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Kedves Püspök Úr, kedves Asztrik atya, rövid leltárra sze-

retnélek kérni, azt az idõpontot felidézve, amikor Várszegi

Imre magára öltötte Asztrikot, vagyis a polgári öltözéket a

reverendára cserélte. Ez az otthon elengedésének pillana-

ta is. Milyen emlékeket említenél, amelyeket meghatározó

útravalónak érzel a fiatalságodból, és most is õrzöl a háti-

zsákodban?

Szeretõ és gondoskodó családi otthonból jövök, bár ez
nem jelenti azt, hogy a nélkülözés elkerült; a II. világ-
égés után járunk, magam is háborús gyermek vagyok.
Soproni polgári környezetbõl származom, visszamenõ-
leg mindenki a hitét gyakorló római katolikus, így a
világ legtermészetesebb dolgaként kaptam az erre va-

ló készséget, az imádságot, a keresztény
életstílust. Bár állami iskolákba jártam, a
kamaszkor tudatosította bennem az élõ
hit igényét. Édesanyám 1952-ben beíra-
tott hittanra, de könyvtáros lévén ezt az
egyenes gesztust fel kellett adnia – majd-
nem mindketten repültünk. Az az épület
régebben evangélikus tanintézetként mû-
ködött, falai õrizték ennek hagyományait,

s ellenálltak az igazgatóhelyettes gyakori figyelmezte-
tésének, miszerint mi marxista és ateista alapokon ál-
lunk. 

Kiskorom óta szoros kapcsolat fûzött a bencés atyákhoz,
és az érettségi idejére megérett bennem a döntés. Vi-
lágos fordulópontként Marton József atya újmiséjén
erõs és tudatos hívást éreztem Szent Márton hegyére. 

E váltás nem volt egyszerû házi feladat: a szeretett és
kényeztetett egyetlen fiú rövid idõre szembekerült a

családdal. De átvészeltük egészségesen, és lassacskán
a diplomát, unokát váró szüleim valamint környeze-
tük belátta, hogy ez így történt helyesen. Õsi tapaszta-
lat: ha a gyermek boldog, akkor a szülõ nyugodt. Hi-
vatásom ezt megadta és megadja nekem, így minden
érintett elérte és megérte a békességet.

A bencés közösségben évente háromszor olvassátok el a

benedeki Regulát – ez egy tapasztalati hagyomány, misze-

rint a monostorba lépõ újonc is ezt kell tegye, hogy ponto-

san felfogja, mire lép be. E 73 fejezet a szerzetesi közösség

mindenre kiterjedõ protokollja. Ahogy a keresztény szó-

használatban szokás fogalmazni: felszabadít valamirõl va-

lamire.

A Regula keletkezése óta jó másfél ezer év telt el, s e sza-

bályfüzér maradt, ami volt. A társadalmi környezet viszont

gyökeresen megváltozott. Miképpen lehet ezt az ellent-

mondást feloldani, a re-lectio alkalmával evvel megbékél-

ni?

A Regula csodálatos mondata: „az Evangélium vezetésé-
vel járjuk az Õ útjait”; ezzel utal vissza bennünket az
örömhírhez. Vagyis a mindig létezõ kérdéshez: ho-
gyan legyünk ma keresztények, hogyan legyünk Jézus
Krisztus követõi, hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Ez
a körülményektõl nem, de a kortól független kérdés,
amelyre a közösségnek és a személynek is külön vá-
laszt kell adnia. Regulánk ezért idõszerû, mindig a je-
lenre hív. Ahogy a prológus idézi a zsoltárost: „Ma, ha
az õ szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!”
A feladat tehát napi rendszerességû, mindig újrafogal-
mazva és más módon, de mindig Krisztust követve. E

A közös nevezõt keresem
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nélkül erejét veszti, vesztené az életmód és a tanúság
egyaránt.

Amit mondasz, azt már a rajtad lévõ vértezettel mondod,

az újonc azonban a zajból hirtelen lép át a csendességbe...

Igen, ez valóban nagy váltás egy emberpalántának;
azonnal belsõ munkára, passzivitásra ítéltetik. Ezért
az elmúlt évtizedek gyakorlata szerint mi már nem ve-
szünk fel 18 éves jelentkezõt, hanem lehetõleg az elsõ
diploma után, amikor keresése és következtetései már
tudatosabbak abban, hogy milyen útra lép, mit hagy
ott. Vagyis a csend, a belsõ munka és a spirituális élet
igényével érkezik.

Másrészt a közösségben a személyek egymáshoz való vi-
szonyrendje mindig ugyanaz marad; a felebarát meg-
értése, terhének hordozása, az egyáltalán nem magá-
tól értetõdõ testvéri szeretet fenntartása állandóan
ápolandó feladat.

A mögöttünk hagyott években láthattuk, hogy az embe-
rek mennyi szenvedést hordoznak magukkal. Ezek
megérlelték bennünk is a nyilvánvaló késztetést az ir-

galmas szeretet gyakorlására; aktuális igehirdetõnk és
tanítónk, Ferenc pápa lépten-nyomon erre hívja fel a
figyelmünket. Én is ezt látom a legégetõbb parancso-
latnak.

Ha a Regula oldalaira messzirõl tekintek, néhány fontos ki-

fejezést élesebb körvonalakkal látok. Ezek egyike a lemon-

dás. Az egyéni akaratról, a világi kísértésekrõl, vágyakról,

kötõdésrõl személyekhez, tárgyakhoz etc.

Ezzel ellentétben, a monostor falain kívül alig létezik más

szó, amit a globális anyagelvûség, az ún. piacgazdaság

jobban megvetne, hiszen ez szembemegy a kapzsiság fel-

kínált gyönyörével. A kísértés – az eltelt évszázadok során

– itt is megsokszorozódott. Hogyan lehet ennek ismereté-

ben megtartani a munkást, sõt újakat szerzõdtetni a szõlõ-

be?

Szent Benedek arra figyelmeztet, hogy a jelentkezõnek
mondjanak meg minden kemény és nehéz dolgot,
amely által Istenhez jutunk. Valóban nem szerencsés,
ha a lemondást túlhangsúlyozzuk, ez visszariaszt. De
ha úgy közelítjük meg, hogy a lemondás szabaddá
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tesz – a nagyböjtben ez különösen érvényes gondolat
–, akkor a javunkra szolgál, hogy eltávolodhatunk haj-
landóságainktól, vágyainktól, megnyílunk az istensze-
retetre, az emberek szolgálatára. Ez a belátásos tanu-
lás példája minden kísértések közepette. „Mit használ

az embernek, ha az egész világot megnyeri
is, lelkében pedig kárt vall?” (Máté 16, 26)
Kiszolgáltatott rabszolga lesz. Aki ezt a
paradoxont megérti, az válik részlegesen
vagy teljesen szabaddá.

Szeretnék kiemelni a Regula tartozékaiból

még egy elemet: ez az ítélkezés. Ennek

alapja saját magam összehasonlítása má-

sokkal. Az arra irányuló vágy, hogy e pár-

huzamból nyertesként kerüljek ki, akár kül-

sõ, akár belsõ tulajdonságaimat tekintve. A pannonhalmi

legendakörbõl idéznék egy mondatot: A ciszterek földjei

bezzeg több esõt kaptak, mint a mieink.

Sem az összehasonlítás, sem az ítélet iránti vágy nem vet-

hetõ le kabátként, de mind az egyén, mind a közösség szá-

mára boldogtalanító eredményre vezet. Átjárja, beláncolja

egész életünket. Elidegenít egymástól. Szent Benedek mi-

lyen gyógyteát kínál erre, és mit szívlelhet meg ebbõl a

hétköznapok embere?

Az örök emberi kísértésekre választ kell adni. A Regula
gyakorlati kézikönyv is, amely – mint egy iskolában –
jó gyakorlatokat tartalmaz. A monostor az Úr szolgá-
latának iskolája. Negyedik fejezetének címe egy kér-
dés: Melyek a jó cselekedetek eszközei? Közel 73 csele-
kedetet sorol fel, és ezen a skálán minden hangon mu-
zsikálni kell ahhoz, hogy az ember tükröt tarthasson
maga elé, szembesüljön és megküzdjön a félelmekkel.
Reguláink a ciszterciekkel közösek ebben a mondat-
ban: „Elõször is: szeresd az Úristent, teljes szívbõl, teljes
lélekbõl és teljes erõdbõl”. És a mentõöv: „Isten irgalma
felõl soha kétségbe ne essél!” Tehát nem tudsz olyan
bûnös lenni, hogy Õ ne könyörülne meg rajtad.

Személyes tapasztalatom, hogy az ember nemcsak hit-
tel, érzelmileg lásson be valamit, hanem tudatosítsa
ezt. Ez nagyon felszabadító az élet minden területén,
és tompítja az ítélkezés kísértését.

De az ítélet, sõt az elõítélet nem minden esetben elveten-

dõ, mert ezek védelmet adnak a bizonytalan vagy kárté-

kony helyzetek ellen: hasznos, ha a skorpióval tartózkodó

vagyok, hasznos, ha a tolvajt nem hagyom egyedül

Csontváryval. A határmezsgye vonala tûnik inkább nehe-

zen meghúzhatónak, ahol már a rossz indulat kezdõdhet

el.

Igaz. A szenvedés kivédésének módszertana ez. És forrá-
sa annak, hogy meg tudunk-e szabadulni a helytelen
ítélet és elõítélet terhétõl?

Kedves Testvérem, lépjünk most ki a pannonhalmi csen-

dességbõl a védtelenebb világi térbe. Ha névjegyet készít-

hetnék Neked, akkor két szót mindenképpen ráírnék: elfo-

gadó, befogadó. Téged különösen jellemez a különbözõ

szemléletû, meggyõzõdésû embertársaiddal való készség

a párbeszédre. Méltó és igazságos ily módon közlekedni a

jelen idõben, de az is tény, hogy e két jelzõ bizony megfa-

kult: a tolerancia trombitásai gyakran minden más hang-

szert elhallgattatnának. Honnan az erõ erre benned, és mi-

lyen közlekedési tanácsot adnál ebben a kevésbé türelmes

járókelõnek?

A középkori teológia fogalmaz sokszor így: Deus semper
major / Isten mindig nagyobb, ti. a szívünknél. Az
Evangélium csodálatos története a gazdaember két
adósáról szóló, amelyben a gazda az egyiknek elen-
gedte a tartozást, aki viszont a másiknak esik, és a sa-
játját követeli rajta. A gazda pedig számon kéri a hi-
ányzó nagyvonalúságot, amely ez esetben a közös ne-
vezõ lehetne. Tehát, amíg csak lehetséges, addig a kö-
zös nevezõt keresem: legalább egyszer teremtsek
olyan helyzetet, amikor meghívom a másikat. Ne az
én, hanem az õ szabadságán múljék, hogy elfogadja
vagy elutasítja ezt. Amikor Cézár hatalomra jutott,

gyakorolta a Clemencia Ceasaris
elvét. Akkor Isten nagyvonalú-
ságát miért vonnánk kétségbe
irányunkban? Ennek legalább a
nyomában szeretnék járni.

Az utóbbi évtizedek visszatérõ

gondolata, hogy az egyház lazít-

son a merevségén, törje meg

azon dogmákat, amelyek a libe-

rális gondolat útjában állnak. 

Vagyis változtassa meg a hagyo-

mányos értékek rendjét, értékel-

je át a nemek szerepét, tegye nyilvánvalóvá a nyitott társa-

dalom iránti készségét. Ez a nyomás néhol eredményes: az

anglikán vagy az északi evangélikus egyház rohamtempó-

ban menetel az önfeladás felé. Szent Benedek rendjét meg

fogja ez mozdítani?

Bízom benne, hogy nem. A józan távolságtartás, remé-
lem, ettõl is megóv minket. Az a belsõ kényszer, misz-
sziós vágy, hogy mi, keresztények mindenkit katolizál-
ni akarunk, nem mindig szerencsés. Értsük ezt jól, de
ez szabadság kérdése, amit felajánlhatunk. Meghirdet-
hetjük, de a másik fél fog dönteni. Nekünk alázattal il-
lik elfogadni, hogy nem mindenki lesz keresztény a
környezetünkben. Az élesztõbõl elég egy kevés, hogy
megkelessze a tésztát, a mécses, ha finoman is, de vi-
lágít. Az evangéliumi spiritualitás megõrzi az emberi
méltóság határait, például a férfi férfi, a nõ pedig nõ
marad; modern világunkban ez már ajándék, amivel s
a többi hasonlóval nekünk egyszerûen és polémia nél-
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kül élni kell. De élni kell! Ne essünk kétségbe. A siva-
tagi atyák egy meglehetõsen romlott civilizációból vo-
nulnak ki a peremvidékre: ez a valódi szerzetesség va-
lódi kezdete. Egyikük, Antonius Antal atya írja: eljön
az idõ, amikor az emberek megbolondulnak, és azokra,
akik nem olyan bolondok, mint õk, rátámadnak, és azt
mondják nekik, te bolond vagy. Nos, éppen itt tartunk.
Fájó szívvel nézem ezt, és úgy érzem, hogy az Isten jó-
sága és a beléje vetett hitem mentesít attól, hogy ez

engem ostobaságra kényszerít-
sen. Az emberi nem többségé-
ben azért mégis ezt az álláspon-
tot képviseli. Azokról a milliár-
dokról, akik szeretnek, szen-
vednek, családot alapítanak,
küzdenek, nem írnak, csak az

excentrikusokról; ezért a józan fél is azt hiszi néha,
hogy ilyenekkel van tele a világ. A szerzetességet és az
aszkézist nem kell megváltoztatni, de az új nézõpon-
tot ne vonjuk meg tõlük. A feladat adott: hogyan kell
minderrõl okosan beszélni, hogy ne riasztó, hanem
vonzó legyen. A módot kell a korhoz társítani.

Ha a középtávú jövõre kéne találnom néhány meghatáro-

zó kifejezést, akkor ezek lennének: hagyomány, kultúra,

család, mérték, nemzet, hit. 

A mérték morális és anyagi értelemben egyaránt elveszett-

nek tûnik. A kultúra elértéktelenedett, a család természe-

tes rendjét törik-zúzzák, a nemzet kötõanyaga a népván-

dorlás és a népvándoroltatás útjában áll, a hitre pedig a jól

idomított fogyasztónak nincs szüksége. Az európai civili-

záció e cölöpök nélkül el fog süllyedni. Honnan szerezzünk

tehát elegendõ mustármagot? Vagy ne bánkódjunk, ez a

világ rendje: az egyik Atlantisz elsüllyed, de kivirágzik egy

másik?

Valós kérdéseket teszel fel. Olyan kihívások elõtt állunk,
amelyek mértéke még nem is ismert elõttünk. Ehhez
képes nevetséges dolgokon tudunk fennakadni. A bej-
rúti segédpüspök a Titanichoz hasonlította Európát:
fent még a valcert húzzák, pedig lent már zubog a víz.
A szingapúri nuncius pedig így figyelmeztet: tanulmá-
nyoznunk kell, hogy a keresztény közösségek mind
szekularizált, mind muszlim környezetben hogyan él-
ték túl az elmúlt évezredeket, mert erre a tudásra ha-
marosan szükségünk lesz. 
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Mindenki hisz abban, hogy a kereszténység megmarad,
és a glóbuszon lesz még hely. De a változás bizonyos,
és az egyház tartógerendája az alulról építkezõ közös-
ség kell legyen. Tudatosan, vállaltan.

Megtelepedett egy kis kopt sziget Budapest szívében –
menekültek, akik néhány négyzetméteren felépítették
a maguk pici, egyiptomi világát, templomocskával, jel-
képes bástyával, belsõ udvarral, ahol a liturgia nem
egy kényszeróra, hanem három, majd az egész napot
együtt töltik. Katekézis, játék, gyógyítás, étkezés rend-

jében, vagyis fürdenek a nagycsaládos,
közösségi együttlétben, egymáshoz tarto-
zásban, szoros kötelékben. Így bírták ki a
6. század, Mohamed próféta óta.

„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát” –

írja Reményik, és ennél nem lehet ponto-

sabban megfogalmazni az identitás megõr-

zésének feltételeit. Mi a Kárpát-medencé-

ben jól ismerjük e szavak erejét, de az utób-

bi években ezt az igazságot európai lépték-

ben is érzékelhetjük. Ez a tapasztalat várat-

lanul érkezett számarányában, hirtelensé-

gében – a keresztény és a muszlim kultúra, szokásgyûjte-

mény ilyen önként vállalt keveredése bizonyosan meg fog-

ja határozni a következõ évtizedek históriáját.

A befogadottak fognak-e kötõdni Shakespeare, Dickens,

Purcell, Schiller, Bach, Thomas Mann, Villon, Renoir, Paul

Claudel – sorolhatnám vég nélkül – örökségéhez?

Talán nem nagy merészség azt állítani: nem, nem fognak.

Ezt a kertet nem fogják öntözni. Miért is tennék?

A hívõ ember számára tehát ez ütközõzóna: meddig tart a

befogadás, és hol kezdõdik az önfeladás? Meddig kötelez

a keresztényi szeretet, a caritas parancsa? S hol ér véget?

Senki sem tud már érzékeny választ adni erre, mert ne-
héz leválasztani a politikát, a butaságot, a haszonszer-
zést és a nyilvánvaló önfeladást. Nem gondolhatunk
arra, hogy mindenkit befogadjunk. Akkor mi mara-
dunk alul. Ahogy erre már néhány országban egyértel-
mû jeleket látunk. 

Az elkövetkezõktõl való félelmeink valóságosak, Európa
ténylegesen veszélyben van. Tekintsünk el a politikai
vonatkozásoktól, és ne mondjuk, hogy ez teljes egé-
szében a 68-as nemzedék környékérõl való kultúra- és
tradíciószakadás, de bizonyosan onnan kell eredeztet-
nünk a jelenlegi válság forrását.

Valamint, ami eddig történt, az még talán csak a kezdet.
Amit a kérdésedben elmondtál, teljesen pontos, nincs
mit hozzátenni, ez maga a válasz.

Néhány koncentrikus kört rajzolnék. Mit tartasz a jelen idõ

legfontosabb kérdésének Európában, Magyarországon, az

egyházban, a bencés közösségben és a személyes életed-

ben?

Ne kívánd tõlem a végítéletet. Mindegyik esetében a hit
kérdésével kezdem és végzem. Vajon, ha az Emberfia
visszatér a földre, talál-e majd elég hitet? Ez a funda-
mentum: a személy, a közösség kapcsolata az élõ Is-
tennel. Ezt tartom a legfontosabbnak. Egyenértékûnek
a tiszta vízzel. Az egyik hiányában így, a másik hiá-
nyában úgy sorvadnánk el. Hívjuk mindkettõt élõ for-
rásnak.

Kedves Testvérem, a zene õsi formája szerint a kezdõ téma

a mû végén ismét visszatér – a monostorból indultunk, tér-

jünk is vissza ide, de legyen ez a barátságos helyiség egy

idõgép vezérlõterme. Kinyitom az idõkaput, s most az Úr

2050. esztendejét írjuk. Kérlek, tudósíts szobád ablakából:

mit látsz Márton hegyén? A bencés lelkiség, az oktatás-ne-

velés és a gazdálkodás milyen állapotát?  

Lehet, hogy a monostor létezni fog a mai mûködési rend
szerint, de azt is el tudom képzelni, hogy egy értékes
kultúremlék lesz, és a szerzetesek egy csendesebb
helyre vonulnak ki, hogy a tényleges visszafogottság-
ban élhessenek. Nem öncélúan, hanem, hogy legyenek
olyanok, akik tudják, hogy a kutakat hogyan kell mû-
ködtetni, az oázist miképp kell öntözni, és ezt átadják
mások javára. 

A monostorok is öregszenek, de nyílnak újak, valamint
nézd végig az egyház történetét: a reformok sosem a
palotákban kezdõdtek. Ugye? Ugyanaz következik,
csak másként. A hosszú távú vízióm mindenképp ez. 

Záróénekként ismét a Regulához fordulnék: „az istenszol-

gálatnak tehát semmit elébe ne tegyetek”. A gyakran küz-

delmes hétköznapokban ezt nem mindig könnyû az ajtó-

félfára vésni – tekintettel a húsvéti kiteljesedésre is, némi

útravalóval megsegítenéd a Lépcsõ olvasóit?

A Regula komoly, de kedves önálló fejezetet szentel a
böjtnek. Többek között: „Ezekben a napokban tehát
szolgálatunk szokott mértékéhez adjunk hozzá valamit:
külön imádságokat, ételben és italban önmegtagadást. 
A kiszabott mértéken felül mindenki ajánljon föl vala-
mit saját akaratából a Szentlélek örömében Istennek,
azaz: vonjon meg valamit testétõl az ételben, italban,
alvásban, beszédben és tréfálkozásban, és így a lelki vá-
gyódás örömével várja a szent húsvétot.” A szentim-
revárosi híveknek a lélek örömteli készülõdését kívá-
nom tehát.

Ne keressünk jobb végszót ennél. Köszönöm, hogy beszél-

gethettünk.

C S Á N Y I T A M Á S

f õ l é p c s õ

Az egyház
tartó-

gerendája
az alulról

építkezõ
közösség

kell 
legyen
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A boldog mûvész 
1 2 5  É V E S Z Ü L E T E T T M O L N Á R - C .  P Á L

„Vágyva vágytam arra, hogy

elfogyasszam veletek ezt a

húsvéti vacsorát, mielõtt szen-

vednék.” Lk 22,15

Utolsó vacsora – olaj

Esztergomi Keresztény Múzeum

„Csókkal árulod el 

az emberfiát?” Lk 11,48

Júdás csókja – tusrajz 

Molnár-C. Pál 

Mûterem-Múzeum

„Íme, sokak romlására

és feltámadására lesz õ

Izraelben, jel lesz, 

amelynek ellene monda-

nak. ” Lk 2,34

Szombathely, Szent István

király-templom

„Boldog, hálás és megelégedett va-

gyok, ha szabad festenem, mert fes-

teni jó.” (MCP)

A válogatást Csillag Péter állandó

diakónus, a mûvész unokája készí-

tette, aki feleségével, Évával a Mol-

nár-C. Pál Mûterem-Múzeum veze-

tõje, mely a legrégibb, családi gon-

dozásban lévõ magán galéria az

országban. Születésétõl a Szentim-

reváros lakója, hat gyermek és hét

unoka „birtokosa”. 

A Boldog mûvész címû, frissen

megnyílt jubileumi kiállítás június

végéig látogatható. A tárlatokról a

www.mcpmuzeum.hu oldalon le-

het tájékozódni.
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„Jajgattak és sírtak miatta!” Lk 23,27

Tusrajz, Molnár-C. Pál Mûterem-Múzeum

„Atyám! Bocsásd meg

nekik, mert nem tudják,

mit cselekszenek.”

Lk, 23,24

Budapest Béke téri 

Szent László-templom

„Atyám! Kezedbe 

ajánlom lelkemet.”

Lk23,46

Olaj, Molnár-C. Pál

Mûterem-Múzeum

„Az Úristen eltávolítja

örökre a halált, 

és letörli a könnyeket

minden arcról.” Iz 25,8

Szombathely, Szent 

István király-templom
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„Mondjátok a remegõ szívû-

eknek: Legyetek erõsek, ne

féljetek! Íme, a ti Istenetek." 

Iz 35,4

Szombathely, Szent István 

király-templom

„A te lelkedet tõr járja át.” Lk 2,35

Szombathely, Szent István király-templom

„Arimateai József elment Pilá-

tushoz és elkérte Jézus testét.

Aztán levette, gyolcsába gön-

gyölte, és egy sziklába vágott

sírba helyezte, amelyben még

senki sem feküdt. A készület

napja volt és közeledett a

szombat. Az asszonyok, akik

Galileából jöttek vele, utána

mentek és megnézték a sírt,

hogy miképpen helyezték el a

testet.” Mk 15, 42-47

Szombathely, Szent István

király-templom

„A mi vétkeinkért szúrták át, a mi bûneinkért törték össze; a mi békessé-

günkért érte fenyítés, és az õ sebe által gyógyulunk meg.” Iz 53.5

Ceruzarajz, Molnár-C. Pál Mûterem-Múzeum

„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong

üdvözítõ Istenemben.” Lk 1,46-47

Szombathely, Szent István király-templom

Molnár-C. Pál a '60-as években megfestette,

amirõl Szent II. János Pál pápa beszélt: bizonyos,

hogy a feltámadt Jézus megjelent anyjának,

Máriának is.
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Idõkapu
S Z E N T M A R G I T - T E M P L O M /  S O P R O N

Térbeli hosszmetszet

Látványterv

A Lõvérekrõl, vagyis az

egykor hétvégi házak-

nak, gyümölcsös kertek-

nek, nyári lakoknak he-

lyet adó dombról igazán

látványos kilátás nyílik 

a belvárosra  
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Az Istennek méltó épületet alkotni különleges ajándék.
Az elkészült mû pedig az ember és a Teremtõ viszo-
nyáról, e viszony pillanatnyi állapotáról, mélységérõl
szól, üzenete egyértelmû, gyökerei évezredekbe ka-
paszkodnak. A hiteles formát megtalálni annál nehe-
zebb; hagyomány és célszerûség, anyaghasználat, út-
keresés, kulturális és földrajzi elhelyezkedés, beágya-
zottság – mind olyan tényezõk, amelyek érte és ellene
egyaránt készek érvelni. 

A Lépcsõ sorozata néhány olyan liturgikus teret szeretne
bemutatni, amely ezen nehézségek ellenére öltött testet –
e szókapcsolat spirituális áthallását is megérezve. Válo-
gatásunk nem törekszik – nem törekedhet – átfogó hely-
zetjelentésre, csak szerény vázlat lehet, pillanatfelvétel
néhány olyan kortárs épületrõl, amely az ég felé néz.

A múlt alkalommal a lipcsei Szentháromság-templomról
adtunk vázlatos képet, most Sopron Lõvérek elnevezé-
sû városrészébe látogatunk, ahol 2015 tavaszán szen-
telték fel a Szent Margitnak ajánlott templomot.

A korábbi egy száz évvel ezelõtt épült villaépület föld-
szinti szalonjának átalakításával jött létre, amikor a
domonkos rend megvásárolta az épületet. Egy négy-
szintes internátust terveztek a villa melletti telekré-
szen (innen a „Julianeum” elnevezés), de közbeszólt a

második világháború. Hetven éven át ide jártak a hí-
vek minden nap. Vasárnaponként még a plébános
emeleti lakrészéhez felvezetõ lépcsõ korlátján is ültek.
Jócskán kinõtte hát a városrész ezt a „villakatedrálist”
– ahogy a Lõverekben lakó emlegetik a korábbi kápol-
nát.

Az építész feladata az volt, hogy meghagyva a kedvelt és
romantikus régi nagypolgári villa kubusát, a mögötte
lévõ meredek telekre álmodjon egy új templomot. Így
született meg a szó szerint a tájba süllyesztett temp-
lom „bárka” formája. 

Az elkészült épület a harangláb-villa-templom hármassá-
gában nem hivalkodó, inkább a folytonosság bizonyí-
téka. A régi-új közötti átmenetet segíti az úgynevezett
„idõkapu”, ami egy valós nyílászáró a két épületet ösz-
szekötõ nyaktag bejáratánál. A múlt és a jelen (sõt, a
jövendõ generációja) használja ezt az átjárót élõ ka-
puként. 

A fejlesztés nem állt meg; az egyházközség szabad férfi-
tagjai kimutatják ragaszkodásukat – ahogyan régen is
történt: ki karizomból, ki szeretetbõl, ki jó szándékból
vagy hitbõl teszi a dolgát. 

A templomépítés elõször fejben és a vázlatfüzetben kez-
dõdik. De szívek és karok is kellenek ahhoz, hogy a
templom ne csak az Isten háza, hanem az Emberek
otthona is legyen.

Építész: Supka-Kovács Tamás 

Szöveg: Szekeres Kriszta

Fotó: Ambrits Tamás

Metszet és alaprajz

A fõbejárat

A belsõ tér modern keresztútja, szemben a keresztelõkút.

Az Oltáriszentség fából készült háza az épület külsõ alak-

ját idézi, a jelzõfény pedig a háromszögforma kistestvére.

E ritmus erejét talán csak az ablak- és ajtónyílások vala-

mint a székek téglalap alakú merevsége gyengíti. H
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Az Evangélium két jelentéktelennek látszó monda-
tának kezdetére figyeljünk föl: „A Pászka ünnepe
után, az elsô napon.” Aztán késôbb: „Egy hét

múlva, ismét a hét elsô napján, megjelent Jézus.” Te-
gyük fel a kérdést, mi is az a Pászka ünnepe, és mi a
hét elsô napja? Itt választ kapunk arra, hogy mit jelent
nekünk a vasárnap, és mit jelent a mi húsvétunk. Jó
ezekben a kérdésekben tisztán látnunk, mert bizonyos
szekták, a Jehova tanúi, a szombatosok, adventisták
mindenképpen a szombatot tartják a Tízparancsolat
alapján heti ünnepnapnak.

A héber „Peszach” arámul, görögül és latinul is Pászka,
az ószövetségi nép legôsibb ünnepének a neve. Izrael
fiai, az Egyiptomból való szabadulás ünnepét ünne-
pelték akkor minden évben, mégpedig bárányvacsorá-
val. A Kr. e. IV. században ez a nap jeruzsálemi zarán-
doknappá vált, hogy a templom udvarán ölhessék le
az áldozati bárányokat, de azért a Pászka ünnepe
mindig családi ünnep maradt. Jézus kereszthalála évé-
ben ez szombati napra esett, ami a sínai szövetségkö-
tés óta a zsidóságnak szigorúan megszentelt pihenô-
napja volt. Ezért kellett már pénteken végrehajtani Jé-
zus halálos ítéletét és temetését.

Tudni kell, hogy péntek délelôtt csak a jeruzsálemiek
bárányait tudták levágni, a több tízezer zarándok szá-
mára már csütörtök délelôtt megtették ezt. Ezért a za-
rándokok már egy nappal elôbb elkölthették a húsvéti
vacsorát. Jézus is így tett, s akkor alapította az Újszö-
vetség új és örök áldozatát, az Eucharisztiát.

Viszont szenvedése és kereszthalála arra a pénteki
délelôttre esett, amikor a jeruzsálemi családok áldoza-
ti bárányait leölték. Jézus megváltó keresztáldozata
azonban föltámadásával teljesedett ki. Ez pedig a har-
madik napon volt. Péntek és a szombat után a harma-
dik nap akkor a hét elsô napjának számított, szerin-
tünk tehát a föltámadás vasárnap hajnalban történt.
Akkor is, ha a vasárnap szó nem szerepel a Szentírás-
ban.

A Föltámadt Üdvözítô ezen a napon jelent meg Mária
Magdolnának, az asszonyoknak, Péternek, az em-

mauszi tanítványoknak és este az apostoloknak az
utolsó vacsora termében. Már az Apostolok Cselekede-
teinek Könyve is tanúskodik arról, hogy az elsô krisz-
tusi közösségek a hét elsô napját, a vasárnapot ünne-
pelték. Mégpedig az utolsó vacsorára emlékezve egy-
egy magánházban a kenyértöréssel, a szentmisével! 
A II. század elejérôl már számos írásos emlékünk van,
hogy az elsô keresztények saját közösségeikben egyál-
talán nem a zsidó szombatot, de még csak nem is a
kereszthalál pénteki napját ünnepelték, hanem Jézus
Krisztus föltámadását s a megváltott új életet a hét el-

sô napján, vagyis vasárnap. Az évforduló ünnepe, az
újszövetségi húsvét csak késôbb alakult ki. Akadályt
jelentett természetesen az elsô idôk keresztényüldözé-
se is. De már a III. század elején – ránk maradt írások
bizonyítják –, hogy évente egyszer a krisztushívôk, a
„Pászka” nevet meghagyva, egész éjszakai virrasztás-
sal és a keresztség szentségének ünnepélyes kiszolgál-
tatásával ünnepelték Jézus föltámadásának évforduló-
ját.

Jó ezekre a történeti tényekre néha fölfigyelni, akkor tu-
datosabbak leszünk abban, hogy minden vasárnap tu-
lajdonképpen egy kis húsvét, amit mindenképpen az
utolsó vacsora emlékezetével, a szentmisével ünnepel-
hetünk meg. Nekünk, krisztusiaknak a vasárnap el-
képzelhetetlen szentmise nélkül.

A tavaszi napéjegyenlôséget követô holdtölte utáni va-
sárnapon a legnagyobb ünnepünk a húsvét. Ami való-
jában nem is egy, hanem 50 nap, mert pünkösdig tart.
Próbáljuk tudatosan ünnepelni, hiszen Megváltó Jézu-
sunk is azért jelent meg többször a hét elsô napján,
vasárnap. Tamás apostollal hisszük, hogy itt van a
szentmise Kenyerében és Borában, s ha nem is látjuk
emberi alakban, de leborulva mi is így szólunk Hozzá:
„Én Uram! Én Istenem!” Ámen!

O l o f s s o n  P l a c i d  O S B

Hajnalban történt

A K K O R I S ,  H A A V A S Á R N A P S Z Ó N E M S Z E R E P E L A S Z E N T Í R Á S B A N

l é p c s õ i m a

1916-ban született, kö-

zépiskolai tanulmányait a

budapesti Bencés Gimná-

ziumban végezte. Pan-

nonhalmán teológiát, a

müncheni Lajos Miksa

Egyetemen német nyel-

vet tanult, majd Magyar-

országon magyar-német-

bölcselet szakos tanári

oklevelet és doktorátust

szerzett 1939-ben.

Ugyanezen évben szen-

telték pappá. A bencés

szerzetest a szovjet kato-

nai bíróság – koholt vá-

dak alapján – a Gulágra

internálta. 1955-ben tér-

hetett haza. Papi tevé-

kenységet nyilvánosan

nem folytathatott, fizikai

munkásként dolgozott,

végül, a hetvenes évek

közepétõl, lelkészként

szolgált a Budai Ciszterci

Szent Imre Plébánián. 
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„Uram! Ön tudja, hogy mennél távolabb van egy tárgy,
annál kisebbnek látszik. Leveleim is ilyenek; betûim
abban a mértékben zsugorodnak, ahogy távolodunk
Salzburgtól.

Az angliai utazást – amikor elindultunk – még csak félig-
meddig határoztam el, de mivel Párizsban mindenki
ajánlotta, el kellett szánnom magam erre, és most Is-
ten segítségével itt vagyunk. Hollandiába azonban
nem törekszünk, efelõl biztosíthatom, ámbár Hágában
pl. rövid idõ alatt két-háromszáz dukátot is megkeres-
hetnénk, bár kétségtelen, hogy ama vidék drágasága
hamar el is vinné azt. Hamburgban is remélhetnék
szerzõdést, de az a város túl messze és túl északra fek-

szik. Még kevésbé tudott Galicin herceg rávenni, hogy
némi reményt adjak neki arra, hogy Oroszországba is
ellátogatunk. Ezek az országok nagyon távol esnek és
igen hidegek.” – írja Leopold Mozart a szigetországból
1764 áprilisában, amely a végeláthatatlan csábítás
egyik állomása a két Mozart csodagyerek – Nannerl és
Wolfgang – bemutatásának, szerepeltetésének folya-
matában.

Valahol Európában

A fenti, kissé érdes jellemzés nem a Mozart család meg-
élhetési módszertanának kritikája, inkább a muzsikus
elismerését, társadalmi megítélését rögzítõ adat, me-
lyet az utókor – már a tények és lehetõségek ismereté-
ben – könnyû kézzel tudhat leírni. A korabeli szám-
adáskönyvek, fizetési listák a különbözõ foglalkozású
elõdeink ranglétrán elfoglalt helyének pontos mérõ-
eszközei: a rubrikákban olvasható számok világosan
jelzik, hogy Mozart és kortársai a fõlovászmester, a
komornyik, a fõszakács vízvonalával azonos díjazás-
ban részesültek, s osztoztak státusuk azonosságában.
Õk a szórakoztató szereplõk az elõkelõ kaszt számára,
és életterük ennek megfelelõ választ kínál arra, hogy
megmaradjanak, szolgálatot vállaljanak, kiteljesedje-
nek. A közülük kiemelkedõk inkább az utókor számá-
ra látszódnak hegycsúcsnak – saját idejükben és saját

hazájukban szinte sosem kaptak bizonyosságot és biz-
tonságot. Így tehát Leopold Mozart, aki utazókocsiját
két kiskorú gyermekével többször is a kontinens feje-
delmi udvarai felé kormányozza, azért teszi ezt, hogy
az õ jövõjüket alapozza meg – valahol, sõt bárhol Eu-
rópában.

A dinasztia

A Mozartok legkorábbi, adatolható tagja David Mozart
kõmûvesmester Augsburg környékérõl, aki e városban
nyert polgárjogot, kapott iparengedélyt. A családfa
mesteremberek sorát mutatja a zenei jártasság legcse-
kélyebb jelei nélkül.

Ez 1719-ben, tehát 300 évvel ez-
elõtt, Leopold Mozart megszületé-
sével szakadt meg, akinek korán
megnyilvánuló tehetsége, élénk ér-
deklõdése reményt adott az akkoriban
vonzó egyházi pályára. Így került a temp-
lomi énekes fiúk kollégiumába, ahol az egyéb
készségek mellett alapos zenei képzésben ré-
szesült. Augsburg után a salzburgi egyetem
jogi és filozófiai fakultása várta, ahonnan –
kitûnõ eredményei ellenére, szorgalmának
heves gyengülése miatt – a második évfo-
lyamból kizárták. Ettõl fogva lett állandó
társasága a hegedû és a kottapapír.
Elõször Thurn-Taxis gróf,
salzburgi kanonok,
majd maga a her-
cegérsek szerzõd-
tette; mint hegedûjá-
tékos, az énekes
fiúk tanára, udvari
komponista, máso-
dik, majd elsõ kon-
certmester lépett
egyre feljebb és
egyre lassabban a

c s i g a l é p c s õ

Õfelsége kérdezteti

3 0 0  É V E S Z Ü L E T E T T L E O P O L D M O Z A R T
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ranglétrán. Ne feltételezzünk sajátos okot e mögött:
Salzburg, mint a számos törpeállam egyike, messze
nem bírt olyan lehetõségekkel, mint pl. Haydn mun-
kaadója, a minden tûzerõvel rendelkezõ Esterházy
Miklós herceg.

A kicsiny léptékû érseki udvar terében a kiugrást valaki-
nek a halála tette lehetõvé, a magasabb fizetéshez te-
hát egyre nagyobb türelem szükségeltetett.

Ön nevet?

Mielõtt Wolfgang Amadeus édesanyjának arcélét néhány
vonással közelebb hoznánk, idézzünk az édesapa ter-
jedelmes, minden részletet rögzítõ levelezésébõl még
egy metszetet: „Ma reggel a [bécsi] titkos kincstár fõ-
pénztárosa hivatott. A legnagyobb udvariassággal fo-
gadott engem. Õfelsége [Mária Terézia] kérdeztette
általa, vajon tudnék-e még egy kis idõt itt tölteni. Alá-
zatosan üzentem, hogy Õfelsége rendelkezésére állok.
Ezután kifizetett 100 dukátot azzal a megjegyzéssel,
hogy Õfelsége hamarosan újra hivat majd. Ha jól meg-
fontolom a dolgot, mint szokásom, elõre látom, hogy
advent elõtt aligha térhetünk haza, mindazonáltal
már elõbb kérnem kellett volna szabadságom meg-
hosszabbítását [a salzburgi hercegérsektõl]. 

Ma a francia követnél voltunk, holnapra Harrach gróf
rendelt magához. Szálláshelyünk [a schönbrunni kas-
télyban] ezer lépés hosszú és egy lépés széles. Ön ne-
vet? Számunkra ez egyáltalán nem mulatságos...”

Az idézet minden sora arról a társadalmi berendezkedé-
sérõl tudósít, amely kijelöli a kereteket, láttatja az
egyoldalú és meghajtott derekú viszonyt, a jutalma-
zás, a rendelkezésre állás egyoldalúságát, és azt, hogy
a zene inkább kötõanyag a társasági élet közegében. 
A kis Wolfgang feladata a szórakoztatás – ha a magas
rangú hallgatóság úgy kéri, akkor letakart billentyû-
kön, bekötött szemmel. Kézrõl kézre, palotáról palotá-
ra járva, amíg az adott vidéken e mutatványok érde-
kességüket nem vesztik. Ahogy az érték és a mérték,
az értéktelen és a mértéktelen is örök.

Képes krónika

Leopold Mozart levelezése egy magas mûveltségû ember
kézjegyét viseli, tudósításainak – melyeket feleségé-
nek vagy közeli párfogóinak írt – akkoriban egyáltalán
nem általános vonása a gondos szóhasználat és he-
lyesírás. Az utókor számára felbecsülhetetlen híradás. 

Becsületes, szorgalmas, egyenesszavú, a muzsikus kaszt
akkori szabályait ismerõ és elismerõ, a szolga-úr vi-
szonyt alázatosan fogadó ember. A családjáért való
aggódás, a létfenntartás örök bizonytalansága okán –
valamint a gyermekei, különösen Wolfgang tehetségét
felismervén – életének vezérfonala az arisztokrácia ke-
gyéért folytatott küzdelem, a biztonság iránti vágy, a
takarékos üzemmód. A számos csalódás pedig általá-

nos bizalmatlanságra kényszerítette megbízói, közve-
títõi, zenemûkiadói, kollégái és néha saját – kitörni
vágyó s kissé könnyelmû – fia felé is.

Anna Maria Pertllel 1747 szeptemberében kötött házas-
ságot, aki szeretettel és józan kézmozdulatokkal  irá-
nyította háztartását. Kilenc esztendõ alatt hét gyerme-
ke született, de a felnõttkort közülük csak ketten élték
meg: Maria Anna Walburga Ignatia, becenevén Nan-
nerl, kiváló fuvolista, valamint Joannes Chrysostomus
Wolfgang Gottlieb. A Gottlieb görög megfelelõje a
Theophilus, amely olasz nyelven Amadeo, s bár a köz-
tudatban a latin Amadeus rögzült, a zeneszerzõ géni-
usz ezt ebben a formában sosem használta.

A megnyugvás ösvényein

Nannerl és Wolfgang zenei képzését az édesapa kezdte
el, akinek pedagógiai talentuma és jártassága a kor
legkiválóbbjai között biztosít helyet. A hegedûjátékról
és ennek elõadó praxisáról írott munkája – A hegedû-
oktatás alapjai – pedig a XVIII. század gyakorlatának
tökéletes párlata, melyet a jelen muzsikusai, szakem-
berei a régi stílus egyik legmeríthetõbb forrásaként
tartanak számon. Életrajza, zeneszerzõi hagyatéka egy
jelentõs és soha el nem könnyülõ terhet visel, melynek
neve: Wolfgang Amadeus Mozart. Az összehasonlítás
még akkor sem igazságos és pártatlan, ha nyilvánvaló,
hogy a fiú – az apjától kapott alapokon – a zenetörté-
netben csak kevesek által megközelíthetõ felépítmény-
re lett képes. A felragyogó csillag elhalványította a
meglévõ fényét, amelynek ereje ezért is vált viszonyla-
gossá. Talán nem méltányos, de természetes jelenség
ez. Az édesapa értõ s féltõ tekintete ezt azonnal fel-
mérte, minden eszközzel támogatta, kezelve a dicsõ-
séges és viselve a megalázó sorsközösséget. Háttérbe
szorítva saját elõmenetelét, felélve zeneszerzõi lendü-
letét. Pedig kompozíciói általános ismertségnek és el-
ismertségnek örvendtek. Liturgikus érzékenysége, ter-
mékenysége érthetõ módon emelkedik ki ebbõl a salz-
burgi dóm, a Szent Péter-monostor vagy a bencés kö-
zösség megbízásai nyomán.

A-dúr miséje 1765 körül keletkezett, kézirata most, szü-
letésének 300. évfordulójára jelent meg kritikai ki-
adásban; templomunkban is e publikáció alapján szó-
lal meg. Partitúrája a közép-európai ordináriumfeldo-
gozás modellje, amely egyesíti az ünnepélyes beveze-
tés, a szólamok közötti fürge párbeszéd, a szólisták ál-
tal kiemelt átvezetõ szakaszok és a barokk fúgaszer-
kesztés hagyatékát, hallhatóvá téve a virtuóz mester-
ségbeli tudást és a harmonikus ötletek sokféleségét.
Mindezekkel felvértezve, mindent a Megváltó iránti
hódolattal, de mégis visszafogottan szolgálva.

C s á n y i  T a m á s  k a r n a g y

c s i g a l é p c s õ

Leopold Mozart:
A-dúr mise,

húsvétvasárnap
11 órakor,

magyarországi 
bemutató

A cikk szerzõje 1979-ben

csatlakozott a templom

muzsikus közösségéhez.

Karnagy, kántor. Szívü-

gye a szép régi egyházi

ének gondozása.

Felesége pedagógus,

három lányukkal 

a Szentimreváros lakói.
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Plébániánk 

Szent Imre Alapítványa 

pályázatot hirdet

mese valamint novella írására

A témaválasztás a pályázó döntése. Szerkezete lehet hagyományos vagy újszerû, 

de maradjon a szépirodalom határain belül, terjedelme legyen legalább 6000 karakter, 

eszköztárát a magyar örökségbõl merítse, és a hagyományos értékek tiszteletét tekintse iránytûnek. 

A mese formája próza és/vagy vers egyaránt lehet.

Határidõ: 2019. június 1.

Sem alsó, sem felsõ életkori határ nincs. 

Egy szerzõ több munkával is jelentkezhet.

A pályázat jeligés, leadható a plébániairodán vagy elküldhetõ postán (Budai Szent Imre Plébánia, 1114 Himfy u. 9.,

kizárólag papír alapon, jeligével ellátott borítékban, amelyre kérjük ráírni: Tollforgató pályázat. 

A pályázat tartalmazzon egy másik, zárt borítékot, 

amelyben a pályázó neve és elérhetõségei találhatók. 

Ennek kibontására az értékelés után kerül sor.

Az Alapítvány mindkét mûfajban 1-1 díjat ítél oda, egyenként 75 000 Ft értékben. 

Fenntartja a jogot, hogy a díjat több pályamûnek megosztva adja ki, vagy emelje a díjazottak számát.

A nyertes alkotásokat természetesen a Lépcsõ c. folyóirat nyomtatott és digitális változata is közli.

Eredményes tollforgatást kíván a kuratórium!
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Az 1917-ben született költõ, mûfordító gyermek-
és ifjúkorát  – rövid megszakítással –  Lágymá-
nyoson töltötte. A szûkebb pátria emléke végigkí-

sérte egész életútján. Ahogy poszthumusz mûvében 
(A hasfelmetszés elõnyei, 1974) olvashatjuk: „Gyökere-
ink a Lágymányosba mélyedtek. Ha akkor behunyt
szemmel vagy álmunkban elindulunk, fölfelé a Lágy-
mányosi s utána a Ménesi úton járunk, lefelé a Buda-
foki úton és a Duna-parton, egészen a holt Duna-ágig,

jobbra a Gellért-térig, balra a Körtérig, ez éppen elég
volt külsõ világunk belsõ területéül. Hozzácsapva még
a Villányi úti rétet (de már a Feneketlen tavat csak
messzebbrõl néztük) és a Gellért-hegy oldalának lejtõ-
it.” Fölvillantja városrészünk legendás  –  vagy négy
évtizede eltûnt –  vendéglõjének a képét: „Meg a kibá-
mulások a Bicskei utcai ablakokon, a szemben lévõ
Weber vendéglõhöz tartozó fás-lombos telekre, amely
csak késõbb lett Ketter, sokkal-sokkal késõbb
Borostyán…” 

Devecseri szó szerint beleszületett az elsõ világháború
utáni irodalmi világba, atyai barátjának tekinthette
Karinthy Frigyest, Somlyó Zoltánt és Kosztolányi De-
zsõt. Irodalmi csodagyereknek számított, tizenöt éves
korában jelent meg a tragikus sorsú Karinthy Gáborral
együtt írt könyve Versek címmel, Somlyó Zoltán elõ-
szavával. Gimnáziumi tanulmányai után az egyete-
men görög-latin szakos hallgató lett. Ekkor kezdõdött
életének nagy kalandja, a mûfordítás. 

Elõször Homérosz himnuszait ültette át magyarra, majd
a Catullus összes versébõl készült kötetet még egyete-
mistaként jelentette meg. Diploma után a klasszikus
görög és latin szerzõk következtek. Páratlan formaér-
zékkel végezte munkáját, hûen a Nyugat költõinek
örökségéhez.

A második világháború után rövid ideig tanított a buda-
pesti egyetemen, majd a kommunista hatalomátvételt
követõen õ is azok közé tartozott, akinek „értelmét ra-
bul ejtette” a rendszer; olyannyira, hogy sematikus
verseket írt a zsarnokság dicsõítésére, illetve fõtitkári
pozíciót vállalt az Írószövetségben 1951-ig. 1948 és
1954 között pedig a Honvéd Tiszti Akadémián tanított
irodalmat õrnagyi rendfokozattal. Ezekben az években

készítette el az Iliász és az Odüsszeia magyar fordítá-
sát. 1956-ban elõtte is lehullott a hazugságok függö-
nye, az Írószövetségben a forradalom oldalán találjuk.
Október 30-án részt vett a XI. kerületi munkástanács
ülésén, ahol egyik versét is fölolvasta. 

Pályája késõbbi részében költõként, esszéistaként, mû-
fordítóként is megjelent a magyar olvasók elõtt – ez
utóbbi mûfaj egyik legjobb mestereként. 1967-ben
Lágymányosi istenek címmel adta közre visszaemléke-

zéseit és esszéit. Itt mítoszi alakként lépnek elénk De-
vecseri példaképei, a Nyugat általa személyesen is-
mert alakjai és mestere, Kerényi Károly. Élete 1971-
ben ért véget. Szentimreváros költészeti antológiájá-
nak mellõzhetetlen darabja A Lágymányosi-utca és a
Bicskei-utca sarkán címû költeménye:

Mikor még itt éltünk mindahányan,
a világ világ volt, nemcsak álom,
ebben az udvarban rózsák voltak,
ezen a falon át kihajoltak.

Petivel, Tomival erre jártunk,
a keskeny utcában kiabáltunk,
ahol e ház áll most, ott szánkóztunk,
a havas gazokon átgázoltunk.

Késõbb a garázsban megkötözött
bagoly ült ama fa lombja között.
Megvan még a bagoly, vagy elszállt már?
A havas utcában árnya kószál.

Elröppent a bagoly, torz alakja
szárnyával az eget beborítja,
sárga nagy szemének fénye lüktet,
magával vitte az életünket.

K i s s  G y .  C s a b a

Jelen írás a szerzõ „Szentimrevárosi Athenas” címmel indí-
tott sorozatának része, amely kerületünk irodalomtörténe-
ti múltjáról készít tartalmas pillanatfelvételeket.

Felelõs kiadó: Szkaliczki Csaba Örs O.Cist. plébános / Szerkesztette, tervezte és készítette Csányi Tamás karnagy@szentimre.hu

Újbuda Önkormányzata és a Szent Imre Alapítvány támogatásával

h á t s ó l é p c s õ

Páratlan formaérzékkel
D E V E C S E R I G Á B O R L Á G Y M Á N Y O S I V E D U T Á I

Cikkünk szerzõje 

mûvelõdéstörténész, 

az MTA doktora, c. egye-

temi tanár. A berlini

Humboldt Egyetem, a

Zágrábi Egyetem, a Ká-

roly Egyetem és a Varsói

Egyetem vendégtanára.

József Attila-díjas író, 20

önálló könyve látott nap-

világot. Az egykori József

Attila (most Szent Imre)

Gimnáziumban érettségi-

zett 1963-ban, szûkebb

hazája a Szentimreváros.

Szenvedélye a csavargás

az Adriától 

a Balti-tengerig. 
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