem után megsej
tették a könyv tábláján, s értették és szerették! Nem e három emeli-e az embert
méltósága főpontjára? s nem szédelg-e, a ki Denonnal az Aegyptus pyramisaíba
léphet?

A bibliotheka palotája nagy és magas. Hossza 12-öl, szélessége 7, s ebből éj
szakra s délre egy-egy cabinet nyílik. A palotának karja vap, s az húsz oszlopon
áll, a két cabínet kar nélkül. A palota, mely a monostor éjszaki szárnyát foglalja
el, hármas ablaktól kap világítást nyugat felől, s a két cabinet felett három-há
rom kisebből, s így épen nem sötét. Közel a hármas ablakhoz az ezzel átellen
ben megnyílt ajtón belépő maga előtt látja sz. Istvánt, az alapítót, és Ferenczet,
a feltámasztót, márvány polczozaton, István talárisban áll, oltári palástjában ko
ronás fővel; jobbjában az almásbotot, baljában az adománylevél tekeresót tartván;
Ferencz lobogó huszármentében, tarsolyos karddal; s a feltámasztás diplomája
könyöke alól gördül alá. Mind a két szobor a bécsi képelő-akadémia directorá
nak, Klieber Józsefnek igen értelmesen gondolt, igen ügyesen dolgozott műve, s
a Ferencz arcza idealizált, szépített, de hű, a hogyan plasticusnak kell, és még
inkább mint festőnek. Sokan az István arczában papot találnak inkább, mint ki
rályt, s felejtik, hogy az nem hiba. - A Novák büsztje itt most még csak gipsz
ben, Schrótt Andrástól, erővel teljes férfit mutat, s Novák az volt. Sok ízben
bizonyítá magát ilyennek. Midőn a francziák ötezer forint harácsot kívántak tőle,

semmit nem ada, s tűrte, hogy haragjokban major-jait, pinczéi t kirablák. - Szen-
vedni erőszakot nem rút: rút megegyezni elkövetésében. •

Klieber azon nemben is mere valamit, malyben magát nem gyakorlotta, s
Minervája plafondon neki dicsőséget nem szerez. Szerencsére a stukk le fog
vettetni, s a gerendák helyett boltozat vonatik. A honát szerető szerzet a plafond
egyik felére kilencz boglárt, a másikra ugyanannyit rajzoltata. s azok közől

nyolcz még nem kapa képet és nevet. A jobboldal boglárjaiban Nro 1. és 2. s
UO és 9. üres. Nro 3. áll Verbőczy István, szürkébe szürkén, 4. Hunyady János
(itt, az írók közt, helyén kívül), 5. Mátyás király, 6. Vitéz, a pécsi püspök, 7.
Révai Miklós; - a baloldal boglárjaiban Nro 3. Szabó Dávid, 4. Zrínyi, a költő,

5. Kálmán, 6. Pázmán, 7. gr. Gvadányí József. -
A tiszteletünkre méltó s nagyon méltó szerzet, itt és leányházaiban. száz

ezer kötet könyvnél többet bír. Mily szerencse, ha a gazdagság jók kezében áll!
olyanok kezében, kik méltók, hogy gazdagok legyenek. - Hogy a szerzet vissza
állíttatott, a praemonstratensisekével és cistercitákéval, azt leginkább a Somogyi
János alcancellár tiszteletes hazafiságának köszönhetjük.

A főapát kormánya alatt három al-apátság van, a tihanyi, bakony-beeli és
dömölki ; s a szerzet ez idén áll 141 papból és 39 növendékből. Doctora a theo
Iógiában van 5, a philosophiában 15; iskolákat tanít a pozsonyi és győri akade-
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miában, s a gyori, komáromi, kőszegi, pápai, soproni, pozsonyi, esztergomi és
nagyszombati gymnasiumokban. Tagja, magyarul nem tudó, egyetlen egy sincs.

Eltöröltetett a szerzet 1786. deczember 4-dikén, visszaállíttatott 1802. april
25-dikén. - Novák megholt 1828. october 20-án; a mostaní főapát beiktattatott
móltóságába 1830. február 14-dikén.

A nagytemplom, melynek elébe, egy kisded pitvarral együtt most építetetik
r, torony, még a sz. István ideje óta áll, de ennek oltára előtt egy igen kisded
nyi lik, mely még régibb. A .keltőt kora teszi ttszteletessé, nem architecturája,
nem szobrai és képei. Építi a tornyot Páckh János Baptista. ki az esztergomi
basilicá t is.

Korrnúnyszeki tanácsos Kriebel János úr, Brzánban, Lemberg mellett rám
bizta, hogy Pannonhulmáról hoznúrn meg számára a sz. István diplomája Iacsi
nu léjct, a kisded templom rajzát prulilben, és a monostor képét, hogy mind há r
m.u magyarországi históriájának egyik kötetéhez adhassa, melyriek most álta
lam fogja ő cs. kir. tőherczegségenek a Nádornak a magyar múzeum számára
tJenyúJtani VII-dik kötelét, mint az előbbeni VI-elikat három esztendő előtt; re
;;~d-papirosra culligraphiaí gonddal írva. A mi kevés ügyességgel e részben bí
rok, örömmel teljesttérn vala a hazájához még idegen földön is szentül hív férfi
Jdvánsagát, s amonostol' képeit, Guzmics és Szeder jelenlétükben Ierajzolám ; de
nem a kisded templornét, melyre több idő kívántatik, s még inkább nem a dip
tuma Iacsimiléjet, melyhez nem is Iérhetní. Az tokban tartatik, üveg alatt, es rá
.ua oan, kiterítve ugyan, d:, azon görbülésekkel. melyekej a nyolczszáz harmincz
évü irhán a sokszori nedves ülés ejte, hogy nem lehetne átlátszó papirost teríteni
rá, ha kivennék is az üveg alól. Némely sorait - fájdalom, nem egészen! 
Novák rézre metszeté, s elég hiven, a diplomat pedig szóról szóra nyomtattata
j'é V i n el i c i a e czíniű munkájában 1782.

8.

A főapát kedden reggel egy halaszthatatlan útjára indult. Magunkban maradván,
Guzmics jelenté, hogy ha nem lenne ellenemre, a convent ebédlőjében fognánk
enni: úgy kívánják szerzeteseí : s hajlandónak találván erre, kért, mutassam ott
magamat tartalék nélkül, s saját színemben, nem a melyet a bevett rend az elő

ször látottak előtt parancsol. - Örömmel teljesitérn kérését; kedves nekem min
dig azokat látni, kik egykor majd fényt vetnek a hazára.

Egy hosszú asztal el vala töltve a Benedek fiaival, s ezen kívül két mellék-"
asztal, hol a növendékek ültek A bornemisza vendég kötelességnek ismerte toas
tozni s Ielclcvenité a gazdákat. De nem szokva. az olyan látásához, csaknem meg
vala zuvarva, midőn étel előtt és után az egész sereg, fenszóval, SŐt chorusi
hangon, mondá asztali hosszú könyörgését, olykor egyszerre elhallgatván, azután
ismét rá kezdvén. De rendtartásai minden háznépnek, minden társaságnak
vannak.

A hol sokan laknak együtt, s kivált, ha nem nyűg nélkül,' ott ritkán kerül
hetni el a viszálkoríúsokat: így a beteg, ki még barátit is bántja, mert szenved.
Pannonhalma ment e vétektől; s a ház tagjai itt nyugalomban, barátságban él
nek együtt. Guzmics bizonyossá teve, hogy itt semmi kedvetlenségtől nem tart
hatok. Mily tiszteletessé teszi előttem ez a szerzet mostani igazgatóját! mely tisz
teletessé az itt élő, tudományt és mind azt, a mi jó és szép, híven szerető ser
b2tl Aldám István királyunkat, hogy őket egyesítette. De bár mindig ilyapátot
Kapjanak, és mindig magokhoz hasonló társakkal szaporítsák szerzetöket l Egy-két
sötét fő, egy-két hiú ~s epés sZlv nyugalmokat felzavarhatná.

Az estvékct mindig, de kivált az utolsót, Guzmicsnak szebájában vagy az
enyémben tölténk, s itt már inkább komoly beszélgetésekben, mlre bennünket az idő

csende is meghívott. Guzmicsnak kedves ídeája, kedves, tiszteletes álma az unió,
- Ki ne óhajtaná azt? de ki merje reményleni, rníg olyanok vagyunk, mint va
gyunk? Ö theológus, és hív; és mégis alig van kedvesb könyve, mint a Herder
Ideái z u r P h i l o s o p h i e d e r G e s c h i c h t e d e r M e n s c h h e i t. De miként
is történhetnék az, hogy az ily korlátozott, de szabad, hogy az ily meleg lélek,
mi nt az övé, Herdert ne szeresse ? Guzmics sok holmit" fejtegete : így a coelibatus
czikkelyét is, s én tőle sok új isméreteket fogtam fel, melyek felől nem hittem,
hogyenyéimmé is lehessenek; s érzettem, hogy akinek nem studiurna a tárgy,
nem bánhat bölcsebben, mint ha hallgatja azt, a kinek az tárgya s tőle a jót el
tanulja.
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TAKATS GYULA KÖLTÉSZETÉNEK kezdettől fogva a való volt a dísze. S ha
költői fejlödését akarnánk nyomon követni. éppen ez lehetne egyik. s aligha
mol lózhetö szempontunk - írta róla Rónay György -: hogyan válik Iírájában,
Iírája képeiben egyre pontosabbá a valóság észlelése és rögzítése. Az első köte
tek lágyabb, párásabb tónusait, itt-ott egybefolyó akvarellszíneit hamarosan f61
váltja <l f'olt helyett a vonal; kompozíciói mindinkább rajz-kompozícíók.: Nem
keresi - a tábla-festészettel konkurrálva - a patetikus távlatokat. Világa in
kább "a formás kis világ". mint 1942-ből való Rejtett ország címú verse rnondja:
ám ez a kis világ befelé nem kevésbé távlatos. nem kevésbé mélv, mert "lelke"
van. "titka", k ülszínében tükröződő "lényege"...

Rónay György megállapításai 1965-ből valók. S ha alapképleteiben nem is
nagyon változott Takáts Gyula költői világa, sok új színnel, mélységgel s erővel

gazdagodott azóta is, mint ezt legutóbb megjelent kötete. A semmi árnyéka 
malyről lapunk más helyén köztünk méltatást - bizonyítja. A hetvenéves Takáts
Gyulát, a Vigilia egyik legrégibb munkatársát ezekkel a sorokkal köszönti tiszte
lettel és szcretettel. további boldog. alkotó esztendőket kívánva neki - szer
kesztőségünk.

TAKÁTS GYULA VERSEI

Magunk
1.

Semmit sem tükriiz vissza.

csak önmagát adja a nagy tükör ...

Össze az sem ér, de legnagyobb

mégis és kör csak íg)! az a kör.

Hálója
Ónmázas és nehéz a köd.

Bevonja mind, amit talál.

A ielhö etté-ceii a ják fölött

s vadá.~.zni már bagoly se száll.

Kéményben ül kormos keretbe.

Rólad tűnődik? .. Avagy rajtam?

S míg z<ig a poszméh helikoptere,

ajtómba állsz... Fénylik az ablak,

Egy

biztatása
2.

Csak a mn Jé'nUlik és titka

tündéri játék «ziniolak: mögött!

Kiiltők nosza!... Itt harsog varázsa,

millt ül/ökön szikrázik a csönd ...

itt lobog

a fába metszett és nem árnyék,

de tuli-táji csillogás ragyog,

rW1"1]Jbell. -- akár ha odalátnék.

az álmai,' népe mintha élve

lahdá.zna emlélu': kel'jébe

s a labda fIt':zá/l. hálá}a itt Ioboq.

üzenet
Va laki forgatja füzctem lapját.

Havazik kint és fehér

kristályolckal kezemhez ér

egy üzenet s áttenni volna jó

oly tisztán a hangját,

ahogyan hull a hó ...
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