
nekben bontogatta tovább az új magyar zeneszerzőgárda legbeérke
zettebb tagja, Bárdos Lajos, aki Kodály lezárt, szinte folytathatatlan
müvészetén vallásos régióitól ihletve a katolikus egyházi zene te
rén alkotott maradandót.

Bartók mindenütt problémákat feltáró művész, de olyan erős

egyéniség varázserejében. hogy epigónjai tömérdek, folytatója egy
sem volt.

De már korábban is észre kellett venni a fiatal Veress Sándor
művészetén valami olyan forma-aszkétizrriust, amely Bartók méltó
utódává avathatja őt az idő érésében. Eddigi müködése azonban a
népdalgyüjtések, a zongoramüvek és a kamarazene bensőséges vi
lágában játszódott le. Ebben a miniatür távlatban, ha - festészeti
példával illusztrálva a mondottakat - Kodály a. zene Rudnayja s
Bartók mondjuk Szőnyije, akkor Veress a zene Buday Györgyének
festői, de mégiscsak. egyszínü fametszetei képében alakult ki ben
nem.

Mostani Szimfóniájának meghallgatása és megismerése során
Veress müvészetének monumentális erőiben mutatkozott be előttem
s kibomlott eddig rejtett színskálája. Ebben a művében a fiatal
költő Bartók örökébe lép.. Zenéjében mindenütt Bartók lenyügöző
vívmányai, de szellemének zsibbasztó szuggesztiója nélkül.

Hangsúlyozom: a Szimfóniának semmiféle programszerű tar
talma nincs. Még annyi sem, mint Bartók Csodaszarvas kantátája
ban a szűz természethez való visszatérés vagy Kodály Háry Jáno
sában az örök gyermek napkeleti magyar. Csak egyszerűen elme'
sél, deklamál sorsról, életről, halálról. Amit még mondhatnék róla,
szakzenei téma, ami meg költészet benne, önmagáért beszél és
zenél.

A Bartók és Kodály teremtette új magyar szellemiség tehát
ifjú alkotók munkájában él tovább. A két nagy indító és részben
kiteljesítő még alkotóereje teljében s máris egy Bárdos Lajos után
fiatal kéz írja tovább a magyar zene könyvének arany lapjait.

Egy nép, amely ilyen világot ölelő távlatokban álmodja ki lel
kéből az új és egyetemes emberi kultúrkincseket, csak az európai
keresztény kultúra teljes apokaliptikus pusztulása során semmisül
het meg. Ám ma sokkal nagyobb távlatokban nyilik értelme Vajda
János 1857-ben Liszt Ferenchez írt versének: A nép, melynek
dalaiban Nqgy, halhatatlan búja van, Nem halhat meg soha!

Budapest, 1941 május 20.
Demény János

K ö y v E K
KÉT EM BER KÉ PE

NYISZTOR ZOLTÁN: BANGHA BÉLA ÉLETE ÉS MŰVE. Bp.
1941,_Pázmány Irod. Társ. kiadáSa. 417 ,. - ZAKAR ANDRÁS:
TIHAMÉR PÜSPöK ÉLETE, AHOGYAN KORTARSAI LÁTTÁK.
A budapesti növendékpapság adatgyüjtése nyomán. (Bp. 1941.
Egyetemi Nyomda. 437 l.) A két könyv ereje valóság-érzékében
van. Van egy valóság, túl a jezsuita taláron és püspöki ornamen
tumon, túl az arcon, a hétköznapok elhasználódó forgatagán, túl
azon, amit köztünk élő nagyokról látunk és a kiváncsiság örök
filmjére ráveszünk. De ezt a valóságot hagyjuk a holnapra, a tör-
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ténetre, az örökkéválöságra. Istenre. Senki se merjen nyulni hozzá,
csak a Tudós, a Szent, a Megszállott. Nos, li szerzők szerények,
Nyisztor bevallottan. Zakar rejtetten kitér a történeti távlat kere
sés súlya elől. Kortársak szélnak a nagy kortársakról. Tóth Tiha
mérról diákok, hívek, kispapok, hírességek, rádíöhallgatók, ittho
niak, külföldiek, színes, gazdag kaleidoszkópban. Mintha- az ifjú
sági iró s a rádiószónok életének, ·stilusának meghosszabbítása
volna e könyv. A Bangha-könyvben lobognak a nagy, forró, napló
jegyzetek, rokonainak intim jellemzései, nekrológok s !mindezek
fölött Nyisztor egyéni, verekedő, maró, patétikus sorai. Mint Boly
gón a Nap fénye és melege, megéled szemünk előtt az igazi, a nagy,
a verhetetlen Bangha, a haragvó iszonyú tüzében országot-világot
csapdosó, s az a benyomásunk, hogy ilyen Bang-ha-közelbe tán
egyetlen író sem juthat Nyisztor után. A tanítványok kitűnő tanít
ványok, Nyisztor egy kicsit Banghává lesz s Zakar könyve majdnem
Tóth Tihamér művei közé illő, mostmár saját életéről készített
silva rerum, ahol a címszavakat az évek adják.

Igazán meglepő az Egyházirodaimi Iskola szorgalma: böngész!
a levéltárakat, a Tóth-familia családfáját, szétmotoz Szolnokon,
Egerben, a pesti Központiban, Bécsben: a diák Tihamér állomásain.
Kap itt az ember oktatást a Szentatyáktól, ismertetést Pelbártról
és Pázmányról. ha találomra beillenek az évről-évre haladó feje
zetekbe. Felsorakoznak az idézetek, a könyvhöz íllök és hetedhét
határból. és pedig pontosan forrásjeg-yzetekkel, idézetek a család
tól, ismerőstöl, háborús kollégáktól, Iapokból, mindenünnen. Előt

tünk lapozzák fel az egri teológiai tanártól szerkesztett Egri Tudó
sitól s bő idézeteken át mutatkozik meg a friss, kezdő és márís
kiforrt író. Itt-ott naplók bujnak meg, szűkszavúak, zárközottak.
szerények és vázlatosak. A nagy külföldi eukarisztikus kongresz
szusok, amerikai s holland missztózás, budapesti szemináriumi
pre.fektusság, kommunizmus, ifjúsági művek gyors egymásutánban,
az egyetemi tanár, a világhírű rádiós szónok, a cserkészvezető, ki
ránduló, a lelkivezető, szemináríumí kormányzó s a végén a rövid
püspökség: semminem hiányzik, minden a helyén, mindenből hi
teles ízelitő, levelek, tanúk és okmányok nyomán, bő szemelvények
kel a püspök műveiből 's a felkértek beszámolóiból.

Ha történetesen nem vagy Tóth Tihamér-rajongó s fanyalogva
kezded olvasni a terjedelmes művet, lassan magadon veheted ész
re a jóértelmű agyonbeszélés eredményét. Belátod, hogy csak külre
volt rideg ez a püspök, csak a nagy fantomok és lázak megszállottja
nem követheti őt, az önmegtagadó, szent papot, a munka emberét,
kiből gépies napirendje sosem csinált gépet, csak fegyelmezett ka
raktert, mert tudta, hogy mínden percével adós hazájának és 27
idegen országnak. Sokáig kavarognak benned jellegzetes [elszaval,
a pedagógusé: "a munka a XX. század emberének az önmagtaga
dása"; a lelkívezetőé: "urbanitas, humilitas, pietas"; a püspökér
"sicut thus ardens in igne". Boldogan fedezed fel a merev, jólis
mert arc, az álarc alatt a nagytáborozások kuktáját, a Tőth-kása

kevergetőjét, a nógrádverőcei "Tóth Tihamér padja" mellett hall
hatod magad is a nótázó rigók dalát s li mindent beleng-ő "kegye
letes lelkület" rád ragad és sokáig zsong benned a vágy: tanulni
tőle, követni őt I A legtöbb,' amit egy könyv elérhet.

Más a helyzet a másik könyvvel. Ha mondjuk, eddig is Bangha
híve voltál, egyszerre otthon érzed magad s csodálkozol a Bangha
család Árpádokig visszanyúló eredetén s igazat adsz Nylsztornak,
hogy a páter tartózkodó, úri önérzete a magyar nemes öröksége
volt benne. Meglepnek a rokonok jelentései a csintalan. jószivű,

VIGILIA 341'



fékezhetetlen vadócról; az édesanyja mély hite s az atya logikus,
kemény magatartása már utalnak a nagy ellentétek hordozójára.
Ji gyermekien érzelmes. mélyhitű szerzetesre s a konokul hajthatat
lan, energikus szervezőre. Kár, hogya fiatal jezsuita években ez
az irány megtörik s nem kapunk bemutatót rendtársaitól. De nem
is vesszük észre, a kívülállók szemléletétől eltérve lassan Bangha
maga kezd vallani magáról s a naplók (Iázasak, hosszúak. tépelö
dők) felfedik a látszat mögött az embert. Akkor is, midőn már egy
re nagyobb homály fedi el alakját, amint hirtelen a perondra ug
rik, szerkeszt, agitál, szervezi a KSV-ét, a hitéletet. a tömegek fö
lött áll s elnéz fölöttük, diktál, vezényel, vezérkart toboroz, száza
kat veszít el, milliókat nyer meg, amint lapokon, könyvek, cikkek
tengerén át, szönoklások, országjárások, konferenciák ezrein át,
.rajtaütések, kitörések és vísszavonulások pergő zajában, porában,
új tervek teremtésében, régiek felejtésében, örök-ifjan s örök-ből

'Csen, megfoghatatlanul tűnik el igazi arca. A homály nagy, az élet
sok mindent elfed, de e naplók fellebbentik a fátyolt s valóban
'Csak így: szereplések kívül, vívódások belül, amiről a történelem
tud s amiről csak e jegyzetek tudnak, - csak így teljes a Bangha
kép. Ez a kép aztán oszcillálva majd ismét a külsőt mutatja, a
Magyar' Kultúra alapítását és vezetését, a közélet irányítóját, a
Katolikus Lexikon s az Egyháztörténet szerkesztőjét, a három ró
mai évet, Hollandia, Észak- és Délamerika híthirdetőjét. a hires
séget s a "kontinensben gondolkozöt", élete utolsó évében négy
könyvön is lázasan dolgozöt, amint a Világhódító Kereszténységre
kórtól kikezdett energiáját még egyszer összeszedi, hogy élete
műve méltó korona legyen a hatalmas hódítások fölé. Majd megint,
főleg a római s az utolsó négy esztendőben, a naplók bensősége

jut szöhoz, s mily megejtően búsan-szépek ezek a magánbeszélge
tések a "fehér rém't-hez, annyira, hogy a halál s a napilapok gyá
sza szinte észrevétlenül simul a komor, magányos pompához,

És mégis, a külső szereplés sokszor elnagyolt ecsetelése s a
magában gyötrődő, Istenhez esengő naplójegyzetek egy harmadik
vonásnak is helyet adnak, Nyisztor rajzanak, amint áradva, forrón,

-önmagához, a publicisztához legméltóbban. szavak és csapdcsások
hullámaiban virtuözkodva, elénk-elénk dobja a maga ~angháját.

"Az apológéta feltűnése" fejezet már szinte az irodalomba kíván
kozik, legjobbjaink is megírhatták volna. Igaz, e jellemzések nem
vésik ki pontról-pontra a Bangha-szobrot, bárhol felütheted a
könyvet, míndig bámulatosan egyértelmű, majdnem azonos hangu
latra, sőt szavakra bukkansz. Nem karakterológia abban a jelen
tésben, ahogy Schütz írt Prohászkáról. De karakterológia abban,
hogy benned s bennem lassan mégis megrögződik egyfajta arc, a
debatteré, Isten rohanó, óriás apostoláé, amint a "zseniális kalan

-dorok, lázas fantaszták és holdkóros álmodozók" nagyszerűségével

megáldott, önmagát s egy országot rendbentartó, nagy útra indító
férfi a közelünkbe lép. Amint már szinte nyisztorivá lesznek a
legbangbább sorok, az 1937. július 14-én feljegyzett naplósorok:
"Nekem az az egyik legfőbb bajom (baj-ev), hogy szinte az Isten
ellenére akarom megmenteni a világot. Hogy előbbre akarom vinni

.az Isten országát ott, ahol azt látszólag az Úr maga se akarja előbbre

vinni, hanem hagyja, hogy nyomorult kufárok vagy szent szamarak
akasszák el az ő szekerét ...."

Amint Banghát és Tóth Tihamért joggal emlegetjük a Probász
kával kezdődő triász tagjaiként, úgy - az a benyomásunk - eaa
két könyv is jellemzően, kielégítően, és egyénien állítható a "Pro-
hászka pályája" mellé. Haid6k János S. J.
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TAMASI ARON: MAGYARI RŰZSAFA. (Révai.) Ez a kéténekes
regényke nem folytatja a JégtörlJ Mátyás népi-mondai hőseinek

sorsát, mégis igen erős kapcsolatban áll a JégtörlJ Mátuás-ban és a
Ragyog egy csillag-ban kezdeményezett fejlödésregénnyel és világ
látással. A természetfelettivel való kapcsolat talán nem olyan erős,

egyébként azonban az ábrázolásméd. az előző Tamási regények
útját követi. Ugyanaz a hol tréfás, hol emelkedett szimbolumjáték,
mely szinte a véletlenül kiejtett szavakhoz kapcsolja iátékosan az
egyszerű és bensőségesen paraszti élet vágyait, céljait, értelmét,
ugyanaz a kötődő székelyeskedés, egymásba akaszkodó mondatok,
hol egyik szó kicsit csavarit a másikon s aprócska győzedelmek vi
dám virágai nőnek nyomában, hogy bő áramában még a románok
is kapnak a székelyes beszéd adományából. Tamási tehetsége és
csodája, hogy racionálisan elgondolt, többnyire igen értelmi szím
bolumait, példáit át tudja melegíteni, nemcsak tréfával. hanem
elemi emberi érzések megvillantásával. A jelképalkotásra való haj
lam néha már a történet mesevezetésébe is benyomul. Alizha lenne
másképp szükség arra, hogy bőse pogány legyen. ha az erdélyi vál
tozásban nem akarná a kereszténységnek a pogányságon, vagy in
kább a kultúrának a kultúrálatlanságon vett győzelmét látni; ha
nem lenne szüksége, mintegy feloldásképp a regény túl gyorsan
elkövetkező végén, arra az ünnepélyes, felemelő szépségü keresz
telésre.

A jelenetezésben, a s~veg kivitelében, a díszítésekben Tamási
most is jó munkát végez, ötletessége, könnyedsége ragyogó, vonzó,
magávalragadó. A mesevezetés és regénykompozició szempontjából
azonban a Magyari r6zsafa míntha visszaesést jelentene Tamási
pályáján. A legtöbb Tamási regény vége igéret, vagy prófécia: ez
a hős pedig meg fogja váltani népét - a következő regényben. A
megváltás bemutatásától azonban Tamási még eddig míndíz vissza
riadt. A Magyari r6zsafa hőse az első pillanatban mintha erre a
megváltásra készülne fel, "háborút üzen" a románoknak. de a vég
ső összeütközés mégis elmarad; mikor a havasi szabasághősök a
nagy román támadást várják, a magyar hadsereg már megkezdte a
bevonulást. Balázs nem nő igazi hőssé. A mese visszafordul a köz
ismert tények előtt. A befejezés, bármilyen kedves, bármilyen fi
nom is, csak technikai, csak fogás, nem eseménysort valóban le
záró esemény. Nem kárpótolhat azért, hogy a hős nem lett hős, a
regény pedig megint akkor maradt abba, mikor leginkább kezdőd

nie kellett volna. De maga a mese is bizonytalanul kanyarog, szá
lai nincsenek elkötve, a bátortalanul induló szerelmi rész egészen
elhalványul, mintha elsietett, igazán át nem gondolt művel álla
nánk szemben.

Lovass Gyula.

THURZŰ GABOR: A TINTAHAL. (Egyetemi Nyomda.) Két regény
után A tintahal Thurzó gazdag novellaterméséből fog össze egy cso
korra valót. A novellára rossz idők járnak, a kiadó fél tőle, a kö
zönség sajnálja rá a pénzt, a kritikus a müía] kifáradásáról beszél.
Ez a kötet arról győz meg bennünkat, hogy a formai újítás kirívó
szándéka nélkül, témabeli divatosság nélkül mély és tartalmas em
beri mondanivalóban mennyi ereje, mennyi lehetősége, mennyi új
sága lehet még az elbeszélésnek. Formai és technikai szempontok
szerint érdekes történetet, jól előkészített csattanót szoktunk a no
vellában keresni. Thurz6 elbeszélései nem hasonlitanak az anek
dotikus novellára. Érdeklődése'tisztára lélektani, de még ez a lélek
tani érdeklődés sem a pittoreszket keresi és a: csattanót többnyire
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elkerüli. A kötet mottója a végzetet és a gyermekkor vadonát idézi.
A novellák, - akár mindennapi történetben, akár a lélektani kiilö
nösség és bizarrság területén - az emberi élet végzetszerű tartal
mát igyekeznek megragadni. abban a pillanatban. mikor valaminő

külső eseménysor, lelki fejlődés következtében az elhatározó, a vég
zetes lelki tartalom felszínre kerül, mikor a gyermek felismeri az
életet vagy az ember felismeri önmagát. Ez a szemlélet a leghétkös
napibb helyzetben is a lényegre akar látni, hőseit önkénytelenül
viszi szélsőséges helyzetekbe, melyben sorsuk a jövőre nézve is
eldől. Nem realizmus ez, vagy biedermeyer érzelgősség: felfokozott
életpillanatokra mutat minden novella, mintha az írót csak ezek a
lélektani kalandok, tragikus lelki determinácíők, az élet nyugalmas
és átlátszó vizének megzavarodásaí érdekeinének. Talán nem vélet
len, hogy a kötet két elbeszélésének is kleptomániás a hőse. De nem
a tény a lényeg, nem a hősök anekdotaszerű cselekedetei. alapjában
nem is a lelküknek az a végzetes adottsága, melv lonásra kénysze
ríti őket, hanem viszonyuk az egészségesekhez (a látszólag egész
ségesekhez) : az egészség valamikép megbomlik a hisztéria láttára,
látszólagos jogosságában szinte még bűnösebb lesz. színte még eről

tetettebb lelki helyzetbe kényszeríti magát. Trauti kisa,sszony csak
elmegy, de Komádyné hazudik s ez a kimagyarázhatatlan, kegyes
hazugság tán a valóságnál is mélyebb sebet éget a kisfiúba. A tinta
hal is a látszatra jogos bosszúban felszabaduló rossznak. relatív
jóságunkból következő lelkiismeretfurdalásainknak hisztérikusan
érzékeny elemzése. Ezekből a semmiképpen sem kegyes szándékú
elbeszélésekből nemes etikai érzékenység szól egy eszközeit nagy
szerűen kezelő, biztoshangú író érett művészetével. Technikailag
legsikerültebb, legbravurosabb az Új bor, emberi tartalmában leg
jobban az Arvák c. novella forrósít át bennünket. a hamis emberi
érzelgősséget mutatja meg, azt, amely nem tudja elviselni, hogy
valaki természetesen (gyerekesen) vegye az élet tényeit. A hang
megütése, az írónia vegyítése, a szerkesztés néha látszólag pon
gyola, de mindig biztos vonala, a képeit mindig természetesen öntő,

beszéltetéseit megszínesítö elbeszélő tehetség Thurzó Gábort az új
magyar novella egyik leginkább kész, és márís példátadó művelő

jévé teszik.
Lovass Gyula.

HALACSY DEZSŐ: A BÉKE SZENTJÉNEK NYOMDOKAIN. ("Szent
Antal" kiadás.) A pápai Ferencesek "Szent Antal" könyvsorozatá
ban ízléses kiállítású kis füzet jelent meg az assisibeli szentről és
rendjének küldetéséről a magyarság életében. A kis mű egyszerű

ségében, napfényes tisztaságában hű megjelenítője az igazi feren
ces szellemnek. Nem a tudomány, hanem a hit erejével bizonyítja
a Proverelle örök időszerűségét, a szépség, a béke és a szeretet
költő-széntjének hét évszázadbeli messzeségéből töretlenül felénk
sugárzó élet-példáját, - s tanításának, szociálís eszméinek, ide aliz
muzásnak, tisztult béke-vágyának különösen napjainkban, a vér és
a gyűlölet napjaiban százszorosan érezhető aktualitását. Halácsy
Dezső írásával jó szelgálatot tett annak a ferences szellemnek,
melynek kialakítása és általánosabbá tétele soha el nem múló álma
marad költőknek és emberebb embereknek egyaránt.

Déchy Lume,

344 VIGILIA
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