
Processzió - sáncokon
(ERDOTARCSA TEMPLOMABA)

sudár hajlék fák közt világlik
fa.lait éles szelek csiszolják
mélybe vágták századok

forogtak kések örvös lándzsák
ha fáklya gyúlt riadt a kiirt
táncolt a vitézség

sánc védi éveit

túl halmok fény-tetőin békesség vigyáz
mezőkre ón-fellegek lebegnek
vonulók arany tornyot hordoznak
benne kenyér
felmutatják a ropogó világnak

Kiáltok zúgó -vizeknek

Tavaszt hozó aranymadár
Megül az éger ágon
Hangja mint gyenge nádsíp
Virágot költ a fákon

Szárnya gyöngyház ajtó
Csőrében fűszál-álom

Elejti észrevétlen
Lovak állnak a tájon

Dördülő ég nyomában
Omlik hava a hegynek
Csurog alá az úton
Mossa testét köveknek

Aranyszólással szólal
A tó lengő harangja
Kiáltok zúgó vizeknek
.Senki meg ne hallja

NAPLÓ

TALLÓZÁS A MAGYAR KULTÚRTÖR
TENETBEN*

Irodalomtörténetírásunk nem túlságo
san gazdag a forráskiadványokban. Ha
csak a kritikai kiadások vontatott előre

haladására, az alapvető monográfiák ké
sésére gondolunk (nem véletlenül folyik
vita hetek óta József Attila korszerűsé

géről és időszerűségéről az Élet és Iroda
lom hasábjain), rögtön érzékelhetjük a
legfájóbb hiányosságokat. (Egy anekdo-

tát kell ezzel kapcsolatban idéznünk:
Bóka Lászlót megkérdezte egyik tanítvá
nya, mikor készül el Ady-könyve má
sodik kötetével. A professzor ránézett a
karórájára, s szemrebbenés nélkül vála
szolta: "Ma már aligha". Nos, nem is az
a nagy baj, hogya "má"-t lekéssük, ha
nem a holnapra sem míndíg gondolunk.)
Ezeket csak részben enyhíti az a hatal
mas bibliográfiai sorozat, mely a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudo
mányi Intézetének .gondozásában készül

'Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye (Gon
dolat, 1978.)
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(s részben már meg is jelent). Éppen
ezért rendkívül jelentős a Gondolat
Könyvkiadó "Nemzeti könyvtár" soroza
tában kiadott Program és hívatás című

forrásgyűjtemény, mely Kókay György,
Oltvanyí Ambrus és Vargha Kálmán gon
dozásában a magyar foyóiratok program
cikkeit válogatta össze a kezdetektől,

1788-tól, napjainkig. J elentőségét nem
csak az a tény adja, hogy a ki
tűnő válogatás jóvoltából szinte hibát
lan teljességgel bontakozik ki előttünk a
magyar művelődéstörténetegyik legizgal
masabb fejezete - mely a folyóiratok
ban nyerte elméleti körvonalazódását, s
kapta igazi profilját -, hanem Vargha
Kálmánnak a kötethez írt előszava is,
mely a sajnos ugyancsak hiányzó ma
gyar sajtotörténet egyik első összefogla
lási kísérlete. Már e bevezető tanulmány
kedvet ébreszt, hogy lapozzuk fel a szö
vegeket, hiszen dióhéj ban elénk vará
zsolja azt a folyamatot, melyet a szellem
öntudatra ébredésének nevezhetünk. A
kezdeteket paradox módon még az ide
gen nyelvű kezdemények képviselik: a
hírlapok német nyeívű tudományos és
szépírodalmí időszakosmellékietei. De ha
marosan teret hódít a nemzeti szellem, a
Magyar Museum bevezetője már a nem
zeti nyelv "míveléséről" szól, "úgy tet
szik - olvassuk ebben a valóban kor
szakot nyitó bevezetésben -, mintha
egyszerre ébredtünk volna fel hosszas
mély álmunkból; vagyis inkább, mintha
egyszerre szabadultak volna fel kezeink
a láncok alól, melyek alatt esztendő-szá

zaktól fogva senyvedtenek". S alig jelent
meg Kassán a Magyar Museum első kö
tete, Komáromban is új folyóirattal je
lentkezett Péczeli József, a Míndenes
Gyűjteménnyel,mely egyszerre igyekezett
tudományos, ismeretterjesztő programját
és á szépirodalom művelését, terjesztését
megvalósítani. Hogy akkoriban milyen
visszhangja volt egy ily nemes szándékok
vezérelte eszmének? A lapra 137 előfizető

jelentkezett, s ez még a költségek fede
zésére sem volt elegendő.

A felvilágosodás célkitűzéseinek legma
gasabb színvonalú összefoglalása az Urá
nía című folyóirat volt, mely mindössze
egy évig "élt", mégis kitörölhetetlen jelet
hagyott művelődésünktörténetében. Kár
mán József"" olyan programmal jelentke
zett, mely ma is bízvást éltetheti egy a
közönség érdekeire, de a tudományos is
meretterjesztésre is figyelő folyóirat gár
dáját. Az Uránia valóban "kiáltó szó a
pusztaságban", az önállóságra törekvő

szellemiség egyik legizgalmasabb doku
mentuma. S az volt a maga nemében a
** A Hét (Magvetel, 1978.)
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Tudományos Gyűjtemény is, mely már
irodalmunk első nagyaranykorának volt
előkészítője és fölnevelője. Bajza, Toldy
Ferenc és Vörösmarty írásai jelzik szín
vonalát. s egyben a nyelvújításiküzde
lem befejeződésének valóban történeti
prllanatát.

A magyar folyóirattörténet egyik érde
kes jelensége, hogy míg a fejlettebb pol
gársággal rendelkező államokban az új
értelmiségi réteg igénye és érdeklődése

alakította az új 'lapok arcélét, addig ná
lunk még hosszú ideig kellett a szer
kesztőknek tekintettel lenniük a nemesi
réteg műveltségére és törekvéseire. Csak
1833-ban jelent meg az első "divatlap", a
Regélő, s egy évvel későbbi a Garasos
Tár, mely a mai magazinok első példája,
őse. Hamarosan megjelent az Athenaeum,
Bajza, Toldy és Vörösmarty szépírodalmí
folyóirata, mely megszervezte az irodal
mat, teret adott a vitáknak, s előkészí

tette a talajt annak a politikai változás
nak, ,mely a szabadságharcban érte el
csúcspontját.

A tehetségeknek ily ritka szerenesés ta
lálkozása, az eszméknek ilyen áramlása
a század elején következett be még egy
szer, talán már A Hét-tel, mely elsőnek

kísérelte megteremteni irodalmunk egy
ségfrontját. Kiss József valóban nagy
szerkesztő volt, ugyanolyan nagyságren
dű, mint a legendás Osváth Ernő. Hogy A
Hét milyen értékeket rejt megsárgult lap
jain, azt jól érzékelteti az a kétkötetes
gyűjtemény, mely legértékesebb írásait
tartalmazza,** s remekül érzékelteti azt
a folyamatot, melynek során kialakult a
magyar publicisztika. (Meglehet, hogy a
Nyugat ésA Hét között ellentétek tá
madtak később, mégis szinte bizonyos,
hogy Kiss Józsefék nélkül nem jöhettek
volna Adyék sem. Hasonlítsuk csak össze
egyes évfolyamait a vele nagyjából egy
idős Új Idők példányaival ! A Hét csupa
merészség, újra törekvés, míg az Új Idők

- sokszor nagyon is tiszteletreméltó
színvonalon - végeredményben mégis
csak konzerválni akart egy meghaladott,
idejét múlt ízlésformát. És ezen nem
változtat az a tény sem, hogy időről

időre ott találjuk hasábjain a Nyugat
nagy nemzedékének tagjait. (Volt az Új
Időknekmélypontja is: a két világháború
között, amikor olvasóinak száma elérte
ugyan a félszázezret, fokozott érdeklő

dést azonban elsősorban a szórakoztató
irodalom jelenléte keltett. És volt egy
- még csak emlékezésből ismert - iz
galmas periódusa a felszabadulás után,
amikor FOdor József lett a szerkesztője,
s kitűnő íróknak adott rendszeres fóru
mot.)



A jelen gyűjtemény szerkesztőjének

hozzáértését bizonyítja, hogy megkülön
böztetett terjedeimet szánt a Huszadik
Századnak, Jászi Oszkár folyóiratának,
amely gyűjtőhelyeés kirajzási pontja volt
szinte rninden új törekvésnek. Nemcsak
a magyar irodalom, hanem- a magyar
fizolófiai gondolkodás - gondoljunk csak
Zalai Bélára és Babitsék kapcsolatá
ra! -, a megújuló matematika ésa ter
mészettudományok fénypontja e néhány
év, s a Huszadik Századnak elévülhetet
len érdeme, hogy mindezekre figyelt, s
igyekezett a szellem mozgásának minden
területéről hírt adni. S mindezt magá
tól értetődő európaísággal, megvesztege
tő erkölcsi erővel és fölénnyel. Innen
már csak egy lépés a Nyugat nagy pil
lanata, amely egy táborba gyűjtötte az
igazán előrevivő tehetségeket, s ha vol
tak is talán fáradtabb periódusai, a hú
szas-harmincas években mégis szárnyra
tudott bocsátani új nemzedékének, olyan
írókat, akiknek életművét ma sem
mondhatjuk befejezettnek, illetve akiknek
hatása ma is formáló öröksége a ma
gyar írodalomtörténetnek.

A huszadik századi magyar irodalom
történetének egyik legparadoxabb jelen
sége, hogy a Nyugat nélkül szinte egyet
len kezdeménvét sem lehet megérteni és
megmagyarázni. Még az avantgardot
sem, hisz Kassák kimondva-kimondatla
nul a Nyugat ellenében szállt síkra, s
teremtett európai szintézist; hogy aztán
a történelem szorításában ismét vissza
térjen a laphoz (ő írta a fiatalokat bí
rálé legfulminánsabb cikket a harmincas
években). Osváth és a többiek nagy kez
deménye és munkája tulajdonképpen oa
németek bevonulásáig éltette a magyar

szellemi életet, nem véletlenül mondta
Schöpflin Aladár a Magyar Csillag első

számában, hogy Babits halálával kialudt
ugyan egy fáklya, dc a másik rögtön
föl gyult, s híven őrizte, kiteljesítette azt
az örökséget, melynek melegéböl, fényé
ből ma is táplálkozunk. Nem lehet meg
írni a Vigilia történetét sem a Nyugat
nélkül. Hisz ha alapítóinak szándéka
szerint a harmincas évek katolikus meg
újulásának lett is orgánuma, arcélét még
is azok' a fiatalok határozták meg, aki
ket a nagy folyóírattárs ütött íróvá.
Vargha Kálmán válogatásának külön ér
deme, hogyaVigiliának mindkét prog
ramcikkét közli, Schütz Antalét 19.35
ből, a lélek rnegújulásí készségének szép
szavaival, és Sík Sándorét 1946-ból, e
valóban' szép történelmi dokumentumot,
melyben a szerkesztő azt a lehetőséget

körvonalazta finom érzékkel, mely a
megújult világban a katolikus értelmi-

/ség életét és magatartását kell hogy át-
.' hassa. (S a lap további története iránt
érdeklődő olvasó figyeimét hadd hívjuk
föl Sík Sándornak egy másik, korai ta
nulmányára, melyben tévedhetetlen biz
tonsággal fogalmazta meg - mintegy
Esztétikájának idevágó gondolatait előle

gezve - az irodalom fogalmának míben
létét és' a katolikus szellemű irodalom
feladatait, lehetőségeit.)

Csak vázlatosan tekinthettük át a
Program és hivatás tartományát. A ma
gyar kultúrtörténet olyan lapjait összegezi
e kitűnő válogatás, melynek tanulságai
nélkül ma sokkal szegényebbek lennénk,
s olyan örökséget hagyományoz, mellyel
jól kell sáfárkodnunk.

StKI GEZA

LISZT FERENC' MŰHELYJSBEN*

Egy-két évtizeddel ezelőtt a barokk
zene iránt való érdeklődés rohamos nö
'vekedése jellemezte a zenei ízlést, nap
jainkban inkább a romantika és a neo
romantika került a középpontba. Ennek
a. jelenségnek kétségtelenül van filozó
fiai háttere is: az emberiség létének bi
zonytalansága, az egyénnek az a törek- .
vése, hogy valamilyen formában megta
lálja életének, palástolt vágyainak adek
vát kifejeződését a művészetben. Azok
a robbanásszerű változások, melyek alap
jaiban rázzák meg a világot, átírják a

térképeket, s újra meg újra a valós ve
szélyekre figyelmeztetik al'; emberiséget,
kétségtelenül azt az illúziót kelthetik,
hogy az a kristálytiszta architektonika, a
zenei szövetnek az az áttetsző tisztasága
és egyértelműsége, mely Vivaldi és Bach
művészetét jellemzi, veszített korszerű

ségéből. Itt is kell keresnünk annak az el
képesztő érdeklődésnek a forrását, rnely
oly népszerűvé tette Mahlert és Bruck
nert, s amely új és új fölfedezésekre csá
bítja a tudományt a romantika birodal
mában.

Némi büszkeséggel mondhatjuk el,
hogya magyar zenei romantikának is

~

* Liszt Ferenc: Dante szimfóniája (Hungarot on SLPX 11918) : Karácsonyfa (Hungaroton
11843)
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