
1943. november 26-án volt Lőrincnek Babits-előadása a Baumgarten-székházban, Babits
60-ik születésnapján. Ezen az estén újra felfedezték, hogy milyen nagy író. Babitsné elöre is
olvasta ezt a tanulmányt. Tizenöt percnyinek kellett volna lennie, de harmincöt percesre
sikerült megírni. Lőrinc felajánlotta, hogylerövidíti az egészet, kihagy belöle. hogy ne lépje
túl az időt, de Babitsné szuggerálására Basch és a többiek kérték, hogy csak olvassa fel az
egészet.

Az elnöki bevezetö után Simonffy Margot szavalta Ilonka versét Mihály születésnapjára.
Azután Lőrinc következett. A közönség a legnagyobb türelemmel hallgatta végig. Basch úgy
tapsolt, mint egy bolond, a tenyereit magasra csapkodta össze. Ezután jött még néhány fel
olvasás, de látszott, hogy senki sem tud úgy figyelni többé, mint ahogy kellene, mert messze
alul maradt mindegyik. Elöadás után Illyés Gyuszi, Basch, Illés Endre mind azt mondogat
ták, hogy Lőrinc leggyönyörűbb tanulmánya.

Reggeltől estig keresték Lőrincet az emberek és gratuláltak, lelkendeztek. Cs. Szabó beál
lított a Magyarország szerkesztöségébe, délben, s magától szóvá tette a tegnapi estét. "Gran
diózus volt Lőrinc tegnapi elöadása" - mondta a többieknek, akik úgyszólván még semmit
sem tudtak a dologról -, .xxiaszögezte a hallgatókat az első öt perc után, láttam, hallottam,
hogyan reagáltak rá elképedve az emberek. Illyés Gyula nagyszerűnek találta, Örley egé
szen támolygott töle és egyik ámulatból a másikba esett. Volt valami ellenzék is, inferioris
elemekből, de ezeket lehengerelte az előadás ... Lőrinc előadása tartalomban, beállításban,_
árnyalatokban - folytatta Cs. Szabó - tüneményes volt, rendkívüli ellentéteket hidalt át;
sokan már az ő előadása után elmentek, mondván, hogy nem akarják elrontani az élményü
ket: ez után már nincs mit mondani .. ."

Pár nappal később: az Esti Kurirban Balassi Menyhárt álnéven, amely Fenyő Miksát fedi,
ez a régi Nyugatos vezér foglalkozott az esettel és teljes magasztalással írt Lőrinc tanulmá
nyáról, melyet .magisztrális't-nak minösített.
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Lehetett Babitsnak az evangéliumok alapján is, vagy későbbi legendákból.jgnosztikus ira
tokból, apokrifiákból és az igen kiterjedt ikonográfiából is bőven forrása, méghozzá megle
hetősen szabadon kezelhete forrása az itt közölt vershez. S erre a szabadon kezelhetöségre a
költő nagyon is rá volt utalva. Hiszen Babits szuverén mádon él a bibliai motívumokkal, s a
vers benső jelentése szervesen illeszkedik életművébe. Mert .Eros és a Megfeszített" - Az
európai irodalom története antik dekadenciától búcsúzó, s egyszersmind az ókeresztény
irodalmat bevezető fejezetének címe ez - olyan kettősséget jelentett az ő számára, amely
csaknem a kezdetektől végigkíséri pályáján. Gondolhatunk költeményei kőzűl az ifjúkori,
kötetbe szintén fel nem vett Raymond Lullius címu baliadájára (I. Magyar Nemzet, 1980.
április 27.), a Strófák a wartburgi dalnokversenyből verspárjára, a Vérivó leányok-ra; a Bak
hánslármá-ra, a Rejtvények második versére,a Mese a Dekameronból címú novellára, vagy 
fordítói munkásságát tekintve - az Erato és az Amor Sanctus - a költő alkatában végső

soron összetartozó kettős arculatára is. (Babits nevezi Az európai irodalom történeté-ben a
szent szeretet költészetét a vallás erotikájának, és ez - mint Amor Sanctus-tanulmányából is
kitűnik - nem pusztán metaforikus megfogalmazás.) És részben e kettősséghez tartozik
mélységes vonzalma Dante iránt, akinek általa fordított Isteni sziniáték-« kapcsán, már az
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Amor Sanctus verseiről elmélkedve megállapítja, amit majd oly szépen fejt ki Irodalomtörté
net-ében is: "A szent szerelem egében Mária trónja mellé leül a földi asszony, Beatrice".

A Magdolna szeresdie Babits fiatalkori verse. A költő kéziratos versgyűjteményében.az
Angyaloskó"nyv-ben fennmaradt fogalmazványa, az ottani versek helye szerint, 1911-ben
keletkezett, s amint a külön papírra írott tisztázat hátlapján (verzóján) levő följegyzés tanú
sítja, Fogarasori írta. Itteni magánya, testi beteljesülést igen, ám boldogságat nem hozó
ekkori szerelme, a Babits-életrajz ismert tényei. A vers Al1g~aloskönyv-bélifogalmazványá
nak, sőt, még a gonddal elkészített és aláírt tisztázatnak az irásképe is ugyanazt sugallja,

, mint a mú szövege: a költő benső vívódásairól van szó mindvégig, meghasonlásairól, gyötrő
déséröl, .Erós és a Megfeszített" egyéb múveivel is igazolt kettősségéről. S bár látszólag a
vers a Krisztus-Magdolna és kivált a Krisztus-Veronika párhuzammal - valamely korlátolt

.szemlélet számára - már-már blaszfémiát is jelenthet, ám a mű mély értelme, igazi jelentése
önmagában tekintve is - s az életmű egészében pedig különösen - másutt van. "A két legna
gyobb dolog, ami a .lélekben lehet, vallás és szerelern, ölelkezett" az ő lelkében is, akár
novellahösének, a Mese a Dekameronból Madonna Lisettájának lelkében. És mindvégig
kísérte - ha nem is válságok, megrázkódtatások nélkül - 'ama "szent szeretet" Isten fia
iránt, amely a Magdolna szeretőjé-nek is legfőbb tanulsága. A mú szövegét az Országos
Széchényi Könyvtár kézirattárában Fond IlII 17281 13 jelzet alatt található tisztázat szerint
adjuk. Fogalmazványa ugyanott, a Fond III/2356 jelzeten, a 145. foliő verzóján és a 146.
folió rektóján található.

Melczer Tibor

MAGDOLNA SZERETŐJE

Sziv szállj magadba s szólj magadban:
"Én élek pompás palotákban,
amikor az Ember Fiának
nem volt hová fejét lehajtsa. "

És eszmélj így:"Én vígan élek
lakorom lusta lakomákon
amíg a mindenek királya
koplalt negyven nap, negyven éjjel."

És mondjad: "Örömöm találom
a szép ruhában, drága fényben,
amíg az édes Üdvözítőt

megjosztották minden ruhától."

És mondjad ígyen szégyenülve:
"Nékem pénz veri tenyerem
s az Üdvözítő gyenge markát
a rozsdás szog vérezni [urta."

Pirulva mondd: "Engem dicsérnek
nevem dalomnak hordja röpte
míg Üdvözítőm [inom arcán
lecsurgott a katona köpte. "

S dobbanva szál]: "Engem szeretnek
Uram irgalmazz kéjeimnek
Hiszen a te lábodat is
bús Magdolna mirrhája mosta."

"Hiszen a te lábadat is
bűnös leánynak könnye kente
tisztára fehér ujjaid
bús Magdolna dús fürt je fente. "

"Hadd nyomjam égő arca im ra
bűnös Magdolnám bús haját:
hiszen te is arcodra nyomtad
Veronikának keszkendjét. "

"Hajadnak éjes öltönyében
Magdolna jer takarj el engem:
Magdolna fürt jei alatt
Uram, Uram, ne láss meg engem!"
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