
In memoriam

Zolnay László

Nemcsak költő lehet ihletett, nem csu
pán művészt lelkesíthet múzsa, és még a
szerencse is odaszegődhet az arra méltó ol
dalára. A váratlanul elhunyt tudós, Zolnay
László a polihisztorok ezerarcúságát, a mú
vészek ihletettségét és a bátraknak kijáró
szerencsét élvezhette életének eredmé
nyekben kiteljesedett utolsó évtizedeiben.
A meg nem törhető, bele nem fáradó, ke
délyét nem vesztő emberek maroknyi cso
portjához tartozott, akinek volt annyi er
kölcsi és szellemi tőkéje, hogy a mellőzé

sek, félreértések, va!P' éppen félreértékelé
sek ellenére -is az általa helyesnek tartott
utakon haladjon. Sziporkázó szelleme, ön
magát sem kímélő iróniája, közismert hu
mora lendítette át élete holtpontjain, és
tette érdemessé arra, hogy a sokak által
véletlennek tartott régész-szerencse - a
budavári gótikus szobrok megtalálása 
megkoronázza következetes kitartását, és
azt a rendíthetetlen hitét, hogy a középkori
Magyarország művészeti öröksége a hazai
föld archeológiai rétegeiben még "tetten ér
hető". Zolnay László élete olyan színes és
sokoldalú, mint azok a könyvek, írások és
tanulmányok, amelyekkel felkeltette a szé
les körű hazai olvasótábor édeklődését a
művészeti és kultúrtörténeti értékek iránt,
és olyan elmélyült, mint tudományos ku
tatásai, publikációi, melyekkel vitára kész
tette régészpartnereit, vagy véleményük
megváltoztatására ösztökélte a kutatás te
rületén más nézetet valló ellenfeleit. Zol
nay életútja - a hivatalos elismerésig 
hosszú -és kanyargós volt: Fiatalon verse-
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ket, novellákat ír, majd levéltári kutatások
hoz fog. Családfa-kutatást végez, amelyről

első tanulmánya 1935-ben jelenik meg. Az
egyetemen elkötelezi magát a filozófiai ta
nulmányoknak, a történetbölcselet felé for
dul, és disszertációját Kultúra, történelem,
természet címen nyújtja be. Szeretne Kor
nis Gyula tanársegédje lenni, mégis a
Franklin kiadónál vállal lektori állást.
Másfél év után a Tükör segédszerkesztője,

1939-től pedig Lányi Zsigmondnak - az Ál
talános Nyomda és a Friss Újság tulajdo
nosának munkatársa, nem sokkal később e
lap névleges tulajdonosa. A felszabadulás
után - a sajtó és a nyomdák államosítása
következtében - rövid ideig állás nélkül
marad, de a Magyar Nemzeti Galéria ké
sőbbi főigazgatójának, Pogány Ö. Gábornak
jóvoltából munkát vállalhat az óbudai illet
ve a budavári ásatásoknál. Itt szerzi meg
régészeti alapismereteit, és indul el arche
ológiai karrierjének útján. Mint a budavári
ásatás vezetőjének,Gerevich Lászlónak be
osztottja saját véleményt alakit ki a vár
kerület első településéről, valamint levél
tári kutatásai alapján az első középkori
királyi rezidencia (Magna Curia Regis,
Kammerhof) várbeli helyéről. Ezt a hipoté
zist igazolni látszik önállóan folytatott, de
sajnálatosan be nem fejezett Táncsics Mi
hály utcai ásatása. 1952~ben kinevezést
kap a műemlékekben gazdag, nagymultú,
de a személyi kultusz idején klerikálisnak
megbélyegzett Esztergomba. Itt mint a Vár
múzeum igazgatója szervezi meg a városi
Balassa Bálint Múzeumot, és tapintatos
diplomáciai érzékkel, az egyházi hatóság
egyetértését megszerezve indítja el a prí
mási gyűjtemény, a Keresztény Múzeum
korszerűsítését.Esztergomi évei alatt kuta-



tó ásatásokat végez az esztergomi ún. Prí
más-szigeten, ahol megtalálja egy Gizella-ala
pítású bencés apácakolostor maradványait.
Meghatározza a középkori érseki palota pon
tos helyét és kiterjedését, a belváros közép
pontjában pdig feltárja - a feltételezése sze
rinti - Senja (Széna) palota, az egykori kirá
lyi rezidencia alapfalait. "Számkivetése" után
- ahogy ő maga nevezte esztergomi tartózko
dását - 1960 januárjától a budapesti Törté
neti Múzeum tudományos munkatársa. Ré
gészként folytatja budai, buda-környéki ása
tásait: a budalőrinci pálos kolostor és a bu
davári nagy zsinagóga feltárásával. Engedélyt
kap a budavári tereprendezéssel kapcsolatos
mentőásatások lefolytatására, s ezzel lehető

sége nyílik arra is, hogy újból felvethesse a
vári településtörténet kritikus kérdéseit.
Amint halála előtt néhány hónappal benyúj
tott kandidátusi értekezésében kifejti, ezek
az ásatások és feltárások egyértelműen bebi
zonyították, hogy a tatárjárás előtt a vár déli
oldalán csupán mezőgazdasági jellegű, falusi
as település létezett, azt követően pedig utca
rendszeres, kőházas építkezés folyt. A mai
budai vár építéstörténetének első periódusa
- ennek megfelelően - csak az Anjou-házi
királyok korára tehető. Ez az ásatás koronáz
za meg Zolnay fáradozásait. 1974-ben, a
Munkásmozgalmi Múzeum mellett felfede
zett "szobortemető", 62 gótikus szobortöre
dékével, kétségtelen bizonyítékot szelgáltat a
középkorí "Kincses Magyaroszág" művésze

tének európai színvonalára.

Utolsó éveiben - a feltárt falak megőrzé

sével, a nyomvonalak jelzésével, a kapuk
és bástyák rekonstrukciójával - egyík dé

delgetett álma is megvalósul. Ösztöndíjas
külföldi útjain alkalma nyílott a budai góti
kus szobrokkal analóg műalkotások megte
kintésére, szűkebb hazájában pedig - sok
oldalú kutatásának gyümölcseként - kiad
hatta közismertté vált könyveit.

Barátai, ismerősei, munkatársai csodál
ták fáradhatatlanságát és vállalkozókedvét.
Kandidátusi értekezését, életművével egye
temben, az MTA Tudományos Minősítő Bi
zottsága oly nagyra értékelte, hogy a tu
dományokdoktora fokozat elnyerésére ter
jesztette elő. Ezt a tudományos cimet - a
"Pro Urbe" és a Munka Érdemrend arany
fokozatának birtokosa - életében már nem
kaphatta meg, legfeljebb sírjának kőlapjára

vésheti rá az utókor. Emlékezete ezzel
vagy enélkül mégis maradandó. Embersé
gének igaz értékei irányt mutatnak a tu
domány a tudományt szolgáló, eljövendő

nemzedéknek. Székely György, a budapesti
Történeti Múzeum főigazgatója is erre cél-

o zott, a temetésen elhangzott búcsúbeszéd
ben: Zolnay László "egyszerre tudta sugá
rozni a véleményt és a kutatás szabadsága
utáni vágyat és igényét, valamint a mások
felfogása és nézete iránti toleranciát, vala
mennyi kollégájával és minden emberrel
való emberies érintkezés adottságát". A tu
dós Zolnay László az emberiesség doktora
is volt.

Farkas Attila

Irodalom__==J
Szabó Ferenc:
Szavak forrása csend

Szabó Ferenc új kötetének címe Pi
linszky Jánost idézi. Pilinszkyt és nemzedé
két; akik kételkedni kezdtek abban, hogy a
szó alkalmas lehet-e kapcsolatot teremteni

beszélő és hallgató között. A csend az ő

számukra egy olyan köztes állapotnak mi
nősült, mely alkalmas a leírt és kimondott
szó megtisztítására, hogy később visszaáll
hasson az a meghitt kapcsolat, mely a be
széd és írás révén embert emberhez fűzte,

s amely a költőt is alkalmassá tette a vers
beli igazságok megfogalmazására. Az a gon-
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