
tó ásatásokat végez az esztergomi ún. Prí
más-szigeten, ahol megtalálja egy Gizella-ala
pítású bencés apácakolostor maradványait.
Meghatározza a középkori érseki palota pon
tos helyét és kiterjedését, a belváros közép
pontjában pdig feltárja - a feltételezése sze
rinti - Senja (Széna) palota, az egykori kirá
lyi rezidencia alapfalait. "Számkivetése" után
- ahogy ő maga nevezte esztergomi tartózko
dását - 1960 januárjától a budapesti Törté
neti Múzeum tudományos munkatársa. Ré
gészként folytatja budai, buda-környéki ása
tásait: a budalőrinci pálos kolostor és a bu
davári nagy zsinagóga feltárásával. Engedélyt
kap a budavári tereprendezéssel kapcsolatos
mentőásatások lefolytatására, s ezzel lehető

sége nyílik arra is, hogy újból felvethesse a
vári településtörténet kritikus kérdéseit.
Amint halála előtt néhány hónappal benyúj
tott kandidátusi értekezésében kifejti, ezek
az ásatások és feltárások egyértelműen bebi
zonyították, hogy a tatárjárás előtt a vár déli
oldalán csupán mezőgazdasági jellegű, falusi
as település létezett, azt követően pedig utca
rendszeres, kőházas építkezés folyt. A mai
budai vár építéstörténetének első periódusa
- ennek megfelelően - csak az Anjou-házi
királyok korára tehető. Ez az ásatás koronáz
za meg Zolnay fáradozásait. 1974-ben, a
Munkásmozgalmi Múzeum mellett felfede
zett "szobortemető", 62 gótikus szobortöre
dékével, kétségtelen bizonyítékot szelgáltat a
középkorí "Kincses Magyaroszág" művésze

tének európai színvonalára.

Utolsó éveiben - a feltárt falak megőrzé

sével, a nyomvonalak jelzésével, a kapuk
és bástyák rekonstrukciójával - egyík dé

delgetett álma is megvalósul. Ösztöndíjas
külföldi útjain alkalma nyílott a budai góti
kus szobrokkal analóg műalkotások megte
kintésére, szűkebb hazájában pedig - sok
oldalú kutatásának gyümölcseként - kiad
hatta közismertté vált könyveit.

Barátai, ismerősei, munkatársai csodál
ták fáradhatatlanságát és vállalkozókedvét.
Kandidátusi értekezését, életművével egye
temben, az MTA Tudományos Minősítő Bi
zottsága oly nagyra értékelte, hogy a tu
dományokdoktora fokozat elnyerésére ter
jesztette elő. Ezt a tudományos cimet - a
"Pro Urbe" és a Munka Érdemrend arany
fokozatának birtokosa - életében már nem
kaphatta meg, legfeljebb sírjának kőlapjára

vésheti rá az utókor. Emlékezete ezzel
vagy enélkül mégis maradandó. Embersé
gének igaz értékei irányt mutatnak a tu
domány a tudományt szolgáló, eljövendő

nemzedéknek. Székely György, a budapesti
Történeti Múzeum főigazgatója is erre cél-

o zott, a temetésen elhangzott búcsúbeszéd
ben: Zolnay László "egyszerre tudta sugá
rozni a véleményt és a kutatás szabadsága
utáni vágyat és igényét, valamint a mások
felfogása és nézete iránti toleranciát, vala
mennyi kollégájával és minden emberrel
való emberies érintkezés adottságát". A tu
dós Zolnay László az emberiesség doktora
is volt.

Farkas Attila

Irodalom__==J
Szabó Ferenc:
Szavak forrása csend

Szabó Ferenc új kötetének címe Pi
linszky Jánost idézi. Pilinszkyt és nemzedé
két; akik kételkedni kezdtek abban, hogy a
szó alkalmas lehet-e kapcsolatot teremteni

beszélő és hallgató között. A csend az ő

számukra egy olyan köztes állapotnak mi
nősült, mely alkalmas a leírt és kimondott
szó megtisztítására, hogy később visszaáll
hasson az a meghitt kapcsolat, mely a be
széd és írás révén embert emberhez fűzte,

s amely a költőt is alkalmassá tette a vers
beli igazságok megfogalmazására. Az a gon-
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dolati úr. melyet Szabó Ferenc műfordítá

sai és részben saját versei révén is végig
jár, némiképp hasonlít az itt leírtakéhoz:
kötetét egy hatalmas, a szóban, a költé
szetben még fenntartás nélkül bizakodó lí
rikus, Paul Claudel bemutatásával kezdi,
majd.Valéry verseiből ad válogatást, azt az
első folyamatot mutatva meg, ahogyan a lí
ra az érzelmek túláradó bőségét a ráció
nyugalmára és kiegyensúlyozottságára cse
rélte, befejezésül pedig Pierre Emmanuel
költészetéből állított össze valóságos anto
lógiát. Emmanuel és Pilinszky lírája két
ségtelenül mutat bizonyos rokonságot,
mely nemcsak íogalmazásuk egyértelműsé

géből, lényegre töréséből fakad, hanem
eszmei előzményeik közös voltából is: Kir
kegaard és Simone Weil tanította mind
kettejüket az ember bűnös voltának kendő

zetlen beismerésére. Akár Pilinszky János
is írhatta volna Pierre Emmanuelnek azo
kat a szavait, melyeket Szabó Ferenc idéz a
költőról Írt szép és alapos tanulmányában:
"AsZív legmélyebb imája a legcsupaszabb

.és legegyszerubb többesszámú könyörgés
ben fejeződik ki: Uram, irgalmazz nekünk!
És e kiáltás egész ereje egyetlen szóba, a
megszólításba sűrűsödik: Uram!"

Az olvasóban óhatatlanul felvetődik .a
kérdés: vajon Szabó Ferenc újabban meg
jelent kötetei, a verseket és múfordításo
kat tartalmazó Őszi ámulat, Teljes évszak és
a mostani Szavak forrása csend módosítást
jelentenek-e pályáján? Vajon a világnézeti
tanulmányokat, teológiai és filozófiai esszé
ket végképp felcserélte-e a versre és a mú
fordításra? Ezek a kérdések azonban alig
ha vezetnek a lényeghez. Részben azért
sem, mert Szabó Ferenc kitűnő tanulmá
nyokkal kíséri fordításait, melyekben el
mélyült és alapos világirodalmi kultúráról
tesz tanúságot, s biztos érzékkel. választja
ki a költészetnek azokat a jelenségeit és
poétikai jellemzőit, melyek az emberi lé
nyeg felé mutatnak. A vers és a tanulmány
voltaképp egyetlen forrásból fakad értel
mezése szerint: a világba kivetett ember e
különféle megfogalmazások révén igyek
szik megtalálni célját és rendeltetését, fo
galmazza meg azokat az életelveit, melyek
orvosságául szolgálhatnak léte fájdalmaira.
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E kiválasztott, ugyanakkor tévelygő, ren
deltetését kereső ember lehetséges útjait
fogalmazza meg Szabó Ferenc, akár verset,
akár tanulmányt ír. Ha az utóbbi műfajt

műveli, akkor is érezni fejtegetéseiben a
költői látásmódot, s ha verset ir, olyan gon
dolati fedezettel tekint a világra, mely min
den leírt sorát tudatossá teszi. Nem a lá
vázó, indulatos, teremtő lirikusok közül va
ló. Fontosabb számára a pontosan megfo
galmazott gondolat, mely a képeket is át
hatja és szabályozza dikciójának menetét.
Kifejezésformáját némiképp meghatározza
a magyar katolikus költészet hagyománya,
ez azonban nem akadályozza mondaniva
lójának egyénitésében.

Jelen könyvét úgy is tekinthetjük, úgy is
olvashatjuk, mint önvallomást, egy szel
lemi út fontos tájékozódási pontjainak hi
teles rajzát. Nem fordítói feladatának érzi,
hogy képet rajzoljon Claudelról, Valéryról
és Emmanuelről, hanem azt érteti meg ve
lünk, miért ezek a kedves francia költői,

hogyan találta meg lírájukban ugyanazokat
a gondolatokat, melyeket tanulmányaiban
és a hittel kapcsolatban folytatott párbe
szédeiben a század nagy gondolkodóinál
elemzett. E tudatosan vállalt és megvallott
személyes' kapcsolata is magyarázza, miért
érzi némiképp a maga elődeinek a magyar
műfordítástörténet nagy alakjait, akiket
Rába György oly találóan nevezett "szép
hűtlenek"-nek. Nem mintha Szabó Ferenc
a művészi kifejezést, a személyes mondani
valót annyira érvényre juttatná, hogy el
szakad az eredetitől. Inkább egy átélt vi
szonyra céloz, amikor Babits, Kosztolányi
és Tóth Árpád műfordítói munkásságára
hivatkozik. Számára is gazdagító forrás a
világirodalom, olyan szemlélettágító lehe
tőség, melyet majdnem mindegyik által
művelt műfajban megragadott és kifejezett.

E fordításokban azonban nemcsak a sze
mélyesség, az őrivallomás és a szellemi
elődkeresés gesztusa a fontos, hanem az a
tény is, hogy Szabó Ferenc sok esetben tel
jesen új tolmácsolásokkal gazdagítja iro
dalmunkat. Képes Gézára kell gondolnunk,
aki öntudatos büszkeséggel írhatta egyik
fordításkötete CÍméül: ,Először magyarul.
Szabó Ferenc is számtalan költeményt el-



sőnek tolmácsol, s ilyenformán tevékeny
sége szervesen belenőtt műfordítói kul
túránkba.

E vonatkozásban a Szavak forrása csend
felfedezésszárnba menő fejezete a Pierre
Emmanuel költészetét bemutató rész. Ez a
- bátran mondhatjuk - nagy költő végig
járta a poklot, hogy a kiküzdött szeretet se
gitségével végül mégis egyensúlyi helyzet
re leljen. Líráját áthatja a mítosz - Szabó
Ferenc joggal hangsúlyozza, hogy még bib
liai képei, versei is mítoszi fogantatásúak;
tételes vallásosságát ugyanis inkább prózai
írásaiban fogalmazta meg. De ez a mítosz
voltaképp szenvedélyes és céltudatos hódí
tó út eszköze: általa teremt a költő olyan
váteszi magatartást, mely a lírikust is fel
ruházza a teremtés erejével, lehetőségével.
Pierre Emmanuel hatalmas utat járt be: a
céltalanság és reménytelenség ugyanúgy
megkísértette fiatalkori költészetében,
mint nálunk az Újhold nemzedékét. Ebből

azonban nem azt a következtetést vonta le
a maga számára, hogy Isten magára hagyta
a világot, hanem azokat a jeleket igyekezett
megtalálni, melyek a jelen lévő és életün
·ket átható kegyelemről árulkodnak. Foly
vást küzdött önmaga gyöngeségével, s e
küzdelem hiteles dokumentuma egész köl
tészete, melynek Szabó Ferenc mintegy ki
vonatát adja, II tétova, reménytelen kezdet
től A találkozásig, melyben talán nem ok
nélkül hallja Teilhard de Chardin kozmi
kus víziójának hangjait:

Aki magától semmire sem képes,
mindent megtehet, ha Egy az Akarattal.

Amikor ezt mondja: Én, a századokon át
visszhangzik a tekintélye ...

Talán igazságtalanság e szép és gazdag
kötetnek csak e fejezetét kiemelnünk. Ám
a tudós és költő Szabó Ferenc mintha Pi
erre Emmanuel világára visszhangoznék a
legszebben és leghitelesebben, talán azért,
mert benne, költészetében találta meg azo
kat a fényeket, melyek az ő számára is el
igazítóak. (Róma, 1985)

Rónay László

Szakolezay Lajos:
Dunának, Oltnak

Nincs még egy hasonló kötet, amely ki
zárólag a határon túli magyar irodalommal
foglalkozna; ahogy tudományoskodva
mondjuk újabban: az egyetemes magyar iro
dalom létező területeivel. (Természetesen
A magyar irodalom története nemrégiben
megjelnt IV. kötetét - mint kollektív mun
kát - másként kell kezelnünk.)

Az egyes írások születési dátuma jól mu
tatja, hogy a határon túli magyar irodalom
új műveit megjelenésük pillanatában észle
li, értékük szerint méltatja, .s számos meg
állapítását évtizednyi távolságból ma is
vállalhatja. Vétlen mulasztását is beismeri.
Székely János drámaíró képességeit példá
ul csak a gyulai várszínházi bemuató alkal
mával fedezi fel, holott apályafordulatot
jelző mű hat évvel korábban megjelent.

Igyekszik számbavenni és számontartani
minden jelenséget, de esztétikai felmentést
soha nem ad, akkor sem, ha a vállalás, a
helytállás, a kezdeményezés, az erjesztő

hatás erkölcsét magasan jegyzi. Mindez
mégsem jelenti egy elvont értékrend prok
rusztészi alkalmazását. Az erdélyi vagy a
vajdasági reginalitás-elméleteknek (Szente
leky Kornél stb.) azért szentel külön figyel
met, mert a helyi nemzetiségi sorsélmény
feltárása és tudatosítása nélkül lehetetlen
nek tartja érvényes, korszerű irodalom
születését, ám a szoros meghatározottságot
sem véli eleve sorscsapásnak. Ebből válik
levezethetővé nemzetiségi létforma és köl
tői érvényesség bizonyítása olyan teljesít
mények esetében, mint például Szilágyi
Domokosé, Domonkos Istváné vagy Tolnai
Ottóé. Nyelv és formakezelésük révén a
nemzetiségi lét olyan tartományait foglal
hatták versbe, amelyre a hagyományos
megközelítési módok már alig kínáltak le
hetőséget. Sütő András elevenen láttató,
minden árnyalatot kifejezni képes nyelve
és Domonkos István dadogásig bomló
nyelvtörése ugyanazon helyzet szülötte.
Egymást kizáró szerepkörükre - éppen
Szakolezay megközelítéseinek köszönhe
tően is - aligha esküdhetünk az elszegényí-
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