
Szent István
királysága
1454-ben V. László király levélben tájékoztatta Szabolcs megye kö-
zönségét azokról az intézkedésekről, melyeket a Budán összegyűlt
országgyűlés a török elleni hadjárat érdekében dekrétumba foglalt.
A megye birtokosainak emlékezetébe idézve a híres Konstantiná poly
minap a törökök által történt elfoglalását, a király a következő sza-
vakkal ecsetelte a helyzet komolyságát: „mert különben félő, hogy ennek
az egész országnak a szent keresztény vallástól átitatott gépezete (totius huius
regni machina sacra religione Christiana imbuta) teljességgel elpusztul.”1

A ’gépezet’ ekkor még nem pusztult el, mint ahogy nem pusztult el
az Árpád-ház kihalása, 1301 után sem, mert az egységes keresztény
királyság és az egyházszervezet felfogta az országra nehezedő nyo-
mást. Elpusztult azonban 1526 után, amikor a kereszténység belsőleg
meghasadt, s a megingott szervezet és megrendült hit már nem áll-
hatott ellen az egyre fölé tornyosuló veszélyeknek. A ’gépezet’ maga
az első ezredfordulón öltött határozott alakot, s mintegy kétszáz esz-
tendőn keresztül magas hatásfokon működött, biztosította a térségben
lakók mindennapi életének feltételeit. A 12. század végétől ugyan
többször is sor került kisebb javításokra — ma talán modernizáció-
nak neveznénk ezeket — s ezek újabb három évszázadra meghosz-
szabbították a működőképességet, a ’gép’ maga azonban a javítgatá-
sok ellenére is alapjában István király alkotása — amint Engel Pál
könyve címében is hirdeti — Szent István király birodalma volt és ma-
radt, egészen a Mohács mezején való pusztulásig.2

Éppen ezért talán nem aránytalan az a tisztelet, amivel évszá-
zadok hosszú során át évente megülte a Kárpát-medence népe
István király ünnepét, mióta pedig a történelem viharai miatt egye-
seket a haza hagyott el, mások meg maguk kényszerültek arra,
hogy számkivetésbe vonuljanak, külhonban is gyakran emlékez-
nek augusztus hónapban arra az uralkodóra, aki a közvélekedés
szerint a keresztény királyság, a magyar államiság megalapítója
volt — mondhatni a világ minden táján. Sokan hisznek és remél-
nek István király érdemeiben és égi közbenjárásában, akit a köztu-
datban nemcsak személyében, de tevékenységében és környezeté-
ben is szentség vett körül, s akinek személye sajátosan fonódott
össze a vallási életben a Boldogságos Szűzzel. 1900-ban, 1938-ban,
1988-ban, végül 2000-ben az ünnep különösen is kiemelkedett a
magán- és közösségi élet hagyományos kereteiből, a kerek évfor-
dulók közéleti eseményekkel párosultak, a politika (egyszer nemes
módon, máskor meg nemtelenül) megpróbálta saját céljai szolgá-
latába állítani a történelmi emlékezést, a tudomány rendszerint ösz-
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szefoglaló művekkel és ünnepi tanulmányokkal tisztelgett a min-
denkori alkalom előtt. A 20. század legjelentősebb történészei (Ka-
rácsonyi János, Hóman Bálint, Györffy György, Bogyay Tamás,
Kristó Gyula)3 sorra megírták a maguk ’István királyát’, mások
részletkutatásokkal gazdagították azt a képet, ami ma már elég
nagy részletességgel állítja elénk a nagy király alakját. Különböző
forrásgyűjteményekben a teljesség igényével gyűjtötték össze a tu-
domány emberei azoknak a kútfőknek a szövegét (egyik helyen ere-
deti nyelvükön, másutt meg magyar fordításban), melyeknek a be-
ható tanulmányozásával ki-ki saját meggyőződést alakíthat ki a
lezáratlan történeti kérdésekkel kapcsolatban.

Az ünnepeltről és az ünnepről, sőt a valahai ünneplőkről ily
módon ma már nagyon sok mindent tudhatunk vagy sejthetünk,
sok kérdés azonban továbbra is válaszra vár, a válaszok pedig nem
ritkán a korokkal is változnak. A kérdések sorából három érdemel
ma különös figyelmet, mert az ezekre adott, sokszor egymásra
épülő tudományos válaszok nemcsak kiállni látszanak az idők (és
persze a történeti forráskritika) próbáját, de magukban is érzékel-
tetik István király történelmi nagyságát. A három kérdés közül az
első, hogy mi is befolyásolta az uralkodót a ’mikor’ megválasztá-
sában, miért éppen az ezredforduló rövid néhány esztendejét tette
a ’gépezet’, a keresztény királyság születési idejévé? A másik — ne-
vezhetnénk ezt akár a ’hogyan’-nak —, hogy milyen elképzelések
vezették az uralkodót, amikor — a törvényei szavával élve — új
’monarchiánkat’ berendezte? Végezetül választ igényel az a kérdés
is, hogy az alkotásból mi is valójában az ünnepeltté, s mi az, amit a
századok hite kapcsolt a személyéhez?

A keresztény állam kezdeteit rendszerint — nem is ok nélkül —
a keresztény királyavatással (kevésbé pontos szóhasználattal: a ko-
ronázással) szokás azonosnak tekinteni. A ’mikor’ kérdése azért is
látszik történetileg különösnek, mert István — apja 997-ben bekö-
vetkezett halálát követően — elődje akaratának megfelelően azon-
nal elnyerte a nagyfejedelmi méltóságot, s a lázadó rokonnal, Kop -
pánnyal való harcot követően a Géza-kori szervezésre és térítésre
alapozva a születésétől keresztény hitben nevelt István felkenet-
hette volna magát. Ehhez sok tekintetben kedvezőek voltak a kö-
rülmények, s az a katonai győzelem is megvolt már, melyet az ural-
kodóavatás feltételeként akkoriban el is vártak a trónjelölttől. Erről
sajátosan vall István egyik, szövegében utólagos változtatásokkal
korunkra maradt oklevele, a Pannonhalmi Kiváltságlevél: „Ugyan-
ezen monostor testvéreinek szent imái miatt... felbátorítva lettünk ugyanis
győztesek.”4 Ha pedig István továbbra is várakozó álláspontra he-
lyezkedett, miért nem várt addig, míg az összes ellenfelével le nem
számolt? Ebben az esetben feltehetőleg 1028–1030 között, a Maros
vidékén az uralkodói akarattal szembeszegülő Ajtony legyőzésé-
vel jött volna el a megfelelő alkalom. Annak idején Váczy Péter fej-
tette ki részletesen azt az elképzelést, hogy a 11. század elején a Ma-
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gyar Királyság társadalmi-politikai valósága legtöbb jellemzőjében
közelebb állt az 5–6. század úgynevezett barbár királyságaihoz,
mint saját korának nyugati állam-berendezkedéseihez. Ez méltán
irányította a kutatás figyelmét arra, hogy az 5–6. századi barbár ki-
rályok ’viselkedésében’ keresse az időpont kiválasztásának az okát.
Itt azonban a történész azt tapasztalta, hogy a pogány germán ki-
rályok megkeresztelkedésével kapcsolatos hagyomány nem any-
nyira a történeti valóságot, mint inkább azt a szándékot tükrözte,
hogy igazolják a pogány királyi szentség feladását. Ez utóbbi
ugyanis az alattvalók hite szerint a földnek termékenységet, az
alattvalóknak alkalomadtán gyógyulást jelentett. A Nagy Konstan -
tin történetén alapuló megtérési modellek a hadisikert követően
azonnal igazoltnak tekintették az új hit erejét.5 Ismeretes az is, hogy
a Koppány elleni győzelem esetére István maga is tett fogadalmat,
de nem a megtérésre, pusztán a pannonhalmi monostor megado-
mányozására. A születésétől fogva keresztény uralkodó a királlyá
kenés szertartásával bizonnyal jelezni kívánta, hogy nem pusztán
a Kárpát-medence erős ura, hanem a keresztény népek közösségé-
nek elismert uralkodója kíván lenni. Ezen szándéka valóra is vált,
a messzi Szászországban mindenesetre Merseburg püspöke meg-
értette az üzenetet.

Nem kizárt, Istvánt a döntésben a királyavatásra kiszemelt szék-
hely kiépítési munkálatai is hátráltatták. Esztergom ugyan hagyo-
mányosan ekkor már az Árpádok egyik központja volt, s az kellett
legyen a másik, Fehérvár is, egyik településen sem állhatott még
azonban az alkalomhoz méltó egyházi épület. Esztergomot püspöki
és érseki székhellyé István maga emelte, s ugyancsak ő alapította és
építtette Fehérváron az imitatio imperii (a császárság utánzása) jegyé-
ben, aacheni mintára papi testület kezelésére bízott Nagybol dog -
asszony bazilikát, mely azután (görög forrásadat szerint legkésőbb
a 12. század végére) az Árpádok hagyományos trón- és koronázó -
temploma lett. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyet-
len, István királlyá kenéséről beszámoló egykorú kútfő szerzője,
Thietmar merseburgi püspök szoros kapcsolatot látott az egyház-
szervező tevékenység és a keresztény királyi méltóság elnyerése
között. Ennek annál is inkább jelentőséget kell tulajdonítani, mivel
ez az egyetlen tény, melyre nézve a külföldi megfigyelő kétségkívül
azonos megállapításra jutott a későbbi, Hartvik püspök által rögzí-
tett magyarországi hagyománnyal — a koronázással kapcsolatban.6

Márpedig a Géza nagyfejedelem idejében egy misszióspüspök
székváraként használt Veszprém kivételével ekkor még nem vol-
tak egyházkormányzati intézmények az ország területén. Erről
maga István is így nyilatkozott a Pannonhalmi Kiváltságlevél ké-
sőbb módosított (úgynevezett interpolált) részében 1002-ben: „E
hely (ti. Szent Márton monostora, azaz Pannonhalma) kivételével nem
voltak még püspökségek és apátságok Magyarországon.” A független or-
szágról pedig az akkoriban a külkapcsolatokban mérvadó jog is
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pontos fogalmat alkotott. Az egyik, később Sevillai Szent Isidorus
nevéhez kapcsolt, akkoriban rendkívül elterjedt kánoni gyűjtemény
az önálló királyság (certa provincia) legfőbb ismérvének egy, más or-
szágok egyházszervezetének alá nem rendelt érsekség meglétét te-
kintette, amihez még kilenc vagy tíz püspökségnek is kellett járul-
nia. Más kánoni rendelkezés szerint az érsekséggé emelés feltétele
volt legalább három tartományi püspökség megszervezése. Ezek a
körülmények összességükben az ezredforduló előtt bizonnyal nem
álltak fenn, így a királlyá kenést számos tárgyi körülmény is kés-
leltethette. Mégis igen valószínű, hogy a szinte jelképszerűnek te-
kinthető időpont megválasztására Istvánt leginkább politikai éles-
látása sarkallta.7

Már a 10. század magyar nagyfejedelmeivel és kalandozó vezé-
reivel kapcsolatban felmerült, hogy éles szemmel figyelték és pon-
tosan ismerték a nyugati világ politikai viszonyait. Hogy ez Géza
örökösével is így volt, annak fontos írásos dokumentuma maradt
korunkra az Intelmek szövegében. A forrásrészlet megértéséhez
azonban tudni kell, hogy István négy évtizedet átívelő uralkodása
alatt annak a puszta lehetősége, hogy a Kárpát-medence magyar-
sága független államiság kereteit nyerje el, rendkívül szűkre sza-
bott volt, a siker puszta reménye is valójában néhány hónapra kor-
látozódott. Ezen a ponton azonban már fontos figyelmet szentelni
a kereszténység korabeli tartalmának és szervezetének, mely a fia-
tal magyar királyságot határai közé fogadta. Az Ottók 962-ben lét-
rehozott birodalmában a belső területeken az egyházakra servitium
regis néven számon tartott különös kormányzati terhek hárultak, a
missziós területen pedig a püspökségek és birodalmi apátságok a csá-
szári hatalom kiterjesztésének eszközei voltak. Az egyházszervezet
kiterjesztése az uralkodó legszentebb kötelességei közé tartozott,
egyben azonban a birodalom politikai expanzióját is szolgálta. Ezen
a rendszeren támadt rés 999-ben, amikor III. Ottó vette át a Biroda-
lom kormányzását. Ő a nemzetek sokaságán nyugvó antik Római
Birodalom felújítását tekintette politikája lényegének, univerzális
igényét egyben a neki független állami létben alárendelt népek so-
kaságában látta megvalósíthatónak. A tervben nem kis szerepet
szánt a Birodalom keleti végein újonnan megtelepült lengyeleknek
és magyaroknak.

Abban a néhány esztendőben, amikor a Renovatio Imperii Romani
(’a Római Birodalom megújítása’) volt a császárság legfőbb politi-
kai törekvése, az akkor kialakulófélben lévő egyházszervezeteket
nem rendelték alá a német birodalmi egyház érsekségeinek, Esz -
tergom és Gniezno nem lettek Mainznak alávetett tartományi püs-
pökségek, hanem önálló egyháztartományként rendezték be őket.
A cél ugyanaz maradt, a módszer azonban lényegét tekintve válto-
zott meg: a hangsúly a hódításról rövid időre az univerzális ke-
reszténység szervezetébe való bekapcsolásra tolódott, ami valóban
Európa strukturális alapjainak megteremtését jelentette. A szász
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ősöktől és bizánci anyától származó ifjú császárban és nevelőjében,
az általa pápává tett Aurillaci Gerberben, a későbbi II. Szilveszter
pápában ezekben az években született meg az a gondolat, mely
Dantéval bezárólag a középkori Európa kultúregységét kiformálta,
s amelyen már a 14. századtól fogva egyre jobban előretörő nem-
zetállami fejlődés sem volt képes rést ütni. Ez az eszme, amely a
német birodalmi politika expanzív, hódító törekvéseit feladta, a tör-
ténetfilozófus Christopher Dawson szavai szerint lényegében nem
vált soha valósággá, de „gyakorlati eredménye sem volt olyan kevés,
mint általában feltételezik, mert Ottó és Gerbert közös világkormányzatá-
nak szűkre szabott éveiben új keresztény népek jelentkeztek Kelet-
Európában, és semmi kétség, hogy az ő befolyásuknak... tudható be, hogy
a lengyelek és a magyarok felszabadultak az államosított német egyház fel-
sőbbsége alól és önállóan szervezhették meg egyházukat, mint nemzeti kul-
túrájuk önállósulásának nélkülözhetetlen előfeltételét. (...) A kereszténység
már nem egy imperialista önkényuralom jogara alatt egyesül, (...) hanem
szabad népek szabad társulása, élén a pápával és a császárral. A keresz-
ténységre való áttéréssel eddig a népek elvesztették politikai önállóságukat
és nemzeti hagyományaikat. (...) A 10. század végén azonban új keresztény
államok születnek Skandináviától le egészen a Dunáig.”8 A lengyel szár-
mazású Oskar Halecki ehhez még annyit tett hozzá, hogy ezen
eszme hátterében születhetett meg a respublica Christiana, a keresz-
tény nemzetközösség, melyet éppen a magyarság szempontjából
sorsdöntő 11–13. század között fogott össze a legerősebben belülről
a keresztény közösségérzés.9

Annak, hogy Szent István lényegét tekintve értette meg III. Ottó tö-
rekvéseit, s tudatosan csatlakozott azokhoz, fontos bizonyítéka fiához
intézett uralkodói testamentuma. A Római Birodalom felújításának
programja, melynek alapeleme az antik kulturális örökség teljes egé-
szében való vállalása volt, István Intelmeinek hatodik fejezetében je-
lenik meg: ,,Kezdetben azáltal növekedett a Római Birodalom, attól váltak
naggyá és dicsővé a római királyok, hogy különböző égtájakról sok nemes és
bölcs férfiú sereglett össze náluk. Róma bizony még ma is szolga volna, ha
Aeneasék fel nem szabadítják.”10 Az Intelmek szerzője Lotarin giából szár-
mazó főpap lehetett,11 stiláris és terminológiai egyezések alapján jó
okkal feltételezhető, hogy ugyanez a szerző fogalmazta István király
törvényeit, melyeknek előszava a kereszténységhez való csatlakozás
konkrét tartalmát is elárulja: ,,mivel minden nép saját törvényei szerint
él (unaqueque gens propriis utitur legibus), ezért mi is, Isten akaratából or-
szágunkat igazgatván, a régi és új császárok példáját követve, törvényhozó
elmélkedéssel meghatároztuk népünk számára, miképpen éljen tisztességes
és békés életet” (Szilágyi Loránd fordítása). Ha mindehhez hozzátesz-
szük, hogy az idézett törvény első cikkelyei szövegükben azonosak
a 847. évi Mainzi zsinat és egy kánongyűjtemény rendelkezéseivel,
akkor világosan előttünk áll István politikai programja, mely a maga
nemzeti keretei között a keresztény birodalmi tradíciókat törekedett
megvalósítani, s alapelemeiben összecsengett III. Ottó felfogásával.
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Európa születése.

Hn. [1938], 293.

9Oskar Halecki: Európa
millenniuma. (Ford.

Bérczes Tibor.) (Europica
Varietas). 2000 – Század-

vég Kiadó, Budapest,
1993, 125–126.

Szent István
viszonyulása III. Ottó

törekvéseihez

10Bollók János fordítása
in: Az államalapítás korá-

nak írott forrásai,
i. m. 135–136.

11Szűcs Jenő: Szent
István Intelmei: az első
magyarországi államel-

méleti mű. In: Szent István
és kora. (Szerk. Glatz

Ferenc – Kardos József.)
MTA Történettudományi

Intézet, Budapest,
1988, 32–53.
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A befogadó szervezet azonban az ezredforduló elmúltával közel
sem biztosított a beilleszkedéshez kiegyensúlyozott körülményeket.
III. Ottó tervének nagyságát saját barátai sem értették meg, német
kortársai pedig gyanakodva szemlélték, majd mereven elutasítot-
ták. Utódának, az Istvánnal közeli rokon II. Henriknek a halálát kö-
vetően a Birodalom és Magyarország viszonyát egyre ridegebben
értelmezték, a folyamat betetőzéseként 1030-ban éppen annak a
Német-Római Birodalomnak a részéről érte fegyveres támadás az
országot, mely elvben e népközösségnek tagja, hivatásánál és te-
kintélyénél fogva, legalábbis III. Ottó elképzelése szerint,  erkölcsi
vezetője volt. A királlyá kenés időpontjának kiválasztásában esze-
rint más körülmények figyelembe vétele mellett a kedvező politikai
helyzet felismerésének és egy Európa alapjait kiformáló politikai
programhoz való csatlakozási szándéknak is szerepet kell juttatni.12

A másik kérdés a ’hogyan’, vagyis az új királyság berendezésé-
nek módja és a mögötte álló szándékok és eszmék. Tudott dolog,
hogy a hagyomány Istvánnak tulajdonítja az Árpád-kori várme-
gyerendszer, a királyi birtokszervezet, a bíráskodási rend stb. alap-
jainak lerakását, illetve az egyházszervezet kialakítását és a térítést.
Az életformaváltás alapvető részletei sok tekintetben homályban
maradnak annak ellenére, hogy a keresztény térítés kapcsán nem
ritkán szóba kerültek azok a türelemre alapozott módszerek, me-
lyeket az egyháztörténetírás Canterbury Szent Ágoston (†605) sze-
mélyével szokott összefüggésbe hozni. E tekintetben szerencsés
ismét az Intelmek szövegéhez fordulni, már csak azért is, mert újab-
ban Kapitánffy István mélyreható filológiai elemzése fontos, eddig
számításba nem vett következtetésekre vezetett.

A Bizánc történetét kutató tudós a görögöknek a hazai latin for-
rásokban való előfordulását kutatva tette vizsgálat tárgyává az In-
telmeknek már korábban is sokat vitatott nyolcadik fejezetét, mely
a hagyományban a ’Fiak követése’ címet viseli. Mivel a régebbi ku-
tatás szerint a fejezetet egyfajta ’nemzeti elv’ uralja, s ez éles ellen-
tétben lenne a hatodik fejezet fentebb idézett ’nemzetek felettisé-
gével’ (ennek nevezetes mondata, mely az úgynevezett „Szent
Ist váni gondolat v. állameszme” alapjául is szolgált: „Mert az egy
nyelvű és egy szokás szerint élő királyság gyenge és törékeny”13), volt
olyan kutató, aki úgy tartotta, hogy a nyolcadik fejezet szövege ké-
sőbb, valamikor a 13. század elején kerülhetett az istváni műbe. Lát-
szólag ezt támasztotta volna alá a második mondat is, mely így
hangzik: „Tudd meg, a legnagyobb királyi dísz követni az ősi királyokat
(antecessores reges) és utánozni a tiszteletreméltó szülőket.” Később egy
újabb mondat szinte keretezi is a mondanivalót: „Nehéz lesz meg-
tartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem fogod utánozni ural-
kodó elődeidet. Hiszen melyik görög kormányozhatná a latinokat görög
szokás szerint, vagy melyik latin kormányozhatná a görögöket latin szo-
kás szerint? Semelyik.” A nehézséget az „előtted uralkodó királyok”
kifejezés jelentette, hisz mindenki előtt nyilvánvaló, hogy (keresz-

A két állam
kapcsolatának

megromlása

12Balogh József:
A magyar királyság meg-

alapításának világpolitikai
háttere. Századok 66

(1932) 152–168.

Szent István
elképzelései

az új királyság
berendezéséről

Az Intelmek
nyolcadik fejezete

13Kristó Gyula (szerk.):
Az államalapítás korának

írott forrásai, i. m.
124–140, 136.

(Bollók János fordítása.)
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tény értelemben vett) királyelődökkel (többes számban) Imre her-
ceg trónra kerülése esetén nem számolhatott.

Sokan sokféle magyarázattal igyekeztek védelmezni a szöveg
eredetiségét, többek között volt kutató, aki abban kereste a megol-
dást, hogy a szerző a tartalmi pontosságot feláldozta a rím kedvé-
ért (regnum ~ regum), mások meg úgy vélekedtek, hogy nem a va-
lóságos uralkodó elődökre, hanem a középkori királyi hatalom
eszmei előképeire, az ószövetségi Salamonra és Dávidra kell vo-
natkoztatni az idézett szöveghelyet. Az ugyan aligha lehet kérdéses,
hogy a királyság ’őstípusai’ fontos szerepet játszottak a 11. századi
ideológia kiformálásában, Kapitánffy mégis inkább arra mutatott
rá, hogy a latin forrásban valóban a tulajdonképpeni uralkodó elő-
dökről van szó, akiket a 11. század vége előtt mindenféle fenntar-
tás nélkül neveztek királyoknak (rex) a hazai és külföldi latin nyelvű
források egyaránt. Ha pedig így van, s István valóban nagyfejede-
lem elődeinek szokásait ajánlotta kijelölt utóda, Imre herceg figyel-
mébe, a fejezet szövege igen fontos mondanivalót hordoz az István-
kori történeti valóságra vonatkozóan. A fentebb idézett keretben
ugyanis azt javasolja még fiának az apa, hogy „atyádnak, vagyis nekem
a rendelkezéseim (edic ta) mindig legyenek a kezed ügyében, (...) s szoká-
saimat (mo res), melyeket a királyi méltósággal összeegyeztethetőnek látsz,
a kétely bármiféle bilincse nélkül kövesd.”

A bizantinológus kutató olvasatában ez azt jelentette, hogy Ist -
ván számolt azzal, hogy udvarában és környezetében vannak olya-
nok, akik a társadalom átalakítását az akkori magyar társadalom-
ban merő újdonságnak számító írott törvények (edicta) további
meghozatalával látták felgyorsítandónak, az uralkodó maga ugyan-
akkor úgy gondolta, hogy az általa kiadott két törvénykönyv elég-
ségesen betöltötte a szerepét, újabb írott törvények meghozatalára
(az ősök alatt érvényes jog további változtatására) már nincs szük-
ség, hisz a mindennapi élet kereteit kellőképpen biztosítják a po-
gány fejedelem elődök alatt kialakult szokásjognak a keresztény ki-
rálysággal összeegyeztethető normái. A nagy király előrelátását mi
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az Imre halála után kijelölt
utód, a Velencéből származó Orseolo Péter a későbbi Krónika sza-
vaival „mindent a maga szokása szerint tett”, újabb írott törvénye-
ket hozott, adókat vezetett be, s ezzel nemcsak saját személyes sor-
sát, hanem a keresztény királyság önállóságát is veszélybe sodorta.

Kapitánffy másik következtetése a görög és latin szokásokból in-
dult ki, rámutatott ugyanis, hogy a népnevek ez esetben nem az antik
vagy kortárs görög vagy latin nyelvet beszélőkre, vagy politikai ala-
kulatokra, hanem a nyugati (latin) és keleti (görög) szertartású ke-
resztények ekkor már jelentősen egymásétól eltérő szokásrendjére
vonatkoztak. Ebből viszont halványan egy másik udvari nézeteltérés
körvonalazódik, ti. István környezetében még mindig vita tárgya le-
hetett az Intelmek megfogalmazása idején a rítusválasztás kérdése, il-
letve a görög egyházszervezet intézményeinek kiszorítása.

Az „uralkodó elődök”

A törvények szerepe
a társadalom

átalakításában

A rítusválasztás
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Mindkét megállapítás immár forrásalapon igazolja azt a felte-
vést, amit a történetírás már korábban is sejtett, hogy ti. István ki-
rály a társadalmi-politikai rend megváltoztatását türelmes, a társa-
dalom tűrőképességét szem előtt tartó, a korábbi értékeket és
normákat lehetőség szerint fenntartó és megőrző módszerekkel
igyekezett keresztülvinni. Utóda, Péter király éppen uralkodási
módszereiben helyezkedett szembe előde akaratával, amiért a ma-
gyarok a Krónika szerint a „damnatio memoriae” (emlékezet eltör-
lése) eszközével büntették, emlékét is el akarták törölni, s ez nem
kis mértékben sikerült is.14

Láttuk fentebb, hogy történészek és régészek között továbbra is
vita tárgya a kormányzat vidéki intézményeiként létrejött várme-
gyék szervezésének Gézához vagy Istvánhoz kapcsolása. Ez felveti
a hagyományformálás kérdését. Több történész és filológus rámu-
tatott arra, hogy a 11. század végének óriási jelentősége van a nem-
zeti hagyomány alakot öltésében. Amiképpen ugyanis az egyház-
ban kialakult egy új veretű, Róma-központú, univerzális igényű, a
papságot a hívők köréből kiemelő gregoriánus egyházfogalom, a gre-
gorián pápaság világi igényeinek hatására sok helyütt — így Ma -
gyarországon is — átformálódott a politikai hagyomány és az ál-
lamról vallott felfogás, aminek többek között lényegi eleme az volt,
hogy hol is húzzák meg a rég- és a közelmúlt korszakhatárait. Amint
szó volt róla, a 11. század végéig különösebb megkülönböztetés nél-
kül emlegették királyként a pogány uralkodókat is. Az időben har-
madik, legterjedelmesebb István-életrajz szerzője, Hartvik püspök
ezzel a szokással mereven szakított, Istvánt is csak az után nevezte
munkájában királynak, hogy felkenték, előtte a fejedelem (dux) kife-
jezést alkalmazta rá. Ettől kezdve gyökeresedett meg az a felfogás,
mely a magyar történelem legfontosabb korszakhatárát nem a ke-
resz tény térítés megkezdésében vagy a nép megtérésben, nem is
István trónra lépésében jelölte ki, hanem a keresztény királyavatást
tette meg a korszakokat egymástól elválasztó eseménynek.

Ugyancsak ekkor öltött formát az a felfogás, mely a keresztény
királyság intézményeinek létrehozását kizárólag Istvánnak tulaj-
donította, háttérbe szorítva ezzel nemcsak azokat a 11. században
kétségkívül létező hagyományokat, melyek ebben kizárólagos vagy
részleges szerepet juttattak III. Ottó vagy II. Henrik császároknak,
vagy éppen Szent Wolfgang és Szent Adalbert térítőtevé keny sé -
gének, hanem még István családtagjait is, legfőképpen apját. Géza
fejedelemnek ugyanis bizonnyal meghatározóbb volt a munkálko-
dása annál, amit a 11. század végén rögzült hagyomány megőrzött
vele kapcsolatban, hogy ti. fiát megkereszteltette és keresztény hit-
ben neveltette. Abban ugyanakkor, hogy a sokak előmunkálatai és
közreműködése mellett létrejött ’gépezet’ 1301-ben, az utolsó fiági
Árpád-házi halálával nem esett darabjaira, óriási szerep jutott Ist -
ván emlékének és a 11. század végén megalapozott sajátosan ma-
gyar politikai hagyománynak.

Szent István módszerei

14Kapitánffy István:
Hungarobyzantina.

Bizánc és a görögség
középkori magyarországi

forrásokban. Typotex,
Budapest, 2003, 17–37.

A hagyományformálás
kérdése

Géza fejedelem és
Szent István
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A közvetlenül 1083 előtt írt Nagyobb István-legenda a politikai
viták kereszttüzében született, ekkor ugyanis két univerzális igé-
nyeket hangoztató hatalom is igényt formált a Magyar Királyság
hűbéri alávetésére. A Német-Római Birodalom ura, IV. Henrik Sala -
mon magyar király 1074. évi hűbéri esküjére hivatkozhatott, vagy
még régebben Orseoló Péter esetére, aki 1045-ben hűbérbe vette
saját országát IV. Henrik apjától. VII. Gergely pápa azonban több
okot is felsorolt Magyarországra küldött leveleiben, amelyek miatt
meggyőződése és hite szerint Magyarország a Szentszék evilági hű-
bérének számított. Gergely pápa saját, Szent Péter érdemeire hivat-
kozó imáinak és ennek nyomán Isten igazságos ítéletének tulajdoní-
totta azt, hogy az Úr a királyi hatalmat Salamonról unokatestvérére,
Gézára ruházta (translatio regni), elképzelésében szerep jutott III.
Henrik 1044. évi hódításának is, de legfőbb érve mégis az volt, hogy
István élete végén királyságát Szent Péternek — VII. Gergely meg-
győződése szerint a pápaságnak — ajánlotta föl. A széles körben is-
mertté vált pápai levelek nem maradhattak válasz nélkül, azok nyílt
elutasítása azonban a császár malmára hajtotta volna vizet. Szent
László (1077–1095) 1083-ban elrendelte István király, Imre herceg
és Gellért csanádi püspök (és minden valószínűség szerint a Vág-
völgyi remeték) testének felemelését (elevatio). Az augusztusban Fe-
hérváron zajlott eseményre a király megíratta István király első élet-
rajzát, a Nagyobb István-legendát.

A munka szerzője bizonnyal bencés szerzetes volt, akinek egyik
legfontosabb szándéka a legenda megalkotásakor a ’timor Dei’ (is-
tenfélelem) felébresztése volt a hívekben, a komor hangulatúra si-
került szövegben azonban összefoglalta mindazt a tudást és emlé-
ket, ami ekkor még elevenen élhetett az országalapító királyról. Az
író elméleti felkészültségét dicséri, hogy előbeszédében történeti
keretbe ágyazta a magyar nép múltját, üdvtörténeti hátteret festett
hozzá, s hangot adott azon meggyőződésének, hogy a magyar nép
pogány korszakában is Is ten akaratát teljesítette, s ebben nemcsak
rosszabb nem volt a nyugati népeknél, hanem felül is múlta azo-
kat. A legenda elbeszélésébe pedig két alkalommal is beleszőtte azt
a gondolatot, hogy István (először a német támadás előestéjén,
majd második alkalommal a halála közeledtét érezve) a „keresz-
ténység zsenge palántáját”, Magyarországot Szűz Mária védelmébe
ajánlotta, a Boldogságos Szűz örökrészévé tette.15

Azok az adatok, melyek István király személyes Mária-tisztele-
tét bizonyítják, arra vallanak, hogy a legendaíró az adott esetben
valós történeti hagyományt rögzített, vagyis a Máriának történt fel-
ajánlásra minden bizonnyal még István életében sor került. Ezt a
tényt azonban a szerző egy olyan elméleti keretbe foglalta, mely
nemcsak VII. Gergely pápa Szent Péterre hivatkozó érvére adott
félre nem érthető választ, hanem történeti hagyományt teremtett,
mely a megszületésétől kezdve alapját képezte egy sajátosan ma-
gyar, középkori politikai elméletnek, ma talán úgy mondanánk: ál-

A Nagyobb
István-legenda

A legenda legfontosabb
eszmei mondanivalói

15Gerics József: Politikai
és jogi gondolkodás

Magyarországon VII.
Gergely pápa korában. In

uő.: Egyház, állam és
gondolkodás Magyaror -
szágon a középkorban,

i. m. 144–164.

Szent István
Mária-tisztelete
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lamelméletnek (Regnum Marianum). Az az elképzelés ugyanis, hogy
a Magyar Királyság Szűz Mária személyes védelme alatt áll, a 13.
század végére szilárd meggyőződéssé csontosodott. Egy német kró-
nika tartotta fenn azt a hírt, hogy mielőtt az utolsó Árpád-házi ki-
rályt, III. Andrást megkoronázták volna, a főpapok és a főurak es küt
vettek ki tőle többek között arra nézve, hogy „mindenkor gyarapí-
tani fogja a magyar jogot és visszaszerzi és visszaállítja régi jogába
azt, ami a Boldogságos Szűz birtoka, azaz Magyarországból (daz
unser frowe eigen, daz ist Ungerlant) idegen kézre német fejedel mek -
hez került.”16

A szintén István személyéhez kapcsolt Szentkoronába és annak
királyavató erejébe vetett bizalom mellett minden bizonnyal a Szűz
Mária országot védelmező szerepébe vetett erős hit volt az a két
tényező, mely egyelőre az új urakat, Csák Mátét meg a hozzá ha-
sonlókat megakadályozta ab ban, hogy III. András halála után saját
önös érdekeiket hajszolva részeire szabdalják az országot. A két
meggyőződés a határozott államfogalom pillérévé vált, s megóvta
István király birodalmát, a ’gépezetet’ attól, hogy működésképte-
lenné válva darabjaira essen, majd elpusztuljon.

16Gerics József: A korai
rendiség Európában és

Magyarországon. Akadé-
miai Kiadó, Budapest,

1987, 248.

Az államfogalom pillérei
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István király
és a művészet
Több mint hetven évvel ezelőtt látott napvilágot Gerevich Tibor nagy
ívű tanulmánya Magyarországi művészet Szent István korában cím-
mel,1 és több mint két évtizede, hogy megjelent Tóth Melinda újabb,
korszerű áttekintése ugyanebben a témában.2 Ezt a két összefogla-
lást ajánlhatnánk ma is bevezető olvasmányként mindazoknak az
érdeklődőknek, akiket az a kérdés foglalkoztat, hogy milyen kul-
turális környezetben, milyen látható, reprezentációs eszközök kí-
séretében és milyen ceremóniák keretei között ment végbe az ist-
váni államszervezés páratlanul sikeres műve. Egyáltalán mit
ismerünk ennek a kornak a gondolataiból, élményeiből és víziói-
ból? Tudjuk például azt, hogy a „képzőművészeti” alkotásoknak
nem tulaj donítottak a mai művészetben érvényes módon autonóm
értéket, sajátos modern „esztétikumot”, hanem mint jelentéshor-
dozó eszközöket használták őket. Úgy értelmezték és fogadták be
azokat, mint eszmét, méltóságot, személyt reprezentáló imagót,
vagy mint az emlékezetet felfrissítő, az írásokat felidéző, illusztra-
tív historiát. Az értékelések, a művek és forrásszövegek újabb meg-
rostálásai változtathatnak az azonosított emlékek mennyiségén —
ed dig is így történt —, azt azonban a mégoly szigorú kritikai meg-
fontolások sem fogják kétségbe vonni, hogy István király négy év-
tizedes uralkodása nemcsak Magyarország máig tartó történelmét
alapozta meg, hanem erős nyitánya volt egy háromszáz éves törté-
neti és művészettörténeti korszaknak, annak, amelyet Árpád-kor-
nak hívunk. István király nemcsak uralkodói intézkedéseivel és tör-
vényhozásával állított magas mércét utódai elé, hanem az általa
alapított egyházak sorával, azok fejedelmi felszerelésével is köve-
tendő mintát és hivatkozási alapot adott utódainak.

A legtöbb fejtörést mindig is az uralkodó személyéhez vagy ko-
rához köthető, fennmaradt alkotások azonosítása és katalogizálása
jelentette, és ezen a területen következtek be az utóbbi fél évszá-
zadban a legnagyobb változások. Gerevich Tibor Szent István ha-
lálának 900. évfordulóján még az emlékeknek valóban impozáns
sorozata fölött tarthatott seregszemlét. Közöttük azonban több
olyant is megemlített, amelyekről már akkor is tudható volt, hogy
a szent király halála után legalább másfél évszázaddal készültek,
mint például a pécsi székesegyház 1200 körül épült nyugati már-
ványkapuja. Ha nem is ilyen nagy mértékben, de tévedésnek bizo-
nyultak azok a kísérletek is, amelyek a pécsi székesegyház és a szé-
kesfehérvári bazilika pillérfejezeteinek vagy az aracsi sírkőnek
István korához való kötésére irányultak, és jócskán megingott az a

TAKÁCS IMRE

1959-ben született. 1983-
ban szerzett művészettör-
ténészi diplomát az Eötvös
Lóránd Tudományegyete-
men, jelenleg főmuzeoló-
gus az Iparművészeti Mú-
zeumban.

1Gerevich Tibor:
Magyarországi művészet
Szent István korában. In:
Emlékkönyv Szent István

király halálának kilenc-
századik évfordulóján.

(Szerk. Serédi
Jusztinián.) III. Magyar

Tudományos Akadémia,
Budapest, 1938, 81–110.

2A művészet Szent István
korában. In: Szent István

és kora. (Szerk. Glatz
Ferenc – Kardos József.)

MTA Történettudományi
Intézet, Budapest,

1988, 113–132.

Az István király
személyéhez és
korához köthető

alkotások kérdése

576

Eleje:Layout 1  2010.07.21.  19:28  Page 576    (Black plate)



nézet, hogy a 11. századi székesegyházaink és monostortemplo-
maink egy részét jellemző palmettás-szalagfonatos kőfaragványok
a 11. század elejének művészeti világát reprezentálnák. Ez utóbbiak
esetében vannak kétséges datálású darabok, mint például a bizo-
nyosan István uralkodásának elején alapított veszprémi székes-
egyházból előkerült töredékek vagy a pilisi apátság épületében má-
sodlagosan felhasznált, ismeretlen eredetű palmettás faragványok,
de nagyobb számban vannak e stílusnak olyan képviselői, amelyek -
ről bizonyosan tudni lehet, hogy olyan, István király utódai alatt
létesített egyházak épületéhez tartozhattak, mint a tihanyi (ala pítva
1055-ben) vagy a szekszárdi bencés apátság (alapítva 1061-ben). E for-
 rásokhoz köthető emlékek miatt gondoljuk ma azt, hogy a 11. szá-
 zadi építészetünkre nagyon jellemző — minden jel szerint bizánci
eredetű — kőfaragó ornamentika virágkora nem a század első har-
madára, hanem inkább a harmadik negyedére, a pogánylázadá sok
utáni konszolidáció évtizedeire, I. András és I. Béla, valamint fiaik,
Salamon és I. Géza korára esik. Azt a kérdést még sokáig fogja a
magyar művészettörténet vitatni, hogy a balkáni kapcsolatokkal is
rendelkező szalagfonatos, palmettás ornamentika elterjedése mö-
gött milyen hatóerők állhattak. Közvetlenül hozzájárultak-e a dí-
szí tőstílus közép-európai karrierjéhez a 11. századon végighúzódó
magyar-bizánci udvari kapcsolatok, vagy az olyan közvetítőállo-
má  soknak lehetett-e inkább meghatározó szerepe a folyamatban,
mint a 11. századi horvát állam, amellyel éppen I. Béla leánya, Ilona
és Zvonimir király házasságkötése révén fonta szorosra történelmi
kapcsolatait a fiatal magyar királyság.

Az új magyar királyság első művészeti „megrendelései” temp-
lomok és templomi felszerelések voltak. A térítőszerzetesek szá-
mára elsőként a dunántúli Pannonhalmán, Bakonybélen, Zalaváron
alapított István király monostorokat, amelyeket északon Zobor, dél-
keleten Csanád alapítása követte. A magyar építészettörténet első,
jól dokumentált, és az 1990-es évek közepén legalább töredékesen
ismertté vált alkotása is monasztikus építmény: a pannonhalmi
apátság korai templomának maradványa. Az apátság fennállásá-
nak legkorábbi említése, amely valamilyen monasztikus épület
meg létét is feltételezi, egy 1001-ben (más felfogás szerint 1002-ben)
kibocsátott, ünnepélyes királyi oklevélben található. Eszerint az
uralma ellen támadt pogány rokonai felett diadalmaskodó, ifjú Ist -
ván király az elfoglalt terület, Somogy megye egyházi tizedét an nak
„a Pannonia hegyén lévő” Szent Márton monostornak adomá-
nyozza, amelynek létesítését — miként írja — „még szülőatyánk
kezdte, és mi fejeztük be…”, s amelynek apátja, Anastasius taná-
csá val segítette őt a győzelemhez.3 A 997-ben elhunyt, „pogány”
Gé za fejedelem kezdeményező szerepének említése az alapítási ok-
levélben egyrészt a szövegrész eredetisége mellett tanúskodik, más-
részt a Csehországból kiinduló, a magyar térítőmisszióban a 990
körüli évektől kezdve tetemes részt vállaló Adalbert-tanítványok
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pannóniai letelepedésének kronológiáját hitelesíti. A templomot bi-
zonyosan csak néhány évvel az adománylevél kibocsátása után szen-
telték fel, amit a szöveghez utólag hozzátoldott függelék tanúsít.
Géza életében a munkákat tehát legfeljebb megkezdhették, de még
valószínűbbnek tűnik, hogy maradandó kőépületek emeléséhez csak
halála után, talán éppen az 1001-ben írásba foglalt privilégiumok bir-
tokában fogtak hozzá. Nem lehetnek teljesen indokolatlanok Hartvik
püspök száz évvel későbbi szavai, amelyek Gézáról szót sem ejtve
kizárólag Szent Istvánnak tulajdonítják a monostor létesítését.4

Az ezredfordulón emelt épület méreteit és jellegét illetően sokáig
találgatásokra voltunk utalva,5 amíg Tóth Melinda fel nem hívta a
figyelmet a templom eredeti, ellenszentélyes alaprajzi formájára,
amelyet a 18. század végén és a 19. század 20-as éveiben készült
felmérési rajzok még rögzítettek,6 és amelyeknek hitelességét régé-
szeti kutatások alátámasztották.7 A nyugati szentély építőanyaga
és falazási technikája folyamatosan kimutatható a templom mel-
lékhajóinak falaiban is.

Az ellenszentélyes és feltehetőleg tornyos nyugati építmény a
hozzá fűződő liturgikus szokásrenddel együtt az Ottó-kori biro-
dalmi mintaképek hatékonyságát igazolja a magyar királyság terü-
letén, bizonyára nem függetlenül István király feleségének, Gizellá -
nak és német kíséretének jelenlététől. A templomépületek nyugati
építményének ellenszentélyes kialakítására Magyarorszá gon még
két esetet ismerünk.Az egyik a 11. század 30-as éveiben alapított, de
talán csak a század második felében felépített váci székesegyház,
amelynek helyén nyugati kriptára utaló falmaradványokat tártak
fel,8 a másik a váci egyházmegye déli határán talán valamikor 1100
körül — pannonhalmi vagy talán még inkább váci mintára — keleti
és nyugati szentéllyel felépült szermonostori templom.9

Az ellenszentélyes templom típusa a 9. és 12. század között el-
sősorban a keletfrank birodalmi területeken terjedt el. A forma al-
kalmazása, amelynek révén az uralkodói trónus a templomban ön-
álló és a papság kórusával, valamint a püspök katedrájával szemben
kiemelt pozícióra tett szert, összefügg az Ottó-kori, majd később
a Stauf uralkodóknak azzal a reprezentációs törekvésével, amely a
császár és a pápa azonos súlyú hatalmának tételén alapult. Az ural-
kodói méltóság templomi megjelenésének adott önálló karaktert és
sajátos, szinte allegorikus értelmet az ellenszentély, mint a főszen-
tély tükörképszerű megismétlése. „Azt mondhatjuk, hogy a Karo -
ling császárság, mivel létezését a pápának köszönhette, arra érzett
késztetést, hogy a magántemplomot és a római bazilikát egymás-
hoz kapcsolja. Az Ottó-kori császárság ennek a gondolatnak alkotta
meg új megjelenési formáját a Civitas Dei kétpólusosságának téte-
lére alapozva. A nyugati szentélyben ült a császár, és vett részt az
állami rítusokon, elnökölt a pápával együtt a zsinatokon. Az apszis
eredeti, trónushely értelmezése még elevenen élhetett.”10 A Pan-
nonhalmán előkerült faltöredékek István király korának alapkér-
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déseire irányítják rá a figyelmet. A tudatos művészi mintaválasz-
tás és formaátvétel ez esetben az új eszmék befogadásának, az el-
eddig idegen, új uralkodói magatartásformák felismerésének és vál-
lalásának következménye.

A Szent István korától az utóbbi időkben elvitatott emlékek sorá-
ban „érzékeny veszteséget” okozott a székesfehérvári Szent István-
szarkofág újraértelmezése, amit Fettich Nándor javaslatához11 csat-
lakozva Tóth Sándor dolgozott ki.12 A Székesfehérvárról 1813-ban a
Nemzeti Múzeumba beszállított, római szarkofág átalakításával ké-
szített, nagy sírládát Varjú Elemér azonosította első királyunk nyug-
helyével,13 s így az elhunyt uralkodó lelkét csecsemőként égbe emelő
angyal alakját mutató síremlék joggal válhatott évtizedekre az ál-
lamalapítás korának egyik művészeti reprezentánsává, amely a
korai magyar királyság antikvitáshoz való viszonyulását ugyanúgy
érzékelteti, miként az új keresztény eszmékhez, nemkülönben a bi-
zánci művészet képtípusaihoz való érzékeny hozzáállást. A stílus-
kritikával és forrásértelmezési módszerekkel dolgozó újabb meg-
közelítés ezzel szemben arra a következtetésre jutott, hogy a római
sírláda átalakítására és újrahasznosítására nem a király temetésekor,
1038-ban került sor, hanem minden bizonnyal a mintegy fél évszá-
zaddal későbbi szentté avatását követően, 1083-ban. Nem valószínű
ugyanis, hogy az igényes szellemi és nem kevésbé gondos szobrászi
munkával elkészített művet földbe rejtették volna. Pedig kétségkívül
erre a temetkezési módra következtethetünk Hartvik püspök elbe-
széléséből, amely szerint a szentté avatáskor felnyitott fehérvári
királysír folyadékkal volt teli, és hiába meregették, mindig újra meg-
telt.14 A szalagfonatokkal és figurális dísszel ellátott pompás szar ko-
fágot tehát az István által alapított — életében valószínűleg be sem
fejezett — székesfehérvári prépostság közepén, in medio domus, mint
nagyszabású ereklyetartót, a középkori Európa első szent uralko-
dójának kultuszközpontját kell elképzelnünk.

Jóllehet le kell mondanunk arról, hogy a szalagra függesztett
plasztikus palmetta frízek dekoratív sorozatát első királyunk építte-
tői tevékenységéhez rendeljük hozzá, és be kell érnünk azzal a felis-
meréssel, hogy az ezredforduló után emelt első székesegyházaink és
monostoraink — ugyanúgy, mint tőlünk nyugatabbra épült kortár-
saik — elsősorban csupasz, puritán megjelenésükkel, dísztelen szer-
kezeti elemekkel, impozáns pillérekkel és falakkal keltettek hatást.
A fehérvári templom ma csalódást keltő romjai már ebből sem árul-
nak el sokat. A néhány kősornyi magasságban meglévő apszisfal bi-
zonyosan az első építési időszak emléke. Hartvik nak a szentélyről
írt sorai erre a részre vonatkozhatnak, amikor azt írja, hogy aranyló
mozaikdísz ragyogott a templom szentélyében. A rommezőn előke-
rült apró mozaiktöredékek bizonyára ehhez tartoztak. A szentély
mellett mindkét oldalon a mellékhajók szélességével egyező, talán
emeletes oldalépítmények helyezkedtek el, amelyeknek szerepe a ba-
zilika különleges rendeltetésével állhatott összefüggésben. Az ala-
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pító a templomot, mint „saját kápolnáját” határozta meg, amelynek
kitüntetett feladata az állami reprezentáció, a királyszentelés ceremó-
niájának méltó lebonyolítása, kezdetben, és néhány generáció múltá-
val ismét a királyi család sírjainak befogadása és emlékük ápolása
volt. Ennek értelmében itt kellett gondoskodni az uralmi jelvények-
nek, a koronának és a királyi trónusnak biztonságos őrizetéről is. Nem
lehet véletlen, hogy már a 11. században úgy említik Fehérvárt, mint
ami az „ország köldökén”, in umbilico regni helyezkedik el. Ebben az
értelemben hasonló volt a szerepe Nagy Károly aacheni kápolnájá-
hoz. A grandiózus megjelenésű bazilika hatásában sem maradhatott
el funkcionális mintaképétől, az építészetileg egészen más típust kép-
viselő császári kápolnától. Méretei mellett a falak aranytól csillogó
mozaikjai és a liturgia kellékei vonhatták magukra a figyelmet.

Az utóbbi évek egyik igen jelentős művészettörténeti felismerése
szintén érinti a fehérvári bazilika korai történetét, jelentősége azon-
ban ennél lényegesen nagyobb, amennyiben a magyar koronázási
jelvényegyüttes legrégibb, datált darabjára, a Szent Istvánhoz kétség-
telenül személyesen is kapcsolódó koronázási palástra vonatkozik.
A közismerten István és Gizella megrendelésére, eredetileg miseru-
hának készült, aranyszálakkal hímzett, Krisztus, az apostolok, a pró-
féták és a hitvallók képeivel ékesített, hosszú költői feliratokkal ellá-
tott selyempalástot technikai, történeti és ikonológiai szempontból
Kovács Éva tanulmányozta a leginkább beható mó don. Utolsóként
megjelent, nagyszabású elemzése az 1988-as Szent István évfordulóra
látott napvilágot.15 Ebben korábbi tanulmánysorozatát beteljesítve el-
sősorban a mű és a megrendelő viszonyának kérdésével foglalkozott:
egy kivételes alkotás és egy kivételes egyéniség kapcsolatával. Igazo-
lódni látszott az a mások által is megfogalmazott tétel, miszerint az
európai művészetnek ez a páratlan, önálló alkotása „bizonyos érte-
lemben valóban magának az állam- és egyházszervező királynak a
műve”,16 és hogy az általa hordozott képek és szövegek értelmezése
csak a kor műveltségének és egy személyiség elhivatottságának meg-
értése révén lehetséges. Nem véletlenül került szövegösszefüggésbe
a palást programjának kibomló mondanivalója István Intelmeinek
azzal a mondatával, amely az egyházra mint az apostolok gyüleke-
zetére és a népek térítésén szüntelenül munkálkodó szentek közös-
ségére hivatkozik: „…kedves fiam, a mi birodalmunkban.” Olyan tör-
ténetre és mondanivalóra utal a szent öltözék programja, a képek és
szövegek ciklusa, amely akkor és ott mindennél aktuálisabb volt: a
király hivatása, népének megtérítése (=megmentése) összemosódik
a király életének egyetlen céljával, saját üdvösségével. „István az üdv-
történet utolsó korszakának tevékeny és tudatos szereplője. Megada-
tott neki a keresztény király mindennél többre tartott méltósága. Ha
betölti ebből következő feladatát, népének térítését, üdvösségre ve-
zetését, számíthat az üdvözülésre és — mondjuk ki — a szentségre
is. Istvánt kiiktattuk a magyar történelemből mint szent királyt, de ha
erről elfeledkezünk, hiába csalogatjuk vissza reálpolitikusként, elve-

A koronázási palást

15Kovács Éva: Iconismus
casulae Sancti Stephani
regis. In: Szent István és

kora, i. m. 133–144.

16Tóth Melinda: i. m. 121.
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szítjük személyisége teljes megértésének kulcsát: alakja óhatatlanul
anakronisztikussá torzul, megfosztva legjellemzőbb vonásaitól.
Ugyanis olyan ő, mint Támár Thomas Mann ószövetségi történetei-
ből, aki makacsul kereste a módot, hogy részt vehessen az emberiség
történetében. Rex et sacerdos, nemcsak ura népének, de számot is kell
adnia róla. A miseruha végül is ugyanazt mondja, mint az Intelmek
könyve és a puritánságában hiteles nagylegenda: István választott,
végérvényesen odahagyta a hordák törvényét, a puszta parancsolga-
tás-engedelmeskedés viszonyát, az oktalan háborúzást; ehelyett az
emberiség írott történelmének útját kereste, az erkölcsi normák kor-
látozta hatalmat vállalta, és ezzel a megmérettetés kockázatát.”17

A székesfehérvári miseruha azonban ezzel még nem vált készí-
tésének okát és pontos körülményeit illetően is érthetővé. Ebben a
kérdésben nemrég hangzott el egy váratlanul egyszerű megoldási
javaslat. Tóth Sándor egy 2003-ban tartott előadásában arra hívta
fel a figyelmet, hogy az 1031-ben befejezett aranyhímzésű miseruhát
az adományozó királyi pár minden jel szerint egy erre az évre elő-
készített koronázási szertartásra rendelte.18 Amint ugyanis a Képes
Krónika elbeszéli: az idős István király „szilárdan elhatározta, hogy
félretéve a világi dicsőség minden pompáját és levetve a földi ki-
rályság koronáját, az egyedüli Isten szolgálatának szenteli magát…
eldöntötte, hogy a királyi fölség koronáját pedig fiának, az isteni
végzésből szent erkölcsökkel megáldott Imre hercegnek fogja adni…
Amikor tehát a szentséges atya át akarta adni szent fiának a kor-
mányzás gondját és az országlás terhét, Boldog Imre herceg ko rai
halállal elhunyt.” A tervezett koronázás tehát Imre herceg 1031-ben
bekövetkezett halála miatt maradt el, de a krónika szerencsére meg-
örökítette atyja szándékának emlékét. A két dátum — a palást hím-
zett évszáma és Imre halálának éve — valóban egybeesik. Később a
szent király szándékától talán nem is függetlenül alakították át a fia
koronázására készített miseruhát, életművének legszebb fennmaradt
tárgyi emlékét a későbbi magyar királyok koronázási öltözékévé.

17Kovács Éva: i. m. 140.

István király terve
a miseruhával

18A szóban előadott  felis-
merés írott nyomát lásd:

Bonum ut pulchrum.
Essays in Art History in

Honour of Ernő Marosi on
His Seventieth Birthday.

(Ed. by Lívia Varga,
László Beke, Anna Jávor,

Pál Lővei, Imre Takács.)
MTA Művészettörténeti

Kutatóintézet,
Budapest, 2010, 7–8.

A székesfehérvári szarkofág
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Angyali élet a földön
Eszménykép és gyakorlat a korai szerzetességben

Van egy ikontípus az ortodox keresztény művészetben, amelyet úgy
neveznek: a Puszta Angyala. Keresztelő Szent Jánost mutatja, amint
a kopár hegyhátaktól övezett sivatagi tájon áll, arcát az arany színben
izzó ég felé fordítva. Inas testét szőrcsuha és redőzött köpeny fedi,
szakálla és haja zilált csimbókokban hull a mellkasá ra, de hátából
ezüstösen derengő angyalszárnyak nőnek.

Keresztelő János alakja az első szerzetesek számára a remete min-
ta képe volt: sokat nem lehetett tudni róla, csak azt, hogy magányo -
san élt a pusztában, teveszőr-csuhát hordott, étele sáska és vadméz
volt, úgy hirdette nem szűnő hévvel, a régi próféták módjára a kö-
zelgő ítéletet és Isten Országát. Különös lény, kilóg a földi teremt-
mé nyek közül, de az égiek karaiból is: nem madár, hogy szárnya
le gyen, nem is vadállat, hogy szőr borítsa, sem ember, sem csúszó-
má szó, nem mitikus sárkány vagy hagymázas álomban látott dé -
mon, de nem is angyal. Évszázadokkal a halála után egy másik, első
pillantásra alighanem hozzá igencsak hasonló aszkétát, az évtize-
dekig egy oszlop tetején gunnyasztó Simeont jellemezték azzal a
meghökkentő mondattal, hogy „földi angyal és mennyei ember”
volt. E néhány szóban pedig minden benne van, amit róla gondol-
tak, s amilyennek látták: az emberi léptéket átlépte, túlhaladt rajta
— de az égben, az angyalok közt is ember tudott maradni. A határ -
vonal, mely rendszerint megosztja tudásunkat és képességeinket,
elválasztva bennünk a földit és evilágit a mennyeitől és a túlnantól,
benne megszűnt; átjáró lett, híd és kötelék. Bennünk általában az
emberi megmarad emberinek, az égi pedig éginek — ezért is nem
találunk utat az egyiktől a másikig, s nem vagyunk képesek arra,
hogy álmainkat és ideáinkat a valósággal összeegyeztessük. Benne,
valami furcsa kegyelemnek köszönhetően a tulajdonságok mintegy
kicserélődtek: ami emberi, az égivé, csaknem testetlenné vált, és
ami égi, megtestesült és emberi lett. Nem tagadja meg sem az em-
bert, sem az angyalokat: a testnek angyalszárnyat ad, vagy az an-
gyal szárnynak testet: alighanem ebben rejlik a sivatagi atyák derűs
és kérlelhetetlen realizmusa.

�

Erős a gyanúm, hogy a ma közkeletű felfogással ellentétben az első
remeték, pusztába vonuló szerzetesek, vagy ahogy nevezni szokás
őket: a sivatagi atyák a legkevésbé sem lehettek a valóságtól elru-
gasz kodott fantaszták, vagy az élet nehézségeitől menekülni vágyók
— épp ellenkezőleg. Noha nincsenek közvetlen tapasztalata im róla,
de el tudom képzelni, hogy ha valaki heti három lepény kenyéren,

NACSINÁK GERGELY
ANDRÁS

1977-ben született Buda -
pesten. A Tan Kapuja Budd-
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némi zöldségfélén és állott vízen él éveken át a sivatagban, az
aránylag gyorsan képes kiölni az emberből bármiféle fellengzős
idealizmust. A sivatagi atyákról szóló történetek és tanítások betű-
rendes gyűjteményét, az Apophthegmata Patrumot olvasgatva is sok-
szor támad az az érzése az embernek, hogy akik kellő elszánás,
humor és realitásérzék híján próbálkoztak meg a pusztai élettel, bi-
zonyára hamar visszakoztak. Az imádság, a kétkezi munka, a vir-
rasztások, a böjt, az önmegtartóztatás, a tűző nap és a kunyhóban
töltött órák unalma minden bizonnyal gyors és biztos módszert kí-
náltak az illúzióktól mentes önismeretre. Az emberi természet kor-
látai, a psziché működésének jellegzetességei, és egyáltalán: a sze-
mélyiség pozitív és negatív vonásai mind felnagyítva és kiélezve
jelenhettek meg a sivatagi hétköznapokban. Mindennek elviselé-
sére pedig nemigen kínálkozhatott más lehetőség, mint a türelem,
alázat és szeretet haladéktalan kiművelése, és az isteni gondosko-
dásba vetett határtalan bizalom. Az erények és vétkek sora elvont
erkölcsi fogalmakból igen gyorsan kézzelfogható valósággá szilár-
dult a szerzetesek számára, mint ahogy az Evangélium szavainak
értelmezését, és a bonyolultnak tűnő teológiai tételek igazságát is a
bőrükön tapasztalhatták. Krisztus emberi és isteni természetének
egységéről vitatkozni a teológiai iskolákban és könyvtárak fólián-
sait böngészve bizonyára roppant magasrendű elfoglaltság lehetett,
de ha valakik, akkor ezek a rongyos sivataglakók tisztában voltak
vele, hogy a hittételekben az üdv és az Isten megismerésének mély-
ségei vannak elrejtve: mert ha Jézus nem volt a legteljesebb mérté-
kig Isten és ugyanennyire ember, úgy az ő pusztai erőfeszítéseiknek
sincs az égvilágon semmi értelme. Teológiájuk nem elméleti, hanem
praktikus; nem tételes, hanem drámai. E kifinomult realitásérzék fi-
gyelembevételével pedig elgondolkodtató, hogy a szerzetesek küz-
delmeik célját egy furcsa, és számunkra eléggé elvontan csengő szó-
kapcsolattal fejezték ki, amikor azt mondták, a monasztikus élet
értelme a biosz angelikosz, vagyis az angyali élet megvalósítása.

A mai emberben ez alighanem némi visszatetszést kelt: hogyan
is lehetne az angyalok éterien tiszta, fennkölt létmódját — ha csak-
ugyan vannak ilyesfajta lények — azonosítani, vagy akár csak egy
lapon említeni a verejtékben fürdő, férges, éhes és bárdolatlan szer-
zetesekével? Mi köze lehet az egyiknek a másikhoz? Hiszen az an-
gya lok láthatatlanok, míg a remeték bizonyára még bűzlöttek is a
fülledt afrikai éghajlaton. Hogy lehet összeegyeztetni ezt a kettőt:
a testetlenség és a nehézkesség emblematikus figuráit?

�

Az atyák „angyali élet”-fogalmának megértéséhez a legnyilvánva-
lóbb akadály mindjárt az, hogy már magát az angyal szót sem igen
értjük. Mintha nyelvünkből észrevétlenül kikoptak volna azok a
szavak, amelyek meghatározó jelentőséggel bírtak a korábbi nem-
zedékek számára. A nyelv szövete sűrű lett, és nem akad már hely

A sivatagi atyák prakti-
kus, drámai teológiája

Angyalok
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benne olyan szavaknak, melyek a többinél valahogy tágasabbak és
több teret igényelnek — mint amilyen a „lélek”, a „szellem” vagy
épp az „Isten”. Ezek persze általában a legkevésbé egyértelmű sza-
vaink is, márpedig a mai gondolkodás bizalmatlan minden olyan
dolog iránt, amit nem lehet definíciókkal kipányvázni. Épp ilyen
szavunk az angyal is; ezért kissé vonakodva mondjuk ki, és volta-
képp tanácstalanok vagyunk a tekintetben, mit is kéne értenünk
alatta. A költők néha még hivatkoznak rájuk, de inkább csak a szim-
bolikus beszéd kényszere miatt: nyelvükben az angyal sokszor nem
több a formát nyert, testet öltött semminél.

Az első szerzetesek és az ősegyház keresztényei igencsak más-
képp voltak ezzel. Elképzelhetetlennek tartották volna — némiképp
joggal —, hogy a vasra vert Péter apostolt a börtönből egy szimbó-
lum szabadította volna ki. Ezzel szemben az ősegyház krónikája,
az Apostolok Cselekedeteinek könyve határozottan állítja, hogy az
apostolért küldött követ (hisz végül is ezt jelentené az angelosz szó)
sugárzó, mennyei lény volt, és ugyanilyen magától értetődően jegy -
zi fel azt, hogy a bíróság elé hurcolt és halálra ítélt első diakónus,
István arca elítélésekor „olyan volt, akár egy angyal arca” (ApCsel
6,15) — ami legalábbis sejtetni engedi, hogy határozott elképzelé-
sük volt az angyalok vonásairól.

Ez a szófordulat később is vissza-visszatér a sivatagi atyákról
szóló történetekben: nemegyszer olvassuk azt, hogy egyik vagy
másik szerzetes olyannak látja társát, „mint egy angyalt”.1 Ezen
rendszerint azt értik, hogy az illetőn valami nem evilági fény árad
szét, hogy ragyog, nem is csak képletesen, hanem a szó szoros ér-
telmében, mint a szentek arcai az ikonokon. Ezt, ha csodálták is, de
félig-meddig természetesnek vették, hiszen maga az Úr ígérte meg,
hogy a feltámadás után a választottak mind úgy élnek, „mint az an-
gyalok az égben” (Mk 12,25), márpedig az angyali élet az arra érde -
mesekben már a síron innen is kezd alakot ölteni. A szentek teste
ugyanúgy nem ismer romlást és tisztátalanságot, mint az angyalo -
ké, következésképp olykor, ha Isten is úgy akarja, felizzik a Szent-
lé lek leheletétől, akár az égő parázs. A kissé skolasztikus ízű vitát,
hogy tudniillik a mennyei lények vajon testi avagy testetlen létezők,
a korai szerzetesség nem annyira elméleti, mint inkább praktikus
oldalról közelítette meg: ha találkoztak velük, úgy nem lehettek tel-
jesen alak és forma nélküliek, de ugyane találkozások során arról is
meggyőződhettek, hogy az angyali test semmiképp sem azonos az
emberivel. Sejthető, hogy manapság azért is nem tudunk dűlőre
jutni az efféle kérdésekben, mert a testről és szellemről egészen más
fogalmakkal rendelkezünk, mint a sivatagi atyák, így hasztalan pró-
báljuk az ő tapasztalataikat a mi elméleteinkhez igazítani.

Ha tehát a szerzetesek több-kevesebb biztonsággal azonosítani
tudták az angyali ragyogást, úgy hihető, hogy valamiképp ismer-
niük is kellett őket. Olyan emberekről van szó, akik nem voltak na-
ivak a földi hatalmasságokat illetően sem; kormányzókról, előke-

„…mint egy angyal”

1Lásd például Historia
Monachorum in Aegypto
2.1, 6.2, Apophthegmata

Patrum 797 (Egyszerű
Pál 1.), 867

(Sziluanosz 12).

Az angyalok ismerete
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lőségekről, befolyásos egyházfikról is pontosan tudták, kicsodák,
és rendszerint nem haboztak kerülni őket. Nem kevésbé voltak óva-
tosak a túlvilági hatalmakkal szemben sem: az olcsó vásári csoda-
tételeket megvetették, és elég aggályosak voltak a tekintetben, hogy
ne üljenek fel az önmagát a pusztában jobb híján képzelgésekkel
szórakoztató elme szemfényvesztéseinek. Mint később látni fogjuk,
az angyalok mindig szívesen segítették a remetéket, de rendszerint
úgy, hogy tevékenységük észrevétlen maradjon, a visszautasítást
elkerülendő; a tapasztaltabb szerzetesek pedig meghagyták tanít-
ványaiknak, hogy se angyali, se pedig démoni jelenéseknek ne tu-
lajdonítsanak jelentőséget, mert így könnyen elveszíthetik azt, ami
ezeknél fontosabb: értelmük éberségét és szívük nyugalmát. Evag -
riosz Pontikosz egy helyütt elismeréssel említi azt a sivatagban ván-
dorló szerzetest, akit két angyal kísért jobb és bal felől, ám ő egyi-
ket sem méltatta figyelemre; így kell tennie mindenkinek, aki nem
akar saját önteltségének csapdájába esni.2 Az, hogy a pusztába visz-
szavonult atyákról szóló történetekben mégis újra meg újra angya-
lokról olvasunk, két dolognak köszönhető: egyrészt annak, hogy
ezek ben a gyűjteményekben a legkiválóbb szerzetesek kerültek
meg  örökítésre, másrészt pedig annak, hogy a sivatagban nem az
an gyal volt a ritkán látott vendég, hanem az ember.

�

A sivatag, amit az anakhóréták lakhelyül választottak, korabeli
szem mel nézve nem az emberek felségterületéhez tartozott, hanem
a civilizált világon kívül eső hatalmak: démonok, fenevadak és an-
gyalok birodalma volt. Itt éltek azok, akik nem tartoztak az állam-
rendhez, nem fizettek adót, nem kötötte őket hivatal és szokásjog:
a holtak szellemei, a haramiák, és különféle, a divatból kiment mi-
tikus bestiák — efféle illusztris társaságba kerültek a remeték, mint-
hogy ők maguk ugyanilyen besorolhatatlanok voltak. Ha nagyrit-
kán megpillantotta őket egy utazó, az első néhány pillanatban nem
mindig tudta eldönteni, az itt felsoroltak közül melyikkel is van épp
dolga; és az sem biztos, hogy kétsége a közelebbi ismeretség után
maradéktalanul eloszlott.

Az angyalok tehát ennek az ember-nem-járta világnak a lakói
— és akinek megadatott, hogy leüljön a sivatagban akár csak néhány
percre is egyedül, az ma is megérezheti jelenlétüket. (Ha pedig hosz-
szabb időre marad egymaga, a kevéssé barátságos lakókhoz is lehet
szerencséje.) A szerzetesekről szóló történetekben is legtöbbször szí-
ves vendéglátók benyomását keltik, akik gondot viselnek a náluk
idő zőkre. Az atyák életének egyik legnevesebb kutatója, Lucien
Regnault összeszámolta, hogy az apophthegmákban több mint ötven
esetben találkozunk angyalokkal, akik remeték segítségére sietnek
— a segítségnyújtás lehető legkülönfélébb módjait számítva ide a
lelki támasztól a szó szoros értelmében vett fizikai támogatásig. Ren-
desen a démonok és démoni gondolatok leküzdésében nyújtanak

2Az imádságról, 112.

A sivatag lakói

A remeték segítői
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segítséget, de az is előfordul, hogy az egyik abbának angyal adja
meg egy bibliai szakasz helyes értelmezését, amellyel sehogyan sem
tud zöldágra vergődni. Zaklatottságaik közepette megnyugtatják a
szerzeteseket, kétségeiket eloszlatják, és lelküket a halál küszöbén
átsegítik. Más alkalmakkor természetfeletti fénnyel kísérik őket éj-
szaka — „nehogy lábadat kőbe üssed, nem szunnyad el a te őriződ”,
ahogy a zsoltár mondja —, utat mutatnak az úttalan sivatagban, vagy
táplálékkal erősítik meg az elcsigázottakat. Palladiosz útitársát pél-
dául borral és forró, friss kenyérrel örvendeztetik meg, az agg Mózes
abbát pedig, az egykori útonállót, lépesmézzel táplálják. Ezekben az
esetekben Isten küldöttei ők, akik égi támaszt kínálnak azok szá-
mára, akik minden földi támaszt elvetettek maguktól. Mintha ez is
az angyali élet fogalmához tartoznék: a sivatagban az atyák részt
vesznek az angyalok életében. Azért-e, mert Isten így akarja, vagy
azért, mert az angyali életért küszködő szerzetesekben fölismerik
kisebb testvéreiket — akik a harcok és hányattatások közepette majd
náluk is nagyobbakká lesznek —, a beszámolókból mindenesetre
azt látjuk, hogy az angyalok mindig az ember mellé állnak, még-
hozzá megindító tapintattal.

Amikor pedig végképp tanácstalanság lesz úrrá a pusztába el-
vonultakon azt illetően, hogyan is lehetne beteljesíteni az angyali
élet mértékét itt, a földön, maguk a mennyei lények igyekeznek em-
beri léptékre szabni az angyali életvitelt. Emblematikus, hogy mind
a magányos remeteség, mind a közösségben élt monasztikus élet
kezdeteinél a hagyomány szerint angyalok állnak, megadva az em-
berek számára követendő mintát. Az Apophthegmata Patrumban
mindjárt a legelső történet, amely Antal abbáról, az egyház emlé-
kezetében elsőként számon tartott szerzetesről szól, elbeszéli, mint
segítette ki az atyát szorult helyzetéből egy égi küldött: „Amikor
egyszer a pusztaságban ült a szent Antal abba, csüggedtség és egé-
szen sötét gondolatok kerítették hatalmukba. Akkor így szólt Is-
tenhez: »Uram, üdvözülni szeretnék, gondolataim azonban nem
engedik. Mit tegyek szorongattatásomban? Hogyan fogok üdvö-
zülni?« Amikor egy kicsit eltávolodott kunyhójától, Antal megpil-
lantott valakit, aki rá hasonlított: ült és dolgozott, aztán felkelt mun-
kájától és imádkozott, majd ismét leült és kötelet font, csakhamar
azonban újból felállt imádkozni. Az a valaki az Úr angyala volt, akit
azért küldött, hogy Antalt helyre tegye, és biztos útra vezesse. És
hallotta, hogy az angyal azt mondta: »Így tegyél, és üdvözülni fogsz!«
Amikor ezt meghallotta, öröm és bátorság töltötte el. Így tett tehát,
és üdvözült.”3

A közös életrendet követő — görögül koinoboion, latinul cönobita
— szerzetességet és a monostori életet megszervező Pakhómiosz nál
szintén azt találjuk, hogy angyal adja át neki a bronztáblácskára rótt
regulát, a szabálygyűjteményt, melyhez a testvéreknek igazodniuk
kell. Bizánci freskókon ezt a híres jelenetet számtalanszor megfes-
tették, méghozzá úgy, hogy a Pakhómiosznak megjelenő angyal

3Apophthegmata Patrum,
(Antal, 1). (A továbbiak-

ban AP, lásd A Szent
Öregek Könyve.

Ford. Baán István.
Bizantinológiai Intézeti
Alapítvány, Budapest,

2001.) Érdekes, hogy a
szöveg szerint az angyal

Antalra hasonlított:
felbukkan időnként

ugyanis az az elképzelés,
hogy az ember őrangyala
az ember képmása is —

vagy fordítva. Amikor
Péter apostol kiszabadul

a börtönből, háza népe
nem hisz a szemének, és

azt gondolja, őrangyala
jelent meg (ApCsel).

A szír keresztények is
gyakran képmásnak írják

le az angyalt, és amikor
Mání, a manicheizmus

alapító-prófétája
látomásban mennyei

kinyilatkozatást kap, az őt
tanító mennyei lényt

„ikernek” nevezi.
A makárioszi homíliák

egyik tanítása szerint a
belső ember, amely

eredendően angyalhoz
hasonlít, szándéka és

tettei szerint angyalhoz
vagy állatokhoz is

hasonulhat (Hom. 7,7.).

Pakhómiosz a reguláját
angyaltól kapta
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maga is szerzetesi csuhát visel. (Nem véletlenül hívják keleten a
szerzetesi öltözéket, ezt az egyszerű, lenvászonból vagy gyapjúból
készült köntöst „angyali öltözet”-nek. A szkhéma szó emellett érde-
kes kettős jelentéssel is bír: egyszerre jelent „öltözéket” és „alakot”.)
A szerzetesi ruházat felöltése már a legkorábbi időktől jelentőség-
teljes aktusnak számított, amelyet egyfajta avatási szertartás kísért.
A megváltást ugyanis a régi keresztények kettős folyamatként ér-
tették meg, amely egyrészt az óember levetkőzéséből, halálából,
másrészt az új, romolhatatlan test, az új teremtés felöltéséből áll:
erre utal a szerzetesi ruha, amely e mennyei öltözet, az új létforma
megjelenítője. Ha pedig a sivatagi atyák elnyűtt köpönyegét — Pambó
abba szerint ennek olyannak kell lennie, hogy ha a remete kihajítja
a kunyhó elé, három napig se nyúljon érte senki — ilyen égi ado-
mány nak látták, úgy el kell fogadnunk, hogy a korabeli kereszté-
nyek számára a negyedik-ötödik századi Szíria, Palesztina és Egyip -
tom kietlen pusztaságai a láthatatlan lények mellett látható, bár
kissé ütött-kopott angyalokkal népesültek be.

�

„Sok atyát láttam, aki angyali életet élt” — mondja Palladius a
Historia Lausiaca előszavában. De miben is áll ez az angyali élet, ho-
gyan lehetne megragadni?

Mivel mi magunk alighanem jóval több tapasztalattal rendelke-
zünk az emberi életet illetően, talán a legbiztosabb, ha megpróbá-
lunk magukra a sivatagi atyákra hagyatkozni ebben a kérdésben,
megvizsgálva a különbséget az ő életről vallott felfogásuk és a sa-
játunké között. Ilyesfélét javasolt Aranyszájú Szent János is: „A szer-
zetesek tetteikkel bizonyítják azt, amit mi, az igaz tanítás iránti sze-
retettől vezéreltetve szavakban igyekszünk tanítani. Ne pusztán
kinézetüket tekintsük, vagy azt, milyen nyelvet beszélnek, miköz-
ben erényes életük fölött elsiklunk; inkább vizsgáljuk meg gondosan
az angyali életet, amelyet élnek.”4

Annak alapján, amit ránk hagyományoztak, és mindabból, amit
a ma élő szerzeteseknél láthatunk — mármint azoknál, akik való-
ban monasztikus életet vállalnak —, talán úgy körvonalazható az
angyali élet fogalma, mint lassú átalakulás, földi szokások helyett
égi példákhoz igazodva.

A lélektan az unalomig ismétli és bizonyítja, hogy személyisé-
günknek legalábbis a felépítménye jobbára öntudatlanul elsajátí-
tott viselkedési minták, reakciók, tudatküszöb alatt rögzült beideg -
ződések rendszere, amelyek egy nehezen felfejthető, és több nyire
bosszantóan makacs struktúrát alkotnak: ez, és sajátos lelkivilágunk
kettőse alkotja azt, amit rendesen „önmagunknak” nevezünk. Már-
most a sivatagban éppen ezeknek a mintáknak nincs semmi értel-
mük, lévén az ottani életvitelre egyszerűen nincs adott kód, kéznél
lévő válaszreakció. A tárgyak és szokások, emlékek és történetek,
amelyek biztonságérzetet adnak, megszilárdítják a személyiséget, s

Angyali élet

4Katekézis, 8,4.

A személyiség cellája
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egyúttal mintegy ki is pányvázzák a világhoz, itt egész egyszerűen
jelentőségüket veszítik. Az újonnan a pusztába érkező szerzetesek-
nek adott alapvető tanácsok egyike például az volt, hogy semmi
szín alatt, semmilyen ürügyre hivatkozva ne hagyják el a celláju-
kat, vagyis azt a szegényes kunyhót, melyet lakhelyül választottak.
Odabent imádkozhattak és dolgozhattak, fekve, állva, ülve tetszés
szerint, de — mint mondották — az üdvös az, ha nem lépnek ki
onnan. A napok és éjszakák lassú váltakozásának egyhangúságá-
ban így hamar ráébredhettek, hogy milyen fokig meghatározza az
embert a világ, amelyben él; és hogy semmire sem jutnak, amíg le
nem győzik a világot — no nem kívül, hanem önmagukban. Mert-
hogy a „világ”, amelytől menekültek — erre vonatkozna az anak hó -
részisz szó, amelyből az első remeték közkeletű elnevezése, az ana -
khó réta eredt —, egyszerűen követte őket a cellába, hiszen ők maguk
hozták be oda, lelkük hozományaként. A cella ezért a csöppet sem
kényelmes vagy kellemes önismeret helye: nem véletlenül hasonlí-
tották ahhoz a babiloni tüzes kemencéhez, amelyben a boldog em-
lékű ószövetségi ifjakat kínozták. Ahogy azok a lángokban álló ke-
mencét, úgy a szerzetesek sem hagyhatták el a szűk cellát, bár őket
a tűz nem éppen kívülről, inkább belülről gyötörte: odabent kellett
megvárniuk — ha meg tudták —, amíg az isteni kegyelem harmata
le nem hűti a forrongó lelket.

Az „én” ilyenkor ösztönösen kapaszkodókat keres, akár kívül, akár
belül; tárgyakat, melyekben az elme támasztékra lel, legyenek azok
könyvek, szerszámok, feladatok, vagy gondok és gondolatok. A szer-
zetesi élet pedig szorgosan igyekszik mindezektől megfosztani: a vál-
tozatos étkek helyett kenyeret és vizet, a számos elintézni- és tennivaló
helyébe monoton kétkezi munkát, a szavak és gondolatok sokféle-
sége helyett pedig néhány rövid imát és zsoltárverset ajánlva cserébe
— később pedig még ennyit sem. Amit mi szükségletként ismerünk,
arról a sivatagban hamar kiderül, hogy luxus, és nem is elsősorban a
testnek szükséges az úgymond „létfenntartáshoz”, hanem az énnek,
önmaga megalkotásához. Az aszkézis a belső sivatagba vezeti el az
embert, ahol létezni tanítja támasztékok, ügyesen megszerkesztett tár-
gyi és pszichológiai védművek sokasága nélkül. Nem csoda, hogy
ebben néhányan eszüket vesztették, mások sürgősen visszatértek a
városba, esetleg a szerzetesi élet valamely szelídebb — de a mi sze-
münkben még így is elég kemény — formájához. És voltak olyanok
is, akik mindezt elviselték és általa újjászülettek, mert megtanulták
Istenre bízni magukat, mint a vadak és az angyalok.

�

Ma mindebből inkább a tagadást és a lemondást vesszük észre, ami
rögtön mutatja azt is, hogy mi magunk mennyire függünk a körül-
ményektől és meggyőződéseinktől. A helyes aszkézis azonban va-
ló színűleg nem testi és szellemi nyomorékokat termel, hanem ki-
egyen súlyozott embereket: Ammun tanítványairól jegyezték fel,

A belső sivatag

Helyes aszkézis
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hogy derűjükről azonnal rájuk lehetett ismerni. A haldokló Benjá -
min abba Pál apostol szavaival búcsúzik tanítványaitól: „Ezt tegyé -
tek, és üdvözülhettek: Mindig örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, ad-
jatok hálát mindenért! (1Tessz 5,16–17).”5 A sivatagi atyák számára
az önmegtartóztatás inkább lehetőségként kínálkozott: az evilági
minták és szokások helyébe alkalmuk nyílt isteni mintát állítani.
A mondásaikat és cselekedeteiket megőrző gyűjtemények ponto-
san ezt a célt szolgálták: praktikus és könnyen megjegyezhető ka-
lauzként szolgáltak a pusztában való lelki és szellemi túléléshez.
Nem állt ugyan rendelkezésükre gyermekkortól elsajátított rutin e
szűk ösvényen való előbbre jutáshoz, de ott voltak nekik mintaké-
pül a szentek és az angyalok. Rájuk figyelve lehetett megérteni az
evangéliumi élet lényegét, s ahogy a Biblia sem csupán tiszteletre-
méltó könyvet, hanem életmódot jelentett, úgy az angyalok után-
zása is konkrét mozzanatokban nyilvánult meg.

A szellemi univerzum lakóiról úgy tartották, hogy az emberi
nemmel ellentétben nincsenek kiszolgáltatva a körülményeknek és
kívánságaiknak, tehát nem uralja őket szükség és kényszer, mivel
nem munkál bennük a tagadás szelleme. Az angyali létezésből esze-
rint hiányzik az életért való aggodalom, amely áthatja a földiek
napjait: görcsös ragaszkodás és félelem nélkül vannak. Egyesek sze-
rint még az anyagi világ előtt, mások szerint azzal együtt lettek
megteremtve — ami szempontunkból mindegy is —, de minden-
képp szoros közösségben élnek mind a lenti világgal, mind pedig
Istennel. A bukás után emberek, helyek, országok őrzését is felada-
tul kapták, mármint azok, akik nem tartottak a lázadó angyallal, bi-
zonyos Luciferrel, akit vagy az ellentmondás fiaként (ezt jelenti a
héberből eredő „sátán”), vagy a „megosztóként” (görögül: diabolosz)
emlegettek. (E lázadókból jött létre a hagyomány szerint a szerze-
teseket különösen is bosszantó démonok undok nemzetsége.) Egye-
sek, mint ál-Dionüsziosz Areopagitész, mennyei hierarchiákról be-
szélnek, ahol az angyalok különböző rendjeinek feladata, hogy az
isteni fényt és bölcsességet közvetítsék az Teremtő forrástól távo-
labb lévők felé: ennek az égi rendnek a folytatása és mása a földön
az egyházi hierarchia. Ha a mennyei világot Isten udvartartásaként
írják le, akkor az angyalok az abban szolgáló lelkek; ha pedig koz-
mikus templomként, akkor a mennyei liturgia kántorai és szolgá-
lattevői. Amikor harcmezőnek és csatatérnek tűnik a föld, ahol a jó
és rossz véghetetlen küzdelme zajlik, angyali seregekről írnak, me-
lyeknek fővezérük is van, az állig fölfegyverzett Mihály arkangyal
és Gábriel. Számtalan templomot ajánlottak a védelmükbe, és meg-
annyi freskó és táblakép szereplői. (Ami az ikonográfiában elma-
radhatatlan szárnyakat illeti, azt alighanem a szárnyas Niké isten-
nőtől örökölték, mert a Szentírás ezeket nem említi. A bizánci
udvari költő, a szintén angyali nevet viselő Mikhaél Pszellosz vi-
szont úgy véli, ábrázolásaikon az emberi arc értelmes, szellemi ter-
mészetük jelölésére, míg a szárnyak az Istenhez való fölemelkedés

5AP, 171 (Benjámin 4).

Mennyei hierarchiák és
angyali seregek
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jelzésére szolgálnak.) Mindezek mellett az egyházi szerzők mégis
többnyire a Bibliában foglaltakból indulnak ki, amikor az angyalok
világát kutatják: azokból az ószövetségi látomásokból, amikor a
próféta Isten trónja körül látta őket, és hallgatta az Örökkévalóhoz
intézett dicsérőéneküket (Iz 6,3).

A szerzetesek ezért az első és legfontosabb feladatuknak éppen
ezt a par exellence angyali tevékenységet: a szüntelen imát és zsol-
tározást, egyszóval az állandó Istenhez fordulást tartották — ezt
nevezték mnémé Theou-nak, Isten emlékezetének. A Nagy Maká ri -
osz abba — de mások is — egyenesen az angyali rendek legfelsőbb
karát, a kerubokat állították a szerzetesek elé mintaképül: mint
mondják, az Izajás próféta által látott különös, szemekkel borított és
lebegő mennyei lényekhez hasonlóan a szerzetesnek is „teljes egé-
szében szemmé”, Istenre figyelő tekintetté kell válnia.

„Aki örömét leli Isten dicséretében, és tiszta szívvel gyönyörűséget
talál a zsoltározásban, az a földön angyali életet él” — állítja Alcuin.6

A pontuszi tudós, a filozófusi tehetséggel megáldott-megvert Evag -
riosz viszont egy sokkal szubtilisabb dologban, a szenvedélyektől
való mentesség állapotában (apatheia — a mi „apátia” szavunk nega-
tív felhangjai nélkül) látja az angyalokhoz való hasonlatosság kulcsát:
minthogy ők nincsenek kiszolgáltatva semmiféle belső vagy külső
impulzusnak Isten akaratán kívül — amelyhez viszont teljesen sza-
badon fordulnak —, és így nem is akadályozza őket semmi Isten
megismerésében. Már csak ezért is kiváló hírnökök: pontosan értik
és továbbadják, amit Isten rájuk bízott. Nem taktikáznak. Nincs
semmi, amit maguknak tartanának meg, s amit rejtegetniük kel-
lene, ezért nincs is szükségük álarcra, maszkra, hogy maguk elrej-
tőzzenek: egy angyal kívül-belül egyaránt angyal, egyetlen folyto-
nos mozdulat, mely nem törik meg és nincs benne tétovázás, mint
ahogy Gábriel arkangyal lép a Szűzhöz az Örömhírvétel ikonjain.
A szerzetesek is ezt a nyíltságot gyakorolják a földön, például a lelki
atyjuk iránt tanúsított engedelmességben. Ez gyakran nem könnyű:
olvasunk egy tanítványról, akinek egy nyilvánvalóan kiszáradt fát
kellett öntöznie; a másikuk nem habozott bolondot csinálni magá-
ból, mikor a vadmalacra rámondta, hogy antilop, míg egy harma-
dik ráhagyta a sásra, amit a folyóban mostak, hogy len.7 Minden-
esetre az ehhez hasonló helyzetekben sajátítják el az Isten felé való
fedetlenséget is: volt olyan egyiptomi monostor, ahol a testvérek
nyakukba akasztott táblácskákra rótták gondolataikat, hogy azok
senki előtt ne maradjanak titokban — az efféle gyakorlatokhoz két-
ségkívül szükségeltetett némi lelkierő.

A virrasztással, böjttel és önmegtartóztatással is szoktatták magu-
kat az angyalok testnélküli és szabad létmódjához: voltak szerzete-
sek, akik egész éjjel vagy akár egy kerek napon keresztül mozdulat-
lanul állva imádkoztak, így utánozva a szellemi lények rezzenetlen
állapotát mintegy a testükkel is (megint csak Evagriosz állítja a so -
kat vitatott Órigenész nyomán, hogy a teremtés és a lelkek világa

Szüntelen ima
és zsoltározás

6 Ep. 4.

7AP, 316 (Törpe János 1),
517 (Márk 2), 110

(Agathón 28). Ruphosz
abba egy helyütt valósá-

gos himnuszt rögtönöz az
engedelmességhez:
„Ó, engedelmesség,

minden hívők üdvössége!
Ó, engedelmesség,

minden erény szülőanyja!
Ó, engedelmesség,

az Ország felfedezője!
Ó, engedelmesség,

ki megnyitod az egeket,
s az embereket a földről

oda felvezeted!
Ó, engedelmesség,

minden szentek dajkája,
akitől szoptak, s aki által

tökéletessé lettek!
Ó, engedelmesség,

az angyalok lakótársa!”
(Uo. 802, Ruphosz 2).

Virrasztás, böjt és
önmegtartóztatás
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eredendően mozdulatlan, s ezt a békés egységet csak a bűn törte meg,
a kozmoszt izgágasággal és különbözőséggel sújtva). Ami a nemi-
séggel kapcsolatos kérdéseket illeti, arra ott volt válasznak az Úr
szava: „a feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem mennek, ha -
nem olyanok lesznek, mint Isten angyalai a mennyben” (Mk 12,25)
— hiszen ahol nincs halál, ott nincs szükség utódok nemzésére sem.
Az asszonyoktól ezért már idelent óva intették a szerzeteseket, és vi-
szont, az apácákat a férfiak társaságától: nem mintha egyik vagy
másik — vagy akár a nemiség mint olyan — eredendően rossz lenne,
hanem mert ezzel is úgy van, mint a figyelemmel: az angyalok is fi-
gyelnek, de Istenre, míg az ember csupa figyelem és kíváncsiság
ugyan, csak éppen ezerfelé, és nem arra, amerre kellene. Így a testi
vágy is inkább szétszedi az embert, mintsem egy irányba terelné; ahe-
lyett, hogy egyensúlyt teremtene benne, uralkodik rajta. Az emberi
gyöngeség miatt tehát jobbnak látták nem játszani a tűzzel: ám akik
valóban elérték a sokat emlegetett apatheiá-t, azokra — mint arról
időn ként olvashatunk is —, sem a rafinált kurtizánok, sem az őzike-
szemű leányanyák nem jelentettek veszélyt.

Szabadnak kellett lenniük továbbá minden emberi véleménytől
és ítélettől is, vagyis mindattól, ami létrehozza és fenntartja a földi
társadalom szövetét. Egy idős szerzetes azt tanácsolja tanítványá-
nak, hogy menjen a temetőbe, és előbb gyalázza, majd dicsérje a ha-
lottakat; ahogy azok egyforma közönnyel fogadnak szitkot és hí-
zelkedést, úgy kell a szerzetesnek is vád és elismerés nélkül élnie.8

A szentéletű Biare abba válasza így hangzott, amikor valaki az iránt
érdeklődött nála, hogyan érhetné el az üdvöt: „Menj, tedd gyomro -
dat kicsinnyé, kezed munkáját is kicsinnyé, s ne nyugtalankodj
kunyhódban: így üdvözülsz!”9

A megfelelési kényszer és a siker utáni vágy ugyanis alighanem
szintén nem jellemzi az angyalokat, mint ahogy nem is formálnak
jogot az ítéletre — mindezek csak megkötik a lelket, és elfeledtetik
vele azt, amit már Pál is tanított, hogy tudniillik a keresztények nem
evilág, hanem a mennyei közösség polgárai, s ezért annak érték-
rend jét is kellene követniük. A szerzetesek számára az angyali élet
művészete azt is jelenti, hogy képesek arra, amire mi általában nem:
perspektívát váltani, a parancsoló én helyébe az angyali természe-
tet állítani, és földi helyett égi szemmel nézni a dolgokat.

„Bésszarión abba tanítványai mesélték, hogy élete úgy folyt, mint
égi madáré, halé vagy szárazföldi állaté, mert életének minden ide-
jét zavartalan csöndességben és gondtalanul töltötte. Nem volt
gondja házra, úgy tűnt, különféle vidékek iránti vágy sem kerítette
hatalmába lelkét, s arra sem törekedett, hogy jóllakásig egyék, épü-
le teket birtokoljon, vagy könyvek vonják el figyelmét. Teljes egé-
szé ben szabadnak tűnt a test mindenfajta szenvedélyétől: a jövendő
dolgok reménye táplálta, s a hit erősségével felvértezve szilárdan
tűrt, mint egy fogoly, akit ide-oda hurcolnak, miközben kiállta a fa-
gyot és a mezítelenséget, s mivel állandóan a szabad ég alatt tar-

Szabadnak lenni
minden emberi

véleménytől és ítélettől

8AP, 476 (Makáriosz 23).

9AP, 173.

Bésszarión abba
példája
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tóz kodott, napsütés égette. Bolyongása közben a kopár sziklák se-
bezték, és sokszor lelte kedvét abban, hogy a lakatlan homoksíkság
tengerként hordja felszínén.”10

�

Az angyali élet jellemzői tehát az éberség, Isten dicsérete, a gondtól,
vágytól és véleményektől való függetlenségből adódó béke, s az égi
törvény maradéktalan beteljesítésében rejlő gyermeki engedelmes-
ség. A szerzetesek azonban emberek voltak, ha egyben-másban meg-
ütötték is az angyali életmód mértékét. Ezért a róluk való kép nem
volna teljes, ha elhagynánk belőle a küzdelmet és a szomorúságot
— mert a sivatag e kettővel is bőven szolgálhatott. A vétkek feletti
bánkódás, az Isten irgalmáért való szüntelen esedezés, a könnyek, és
a kudarcok belátásának képessége ugyanúgy hozzátartozott az
anakhóréták mindennapjaihoz, mint a földöntúli szabadság megíz-
lelése. A sivatagban folytatott magányos élet előnye, hogy az ember
nemigen hibáztathat mást, mint önmagát; vétkeiért, gyöngeségéért
nincs kire hárítania a felelősséget, hacsak a szélre, a homokra, vagy
esetleg Ádámra és Évára nem. Nincs senki, aki előtt mentegethetné
önmagát — ezért jobban is teszi, ha lemond az ítélkezésről mások és
önmaga felett. Ebből fakadhat aztán az angyali élet békéje.

Mindez akkor sem lenne éppenséggel egyszerű, ha a sivatagi
atyák mindig a legteljesebb magányban időztek volna. Azonban
— ha voltak is minden korban olyanok, akiket csak távolról, nagy-
ritkán pillanthatott meg halandó tekintet —, a többség esetében ko-
ránt sem ez volt a helyzet. Éveket vagy akár évtizedeket töltve a si-
vatag belsejében, előbb-utóbb visszatértek a közösségi élet valamely
formájához, hogy a tapasztalatlan törekvőket — akikben a 4–5. szá-
zadban korántsem volt hiány — tanácsaikkal segítsék. A szentség
híre akkoriban ugyanúgy vonzotta az igazságra vagy szenzációra
éhes publikumot, mint manapság: városi előkelőségek, püspökök,
zarándokok, tollnokok keltek útra, hogy a nevesebb sivatagi reme-
téktől „hasznos szót” — azaz tanácsot és útmutatást kérjenek. Mel-
lettük ott volt az elszánt és kevésbé elszánt tanítványok serege, akik
a pusztában keresték lelkük békességét, és időnként nem is hiába.
Nitria, Kellia, Szkétisz, a Szahara peremvidékének völgyei mind sű-
rűbben lakott anakhóréta-telepek lettek, ahol az aszkéták több tucat
testvérrel együtt edzették lelküket. Már Antalról feljegyezték, hogy
mind beljebb és beljebb kényszerült húzódni a sivatagba a kíváncsiak
zaklatása elől; Makáriosz is úgy ítéli, hogy túlságosan benépesült már
a sivatag, és új helyre költözik; Athanáz püspök viszont örömmel
jegyzi meg, hogy a „sivatag várossá lett”. Örömében maguk a pusz-
tai magányt kereső anakhóréták osztozhattak a legkevésbé.

„Amíg kevesen tartózkodtak a pusztaságban, addig nagyobb volt
a szabadságom, és örömet találtam a tágas sivatagban. Amíg meg-
hittebb volt a magány és a csend, gyakrabban is volt ilyen mennyei
elragadtatásom. Akkor még nem sok testvér látogatott el hozzám,

10AP, 167 (Bésszarión 12).
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és a róluk való gondoskodás kényszerűsége sem terhelte szórako-
zottsággal lelkemet a sok gond miatt. Mindaddig valóban kielégí-
tetlen vágyódással és lelkem minden buzgóságával csüngtem a
pusz taság nyugalmas csendjén és azon az életmódon, amelyet csak
az angyalok boldogságával lehet összemérni.”11

Az angyalok boldogsága azonban a szolgálatban is rejlik, ezért
nemigen hallani unatkozó angyalokról. A szerzetesek közül az arra
alkalmasak, ha olykor vonakodva is, de végül elfogadták az egyház -
ban rájuk hárult szerepet. Bizonyára észrevették, hogy a világban
valami megváltozott, a helyek fölcserélődtek: úgy tűnt, a termé keny
földek és élettől pezsgő városok belülről valahogy kiszáradtak, míg
a pusztában vizek fakadtak föl; mintha éppenséggel a világ többi
része változott volna sivataggá, s most a tömegek náluk, a pusztában
keresnének szomjukra enyhülést.

Egy napon elmentem Poimén abbához, és azt mondtam neki:
„Mindenfelé kerestem a helyet, ahol élhetnék, de semerre sem lel-
tem nyugalomra. Mit mondasz, hol telepedjek le?” Az öreg atya így
felelt: „Ma már nemigen lelhetsz sivatagot. Menj, keress magadnak
egy nem túl népes sokaságot, és élj köztük olyasvalakiként, mint
aki nem is létezik. Mondd magadnak: »Nincs semmi gondom.«
Akkor megízlelheted a királyi békét.”12

11Cassianus,
Collectiones, XIX, 5.

Simon Árkád OSB
fordítása.

Szolgálat a világban

12Collectio Monastica, 14,
66. Idézi: William
Hamless: Desert

Christians. Oxford
University Press,

2004, 473.
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Méltóság és mérték
Nemes Nagy Ágnes emlékezete

„Nemes Nagy Ágnes egyik utolsó költőnk volt,
aki az esztétikai közlendő megformálása

közben erkölcsi állapotunkra is gondolt.”
(Báthori Csaba)

„Tanulni kell. Tőlük tanultam írni.
Hogy továbbadjam, amit kaptak, adtak.”

(Szabó T. Anna)

(Ráocsúdás) Mint a debütáló Trapéz és korlát, a Kettős világban című kötet
is 1946-ban jelent meg. S ahogy — kultúrpolitikai okokból — Pilinszky
Jánosnak (1921–1981), úgy Nemes Nagy Ágnesnek (1922–1991) is bő
évtizedet kellett várnia a második verseskönyvig. További szép pár-
huzam, hogy a korszak e két kiemelkedő lírikusa jóformán egyide-
jűleg hagyja hátra a bemutatkozó munkák sokat ígérő, ámde még
kevéssé egyéni vallomásköltészetét, s formálja meg a huszadik szá-
zadi magyar irodalom remekműveit: a Harmadnapon (1959) forró
misztikája a keresztény egzisztencializmus élményköréből táplál-
kozik; a Szárazvillám (1957) hűvös racionalizmusa a mitologizáló
tárgyiasság formafegyelmében teljesedik ki.

Az objektív lírai hermetizmus ettől fogva külön utakat nyit kette -
jük művészetében (a Nagyvárosi ikonok [1970] és a Napforduló [1967]
versvilágában már mindenképpen), ám aligha kétséges, hogy azo-
nos rangú szereplői irodalomtörténetünknek. Az Újhold lobbanás-
nyi világossága, utóbb pedig a Vigilia szellemi története is elkép-
zelhetetlen nélkülük. Mégis: az a kultikus figyelem, amely Ady,
Jó zsef Attila, Pilinszky vagy Petri munkásságát övezi, Nemes Nagy
Ágnest mintha elkerülte volna; legalábbis manapság nem tartozik
a legidézettebb és legkutatottabb szerzők közé. Pedig ha kevesebb
szó esik is róla, rejtett hatása fölmérhetetlenül gazdag és szerte-
ágazó. Verstani leleményei, líranyelvi magatartása, költői eszmé-
lete és szemléletmódja olyan jeles kortársi teljesítményekben ra-
gadható meg, mint Szabó T. Anna transzcendentáló dalai vagy Tóth
Krisztina sanzonos metafizikája. Költői, műfordítói és esszéírói élet-
műve egyaránt makulátlan minőséget mutat. Verset a rilkei-babitsi
örökség vonzásában írt, az irodalomra Babits és Szerb Antal olvasói
öntudatával s felelősségével tekintett. Latinos műveltsége, franciás

HALMAI TAMÁS
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Költő, kritikus. Legutóbbi írá-
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és németes tájékozódása, intellektuális versalkotása és líraelemző
szenvedélye mintául s mércéül szolgál ma is.

Kitartása a klasszikus műveltségeszmény mellett ugyanakkor ko-
rántsem vezetett merev dogmatizmusra; ettől megóvta kétkedő-kér-
dező gondolkodói alkata s fogékonysága az újra és szokatlanra, a
dolgok visszfényének megpillantására. A látószögek viszonylagos-
ságának tudata kritikus önismeretet eredményezett nála — valamint
a metsző humor esszékben és interjúkban kedvvel hasznosított lá-
tásmódját. Ez az alapállás még a költészet válságát fölpanaszló dis-
kurzusnak is a gonddal viselt kedély hangján ajánlott új irányt:
„Sokat beszélünk mai napság például a költészet szerepének szűkü-
léséről. Úgy érzem, panaszainkkal némileg elkéstünk. Hiszen körül-
belül a felső paleolitba kellene visszamennünk, ha a vers, a dal, a va-
rázslás igazi fénykorát keressük. Akkor volt csak jó dolga a költőnek,
a varázslónak, a mindennapi hús előbűvölőjének vagy a szellem sá-
fárának. Azóta ez a szerep szembetűnően megcsökkent. Amióta nem
kívánjuk, hogy az ének-vers, a szertartás, a tánc bölénycsordákat le-
gyen képes elénk terelni, attól fogva a művészet glóriája mindjárt
kopni kezdett. A költészet néhány ezer év óta bölénytelen.”

Beláthatatlan veszteség volna, ha Nemes Nagy Ágnes a nem ol-
vasott kivételesek, az eltávolodó klasszikusok sorsára jutna. Ha tűr-
nénk, hogy művei szótlan lakók legyenek könyvespolcunkon. Ha
nem ocsúdnánk rá — lehetőleg nap mint nap — művészetének
intim nagyságára.

(Néma lényegek tolmácsa) A versírást „egyensúlyjátéknak” tartotta; s
e kifejező képpel mutatott rá saját költői gyakorlatára: „Kényes
egyensúly: keskeny ösvény két szakadék között. Vagy másképpen:
az egyértelmű szó és a tagolatlan közérzet párharca.”

Pontos szavakkal nevezni meg a megnevezhetetlent, ékszeres be-
szédben bírni szóra a létezés hallgatag alapjait — lírikusként tehát
néma lényegek tolmácsául szegődni: eszménynek szép volt, praxisnak
gyönyörű lett. Mint ezekben az ars poeticákban: „Mesterségem, te
gyönyörű, / ki elhiteted: fontos élnem. / Erkölcs és rémület között
/ egyszerre fényben s vaksötétben. (…) erkölcs és rémület között,
/ vagy erkölcstelen rémületben, / mesterségem, mégis te vagy, / mi
méred, ami mérhetetlen” (Mesterségemhez); „A formátlan, a véghe-
tetlen. / Belepusztulok, míg mondatomat / a végtelenből elrekesz-
tem. / Homokkal egy vödörnyi óceánt / kerítek el a semmi ellen”
(A formátlan).

Az alkotás megtartó láza („Miben bízik hát a hitetlen? / A vers-
ben és a szerelemben” — A hitetlen), önfeláldozó ethosza („Ki ver-
set ír, az egyszerre legyen / Kőmíves Kelemenné, s Kőmíves Kele-
men” — [Sehová, sehová nem vezet]) végigkísérte pályáján. Abban a
négysorosban is ez az eltökéltség rejtezik, amely — a léttörvények
keménységével szembesülvén — a művészi beszéd szilárd táma-
szát, végleges rendjét áhítja: „Tenger beszéd. Inkább rideg / legyek,
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mint a Húsvét-sziget. // S legyen bár mindez alkati: / én szobrot
vágynék mondani” (Beszéd).

(A test gyűrött köpenye) Nemes Nagynál a látomás nem párás jelenés,
nem mákonyos képzet — hanem a látvány pontosítása („Hogy sze-
rettem a képeket!” — A képekről). A hit és az értelem közös tekin-
tete, a megismerés szenvedélyes műveletei eredményezik mind e
valósághoz hű túlzásokat. Tapasztalás és absztrakció között, rögök
és ragok viszonylataiban, a köztes világok szűkös végtelenjében jár
verseinek alanya; útját testes fogalmak („ujjam csak a te formád ta-
pogatja, / míg felragyogsz kezemben: fogalom!” — A természetről)
és légies matériák („A levegő, amin szilárdan / támaszkodik madár
s madártan” — Között) szegélyezik. A formátlan és a megformált
határán pedig alkalmasint azért jelenhet meg a lényeg, mert a je-
len ség maga válik lényegessé: „ahogy kinőnek és ledőlnek / ezek
a felhős, hosszú törzsek, / egy másik erdő jár a fák közt, / s egy
másik lombot hömpölyögtet” (Ekhnáton az égben).

E lírai metafizika a fény és a vándor toposzával szemlélteti a testi
létezésnél örökebb tartományok sejtelmét: „Mint aki messze hírt
hozott / és aztán végleg elfeledte, / s a szemcsés fényből egy marok
/ benne maradt, batyuba kötve — // így vándorol a feledékeny, /
a teste gyűrött köpenyében” (Mint aki); az istenkereső elszántságot
a teremtés, alkotás, létre-segítés felelősségével társítja: „Amikor én
istent faragtam, / kemény köveket válogattam. / Keményebbeket,
mint a testem, / hogy, ha vigasztal, elhihessem” (Amikor); játszi ko-
molysággal szól a paradicsomi állapotok elérhetetlenségéről a föl-
dön: „Hogy a csak-jó se hal, se hús? / Én nem vagyok manicheus.
/ Az örök üdvösséget én / nem únnám” (A csak jó); s a megváltás
iránti vágyat a kereszt berendezte látvány igényével jelzi: „Az üres
ég. Az üres ég. / Én nem tudom, mit is szeretnék. / Talán más nem
is kellene, / mint ablakomra egy keresztléc” (Az üres ég).

(Tárgyak, növények, angyalok) A tárgyias költészet lényegi tulajdon-
sága, hogy a háttérbe húzódó személyesség a tárgyi környezet meg-
jelenítésének módozatain keresztül szól magáról; az emberi jelenlét-
ről a lírai objektivitás ad számot. Nemes Nagy Ágnes objektivizáló
szándékai, úgy látjuk, ennél összetettebbek. Művei ugyanis oly oda-
adó figyelemmel fordulnak a tárgyakra tagolt létezés felé, hogy azt
érezzük: a lírai én nem egyszerűen elrejtőzni-föltárulni kíván, de a
nem-emberi létezés önértékű pompájáról is beszámolni óhajt, az ás-
ványi tények és klimatikus megmutatkozások is — mint járulékos
fundamentumok — mélységesen érdeklik. Ez a versnyelv etikai tar-
talmakat olvas a vegetatív létezés csodájába („Csak a növény a tiszta
egyedül” — Széndioxid), és szemérmes szelídséggel becsüli meg a tár-
gyak életét („Az én szivemben boldogok a tárgyak” — A tárgyak).

A növények és tárgyak világában tűnnek föl a közvetítés lényei,
az angyalok is. Nemes Nagy angelológiája Rilke angyalnyelvtanát
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hasznosítja; többnyire eldöntetlenül hagyva, vajon természeti léte-
zőben fedez-e föl angyali vonásokat a versbeszéd, avagy a szel-
lemlények valóságos jelenlétével szembesül és szembesít. Az őszi
ködökre rácsodálkozó, baljós közérzettől az allegorizáló életböl-
cseletig igen széles érzelmi és értelmi horizontot vonnak ezek a szö-
vegek; sokféleségükben, sokirányúságukban a költői látásmód bo-
nyolult dinamizmusa nyilatkozik meg: „Most már félévig este lesz.
/ Köd száll, a lámpa imbolyog. / Járnak az utcán karcsú, roppant, /
négy-emeletnyi angyalok. / S mint egy folyó a mozivászon / lapján,
úgy úsznak át a házon” (Október); „Mert végül semmisem marad, /
csak az angyalok s a lovak” (A lovak és az angyalok); „Ül a vékony
Mária / És ölében a fiú // Szélfuvásnyi gyenge zajt hall / Össze-
rezzen: itt az angyal / S ő is tudja: minden angyal / Iszonyú” (Téli
angyal); „Én láttam angyalt. Az se jó. / Futott, nem értem el. / Olyan
mindenki angyala, / amilyet érdemel” (Angyal).

(Poeta faber) Nemes Nagy Ágnes fölfogásában a költő — minde-
nekelőtt, de nem kizárólagosan — a nyelvvel mint matériával fog-
lalatoskodó szakember: poeta faber. Mert veszendőbe mennek az
ihlet legpazarabb sugalmai is, ha nem mesterségbeli tudás veszi
fontolóra s fogja munkára őket. A kézművesek alázatával és anyag-
ismeretével írt Nemes Nagy verset is, versértelmezést is („Én sze-
retem az anyagot” — Alkony). Esszéiben saját művészetének poéti-
kai jellemzőivel is a lehetséges tudatossággal vetett számot.

Magunk is elősorolhatnánk versnyelvtanának főbb elemeit. A leg-
fontosabbak hihetőleg ezek volnának: a nyugat-európai időmértékes
(s jellegadóan jambikus) verselés klasszicitása; egyedi, mindig az adott
versértelemből kifejlő szakaszolás; mondatokra tördelt mondatok (a
tömörség és a hiány szertartásos ereje, a felsoroló és regisztráló beszéd
mágikus hatalma); a tudományos eredetű idegen szavak meghökkentő
poézise (mint ebben a ritkán idézett részletben: „egy néma ábra dob-
banása: / a ló és a lovas feje / szinusz-görbéket ír a tájba” — A lovas);
szempontok és távlatok aggályos váltogatása; emelkedett, de nem pá-
toszos versbeszéd (a megszólalás ünnepi evidenciája); ritmust, dalla-
mot, szerkezetet teremtő és fönntartó enjambement-ok; személytelenség
a nyelvtan fölszínén s tárgyiasság a névszói (nominális) stílusban; a
hanyag rímek eleganciája (a visszafogott virtuozitás alkalmankénti több-
letével); az ismétlés és késleltetés feszültségfokozó retorikai alakzatai
— és így tovább. Amit lehet, szabatosan számba vették már az értők.
Ami mérhető, fölmérve s kielemezve. Egyedül az utolsó lépés meg-
tételére nincs módszertanunk; közelebb férkőzhetni ahhoz, ami a vers-
faragást költészetté emeli, s a múlékonyban maradandóra tapint.

„A hetedik ajtó zárva marad, ott a verscsinálásnak olyan titkai
vannak, amelyekhez már alig-alig lehet hozzáférni. Hogy is lehetne
másképp, ha kezdettől a lélek, a tudat megnevezetlen vagy megne-
vezhetetlen állapotait akarta megjeleníteni. Az érzelmek sen ki föld -
jét, a névteleneket” (Lator László).

597

Eleje:Layout 1  2010.07.21.  19:28  Page 597    (Black plate)



(Tanulni kell) Nemcsak a fák „kimondhatatlan tetteit” (Fák): Nemes
Nagy Ágnest is tanulni, tanulnunk kell. Kell, mert lehet. Protestáns
konoksággal óvott ontológiáját; esztétikumot és etikát egymásba
író eszméletét; a költészet túlvilági szépségébe vetett bizalmát; a fe-
gyelmezett kétségbeesés versnyelvi mozdulatait.

Humanizmusa nem volt, nem lehetett egyéb, mint ragaszkodás a
század romjai alá temetett humánus-humanista műveltséghez. Eu-
rópaiságát a megalázott Európa szavatolta. Ez kölcsönzött szemé-
lyének s életművének méltóságot és tragikumot, s ezért hagyomá-
nyozhat az utókorra mértéket és derűt. Amihez persze kevés volna
a gondolat tisztasága: művészetre, nagy művészetre is szükség van
hozzá. Nemes Nagy Ágnes mindkettőt a rendelkezésünkre bocsátja.
Hiszen „bár líráját, lírai módszerét (…) új és új változatok kal módo-
sí totta, az alanyiságtól a tárgyiasságig, a tárgyiasságtól a prózaversek
személytelenítéséig, szüntelenül létre tudta hozni szavainak azt a ki-
vételes egyediségét, amely nélkül, módszer ide vagy oda — Babits is
erre esküszik —, nincs jelentékeny költészet” (Lengyel Balázs).

(Summa) Beszélő név a Nemes Nagy Ágnesé.

Zsinórpadlás
Tökéletes látszatkeltéssel próbálkozunk
fölö�ünk a zsinórpadláson
a sikoltások kiszúrják a homokzsákokat

miféle sivatag lesz i� ha maguk is lezuhannak
miféle sivatagban csikorognak összetört kiáltások a fogak ala�
miféle sivatag lesz i� lent ha egymás elé állunk

két feketeséggel telt csésze
két köralakú fénytányéron

négy kiszáradt tenyér remeg
talán valaki lapoz végre
és fejünkben á�ologatják a bútorokat

VAJDA GERGELY
BALÁZS
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„Szellemi
gyarapodásom
műhelye”
Tüskés Tibor és a Vigilia

„Hol van az a pillanat, amikor egy ember életpályája eldől: merre kanya-
rodik, kivé-mivé lesz? Meg lehet-e ragadni egy ember életében azt a hely-
zetet, amely magyarázatot ad a későbbi történéseknek? Mi befolyásolja hi-
vatásunkat, felnőttkori választásainkat, döntéseinket, jövendő sorsunkat?

A kérdéseket a magam életére próbálom lefordítani. Mikor dőlt el, hogy
életemet az írás, az irodalom szolgálatába állítom, hogy az irodalom élet-
formámmá vált? Milyen messzire kell visszamennem ahhoz, hogy némi
bizonyossággal azt mondhassam: ez a szó, ez a találkozás, ez az intés volt
számomra meghatározó, sorsszerű? Kinek köszönhetem mindazt, amit ér-
téknek, eredménynek, teljesítménynek mondhatok?”

Ezekkel a gondolatokkal kezdi Tüskés Tibor az Életünk folyóirat
2005. 7–8. számában megjelent Mester és tanítvány című írását, amely-
ben Rónay Györgyhöz, a Vigiliához és ezen keresztül az íráshoz való
kapcsolatának alakulását elemzi. Visszafelé nyomoz az időben —
ahogy írja —, hogy kiderítse, kinek köszönheti ezt a kötődést, s hogy
megtalálja azt a momentumot, ahol minden elkezdődött.

Tüskés Tibor hívő ember volt. Ez nem pusztán annyit jelentett, hogy
katolikus családban született, hogy gyermekkorában megkeresztel-
ték, hogy a nagykanizsai piarista gimnáziumban végzett, s hogy né-
hány évig cserkészkedett. Ez élő, valóságos hit volt. Életének utolsó
évében vezetett naplójának feljegyzéseiből ez tisztán kirajzolódik. Imád-
ságok, spontán fohászok, a mellékesen feljegyzett szentmisékre vo-
natkozó bejegyzések, mind-mind azt mutatják, hogy nemcsak beszélt
róla, hanem valóban élte is. Mindazonáltal azt mondhatnánk, hogy
nagyon „szemérmes” volt a hitét illetően. Nem „missziózott”, nem be-
szélt, nem írt ezekről a dolgairól, még talán legszűkebb környezete szá-
mára sem tárulkozott ki. Maga azonban egyházi házasságot kötött a
legvadabb Rákosi-korszakban, s nem sokkal később gyerekeit is meg-
kereszteltette. Ide kívánkozik Sík Sándor néhány gondolata is, amit
az igazi vallásos költészetről írt: „…akár ki se ejtse Isten nevét, ki se mond-
ja a vallás szavait”, akkor is meglesz „a levegője, a láthatatlan vezető su-
gara, az észrevétlenül velecsengő mélységi rezonanciája”.

Tüskés Tibor életvitelében, műveiben, erkölcsi tartásában benne
csengett a hívő ember jóra való elköteleződése, törekvése. Mindeh-

BARTUSZ-DOBOSI
LÁSZLÓ

1971-ben született. Író, az
Irodalmi Páholy főmunka-
társa, a Ciszterci Rend Nagy
Lajos Gimnáziumának a
tanára Pécsett.
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hez hozzá kell azonban tennünk, hogy életünk során folyamatosan
változik bennünk a hithez való viszonyulásunk, s annak megélése.
Alakul, nemesedik, élővé válik. Tüskés Tibor életében is megfigyel -
hetjük ezt a folyamatot. A gyermekkorban megtanult, s a felnőtt-
ségben megharcolt hitét, az évek múlásával párhuzamosan, gya-
korló keresztény életformává érlelte. Szentségi élet, fohászok, lelki
beszélgetések, asztali áldások, személyes imádságok jelzik lelkének
„megérését”. Ezt a külsőségektől mentes, valódi odaszánást kéri
számon minden hívőtől egy 1991-es írásában, amelyet a Vigilia kör-
kérdésére „Orvosság kell a betegnek…” címmel jelentetett meg. Egy
2003-as körkérdésben pedig már egyenesen Pilinszky „tragikus
derű”-jét teremtő, kreatív pesszimizmusra fordítva követeli a ke-
resz tényektől a cselekvést, a tettet.

Nagy szerepe volt ebben persze annak is, hogy életének megha-
tározó személyiségei — szülei, majd később tanárai, akik elindították
őt a pályán —, maguk is ezt az életformát élték. Jó érzékkel nyitották
meg az érdeklődő diák szemét a katolikus szellem és lélek hittel át-
itatott irodalmi színterei felé. Az 1940-es évek második felében egy-
mást követően léptek „színpadra” a korszak katolikus költői, írói a
kisváros középiskolás diákjai előtt.  Mécs László, Rónay György, Sík
Sándor, Kunszery Gyula olyan névsor, amelyet nem lehet könnyen
elfelejteni. Tüskés Tibornak is ők voltak az első irodalmi élményei.
Egyik tanára, Juhász Miklós — akiről a későbbiekben még lesz szó
— hívta fel a figyelmét néhány olyan lapra, amelyben ötvöződni lát-
szott a fentebb már említett hittel átitatott szépírás, azaz a katolikus
irodalom. Így lett a még csak 16 éves diák 1946 decembere óta előfi-
zetője az akkor újrainduló Vigiliának. Ki gondolta volna akkor, hogy
ez a kapcsolat egy életre szól majd? A történetet maga Tüskés Tibor
mondja el az Apokrif napló című írásában, amelyet 1985-ben, a Vigilia
fennállásának 50. évfordulója alkalmából publikált a lapban.

A lapnak a ’60-as évek közepétől már nem pusztán előfizetője, hanem
szerzője is lett. Akkor nyílt több lehetősége a publikációra, amikor
1964. augusztus 15-én kiebrudalták a Jelenkor főszerkesztői székéből,
s amikor nagy példaképe és pártfogója, Rónay György jegyezte a
lapot. Ő volt az, aki először véleményt formált Tüskés Tibor írásairól,
s az ő szerkesztői módszereit, elveit és ízlésvilágát igyekezett alkal-
mazni, amikor maga is lapot szerkeszthetett. Életében összesen ti-
zenhat tanulmánya jelent meg a folyóirat hasábjain, számos körkér-
désben foglalt állást, s több recenzió is jelent meg a könyveiről. A szó
és a vonal, a Pannóniai változatok, valamint a Mérték és a mű került „te-
rítékre” a lap hasábjain.

Ha csoportosítani akarjuk Tüskés Tibor Vigiliában megjelent írá-
sait, a tematikus válogatás tűnik a legszerencsésebbnek. Így be-
szélhetünk papművészekről, népi írókról és maga által választott
mesterekről készült írásokról, egyéb művészeti tárgyú beszámo-
lókról, egy útirajzról és a lap által kiküldött körkérdésekre adott vá-
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laszokról. Az írásokat a tematikákon belül igyekeztem kronológiai
sorrendben feldolgozni.

A papművészekről szóló tematikában három nevet kell a megje-
lenésük sorrendjében megemlítenünk: Kocsis Lászlóét, Puszta Sán -
dorét és Prokop Péterét. Ezek közül és minden egyéb, a Vigiliában
megjelent írását is figyelembe véve, az akkor Pécsett élő, papköltő
Kocsis László életét és munkásságát dolgozta fel első publikációjá-
ban, 1965 májusában. A tanulmány Szöllősy Tibor néven jelent meg
a lapban. Tanárként, erővel leváltott és kidobott szerkesztőként nem
kockáztathatott, ezért édesanyja leánykori vezetéknevét választotta
álnévnek. Tüskés, aki személyes ismeretségben állt Kocsis Lászlóval,
szívügyének érezte, hogy az elfeledett embert és életművét országos
plénum előtt is bemutassa. Tanulmányában Kocsis László pályakez-
désének nehézségei mellett, a katolikus irodalom korabeli — 1920–
30-as évek — problémáit is igyekszik megmutatni. Pontosan azok a
gondolatok érződnek ki írásából, amit fentebb már a Vigilia meg-
születésének körülményeit ismertetve, vázoltam. „A pályakezdés ne-
hézségeit akkor értjük meg igazán, ha arra gondolunk, hogy a kor úgyneve-
zett katolikus közvéleménye legalább annyira idegenül állt szembe a java
irodalommal, az értékes költészettel, mint ahogy például a Nyugat köre ér-
tetlenül fogadta egy pap költő jelentkezését, a vallásos élményvilág költői ér-
tékű megszólaltatását. (…) Katolikus irodalmon — ha egyáltalán helyes e ki-
fejezést használni — kölcsönösen valami sekrestyeszagú irodalmat, szívképző
olvasmányok tárát értették, biedermeier hangulatok, az érzések szirupos-
cukrozott kifejezését, az almanach líra fonnyadt virágainak ápolását. Annak,
aki pap volt és verset írt, s a versben a maga katolikumának a mélyebb és tel-
jesebb kifejezését kereste, elsősorban ezzel a köztudattal, a »fehér irodalom«
nyomasztó szürkeségével, a katolikus közgondolkozás szűk igényeivel és a
java irodalom merev elutasításával kellett megküzdenie.”

A papművészek tematikánál maradva, időrendben másodikként
Puszta Sándorról írt ismertetőt 1976-ban, amely aztán később, az
1985-ös Virrasztók antológiában is helyet kapott. Dicséri a somogyi
származású, írásaiban Ady és Illyés hatásaitól sem mentes teológus
bátorságát, amellyel az Isten-élmény költői megfogalmazása, a szo-
ciális felelősség és az elkötelezettség mellett foglal állást. Erényként
említi a Puszta Sándor írásaiból áradó pontosságot, megfogalma-
zásának dokumentáló, regisztráló erejét. Nem véletlen, hogy Tüs-
kés Tibor felfigyelt erre a momentumra, hiszen az általa tett megál-
lapítást akár saját magáról is írhatta volna. Aki már hallotta Tüs kés
Tibort egy témában megnyilatkozni, tudja miről beszélek. A kezé-
ben tartott cédulái mögött mindig felelősségteljes, mélyreható töp-
rengés, kiérlelt munka állt, s ettől hatottak megállapításai a leírt szö-
veg szabatosságával.

Elemzésében feszes, minden felesleges áltudományosságtól
mentes, mégis érzékeny, pontos képet fest az egyre elmélyültebben
verselő költőről. Ismerteti rádiós és újságírói munkásságát, hábo-
rúellenes verseinek és magának a költőnek elhallgattatását, majd
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1969-es újbóli színrelépését. Ezt az időszakát a belső elmélyülés jel-
lemzi, akárcsak Tüskés tanulmányát Puszta Sándor költészetében.

A papművészek harmadik, 1979-ben megírt alakja, Prokop Péter
— az 1956 óta Rómában alkotó művész — kicsit kilóg a sorból, hi-
szen őt nem mint költőt, hanem mint festőt mutatja be egy János -
halmán látott kiállításán keresztül. Megdöbbentő, hogy Tüskés
Tibor ugyanolyan biztonságosan „közlekedik” a festészet, a fest-
mé nyek között, mint a költészet útvesztőiben. Magabiztos, értő so-
rait olvasva azt gondolnánk, vers vagy festmény, számára ugyan-
annak az alkotó szellemnek másfajta megnyilvánulása. Ismeri és
használja a különféle anyag, technika és a hozzájuk tartozó mód-
szerek sokaságát, a különféle stílusirányzatokat és azok képvise-
lőit. Prokop művészetéről például olyan átfogó képet fest, amely-
ben eljut az impresszionista kezdés után, a bizánci hagyományok és
a reneszánsz felé tett kitérőt követően, a modern 20. századig, Klee-t
és Picassót hozva fel mondandójának tanújául. Képzőművész tech-
nikájának lelki hátterét föltárni valahogy így kellene! Tanulhatná-
nak tőle a műkritikusok! No de talán nem is annyira meglepő ez a
ráérzés, hiszen Tüskés munkásságát át meg átjárta az elsődleges
művészi érzékenység, s az a bizonyos lelki háttér is azonos alapo-
kon — a hit biztos talaján — nyugodott mindkettőjüknél.

A népi írókról „sorozatban” Kodolányi foglalkoztatta a legjobban.
Vele két külön írásában is találkozhatunk. Az elsőt még 1973-ban,
Kodolányi Jézus regényéről, az Én vagyok címűről írta. Talán ez a ta-
nulmánya mutatja meg leginkább azt a már fentebb említett hívő Tüs-
kés Tibort, aki nemcsak az irodalom és a művészetek terén mozog ott-
honosan, hanem — úgy látszik — a teológiában is. Ismeri és használja
az egyházias kifejezéseket, a Jézus irodalmat (Renan, Papini stb.), s
akárcsak Kodolányi, ő maga sem „kezd vallástörténeti vitát, nem bonyo-
lódik filozófiai meditációkba”. Egész írásán érződik a személyes érintett-
ség. Nem pusztán azért, mert Kodolányit — úgymond — ő fedezte fel
a magyar irodalomnak, hanem azért is, mert a téma — Jézus élete —
is az övé. Vallomás van ebben az írásban. A hívő irodalomtörténész
vall egyik „kedvencéről”, akinek sorsát, életkörülményeit, a kort és a
történeti viszonyokat is ismeri, amikor művét írta (1950/51). De val-
lomás abból a szempontból is, hogy olyan témát érint, ami több mint
szépirodalom, mint művészi alkotás. Ez egy tanúságtevés, ezért olyan
árnyalt és bensőséges mind a könyv, mind a róla szóló recenzió.

Kodolányiról szóló másik írása, a Kodolányi nyelve, 1989-ben je-
lent meg, s egy igen érdekes felvetéssel él. Az egész szövegen az
eleven szem felfedező figyelme érződik. Kodolányi írásainak stílu-
sát összehasonlítva Pázmány Péter írásaival, megállapítja, hogy a
kétféle felekezethez tartozás kétféle mondatszerkezet alkalmazásá-
hoz vezethet. A katolikusokra inkább az alárendelő szerkezet, az
értelmezés, magyarázás, a prédikálás, míg a protestánsokra a mel-
lérendelő szerkezet, a felsorolásszerű, párhuzamos elrendezésű ige-
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hirdetés a jellemző. A rövid, mindössze két oldalas írás értékét nem
az adja, hogy valamiféle új, tudományos felismeréssel áll elő: ez
szinte lényegtelen, hanem az, hogy írásaiban mindig érződik a sza-
vakat logikus rendbe rakó, a gondolatot szárnyaltatni tudó dikció
lendülete. Ráérez valami nyelvtani finomságra, s azt rögtön nagyobb
távlatokba, az Istent dicsőítő homíliák metafizikai magaslatába he-
lyezi. Tüskésben jelen volt a hasznos szépségre való fogékony ság, a
távlatokat átfogó, forrásokig hatoló, s mindenféle dog mán felül-
emelkedő intelligencia. Mindezt teljes természetességgel tette a leg-
különfélébb témákat illetően is.

Talán nem annyira meglepő, de egészen személyesre sikeredett
az 1975-ös Várkonyi Nándorról készült írása is. Várkonyit Tüskés
több más írásában is szellemi édesapjaként aposztrofálta, s hogy
miért, arra ebben a tanulmányban adott választ: „Példát adott, hogy
egy vidéki város könyvtárszobája fölé teljes emberi és írói életet lehet bol-
tozni. Megmutatta, hogy a látszólagos és vélt magány szigeteiről az em-
beri múlt nagy távlataira és jövendő reménységére nyílhat kilátás.”

A maga által választott mesterek témában feltétlenül és első helyen
kell megemlítenünk azt az 1988-ban megjelent írást, amelyet Tüskés
Rónay György: A párduc és a gödölye című könyvéről adott közre. Tüs-
kés, mint fentebb már említettem, egyik legfőbb mesterének tekin-
tette Rónay Györgyben az írót, a szerkesztőt és magát az embert.
Ezért nem pusztán a könyvének elemzésére vállalkozik ebben az
írásában, hanem a történetben felfedezhető „harmadik réteg” feltá -
rására is, azaz a mindenkori morális állásfoglalás fontosságára. Tüs-
kés szerint Rónay nem véletlenül választotta könyve címét Izajás
próféta jövendöléséből, hiszen ebbe belefogalmazta emberi és mű-
vészi pályája végső summázatát. A legfőbb kérdések egyikére
igyekszik ugyanis választ találni: Van-e megbocsátás? Lehet-e veze -
kelni az elkövetett, de megbánt bűnök után? Tüskés megfogalma-
zása szerint Rónay ezekre a kérdésekre végül a keresztény és egyben
a saját világképe alapján adja meg a választ. „A föloldást csak a bűn
tudatosodása és a jócselekedet, a segítés hozza meg. Rónay hisz abban, hogy
az ember megmenthető, a félelem legyőzhető. A bűntudat föltisztulása so-
hasem túl késő, az ember megváltható.”

Ide kapcsolódhat Tüskés egy másik írása is, amelyet 1993-ban
Arcképvázlat Fábián Istvánról címmel jelentetett meg. A cím alapján
kissé ellentmondásosnak tűnhet a helyzet, hiszen ezt Rónay György
születésének 80. évfordulója apropóján hozta le a Vigilia. A szöveg -
ből azonban hamar kiderül, hogy Rónaynak Gödöllőn Fábián Ist ván
tanította a francia irodalomtörténetet a premontreieknél, s in nen a
kapcsolat. Megtudhatjuk azt is, hogy Rónay Fábiánnak mutatta
meg első verseit, írásait, ahogy ezt majd pár évtizeddel később Tüs-
kés Tibor teszi saját írásaival, Rónaytól várva az első szakszerű bí-
rálatot. Így lesz teljes a kör. Fábián — kis túlzással — útjára indítja
Rónayt, aki ezt továbbadva, terelgeti Tüskést. A sors érdekes for-
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dulata, hogy később Fábián István és Tüskés Tibor is Pécsre kerül-
nek, mindketten tanárok lesznek, s Tüskés Tibor közli Fábián István
írásait a Jelenkorban. Így lesz a mester mesteréből kolléga, barát és
munkatárs.

Visszafelé haladva az időben, legutoljára, 2005-ben jelent meg
egyik legkorábbi „mesteréről” készült írása, az Egy piarista tanár em-
léke, amelyben egykori gimnáziumi hittantanárának, cserkészveze-
tőjének, Dr. Juhász Miklósnak állított emléket. A kettejük közötti
kapcsolat mélységét, a szellemi indulás kezdőlökését talán legjob-
ban magának Tüskés Tibornak itt közölt néhány sora fejezi ki: „Ha
arra kellene válaszolnom, mi tett azzá, ami vagyok, mit tartok ma művé-
szi és morális értéknek, azt mondhatnám, hogy egész ízlésem, esztétikai és
erkölcsi igényem gyökerei ide, ezekbe az évekbe, ezekhez a forrásokhoz nyúl-
nak vissza.” Tudniillik azokhoz, amelyekkel Juhász Miklós terelgette
diákjainak fogékony érdeklődését irodalom, kultúra és legfőkép-
pen a hit terén. Érdekes iróniája a sorsnak, hogy a szerzetesrendek
1948-as feloszlatásának köszönhetően, az ebben az évben Pestre ke-
rülő Tüskés Tibor a továbbiakban is tarthatta a kapcsolatot a szin-
tén Pestre költöztetett piarista atyával. Több diáktársával együtt
rendszeres vendége lett a rendházban, a miséken, lelkigyakorlat-
okon, filozófiai, teológiai előadásokon mindaddig, amíg 1952-ben
az atyát le nem tartóztatták. Az emlékező írásból az is kiderül, hogy
a „bulányista” atyával való tényleges kapcsolata 1957-ben végleg
megszakadt, ám a tőle kapott indíttatás mindvégig megmaradt. Az
írás olvasása közben mindvégig úgy éreztem, hogy ez a válasz a ta-
nulmány elején idézett, szintén 2005-ben az Életünkben megjelent
írásában feltett kérdésre. Itt, ekkor és ennek a személynek a hatására
dőlt el minden.

Az egyéb művészeti tárgyú beszámolók között nincs két egyforma
sem tartalmát, sem műfaját tekintve. Előkerül itt szobrászat, betle-
hemezés, festészet, de még a filmművészet is. Ebben a sorban első-
ként érdemel említést az 1975-ben keletkezett Till Aran szobrai Válon
című elemzés, amely egy hódmezővásárhelyi szobrász kiállításá-
nak és a különleges helyszínnek az értő bemutatása. Ebben az írás-
ban előbukkan Tüskés történészi vénája is, amikor az Ürményi
József országbíró által épített hatalmas templomot és családi mau-
zóleumot mutatja be. Kitűnő érzéke volt a hangsúlytalan hang-
súlyokhoz. Úgy tudta megvalósítani a hozzáértő szakszerűség, a
tárgy iránti lelkesedés és a föltétlen objektivitás egységét, ahogy
talán senki más. Nem veszett bele az adattengerbe, s kerülni tudta
a műelemzés komolykodó szárazságát.

Egészen egyedi írás az 1976-ban publikált Balatonszentgyörgyi
bábtáncoltató betlehemezés című ismertetés. Itt Tüskés egy különle-
ges karácsonyi népszokást és annak az idők során történő lassú el-
sorvadását írja le. A betlehemezés bemutatása során kiderül, hogy
ezt még 1947-ben, hetedikes gimnazista korában jegyezte le! Meg-
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döbbentő, hogy már diákkorában mennyi tudatos készültség volt
benne! Azóta alapos tanulmányokat folytatott a témát illetően,
amint ezt a tanulmány végén sorakozó szépszámú felhasznált iro-
dalom is mutatja. Ismerteti a bábuk számának csökkenését, szere-
pük elhomályosulását, a különféle népi kifejezések és az irodalmi
hagyományok kapcsolatát. „A magyar bábtáncoltató betlehemezésben kü-
lönféle elemek, a görög bukolikus pásztorköltészet és a római irodalom nyomai,
az ősszláv népi szokások, a középkori misztériumjátékok és iskoladrámák
hatása, a vásári mutatványos bábjátszás elemei keverednek egymással.”
Figyelemreméltó az a széles látókörűség, az a tág horizont, amit a
látszólag legegyszerűbb, leglokálisabb események köré kerít. Elem-
zéseinek van íve, kerete, mondandója. Nem sokan tudnak így szólni
ilyen témákról: ilyen szakszerűen és mégis élvezetesen. Természe-
tesen ötletes a megközelítésben, s kérkedés nélkül lebbenti fel a ku-
lisszatitkokat. A bemutatás végéről nem hiányozhat magának a le-
jegyzett „játéknak” a szövege sem. Így teljes a kép, a mondandó.

Érdekes átmenetet képez két csoport között az 1985-ben publi-
kált Kondor és Pilinszky című írása, amelyben az egymás iránt köl-
csönös megbecsülést és vonzalmat érző két művész kapcsolatát
elemzi, ismerteti.

Egy festő és egy költő, akiket elsősorban a művészet irányában
való elköteleződés kapcsolt össze. Tüskés, a kettejük között kiala-
kult kapcsolatot magyarázva a következőt írta: „Amilyen mély volt
Pilinszkyben a képzőművészet iránti érdeklődés, ugyanolyan erős vonza-
lommal, sugárzással vette körül Kondor Bélát az irodalom, a filozofikus,
gondolati költészet.” Néhány oldallal később: „Kondor festészetében és
Pilinszky költészetében több olyan motívum, alapmetafora található, amely
a két alkotó világát mélyen összeköti.” Hatottak egymásra, egymás mű-
vészetére, s talán egymás hitére is. Kettejük közül egyértelműen
Kondor volt a „nehezebb eset”, ha lehet ilyet mondani. Vívódások,
lelki harcok, belső konfliktusok gyötörték, de a transzcendens iránti
útkeresése folyamatos volt. Idővel egyre több, s egyre hitelesebb
bibliai, egyházi témájú képet készített.

Tüskés ebben a tanulmányában nagyszerűen oldotta meg a fel-
adatot, hogy egyszerre adjon képet egy festő és egy költő művé-
szetéről, hitéről, életük legfőbb kérdéseiről, s az emberi kapcsolatok
legmélyebbikéről, a barátságról. Tüskésnek ebben az alkotásában
megismerhetjük a művek emberi tónusára érzékeny esztétát, aki
igényesen elemez. Írása lendületes, lelkiismeretes, rangot és távlatot
adó összegzés két ember barátságáról. Többek között azért, mert nem
túlozza el a jelzőket, nem „túllihegéssel” demonstrál. Szerencsés
összhangját látom benne esszének, irodalom- és művészettörténet-
nek. Mitologizálás helyett egzakt kortörténeti adalékokkal teszi
plasztikussá a megrajzolt két portrét.

Teljesen elüt a többitől a 2001-ben megjelent Időrétegek című írás,
amelyben egy Magyarországról elszármazott, s az Egyesült Álla-
mokban sikeressé váló filmproducerről, Will Hubertről, s a vele
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