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István tragikuma

SZÉPIÍRÁS

Sfk Sándor tragédiája
Szent István királyról
A Szent István-hagyomány egyezredéven átívelő értelmezés-soro
zatként is felfogható, a három legenda történetétől és a kultikus
előzmények nélküli, 1083. évi szentté avattatásától kezdődően.

Ezen belül a néphagyomány sajátos értelmezését őrizte meg a
dozmati regösének, melyben maga a csodafiúszarvas kér kegyel-

. met az őt leölni akaró Szent István királytól, mivel ő is Isten te
remtménye. A Jászkunhalom monda a hit érdekében irgalmat nem
ismerő uralkodóról így beszél: "Szent István húsz ~un vitézt te
mettetett el, mert nem akarták felvenni a keresztény vallást. C..)
Betemettette őket, úgy .ahogy voltak, lóhá ton. Elevenen betemette
őket." A legendák szent életű király-ábrázolásai a századok távla
tából nézve éles ellentétet mutatnak a néphagyomány mondáival,
énekeivel szemben. így például Hartvik püspök legenda-szerkeszi
ményeben arról is olvashatunk, hogya szent életű uralkodó halálát
éveken át csodák sorozata követte: "szent testét az épület közepén
fehér márványból faragott szarkofágba helyezték, ahol érdemeiért
az Úr több éven át sok kórságban senyvedőnek, lázbetegnek, sa
nyargatását s nyomorúságát kiáltozónak, törvény alatt görnyedő
nek számtalan jótéteményét tanúsította." István király hagyomá
nyát, sokszínű emlékezetét ma egyaránt őrzi a katolikus keresztény
liturgia, a Szent Jobb ereklye és körmenet kultusza, a koronázási jel
vények tisztelete, augusztus huszadikai állami ünnepünk, a törté
nelmi tudat, a számtalan műalkotás, - s e felsorolást igencsak hiá
nyosan hagyva s mintegy mellékesen megjegyezve - még napja
ink populáris szférájának musicalje is. A mintegyezredéven átívelő

értelmezés-sorozat - a vallás, a néphagyomány, a történelmi tudat,
a művészet, a kultusz, a mindenkori politikai és ideológiai hatalom
igen k ü l őnböző jelhordozó közegein keresztül - fogalmazza meg
ugyanazt, mégis mindig másképpen. Az országalapítás története,
Szent István tevékenysége és élete folytonosan (áüértelmeződik,

egyszerre történeti és történetietlen aspektusokból.
A szent király alakját megjelenítő alkotások közül Sík Sándor

István király című történelmi tragédiáját azért vélem különleges
nek, mert egy másfajta látásmódot kínál, mivel meg meri mutat
ni - a 19. század végére fokozatosan kialakuló kultusz és
"nemzeti mítosz" övezte - király alakjában a "magyar-keresz
tény azonosságtudatból" fakadó emberi tragikumot. 1932-ben
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Homo religiosus

"A történelem
rémülete"

Sík Sándor így nyilatkozott erről a Nemzeti Újságnak: "István
királyomban megpróbáltam a szent király alakját, mint a magyar
történelem legnagyobb problémájának megoldóját, egy óriási,
emberi erőt fölülmúló feladatnak cselekvő és szenvedő egyetlen
hősét nézni... Ebben a fölfogásban Szent István a szó legigazibb
értelmében emberfeletti ember, aki nemcsak megérzi nemzeté
nek legnagyobb, századokra kiható történeti problémáját, hanem
messze megelőzve korát, az egyszer s mindenkorra érvényes
egyetlen feleletet is meglátja: a magyarságnak mindenestül ke
reszténnyé, azaz nyugativá, műveltté, lelkivé kell lennie, de
ugyanakkor mindenestül magyarnak is maradnia. Ebből fakad
helyzetének tragédiája." A továbbiakban a szerző értelmezéséből

kiindulva kérdőjelezném meg e dráma elfelejtettségét és elfelejt
hetőségét.

A huszadik század első évtizedeiben, a tragédia keletkezésé
nek tágabb horizontjában, a lassan kapitalizálódó és modernizá
lód ó Magyarországon egyre erőteljesebben tudatosodott az a vi
láglátás, melyet Nietzsche sokat idézett "Isten meghalt" kijelen
tésével jelezhetnék. E megállapítás arra a gondolkodásformára is
utal, amely megkérdőjelez mindent, ami objektív, értelemmel te
lített, abszolutizáló illetve transzcendensre irányuló. Századunk
gondolkodói, művészei közül sokan nem tudták elfogadni e kije
lentéssel együtt járó életérzés és világszemlélet következményeit:
a szkepticizmust az emberi lét értelmére vonatkoztatottan, a
mindent átható relativizmust, a transzcendens illetve az emberi
értelem által vezérelt rend és irányultság felbomlását, a szilárd
bizonyosság eltűnését. Az abszolút bizonyosság megkérdőjelezé

se lényegi jellemzője a modern kornak. Így nem véletlen, hogya
modern létrejöttét mint válságot reflektálják azok a gondolko
dók, művészek - így Sík Sándor is -, akik hisznek a transz
cendenciában, Istenben vagy az emberi értelemadás jelenvalósá
gában; akiknek gondolkodásmódja metafizikai jellegű abban az
értelemben, hogya tökéletlen valóság mellett tételeznek egy ide
ális-szellemi, abszolutizált világot, mely felé az emberiség - és
az egyéni ember léte is - szükségszerűen törekszik. Mircea
Eliade antropológiai kifejezéseit kölcsönözve, Sík Sándorról is el
mondható, mint emberről, alkotóművészről, tudós professzorról
és papról, hogy nemcsak sapiens, [aber és ludens, de kiváltképp és
mindenekelőtt homo religiosus, a transzcendálás nélkülözhetetlen
emberi igényével és a vallásos élmény képességével.

Sík Sándor István király című történelmi tragédiáját (melynek
első bemutatója 1930-ban, a szegedi Városi Színházban volt,
majd nyomtatásban négy év múlva jelentette meg a Szent István
Társulat), az Advent oratóriumot (1935) és az Az égig érő torony
(1943) drámákat nem csak a szegedi másfél évtized intervalluma
köti össze. A három drámai műalkotás kőzös jegye: az abszolút,
isteni bizonyosság újbóli megtalálásának katartikus mozzanata.
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Mitologéma

A mitologéma
ikonografikus

ikonológiai ábrázolása

Annak az élethelyzetnek, attitűdnek a felismerése (és felismerte
tése) ez, amikor kiderül, hogy az ember - akár negatív, önző és
Isten-tagadó; akár pozitív, jó szándékú törekvéseiben - önma
gában oly kevés; hogy világa, az általa irányíthatónak vélt való
ság kaotikus és tökéletlen; amikor az ember végérvényesen elér
kezik ahhoz a felismeréshez, hogy a kaotikus valósággal 
Eliade kifejezéseit használva - a "történelem rémületével" , Ifa
profán lét jelentéktelenségével" szemben Istenben, Isten kegyel
mében és jelenvalóságában bízhat. Ezt a transzcendensre irá
nyuló sorsérzést és felismerést dramatizálja Sík Sándor István ki
rály című drámájának záróképe, és így kap egyéni értelmezést a
Szűz Mária védelmezését kérő és az országot annak felajánló
mitologéma.

A mitologéma egy valahai egységes mítosz egyik alapegysé
geként definiálható, Georges Dumézil francia összehasonlító mí
toszkutató szerint. Mítosz és eposz című könyvében többek között
azt mutatja be, hogya történeti és nemzeti múlt rekonstruálása
során az ilyen mítoszi gyökerű elbeszélések, motívumok, alapté
mák mint mitologémák miképpen épülnek be a különböző törté
neti források, legendák, eposzok, mondák, geszták, krónikák, ké
sóbb a műalkotások világába. Meglátásom szerint a tragédia
záróképe egy ilyen módon szinkretizálódott, több évszázadon
keresztül "vándorló-beépülő" és (átlértelmezett mitologémára
épül. A "miképpen" folyamatának szubjektív "konstrukcióját"
vázlatosan foglalnám össze. A magyar pogány ősvallás nőisten

sége a Boldogasszony, a termékenység és a védelmező erő meg
testesítője volt. A kereszténység felvételét követően Szűz Máriá
val azonosították alakját, a 12. századi Szent Gellért legenda kelet
kezésekor már szinkretizálódott a magyarság ősi hitvilágának
anya-istenségével: "Szíz Máriát az Magyarországban Bódog
Asszonnak, avagy az világnak nagyasszonyának hívnák". Szent
István nagylegendája úgy ír Szűz Máriáról mint Magyarország
védelmezőjéről, a "Patrona Hungariae"-ről, Egy emberöltővel

később, az 1116 előtti években keletkezett Hartvik püspök
legenda-szerkesztményeben még erőteljesebbé válik a szent király
Szűz Mária iránti tiszteletének ábrázolása, hiszen Szent István ha
lálának napját a Királyné mennybemenetelének "jeles ünnepére",
augusztus Iő-ére teszi, de oly módon, hogy maga a király akarata
teljesül így. Másrészt úgy tűnik számomra, hogy elegendaszöveg
interpretációja válik alapjává a későbbi képzőművészeti megjele
nítéseknek: "Ég királynője, e világ jeles újjászervezője, végső kö
nyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel-papokkal, az or
szágot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó
isten-hozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom."

A védelmet kérő, felajánló mitologéma első ikonografikus
ikonológiai ábrázolása a "Porta Speciosa", az 1118 után Jób érsek
által újjáépíttetett második esztergomi bazilika díszes főkapuja,
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melynek csupán néhány töredéke, illetve leírása maradt ránk, és
egy, az elpusztult kaput és timpanonját ábrázoló, azt reproduká
ló 18. századi festmény. (Megjegyzem, a legendaszöveg vizuális
narrativitása itt kap először vizuális argumentációt.) Feltehetően

ez az első történeti ábrázolásunk Istvánról: a trónon ülő Mária
ölében a kisded, Mária tekintetét és mosolygó arcát a tőle balra
álló István király felé fordítja, aki Szűz Mária védelmébe ajánlja
országát. Az égi jelenetben, ahogya szintén mosolygó arcú ki
rályt, úgy a Mária jobb oldalán álló Szent Adalbert fejét is glória
övezi. E mitologéma transzcendens megjelenítése mellett igen
nagy számban találhatunk olyan ikonografikus-ikonologikus áb
rázolásokat (freskókat, festményeket és oltárképeket), melyeken
a földi és az égi szféra összekötődik s a kép egyetlen pillanat
ábrázolására összpontosít: a királyt - többnyire térdeplő hely
zetben, kezében a koronát a mennyekben trónoló Szűz Mária
felé nyújtva - ábrázolja (például a Szent István-bazilikában, a
pannonhalmi Szent István-kápolnában, az esztergomi bazilikában
és számos kisebb, a szent királyt védőszentül választott település
templomában). A legtöbb ábrázoláson megfigyelhető, hogy ez a
jelenet a király halálának pillanatában játszódik, mivel a kép
attribucionális eleme a király feje fölött megjelenő isteni dicsfény,
szemben a transzcendens ábrázolások szentséget jelző glóriájával.

A tragédia záróképe Sík Sándor István király című tragédiájának befejező záróképe,
szerzői instrukció formájában, erre a földi-égi szférát összekötő,

a legendák szövegvilágától kezdődően az ikonografikus-iko
nologikus hagyományban variáltan megőrzött mitologémára
épít. A dráma utolsó sorait idézem:

"Leveszi fejéről a koronát és elindul a nyílt kápolnaajtó felé.
A koronát két kézzel emelve feje fölé, lassú léptekkel a Má
ria-szobor elé lép. Lassan letérdel és a koronát az oltárra teszi, a
szobor lábához. Aztán úgy marad, térdepelve, fölnyújtott két
keze az oltáron nyugszik. Egy pillanatig halálos csend.

Gizella: A király meghalt!
Gellért (ünnepélyesen): A király él!"
A századokon átívelő, védelmet kérő, felajánló mitologé

mának Sík Sándor egyéni értelmezését adja a tragédia kontextu
sában, erre írásom végén térek vissza.

A tragédia alaptémája Sík Sándor - Zrínyi című történelmi tragédiájának (1923)
több mint két évtizedet átfogó időintervallumával ellentétben 
István király egyetlen napját, életének utolsó délutánját és éjsza
káját, 1038. augusztus 14-ről IS-re virradóan dramatizálja,
klasszicista drámaelveket követve. A tragédia helyszíne mindvé
gig a székesfehérvári királyi palota. A világosan körvonalazott
alaptémán, István király tragikus utódválasztási helyzetének
megjelenítésével párhuzamosan, három felvonáson át tárul elénk
az akkori Magyarország pogány és keresztény ellentmondások
tól, politikai széttagoltságtól - és a még évszázadokon keresztül
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Az utódlás kérdése

István király
monológja

ívelő - magyar-idegen kettősségektől terhelt helyzete. Igen ala
pos kortörténeti és művelődéstörténeti ismeretanyag felhasználá
sa áll a tragédia fiktív világának megjelenítése mögött. Bár a
szerző egyetlen nap eseményeit jeleníti megJ mégis e rövid,
konkrét időben évtizedek pogány-magyar múltjára, világszemlé
letére, kultúrájára, szokásrendszerére és egy évtizednyi jövőre,

az országalapító halála utáni trónharcokra is képes utalni a
többszintű konfliktus-szerkezét révén.

A dráma alaptémája annak a napnak a gyötrő kérdéseit jelení
ti megJ amikor István úgy érzi, hogy közel a vég, s döntenie
kell, ki lesz az utódja. Aggódva tekint a jövóbe: mi lesz élete
művével, mi lesz a kereszténység és a magyarság egységével,
nem fog-e minden széthullani halála után. Utódválasztási lehető

ségei is magukban hordják a rejtett balvégzetű jövőt: ha szívéhez
közelebb álló pogány Vazulra gondol, a "tiszta magyarra"/ attól
a kereszténységet félti; ha a "velencés Pétert" látja maga előtt,

aki "jó keresztény, de idegen"/ az ő esetében a magyarság füg
getlenségéért és jövőjéért aggódik. Baljós látomását így mondja
el az első felvonásban: "Péter a pogánylázadás. Péter a testvér
háború. Péter az összeomlás." A választás végzetesen sorsdöntő,

ugyanakkor bármelyik igenben ott rejlik a tragikus jövő lehető

sége/ hiszen egyik trónörökös-jelölt sem "magyar-keresztény".
Jól tudja ezt István, mélyen átérzi választásának felelősségét, de
ugyanakkor azt is, hogy bármilyen megfontolt döntést hoz em
berként - netán a körülmények hatására -/ az ember bölcses
sége és jóakarata itt már kevés. István utolsó, apotetikus monda
tai katartikus hatásúak, önmagán felülemelkedve, szinte már túl
az életen, "halott királyként" szól a koronázásra összegyűlt nép
hez. Királyi ruhát visel, s koldushoz hasonlítja magát. E meg
hökkentő kép sokat sejtet István tragikus fájdalmáról és a végső

elkeseredésében megfogalmazódott - a történelmen és valósá
gon túli, a transzcendensre irányuló - koronázási szándékáról.
Az a király, aki eddig mindig elfogadta Istenének néhol kegyet
len akaratát, most szinte egyenrangúként alkut kínál a transz
cendens hatalomnak, azt is mondhatnánk, ember létére isteni
személyt akar koronázni. A Szűz Máriának felajánló mitologé
mát megelőző, zaklatott hangvételű monológot és koronázási be
szédet idézem ennek szemléltetésére a tragédiából:

"Király (kiegyenesedve áll): Itt állok, Uram, életem romjain.
Meztelenül, mint a koldus. Úttalanabbul, mint egy eltévedt gyer
mek az éjtszakában. Mindennek vége. Az ember meghalt. A vi
lág meghalt. István király meghalt. Most már nincs semmi más ...
Csak az Isten... Nincsen, aki szeresse őket! Nincsen, aki védje
őket! Csak az Isten, csak az Isten!. .. Hallgass rám, Isten! Én elrú
gom maQam alól a földet. Én arcába csapok az emberi bölcses
ségnek. En a Te kezedbe adom az országot. Ez az ország mától
a Te országod. Meglátom, összetöröd-e azt, ami a tied.
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A magyar-keresztény
azonosságtudat

tragikuma

Sík Sándor
rádióelóadása István

királyról

Teljes királyi díszben áll.
Király: Magyarok! Királyt koronázok. Nem mának, nem hol

napnak. Az örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre. És ti az
övéi mindörökre. Ezentúl két országban uralkodik: Magyaror
szágban és Mennyországban." Majd ezt követően helyezi Szűz

Mária szobra elé a koronát és meghal.
Sík Sándor a drámában István király tragikumát a "ma

gyar-keresztény azonosságtudat" folytatásnélküliségében láttatja,
ezen értékvesztés ellen lázad az esendő ember, aki Istennel alku
dozik, aki a transzcendens hatalmat teszi meg uralkodóvá. Ké
söbb ugyanezt a "magyar-keresztény azonosságtudatot" emeli
ki a magyar szent királyokról tartott rádióelőadásainaksorozatá
ban is (Sík Sándor: Szent magyarság. Hat rádióbeszéd az Ár
pád-házi szentekről. 1936). Mindkét helyen, "a történelmi adatok
külsőségei" mellett, néhol helyett, a középkori legendák "meg
szokott jellemvonásaiból és tipikus erényeiből", valamint a sza
bad alkotóképzelet és értelmezés erejével rajzolja meg jellemét.
A tragédiában a legfeltűnőbb eltérés a történelmi tények világá
tól az, hogy István király az utolsó napon is a Vazul és Péter kö
zötti utódválasztáson őrlődött. Emellett egy másik lényeges kű

lönbség, hogy a drámában nem István király vakíttatja meg Va
zult illetve Vászolyt, sőt az életére törő összeesküvőknek is
nagylelkűen megbocsát. Helyette a velencei Orseolo Péter büntet
ily módon, mégpedig István "törvényének nevében", mivel a
tragédia fiktív világában indokolatlanul Vazulnak tulajdonítja a
merénylet kitervelését, és a király tudta és beleegyezése nélkül
vakíttatja meg. A tragédia lehetséges világa e történeti kűlönbö

zőségek révén közelebb kerül a legendák István királyának ábrá
zolásához. Vazul homályos szerepe az összeesküvésben szintén a
legendák történet-elmondásával mutat párhuzamot, s nem a his
tória tényeivel. István király egyetlen felnőtt gyermeke, Imre
herceg utód nélkül - 1031. szeptember 2-án egy vadászaton, fel
tehetően egy vadkan áldozataként meghalt. Imre halála a legna
gyobb gond, a trónutódlás kérdése elé állította a királyi családot.
Eddig a pontig a dráma és a történelem tényei megegyeznek. A
tragédiában, az utolsó napon is, még mindig két jelöltje van Ist
vánnak, s minden jel arra mutat, hogy Vazul mellett dönt, azon
ban a körülmények által determinált kényszerű választása, úgy
tűnik, Péterre esik. A mai történettudomány álláspontja ettől eltér,
igaz, nem a végeredményt, hanem a folyamat mikéntjét tekintve.

Sík Sándor az Árpád-házi szentekről tartott rádióelőadásában

azt a királyt mutatja be, aki egyik kezében keresztet tart, a má
sikban pedig kardot, mellyel a hazát védi. Akiről azt írja a kor
társ német Thietmár mersebu~pi püspök: "A legyőzöttekhezsen
ki sem volt kegyesebb. mint O"; "aki a lovagiasságnak olyan je
leit adja, amelyek kiáltóan szokatlanok abban a korban". Aki a
neve mellé a jámbort (Pius-t) íratja korai okleveire; és az Intel-
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A "magyar-keresztény
azonosságtudat"
megnyilvánulásai

mekben - melynek szerzőségét ugyan vitatják, de azt nem, hogy
a király felfogását tükrözik - azt vallja, hogy "minden ember
egyforma állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak
is az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség".

S maga is gyakorolta az Intelmekben megkövetelt alázatosság,
békeszeretet, türelem, igaz ítélkezés és a gyengék gyámolításá
nak erényeit. Szent István király magyarsága és kereszténysége
nem egymást kizárva, hanem csakis együttesen értelmezhetőSík
Sándor szerint: "De a keresztény nem törte le benne a magyart.
Amikor a keresztény német császár követe (II. Konrád követéről.

Werner strassburgi püspökről van szó, aki zarándoknak álcázta
magát) át akar vonulni az országon, hogy Bizáncba utazzék,
Szent István, mivel azt hiszi, hogy a két császár érintkezése az ő

országa ellen szól, elzárja előtte az országhatárt, pedig a követ
püspök volt, és mint zarándok kért bebocsáttatást. De ugyanígy
nem tartja vissza magyar lelke és a magyar vér iránti szeretete
sem, mikor keresztény érdekről van szó: véres kézzel fojtja el a
kereszténység elleni felkeléseket."

A "magyar-keresztény azonosságtudat" így fogalmazódik
meg a tragédia első felvonásában:

"Gizella: C..) Mert... mert most meg akarja ölni benned a ma
gyar a keresztényt! (sírva fakad).

Király: Lám, lám! Vazul meg azt veti szememre, hogy a ke
resztény ölte meg bennem a magyart. Ti nem értitek, hogy ez a
kettő nem kettő, hanem egy. Istenem, egyik sem érti! De hiszen
nem is érthetitek: Tibennetek nem egy. Csak énbennem, magam
ban. De eggyé kell lennie, az én drága népem szívében is, mert
meghalunk, ha eggyé nem lesz."

Az azonosságtudat legerőteljesebb megnyilvánulása a máso
dik felvonás utolsó jelenete, mely mind megformálásában, mind
katartikus hatásmechanizmusában a tragédia egyik legszebb ré
sze. Gyönggyel és a nyitrai börtönből kihozatott, számára mégis
igen kedves Vazullal azt próbálja megértetni, hogy az ország
fennmaradása - az egyre erősebben fenyegető német és bizánci
császári nagyhatalmak közepette ("Hát nem halljátok, hogy kö
szörülik a bárdot odaát, a Lajta-élvén, és odalent Bizáncban?")
- annak erős, egységes, keresztényi voltán múlik, és ez csak
egy keresztény-magyar király uralkodásával biztosítható. Egy
olyan királlyal, aki szereti a magyarokat, de ha kell, "véresen, ke
gyetlenül" szereti őket, kitépve szívét, hiszen a királynak ne le
gyen saját szíve. Aki a "mai nyomorúság magyarja ellen" harcol,
"a holnapi nagyszerűség magyarjáért"; mert a kereszténység je
lenti az ország számára a fennmaradást, a haladást és a tudásban,
jólétben való megerősödést. Vazul, mint szintén tragikus jellem,
nem tudja feladni pogány vallását, nem vállalja a keresztény-ma
gyar királyságot és igaztalanul megvádolva, a velencei Péter
gyors törvénykezésének és hatalomra törekvésének esik áldozatul.
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A védelmet kéró,
felajánlá mitologéma

értelmezési
lehetóségei

Visszatérve a védelmet kérő, felajánló mitologémára, annak
Sík Sándor-i értelmezésére, látható, hogya "magyar-keresztény
azonosságtudat" tragikus folytathatatlanságán alapul, azon a té
nyen, hogy Szent István király nem talál olyan utódot, aki az ő

művét tovább építené. E tragikus utódválasztási dilemmában, a
király életének és halálának, az ország pusztulásának vagy meg
maradásának határhelyzetében a több évszázadon átívelő, védel
mezést kérő, felajánló mitologéma egy árnyaltabb, filozofikusabb
értelmezést kaphat a mai befogadó számára. Egyrészt egy olyan
kétségbeesett cselekedetként is értelmezhető a tragédia kontextu
sában, amely az ember - légyen bár király - esendőségének, a
történelem irányíthatatlanságának és az ebből fakadó rémületnek
a felismerésébó1 ered. Így a transzcendensre irányuló felajánlás
egyben az ember esszenciális lázadása a történelem, a konkrét
valóság ellen. E mitologéma másik, analóg értelmezési lehetősé

gét kínálja Eliade teologiko-filozófiai gondolata A szent és profán
cím ű művéből : "Az ember, mihelyt magára vállalja a felelősséget

annak a világnak a megteremtéséért, amelyben lakni kíván,
nemcsak kozmikussá teszi a káoszt, hanem - az istenek világá
hoz hasonlítva - saját kis kozmoszát is megszenteli. A vallásos
ember mély honvágyat érez az isteni világ után, olyan házra vá
gyik, amely az istenek házára hasonlít, miként k ésöbb a templo
mok és a szentélyek. Ebben a vallásos honvágyban az a kíván
ság fejeződik ki, hogya kozmosz, amelyben él, olyan tiszta és
szent legyen, amilyen kezdetben volt, amikor a teremtő kezéből

kikerült."

Varga Imre:
Szent István

(Kelenföldi Szent Gellért
Plébánia)
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