
Dominique Lapierre az indiai ünnepek és
hétköznapok kMló ismerője. Erőteljes realit4s
sal rajzolja meg a riksakuli Hasari pal és Paul
Lambert atya életét, fínoman elkerillve a
témábanlán4llrozó öncélú hat4svadászatot.

A magyar kiad4s Havas István remek fordítá
sában jelent meg.

L. L.

csanád Béla: A kozmosz ablakai

Meglehetősenfurcsa. könyvkiadói gyakorlatnak
Vélem, hogy olyan rangú költőnek, mint Csanád
Béla,egymásik ismert költő, 'IbrnaíIözsef sietett
segítségére, hogyvégre megszülethessékváloga
tott verseinek kötete. Csanád Béla van olyan
költő, aki rég megérdemelte volna, hogy kiadják
a verseit, s van olyan swya is, högy a szükséges
rostalast maga is el tudja végezni. Tornai József
válogató munkáját dicséri, hogy végül egyszigo
rúan megszerkesztett kötet aránylag sztíkre sza
bott terjedelmében is sikerült hiteles portrét
rajzolnia a költőről, aki valahogy szerencsétlen
időszakban született, működik, hisZen a katoli
kus líra első és második hulláma, melyet Sik
Sándor, Harsányi lajos és Mécs I..aszló nevével
jelezhetünk, elvonult, a következő nemzedékek
pedig mintha kimaradtak volna, sem az egyha.zi,
sem az állami könyvkiadók nem segítették ki
bontakoZásukat, önkontrolljuk kifejlesztését
azáltal, hogykezükbe vehetik új és új könyveiket,
s a nyomtatott szöveg sokszorgyötrelmes újraol
vasasa által végezhetik el azt a lelkiismeret
vizsgálatot; melyre minden lírikusnak szüksége
van ahhoz, hogy igazán nagy költő lehessen.
CsanádBéImak igynehezebb, fajda1masabb utat
kellett végigjarnia: mesterei voltak ugyan, de
ÖSZtönző társai alig. Nem sokkal lUZ 1lunás utltn
kezdte~, jóformán egyedül, s egyedül is
maradt, hiszen abban a kepződményben, melyet
alighanem helytelenül, de jobb hfjm mégis kato
likus lítának nevezünk, ő az egyetlen igazán
jelentékeny költő, aki szfv6san h6dítja meg a
maga SZ4nW'a önkifejezése különbözőformáit, s
a válogatást azért éreZZOk hitelesnek és igaznak,
mert e vonzó sokféleség mindegyik SZÚléből

felvillant egyet-egyet, elgondolkodtatva az olva
sót, vajon hogyan fejli5dhetett volna e versWi
pálya, ha mfivelőjének mindegyik állomásná/.
módjanyOott volna összegeznie, súmvetést
végeznie. Ez esetben bizony.lra nem alakult
volna ki benne az a sokszor bénítógitl4s, melyet
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a nyomtatott kötetek bizony.lra kloldottak vol
na, megszabadrtva őt a túlzott agglllyosságtól,
nyomasztó felel6sségérzettőL

ott van mindjárt a pályakezdés hatalmas len
dülete, a széllel és viharokkal versenyt kiáltó,
kicsit még mutáló, de hiteles, eltökélt hang, mely
azt ígérte, hogy a hazai katolikus lírában is
megszillethet egYfiIjta avantgúd OnIdfejeZéS. Ez
később megtalálta a maga hagyományosnak
mondható formAját, csanád Béla lIrája e fésOlet
len és formabontó kezdetek után klasszicizáló
dott, bár a vállalt mértékek fegyelme azért nein
leplezte az érzések erejét, a látomás lendületét.
Olyan verseire gondolunk, mint a Holdrenyes éj,
melynek indításában érezni ezt a felhangolt
személyes érzést:

A bold lobogvaúszik át az ég ivén,
alatta tenger éj, a nyári fák
alusznak cs6ndesen és mint a bullám
csipkés 1aréja, rengeteg faág.

Ebben a négy sorban is érezni azt a feszítő

ellentétet, melynek véglerel között ingadozott a
fiatal költő: míközben a "lobogó- holdrafüggesz
tette szemét, s a hullám _Csipkés taréjá"-hoz
hasonlította a faagakat, l:itni vélte a "csöndesen
aluvö" ny.1ri takat is, s kicsit faradtan tallózott
"fakult emlékei" között. De ilyen iZgaIrnaS fe
szültséget hordott a KéstJszombat délután vagy
a Balatonpartiest is. Azellentéteketvégül is úgy
oldotta föl, hogy érzésvil:tg1t megcsendesítve a
szemlélődő elemekre, azok érzékletes, pontos
kidolgoz4súa figyelt inkibb, s egyre aJútatosabb
elmélyüléssel fejezte ki a hit nyugalmas
életérzését, mely ellenpontozhatja az ember
személyes magmyát és tragikumra való han
golts:tgltt:

Azt gondolod, lezárt világ
vagy, s téged senki nem emel fől?
Nézd, esti lámpák intenek
s Isten szeme a végtelenb6l.

ljegenyék)

A táj, az emlékeiMI elŐVlll'l1ZSOlt"régi kertek"
látvinya, a fullasztó homok keset1Jsége szo.1g:tlt
h:ttteréül e lassú elmozduIásnak, melynek
végpontjaban a szemléllldés nyugalma, az er
kölcsösen megélt élet iddlktpe merült fel,
szelíd és egyszertI szolg:tlói magatartás vállalá·
s:tban jelölve meg a költ(Sicélt: "Nem akartam én
1tWt,/ csak letörölni / a csapzott, véres arcot",
(Veronika 1mul6je) Megritkultak azok a sejtel·
mes,balladai versek, amilyen az egészen ldtt1nő



Őszi vadászat, az érzts biZonytalans4gtt
tObbérteImt1ségét kivetltőmóképek, amilyenaz
ugyancsak erös Mementó, szaporodtak viszont a
leíró jellegfi, finom kisplasztikakra emlékeztető

belyzetrajzok, melyekben az érzQletkiegyensú·
lyozottsága, a belső harmOnia kifejezése az ural
kodó elem. A költő i.nunfr "Isten útján~ halad
szil4rd, eltökélt biZakodással, abban a nyugodt
tudatban, hogy ismeri a neki szánt üzeneret.van
tbkrneghalüs4ra, ereje és tehetsége az üzenet
ben megfogalmazottak megval6sításúa. ~Hazát

lao érzés a vers - hazát keres a gondolat" 
fogalmazta meg ezt a tudatot a 1J'anszcendens
ars jJOetiCában, s bár az embert gyakran
megkísérti az esendőség és-a végesség tudata, a
goódolatnyugodt ívén mégis eltalál a csillagok
bIZtOnSagOS fénykörébe. Itt jut osztályrészéül a
mediUció csendje, melyet erősit lelkében a
m('la1kodsokból felé ::iradó hangulat bizonyos
• újabb költészetének egyik uralkod6 jelleg
zctessege, hogy érzéseit egy kép, egy mü látvá
nytból csígázza, megkeresve az azonosulás
béJcessfges, harmonikus pontjait. Talán az olvasó
telbetctlensége mondatja velünk, hogy lin1ja
csaknyeme annak a keményebb, érdesebb hang
nak Idfejezéstvel, mely szenvedö nyugtalanság
gal teUtipéldául a Mi vagyunkat, s oly izgalma
san zíbálóW, modernné teszi a Még egyszer
-lflegzetvételét:

Ká'lre16tt
tJOd éles vonalakkaJ
/dmjzolódik még egyszer az utca
a tornyos házak közt a jegenyék
missittanyák az ifjúság apuszta
olyan világos és kimért a dolgok

- határa mint az érett gondolat
a teremtés e16ttmunkára készen

. A kozmosz ablakai érett, jelentősköltöt állit
elénk. Továbblépése most is két idnyba képzel
hető. Haladhat a dolgok ~érthatára" mellett,
ae hallgathat arraa belső hangra is, mely ~vadés
&svonalakkal" rajzolja ki lelkében a gondolato
kat, az~ talányos képét, s általában azt a
tudatot, hogy az életben nehéz és talán remény
telen is vtgieges érzésekről és jelenségekről

szólni. Nem tagadhatom, a második utat izgal
masabbnak, bizon)'talanabbnak énem, mégis az
az igazan költ6hOz illő feladat, amikor az igazi
tehetség egyetlen és féktelen lendülettel beleve
ti~ az ismeretlenbe. (Magvetl1)

Rónay László

Keres~Dezs6:
"Csakhatigköre más"

Keresztury Dezső 1937·ben, harminchárom
éves korában irt először monografikus esszet
Arany Jánosról, a szeldü Gyula szerKesztette
Magyar Szemle Kincsestár sorozatában. Ekarcsú
kis kötet volt Arany-kutatásainak alaplWletétele.
Teljes értékű szöveg ez, benne míndazzal, amit
későbbi~gényűmunkáiban, igy a most szö
ban forg6ban is megírt.

Idézem az 1937-beli kismonográfiának az
Arany-hagyományt értelmező első bekezdését:
"A. remekirók nem művészek csupán, hanem
népük szellemének vezérjelenségei is. Mfiveik a
történelem sodrában állanak: nemcsak jelzik,
befolyásolják is a fejlődés útját. Az egymást
felváltó nemzedékek az ő segítségükkel kapcso
lódnak a történelem folytonosságába s velük
mérkőzvefejtik ki önmagukat. Aki róluk beszél,
szükségképpen érinti a közszellem alapvető

kérdéseit. Azok, akik a nemzeti müvelödés állan
dóságát örzík,a nagyok lényének és szerepenek
-eszmévé finomult- emlékezetét ápolják; a
változás harcosaí azt hangsúlyozzák, ami egysze
ri, emberi volt bennük. Eszményítés és megele
venítés hasonló erojátékában alakul a magyar
Arany-hagyomány is.' .

Két következménye van ennek a fél évszáza
dos megállapításnak Keresztury egy életen át
tartó Arany-értelmezésére nézve. Az egyik az a
nyilvánv;Uó tény, amelyet irodalomtörténetünk
átlagos ismerőjének is illik tudnia: a legnagyob
bak, de a fontos helyet betöltőhelyi jelentőségfi
irók, kö~tők is - igy Arany szarnos kor- és
pálya~ - a mindenkori történeti és társadal
mi valósag megszabta körülmények között alkot
nak. A másik következmény: a változó korok egy
egy nagyköltőí-iróipálya gondolati, esztétikai
megítélésében természetszerű hangsúlyeltoló
dásokat hoznak, ma divatos szóval: az érték
minőségí mutatöít változtatják, változtathatják.
Az Arany-filológia rendkivül gazdag. Az össze
gezések, monográfiák, pályaképek száma sem
kevés. Keresztury Arany-kutatásai s új könyve
méltán sorolnak be Gyulai Pál, Riedl Frigyes,
Péterfy Jenő, Horváth János, Szinnyei Ferenc,
Voinovich Géza, Barta János, SCitérIstván inter
pretécíöínak folyamatába, s tartalmazzák azokat
az észrevételeket is, amelyekkel a Nyugat nagy
nemzedéke, Babits, Kosztolányi, Ignotus s
mások gazdagitották a 20. századi líra egyik
napjainkban is tápWó fomsának tekíntve Arany
eleven hagyaték4t. Ide kivánkoznak azok az 'új
eredmények is, amelyeket Németh G. Béla és
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