
TORNAI JÓZSEF

Újabb ezer év oltárköve

Teljesen ártatlan utas voltam, míkor a hatvanas évek dereka táján ellátogattunk Székes
fehérvárra és barátaimmal együtt körbesétáltunk a Romkertben. Megnéztük a kevés
megmaradt falat, oszlopfőt, ácsorogtunk kicsit a sír előtt, hova a törökök és németek
elpusztította .királysírok halottainak maradványait összegyűjtötték. Mindazt a máig
azonosíthatatlan csontot, amit Árpád-háZi uralkodóink tetemeiből még megtalálhattak.
Egy idő után azonban minden figyelmemet a Romkert bejáratánál álló boltív közepéri
elhelyezett kőkoporsó kötötte le. Annál is inkább, mert a föliratból megtudtam. hogy az
nem más, mint István királyunk szarkofágja.

Hirtelen a látvány és a tudat rabja lettem. Társaimmal nem törődve gondosan
megvizsgáltam a kökoporsöt. Számtalanszor körüljártam. Nem akartam gondolni semmi
re, csak látni, és - mint valami Tamás - megtapogatni végre a történelem kézzelfogható
bizonyítékát.

Le kellene írnom azt a római eredetű szarkofágot, amelyet első királyunk számára
alakítottak át annak idején utolsó földi lakásul. Ehelyett inkább fölindulásaimról beszélek,
mert sejtelmek és érzelmek szálltak meg, hiszen a legalább ezeréves kőkoporsó, amit
néztem, tele volt repedéssel, a mintákat, díszítéseket, alakokat durva karcolások és törések
torzították. De ami a legtöbb töprengést, rémült elmélkedést elindította bennem, az volt,
amit nem is láttam, nem láthattam. Hiszen éppenséggel a semmi látványa volt rám .a
legmélyebb, legijesztöbb hatással. Legnagyobb királyunk márvány szarkofágjának ugyanis
nem volt - azaz nincs! - födele.

Mit gondolhat magáról, történelméről, jövendőjéről egy olyan ország fia, amelynek
nemcsak a királya hiányzik a neki tulajdonított szarkofágból - pedig ez is éppen eléggé
összeszorítja a szívét -, de még a koporsófödél hiánya is reménytelennek látszó
kődarabbá teszi, amit maga előtt lát? Körbejárásaimnak ennél a fölismerésnél ( ez persze
egészen megfogalmazatlan, sötét, zűrzavarosérzés volt) azonnal végük szakadt. Nemcsak
végük szakadt: egyszeruen földbe gyökerezett a lábam! Emlékszem, ott álltam a szarkofág
egyik sarkánál és nem voltam képes megmozdulni. Soha még olyan nyomorultnak nem
éreztem magam. Mert annak előtte már láttam Napóleon koporsóját Párizsban a Place des
Invalides-on; a cárok nemeskő szarkofágjait a Kreml templomaiban. És emlékeztem, és
iszonyatosan fájt, hogy azoknak megvolt a födelük, a mi István királyunk koporsójának
viszont nincs meg!

Ilyen történelemben élek? Nevelödésem éveiben általában a magyar rnült nagyságáról,
eleink hősies áldozatairól győztek meg. Mennyivel más valóságot tárt most elém az a
szarkofág! Negyvenötben, mikor megláttam ajtó és ablak nélküli háZunkat Harasztin, a
fölfordított tűzhelyet, összetört szekrényeket, és körülnéztem az elhagyatott utcákon, az
üres háZakközött - mert legtöbben elmenekültek a harcok elől -, átéltem már valami
ehhez hasonló döbbenetet. A .kör most kitágult: nemcsak a közvetlen rnültröl, egész
történelmünkről derült ki, milyen esetleges, mennyire kiszolgáltatott avilágerők

önkényes játékának.
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Minden gyereket és minden felnőttet el kellene vinni oda a fehérvári Romkertbe, hadd
lássák: Magyarország iszonyú törésvonal mentén küszködik a megmaradásért, azért, hogy
maga is darabokra ne hulljon. Ugyanúgy nyomják, dobálják, és zúzzák össze-a keleti
nyugati, északi-déli ellentétek lökései, mint Szent István keresztbe-repedt, födéltelen
szarkofágját. Ady azt írta:

A Duna-táj bús villámhárító,
Fél-emberek, fél-nemzetecskék
Számára készült szégyen-kaloda,
Aholaszárnyakatlenyesrek
S ahol halottasak az esték.

Ismertem én ezt a félelmetes leleplezést, az itteni népeknek s köztük nekünk,
magyaroknak törvényként a sorsára rádöbbenő, fájdalmas fölkiáltást, panaszt. Hosszú
évtizedek óta hordtam is a tudatomban. De milyen más volt beleütközni ebbe a keserves
történelmi sorsba egy nagy, üres márványdarab képében! A szavakkal talán még lehetett
volna, ezzel már lehetetlen volt vitatkozni. Ki kellett mondanom az igazságát, továbbadni
az ütközés kiváltotta megrendülést, amely legalább annyira testi, fizikai, mint lelki,
szellemi volt ott a szarkofág előtt bénultan állva.

Az átélés-írás titkaihoz az is hozzátartozik, hogy legtöbbnyire nem vagyunk riporterek,
nem számolhatunk be azonnal arról, ami megrázott. Én is hazautaztam Fehérvárról és
hetekre-hónapokra elfeledkeztem a Romkertről. a fájdalmat okozó márványkoporsóról.
De aztán egy napon föltámadt a képe. Ezúttal már mint vízió, mint elnyomhatatlan
tudatalatti riadalom. A mélyből, ahova lesüllyedt, fölbukott a hónapokkal előbb látott,
tárggyá vált történelem s mintha egy hang azt sügta volna: nKővályú lett a márványcsipke
tálból. nNem tehettem mást, engedelmeskedtem ennek a hangnak.

Írás közben nem gondoltam rá, de most úgy érzem, a Szent István szarkofágja a
hazaszeretet verse. Sokan úgy beszélnek, ha beszélnek, a hazájuk iránti érzelmeikről,hogy
azt mondják, büszke vagyok rá. Pilinszky azt írja, a hazánk iránti leghelyesebb érzés a
részvét. Azt hiszem, a büszkeség, a részvét is olyan megközelítések, amelyek nem
fejezhetik ki tökéletes pontossággal, amit akarnak. Akár büszkeséget, akár részvétet
mondjunk - s megvallom, az utóbbi sokkal közelebb áll hozzám, mint az előbbi -, nem
árulunk el mást, mint azt, hogy hozzá vagyunk kötve ehhez az országhoz, ennek
történelméhez, ha úgy tetszik, Szent István ezeréves szarkofágjához. De nem azért, mert
különbnek, netán szerencsétlenebbnek tartjuk magunkat, mint más népeket. Nem:
egyszeruen csak azért, mert az idő és a hagyomány meg a nemzedékek sejtjei belefonnak a
múltjába és a jövőjébe. Igen, a jövőjébe.

István király Székesfehérváron álló szarkofágja az újabb ezer év hitének jelképe,
oltárköve.
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