
RAPCSÁNYILÁS2LÓ Avignon díszletei
I. rész

Született 1925·ben Já
noshalmán. Újságíró, tör
ténész. A Magyar Rádió
Vallási Műsorok Önálló
Szerkesztóségének veze
tóje. Számos műveló·

déstörténeti cikk éskönyv
szerzóje.

"Egyszer egy ember találkozott egy várossal. Megszerették egy
mást, örök hűséget fogadtak, és a házasságukból egy gyermek szü
letett: a fesztivál." Jean Vilar, a francia színházi avantgárd legendás
alakja (1912-1971) ezzel a kis mesével szokta kezdeni válaszát, ha
megkérdezték: hogy sikerült megteremtenie az avignoni fesztivált.

Napjainkban majd minden francia megyében rendeznek kultu
rális hagyományokat bemutató ünnepi játékot, az országos feszti
vál-katalógus hetvenegy fontosabb eseményt sorol fel. Avignon
helyzete egészen más. Ez volt a kezdet, a teremtés, az aranykor és
ez a míndig megújuló folytatás. A főtér közelében, az egykori I'Hö
tel de Crochans-ban berendezett Jean Vilár-emlékház színház
tudományi, művészeti központ. Könyvtára az avignoni fesztiválok
teljes dokumentációja. Tanulmányok, tapasztalatok, levelek, mús
zaki rajzok, kosztümtervek, hang- és fénykazetták, plakátok. Jelen
van itt századunk második felének minden jelentős művészi műfa

ja és alkotója. A plakátok háttere mindig a pápai palota valamelyik
részlete.

Először 1947-ben "avignoni művészeti hét" címmel, szeptem-.
ber 4-ll-ig mutatta be "fesztivál-gyermekét" Vilar. "Valóságos ki
hívás volt számára a középkori környezet, melyhez nem kell
semmiféle kulissza, mert a falak, a bástyák, a kapuívek, a szabad
égbolt és a rafináltan elhelyezett reflektorok között a szereplők

egy időt nem ismerő, de mindig érvényes drámai világot terem
tenek" - írta Claude Roy. Az 1947-es produkciók helyszíne bizo
nyítja, hogy Vilar zseniálisan választotta ki a múvek számára leg
hatásosabb atmoszférát.

A régi és az új pápai palotát összekötő díszudvaron Shakes
peare királydrámája, a II. Richárd. A régi palota külső falánál, V.
Orbán pápa gyümölcsöskertjében Paul Claudel Tóbiás és Sára tör
ténete, a városi színházban Maurice Clavel tragédiája, A déli terasz,
a Hamlet felújítása modem környezetben.

Ugyanakkor a pápai palota nagykápolnájában rendezett tárla
ton kortárs szobrászok és festők alkotásait mutatták be. A chapelle
Clémentin, az új palotát építő Kelemen pápa (1342-1352) reprezen
tatív fogadóterme, nagyebédlője csak szerénységből mondható
kápolnának. 52 méter hosszú, 15 méter széles és 20 méter magas
lenyűgöző hatású gótikus terem, homlokfalánál oltár. A falak csu
paszok voltak VI. Kelemen idejében is, csak fogadások, ünnepsé
gek alkalmával borították értékes kárpitok, szőnyegek. A bencés
rendi Pierre Roger, a negyedik avignoni pápa nemcsak kiváló jog-
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tudós volt, hanem a "babiloni fogság" legelegánsabb főpásztora.

"Elődeim nem tudták, hogyan kell élni apápának" - mondta és
művészi ízléssel, de mérhetetlen költekezéssel kialakította Európa
akkoriban legfényesebb uralkodói udvarát. Rajongói, a vendéges
kedő francia nemesek Le magnifique titulussal hízelegtek, de róla
szólt a korabeli csípős szólásmondás: Vit comme Dieu en france,
úgy él, mint az Isten Franciaországban.

A Vilar-körhöz tartozó Yvonne Zervos művészettörténész két
esztendővel a második világháború után olyan kollekciót muta
tott be a Kelemen-kápolnában, amitől elámult a látogató. Mintegy
ötven művészi alkotás, huszonhét művész eredeti műve, köztük
Arp, Braque, Chagall, Max Ernst, Kandinsky, Klee, Léger, Mas
son, Matisse, Miró, Picasso.

Öt és fél évszázaddal azután, hogy a menekülő XIII. Benedek
hajóját új cél felé sodorta a Rhone, az első avignoni fesztivál élet
re keltette a várost. A régi öltözékben megmaradt Avignon új tör
ténelmi szerepet kapott. Spirituális háttér, mozdíthatatlan díszlet
minden művészi alkotáshoz, mely kiállja az idő próbáját.

Intra muros

Avignon a félmillió lakosú 84. département, Vaucluse megye szék
helye, kisváros. A fallal övezett, urbanizált vílle historique, a törté
nelmi város nem sokkal nagyobb, mint a Margitsziget. Amikor fe
lülről is rátekintettem, megdöbbentett, hogy mennyire sűrű, szöve
vényes. Hiába minden becsvágy, elveszek a kanyargós, szűk utcák
hálójában. Elkeserít, a sok tatarozás, renoválás. A Calvet múzeum
zárva, a Petit Palais gyűjteményeknekcsak az első emelete látogat
ható. Ide, a toronyóra alatti erkélyre is a kőművesek szívességéből

jutottam fel, hogy közelről láthassam a fából faragott házaspárt,
[acotte és Jacquemarad figuráját. Szerepük és munkájuk nélkülöz
hetetlen. Egy flamboyant tetejű házikóban óránként elütik az idő

múlását. Aligha kerülök még egyszer ilyen közel az ornamentiká
ban kifogyhatatlan "lángoló gótikához". Talán az lesz a legjobb, ha
Walter Benjamin példáját követve, mint igazi flauneur, jelentéktelen
sétáló, "egy pap méltóságával és egy detektív szimatával" szem
ügyre veszem ezt az ovális várost. A színjáték, melynek epizódjait
keresem, történelmi, de nem végtelen: a keltáktól csak a reformáció
hajnaláig tart.

Van társaságom is, velük ülök reggelente egy kávéházi asztal
nál, a place de l'Horloge platánjai alatt. Ahányan annyifélék. Lát
szatra tapasztalt korú, derűs nyugdíjasok, valójában külön-külön
tiszteletre méltó személyiségek, a város legrégibb polgárainak le
származottai. Címerük nincs, de számon tartják családfájukat és
egymást. Szerintük azok a legrégibbek, akik már itt laktak az
1856-os nagy árvíz idején, amikor városfalat szakított át a Rhone,
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és III. Napoleon csónakkal járta a folyóvá duzzadt utcákat. Az
intra muros mintegy ötvenezer lakosából talán ezer olyan akad,
aki helybéli őseit a múlt század közepére datálhatja. Ha ebben a
sajátos demográfiában az első világháborút vennénk kezdetnek,
tizenötezer családot számíthatnának. Ez nem sok. A falon kivüli
kerületek, a kertes zöldövezet elvonja a fiatalokat. A történelmi
város fokozatosan öregszik, lakóinak egyötöde hatvanöt éven fe
lüli.

Számomra ez a társaság a tanszék. Elbűvöl, hogy személyes
közük van minden kőhöz, utcához, épülethez. Meg az, ahogy
szemüveg nélkül olvassák, hosszan, figyelmesen a Le Provencal-t,
a Midi híreit. Közben a tér túlsó végén, a parádésra pingált kör
hintánál felcsendül a zongoraverkli. A vidám régi melódia azt is
mételgeti, hogy az avignoni kisasszonyok tizenöt éven túl, éde
sebbek, mint a megérett dinnye.

[aquemart

La place de l'Horloge a városháza óratornyáról kapta a nevét, de a
helybélieknek egyszeruen ]aquemart. A harangjáték két figurája vá
rosi polgárnak számít. Bár 1918-tól hivatalosan Clémanceau tér,
nem szokták így nevezni. Ez a város szíve, a hajdani római fórum.
Széles, hangulatos sétatér, virágok, székek, kávéházak, útikönyvet
böngésző turisták. Itt mindig szezon van. A tornyot magába záró
városháza a távol- és közelmúlt építészetének szép egysége. A Hótel
de Ville archívumában grafikák, vázlatok őrzik előtörténetét.

Az avignoni korszakban kétemeletes bíborosi palota állt itt. A
magas egyházi méltóság lakása meg a hozzá tartozó számos mel
léképület gyűjtőneve a középkori latinban librata, "környék", mert
a kardinális és nagyszámú kísérete olykor egész városrészt foglalt
el. A francia nyelvű pápai Avignonban livrée-nek mondták, és ma
is így nevezik az egykor bíborosi épületegyüttest. A mai városhá
za elődje Pierre Colonna bíboros palotája volt. Pierre és nagybáty
ja, az ugyancsak bíboros Jacques Colonna számára Avignon a tel
jes rehabilitációt nyújtotta. Érvényét veszítette, hogy tíz évvel aze
lőtt, még a római korszakban, VIII. Bonifác, kiközösítve a belvi
szályokat folyamatosan felszító egész Colonna családot, a két bí
borost is megfosztotta méltóságától.

Pierre halála után a kúria más-más bíborosa lakott a palotában,
majd Étienne Aubert kardinális és házanépe. Amikor 1252 decem
berében VI. Ince néven ő került a pápai trónra, unokaöccsét, Au
doin-t bíborossá emelte és ráhagyta a palotát. Az új birtokos en
nek emlékére építtette -a mintegy harmineméteres. négyszög alap
rajzú tornyot. Kívülről olyan, mint egy vastag falú erőd, bástya,
csak a díszes párkány és az ablakok mutatják, hogy békés főúri

épület. Belül csigalépcső, emeletekre osztott lakótorony, átlag 25
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Auenión

négyzetméteres szobák, vörös-fekete-azúr-arany festésű faldekorá
dó. Van kápolnája is. A letisztított lámpatartó oszlopfőkönRobert
Bouquin restaurátor 1986-ban tárta fel VI. Ince szép szakállas fejét
és az unokaöcs derűs kerek arcát. Audoin bíboros végrendeleté
ben a lakótornyot a bencés rendi Szent Lőrinc-apácáknakadomá
nyozta. A palota továbbra is főpapi rezidencia maradt. Utolsó la
kója, Nicolas de Brancas albanói érsek 1412-ben halt meg. Érde
kes, hogy a történeti műemlékek katalógusában az ő érseki szék
városa adott nevet a később lebontott palotának: La livrée d'Alba
no. Az avignoni pápaság elmúltával világi tulajdonba került, ez
lett a városháza. Lebontottak néhány régi épületet, bővítették a
teret, majd 1471-ben a kolostori lakóbástyára harangtornyot emel
tek. Az építmény 45 méterre nőtt. A hagyomány szerint ekkor
szerelte fel az órát és az időt jelző figurákat egy Jacques Marc ne
vű mester, és száz esztendőn át az ő leszármazottai gondozták a
szerkezetet.

A Bastille lerombolása, a párizsi forradalom, de főként a pap
ság polgári alkotmányának törvénye felkavarta az egyházi állam
hoz tartozó Comtat Venaissin tartomány és Avignon életét. A vá
rosi kormányzat 1791 februárjában, más szerzetesházakkal együtt,
a Szent Lőrinc-apácákkolostorát is bezáratta, berendezését elárve
rezték. A forradalom után még fél évszázadig ebben a középkori
épületegyüttesben maradt a polgármesteri hivatal. 1844-45-ben le
bontották a palotát, ismét rendezték a környéket, és kialakult az
a tér, melyet ma ismerünk. Csak a torony maradt meg, magába
zárta az új városháza. Olyan, mint Pithiviers-ban a fogolypásté
tom, melyből kinyúlik a madár nyaka - mondta Prosper Méri
mée. Az avignoniakat nem sértette, mert az író, akkoriban a mű

emlékek országos felügyelője, bejárta az egész országot, és neki
köszönhető szamos elhanyagolt történelmi épület, műalkotás

megmentése.

A városházától pár lépésre van a színház. Bejáratánál Corneille és
Moliere üldögél. Francia színházat aligha találunk kettőjük alakja
nélkül, de Moliere az avignoniak számára valamivel több. Emlék
tábla hitelesíti vendégjogát a közeli rue de la Bouquerie egyik épü
letén. Itt volt a labdaház, ezt a játszótermet bérelte, és utazó társu
lata több héten át játszotta két sikeres darabját, A szeleburdi és a
Szerelmi bosszúság komédiákat, a szerző felléptével.

A Jaquemarton álló színház az 1846-os tűzvész után kapta mai,
kétemeletes, klasszicista külsejét, de a régészeti meglepetést 1824
ben, az előző színház alapozása hozta felszínre. Egy cserép
edényben talált pénzdarabok között előkerült néhány AOYE fel
iratú ezüst obulus. A Kr.e. 2. századból származó érméket ezen a
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településen verték. A város első névjegyei. Nyelvészek szerint a
Rhone és a Durance folyók között lakó kavar törzs a névadó és
az összetett szó a birtokjogot jelzi: Ifa vizek urai". Aouen-Aoueni
on-Avenio Cavarum. Ezekből a kelta-ligur-latin változatokból for
málódott a város mai neve.

A szép kis obulus ijesztő kortársa a Tarasque de Noves, a noves-i
szörny. Laura szülőhelyén, a közeli Noves-ban feltárt kelta szob
rászati műhely terméke a római hódítás előtt. A gall, görög, ró
mai emlékek, letört császárfejek, domborművek és szarkofágok
között ő a legrejtélyesebb figura a visszhangos, bűvös kötárban.
Mondhatnám "templomi csendjében", mert ez volt a jezsuita kol
légium nagykápolnája. A Jézus-társaság 1773-as eltörlése után lí
ceum, állami középiskola került az épületbe, majd 1933-tól a Cal
vet múzeum lapidáriurna.

A szörny teste oroszlánhoz hasonlít, rémisztő fogai egy emberi
alsókart marcangolnak. Egyenesen áll (vagy ül), hosszú karmú
mancsai két szakállas emberfejet fognak. A kisérőtábla röviden tá
jékoztat: 112 cm magas, koponyakultuszra utaló, helyi termés
kőből faragott kultikus szobor.

A legenda nem tűri a rémület uralmát. Tarasque egy csúf,
nagy testű, sárkány formájú emberevő szörnyeteg volt, és itt
garázdálkodott a Rhone partján. Arra járt Szent Márta, meghintet
te szenteltvízzel és felmutatta a keresztet. A vadállat nyomban el
vesztette erejét, tehetetlenné vált és hagyta, hogy láncraverjék.
Azt a helyet, ahol a lakosság agyonverte a fenevadat, később Ta
rascon-nak nevezték.

Provence-i legendárium

A közeli Tarascon a Rhone-part egyik leghangulatosabb kisvárosa.
Ma is sajnálom, hogy csak egy napot tölthettem ott. Viziteltem egy
félelmet nem ismerő provence-i hősnél. akit kalandjai révén isme
rősömnek tekintettem. Tarasconi Tartarin, a nagy vadász, Daudet
legnépszerűbbregényhősekertes, szépen berendezett emeletes há
zában, szerepének minden kellékével körülvéve múlatja irodalmi
életét. Méltó utóda mondabeli őseinek, akik a város mocsaraiban
bujkáló Tarasque new sárkány ellen is hajtóvadászatot rendeztek.

Felkerestem a második világháborúban alaposan megsérült, ro
mán kori külsejében felújított káptalani templomot. A kriptában
fejet hajtottam Szent Márta relikviái előtt a márványszarkofágnál.
Térdelt itt Szent IX. Lajos, Anjou Károly, Lotharingia és Toulouse
grófja, megszámlálhatatlan zarándok. Alig felfogható, hogy mi
mindent teremtett a középkor népi hitvilágának a szentkultusz
egyik fő inspirátora, a Legenda Aurea gyűjtemény.

Jézus mennybemenetele után a pogányok hajóra rakták a betá
niai családot: Lázárt, két leánytestvérét, Mártát és Mária Magdel-
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nát, szolgálóleányukat, Martillát és sok más keresztényt. Kormá
nyos és evezőlapátok nélkül bocsátották őket a nyílt tengerre,
hogy mindahányan odavesszenek. Isteni rendelésből Marseille-be
jutottak, partra szálltak, és ettől fogva míndegyíkükröl külön le
gendák szólnak.

Márta a tarasconiak gyengéd szeretettel tisztelt szentje. A kö
zépkorban évente két alkalommal tartották ünnepét. Pünkösd
utáni második vasárnap a Tarasque legyőzésének emlékére, és jú
lius 29-én, mert a ferencesek 1262 évi kalendáriuma erre a napra
rögzítette tiszteletét. A 13. században Róma is átvette, azóta nem
változott. Napjainkban június utolsó vasárnapján, minden évben
új ötletekkel, nagy parádéval játsszák el a zöld és piros papírma
séból, műanyagból formált Tarasque látványos pusztulását.

Emlékezetes marad hosszúra nyúlt társalgásunk a káplán úr
ral, "jó René király" elegáns várának szomszédságában, a Rhöne
parti sétányon. A káplán fiatal ember, magatartása és beszéde im
ponálóan pallérozott. Még közel van hozzá az Angers-í katolikus
egyetem, nincsenek kétségei, Isten egyenesen ír a görbe vonala
kon is. Tanult vallásszociológiát, irodalmat, megértően fejtegeti a
legendák erkölcsi, tudatformáló hatását, és a szakrális folklórt a
nép lelki kincstárának tartja. Gallia keresztény hagyományai
apokrif tükörben is elragadóak. Hallgatom.

Josephus Flaviustól tudjuk, hogy Claudius a galliai Lugdu
numba, Lyonba száműzte Heródes Antipast, és felesége, kinek
vétkeit ismerjük az Evangéliumból, önként követte, ami még a
császárt is meglepte. Pilátus sorsáról is tud más befejezést a le
genda. Stendhal hallotta és feljegyezte Vienne-ban, hogy az antik
Augustus-templomról az ottaniak azt hiszik, hogy a praetorium
ban a száműzött Pontius Pilatus ítélkezett. Számomra nem ezek a
megkövült kuriózumok a feltűnőek, hanem a naponként viruló
legenda, folytatta a káplán. Itt van közel, a Rhőne torkolatánál
Les-Saintes-Maries de la Mer, a cigányok zarándokhelye. A francia
cigányok többsége katolikus, első nagy búcsújárásuk Lourdes-ba
vezetett, 1957-ben. Bíborosi engedéllyel muzsikálhattak is a föld
alatti bazilikában. Legjelentősebb zarándokútjuk azonban a ten
gerparti Szent Mária-kegyhely évente két alkalommal: május 24
25-én, és ősszel, október 22-hez legközelebb eső vasárnapon.
Erődnek is beillő boltíves templomukban van egy házikó formá
jú, szépmívű ereklyetartó. Ebben őrzik a két Mária és Sára relik
viáit. A fiatalabb Jakab és József anyja az egyik Mária, az idősebb

Jakab és János apostol anyja, Mária Saloma a másik. Az evangéli
umokból ismert nevekhez társul még egy ismeretlen: Sára. A ci
gánymese továbbszőtte az Aranylegendát. A két Mária és szol
gálóleányuk, Sára ugyanazon a hajón sodródtak Marseille-be,
mint a betániai család. Míg a többieknek másfelé vitt az útja, ők

otthont találtak a tengerparton. Sára, a szép, fekete arcú "Sara le
Kali" a cigányok maguknak teremtett védőszentje. Körmeneteken

439



éneklő, kiáltozó, valósággal elragadtatott tömeg kíséri színesbe öl
töztetett, gyöngypártás szobrát...

Alkonyodott, amikor elbúcsúztam a rokonszenves káplántól. A
legendák szertefutó szálait felkapó gondolatai próbára tették a
mesélőt is, a hallgatót is.

Sur le pont d'Avignon...

Lehet, hogy táncoltak is az avignoni hídon, de valószínűbb, hogy
sous le pont, a híd alatti Barthelasse szigeten lejtették vidám körtán
cukat a mulatozók. Persze azután, amikor már felépült a híd. Ko
rábban nem sokan keltek át a folyó két ága között fekvő száraz
földre, melyet provanszál nyelven bartalasse-nak mondtak, mert jó
részt bozótos cserje borította. Sűrűjében megbujt az üldözött, a fü
ves területen pásztorok laktak, de a 7 km hosszú szigeten zöldsé
ges-kertre, gyümölcsösre és szőlőtermelésre is jutott hely. Bartheles
se már régóta nem sziget, hozzátapadt a túlparti Villeneuve-höz, a
csonka híd sem ugyanaz, mint nyolcszáz évvel ezelőtt, de 5aint
Bénézet szép legendája, és a kedvelt gyermekdalként ismert közép
kori melódia konzerválta, szerte a világon népszerűsítette az avig
noni hidat.

Messze a várostól, a túlsó part ligetes vidékén élt egy Bénézet
nevű pásztor (provanszál változata a Benoit-Benedek névnek) és
békésen legeltette nyáját. Egy napon mennyei sugallat arra ösztö
nözte, hogy induljon Avignonba és építsen hidat a féktelen folyó
felett. A jámbor ifjú sosem járt még más tájon, fogalma sem volt,
hogy hol van az a város. Védangyala nemcsak útba igazította, ha
nem vele együtt tette meg a több mint száz kilométeres utat.
Avignon érseke és a tartományi főbíró bolondságnak tartották a
pásztorlegény szándékát, hiszen ez még a híres Charlemagne
nak, Nagy Károly frank királynak sem sikerült. Arcátlan, elbiza
kodott viselkedése miatt verést érdemelt volna, de büntetésül in
kább próbára tették. Megparancsolták, hogy az összegyűlt tömeg
előtt egy hatalmas sziklát cipeljen le a vízpartra. Nostradamus,
aki ugyancsak provence-i volt, igazolta, hogy harminc ember
sem tudta volna felemelni a tizenhárom méter hosszú, hét lépés
széles kötömeget. Bénézet könnyedén legörgette arra a helyre,
ahová az első pillér került. A bámuló népet elragadta a lelkese
dés, munkához fogtak, pénzt gyűjtöttek, és tíz év múlva, 1185
januárjában készen állt a híd.

A legenda csodába burkolja a valóságot. Valószínűleg egy ko
rábbi római híd megmaradt elemeit használták fel, de tény, hogy
a középkorban Lyon és a tenger között ez volt az egyetlen híd a
Rhone felett. Negyven év múlva büntetésből lerombolták, mert
Avignon hűbérura, VII. Rajmond toulouse-i gróf az albigens moz
galommal szimpatizált, és a város nem akarta átengedni az eret-
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nekek ellen indult VIII. Lajos keresztes hadait. Később többször
újraépült, de a 22 pilléren nyugvó, 900 méter hosszú hidat a fo
lyó sebes sodra annyira megrongálta, hogy megmentése remény
telen volt. Avignon túlpartra nyujtott karja 1660 óta csonkán me
red a Rhőne felett.

Bénézet, a legendás hídépítő, a munka befejezése előtt meg
halt, és a második pillér feletti kétszintes kápolnába temették. Re
likviáit 1674-ben átszállították a celesztinusok temetőjébe. A for
radalom idején nyoma veszett, de emléknapját, április 14-ét ma is
megtartják a helybéliek.

A pápák városa

Az egyháztörténet mai kutatója a középkori Európa eszmei és po
litikai küzdelmeinek tükrében, elődeinél árnyaltabban értékeli a pá
pák avignoni tartózkodásának időszakát. Az egyház legfelsőbbve
zetését kiemelte az itáliai politika ádáz viszályai közül és egy ke
vésbé feszült politikai légkörbe helyezte, nagyobb biztonságot
nyújtott, mint bármelyik itáliai város. Jól működő kormányzati
központja. hatósági és hivatalszervezete már az újkori közigazgatás
típusjegyeit mutatta.

Sokszor elnéztem az avignoni pápák arcképeit a katedrális ap
szisában, az oltár körül és a palota konzisztórium termében.
Henry Sermr múlt századi romantikus olajképein az életrajzok
ban említett arcvonásokkal, történelmi szerepükhöz illő öltözék
ben és méltóságban sorakoznak egymás mellett. Mindegyik pápa
külön kérdés. Milyen volt a sorsa, hol van a sírja? Az itáliai ada
tokban mindig megbízható Gregorovius csak pár sorban ír róluk.
"Nem költik fel élénk részvétünket. Rómában egyetlen emlék sem
jelzi történetüket egészen XI. Gergelyig, mert mindannyiuk sírja
Franciaországban volt".

Avignon történelmi díszítő jelzője ma "a pápák városa". Meg
kísérlem bemutatni egykori uralkodóit.

(Foly ta tjuk.)
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