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Országházaink 
Amióta IV. Béla király beköltö-

zött a budai várpalotába, az orszá-
gos gyűléseket rendszerint Pesten, 
azaz a Rákos-patak által átszelt me-
zon. hol a szabad ég alatt, hol vala-
melyik templomban tartották. Buda 
1541. évi török kézre kerülése után 
Becs lett a magyar király lakóhelye. 
Mivel a rendek nem akartak or-
szággyűlésre a királyi lakóhelyre. 
Becsbe menni, keresni kellett a kö-
zelében egy olyan magyar várost, 
amelyben az uralkodó a tanácskozá-
sok ideje alatt kényelmes és rangjá-
hoz illó szállást találhat. Ez a város 
Pozsony volt. amely így lett évszáza-
dokon át az ország fővárosa, és az 
országgyűlések színhelye. 

A török kiűzése után a romokban 
heverő, hajdan fényes Buda csak a 
XVIII. század végérc tért magához. 
Felmerült a gondolat, hogy ismét 
Buda legyen a főváros. A kívánság 
kivételesen találkozott II. József 
szándékával, aki miután 1782-ben 
betiltotta a haszontalannak ítélt 
szerzetesrendeket, a klarissza apá-
cák elkobzott budai rendházát átala-
kíttatta országházzá. 

Az építkezéseket és átalakításo-
kat F. A. Hildebrandt 1785-ben fe-
jezte be. A templomot emeletekre 
osztották, tornyát lebontották. Az 
országgyűlés alsótáblája az épület-
együttes utcai szárnyában, a felső-
tábla pedig az északi udvari szár-
nyon kapott helyet. 

Az épületben 1790. június 10-én 
nyílt meg az elsó országgyűlés, hogy 
helyreállítsa az 1790. február 20-án 
meghalt II. József által szétzilált 
alkotmányosságot. Ezen az ország-
gyűlésen több nevezetes vita zajlott. 
Június 11-én az alsótábla kimondta, 
hogy tárgyalásait ezentúl magyarul 
folytatja, magyarul vezeti az or-
szággyűlési naplót s törvénybe kí-
vánja iktatni, hogy a közügyeket — 
a latin nyelv használatát továbbra is 
megengedve — magyarul lehet in-
tézni. A másik téma a protestáns 
hitfelekezetek egyenjogúsításának 
heves vitája volt. 

A legközelebbi országgyűlést — 
vagy ahogyan akkor nevezték, dié-
tát, 1792. május 24-én nyitották meg 
Budán, amely június 6-án királlyá 
koronázta I. Ferencet. Ezenkívül 
még egy országgyűlést tartottak itt: 
a tanácskozást 1807. április 9-én nyi-
totta meg az uralkodó. Az itt alko-
tott törvénycikkek az újoncozással 
és a hadiadóval foglalkoztak. Ez 
ugyanis már a napóleoni háborúk 
időszaka. 

A következő rendi országgyűlé-
seket többféle okból ismét Pozsony-
ban tartották. De 1843-ban a pozso-
nyi diétán felvetődött a gondolat, 
hogy a következő országgyűlést már 
Pestre hívják össze. 1844-ben terv-
pályázatot adtak ki „Pesten épí-
tendő Országház tervének készíté-
sére". A közhangulatban tehát 
munkált egy külön e célra építendő 
Országház kívánsága. Még Vörös-
marty is szót emelt érte 1846-ban írt. 
Országháza című költeményében: 
„A hazának nincsen háza. Mert fiai-
nak Nem hazája..." A szabadság-
harc, majd a Bach-korszak alatt ért-
hetó módon nem esett szó ország-
házi épületről. Amikor az uralkodó 
belátta, hogy rendeznie kell viszo-
nyát Magyarországgal. 1865 elején 
elhatározta, hogy elsó lépésként. 
Magyarország kívánságának megfe-
lelően, országgyűlés összehívásával 
kezdi a békülést. 

E hírre tüstént bizottság alakult, 
amely kiválasztott a Sándor utcában 
egy telket, s megbízta Ybl Miklóst, 
hogy arra gyorsan építsen fel or-
szággyűlések tartására alkalmas há-
zat. A tervek hamar elkészültek, s 
Ybl 1865 áprilisában elkezdhette az 
építkezést, amelyen 800 építömun-
kás dolgozott éjjel-nappal Dicscher 
József építőmester irányításával. S a 
mai Bródy Sándor utca 8. számú 
épületet, az úgynevezett régi képvi-
selőházat nem egészen egy esztendő 
leforgása alatt felhúzták úgy, hogy 
1866. április 14-én már itt tartotta 
élső rendes ülését az országgyűlés, 
pontosabban annak képviselőháza. 
Mert a főrendi ház a szomszédos 
Nemzeti Múzeumban ülésezett. Ez 
volt az a nevezetes országgyűlés, 
amely végül is a kiegyezést létre-
hozta, amelynek sokat vitatott tör-

A budai Országház utca 28. számú 
épület, az úgynevezett régi ország-
ház, amelyet eredetileg a XVIII. 
század második felében a klarissza-

apácák építettek. 

vénycikkei ebben a palotában szü-
lettek. 

A sebtében felhúzott épület ma-
gán viselte a kapkodás nyomait. 
1884-re olyan állapotba került, hogy 
mint Mikszáth írja: ha esős idő 
van odakünn, a buffetbe becsorog... 
Mikor a Sándor utcában hajt vala-
melyik fiáker, az ablakok rezegnek 
az épületben s a bolthajtásról hullani 
kezd a vakolat... Egy idö óta észre-
vették a bentlakók, hogy egyetlen 
patkány sem mutatkozik az épület-
ben... Egv szónak száz a vége. az 
ideiglenes országházat nem lehet to-
vább használni." 

Ekkor azonban már törvénybe ik-
tatták. hogy új Országházat kell épí-
teni. 1881-ben alakult országos bi-
zottságnak az volt a feladata, hogy 
kiválassza a megfelelő telket, és ki-
adja az új Országház építésére a 
pályázatot, majd az építési megbí-
zást. A bizottság továbbá leszö-
gezte, hogy ami az új Országházzal 
kapcsolatban a beosztást és cél-
szerűséget illeti, nem korlátozandó 
pénzügyi tekintetek által, hanem az 
épület a jelen, valamint a jövőbeli 
szükségleteknek megfelelően épül-
jön." A pályázat lejártáig. 1883. feb-
ruár 1-jéig beérkezett pályamüvek 
közül a bizottság húsz szavazata kö-
zül tizenkilencet Steindl Imre ka-
pott, övé lett tehát a megbízás. Tisza 
Kálmán miniszterelnök 1884. már-
cius 13-án nyújtotta be a tervet elfo-
gadásra az országgyűlésnek. 

És Steindl Imre munkához látott. 
Az 1885 októberében elkezdődött 
építkezés 1904 nyaráig tartott. De 
már 1902-ben nagyjából készen állt 
mai Országházunk, amelyben 1896. 
június 8-án tartották a képviselők 
elsó ülésüket; törvénybe iktatva a 
honfoglalás ezredik évfordulóját. 

Parlamentünk, Magyarország 
egyik legpompásabb épülete, s nem 
csak a főváros, hanem az egész nem-
zet dísze és büszkesége, államunk 
egyik jelképe, az alkotmányosság és 
törvényesség otthona. 

CSONKARÉTI KÁROLY 

Szegedi emlékek 
Mivel szegedi évei alatt nem veze-

tett naplót, itteni vonatkozásai legna-
gyobb sajnálatunkra csak alkalmilag 
bukkannak föl. így mindjárt az elsó 
lapon. ahol Szász Károlyt 
(1912-1978) említi. Róla hallgat a 
jegyzet, pedig ö volt a híres Hamlet-
elöadás címszereplője, késóbb a bu-
dapesti Nemzeti Színház rendezője. 
De érdekes mozzanat a korábbi, 
1934. március 5-i emlék a Sík Sándor 
szobájában történtekről. Radnótinak 
akkori freudista magyarázataival. 
Természetesen Sfk és a diáktársai — 
Baróti Dezső. Ortutay Gyula. Tolnai 
Gábor stb. — késóbb is föl-fölbuk-
kannak a napló lapjain. A Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiumának 
tagjai közül még Gáspár Zoltán. Hont 
Ferenc, Reitzer Béla is. 

Rokon- és ellenszenvek 
Elszomorít. de a viszonyokkal ma-

gyarázom Radnóti elfogultságát a 
népi írókkal szemben. Hogy Erdélyi 
Józseftói a költöi tehetséget is megta-
gadja. megértem, hiszen ez a rabiátus 
költő azokban az években csúfosan 
szerepelt. Radnóti nem szívelte Mó-
ricz Zsigmondot. Németh Lászlót, s 
érezni. Illyés Gyulával szemben is 
voltak fönntartásai. 

Babits a napló elején ..agg koszo-
rús" (51 éves volt akkor!), mert nem 
méltányolta eléggé az ö költészetét. 
Ámde 1941. június 14-én Vas István-
nal és Ortutay Gyulával meglátogatta 
Esztergomban a nagybeteget, s ez a 
látvány örökül meg a Babits halálára 
írt versében: Csuk csont és bőr és 
fájdalom. S a naplóban prózában: ,.ö 
volt mindig a mérték és a példa". 

De igazságtalan volnék, ha csak 
óket sorolnám ide. Nem rokonszen-
vezett a Szép Szó körével sem. ezért 
került ellentétbe szegedi barátjával, 
Gáspár Zoltánnal is. Nem mond jót 
Faludy Györgyről, Rónai Mihály 
Andrásról. Zsolt Béláról sem. Kom-
lós Aladárral is vitába száll. Komló-
sék — a magyarságból való kiszorítá-
suk visszahatásaként — zsidó öntuda-
tot ápolnak magukban; Radnóti elhá-
rítja ezt magától. Ó nem vállalja zsi-
dóságát: az ősei — úgymond — Ka-
zinczy és Arany. „S rokonom a hitét 
váltó Balassa, az evangélikus Berzse-
nyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a 
katolikus Vörösmarty vagy Babits, 
avagy a zsidó Szép Ernő vagy Füst 
Milán, hogy közelebb jöjjek." 

Katolicizmusa 
Ennek kapcsán vall először hitéről. 

Ekkor. 1942. május 17-én így: „Nem 
érzem zsidónak magam. Miért vagyok 
mégis zsidó vallású? A valláshoz 
semmi közöm, a faj stb. szellemala-
kító erejében csak igen-igen kis mér-
tékben vagy még annyira sem hiszek. 
Hát nehéz megmagyaráznom, s nehe-
zítésül még hozzátehetem, hogy ha 
valláshoz egyáltalán közöm van. ak-
kor a katojicizmushoz van közöm." 
Amikor Újmódi pásztorok éneke 
(1931) című könyvét Szegeden 
Arckép című versének Krisztus-ábrá-
zolása miatt vallásgyalázás vádjával 
elkobozták, s öt elítélték, majdnem 
kikeresztelkedett. „Akkoriban elha-
tároztam. hogy megtérek, hogy ne 
más vallás jelképeivel éljek, mert ez 
nekem nem más vallás: az Újtesta-
mentum költészete éppúgy az enyém, 
akár az Ótestamentumé. s Jézusban is 

Radnóti 
naplója 

Néhány részletet már a 
József Attila emlékkönyv-bői, 
a Kritika című folyóiratból is-
mertünk, most végre — özve-
gyének gondozásában, Meltzer 
Tibor jegyzeteivel és utószavá-
val, az egészet olvashatjuk. 
1934. július 8-án kezdte, 1943. 
március 14-én hagyta abba. 
Csakhogy közben 1935,1936 és 
1939 hiányzik. Élőfej és névmu-
tató híján nehéz is eligazodni a 
kötetben. Még tartalommutató 
sincs benne! 

hiszek, nem tudok jobb szót rá. bár a 
hit... De aztán egyre rosszabb lett 
zsidónak lenni, itt-ott előnyöm lehe-
tett volna a vallásváltoztatásból, s ez 
megcsúfította; a gyámomat egyre job-
ban megszerettem, neki nagyon rosz-
szul esett volna stb. Szóval maradtam 
vallásra is zsidó. De költóségem szem-
pontjából ez nem lényeges." 

Sík Sándornak 1942. január 26-án 
Horváth Béla támadó cikkére vála-
szul azt írta: „Mélyen katolikus lélek-
nek tartom magam, talán Professzor 
Úr is annak tart..." 1943. április23-án 
pedig másik kedves tanárának. Zolnai 
Bélának így vallott: „Mintegy tizenöt 
esztendeje határoztam el magamban 
hogy harmincnegyedik évem betöl-
tése előtt megkeresztelkedem. Krisz-
tus harminchárom esztendős múlt, s 
még nem volt harmincnégy, mikor 
megfeszítették — ezért gondoltam 
így... tizennyolc éves koromtól katoli-
kusnak érzem és vallom magam... 
spekulációnak vagy menekülésnek 
valóban nem hihetó ma már a megke-
resztelkedés. hiszen semmi reális elő-
nye nincs..." Május 3-án a bazilikában 
Sík Sándor keresztelte meg. Kereszt-
apja Zolnai Béla volt. 

A nyelv művésze 
A költőnek legfőbb eszköze a 

nyelv. Radnóti a költői mesterséget 
kivételes aggályoskodással művelte. 
Kereste, figyelte, válogatta a szava-
kat. verseinek építőkockáit...Halál... 
egyike a legszebb magyar szavaknak 
— írta. — A hangkép és jelentés 
tökéletes egybefonódása. A h bor-
zalma. az aá elnyújtott rémülete vagy 
csodálkozása és az l-ek síkos sima-
sága." 

Bosszantotta, hogy munkaszolgála-
tos társait nem tudja rászoktatni a 
kérdószócska helyes szórendjére, s 
pestiesen makacsul „nem-e" formá-
ban használják. Verseit felesége gé-
pelte. de ó gondosan ellenőrizte, mert 
— úgymond — nem mindegy, hogy a 
versben fu vagy fú áll. 

Szerette a nyelvi különlegessége-
ket. Naplójában „névgyűjteményt" 
rendszeresített. „A piarista rendház-
hoz vezető utcában kapu alatti cég-
tábla: Csintalan László női szabó. Ez 
majdnem olyan jó. mint a Selyem Eta 
női divatszalonja Szegeden, vagy a 
Görcsös János pedikür a Szent István 
körúton, avagy a Kopik Lajos cipész 
nem tudom. hol. Bálint György gyűj-
tése. S Szegeden a Forró Erazmus 
papi szabósága, mily fülledt, érzéki 
név!" 

Textológiai észrevételek 

A textológia szövegtudomány A 
klasszikus szövegek gondozásának 
elvi és gyakorlati módszertana. Rad-
nóti naplójából az ó textológiai néze-
tei is megismerhetők. Itt fogalmazta 
meg először azokat a tételeket, ame-
lyeket késóbb szó szerint áttett a Ga-
lamb Ödön könyvének (József Attila 
élete nyomában. Makói évek, 1941) 
függelékébe, a Szabolcsi Gábortól 
fölkutatott kiadatlan versekhez írott 
utószavában. íme itt: „a mű, amit a 
költó haláláig alkot. halálával hírtelen 
egész lesz. s a kompozíció, melvet 
éltében szinte testével eltakart, a test 
sírba hulltával válik láthatóvá, fény-
leni és nőni kezd..." 

Más összefüggésben meg ezt 
mondja: „Az ember haláláig egy mű-
vön dolgozik. A megjelenő könyvek 
részei az oeuvre-nek, az életműnek". 

Mondanom sem kell. hogy Radnóti 
egy-egy művének keletkezéséhez is 
értékes adalékot ad a napló. így pl. az 
Ikrek liava születéséhez, különösen az 
aggályos címadáshoz. 

A Szukitsok 
1941. március 10-én olvasunk elő-

ször Radnóti naplójában a Szerelmes 
versek címmel. Világirodalmi antoló-
gia két évezred költészetéből alcímmel 
1941 karácsonyára megjelent kiad-
ványról. Radnóti „szervezte be" Ké-
pes Gézát, Szemlér Ferencet és Vas 
Istvánt fordítóként, minden bizony-
nyal ő is szerkesztette a kötetet, amely 
végül — a cenzúra csonkításai ellené-
re — 1941 karácsonyára megjelent. 
Radnóti ötlete lehetett, és ö még Sze-
gedről ismerte a kiadót. Szukits Zol-
tánt (1908-1942). s ó tárgyalt vele. 
Szukits közben bevonult katonának, 
kivitték a frontra, és Radnóti 1942. 
október 26-án följegyezte, hogy el-
esett. 29-én hosszabban is írt róla: 

„Furcsa és tanulságos figura volt. A 
három Szukits fiú apja házmester volt 
a békebeli háború előtt, megjárta a 
frontot, mint hadirokkant került 
haza. trafikjogot kapott: a trafikból 
nevelte a három fiút, Zoltán volt a 
középső, mind a hármat érettségiz-
tette. A legidősebb fiú könyvesboltot 
csinált, nála tanult Zoltán, jól ment a 
bolt. ravaszul és szorgalmasan dolgoz-
tak. kuporgattak; mikor már nagyon 
jól ment. a legidősebb Pécsett nyitott 
könyvkereskedést, a szegedit öccsére 
hagyta. Közben iskolázott a legki-
sebb. majd kitanult a szegedi boltban, 
a legidősebb Pestre jött, átvette a 
May-féle Múzeum körúti antikváriu-
mot — fél év alatt tönkrement. Vissza 
Szegedre, összekuporgatták a veszte-
séget (óvatos és elviselhető veszteség 
volt), a kicsi ment Pécsre. Zoltán 
Pesten könyterjesztőt és kiadót csi-
nált. 

Hadnagy volt, a szerbiai bevonulás-
kor a sógora esett el. ö a lábán sebe-
sült meg. Különben szerb származék. 
Szerettem őket. s lábon lőttek a mar-
hák! — mesélte. S mikor panaszkod-
tam neki. hogy röpködnek a behívók, 
viszontpanaszkodott. Dühösen lein-
tettem: Mit sírsz te? Hadnagy vagy, 
csicskásod van. nem nyomorgatnak... 
Örömkatona lehetnél, olyan úr vagy 
bent. mint sehol. Ez a baj éppen — 
nézett rám nagyon komolyan. Te. 
utálom őket! — Kiket? — kérdeztem 
kicsit értetlenül. — Figyelj ide — 
teelte. én proligyerek vagyok, a ház-
mester fia. A legénységi szálláson 
érezném jól magam, de ha belépek, 
felugrálnak, az egyik ordít, hogy vi-
gyázz! — és állnak, mintha csontot 
nyeltek volna, a szemük is kidülled, s 
eldugják a kártyát. Tudom, hogy hu-
szonegyeztek. s a nyálam csorog. De 
reménytelen, az Isten... A tisztek 
közt nem érzem otthon magam, utá-
lom óket. ostobák, úri középosztály, 
nem értjük egymás nyelvét. En érzem 
rajtuk az urat, ők rajtam a prolit. 
Minden lekapott bakában engem kap-
nak le. A Szerelmes versek nyomdai 
munkálata közben átadott egy névje-
gyet: Nézd. ezzel bármikor bejöhetsz 
az irodába a házfelügyelő odaadja a 
kulcsot. — De mi a fenének? Behív-
hatnak. és megdöglöm! — Dehogy 
döglesz! — De döglök! — Most meg-
halt. Miért? 

* 

1946-ban Keresztury Dezsó kul-
tuszminisztertől hallottam először a 
szellemes fogalmazást Magyarország-
ról: huzatos hely. Azt hittem, az ó 
leleménye. Most Radnóti 1941. április 
2-i naplójegyzetében olvasom. S rájö-
vök. innen érthető Illyés Gyula szó-
képe a mai országról: most szélár-
nyékban vagyunk. 
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