
miért. A Szentestén elmentem a barátomhoz, hogy majd elmegyünk valahová
szórakozni. Mielőtt elmentünk volna, a barátom mamája gyertyafény mellett a
Szentírásból olvasott fel, és utána karácsonyi énekeket énekeltünk. Ezután nem
volt kedvünk elmenni, hanem ott maradtunk és beszélgettünk az éjféli míséig."

A kamaszkor többnyire átmeneti válságot hoz a karácsony élményében is.
"Két-három éve még tudtam, hogy mí a karácsony, most már nem." Aztán, a
felnőttkor küszöbén, egyre inkább széthúzódnak a vélemények. Vannak, akikben
állandósul a kiábrándult fájdalom: "Régen jelentett valamit, de most már hi
degen hagy, nem érdekel. Nekem karácsonykor nem Krisztus, hanem a szerétet
kellene." A többség azonban sejteni kezdi, hogy a karácsony igazi titkát és örö
mét föltárni kevés egy emberélet is.

A gyermek szüleínek szeretetburkáhan öntudatlanul is az igazi boldogságót
ízlelgeti. Számára természetes a karácsony varázsa: a másikról gondoskodó fi
gyelem, az egymást érő ajándékok és örömteli meglepetések, az ünnep nyugal
mas békéje.

A gyermekből felnőtt lesz, a burok szétszakad. A halál, gyakran az élet is,
erősebbnek bizonyul a szeretetnél. A Iszeretet nem természetes és állandó légkör
többé, hanem kivételes, rejtett és tünékeny kincs: többnyire alig néhány mély
lélegzetvételnyire telik belőle az élet folyamán. így aztán sokaknak a karácsony
is csak ilyen kivételes, ritka szippantás marad a szerétet ritka, erős hegyi le.,.·
vegőjéből. Érthető, ha a tökéletesre vágyódó fiatalok gyakran éppen ilyenkor.
kezdenek fuldokolni a kielégülétlen szeretetvágytöl.

Isten nekünk adta Egyetlenjét: gyermekként ringathattuk Fiát, s ő testvérévé
fogadott bennünket. Jézus úgy nézett a tökéletesség magasába, eredetének és jö
vőjének messzeségébe, a fájdalom és pusztulás mélységeíbe, hogy mindenünnen
az Atya jósága nézett vissza rá. Benne immár láthatóan és véglegesen körül
fogja a világot az Atya szeretete. Emberré lett s emberivé is: mindnyájan meg
tapasztalhatjuk, sőt eltanulhatjuk tőle. s együtt élhetjük vele. Karácsonyunk ezért
élő és növekvő: szebbé és boldogabbá lehet a legboldogabb gyermekkarácsony
nál is, mert valóban a tökéletes, isteni boldogság előízével teljes.

LUKACS LAsZLÚ

BALASSI 'UZEN;ETE

Két ötös évforduló állt az idei Ba
lassi-emlékezés előterében: a 425-ik és
a 385-ik. A költő születésétől és halá
lától eltelt esztendők - kerek szám
ban kifejezve, az irodalomtörténet mér
legére helyezve négy évszázad,
amely az első lírai életrajztól, Balassi
"maga kezével írott könyvétől" (máso
lata maradt fenn, a csaknem teljes Ba
lassi-kódex) az utóbbi 25 év gazdag
Balassi-irodalmáig (hogy csak a Csan
da Sándor könyvét vagy Nemeskürty
kísmonográfiáját említsük), kor és esz
meáramIatok vizsgálatában a reneszánsz
embert helyezi középpontba. Már-már
azt hinnők, ha a legutóbbi krónikás,
az idegen ajkú Breszt Borisz annyit
átélt a költő korából, s munkájának '
- Dévay Miklós deák tolmácsolásában
- a történelmi háttér, a pontatlansá-
gok ellenére is figyeIemreméltó bel
ső fejlődésrajz adja meg hítelességét,
aligha marad újabb ajtó, amelyen be
lépve ismeretlen termek tárulnak elénk.

Pedig van ajtó is, terem is. Irodalmunk
történetének nagymonográfíájában ol
vashatjuk: "A költő viharos élete és
versei szöveghagyományának zavaros
volta. .. egy egész sor biográfiai és fi~
lológiaí probléma megoldását teszi
szükségessé," (A magyar irodalom tör
ténete Bp. 1964. r. 4. 480 o.)

A rejtek-ajtók egyikét felpattantó
Barlay Ö. Szabolcs kutatásának új ered
ményeiről: a petrarkista költészet ha
zai hatásáról, a gyulafehérvári fejed~l

mi udvar itáliai kultúrájának Balassi
nál felfedezhető nyomairól már szól ~
tunk e folyóirat hasábjain. A hiányok
pótlásában a jövőben is az európai ki
tekintés lesz a meghatározó módszer,
mert még aligha mondhatjuk el: ismer
jük költőnk világirodalmi helyét. (A
megközelítés egyik iskolapéldája ép
pen Csanda Sándor könyve: Balassi
Bálint költészete és a közép-európai
szláv reneszánsz stílus. Bratislava, 19"13)

Hogyan állunk ma Balassival ? A fi;
lológus, az irodalomtörténész részletek-
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be bocsátkozóelemzésein kívül időn

ként szükséges a teljes kép bemuta
tása. Erre alkalom az évforduló, ami
kor a művelődéstörténész szerepét átve
vő szaktudós ismételten megbirkózik az
idővel, s megkérdezi: van-e még szava
ft költőnek korunkhoz? A kérdés egy
úttal az értékelés lehetősége: megporo
sodott művekről beszélhetünk-e, vagy
pedig az embert időtlenül bemutató
klasszikus alkotásokról?

Az idei Balassi jubileumon is meg
fogalmazódott: mit üzen korunknak a
költő? Eddigi szokásoktól eltérően: is
meretterjesztést és szórakoztatást (isz
szekapcsolva keresték a választ Eszter
gomban kutatók és előadóművészek. Az
üzenet - kétségtelenül - elhangzott.
És nem poros művek során.

Ha Custos metszete Esztergom 1595.
évi ostromáról egyenesen a Vízi városra
irányítja figyelmünket, nem csupán a
topográfiai kíváncsíság vagy a sáncok
ból bodorodó ágyúfüst az oka. Egy
életpálya lezárulő íve - mindössze 40
év-cikkellyel azokkal. a metszés
pontokkal is vonz, amelyek Észak-Ma
gyarországon kezdődnek, de egyre sű

rűsödnek Európa minden irányában. A
középpont: koncentrikus körök eredője,

ahová beírható a magyar nyelvű, ön
álló nemzeti költészet kezdetének fo
galma, s távolabb, mind tágulöbb ívek
re Zrínyi, Csokonai, Kölcsey, Vörös
marty, Petőfi, Arany, Ady, József At
tila és Illyés Gyula neve. Az eszter
gomi emléknapokon mindenekelőtt Bits
key István irodalomtörténész előadása

váltotta ki ezr'a vonzást. Az európai
ságot és magyarságet felmutató értéke
lés, Balassi lírájának vonulatában.
Amint Custos metszetén a hadművele

tek geometriája nyomán bontakozik ki
a helyszín, s a Duna hálója fonja át
a támadó és védelmi rendszert, Ba
lassi életművét is valamiféle állandó
készenlét határozza meg, távlatok és
kicsinyességek sokszor erőszakosan font
hálórendszerében. hogy végül is megma
radjon az az állandó csobogás, amely
a kénygerhelyzetekből kisodorja ladik
ját a Folyamra. Az ő eszménye is a
teljesség volt, a reneszánsz-harmónia.
Amint Bitskey megjegyezte: "Összhang
az ember és az őt övező világ, a testi
és szellemi szépség között ..." A vá
gyott összhang "antropológiai oka" a
be nem teljesülés érzésének, a cél, an
nak el nem érése fölötti nosztalgia, ami
az ember transzcendencíájában gyöke
rezik a· múló dolgok, pillanatnyi örö
méért, hogy benne ragadja meg az
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örök értéket, a maradandóságot a vál
tozásban. Ismert probléma - akár a
19-ik, akár a 20. század elején. S visz
szavetítve: antik ."hagyomány". Ennek
jegyében nyerhetnének megvilágítást Ba

.lassi istenes versei, melyeknek helye és
jelentősége a lírai életműben sokkal
nagyobb jelentőségű, mint eddig hit
ték: "a szemlélet a megítélt érzelem
mel, az átélt, az átérzett gondolattal
egészre épített világkép, a változhátat
lanra küzdött belső forma viszont itt,
e sorsmérő, életértékeket. életérvényt
latoló verseiben van jelen ..." Németh
G. Béla megállapítása - Bitskey idéz
te - szerény megjegyzésünket az élet
értékeket egy élettel szembesítő poéta
alakjával köti össze, akinek miserere
-jét a költő-barát Rimay vetette papír
ra a "szép sátoros" táborban.

Jelentkeztek a be íratlan lapok is.
Bitskey István előadásának legelején
erről tömör számadást adott: "Úgy hisz
szük, célszerű lesz a továbbiakban fi
gyelmünket a Balassi-életműnek azon
mozzanataira irányítanunk, amelyek a
költő európaiságának és magyarságának
összeforrottságát, szellemének nyitottsá
gát, poézisének ezzel együttjáró kor
szerűségét jelzik, mert ezek a vonások
mintha még mindig túl halvány színek
kel lennének képviselve a köztudatban
élő Balassi-képen." Barlay említett ku
tatásai kétségtelenül fényt derítettek a
költő itáliai műveltségére, A petrarkiz
musról szólva azonban felmerül a kér
dés: elegendő magyarázat-e Atanagi an
tológrájának hatása a Júlia-ciklus vérbő

poézísére, pompás képeire? A probléma
a Balassi előtti magyar szerelmi líra
léte vagy nemléte. S feladat a dráma
író Balassi portréjának megrajzolása,
s ha igazolódnék személyében az Eurá
lus és Lucretia széphistória szerző]e, az
epikus Balassié, Vitás kérdés "szám
misztikájának mélysége és kiterjedése".

Egyetemes tájékozottsága személyísé
gének ki-ségét is fölveti. Az alkotó ma
gánéletében, eszméiben sem választható
el műveitől. Éppen Balassi az egyike
azoknak, akiknek belső hullámai az
életmű partjaira csapódnak. Az emberi
üzenet mai értékét - érvényét vizsgáló
Barlay Ö. Szabolcs az évszázadokig
agyonhallgatott. majd agyonkritizált köl
tő nyitottságát (Bítskey is utalt rá)
ajánlotta a mai fiatal nemzedék figyel
mébe; a velünk együtt vagy körülöt
tünk élő népek, nemzetiségek kulturá
lis értékeinek megismerését. (Balassi
szemléletébén feloldódtak a feszültségek
például a germán, az itáliai, a török



kultúra között.) Magatartásból eredő tu
lajdonságnak mlnösitette az előadó a
költő tudatosan vállalt írói hivatását,
amely - éppen az ő teljes-ember kon
cepciójában - az élet totalitására al
kalmazható: Balassi vállalta az életet;
a bűnt, a bűnhődést, "tusakodott ördög
gel", de "imádkozott Istenéhez". Bor
nemisza Péter evangélikusnak nevelte,
s a jezsuita Dobokay karjai közt halt
meg. Figyelmébe ajánlható Nemeskürty
válasza azoknak, akik ma is úgy vélik,
anyagi érdekek míatt lett katolíkus Ba
lassi: "Azzal, hogy áttért, még nagyobb
támadásnak tette ki magát a" katolikus
egyházjog ítélete miatt, mely érvényte
lennek minősítette házasságát és tör
vénytelennek bélyegezte gyermekét." De
itt áll nemzedékünk előtt a "nyelvte
remtő, nyelvszerető zseni" is. At érzés
nemessége, a szó fantáziát mozdító ere
je, a kifejezés pontossága, a dolgok
hangulati megjelenitése manapság hi
ánycikk. A lapos beszélt nyelv az em
ber zavarára utal, elveszettség érzésére,
éppen a szóbőség súlya alatt. A haza
szeretet fogalmát a "jó Magyarország
gal" összekapcsoló költő nem soviniszta
érzést hagyott ránk örökül - hangsü
Iyozta Barlay, hanem a Pátria szeretetét,
patetízmus, szentimentalizmus nélkül.

Horváth István múzeumigazgatő esz
tergomi panorámája az elgondolkodta-

VARDAl Bf:LA SZtJLETf:Sf:NEK
CENTENARIUMARA

A száz éve, 1879-ben született Vár
dai Béla neve a katolikus újságírás és
folyóiratszerkesztés egyik jelentős feje
zetét idézi fel; a harmincas éveknek
máig is ható katolikus irodalmi út
keresését.

Irodalomtörténeti és esztétikai mun
kásságát aligha lehetne összefoglalóan
jellemezni, hiszen oly gazdag és sok
színű: átfogja az irodalom minden ágát
- de annál könnyebb rátalálni alapma
gatártására. Katolikus irodalmat akart.
Bár igen sokféle folyóiratban láttak
napvilágot gonddal megírt tanulmányai
és műkritikái (Budapesti Szemle, Iroda
lomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, Egyetemes Philológiai Közlőny,

Országos Kőzépiskolai Tanáregyesületi
Közlöny), munkásságát túlnyomórészt ott
végezte, ahol legjobban valósíthatta meg
eredeti célkitűzését - s ez volt a Ka
tolikus Szemle. 1915-től jelentette meg
ebben a folyóiratban cikkeit, majd
1928-ban a "Szent István Társulat meg-

tás, a valódi patriotizmus fellobbantá
sának igényével abba a vállalkozásba
tartozott, amelyik az írástudók felelős

ségével szolgál országot, várost, a kul
túra érdekében. Az előadóművészek:

Rónaszeghy Éva, Havas Judit, Szabó
András (vers- és prózamondók), Fodor
József (tánc), Kuncz László, Laczó
András (ének), Bige József (tárogató
művész), Kiss Tamás (kobzos), a Bak
fark Bálint Lant-trió (Kecskés András
vezetésével), a Magyar Reneszánsz
Rézfúvós Együttes (művészeti vezető:

Fekete István) nem csupán az előadá

sok illusztrálását vállalták, hanem ön
álló műsorokkal teremtettek reneszánsz
-hangulatot, s népszerűsítették a Ba
Iassí verseket, prózát, tánccal, instru
mentális zenével fölidézve a 16. szá
zadot a város történelmi míhöíében.

A rendezők, szervezők - Esztergom
város Tanácsa, a Dunakanyar Intéző

Bizottság, a Komárom megyei Idegen
forgalmi Hivatal, az Esztergomi Hang
lemezklub koncepciója szándékuk
Esztergom történetének, kultűrájénak

bemutatása -, országosan egyedülálló.
Az idei Balassí-emléknapok (a vállal
kozás első állomása) tartalmi gazdagsá
ga, rendezési színvonala ígéretes példa
a- jövőre, s hogy példájukat mások is
kövessék.

TúTH sANDOR

bízásából", mint felelős szerkesztó vet
te át a folyóirat irányítását. Ide kö
tötte őt a Szent István Akadémián vég
zett munkája is, melynek 1918-tól tag
ja, majd 1936-tól osztályelnöke lett.

Egész élete töretlen. Az egyetemen
Beöthy-tanítvány, s több mint harminc
évig gimnáziumi tanár. Míndig meg
marad széles körű irodalmi érdeklődé

se, s kritikáíbói kicseng a tanító-nevelő

hangja, ahogy a Salamon Eerencz esz
thetikai munkássága című művében

(Bp. 1907) megfogalmazza: "A kriti
kusnak, vagy az ötvenes évek magyar
műszavával: ítésznek, nem az iskola
mesteri leckéztetés, hanem az irodalmi
műnek tanulmányozása a föladata. Mű

bíráló elsősorban annyi, mint: tanulmá
nyozó. Ha ítélőbírónak tartja magát, a
valódi költővel szemben könnyen lesz
kicsinyessé. hibavadászóvá, mert elvesz
ti szem elől a költő egész tehetségét
és szelle,mét, Vizsgálódása két irány
ban hasznos: II közönségre s az írókra.
Amazt valódi műélvezetre neveli, he
lyes magyarázátot adván egy már lá-
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