
ÉSLÁTSZAT
HOZZÁSZöLÁS A BABITS

SORHOZ. "A víz simán gyuru
zött, mint a márvány". A nagy
költő minden sora megéri, hogy
értékéért vitába szálljunk, mert
mint a multkori jegyzet írója
mondja: "a vers megragadása
valami mulandónak, megörökíté
se egy jelenségnek, hangulatnak,
látomásnak", tehát a szellem
drága gyümölcse. Az idézett vers
sor is ily tiszta poézis, amely vi
lágosan rajzolja meg egy jelen
ség képét és oly klasszikus tö
mörséggel ad öröklétet egy futó
hangulatnak, hogy csak azt nem
értem, mint okozhat egyszerű ér
telme a kritikus olvasónak fej
törést.

Ha a víz tükre sima, akkor az
ily sima víztükör gyűrűhullámai

nak felülete is sima lesz, mint a
csiszolt márvány. Az ily sima
gyűrűhullárn, amelynek felületét
nem töri meg parányi hullámok
fodrozása azonkívül más hason
latosságot is mutat a csiszolt
márvánnyal. A nemes márvány
csiszolt felülete ugyanis kristá
lyosan áttetsző s ragyogása halk
derengésszerűen hatol fel a már
ványtömb belseje felé. A sima.
felületű gyűrűhullám formáit is
derengő fény világítja át és ma
guknak a hullámoknak formai
szépsége is rokon a simára mun
kált márványplasztika szépségé
vel. És éppen az az ily gyűrű
hullámok szépségének hangulati
varázsa, hogy míg szabályos for
májuk a megmásíthatatlan sza
bályosság kötöttségét érzékelteti,
ugyanakkor a mozgás gyűrűzése

ezt a szinte ünnepélyes kötöttsé
get játékká oldja föl. Aki e já
tékban csak egyszer is gyönyör
ködött, akár csendes vízparton
állva, akár a kút vagy csak a
dézsa sima víztükrére kavicsot
ejtve, az tudja, hogy erről az él
ményről nehéz volna találóbbat
és lélekbetalálóbbat mondani,

818

VALÓSÁG
mint aminők Babits szépen szóló
szavai: "a viz simán gyűrűzött,

mint a márvány".
Somogyi Antal.

EGY MODERN HOLBEIN MET
SZET. "A mindig tudott halál
az ember hősiessége és tiszta
sága: hogyan lehelne gyáva és
gonosz az, aki mindig ahatál
szemeinek frisseségében van?
Akik kézenfogva járnak a ha
lállal, azok nagyon jók és na
gyon szánják az embereket. Min
den múlhatatlan a készülő halál
gesztusa." Szabó Dezső [egvze
tei között található ez II ritka
szép gondolat. Mikor először 01
vastarn, az volt az érzésem: egy
modern Holbein metszet - pró
zában.

Azok, akik kezdettől fogva ol
vassák a Vigiliát, ismerik Szönyi
István csodálatos igézetű fest
ményét, a "Zebegényi temetés"-\.
Az 1936. évi II. kötetben, egy
vonatkozó cikk kapcsán, "szür
ke" műmelléklet. - Mikor ezt
a képet először néztem, az volt
az érzésem, egy ballada, melyet
csupán toll helyett ecset ír ...

Ez a két élmény vezette tolla
mat, amikor a Fehér Buda záró
díszét írtam.

"Tévednek, akik azt hiszik,
hogya szimbolum csak valamely
gondolat kifejezése: ellenkező

leg, a szimbolum az elsődleges

lelki téey és a gondolat csak
gyenge kifejezése a szímbolum
nak".

Babitsnak ez az irodalmi prob
lémák boncolása során leírt meg
látása pedig most vezeti tolla
mat, mikor a Fehér Buda záró
dísz éh ez néhány sor magyarázá
tot Iűzök.

Mert valóban: a szimbolum az
élet alapérzése, melyet gondola
tokkal topogunk körül. De a nap



val6ság azért, ha nem is tudunk
belétek inteni ; s van kormozott
üveg, mely mentí a látszat-ot.

"Jó gyakorlat a nap üres vagy
undok óráiban úgy tekinteni min
denre, a könyvszekrényre vagy
piszkavasra, mintha most ment
tettük volna őket a süllyedő ha
jóról a magányos szigetre". Jel
lemző ehestertoni gondolat-szik
ra, gyulékony anyagra érve nagy
tüzet ébreszt. Akiket szeretünk,
még jobban megszeretjük, ha a
halál arcának mosolyában pil
lantjuk Illeg őket. Az aggoda
lom: a szeretett lény halálár
nyékba vonása képzeletvilágunk
ban. Tükörképe annak az érzés
nek, amelyben a rég eltemetett
szeretteink továbbra is velünk
élnek. De: milven érzés szállna
meg egy Dante-tisztelót. ha egy
szer csak a tudott valóság fé
nyében s nem alázálom hallu
cinációjában jelenne meg előtte

Dante? Nehéz lenne megközelí
teni írásban ezt az érzést, de
ebben az érzésben temettem el
írásomban azokat a nagy magyar
géniuszokat, akik ma még itt
élnek közöttünk.

Van mitosz, mely a mese
aranytollú madarának szárnyai
val a multat verdesi körül; s
van mitosz, melyböl, mint mus
tármagból, a jövő fája hajt ki.
S csak egyszer álmodjuk meg
a jövő színeit, mélytitkú hallga
tásának neszelt: úgy fogjuk azon
túl látni a mát, mint sírjából
kelő víziót. S látni fogjuk szá
zadok távlatában leszüremlett
lényegót. lelkét.

Amikor Kodályt láttam a kar
mesteri emelvényen, amint a
zenekarerdőt végigborzongatta
varázspálcája, amikor Bartéket
láttam óriássá nőni a zongora
orgonasípjai fölött: mindig a
halál árnyékában láttam őket,

századok mitikus távlataiban. S
mikor eszméltem, hogy ők való
nál is valóbbak előttem: ez nem
hallucináció, hanem a tudott
valóság fénye volt. S majdnem
annyi: látni a nagy Dantét,
amint századok kríptájából a je-
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len valóságába lép s előttünk

jár, kel, beszél.
A sírkő: monumentum, mely

munkára sarkal. Minden gé
niusz, mikor nagy alkotás fogan
lelke méhében: síremlékéhez
cipel követ, A magyar élet a ha
lál arca előtt folyik, természe
tes, hogya magyar géniusz min
dennél jobban "sírkő építő". 
Németh László a Tanu utolsó
számában írja, hogy sorskérdé
sekkel nem foglalkozik többé.
Apolló immár nem csak nyilaz
za, de sugallja is: emberből

művész lett. Szülóföldiének dió
fája, mínt koporsó kínálta meg:
így lett prófétából költő.

Szabó Dezső is a halál folyto
nos közelségében él. (Nem be
szélek Adyról, aki a Halál ro
kona s Prohászkáról, akinek
transzcendentális világa a le
győzött halál).

Talán néhány olvasó arra gon
dol, hogy épp Szabó Dezső fel
elevenítése nem a leghelyesebb,
hisz Prohászkáról, Szekfüről és
Babitsról írt gondolatai nagyon
is nyomja a szívet. De aki is
meri a történeti magyar művelt

ségi fókuszok roppant végleteit
s tudja azt is, hogy "e végletek
egymástól oly élesen elkülönülő

irodalmi termékei időjártával

szimbolikus értékekké válnak s
késő korok tudatában egymást
színezve keresik és el is érik az
összebékülést" (Horváth János),
- az nyugodt szívvel emelke
dik a jövő távlataiból észrevehe
tetlen bangzavarok fölé.
Szabó Dezsőben még ki nem bá
nyászott, fel nem tárt értékeket
látok, amelyek épp a katoliciz
must - elsősorban a magyar ka
tolicizmust - fogják gazdagíta
ni, ha napvilágra kerülnek. Ami
lyen jogon egy Karintbyban
vagy Kosztolányiban kereshetjük
a katolikumot, ilyen jogon ideje
lesz Szabó Dezsőt is felmérni,
abban a szellemben, ahogy Pro
hászka kívánta munkánk végzé
sét. Fokozottabb ütemű világban
fokozottabb munkát kell végez
nünk : "mely rnéltányolní tudja s
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szívesen átveszi, ami jó, bárhon
nan jön ís az, akár hívő. akár hi
tetlen részéről. Ez a lefoglalás
sohasem árt. Látszik a történe
lemből, hogy mindannyiszor ú]
kultúra támadt a kereszténység
körében, valahányszor sikerült
neki lefoglalnia a korszaknak sa
játos kultúrelemeit, - így tör
tént ez az egyházatyák korában,
így a XII. században s a rene
szanszban ; így kell történnie an
nak ma is."

"A haláltól terhes ember meg
ölelte a földet s onnan felfakadt
a góthika: a halál őserdeje" 
ezt Szabó Dezső írta le közel két
évtizede. S ez is az ő gondolata:
"Oh ti, kik a jövő felé mentek,
régi hiteknél hitebb hittel, a kö
zépkortól tanuljátok el azt, ami
mindig ember."

Egy új történelmi góthika, egy
új középkor előtt állva megdöb
benéssel kell néznünk ennek a
katolicizmustól magát annyira
idegennek vallott géniusznak
gondolat-szilánkjait, melyek nála
egységbe sohasem állva szúrnak
az égnek, mint árva kopjafák.
Egész életében azonban egy cso
dálatos haláltánc víziój át látom s
egy hatalmas modern Holbein
"freskó" az, amit köszönöle neki
s amit köszönhet az egész meg
újhodó magyar katlicizmus.

Demény János

EGY KODÁLY-űNNEP volt de
cember elsején este a Vigadó
ban, a Népművelési Bizottság
hangverseny-sorozatának kereté
ben. Kodály gyermek-kórusai kő

zül került előadásra jónéhány
ékes. szebbnél-szebb darab s el
hangzott Kodály egy ifjúkori,
csupa-hangulat műve, a Nyári
este és legutóbbi prófétikus szár
nyalású alkotása, a Budavári Te
Deum - a szerző vezényletével.

Kiváló zenetudósunk. Molnár
Antal írja Kodály gyermek-kóru
sairól, hogy mélységüket gazdag
szimbollkájuk és állandó alap
hangjuk: az életteljes szeretet
adja meg, - "nemcsak a gyer
mek mágikus világát fönntartó
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ösztönszeretet, hanem a művész

mély emberi szeretete is a gyer
mek iránt".

Valóban: nincs zenegéniusz,
aki oly folytonos szeretettel kí
sérné népe ifjúságának életét,
mínt Kodály. Nincs zenegéniusz
Kodályon kívül - talán Bartó
kot és Bacht kivéve -. aki kife
jezetten gyermekek számára írt
volna zenműveket, melyek emel
lett a zeneirodalom legegyeteme
sebb s legtisztább alkotásai kö
zött foglalhatnak helyet.

Mert [ól tudja Kodály azt,
amit Szabó Dezső fogalmazott
meg így: "Azok: akik együtt van
nak a dal és ritmus legmélyebb
emberségében, az emberi fájás
és öröm legbelsőbb formájában:
könnyen egymásra találnak az
élet más terein is". Tudja jól,
hogy ez az egymásratalálás az,
amely az egységes, osztatlan ma
gyar jövő alapjának záloga.

És talán a lelkes iskolás leá
nyok és fiúk is érzik ezt, akik
nagyszerű nevelőikkel együtt ez
alkalommal is ünneplő szeretet
tel övezték az örök magyarság
ban úiarcú és talán boldogabb
sorsú - mert mélyebb életszán
tású - ifjúság nagy nevelőjét.

A Nyári este Kodály ifjúkori
műve, egy nagy lélek szárnybon
tása szárnyalás előtt. Mélázó szö
lamaiban a paraszti nyár íze.
Örök nyári titok, mely nem hull
koporsóba vissza, mint Adynál,
a megfejtés előtt.

Mert ime a titok megoldása:
a Budavári Te Deum több, mint
rendkívüli jelentőségű művészi

alkotás. Latin szövegében a lati
nitás felszabadító erejét, a ma
gyarság önmagára eszmélését hoz
va: századok óta nem hallatott
keresztény hitvallás; nem a világ
fájdalom életsorvasztó pesszímiz
musában, hanem a világöröm
szuggesztiv életre-indításában.

A magyarság irodalma, költé
szete: folytonos szociális problé
mákban vajudó. A zenéje is az.
A Te Deum azonban megoldást
hoz: a kereszténység és magyar
ság teremtő-szintézisében Buda



történeti misszié]ára mutat. Ha
egy nép szívéböl sarjadzó géni
usza megvalósithatta ezt, ily
klasszikus fenségben és tökéle-

KÖNYVEK

tességben, ~ akkor bizonyosak
lehetünk benne: az ő népe is
megérett e probléma számára l

Demény János.

ROVATVEZETO RÓNAY GYÖRGY

ÉLŐKET NÉZEK
(Mécs László újversei, Révai)

Élőket nézek: a cím egyben programm is, az emberi,
gyógyító, vigasztaló küldetését vállaló költő hivatása, az
evangéliumi tanáccsal az élet átformálására hivatott lélek
vallomása:

Én megtartom Jézus tanácsát:
"A holtakat hagyd, hadd temessék
a holtakat!" S hogy a vidámság
ritmusában törés ne essék,
én most már csak éllJket nézek.

Az út hosszú idáig: a Hajnali harangszó hömpölygő

pátoszától, a Rabszolgák énekelnek ifjúságot búcsúztató
nemes és szép mélabújától, a szabadversek áradó lendü
letétől az Élőket nézek sallangtalan egyszerűségéig, az
egyén lázas lendületétől a közösségre talált szív nyugodt
bölcseségéig. Közben elszállt az ifjúság arany holdja, a
szelíd romantikájú éjszakák rózsaszínű léggömbje, a ma
gányos kóborlások monologízáló kedve: Mécs László a Vi
gasztalótól kezdve fokozatosan egyszerűsödött, sőt, úgy tet
szett: fokozatosan szegényedik, a gazdag és igéző lehető

ségeket kihasználatlanul hagyja, sejtelmes zenekarok meg
szólaltatása helyett megelégszik a pásztor együgyű tilin
kéjával. A "barokk" csapongásban a kozmosz égitesteit
láttuk forogni, később már csak a barokk színpad festett
holdjait: szokatlan volt ez a hang, meglepő a költő és bi
zalmatlanságot keltők az eszközei. A láz lankadt: kétel
kedni kezdtünk benne, tanakodtunk: a forradalmárból pro
vinciális literátor lett? A Legyen világosság Mécs László
ján magunkban hevesen és ingerülten kértük számon a
Rabszolgák énekelnek Mécs Lászlóját.

Igazunk volt? Számomra ez a líra ma is problemati
kus, sokunk számára az; provinciálist mondottam az
előbb, s most, mikor az Élőket nézek verseit olvasom,
magamban is kételkedem: talán nem értettem a provin-
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