
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.
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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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volt egy igazán nagy alakja - még ak
kor is, ha művészetét még két nép is a
magáénak vallja -: Liszt Ferenc. Nem
is oly rég ritkaság volt, ha egy-egy
szimfonikus költeményét hallhattuk, ma
már elfeledettnek hitt kamaraművei is
reneszánszukat élík; a világ nagy hang
lemezgyártó cégei versengve jelentetik
meg őket. E nemes versenyból a Ma
gyar Hanglemezgyártó Vállalat sem ma
radt ki. Sorozatban adja ki kórusműveit,
oratóríumaít, s most egyszerre két kü
lönböző karakterű művét is hozzáférhe
tővé tette, a Dante szimfóniát és a Ka
rácsonyfa círnű 12 darabból álló négy-'
kezes zongoraművet,

Dante alakja és életműve sok éven át.
foglalkoztatta a zeneköltő fantáziáját.
Az I.steni színjáték hatalmas látomásai
ugyan kínálják á zenei földolgozás Ie
hetőségét, ugyanakkor azonban anyaga
oly hatalmas, hogy azt szinte lehetetlen
egy műfajon belül kifejezni. Nem vé
letlen, hogy a hatalmas árnyú Dante
szonátát Liszt bizonyos vonatkozásban
továbbfejlesztette a későbbi szinfóniá
ban; Tulajdonképpen nem Dante alakját
s nem is az Isteni színjátékot zenésítette
meg, hanem Illusztrácíót írt <ll mühöz,
megkísérelte kifejezni azokat az ímpresz
sziókat, melyeket a Pokol és a Tisz
títóhely keltett a romantikus képzelet
világban. Szándéka szerint háromré
szesre tervezte művét,"de Wagner taná
csára nem zenésítette meg a "Menny":-et,

pANNÚNIAFÁJÁNAK NEMES szse
VIRÁGA

Documenta Artis Paulinorum. A Ma
gyal" Tudományos Akadémia Művészet

történeti Csoportjának Forráskiadványai.
X-XIII-XIV. Bp. 1975-76-78. Az anyaget
összegyűjtötte Gyéressy Béla. A beveze
tést s az egyes fejezetek előszavát Her
vay Ferenc írta.

Az egyetlen magyar alapítású szer
zetesrend, a pálosok több évszázadot át
fogó művészeti tevékenységének doku
mentumait összegyűjtő - méreteiben is
hatalmas, háromkötetes mű - mind
máig kiadatlan közlései, egyedülálló
fényt derítenek a középkorban oly vi
rágzó pálos műpártolásra, mesterván
dorlásra és műgyűjtésre rendházaikon,
monostoraikon belül.

A rend keletkezésére egyetlen' forrá
sunk Gyöngyösi Gergely (1520-26) által
írt Vitae fratrum-a: II. András király
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inkább egy Magnífícatot illesztett alko
tása végére, amolyan lazán illeszkedő

vallomásként, az alázat és a fölemel
kedés gesztusai között, némi triviális
zengzettel.

A Karácsonyfa 3 albumából azonban
már teljesen hiányzik e fölületesség.
Ezek a darabok egyszerűségükkel, puri
tán fogalmazásukkal ragadják meg a
hallgatót: a romantikus Liszt itt jutott
el a hit egyszerűségéig és alázatáig, itt
értette meg [gazán, mit is jelent -az em
ber számára az evangéliumi üzenet: le
gyetek olyanok, mint a gyermek. Ritka
szép ez a sorozat, s igazi öröm, hogy
ily értő művészek tolmácsolásában szó
lal meg, mínt Tusa Erzsébet éS Lantos
István. (Előbbi kitűnő ismertető szövege
jól segíti a mű születésének hátterét
megismerni vágyó hallgatót.)

Egyszer érdemes lenne részletesen is
szólnunk a magyar lemezek hangzás
technikai kivitelezéséről, illetve a lemez
tokok grafikai kivitelezéséről. Az előbbi

e két lemezen elfogadható, az utóbbi
pedig két végletet reprezentál: a Dante
szimfónia címlapja kifejezetten szép, míg
a Karácsonyfa egy behavazott fenyő

fényképmásolatával keltené föl az ér
dek1ődést. Altalában hiányoljuk a me
részebb, az- érdek1ődést jobban mozgató
képzőművészeti megoldásokat, bár lehet,
hogy ezek alkalmazásának a nyomda
sem örülne túlságosan.

(R. L.)

uralkodása alatt élt Bertalan pécsi püs
pök által 1225-ben Szent Jakab-hegyi
egybegyűjtött remetéket említve, tudósít:
hogy Özséb (Eusebius esztergomi kanonok
a pilishegyi remetékhez csatlakozva esz
közli ki IV. Orbán (1261-'1264) pápától
regulájuk megerősítését. Ű lett míntegy
húsz évig perjelük és provinciálisuk is.
Eleinte szürke kámzsát viseltek, 1308
ban Gentile pápai követ is így szolítja
őket; rnelyet 1341-ben fehérrel cseréltek
fel.

A .háttér döbbenetesen, végzetesen kor
mos: Iángkoszorús, szurokfekete ikon: az
országpusztító tatárdúlás irgalmatlan éj
sötétje, melyből kivilleg az országvesz
tő s országépítő (maga is egy szent
apja) IV. Béla szellemi-lelki munka
társának b o l d o g Ö z s é b n e k fényes
alakja. A rendalapító személyesen járt
a pápánál. akinél ügyének sikeréért nem
kisebb szernélyiség, mint Aquinói Szent
Tamás - kire Özséb egyénisége mély be-


