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I VARGYAS LAJOS 

Búcsú Zolnay Lászlótól 

Egy fáradhatatlan kutató élet fejeződött be váratlanul: eltávozott közülünk 
a magyar művelődés t örténetének szerelmese. Akit semmiféle mellőzés 
semmiféle balsiker az él,et útján nem tudott egy pillanatra; sem eltéríteni at~ 
tól, hogy ne kutassa a föld alatt és a könyvtárak polcain, megszállottan, de 
tudatos meggyőződéssel a kazkpkori Magy,arország életét, művészetét, nagy
szerű teljesitményeit. 

Pedig életútján a balsikerek szinte üldözőbe vették. Mindjárt a háború 
u tán, az új élet megindulásakor, mások hibájából amihez semmi köze sem 
volt, állástalansággal kellett bűnhődnie. Művés;ettörténész társai fizik1ü 
munkásként tudták alkalmazni a királyi p,alota feltárásában. Ebből szüle
tett első nagy eredménye, amit azonban senki sem tart nyilván laz Ő neve 
alatt. Ö volt aJZ egyetlen művészettörténész, aki a munkásokkal együtt dolgoz
va, munka közben irányította az ásatást, aki szinte minden kő felbukkanásá
nál jel~n vo~t, ,akinek igazában köszönhetjük a középkori palota maradványai
nak kIbontasat - s nem azoknak, akik hetenként egyszer kimentek meg
szemlélni a feltárás eredményeit. 

Ez a fe~tárás hatalmas művészi és tudományos élményt jelentett, b iJzonyá
r~ ez h~tarozta meg, h ogy a középkori királyi, főúri és egyszerű polgári élet 
~eszleteIvel .egy. egész életen át, sok kitűnő könyvben foglallkozzék. De egy
uttal - élimI szmte törvélIlyszeru egész élete folyamán -, ez lett újabb for
rása megpróbáltatásainak is. A szenvedélyes kutató, aki a feltárt emlékek és 
az írott források egybevetésével kereste az e ligazodást a múlt tö,redékes em
lékei között, ellentétbe került fölöt!tesével a legrégebbi IV. Béla -kori palota 
kérdésében. Távoznia kellett a királyi palota és a vá;osnegyed ásatásaiból. 
Igy került Esztergomba, a másik egykori fővárosba . 

Egy olyan kutató szellem, mint Zolnay Lászlóé, mindenütt talál izgalmas 
anyagot, kutatásra érdemeset. S ha lIlincs is a munkának olyan nagyszabású 
sze~vezeti és anyagi lehetősége , mint a budavári palotánál, akkor is végzi, 
amIt lehet : kisebb ásatásokat, történeti kutatásokiat. Tanulmányok sorozata 
születik Esztergomról, betetőzi pompás könyve, amely a középkori magyar 
életet innen kitekiJntve pásztázza végig. 

De itt sem maI1adha~ sokáig. Ismét valaki más büne, párosulva a rá és csa
ládjára nehezedő bizalmatlansággal és nyomással, kényszeríti távozásra in
lIlen is. Szerencséjére - és mindnyájunk SlZerencséjére - visszakerül Budára, 
a már újjáépült budai Várba, az újjászületett Fővárosi Múzeumba. Ettől 
kezdve újra csak Dégi szenvedélyének él, folytatja az egykori Buda múlt jának 
fölf€dezését. 
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Akkoriban magamnak is a Várban volt munkahelyem. Sokszor kellett 
végigmennem a Vár utcáin, s mint a Vár szerelmese, ebédidőben is sokszor 
sétálJtam végig rajta a feltárt középkori emlékekben gyönyörködve. Ritkán 
történt, hogy ne talállkoztam volna sétáimOlIl Zolnay Lászlóval. Ha valahol 
építkezés kezdődött meg, ha valahol felásták a talajt, azonnal megj elent 
egyedül vagy egy-két kísérővel , fiatal kollégával vagy egyetemi hallgatóval ; 
vizsgálta, felmérte, ásta az előkerült romokat. Nem volt ez hivatalos megbí
ziltás, még csak nem is munkahelyével járó kötelesség - hiszen senki m ás 
nem k övette kollégái) közül. Ö szinte egyszemélyes felelősséget érzett az 
egész nemzet nevé ben a magyar kultúra központ jáé rt, minden morzsájának 
megmentéséért. 

Mert itt is új tapasztalatok nyomán új elképzelései születtek: ,hogy volt 
a királyti. város és palota alatt egy korábbi település, még a tatárjárás előtti 
időkből , amire ráépült a későbbi város, de amire oklevelek néhány adata 
utalt. Ezt kereste és találta meg fáradhatatlanul, és közben tárta fel a palota 
és az erődítmény új,abb és új,abb részleteit. 

S itt jutalmazta meg a sors a fáradhatatlan k utatót váratlan ajándékkal. 
A csodálatos szobor1eletekkel. Almelyek középkori művészetünk színvonalát 
olylan magasban igazolták, amit m ég az addigi, gazdag fölfedezések után 
sem remélhettünk. S amit még munka közbenj az egész ország lázas érdeklő
déss,el követett. V életlen? Hiszen nem ezt kereste. De "aki keres, talál aki 
kopogtat, annak megnyittatik". Csak az találhat, aki k eres. Aki sokat keres. 
Márpedig Zolnay sokat keresett, állandóan keresett, szünet nélkül ásta, ahol 
hozzáfért, a középkori vár nyomait. Csak ő találhatJta meg ezeket a kincseket, 
hiszen ő mindent megrf;alált, ami a Vár alatt, a föld méhében nyugodott. 

Egy ilyen lelet másnak egy életre biztosította volna a sikem. Neki is meg
hozta az országos hírnevet olyan körökben is, ahová nagy sikerű, népszerű 
történeti-művészeti könyvei sem vitték el. De a közvetlen életében jelent
kezé9 sikert? .Aci nem, annál inkább a fcllángolQ irigységet. Egy időre még el 
is tilthatták az általa fölfedezett szobrcXktól. Nem volt szabad velük foglal
koznia. :És volt olyan indítvány is, méghozzá tudományos körökből, amely 
el akarta tiltatni a további ásatásoktól. A művelődéspolitika legmagasabb 
fórúmától kellett kérnie védelmet mulIlkája folytatásához. 

Végül mégiscsak elültek körülötte az ellenséges V'iharok. Végre olyan fe
lettest kapatt, aki nem elnyomni akarta, hanem segíteni, elismerni. Aki hoz
zásegítette, hogy végre meg1k..apja azokat la másoknak könnyen elérhető tudo
mányo~ "fokozatokat" is, amelyeknek még legalsó lépcsőjéig sem ért el 
könyvtárnyi tanulmálIlyok és olyan gyönyörű könyvek után, amelyekért bár
mely kiadó és arz; olvasók ezrei nyújtatták ki kezüket. S végre lezajlott az a 
tudományos vita, amely az alsó fokozat átugrásával a magasabb fokra java
solta. Vagyis végre befogadta, elismerte eo tudományos közösség is, végre 
"befutott" . 

Csak már nem tudta bevámi, 'amíg ennek. a befutásnak eredményét is él
vezhette volna. Amíg az végigfut ,a kötelező úton, és visszaé r hOZJZá. Mielőtt 
megítél,te volna számára az Akadémia a tudományok doktora címet, ittha
gyott bennünket. Mintha ez mári nem lett volna fontos neki! Mintha csak ar
ra várt volna, hogy egyszer végre tapasztalhassa a magyar tudomány intéz
ményei részéről az addig annyira n élkülözött méltánylást. Azután már elég 
is volt az életből. 

Amit elvégzett, kel1ek egéSiZ. S bármennyire nem volt sima az élete, bár-
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mennyi méltatlanság is érte, boldogabb volt, mint azok, aikik. ártottak neki. 
Az életben vlaló "boldogulás" helyett neki a lélek örömem. voltak meg. Azt 
csinálta, 'ami szenvedélyesen érdekelte, s mindig új és új fölfedezés lelkesít
hette ebben a munkában. Talán ezért nem is igaZságtalan a sorstól, hogy 
az első "siker" után, amit a boldogulásban elért, be kellett fejeznie az életet. 

Az ő példája ezért nem is ijeszt el bennünket, inkább megerősít abban, 
hogy ne a boldogulást keressük ,atz; életben, hanem a belső örömöket. Mert 
ugyan mi marad a sírnál a boldogulás "értékeiből"? De az ő belső örömei 
még nekünk is it"tmaradnak, azok túlélik halálát. 

Köszönjük, amit ránk hagyott. Amit feltárt, amit írt, a kincseket, a műve
ket és a példát. 

Zolnay László emlékezetére 

Folyóiratunk is búcsúzik tőle. Az induláskor, hét évvel ezelőtt, lelkesen vál
lalta a szerkesztő bizottsági tagságot. A pár hét alatt összeállítandó első 
számhoz nyomban hozzáj árult "Budavári kövek és a reformáció" cÍmű írásá
val. Később a sokunk számára ismeretlen, evangélikus Zmeskál Miklóst, 
Beethoven magyar barátját mutatta be oldalainkon. A halála előtti hóna
pokban a másfél százada elhunyt Zathureczky Sámuel győri kántor, közös 
ükályánk, életrajzán dolgozott a Diakonia számára, s a iIlyersanyagot már 
meg is mutatta. Közben is ontotta volna cikkeit, ha folyóiratunk ritka megje
lenése nem akadályozná meg a történelmi tárgyú írások gyakoribb közlését. 
A múlt, a szenvedélyesen kutatott múlt értékei között az evangélikusság 
szerepe különösen érdekelte. Letűnt századok sárgult lapjairól páratlan em
lekezőtehetséggel ár~dt belOle a 'számtalan adat, esemény, amellyel va1aha 
is tal áThozott búvárkodásasorán. :Széles ikiterjedésű cs,a[[ádfá'j,a ágain az ősök 
neveit ifejből emlegette, s ritka me1legséggel .tartotta számon az élő rokono
kat. Vele az ,evaIllgélikusértelmiségnek olyan 'kiváló típusa távozott, aki az 
egyház kulturális szolgálatát IÍnélyen megbecsülte és ápdlJt'a. Az egYház per
sze több és más, mint 'kulUuráIis tény,ező, de éppen 'a mai időkben vesszüik 
észre - sokszor a hiánya miatt -, hogya keresztyénség kulturális kisugár
zása sajátos hivatásától nem idegen, mert gazdagítja vele azt atz; emberi kö
zösséget, népet és nemzetet, amelynek körében él. Zolnay Lászlót egyházunk 
hű fi.alkéllt is emlékezetünkben őrizzük. 

Veöreös Imre 

CZINE MIHALY 

1rás és szeretet 

T atay Sándor köszöntése 

Tatay Sándor a szeretet embere. Az őt köszöntők - most ünnepeljük 75 .. 
születésnapját - a korinthusbeliekhez írt levél verseit akár textusként idéz
hetnék : " ... A szeretet nagylelkű, jóságos, a szeretet nem irigykedik; a szere
tet nem fuv,alkodik fel, nem cselekszik éktelenül ... nem örül a hamisságnak, 
de együtt örül az tgazságga:J.; mindent elfedez, mindent hisz, mindent re
mél ... " 

A szeretet eme énekét Tatay Sándor szavaival is folytathatnók: "A sze
retetet nem mér~k kamatra, a szeretetet nemis lehet mérni, gyakorolni sem 
lehet, csak bírni a szívben vagy nem bírni. A lszeretet önmagát jutalmazza, 
mert; magában gyönyört k,e1tő érzés." Maga, miny írja, nem lehetett egyetlen 
vallasnak, egyetlen társadalmi V1agy bölcseleti rendszernek sem kétely nél
küli híve, de egyben mindig hitt: "a szeretet ésszel föl nem fogható rop
pant erejében. Mindenekfelett megváltja a bűnös lelket és meggyógyítja a 
beteget." Megteremti a "békességet, me1y minden jónak a forrás'a". 

,Innen, a szeretet ilyen felfogásáb ól lehet talán leginkább megérteni Tatay 
Sándor életét és írói munkásságát. Aroni családból született - szülőfalujá
ban, Bakony tamási ban márványba vésve hirdeti az írás: "A család három lel
kész tagja 125 évig pásztorkodott a helybéli evangélikus gyülekezetben" ..:..., 
de az ő sorsa, a teológiai tanulmányok után, már az irodalomba vezetett. Sze
gény ember;ként, a munkanélküli értelmiség Illyomorát élte, de nem lett hir~ 
detője semmilyen ideológiának. Életkor szerint a Nyugat harmadik nemzedé
kéhez tartozott, a vele egykorúak - Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas Ist
ván, Takáts Gyula minden írását szeretettel olvasta -, de közéleti tevékeny
ségtől irtózó nemzedéktársaitól eltérően, a felháborodás adta kezébe a tol
lat, hogy elmondja a kisemberekkel esett igazságtalanságokat. Ez az indulat 
kerestette fel vele a ~eretet mellett az Alföld lapályain küsz!ködő, mezítlábas 
írótársakat is , Szabó Pált és Sinka Istvánt. A velük való barátság határozta 
meg nagymértékben írói hovatartozását. 

Szeretettel a szívében, mindenkin és minden jó ügyben segíteni akart. 
Ezért áldozott, két kiBí mag,YIar holdas családi ' örökségéből a népi mozgalomra 
is - volt idő , miko,r ő ,adott szállást a Kelet Népe szerkesztőségének, a saját 
lakásán . Ezért is tevékenykedett hosszú esztendőkön keresztül fent, a bada
csonyi menedékházhan, hordta fel, hátán is az élelmet - még szamara sem 
volt - a nyugalmat és békességet keresőknek. S azért fürészelte maga a 
fa',or ágait, hogy Egry József festő - különben is kedves barátja - kilát
hasson az annyira igéző Balatonra. 

A szeretet embereként lett Tatay Sándor mindenki Sanyi bácsij,a. Olyan 
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