
mohó jó tanuló, Juhász Gyula a megfontolt és
Babits a gátlásosabb, visszahúzódó személyi
ség, akit állandóan ösztönözni kellett, hogy lép
jen az olvasók elé. E lépését követően azonnal
az újabb magyar líra megbecsült alakja lett, aki
nek újszerűsége merőben más volt, mint Adyé,
az átütő erőt a műveltség és mértéktartás he
lyettesítette költészetében. s így egy másfajta
újító törekvés jelképe lett, aki a Nyugatban és a
Holnapban is előkelő konzervativizmusával
épp úgy hatott, mint formaművészetével.Ez a
folytonos érlelődés és tudatos önépítés levelei
ben is megmutatkozott, de abban is, ahogy te
kintélye növekedésével párhuzamosan verse
kért és tanulmányokért ostromolták. (Persze ez
azt is bizonyítja, milyen jó szemű szerkesztők

működtek akkoriban.)
A jelenlétnek éppen úgy lehet telítettsége és

pátosza, mint a távollétnek. A Fogarason élő, ta
nító és művelődő Babits távollétével vonta ma
gára a figyelmet, távollétében lett sokak meg
győződése szerint nagy író. Juhász Gyula egyik
1909-es levele is ezt bizonyítja, Jellemző módon
költőnk azt sem tudta, hol és mikor jelentek
meg versei. Miközben tekintélyének növekedé
se révén lassacskán vezérként emlegették, kissé
tétován és zavartan készülődöttarra a szerepre,
amelyet Ady halála után rá osztottak, s e sze
repre alkata sokkal alkalmasabb volt, mint
Adyé, aki nem saját elhatározásából lett a mo
dernség kegyetlenül támadott és rajongott ve
zéregyénisége, hanem mert újításával kiemelke
dett kortársai közül, és soha nem taktikázott,
kimondta a véleményét, s ezzel keltett hatást.
Babitsból hiányzott ez a hév, s az Ady halála
után csillapodó indulatok szinte predesztinál
ták a vezérségre.

A készülődés és a beérkezés éveiben írt leve
lek egy kicsit visszahúzódó személyiség gondo
lataiba engednek bepillantást, s azt is sejtetik,
hogy némely tanítványai őszintén szerették és
tisztelték. Igy volt ez később is, amikor nemze
déknyi fiatal tekintett rá tisztelettel, míg mások
szerették volna leváltani. Szerencsére nem sike
rült nekik.

A levelezés tekintélyes hányadát a családi le
velek alkotják, s ezek számát gyarapítják Babits
István levelei 1915 és 1920 közöttről. Legalább
ennyire érdekesek azok a levelek, felterjeszté
sek, kérelmek, amelyeket Babits István 1945
után írt, amikor állását elveszítette. Elgondol
kodtató, mennyit segített helyzetének megoldá
sában Illyés Gyula, kinek tekintélye az után is
vitathatatlan maradt, hogy kihátrált a politikai
életből, vagy a Nemzeti Parasztpártot ráncigál
ták ki alóla. Nagyon jellemző,ahogy Illyés ilyen
körülmények között is segítette Babits Istvánt, s
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hogy Veres Péter udvariasan elhárította. Persze
ebben sincs semmi meglepő. (Babits Mihály leve
lezése 1907-1909 és 1909-1911. Akadémiai Kiad6,
Budapest, 2005; Áll az idő és málla tér. Babits Ist
ván levelei a keleti frontr61 és a hadifogságból
1915-1920. Akadémiai Kiadá, Budapest, 2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

LACKFI JÁNOS: HŐVESZTESÉG

Lackfi János - első benyomásunk szerint 
könnyedén, szinte külön erőfeszítés nélkül írja
verseit. "Akármihez hozzá mer nyúlni", mond
ja róla Lator László. Nemcsak meglátja a min
dennapi helyzetekben, dolgokban, összefüggé
sekben a kínálkozó témát, hanem fölismeri a
témában az önmagánál többet mondö, jelképes
ételmű motívumot. A kivitelezésben segítségére
van a huzamos és szüntelen gyakorlat. Középís
kolás korától sokat ír, a fáradhatatlanság látsza
tát kelti hatalmas műfordítói munkássága. Ihle
te természetéről sokat elárul egyik versének
alcíme: "Weöres Sándorral dudorászva." A halk
hangú, a szöveget csak elnagyoltan, mellékesen
mondó "dudorászás" akusztikus hátteréből vá
lik ki a versszöveg melódiája és ritmusa (Énekek
éneklője, A mantovai herceg a szfnfalak mögül). A
keze ügyében lévő választékos vagy tréfás rímek
bősége Kosztolányi Dezső, a ritmikai lelemények
parádés sokasága Weöres Sándor szellemi közel
ségére vall: a könnyen szaporítható hasonlósá
gok mindkét esetben alkati-tipológiai párhuza
mokra is fényt vetnek.

Nemzedékét - föllépésére utalva - szokták
a kilencvenes évek költői néven összefoglalni, a
kétezres években találkoztunk a "középnemze
dék" meglehetősen elnagyolt fogalmával is.
Legáltalánosabb közös vonásukként a társadal
mi szerep vállalásától, a konkrét társadalmi cse
lekvés feladatától való elzárkózást emlegetik,
hosszabb távon válik el, mennyire érvényesen.
Nemzedék című, többes szám első személyben
fogalmazott versében Lackfi emlékeztet azokra
a "néphülyftő löttyökre", amelyekből ők is ittak,
mielőtt az igazi bor ízét megismerték volna, és
az aktuális, a mai korhoz kötött élmény iránti
fogékonyságot idegennek tartja maguktól:
"Amit igazán tudunk, ahhoz nem kellett / pont most
élnünk / ezer évvel később vagy korábban / ugyan
úgy j6 lett volna."

Annál intenzívebb, belülről fakadó érdeklő

déssei fordul ez a líra az önvizsgáló lélekisme
ret terepe felé. Egyik korai kötetének Magam
volt a címe, a mostaninak az első ciklusa, a Saját
dalok is a befelé forduló, önelemző és vallomá
sos költőt állítja elénk. Föltárja egyéniségét,



megvallja érzéseit, tettei következményeit. "Né
zem, hogy belülmivé lettem) Nézem,hogyott kinn
mit csináltam" (Gub6ban). Onváddal teli tekinte
te a szeretteitől elhúzódó, barátságait visszaké
rő ember magányát, szenvedéseit láttatja vele.
Lírai hőse nem áltatja magát, hogya gyónás, az
elevenen végzett önboncolás feloldozást ered
ményez, de arra vágyik, hogy legalább elzárja a
környezete elől a benne rejlő veszélyes mérge
ket: "magam magamnak zsákszáját bekötném / ki ne
ömöljön mérgező közönykém (.. .) magam magamba
bújnékmint boz6tba / hogy ne hozzakbajta rámál
dást hozokra" (Magam magam). A saját alkatával
való morális elégedetlenség és az övéit féltő

szeretet ellentmondása passzivitásra, őnkorláto
zásra, az élek óvatos lecsiszolására sarkallja az
En-t. Az öngyötrő tusakodás, az okát kereső

bűntudatmakacssága és a másokért érzett fele
lősség egyfajta sztoikus színezetű keresztény
ség közelében sejteti Lackfi gondolkodásának
gyökérzetét.

De nem abszolutizálja és nem dramatizálja
ennek a kritikus önszemléletnek abaljóslatait.
A kötet ciklusszerkezete a személyiség rétegzett
és ruganyos modelljére emlékeztet, a lélekben
több lehetséges változat él együtt, az egyik mi
nőség nem zárja ki a másikat. A játékos költő

szólal meg az Egig ér föl verskezdésében: "Most
azt játszom, hogy irigykedem." Gondolatokkal ját
szik el, változatos helyzetekbe képzeli bele ma
gát a Kisreál ciklus több versében. Nem zavarja,
ha a felötlő gondolatok netán képtelenek vagy
abszurdba hajlóan fantasztikusak. A Hővesztés

ben, amely a kötet címét varialja. "tűnődve" me
reng azon, mi lesz a sorsa az emberből "ezerfelé
szökött kölcsön-melegnek" a világ "hőláncolatában".

Több kitűnő vers (Kopogtat6, Színtek, Egérszfv
sib.) jelzi, mennyi ígéretes távlat, kiaknázásra
váró lehetőség rejlik még ebben a futó ötleten és
kötetlen belső meditáción alapuló verstípusban.

Két nagyobb terjedelmű, összegző igényű

kompozíció csatlakozik a kötetben a többnyire
dalszerű rövidebb versekhez. A Belső emigráns
című hosszúversben hazafogalmát (vagy in
kább sejtelmét) "zümmögi" el a költő; az Egilét
ra öt foka öttételes kantátát imitál, a tételek címe
Jézus életére és halálára utal, szellemiségét te
kintve újszövetségi apokrifként határozhatnánk
meg. Nem a patrióta büszkélkedik hazafiságá
val, és nem a vallásos meggyőződésű ember
meséli újra a bibliai epizódokat. Lackfi mégis
helyénvalónak érzi, hogy a világnézeti alapkér
dések dolgában érzékeltessen valamit belső haj
lamairól. Gomolygó, áramló tudattartalmakat
sorol, érzékleteket. emlékeket és hasonlatokat
vegyít össze, elmozdulásokat és irányokat jelez,
amikor a haza helyét keresi a lélek térképén. Jé-
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zusnak a neve sem hangzik el a másik ciklusban;
A sfrnál befejezése a .foghatatlant" szólítja meg.
és misztikus próféciával búcsúzik tőle: "belenősz a
kövekbe / belefagysz a tavakba / beleiszol a napba / az
élőben a holtban / mindenholban seholban / kovászod
lelke ott van". (Palatinus Kiadá, Budapest, 200S)

CSŰRÖS MIKLÓS

HÁROM ÉVFORDULÓ - HÁROM
KÖNYV

200S-ben több híres hazai templom emlékezett
felszentelésének jubileumára: a budai vízivárosi
Szent Anna templomot kétszáz, a pesti Szent
István-bazilikát száz, a szegedi Fogadalmi temp
lomot hetvenöt éve avatták fel. Az évfordulókra
mindhárom templomról önálló kiadvány jelent
meg.

Buda egyik legszebb barokk épületét, a Szent
Anna templomot 1740-ben kezdték építeni, és a
zárókő 1762-ben került a helyére. 1773-ra Bebo
Károly elkészítette a gyönyörű főoltárt és a szó
széket, a templom felszentelésére azonban csak
180S-ben került sor. Ez utóbbi eseményre emlé
kezve emlékkönyvet adott ki a plébánia. A
Koltai András szerkesztette kötet a budai Vár és
környéke középkori templomainak bemutatása
után tanulmányt közöl a Szent Anna templom
építésének előzményeiről és az építkezés törté
netéről, s részletesen ismerteti az épület liturgi
kus és művészeti értékeit. Molnár C. Pál és
Kontuly Béla a templombelső barokk képéhez
szervesen simuló, 1938-ban készített freskóit
Bizzer István írása mutatja be. Olvashatunk Csík
szentmihályi Róbertnek az új szembemiséző

oltárt díszítő, 1984-ben mintázott dombormű

veiről. a helyreállított Hősök kápolnájáról, a
templom orgonájáról és harangjairól. Külön fe
jezet szól a második világháború és az ötvenes
évek megpróbáltatásairól, valamint a plébánia
életéről egészen napjainkig.

A fényképekkel gazdagon illusztrált kiad
vány érdekessége, hogy a jubileumára emléke
ző Szent Anna templom mellett bemutatja a Fő

utca további három nevezetességét, az alsó
vízivárosi Kapucinus templomot, a Szent Fe
renc Sebei templomot és a Szent Flórián görög
katolikus templomot is. A könyv - amelyhez
Erdő Péter bíboros prímás írta az előszót 
tudományos igényű tanulmányai, értékes jegy
zetanyaga és irodalomjegyzéke révén nélkülözhe
tetlen forrásmű a budai Víziváros egyháztörté
nete és hely története iránt érdeklődők számára.

A Szent István-bazilika helyreállításának
előkészítésétől, 1985-től kutatja a templom épí
téstörténetét Kemény Mária. Most megjelent


