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GçRDONYI F°NYSZíNHçZA: A àPOKOLÊ*

àJer hÀt, k´vess. °n kalauzod leszek,
°s Àtvezetlek az ´r´k orszÀgon,
Ahol csak jaj van s kÁnos eped¢sek
Egy Ãj halÀlnak megvÀltÂ kez¢¢rt.
S meglÀtod ott a szenved¢s honÀban
Akik a tüzben is rem¢nnyel ¢lnek,
Hogy egykor m¢gis fel-kiszabadulnak,
°s eljutnak a boldogsÀg honÀba.Ê

(Dante: POKOL ä GÀrdonyi G¢za
fordÁtÀsa)

A àtollal dolgozÂ magyar emberÊ ¢s a àlÀtvÀnyos fest¢szetÊ
Nem sokkal azutÀn, hogy GÀrdonyi 1894-ben Gyûrbûl a fûvÀrosba ker¡lt, ¢s BrÂdy
SÀndor jÂvoltÀbÂl bejÀratos lett a JÂkai-szalonba, Feszty¢k a nemr¢g m¢g ismeretlen
vid¢ki hÁrlapÁrÂt A MAGYAROK BEJ¹VETELE k´rk¢p titkÀrÀnak nevezt¢k ki. ý fogadta
a k´rk¢p nevezetes lÀtogatÂit, û lÀtta el a fûvÀrosi lapokat szÁnes tudÂsÁtÀsokkal, ame-
lyeket r¢szint a vend¢gk´nyvi bejegyz¢sekbûl, r¢szint sajÀt fantÀziÀjÀbÂl merÁtett.

Amikor GÀrdonyi Pestre k´lt´z´tt, a nagyk´z´ns¢g elûtt m¢g szinte teljesen isme-
retlen ÁrÂnak szÀmÁtott. çln¢ven ugyan jelent mÀr meg k´tete, a Nemzeti Iskola pedig
egy kisreg¢ny¢t ¢s versesk´tet¢t is k´zreadta, de az igazi sikert ¢s n¢pszerüs¢get hozÂ
legjobb reg¢nyeit, az EGRI CSILLAGOK-at, az ISTEN RABJAI-t ¢s A LçTHATATLAN EMBER-t
csak ezutÀn Árta meg. A pesti tÀrsasÀgokban, szalonokban elûsz´r kiss¢ elfogÂdottan
mozgÂ hÁrlapÁrÂ f¢lszegs¢ge viszonylag hamar elmÃlt, hiszen a Feszty-k´rk¢p titkÀra-
k¢nt r´videsen maga is a millenniumi ¡nneps¢gek ismert szevezûje lett, s mint az
1896. mÀjus 1-j¢tûl oktÂber 31-ig tartÂ àvilÀgra szÂlÂ nagy magyar ¡nnepÊ egyik àvûf¢lyeÊ,
mÀr lelkes hangon csalogatta a vend¢geket az ¡nneps¢gre.1 MiutÀn àa millennium vû-
f¢lyeÊ egymilliÂ p¢ldÀnyban megjelent vers¢ben az ¡nnepi kiÀllÁtÀs szinte ´sszes lÀtni-
valÂjÀt rÁmbe szedte, Ágy zÀrta mondÂkÀjÀt: àK¢tszÀz cigÀnybanda, szÀz katonabanda / SzÂl
szakadatlanul csÀrdÀst hangoztatva. / ¹r´mt¡zek ¢gnek a Szent-Gell¢rt-hegyen. / A kirÀly is ott
lesz. Mindenki ott legyen. / Vegye ki r¢sz¢t a nap ́ r´m¢bûl, / Ezer¢ves multunk eml¢k¡nnep¢bûl.Ê

De vajon k´t´tte-e ût mÀs is a panorÀma müfajÀhoz? A POKOL-k´rk¢phez Árt VE-
ZETý-j¢ben azt vallotta magÀrÂl, hogy û nem annyira ecsettel, mint inkÀbb àtollal dol-
gozÂ magyar emberÊ, de a àlÀtvÀnyos fest¢szetetÊ mÀr ¢vek Âta tanulmÀnyozza. ValÂjÀban
viszont csak hiÀnyos ¢s felszÁnes ismeretei voltak a panorÀmÀkrÂl. JÂl elÀrulja ezt az a
n¢hÀny sor, amelyet a k´rk¢pek kialakulÀsÀrÂl vetett papÁrra: àA k´rk¢p nem r¢gi talÀl-
mÀny. Detaille ¢s Neuville alig hÃsz ¢ve j´ttek arra a gondolatra, hogy a szemf¢nyveszt¢snek ezt
a bÀjos mÂdjÀt a müv¢szet c¢ljaira alkalmazzÀk. AzÂta van EurÂpÀban hÃsz k´rk¢p is, de t´k¢-
letess¢g tekintet¢ben egyik sem mÃlta fel¡l az elsût, amely igazi müv¢szi gonddal ¢s tehets¢ggel
volt megfestve.Ê2
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* Az itt k´z´lt tanulmÀny a XIX. SZçZADI ALKALMI LçTVçNYOSSçGOK cÁmü, a Magyar Müvelûd¢si Int¢zetben
folytatott kutatÀs r¢sze.



Tekints¡nk el most attÂl, hogy a fenti sorok megjelen¢sekor, 1896-ban a panorÀ-
mÀnak nem hÃsz-, hanem t´bb mint hetven¢ves mÃltja volt, ¢s hogy az Ãn. panorÀ-
maelv felfedez¢se nem DetailleäNeuville, hanem Barker nev¢hez füzûdik, tovÀbbÀ,
hogy a szÀzadfordulÂ tÀjÀn EurÂpÀban nem hÃsz, hanem t´bb tucat panorÀma l¢tezett
mÀr, valamint attÂl, hogy a müfaj klasszikusÀnak nem a champignyi, hanem A REZON-
VILLE-I CSATA szÀmÁtott. De GÀrdonyi nem ismerte a panorÀmÀk hely¢be l¢pû dio-
rÀma müfajÀt sem, hiszen amikor A K¹RK°P T¹RT°NETE cÁmü bevezetûj¢ben arrÂl
szÂlt, hogy az Àttetszû fest¢snek jelent¢keny szerepet kell adni az Ãj lÀtvÀnyos fest¢szet
(panorÀma) elûÀllÁtÀsÀban, akkor sem a feltalÀlÂ Daguerre-t, sem talÀlmÀnyÀt nem
emlÁtette.

A panorÀma, àa szemf¢nyveszt¢snek ez a bÀjos mÂdjaÊ viszont k¢ts¢gtelen¡l igen m¢ly
benyomÀst tett rÀ. Olyannyira, hogy nem sokkal a POKOL-k´rk¢p felÀllÁtÀsa utÀn egy
Ãjabb k´rk¢pt¢ma, az ûsi pogÀny lÂÀldozat megfest¢se kezdte foglalkoztatni. UtÂbbi
´tlete azonban valÂszÁnüleg nem tûle, hanem Wekerle SÀndor minisztereln´ktûl szÀr-
mazott, aki mik´zben 1894. jÃnius 14-¢n megtekintette A MAGYAROK BEJ¹VETEL°-t,
GÀrdonyit a k´rk¢p illuzionisztikus hatÀsÀnak l¢nyeg¢rûl faggatta, ¢s miutÀn hossza-
san elidûz´tt a feh¢rlÂ-Àldozat elûtt, megjegyezte, hogy a szc¢nÀt ¢rdemes lenne a
Nemzeti MÃzeum r¢sz¢re is lemÀsoltatni.

Az a gondolat, hogy a honfoglalÂ magyarok K¢zai ¢s fûleg Anonymus Àltal is meg-
´r´kÁtett mondÀjÀt k´rpanorÀmÀn kellene megjelenÁteni, a pogÀny kultusz irÀnt
amÃgy is ¢rdeklûdû GÀrdonyi fantÀziÀjÀt is megragadta. A nagyszabÀsÃ terv Feszty
çrpÀdnak is tetszett, aki A MAGYAROK BEJ¹VETELE folytatÀsak¢nt szÁvesen vÀllalkozott
volna egy Ãjabb k´rk¢p megtervez¢s¢re. A hÂnapokig tartÂ lÀzas tervezget¢sbûl azon-
ban ä elsûsorban a Feszty csalÀd ellenkez¢se miatt ä semmi sem lett.

GÀrdonyi ekkor arra gondolt, hogy A HADöRNAK BEMUTATANDñ HçLAçLDOZAT
cÁmmel tervezett spektÀkulumot talÀn nem is megfesteni kellene, hanem ä akÀrcsak
az ¡nnepi meneteket ¢s felvonulÀsokat ä t´bb szÀz jelmezes szereplû r¢szv¢tel¢vel, le-
hetûleg a V¢rmezûn, ¢lûben k¢ne megrendezni. Ide, a k´r¡lkerÁtett V¢rmezûre k¢ne
elj´jjenek ûsi lovaikkal, ́ kreikkel, bivalyaikkal a szÁnpompÀs n¢pviseletbe ́ lt´z´tt pa-
rasztok, a dÁszruhÀs ¢s vit¢zi tornÀkat rendezû fûurak meg a lÂÀldozÂ tÀltosok. GÀr-
donyit ¢s Fesztyt szinte megbabonÀzta a kÀprÀzatos terv, Àm ez sem valÂsult meg.

Mindez egyÀltalÀn nem szegte GÀrdonyi kedv¢t, akinek a panorÀmÀval (àa valÂsÀg
lÀtszatÀvalÊ) Ãjabb tervei voltak. A Petûfi sÁrja utÀni sikertelen nyomozÀsÀt befejezve
egy ÂriÀsi ä Petûfit a nagyszebeni csatÀban meg´r´kÁtû ä k´rk¢p gondolatÀval kezdett
foglalkozni. Terv¢hez vÀzlatot is k¢szÁtett, s ennek alapjÀn VÀgÂ PÀl, SpÀnyi B¢la ¢s
Jan Styka a szabadsÀgharc ´tvenedik ¢vfordulÂjÀra, 1898-ban meg is festette a BEMä
PETýFI k´rk¢pet. A vÀrosligeti rotundÀban felÀllÁtott k´rk¢pnek azonban nem volt
sikere. PÀrtos Gyula vÀllalkozÂnak a fûvÀrosi tanÀcshoz benyÃjtott k¢rv¢ny¢bûl tud-
hatÂ, hogy àaz 1898. ¢vben beÀllott nagy gazdasÀgi pangÀs b¢nÁtÂlag hatott müv¢szi vÀllala-
tunkra, s mÀr k¢p¡nk kiÀllÁtÀsÀnak elsû ¢v¢ben a minimumra apadt napi bev¢telek nem fedezt¢k
a nagy regie kiadÀsokat, Ãgyhogy a tÀrsasÀg k¢ntelen volt a kiÀllÁtÀst 1899 ûsz¢n besz¡ntetniÊ.
A szÀznegyvenezer koronÀ¢rt k¢szÁtett k´rk¢pet hÂnapokig egy ideiglenes ¢p¡letben
raktÀroztÀk, majd nem sokkal k¢sûbb f´ldaraboltÀk ¢s eladtÀk.

A HADöRNAK BEMUTATANDñ HçLAçLDOZAT szc¢na megfest¢s¢nek, illetve a spektÀ-
kulum V¢rmezûn t´rt¢nû megrendez¢s¢nek terv¢t, valamint a VÀgÂ-f¢le BEMäPETý-
FI k´rk¢p felÀllÁtÀsÀt azonban megelûzte GÀrdonyi POKOL-k´rk¢pe, melynek t¢mÀja
mÀr gyûri hÁrlapÁrÂskodÀsa idej¢n foglalkoztatta. Minden k¡l´n´sebb dramaturgiai
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felk¢sz¡lts¢g n¢lk¡l 1886 mÀjusÀban ´t nap alatt megÁrta a ZENDºL°S A POKOLBAN
cÁmü, lÀtvÀnyos bohÂsÀgnak nevezett vÀsÀri kom¢diÀra eml¢keztetû darabjÀt.3 A min-
den vonatkozÀsban jelent¢ktelen mü sz¡let¢s¢ben szerepe lehetett SzÀsz KÀroly Dan-
te-fordÁtÀsÀnak is, amely az elûzû ¢vben jelent meg a k´nyvpiacon. GÀrdonyi emlÁtett
müve csak abbÂl a szempontbÂl ¢rdekes, hogy bizonyos szcenikai elemek ä a fûsze-
replû szeme elûtt megjelenû szÁnes k¢pek, a pokolba hullÂ angyalok, a hajÂszerü szer-
kezeten ÀtvonulÂ elkÀrhozottak stb. ä tÁz ¢vvel k¢sûbb a POKOL-k´rk¢pn¢l megint fel-
bukkantak.

A POKOL-k´rk¢p l¢trej´tt¢nek k´r¡lm¢nyeirûl nem sokat tudunk. Mind´ssze annyi
bizonyos, hogy GÀrdonyi a MolnÀr, illetve Trill festûmüv¢szeknek Àtadott ¢s v¢g¡l meg
is valÂsÁtott tervet a K¹RK°PEK cÁmü cikk¢ben Ágy vÀzolta: àA mÀsik k´rk¢pet, amely a
KirÀly utcai fasor v¢g¢n lÀthatÂ, szint¢n magyarok festett¢k: MolnÀr çrpÀd ¢s a pozsonyi sz¡le-
t¢sü Trill KÀroly. Ezeknek a k´rk¢pe mÀr annyira meghaladja a DetailleäNeuville-f¢le talÀl-
mÀnyt, hogy merûben Ãjnak mondhatÂ, s mint ilyen Ãj beosztÀsÃ ¢s kidolgozÀsÃ lÀtvÀnyossÀg
egyed¡l Àll az eg¢sz vilÀgon. ä Az eddigi k´rk¢pekn¢l ugyanis az elûtereket csak arra k¢szÁtett¢k,
hogy a vÀszon alsÂ sz¢l¢t elf´dj¢k, ¢s Ágy a n¢zût¢r talajÀtÂl a festm¢nyig Àtmenetet k¢pezzenek.
A n¢zû ne vegye ¢szre, hol kezdûdik a festm¢ny, ez volt a c¢l. ä MolnÀr ¢s Trill megfordÁtottÀk ezt
a dolgot: az elûteret tett¢k a müv¢szi munka fûtÀrgyÀvÀ, a k´rvÀsznat pedig szemcsalÂ folytatÀsul.
A szobrÀszmüv¢szetet egyesÁtett¢k a festûmüv¢szettel, s ezt a kettût meg a szÁnhÀzi fest¢szet mester-
fogÀsaival.Ê4

A leÁrÀsbÂl kitünik, hogy GÀrdonyi a diorÀmÀnak egy valÂban speciÀlis formÀjÀt
akarta megvalÂsÁtani, amelyen a hangsÃly nem a sÁk-, hanem a t¢rbeli ÀbrÀzolÀson
van. A POKOL neki mindenekelûtt t¢r¢lm¢nyt jelentett, ¢s ezt szerette volna MolnÀr
¢s Trill festûk k´zremük´d¢s¢vel ä r¢szben k¡l´nb´zû f¢nyhatÀsokkal, r¢szben egy
speciÀlis rotunda kialakÁtÀsÀval ä a k´rk¢p lÀtogatÂiban is f´lkelteni. àA MolnÀr-  ¢s
Trill-f¢le k´rk¢pn¢l ä Árta GÀrdonyi emlÁtett cikk¢ben ä jelent¢keny szerepe van a napf¢nynek
¢s a villamos vilÀgÁtÀsnak a szÁnek t¡nd¢ri pompÀjÀnak elûid¢z¢s¢ben ¢s a tÀvolsÀgok n´vel¢s¢ben,
Ãgyhogy ezÀltal eg¢szen mÀsnemü lÀtvÀnyossÀg keletkezett, mint amik az eddig alkotott k´rk¢pek.
AzutÀn ez az Ãj k´rk¢p abban is k¡l´nb´zik az eddigiektûl, hogy nem egyetlenegy ter¡let k´zep¢re
ÀllÁtja a n¢zût, hanem patkÂ alakÃ Ãton vezeti k´r¡l. EzÀltal a k´z´ns¢g k´r¡lbel¡l harmincszor
akkora ter¡letet lÀt Àt, mint amennyit az eddigi k´rk¢pekkel elû tudtak ÀllÁtani. Minden ponton,
ahol megÀll, Ãj meg Ãj ter¡letek, messzes¢gek tÀrulnak fel elûtte.Ê

A term¢szetes ¢s mesters¢ges f¢nyforrÀsok alkalmazÀsa, valamint a patkÂ alakÃ bel-
sû t¢r kik¢pz¢se ugyanis àlehetûv¢ teszi azt, hogy a festûk olyan tÀvolsÀgokat t¡ntessenek elû,
aminûkre eddig gondolni sem lehetett, s a villamos vilÀgÁtÀsi technikÀnak Ãjabb fejlûd¢se lehetûv¢
teszi e nagyszerü fantazmagÂriÀnak teljes ¢s t´k¢letes elûÀllÁtÀsÀt. [...] Ezelûtt csak tÁz ¢vvel is a
lehetetlens¢gek osztÀlyÀba fek¡dt a Dante DIVINA COMMEDIç-jÀnak teljes eg¢sz¢ben valÂ meg-
fest¢se. Egy ilyen fens¢ges, nagyszerü Àlomnak szemmel lÀthatÂ elûÀllÁtÀsÀhoz honnan is vett¢k
volna a szÁneket, a milliÀrdnyi alakot, meg hogyan mutathattÀk volna be a szenvedûk borzalmas
sziklÀs birodalmÀt. Hiszen Dante minden¡tt hatÀrtalan m¢lys¢gekrûl ¢s tÀvolsÀgokrÂl besz¢l, s
az û k¢pzelet¢t m¢g a k¢pzeletnek is neh¢z k´vetni, nemhogy az ecsetnek.Ê5

A sz´vegben emlÁtett sziklÀkat szÂ szerint kell ¢rteni. A patkÂ alakÃ t¢rben ugyanis
ä ha hinni lehet a k´rk¢p VEZETý-j¢ben Árottaknak! ä nyolcvanszek¢rnyi term¢szetes
szikla volt. A s´t¢t barlangba bel¢pû n¢zûket elûsz´r ezekbûl a sziklÀkbÂl kialakÁtott ¢s
tulajdonk¢ppen t´bb szÁnpadt¢r szerep¢t bet´ltû f¡lke fogadta, melyekbe egymÀs m´-
g¢ t´bb ä fÀbÂl vagy f¢mbûl kivÀgott ¢s vÀszonnal borÁtott ä figurÀt ÀllÁtottak.

GÀrdonyit rendkÁv¡li mÂdon foglalkoztatta a POKOL Àltala fontosnak v¢lt jelenetei-
nek, tÀjainak, szereplûinek megfelelû kivÀlasztÀsa ¢s t¢rbeli bemutatÀsa. Mindez abbÂl



is kider¡l, hogy a SzÀsz KÀroly-f¢le Dante-fordÁtÀs egyik p¢ldÀnyÀbÂl ä amelyet e sorok
ÁrÂjÀnak GÀrdonyi k´nyvtÀrÀban siker¡lt megtalÀlnia ä GÀrdonyi piros ceruzÀs alÀ-
hÃzÀsaival szinte rendezûi sz´vegk´nyvet csinÀlt.6

A k´rk¢p¢p¡let sziklabarlangszerü kialakÁtÀsÀra valÂszÁnüleg a POKOL XII. ¢nek¢-
nek azok a sorai voltak hatÀssal, melyek a hetedik k´r elsû alk´r¢t, a zsarnokok ¢s
gyilkosok szenved¢seinek leÁrÀsÀt vezetik be (itt ¢s a k¢sûbbiekben minden kiemel¢s
GÀrdonyitÂl valÂ): àA hely, ahol a leszÀllÂhoz ¢rt¡nk / Oly kûsziklÀs volt ¢s oly r¢mletes
benn / Hogy minden szem sz´rnyedve visszar¢m¡lt.Ê A IV. ¢nekben azokat a r¢szeket hÃzta
alÀ, amelyek a POKOL elsû k´r¢nek szinte idillikus tÀjait mutatjÀk be: à[106] Egy sz¢p
kast¢ly aljÀhoz ¢rt¡nk ottan, / ¹vezve h¢tszeres magas fal Àltal, / Sz¢p csermelytûl k´r´sk´r¡l
mosottan.Ê A VIII. ¢nekben az a r¢sz ragadta meg figyelm¢t, melyben Dante arrÂl Ár,
hogy a Styx folyÂ egy mocsaras r¢sz¢t megker¡lve, Vergiliusszal egy toronyhoz ¢rtek:
àFolytatva mondom, hogy jÂval korÀbban, / Mint a magas torony lÀbÀhoz ¢rt¡nk, / CsÃcsÀt
szememmel mÀr elûre lÀttam / [4] K¢k fÀklya Àllt, mely ott szem¡nk el¢ tünt; / S egy harmadik
oly tÀvolrÂl viszonzÀ / A jelt, hogy lÀthatÂ alig volt n¢k¡nk. / [7] S a m¢lybelÀtÀs forrÀsÀhoz,
hozzÀ / Fordulva, k¢rd¢m: ÏMit mond ez, viszontag / Az mit felel? S ki gyÃjtÀ fel kanÂczczÀ?Î
[10] ¹ Ágy felelt: ÏE zavaros haboknak / FÀtylÀn az¢rt nem lÀtod jÂl, mi ott van, / Mert a mo-
csÀr-gûz´k rÀ k´d´t vontak.ÎÊ A mocsÀrgûz´n Àt ekkor szem¡k elûtt fokozatosan kibon-
takozott Dis vÀros k¢pe, melynek izzÂ vasbÂl voltak a falai. GÀrdonyi itt piros ceruzÀ-
jÀval n¢gy versszakot is fontosnak v¢lt alÀhÃzni: à[67] JÂ mesterem szÂlt: ÏN¢zd fiam,
ott szembe, / Melyet Dis-¢nek hÁvnak, ott a vÀros! / Ott vÀr komor lakÂi sürü rendbeÎ;
[70] S ¢n: ÏLÀtom karcsÃ tornyait, vilÀgos / IzzÂ szin´kben, ott alant a v´lgyben / Pi-
roslani, Ãgy ¢gve, mintha lÀngos; [73] Tüzbûl jûn¢nek.Î S û szÂlt: ÏBelsej´kben / °gû
´r´k tüztûl piroslanak, mint / LÀthatod, e m¢ly pokol alatti f´ldben.Î; [76] S az Àrkokat
el¢rt¡k ez alatt, mik / ögy k´rnyez¢k e gyÀszhelyet, mint vÀrat; / VasbÂl valÂk, Ãgy
v¢ltem a falak mind.Ê

A àvasbÂl valÂ falakÊ leÁrÀsÀt GÀrdonyi Ãgy transzponÀlta lÀtvÀnnyÀ, hogy a k´rk¢p-
¢p¡let sz¢tszedhetû k´rr¢sz¢t egy esseni gyÀrban valÂban vasbÂl k¢szÁttette el. Joggal
nevezte tehÀt az ¢p¡letet àvasszerkezetü palotÀnakÊ. De alÀhÃzta azokat a r¢szeket is,
amelyekben Dante a POKOL egyes szereplûit Árta le. A tizenhetedik ¢nekben p¢ldÀul
Geryont, aki a hetedik k´r harmadik alk´r¢ben a csalÂk bejÀratÀnÀl Àllt ûrt, s akit GÀr-
donyi a k´rk¢pen nyilvÀn t¢rben prÂbÀl ÀbrÀzolni. A àcsalÀs undok alakjÀtÊ Dante Ágy
Árja le: à[10] Mint igaz ember arca volt a k¢pe, / Olyan szelÁd volt k¡lsû lÀtszatÀra, / De sÀr-
kÀny-kÁgyÂ alsÂ termet¢be! / [13] VÀllÀig szûr´s volt k¢t karja szÀra; / HÀtÀt s a mell¢t s oldalÀt
pikkelyk¢k / F´d¢k be tarkÀn, karikÀk mÂdjÀra. / [16] SzÁn¢t t´r´k s tatÀr posztÂn se fest¢k / Tar-
kÀbbra, f´lvetû s verû fonÀlnak, / HÀlÂt Arachne sem szûtt k¡l´nbet m¢g.Ê

Az undok fenevadat, aki egy sziklapÀrkÀnyra tÀmaszkodva Àll ûrhely¢n, GÀrdonyi
a k´rk¢p ter¢ben szint¢n sziklapÀrkÀnyra ÀllÁttatta. A k´rk¢p lÀtogatÂi elûsz´r az Akhe-
rÂn folyÂ partjÀn futÂ, darazsak Àltal ¡ld´z´tt hatalmas t´meget lÀthattÀk; ezutÀn
KharÂnt, a Pokol r¢v¢sz¢t, aki a folyÂn vitte Àt a bün´s lelkeket; od¢bb a pokoli for-
gÂsz¢lben hÀnykÂdÂ szerelmespÀrt, PaolÂt ¢s FrancescÀt; a p¢nzeszsÀkokat hemper-
getû pazarlÂkat ¢s f´sv¢nyeket; az izzÂ falÃ Dis vÀrÀt; egy torony tetej¢n lakÂ fÃriÀkat;
a tüzesûben hanyatt fekvû pogÀny hûst, aki az ¢g haragjÀval is dacolt; a hitehagyott
Anastasius sÁrjÀt; egy sziklapÀrkÀnyon a bikafejü MinÂtauroszt; a k¢pmutatÂ barÀto-
kat, akik aranyozott ÂlomcsuhÀban v¢gtelen k´rmeneten rÂjÀk Ãtjukat; az ´ngyilko-
sok erdej¢t, ahol a fÀknak ember formÀjuk volt, s a let´rt ÀgakbÂl v¢r csepegett; a
kitekert nyakÃ emberek menet¢t, akik k´z´tt fûleg jÂsok ¢s kuruzslÂk voltak; a hatal-
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mas szuroktavat, amelybe az ´rd´g´k vasvillÀval nyomtÀk vissza az onnan kimÀszni
akarÂ kufÀrokat; a v¢r f´ldj¢t, ahol a viszÀlyt szÁtÂk bünhûdtek; a hamisp¢nz-verûket,
akik a mocsokban fetrengtek; az ÂriÀsok b´rt´n¢t; v¢g¡l pedig az ́ r´k j¢g birodalmÀt.
Az ´r´k j¢g birodalmÀban pillantotta meg a lÀtogatÂ a hazÀt, barÀtot ¢s sz´vets¢gest
elÀrulÂ UgolinÂt, aki sajÀt gyermekeit falta fel.

A àteljes hatÀsÃÊ POKOL-k´rk¢p
A POKOL-k´rk¢p l¢trej´tt¢nek k´r¡lm¢nyeirûl, sorsÀrÂl mindmÀig szinte semmit sem
tudunk. Nem csupÀn GÀrdonyi n¢gy k´rk¢pterve nem talÀlhatÂ sehol, jÂllehet fia ha-
tÀrozottan ÀllÁtotta, hogy apja azokat a Magyar G¢niusz folyÂiratban k´zz¢tette, de arrÂl
nincs tudomÀsunk, hogy valÂjÀban ki finanszÁrozta az eg¢sz vÀllalkozÀst, ki volt a k´r-
k¢p megrendelûje, mikor ¢s hogyan kezdûd´tt kivitelez¢se, kik ¢s milyen szerepben
vÀllaltak r¢szt belûle. Mind´ssze annyi volt eddig is t´bb¢-kev¢sb¢ ismeretes, hogy jÂ-
mÂdÃ, de nev¢t eltitkolÂ vÀllalkozÂ tÀmogatta, aki a POKOL ´tlet¢¢rt ezer forintot fi-
zetett GÀrdonyinak.

Lev¢ltÀri ¢s mÀs dokumentumok felkutatÀsÀval ¢s vizsgÀlatÀval a nyitott k¢rd¢sek-
nek legalÀbb egy r¢sze azonban megvÀlaszolhatÂ. A POKOL-k´rk¢p vÀllalkozÂjÀnak
nev¢t p¢ldÀul A NYILVçNOS SZíNI ELýADçSOK °S MUTATVçNYOSOK cÁmü, helyi dÁjfi-
zet¢seket igazolÂ k´nyv ûrizte meg. Ebbûl der¡l ki, hogy a rendûrs¢g 1896 januÀrjÀ-
ban 18. sorszÀm alatt nyilvÀntartÀsba vette, de helyi dÁj megfizet¢s¢re m¢g nem k´te-
lezte Sz¢ll CÀlmÀn (mÀshol: Sz¢l CÀlmÀn, Sz¢l KÀlmÀn) vÀllalkozÂt, akinek a neve mel-
lett a k´nyv Dalcsarnokok megnevez¢se rovatÀban ott talÀljuk vÀllalkozÀsÀnak POKOL cÁ-
m¢t is. Egy korÀbbi, szint¢n lev¢ltÀri adatbÂl az is kivilÀglik, hogy Sz¢ll CÀlmÀn vÀllal-
kozÂ, aki csak n¢vrokona volt a politikus Sz¢ll KÀlmÀnnak, 1896. december 6-Àn àegy
f´ldszintes k´rk¢p¢p¡let tÀrgyÀbanÊ k¢rv¢nyt nyÃjtott be a FûvÀrosi TanÀcshoz. Sz¢ll, mint
beadvÀnyÀban Árta, a VI. ker¡leti VÀrosligeti fasor ¢s az Ar¢na Ãt sarkÀn fekvû 4205/a
helyrajzi szÀmÃ telken akarta meg¢pÁteni a k´rk¢pet, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy a tüzbiztos
¢p¡letbe a lÀtogatÂk egy hÀrom m¢ter sz¢les kapun jutottak volna be, majd egy elûcsar-
nokon kereszt¡l ¢rtek àdirecte a szabadbaÊ. A 210ä220 ember befogadÀsÀra alkalmas ¢p¡-
letet Ãgy tervezt¢k, àhogy egy kijÀratra csak 110 ember jut, holott a szÁnhÀzi szabÀlyzat ¢rtel-
m¢ben egy kijÀratra 100 ember van megengedve, tehÀt a menek¡l¢s Ãt sokkal kedvezûbb, amennyi-
ben az ¢p¡let csak f´ldszintes ¢s nem ¡lû, hanem mozgÂ k´z´ns¢gre van szÀmÁtvaÊ.7

A f´ldszintes, rotunda n¢lk¡li ¢s àmozgÂ k´z´ns¢getÊ befogadÂ ¢p¡let ¢pÁt¢si enge-
d¢ly¢t a fûvÀrosi tanÀcs annÀl is inkÀbb meg kell hogy adja ä ¢rvelt Sz¢ll ä, mert àNovÀk
Ferenc ¢pÁt¢sz a VÀrosligeti fasor egyik telk¢n szinte az id¢n egy panorÀma¢p¡let felÀllÁtÀsÀra
kapott enged¢lyt, ¢spedig tudtommal nem tüzbiztos anyagbÂl, hanem csak favÀzbÂl van tervezve,
v¢g¡l megjegyzem, hogy a telekk´nyvi kivonatot, valamint a tulajdonos beleegyezû nyilatkozatÀt
f. hÂ 8-Àn, azaz vasÀrnap fogom a d¢lelûtti ÂrÀkban csatolniÊ. Sz¢ll be is szerezte az okiratot,
amelyben dr. Grindelle Jenû magÀnzÂ ¢s Grindelle G¢za f´ldbirtokos k´zjegyzû elûtt
hivatalosan is nyilatkoztak, hogy àa Budapest fûvÀros pesti r¢sz¢nek 4242 szÀmÃ telekk´nyvi
bet¢t¢ben 4205/a helyrajzi szÀm alatt felvett telk¡k´n a sz¢kes fûvÀrosi tanÀcs Àltal jÂvÀhagyandÂ
tervek szerintÊ egy k´rk¢p¢p¡let ¢pÁt¢s¢hez hozzÀjÀrulÀsukat adjÀk.

E nyilatkozat benyÃjtÀsa utÀn, december k´zep¢n meg is kezdûdhettek a vÀrosligeti
àvaspalotaÊ ¢pÁt¢si, illetve a k´rk¢p tervez¢si ¢s kivitelez¢si munkÀlatai.

Az Ãj k´rk¢p fellÀllÁtÀsÀrÂl elsû Ázben a FûvÀrosi Lapok 1897. januÀr 22-i szÀma k´z´lt
tudÂsÁtÀst, kiemelve, hogy az ¢p¡let vasszerkezete pillanatnyilag ugyan egy esseni
gyÀrban k¢sz¡l, Àm MolnÀr çrpÀd tÁz müv¢sztÀrsÀval mÀr dolgozik a k´rk¢p karton-
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jain. Mihelyt az ¢p¡let vasszerkezete a fûvÀrosba ¢rkezik ä folytatÂdik a beszÀmolÂ ä,
a KirÀly utcai fasor egyik telk¢n mÀris felÀllÁtjÀk az Ãj k´rk¢pet, melynek igazgatÂja
GÀrdonyi G¢za, az ismert ÁrÂ lesz.

MolnÀr çrpÀdot ä a N¢pszÁnhÀz dÁszlettervezû festûj¢t, k¢sûbb az Olasz Müv¢szi
Akad¢mia nagy aranycsillagÀnak, az olasz kirÀlyi kamara ¢rdemkeresztj¢nek, a Fran-
cia Akad¢mia arany¢rm¢nek tulajdonosÀt, az olasz Circolo Vico akad¢mia magyaror-
szÀgi eln´k¢t ä minden valÂszÁnüs¢g szerint mÀr korÀbban ismerte GÀrdonyi, hiszen
Verû Gy´rgy 1000 °V cÁmü szÁnmüv¢ben û ÀllÁtotta szÁnpadra a Feszty-k´rk¢p egyik
r¢szlet¢t. MolnÀr çrpÀd, aki az OperahÀzban fûleg a LOHENGRIN monumentÀlis dÁsz-
letk¢peivel ¢s k¡l´nb´zû lÀtvÀnyelemek Ãjszerü alkalmazÀsÀval hÁvta fel magÀra a fi-
gyelmet, otthoni müterm¢ben szÁvesen k¢szÁtett fantasztikus jelmezterveket, de ¡nne-
p¢lyek megrendez¢s¢t, oklevelek, eml¢kiratok, alkalmi dÁszokmÀnyok k¢szÁt¢s¢t is vÀl-
lalta. MolnÀr volt az, aki az EZRED°VI ALLEGñRIA cÁmü lÀtvÀnyossÀghoz a millennium
¢v¢ben dÁszletet festett, ¢s 1899-ben elk¢szÁtette a SZIB°RIAI FALU cÁmü k´rk¢p¢t is.

MolnÀr mellett dolgozott a pozsonyi sz¡let¢sü, fûleg B¢csben tev¢kenykedû dÁsz-
letfestû, Trill KÀroly is, valamint a n¢met szÀrmazÀsÃ, de k¢sûbb MagyarorszÀgon le-
telepedett Heyer Artur. A POKOL-k´rk¢p tervez¢si ¢s ¢pÁt¢si munkÀlatait tehÀt egy-
szerre t´bben, t´bb helyszÁnen v¢gezt¢k. A Dante ¢s Vergilius szobrÀval dÁszÁtett k¢t-
tornyÃ àvaspalotaÊ ¢pÁtkez¢sei m¢g javÀban folytak, amikor MolnÀr ¢s Trill irÀnyÁtÀ-
sÀval a b¢csi ¢s budapesti mütermekben mÀr a k´rk¢p szc¢nÀit tervezt¢k.

ValÂszÁnü, hogy az elûsz´r kis m¢retben elk¢szÁtett ¢s k¢sûbb a GÀrdonyi POKOL-
fordÁtÀsÀt illusztrÀlÂ rajzokrÂl f¢nyk¢peket k¢szÁtettek; erre utalnak azok a k¡l´nb´zû
folyÂiratokban megjelent reprodukciÂk, melyeknek bal alsÂ sarkÀban egy n¢met f¢ny-
k¢p¢sz monogramja lÀthatÂ. F´ltehetûen ezeket a diak¢peket elûbb selyemvÀszonra
vetÁtett¢k, majd nagy m¢retben megfestett¢k a v¢gleges vÀltozatot.

GÀrdonyinak az az ÀllÁtÀsa, hogy MolnÀr ¢s Trill mÀr n¢gy ¢ve dolgozott a POKOL
megfest¢s¢n, erûs tÃlzÀs.8 Nemcsak az¢rt, mert korÀbban û maga sem foglalkozott a
t¢mÀval, s Ágy MolnÀr¢k nem is ismerhett¢k terv¢t, hanem az¢rt sem, mert a k¢t festû
nem sajÀt elk¢pzel¢seit, hanem Gustav Dor¢ illusztrÀciÂit vitte vÀszonra. °vekig tartÂ,
elm¢ly¡lt munkÀrÂl tehÀt eset¡kben aligha lehetett szÂ. Nem arra t´rekedtek, hogy
megtalÀljÀk GÀrdonyi àf¢nyszÁnhÀzÀhozÊ a legmegfelelûbb, leghatÀsosabb k¢pi kife-
jez¢seket, hanem hogy Dor¢ illusztrÀciÂit minden k¡l´n´sebb invenciÂ n¢lk¡l, csek¢ly
munkÀval lemÀsoljÀk. EljÀrÀsuk egy¢bk¢nt az 1820-as ¢vekben, a diorÀma hûskorsza-
kÀban bevett dolognak szÀmÁtott volna. Akkoriban ugyanis, a f¢nyk¢pek korszaka
elûtt, a metszetek szÀmÁtottak a k¢pi informÀciÂ legfontosabb hordozÂinak, ¢s a dio-
rÀmÀk legfûbb vonzerej¢t ¢ppen az jelentette, hogy olyan helyszÁneket ¢s jeleneteket
nagyÁtottak fel megt¢vesztûen hü virtuÀlis t¢rr¢, ahovÀ a lÀtogatÂk nem jutottak el.
MiutÀn eset¡nkben egy irodalmi alkotÀs k¢pzelt ter¢rûl volt szÂ, rÀadÀsul olyan kor-
szakban, amikor mÀr nem csupÀn a fotogrÀfia, de immÀr a mozgÂfilm is l¢tezett ä
vÀllalkozÀsuk k¢tszeresen is anakronisztikus volt.

MolnÀr¢k ÃjÁtÀsa a diorÀma ter¢n mind´ssze annyi volt, hogy a POKOL n¢hÀny sze-
replûj¢t nem csupÀn megfestett¢k, hanem a figurÀkat kem¢nyebb anyagbÂl kivÀgtÀk,
¢s kifestett¢k, majd a hÀtt¢r (a f´lnagyÁtott Dor¢-illusztrÀciÂk) el¢ ÀllÁtottÀk. Ilyen kvÀ-
zi-plasztikus mÂdon ÀbrÀzoltÀk MinÂszt, a pokol bÁrÂjÀt; tovÀbbÀ Cerberust, a hÀrom-
fejü sz´rnyet, a f´ldh´z c´vekelt KajafÀst, ki àhÀrom karÂra feszÁtveÊ ¢gett; a XII. szÀ-
zadban ¢lt hÁrhedt trubadÃrt, Bertrand de Bornt, aki levÀgott fej¢t lÀmpÀsk¢nt tar-
totta kez¢ben. GÀrdonyinak a SzÀsz KÀroly-f¢le Dante-k´tetben v¢gzett vastag piros

KovÀcs çkos: GÀrdonyi f¢nyszÁnhÀza: a àPokolÊ ã 407



408 ã KovÀcs çkos: GÀrdonyi f¢nyszÁnhÀza: a àPokolÊ

ceruzÀs kiemel¢seibûl lÀthatÂ, hogy milyen fontosnak tartotta p¢ldÀul a Kr¢tai V¢n
hangsÃlyos mÂdon t´rt¢nû megjelenÁt¢s¢t. Hogy aztÀn MolnÀr¢k mikor ¢s milyen for-
mÀban oldottÀk ezt meg, hogy egyÀltalÀn meg tudtÀk-e oldani a àk´nnyezû kolosszusÊ
ÀbrÀzolÀsÀt, azt a megl¢vû dokumentumokbÂl hitelt ¢rdemlûen nem lehet megÀlla-
pÁtani. Annyi azonban bizonyos, hogy a festûk a POKOL-k´rk¢p szc¢nÀit a fent leÁrt
mÂdon, t¢rbe ÀllÁtott figurÀkkal szerett¢k volna min¢l hatÀsosabbÀ tenni, hogy azok
ä mint GÀrdonyi fogalmazott ä àa plasztika minden csodÀjÀt demonstrÀljÀkÊ.

A Dante POKLç-t SzÀsz KÀroly fordÁtÀsÀban olvasÂ s ek´zben a k´rk¢pen gondol-
kodÂ GÀrdonyi fontosnak tartotta alÀhÃzni azokat a r¢szeket is, amelyek a POKOL je-
leneteinek sajÀtos z´ld, v´r´s, arany szÁnhatÀsaira utaltak: àS z´ld r¢tre lelt¡nk friss
f¡ves virÀnnyalÊ (IV. ¢nek, 111. sor); à[76] Hallgatva ¢rt¡nk ahol az erdû-sz¢lre / Egy kis
patak a sürübûl kiforrva; / Borzadva gondolok v´r´s szÁn¢re.Ê (XIV. ¢nek); à[100] Felelt
az egyik: ÏBÀr csuhÀnk aranyszÁn, / Merûben Âlom s oly neh¢z, sulytÂl / lenyomva van, hogy
m¢rleg¡nk csikorog Ám.ÎÊ (XXIII. ¢nek.)

E szÁnhatÀsoknak nyilvÀn a k´rk¢pn¢l is fontos szerep¡k volt, hiszen GÀrdonyi a
POKOL VEZETý-j¢ben hol àa vilÀgossÀg z´ld ÀramlÀsÀrÂlÊ Ár, hol arrÂl, hogy egy-egy szc¢-
na r¢m¡letes voltÀt a festûk àa tüzbûl ÀradÂ v´r´s f¢nnyel kÁvÀntÀk enyhÁteniÊ. Sajnos ezek-
nek a fontos f¢nyhatÀsoknak a megvalÂsulÀsÀrÂl, valamint a szÁnes vilÀgÁtÀsok, àtransz-
parentek, ¡vegalkotÀsok, szÁnhÀzi g¢pek, t¡k´r reflexiÂk ¢s mÀs eff¢le mesterked¢sekÊ-nek9 az
alkalmazÀsÀrÂl sem tudunk sokat. Mint ahogy arrÂl sem, hogy voltak¢ppen hÀny szc¢-
nÀbÂl Àllt a k´rk¢p.

A korabeli plakÀt tizenhat jelenetet sorolt fel,10 Àm GÀrdonyi ismertetûj¢bûl az de-
r¡l ki, hogy enn¢l valÂjÀban t´bb jelenet volt. A POKOL mÀsik, nem ideiglenes VEZE-
Tý-je a k´vetkezû szc¢nÀkat sorolja fel: à1. Az Acheron, 2. Minosz, 3. A lebegû lelkek, 4. A
Cerberusz, 5. A t¢kozlÂk ¢s f´sv¢nyek, 6. Diz vÀra, 7. A Minotaurusz, 8. A v¢rfolyÂ, 9. Az em-
berfÀk erdeje, 10. A tüzesû, 11. Gerion, 12. Az ostorozÀs, 13. Az ¢gû lÀbak mezeje, 14. A szuroktÂ,
15. A k¢pmutatÂk, 16. A v¢r f´ldje, 17. A kÁgyÂk v´lgye, 18. Az ÂriÀsok b´rt´ne, 19. A j¢gvilÀg.Ê

Elsû pillanatban talÀn k¡l´n´s, hogy a nyitÂjelenet: A LELKEK çTSZçLLçSA ä szem-
ben Dor¢nak A S¹T°T ERDýBEN, A K°JVçGY PçRDUCA, A GýG OROSZLçNJA cÁmü lap-
jaival ä nem a POKOL elsû, hanem harmadik ¢nek¢nek v¢g¢rûl valÂ. MolnÀr¢k nem
feled¢kenys¢gbûl, hanem a k´rk¢p sajÀtos szcenikai fel¢pÁt¢s¢bûl adÂdÂan ä azt is
mondhatnÀnk, hogy a k´nyvillusztrÀciÂ ¢s a k´rk¢p müfaji k¡l´nb´zûs¢ge okÀn ä
kezdt¢k munkÀjukat Dor¢ tizedik, A LELKEK HAJñJA cÁmü lapjÀval. Azzal ugyanis,
hogy GÀrdonyi a lÀtogatÂkat a POKOL bejÀrata utÀn azonnal az AkherÂn f´l¢ ¢pÁtett
hÁdra vezette, majd a r¢szben àvalÂdiÊ, r¢szben festett folyÂt is megker¡ltette vel¡k,
f´l´slegess¢, sût indokolatlannÀ tette az elsû k¢t ¢nek bemutatÀsÀt. Dant¢t ¢s Vergiliust
pedig ä f´ltehetûen az¢rt, mert szerepk´r¡ket maguk a lÀtogatÂk jÀtszottÀk el ä nem
tartottÀk indokoltnak megfesteni.

A FûvÀrosi Lapok ugyan mÀr 1896. mÀrcius 21-tûl kezdûdûen folyamatosan hÁr¡l
adta, hogy àa POKOL-k´rk¢p fantasztikus ¢pÁtkez¢se a KirÀly utcai fasor v¢g¢n enged¢llyel bel¡l
is megtekinthetûÊ, de az igazgatÂsÀg ugyanebben a lapban megjelent hirdet¢se szerint
csak Àprilis v¢g¢n szÀnd¢kozta v¢gleg Àtadni a k´rk¢pet a nagyk´z´ns¢gnek. A àt¡ne-
m¢nyes fest¢szetnek ez a nagyszabÀsÃ alkotÀsaÊ ekkor mÀr valÂban k´zel Àllt a befejez¢shez,
hiszen ä amint a Pesti HÁrlap Àprilis 26. szÀma Árta ä àaz 1540 n¢gysz´gm¢ter terjedelmü
Àttetszû selyemvÀszon mÀr minden r¢sz¢ben ´ssze volt festveÊ. Az avatÀsi ¡nneps¢get m¢gis
mÀjus elsej¢re halasztottÀk.

Mivel azonban ez az idûpont is korainak bizonyult, az igazgatÂsÀg Ãgy d´nt´tt, hogy
mÀjus 11-¢n, h¢tfûn a sajtÂnak, kedden pedig a nagyk´z´ns¢gnek fogja bemutatni



a k´rk¢pet. çm àa villanyvilÀgÁtÀs bevezet¢s¢ben tÀmadt akadÀlyok miattÊ ezt az idûpontot
is mÂdosÁtani kellett, ¢s amint a MagyarorszÀg cÁmü napilap mÀjus 12-¢n Árta : àa k´rk¢p
igazgatÂsÀga ezen az Ãton ¢rtesÁti mindazokat, akik a h¢tfû d¢lutÀni bemutatÀsrÂl k¡l´n ¢rtesÁ-
t¢st kaptakÊ, hogy a bemutatÂ egy-k¢t napot k¢sik. MÀjus 16-Àn aztÀn valÂban Àtad-
tÀk a k´rk¢pet, Àm a napilapok meglehetûsen ellentmondÀsosan interpretÀltÀk az
esem¢nyt.

A Budapest szerint ugyanis a megnyitÂ ¡nneps¢geken csak a sajtÂ k¢pviselûi ¢s a
meghÁvott vend¢gek voltak jelen (mÀjus 16.), az ugyanezen a napon megjelent Magyar
HÁrlap viszont arrÂl tudÂsÁtott, hogy a k´rk¢pet nemcsak a meghÁvott vend¢gek, ha-
nem mindenki megn¢zhette. A mÀjus 17-¢n megjelent Szabad SzÂ ezzel szemben a k´-
vetkezû, az elûbbieknek teljesen ellentmondÂ tudÂsÁtÀst k´z´lte az esem¢nyrûl: àEg¢sz
Budapest arrÂl a k¡l´nleges k´rk¢prûl besz¢l, amely ott ¢p¡l a KirÀly utcai fasor v¢g¢n, s a Pokolt
teszi fantasztikus elûÀllÁtÀsban lÀthatÂvÀ, Ãgy, amint azt Dante hatalmas k¢pzelete megalkotta.
MolnÀr ¢s Trill hÀrom müterm¢bûl ma kezdt¢k meg a r¢szletek kihordozÀsÀt. CsupÀn a hÀtt¢r
nagy vÀsznÀt egy hatlovas szek¢r vontatta ki a ligetbe, s ´tven ember kellett, hogy beemelje. A
behordozÂskodÀst ÀllandÂan nagy n¢pcsoport szeml¢li a palota elûtt, s el lehet k¢pzelni, hogy ma-
guk a festûk mennyire ¢rdeklûdnek ezen ÃjdonsÀg irÀnt, amelyben, hogy Ãgy mondjuk: szÀllÂ
szÁnek vannak, amennyiben Àtszürûdû f¢nnyel id¢zik elû a legerûsebb hatÀsokat. Ez a lÀtvÀnyos-
sÀgok elûÀllÁtÀsÀban csakugyan olyan Ãj valami, amirûl eddig a vilÀgnak fogalma sem lehetett.Ê

A tudÂsÁtÀs szerint tehÀt az elûzû nap megtartott ¡nneps¢geket vagy àaz 1540 n¢gy-
sz´gm¢teres vÀszonÊ beemel¢se elûtt, tehÀt a vÀszon n¢lk¡l, vagy csak mÀsnap, 1896. mÀ-
jus 17-¢n tartottÀk meg. BÀrmikor zajlott is le az esem¢ny, annyi bizonyos, hogy a PO-
KOL-k´rk¢p munkÀlatai a megnyitÂ utÀn sem fejezûdtek be, hanem a lÀtogatÀsi idû
utÀn, a k¢sû esti ÂrÀkba nyÃlÂan is folytatÂdtak. Nem elsûsorban az¢rt, mert a festûk
nem tudtÀk idûben befejezni a munkÀlatokat, hanem az¢rt is, mert a mÀr elk¢sz¡lt
munka sem el¢gÁthette ki az igazgatÂsÀg ig¢nyeit, s àa nap vÀltozÂ vilÀgossÀga szerint
vÀltozÂÊ szÁn- ¢s t¢rhatÀs a nyolcvanszek¢rnyi szikla meg a àk¡l´nleges szÁnhatÀsokÊ elle-
n¢re sem ¢rv¢nyes¡lt. A hatalmas vÀsznat ez¢rt leszerelt¢k, ¢s Ãjrafestett¢k.

A munkÀval ezÃttal mÀr nem MolnÀr¢kat, hanem Federico Ballester olasz müv¢szt
bÁztÀk meg, aki korÀbban meglehetûsen kalandos k´r¡lm¢nyek k´z´tt hÂnapokig ra-
boskodott Menelik abesszin kirÀly t´bb m¢rf´ldes sziklabarlangjÀban, s ez a k´r¡l-
m¢ny ût, aki egy¢bk¢nt korÀbban is kivÀlÂ müv¢sz volt, egy csapÀsra a szakma egyik
legkivÀlÂbb sziklafestûj¢v¢ avatta. A korabeli ÃjsÀgok egyenesen az eleve elrendel¢st
v¢lt¢k felfedezni Ballester mester sorsa ¢s a POKOL sziklÀinak megfest¢se k´z´tt. ArrÂl
Ártak, hogy nyilvÀn az¢rt sodorta ût a sors AbesszÁnia ama sziklapoklÀba, hogy Dante
grandiÂzus vÁziÂjÀt k¢sûbb k¢pekben tÀrhassa a budapesti POKOL lÀtogatÂi el¢.

MindazonÀltal Ballesternek nemcsak a sziklÀs hÀtteret, henem az eg¢sz k¢pfel¡letet
Àt kellett dolgoznia, ez¢rt f¢l tucat àelûkelû olasz festûtÀrsatÊ vett maga mell¢, akikkel a
nagy munkÀt v¢g¡l be is fejezt¢k. MiutÀn a k¢pet teljes eg¢sz¢ben Àtfestett¢k, a labi-
rintusszerü jÀratokban l¢vû ¢s ez¢rt a n¢zûk szÀmÀra sokszor nehezen k´vethetû szc¢-
nÀkat meg is szÀmoztÀk. àAz Ãj hÀtt¢rben ä szÀmolt be a k´rk¢p fejlem¢nyeirûl a FûvÀrosi
Lapok szeptember 20-i szÀma ä m¢rf´ldekre esik a szem tekintete, belÀthatatlan vÁzt´meget,
tovaszÀllÂ lelkeket ¢s az alakok szÀzezreit t¡ntetve fel.Ê

A POKOL megnyitÀsa Âta szinte megszakÁtÀs n¢lk¡l folyÂ Àtfest¢si, ÀtalakÁtÀsi mun-
kÀlatoknak meg is lett az eredm¢nye. A k´rk¢p ä Árta ugyancsak szeptember 20-i szÀ-
mÀban a FûvÀrosi Lapok ä àminden r¢mes sz¢ps¢g¢vel, megd´bbentû igazsÀgÀval teljes hatÀst
tettÊ a lÀtogatÂkra. Ezt a àteljes hatÀstÊ az igazgatÂsÀg azzal is szolgÀlni kÁvÀnta, hogy a
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k´rk¢p eg¢sz elektromos berendez¢s¢t kicser¢ltette. A POKOL hol szürt, hol erûsebb
f¢nyü vilÀgÁtÀst adÂ villanyszerkezet¢t egy Lejarte nevü pÀrizsi elektrotechnikus sze-
relte fel, aki ugyanolyan izzÂlÀmpÀkat alkalmazott, mint amilyenek a pÀrizsi opera-
hÀzban voltak. Az eltelt idû tÀvlatÀbÂl ma term¢szetesen mÀr nem tudhatjuk, hogy
GÀrdonyi k´rk¢p¢nek àa nap vÀltozÂ vilÀgossÀgaÊ mellett szÀllÂ szÁnei valÂban olyan
szÀrnyalÂk voltak-e, ¢s hogy a szeptember 20-Àn Ãj hÀtt¢rrel ¢s korszerü elektrotech-
nikai berendez¢ssel felÃjÁtott k´rk¢p mennyiben t¡kr´zte vagy t¡kr´zte-e egyÀltalÀn
GÀrdonyinak àa f¢ny szÁnhÀzÀrÂlÊ alkotott eredeti elk¢pzel¢s¢t. A k´rk¢p megnyitÀsÀ-
nak folytonos halogatÀsa, a sz¡net n¢lk¡li ÀtalakÁtÀsok, a hazai müv¢szek felvÀltÀsa
k¡lf´ldiekkel ä olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy MolnÀr ¢s Trill, az àangÂra-
macska-festûÊ Heyer Artur s v¢g¡l a àsziklak¢p-specialistaÊ Federico Ballester sem tudta
technikailag kivitelezni GÀrdonyi elk¢pzel¢s¢t.

Dante ponyvÀn
MagyarorszÀgon azt k´vetûen, hogy elterjedt az Árni-olvasni tudÀs, ¢s az 1860ä70-es
¢vektûl kezdûdûen a falusi lakossÀg megjelent a vÀrosokban, a legk¡l´nb´zûbb pony-
vaf¡zetek ¢s kisnyomtatvÀnyok lÀttak napvilÀgot. A sok ezer p¢ldÀnyban megjelenû
alkalmi kiadvÀnyok elsûsorban ennek az Ãj, szÀmÀban egyre n´vekvû, f¢lig mÀr vÀrosi,
de Ázl¢s¢ben m¢g sokÀig falusi olvasÂr¢tegnek a szellemi sz¡ks¢glet¢t voltak hivatva
kiel¢gÁteni. Ezek az Ãj olvasÂk voltak elsûdleges fogyasztÂi a ponyvÀra ker¡lt histÂriÀs
¢nekeknek ¢s r¢gi sz¢phistÂriÀknak (TOLDI, çRGIRUS KIRçLYFI), valamint a magyar
¢s a vilÀgirodalom nem egy jeles müv¢t fill¢res f¡zetben feldolgozÂ vÀsÀri kiadvÀnyok-
nak (Petûfi: JçNOS VIT°Z, Fazekas: LöDAS MATYI, Shakespeare: ROMEO °S JöLIA SZO-
MORö T¹RT°NETE, Pest, 1876; A VILçGHíRþ HAMLET DçN KIRçLYFI °LETE, KALANDJAI
°S HALçLA, Pest, 1855) stb. E müvek azonban, mint az Ãn. les¡llyedt kultÃrjavak Àlta-
lÀban, csak jelentûs eszmei ¢s eszt¢tikai devalvÀlÂdÀs ÀrÀn ¢rhett¢k el a sokezres p¢l-
dÀnyszÀmot ¢s a t´bbsz´ri kiadÀst. PonyvÀra ker¡l¢s¡kig azonban sokszor olyan vÀl-
toztatÀsokat, torzulÀsokat (r´vidÁt¢st, ÀtÁrÀst, a t´rt¢netnek hazai viszonyokra valÂ
adaptÀlÀsÀt, k´t´tt versforma helyett prÂzai elûadÀsmÂdot stb.) kellett elszenvedni¡k,
hogy e k´tetek àirodalom alatti irodalomk¢ntÊ voltak¢ppen mÀr nem az iroda-
lomt´rt¢net, hanem a müvelûd¢st´rt¢net, m¢g inkÀbb a n¢prajztudomÀny illet¢-
kess¢gi k´r¢be tartoznak.

GÀrdonyi pÀlyÀjÀnak is volt egy tÁz¢ves, nagyjÀbÂl 1886 ¢s 1896 k´z´tti s meglehe-
tûsen kev¢ss¢ ismert szakasza, amelyben az ÁrÂ k´zel ker¡lt ehhez az àirodalom alatti
irodalomhozÊ, sût maga is a müvelûje lett. Elsûsorban azokra a müveire gondolunk,
amelyeket gyûri, illetve szegedi ÃjsÀgÁrÂskodÀsa idej¢n adott ki, s amelyeket k¢sûbb
megtagadott. A DR. YANG, A T¹R¹K SZULTçN NYUGALMAZOTT HçZIORVOSA-k¢nt jegy-
zett k´nyv¢t ¢s a SZERELEM TITKAI-t ¢ppÃgy ide sorolhatjuk, mint a SZERELEM
SZñTçRA °S KALAUZç-t, a LELEPLEZ°SEK A BELGRçDI KONAKBñL, A HçREM TITKAI, A
CSALçDI °LET TITKAI cÁmü k´teteit vagy a Sir Mumery Robert Àln¢ven a szegedi NaplÂ
hasÀbjain publikÀlt folytatÀsos ponyvÀit: A LEGFEKET°BB AFRIKçBAN-t ¢s A BRONZHER-
CEGNý-t. MÂra Ferenc vette ¢szre elûsz´r, hogy GÀrdonyi n¢v n¢lk¡l publikÀlt, n¢pi-
eskedû G´re-levelei is voltak¢ppen a ponyvairodalommal mutatnak erûs rokonsÀ-
got.11 Ezt annyiban eg¢szÁten¢nk ki, hogy a G´re-leveleken kÁv¡l GÀrdonyinak azt a
müv¢t is ebbe a müfajba soroljuk, amely¢rt az irodalomt´rt¢n¢szektûl, kivÀltk¢pp pe-
dig a Dante-kutatÂktÂl a leg¢lesebb bÁrÀlatokat kapta. Term¢szetesen GÀrdonyi Dan-
te-fordÁtÀsÀra, a POKOL-ra gondolunk,12 amely mind tartalmi, mind formai szempont-
bÂl annyira k¡l´nb´zik az INFERNO sz´veg¢tûl, annyira hÁjÀn van a mü dantei forma-



jegyeinek, hogy nem is annyira fordÁtÀsnak, hanem inkÀbb a XIX. szÀzadi n¢pi pony-
vairodalomhoz sorolhatÂ ´nÀllÂ term¢knek mondhatjuk.

Dante ¢s GÀrdonyi müve k´z´tt mÀr a sz´vegterjedelm¡ket tekintve is szembetünik
a k¡l´nbs¢g: Dante 4720 soros müv¢bûl GÀrdonyi mind´ssze 2430 sort, tehÀt az IN-
FERNO sz´veg¢nek szinte csak a fel¢t àfordÁtotta leÊ. Ez a csonkÁtÀs term¢szetesen azzal
jÀrt, hogy GÀrdonyi nem k´vethette Dant¢nak azt a k´vetkezetesen ¢rv¢nyre juttatott
t´rekv¢s¢t sem, amely szerint az INFERNO formai elemeinek a mü tartalmi r¢sz¢t kell
erûsÁteni¡k. A dantei ISTENI SZíNJçT°K, illetve a POKOL formailag t´k¢letesen meg-
komponÀlt fel¢pÁt¢s¢bûl GÀrdonyi alig ûrz´tt meg valamit. Nem tudni, hogy az elsû
¢nek vajon szÀnd¢kosan vagy v¢letlen¡l alakult-e a magyar verziÂban ¢pp szÀz sorrÀ,
ahÀny ¢nekbûl az ISTENI SZíNJçT°K Àll, Àm az k¢ts¢gtelen, hogy a GÀrdonyi-f¢le PO-
KOL nem oszlik ¢nekekre, illetve terzinÀkra, s hogy az eg¢sz sz´veget rÁmtelen jambu-
sokban fordÁtotta le. A mü ¢nekek szerinti felosztÀsa helyett viszont sajÀtos sz´vegegy-
s¢geket, k¡l´n fejezeteket alakÁtott ki (a k´ltem¢ny nyitÀnyÀt p¢ldÀul, valamint az azt
k´vetû ́ t ¢neket szÀz, hetvenhÀrom, szÀztizenegy, kilencvenegy, szÀzkettû, hatvanket-
tû, ´tvenkilenc soros fejezetekre bontotta). Mivel Dis vÀrosÀnak ¢s a Styx folyÂ mo-
csaras vid¢k¢nek a nyolcadik ¢nekben k´z´lt leÁrÀsa a kilencedik ¢nekben is folytatÂ-
dik, GÀrdonyi Ãgy ¢rezte, hogy a k¢t ¢nek egybetartozik, ez¢rt ´sszevonta ûket. Ezzel
a mÂdszerrel ettûl fogva t´bbsz´r is ¢lt, ¢s megesett, hogy egyszerre hat ¢neket is
egybekapcsolt (XVIIIäXXV. ¢nek), ily mÂdon a POKOL harmincn¢gy ¢nek¢bûl tizen-
nyolc k¡l´nb´zû hosszÃsÀgÃ fejezet lett. A fejezeteket kis csillagokkal vÀlasztotta el egy-
mÀstÂl.

E formai ¢s persze tartalmi vÀltoztatÀsok vizsgÀlatakor az is szembetünik, hogy mÁg
GÀrdonyi bizonyos ¢nekek hosszÃsÀgÀt szinte vÀltozatlanul hagyta (a harmincharma-
dik ¢nek 157 sorÀbÂl p¢ldÀul 151-et lefordÁtott), addig az Anastasius pÀpa sÁrjÀt ¢s a
pokol beosztÀsÀt bemutatÂ tizenegyedik fejezetet radikÀlisan megkurtÁtotta. Az ere-
detileg 115 sorbÂl csak a k´vetkezû tizenkettût fordÁtotta le: àUj ́ sv¢nyen haladtunk mÀr
tovÀbb / Zord sziklÀk k´zt, mely itt bûven hevert, / M¢ly v´lgy fel¢, honnan büz szÀlla fel. / Ez
egyszer oly marÂ t´megbe j´tt, / Hogy lehÃzÂdtunk tûle mind a ketten, / Egy nagy sÁrhoz, amit
f´d¢l takart. / A f´d¢len ÁrÀs volt. OlvasÀm: / ANASZTçZIUSZ PçPA VAN E / SíRBAN. /
A KI FñTINT AZ UTRñL ELTERELTE.Ê HasonlÂ mÂdon jÀrt el akkor is, amikor a
tizenhatodik ¢neket csak a 103. sortÂl kezdte el Àt¡ltetni, vagy amikor a kuruzslÂkat
¢s a jÂsokat bemutatÂ 130 soros huszadik ¢neket tizenh¢t sorra r´vidÁtette. MunkÀja
sorÀn GÀrdonyi jÂszerivel csak egyetlen dantei formaelemet ûrz´tt meg: a POKOL
XXXIV. ¢nek¢t û is a àcsillagokÊ-kal zÀrta: àMutatta: ez mÀr a szelid vilÀg. / S a nyilÀs
mindig tÀgasabb, sz¢lesebb / Az ´r´k ¢gnek l¢tezik darabja: / S rajt t¡nd´k´lnek csillagezrek.Ê

FordÁtÂi elveit, melyek a fent tÀrgyalt tartalmi ¢s formai megoldÀsokhoz vezettek,
GÀrdonyi a POKOL elûszavÀban k¡l´n meg is fogalmazta. Mivel a szÂ szerinti fordÁtÀst
eleve nem tartotta magÀra n¢zve k´telezûnek, Ãgy d´nt´tt, hogy Gauss Viktor olasz
anyanyelvü ÁrÂ barÀtjÀval lefordÁttatja az INFERNñ-t, ¢s elhagyva annak Àltala f´l´s-
legesnek v¢lt r¢szeit, valamint figyelmen kÁv¡l hagyva mondatainak egymÀsra ¢p¡l¢-
s¢t ¢s belsû szÂrendj¢t, rÁmtelen jambusokban adja vissza az olasz sz´veget. Mik´zben
sajÀt sz´veg¢t alkotta, Gauss nyersfordÁtÀsÀt gondosan ´sszevetette SzÀsz KÀroly sz´-
veg¢vel is. Ezt bizonyÁtjÀk azok a sajÀt kezü bejegyz¢sei, amelyeket ä el¢gedetlen l¢v¢n
SzÀsz egy-egy sorÀval, a lapsz¢lre Árt. Az ´t´dik ¢nek 103. ¢s 106. terzinÀja SzÀsz for-
dÁtÀsÀban p¢ldÀul Ágy hangzik: à[103] Szerelem, mely viszontszeretni ´szt´n´z, / SzÁvem is
hozzÀ oly varÀzzsal vitte, / Hogy hütlens¢g nem f¢rhetett kettûnkh´z. / [106] Szerelem egy halÀlba
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egyesÁte... / De ki meg´lt: azt mÀr KÀin vÀrja / Tûl´k fel¢nk Ágy szÂlt a vÀlasz-ige.Ê GÀrdonyi
a 103. terzina mell¢ odaÁrta: ànem Ágy vanÊ. Ezt a r¢szt û a k´vetkezû mÂdon ¡ltette Àt
magyarra: àS minket eggy¢ a szerelem füz´tt, / Oly szerelem, hogy m¢g itt sem mÃlik, / E bÃs
helyen, hol nincs csak szenved¢s. / A szerelem, az vitt halÀlba minket, / °s gyilkosunk Kainnal
bünhûdik.Ê

MÀshol, mint p¢ldÀul a tizenharmadik ¢nek hatodik sorÀban, kijavÁtotta ugyan
SzÀszt, ¢s a àgy¡m´lcsÊ, valamint a àt´visÊ helyett àalmÀÊ-t, illetve àbogyÂÊ-t Árt a lapsz¢lre,
utÂbb m¢gis SzÀsz ä àS gy¡m´lcs helyett m¢rges t´vissel fedveÊ ä megoldÀsa mellett d´nt´tt,
¢s a sz´veget Ágy fordÁtotta: àGy¡m´lcs helyett, rajtok m¢rges t´vis.Ê GÀrdonyi tisztÀban
volt a fordÁtÀsi neh¢zs¢gekkel, ismerte SzÀsz KÀroly v¢lem¢ny¢t is, miszerint àa mÃzsÀk
k´tel¢k¢vel ́ sszefüz´tt egyetlen müvet sem lehet a maga nyelv¢bûl mÀsra lefordÁtani an¢lk¡l, hogy
¢dess¢g¢t s hangzatossÀgÀt el ne veszÁtseÊ. Mindent elk´vetett, hogy ezt az à¢dess¢getÊ vala-
hogy visszaadja, Àtmentse. FordÁtÀsÀnak ez¢rt van k¢ts¢gtelen¡l falusias, vid¢ki Áze.
Az ´rd´g nÀla a bün´s ¡st´k¢t àgyorsan vellÀra kaptaÊ, a szerelem bün´seit pedig àpoly-
vak¢ntÊ sodorta a sz¢l.

Ezt a valÂban szokatlan ¢s meglehetûsen egy¢ni szempontok szerint k¢sz¡lt fordÁ-
tÀst a szakkritika term¢szetesen ¢lesen elutasÁtotta. Egy bÁrÀlÂ egyenesen olyan àf¢rc-
müÊ-nek b¢lyegezte, amely utÀn ä mint Árta ä nevets¢ges dolog lenne GÀrdonyival a
komoly kritika hangjÀn szÂba Àllni, s ez neki a legtÀvolabbrÂl sincs szÀnd¢kÀban.13 A
Budapesti Szemle kritikusa, TÀbori RÂbert odÀig ment, hogy az ÁrÂ segÁtûj¢t, Gauss Vik-
tort GÀrdonyi büntÀrsÀnak nevezte.14 N¢hÀny ¢vvel e sÃlyosan elmarasztalÂ bÁrÀlatok
utÀn Kaposi JÂzsef 1911-ben megjelent DANTE MAGYARORSZçGON cÁmü k´nyv¢ben
kiss¢ visszafogottabb hangon ism¢t visszat¢rt GÀrdonyi fordÁtÀsÀra. MiutÀn Ãjra rÀ-
mutatott a fordÁtÂ szakmai mell¢fogÀsaira, lesz´gezte, hogy az ÁrÂ àhelyenkint talpraesett,
csinos fordÁtÀssal is kedveskedett, de legt´bbsz´r csak n¢mi magyarÀzatokkal megtoldott Àtdolgo-
zÀst produkÀltÊ.15 A kritikus itt voltak¢ppen a korÀbbi cikk¢nek gondolatmenet¢t foly-
tatta. Abban ugyanis arrÂl Árt, hogy GÀrdonyi ugyanazt tette Dante müv¢vel, mint amit
annak idej¢n TatÀr P¢ter a vilÀgirodalom n¢hÀny alkotÀsÀval, ti. àelforgatta ¢s kiforgatta,
Ãgy, hogy az elûtt¡nk fekvû munkÀban a DIVINA COMMEDIA elsû r¢sz¢re alig ismer¡nkÊ.

Ami GÀrdonyinak a magyar ponyvairodalom klasszikus szerzûj¢vel valÂ ´sszeha-
sonlÁtÀsÀt illeti, az term¢szetesen teljesen jogos ¢s indokolt. Jogosulatlan ¢s indokolat-
lan viszont az, hogy a recenzens olyan eszt¢tikai ¢s filolÂgiai ¢rt¢kszempontokat k¢r
szÀmon GÀrdonyi müv¢n, amelynek û soha nem is kÁvÀnt megfelelni. A kritikus mint-
ha nem akarta volna ¢szrevenni, hogy GÀrdonyi Dante INFERNñ-jÀbÂl nem egy àbe-
l¡lrûl vez¢reltÊ sz¢pirodalmi alkotÀst, hanem egy àmÀs¢rt valÂÊ, az autonÂm müv¢szet
hatÀrÀn kÁv¡l esû alkalmi müvet, igazi ponyvÀt akart csinÀlni. Bevallottan arra vÀllal-
kozott, hogy egy a Dante müv¢n¢l r´videbb, a POKOL-k´rk¢p szc¢nÀinak vizuÀlis be-
fogadÀsÀt, meg¢rt¢s¢t elûsegÁtû anyagot adjon a lÀtogatÂk kez¢be. Olyat, amely szinte
didaktikusan, ´sszefoglalÂan magyarÀzza el nekik a k´rk¢p legfontosabb lÀtnivalÂit.
Mivel azonban a festûk nem is gondolhattak arra, hogy Dante alkotÀsÀt teljes eg¢sz¢-
ben bemutassÀk, GÀrdonyi a k¢pileg meg nem jelenÁtett r¢szeket le sem fordÁtotta (p¢l-
dÀul a XI., XVI. ¢s XX. ¢nekek eset¢ben), ¢s az eg¢sz sz´veget ä a k´rk¢pen megfestett
r¢szhez igazÁtva ä szinte a fel¢re cs´kkentette.

A Dante-kutatÂk irodalmi ¢s fordÁtÀsi szempontokra hivatkozva utasÁtottÀk el GÀr-
donyi fordÁtÀsÀt, a GÀrdonyi-kutatÂk viszont ugyanilyen szempontok alapjÀn ä fûleg
mÀs fordÁtÂk rovÀsÀra ä igyekeztek ezt az ́ nÀllÂ sz¢pirodalmi alkotÀsok sorÀba emelni.
Azt bizonygattÀk, hogy GÀrdonyinak, akÀrcsak a t´bbi Dante-fordÁtÂnak, a sz´veg Àt-
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¡ltet¢se volt a fû szÀnd¢ka, a vizuÀlis ¢lm¢ny megjelenÁt¢se csak mÀsodlagosnak tet-
szett. A lÀtvÀny k´zvetÁt¢s¢re eszerint pusztÀn a fordÁtÀs elk¢sz¡lte utÀn gondolt, s Ágy
sz¡letett benne egy Dante-k´rk¢p l¢trehozÀsÀnak ´tlete is. Mindezt bizonyÁtani lÀt-
szott, hogy a fordÁtÀs elûsz´r ´nÀllÂ GÀrdonyi-k´nyvk¢nt, a MolnÀräTrill-f¢le rajzok
n¢lk¡l jelent meg, s csak a mÀsodik, Singer ¢s Wolfner KiadÂnÀl napvilÀgot lÀtott
utÀnnyomÀs tartalmazta àa MolnÀr ¢s Trill POKOL-k´rk¢p¢bûl vettÊ rajzokat.

T¢nylegesen viszont mindennek az ellenkezûje igaz. GÀrdonyi ä mint maga is Árta,
àf¢lkedvvelÊ ¢s csakis a POKOL-k´rk¢p miatt fogott az INFERNO fordÁtÀsÀhoz. Ennek
pedig olyan kiadÀsa, amely a MolnÀräTrill-illusztrÀciÂk n¢lk¡l jelent volna meg, nem
l¢tezett.

A k´nyv illusztrÀciÂin egy pillanatra ¢rdemes elidûzn¡nk. Nem pusztÀn az¢rt, mert
a k´tet k¢panyaga csak r¢szben azonos a k´rk¢p jeleneteivel, hanem az¢rt is, mert
annak borÁtÂjÀt, akÀrcsak a XIX. szÀzad v¢g¢n megjelent mÀs ponyvanyomtatvÀnyo-
k¢t, a nagyobb figyelemfelkelt¢s ¢rdek¢ben mÀr hivatÀsos müv¢sz rajzolta, akinek
szignÂja, [HE]yer, ott is van a cÁmlap bal alsÂ sarkÀban. A k¡lsû borÁtÂn lÀthatÂ illuszt-
rÀciÂn ¢s a szint¢n Heyer Artur Àltal k¢szÁtett Dante-portr¢n kÁv¡l az olvasÂ huszon-
n¢gy illusztrÀciÂt talÀlhatott a k´nyvben.

Ezek k´z¡l az àElbÂdulva a rengeteg vadonban / S´t¢t nagy fÀk k´zt talÀltam magamÊ al-
cÁmü rajz ä amely nyilvÀnvalÂan Dor¢ S¹T°T ERDýBEN cÁmü lapja nyomÀn k¢sz¡lt ä
nem szerepelt a k´rk¢p szc¢nÀi k´z´tt. Feltehetûen az¢rt nem, mert a àvaspalotaÊ ka-
pujÀn bel¢pû k´rk¢plÀtogatÂk amÃgy is r´gt´n az àAkherÂnÊ f´l´tti hÁdon, tehÀt k´z-
vetlen¡l a àpokolbanÊ talÀltÀk magukat. HiÀnyzik ugyanakkor a k´nyvbûl a k´rk¢p
mÀsodik szc¢nÀjÀnak, a KharÂn csÂnakja fel¢ futÂ t´megnek az illusztrÀciÂja. Ezt
Heyer Artur elk¢szÁtette ugyan, de az v¢g¡l nem a k´tetben, hanem LÀnyi G¢za kot-
taborÁtÂjÀnak cÁmlapjÀn jelent meg.

A k´nyv t´bbi illusztrÀciÂja viszont vagy a àvaspalotaÊ selyemvÀsznÀn, vagy ä a plasz-
tikus figurÀk eset¢ben ä k¡l´n sziklat¢rben k´sz´nt vissza a k´rk¢p lÀtogatÂinak.

Term¢szetesen felmer¡l a k¢rd¢s, hogy a k´nyv illusztrÀciÂi, ezek a r¢mreg¢ny-il-
lusztrÀciÂkkÀ folklorizÀlÂdott Dor¢-replikÀk vajon adekvÀt mÂdon t¡kr´zt¢k-e a vÀ-
rosligeti àn¢ps¢gÊ Ázl¢s¢hez igazÁtott GÀrdonyi-sz´veget. Azt kell mondanunk, hogy
igen. GÀrdonyi remek stÁlus¢rz¢kkel ismerte fel, hogy a ponyvairodalom ¢s a pano-
rÀmafest¢szet k¢t, a müv¢szi szf¢rÀn egyarÀnt kÁv¡l rekedt müfaja mennyire ´sszetar-
tozik, ¢s mennyire egys¢gess¢ teheti k´nyv¢t.

Az Ar¢na Ãt k´rny¢k¢n korzÂzÂ millenniumi sokasÀg ama tagjai pedig, akik àa vÀ-
rosligeti pokoljÀrÀsraÊ meg is vÀltottÀk a bel¢pûjegy¡ket, azt olvashattÀk, hogy a boldog-
sÀghoz vezetû utat egyszer majd ûk is meg fogjÀk talÀlni, azaz a k´nyvet nekik Árta,
soraival ûket biztatta GÀrdonyi: àJer hÀt, k´vess. °n kalauzod leszek, / °s Àtvezetlek az ´r´k
orszÀgon, / Ahol csak jaj van s kÁnos eped¢sek / Egy Ãj halÀlnak megvÀltÂ kez¢¢rt. / S meglÀtod
ott a szenved¢s honÀban. / Akik a tüzben is rem¢nnyel ¢lnek, / Hogy egykor m¢gis fel-kiszaba-
dulnak, / °s eljutnak a boldogsÀg honÀba.Ê

GÀrdonyi fordÁtÀsÀt ä a XIX. szÀzadi magyar ponyvairodalom jeles darabjÀt ä az
irodalomt´rt¢n¢szek nem ¢rtett¢k meg, vagy f¢lremagyarÀztÀk. Egyed¡l Babits vette
¢szre, hogy a stÁlusÀban, eg¢sz felfogÀsÀban szinte a v¢gletekig àelnovellÀsÁtottÊ GÀrdo-
nyi-sz´veg mennyire alkalmazkodik a k´rk¢phez. Babits nem sokkal sajÀt PURGATñ-
RIUM-fordÁtÀsÀnak megjelen¢se utÀn àr¢gi tisztelûjeÊ ajÀnlÀssal megk¡ldte k´nyv¢t az
igaztalan bÁrÀlatok miatt m¢lyen megbÀntott egri remet¢nek. A kecses k´tet a GÀrdo-
nyi G¢za Eml¢kmÃzeumban ma is megtalÀlhatÂ. FelvÀgatlanul.
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A POKOL-k´rk¢p reklÀmkampÀnya

àMert lehallatszott oda is a reklÀm
Hogy a mirûl zengett dicsû dalom,
LepingÀltÀk az ¢n kedves gyehennÀm!Ê

(Heltai Jenû: DAL A POKOLRñL)

A millennium tisztelet¢re mÀr az ¢v k´zep¢tûl kezdve ¡nnepi megeml¢kez¢seket,
kongresszusokat, tanÀcskozÀsokat ¢s lakomÀkat rendeztek a fûvÀrosban a k¡l´nb´zû
hazai egyes¡letek, tudomÀnyos int¢zetek. E rendezv¢nyek fontossÀgÀra egy 1893-ban
kelt hivatalos lev¢l k¡l´n is felhÁvta a figyelmet, kiemelve, hogy àaz, hogy e szakmai
´sszej´veteleket a millenniumi kiÀllÁtÀssal egy idûben rendezik meg, emeli az ¡nnep f¢ny¢t, ¢s
egy-egy test¡let vagy tudomÀnyÀg k¢pviselûinek szem¢lyes talÀlkozÀsra is alkalmat ad. Megren-
dez¢s¡k ä hangsÃlyoztÀk a szervezûk ä fontos k´z¢rdeket is k¢pez az¢rt, mert kulturÀlis Àlla-
potunk ¢s haladÀsi t´rekv¢seink tekintet¢ben itt-ott netÀn m¢g uralkodÂ t¢ves n¢zeteket a nagy
nemzeti mü leginkÀbb van hivatva eloszlatniÊ.16

A k´zel hÀrom ¢vvel korÀbban elkezdett szervezûmunka meghozta gy¡m´lcs¢t.
Gondosan elûre egyeztetett idûpontokban hivatalos kongresszust tartottak a nemzet-
k´zi hÁrlapÁrÂk ¢s tÀvÁrÀszok, a gyÂgyszer¢szek ¢s az orszÀgos k´z¢piskolai tanÀrok, a
k´zjegyzûk ¢s a magÀntisztviselûk, a tüzoltÂk ¢s a m¢h¢szek, a kert¢szek ¢s a fogorvo-
sok, az erd¢szek ¢s a katolikus egyletek. E kongresszusd´mping kritikÀjak¢nt a FûvÀ-
rosi Lapok 1896. szeptember 27-i szÀmÀban az alÀbbi versike jelent meg: àKongresszusok
/ Jelige: Minden napra egy k¢pecske, / Minden k¢phez egy versecske. / Minden napra egy gyü-
l¢ske, / Nemzetk´zi seregl¢ske, / A gyül¢shez bankettocska, / BankettkÀhoz dÁszmenetke, / Minisz-
tern¢l tisztelegve, / Tisztelg¢shez dikciÂcska, / Ehhez pedig frÀzis Âcska, / Tisztelg¢shez dÁsznyi-
tÀnyka, / HonfiÃcska, honleÀnyka, / Miniat¡r parlamentke, / Elk¢szÁtett napirendke, / SzÀz be-
sz¢dke egy kis napra, / HozzÀ szÀz kis javaslatka, / EgyhangÃ hatÀrozatocska. / AztÀn Ãjra ban-
kettocska. / VidÀm szerte sz¢led¢ske, / S aztÀn... aztÀn... uj gyül¢ske!Ê

A szerzût, Paizs ¹d´nt talÀn a sajÀt lapjÀban augusztus 30-Àn megjelent alÀbbi k´z-
lem¢ny inspirÀlta àversik¢jeÊ megÁrÀsÀra: àK´rk¢pek kongresszusa. Napok Âta telve voltak
a fûvÀros utcÀi idegenekkel, kiknek mell¢rûl aprÂ k´rk¢pek cs¡ngtek alÀ [sic!]. Az a sok idegen
pÀrtolÂ tagja volt a k´rk¢pek kongresszusÀnak, melyet a nagy ¢rdeklûd¢s mellett tegnap tartottak
meg a r¢gi vÀroshÀzÀban. Az egybegyültek a kongresszus eln´k¢v¢ egyhangÃlag a POKOL veze-
tûs¢g¢t vÀlasztottÀk. A kongresszus a k´rk¢pnek egyik ÀllambÂl a mÀsikba valÂ szÀllÁtÀsÀra vo-
natkozÂlag fogadott el t´bb fontos hatÀrozati javaslatot, s megÀllapodott abban, hogy a j´vû ¢vi
kongresszust Br¡sszelben tartja meg. Egy Ârakor a kongresszus tagjai vidÀm lakomÀra gyültek
´ssze, melyen a magyarok a k¡lf´ld k¢pviselûit, az idegenek pedig a POKOL zseniÀlis tervezûit ¢s
megalkotÂit ¢ltett¢k.Ê

Az id¢zett k´zlem¢nyben, amelyet egy¢bk¢nt a KiÀllÁtÀsi UjsÀg augusztus 30-i szÀma
is megjelentetett, elsû pillantÀsra semmi feltünû nincs. Ha azonban ´sszevetj¡k k¢t
mÀsik, mondjuk, a fodrÀszok vagy a fogorvosok kongresszusÀrÂl szÂlÂ tudÂsÁtÀssal,
r´gt´n szembesz´kû k¡l´nbs¢get tapasztalunk. MÁg p¢ldÀul ugyanabban a szÀmban
a fogorvoskongresszusrÂl hÁrt adÂ beszÀmolÂ konkr¢t ¢s tÀrgyszerü, n¢v szerint
felsorolva, hogy kik mirûl tartottak elûadÀst (KÀrolyi doktor b¢csi fogorvos ¡veg ¢s
arany fogt´m¢seit, Klinger doktor budapesti fogorvos pedig arany fogkoronÀit mu-
tatta be), addig a K¹RK°PEK KONGRESSZUSçRñL k´z´lt komm¡nik¢ teljess¢ggel Àlta-
lÀnos, m¢g a r¢sztvevûk nev¢re sem utal. Az olvasÂban Âhatatlanul gyanÃ ¢bred, hogy
a tudÂsÁtÂ vagy nagyon pontatlanul szÀmolt be az esem¢nyrûl, vagy olyan àesem¢ny-



rûlÊ szÀmolt be, amelyre sor sem ker¡lt. Nos, a àk´rk¢pek kongresszusÀnakÊ eset¢ben
az utÂbbirûl van szÂ.

Ilyen kongresszus ugyanis Budapesten nem volt. Ezt nemcsak a szakirodalom ta-
nÃsÁtja, amelyben mindmÀig nem talÀlhatÂ utalÀs eff¢le rendezv¢nyre, hanem az is,
hogy a POKOL-k´rk¢p igazgatÂsÀgÀnak az elûÁrÀsok szerint a kongresszus megrende-
z¢s¢re mÀr 1893-ban kellett volna jelentkeznie, akkor tehÀt, amikor m¢g meg sem
alakultak. A leghitelesebb bizonyÁt¢kot azonban AZ 1896. °VI EZRED°VI KIçLLíTçS
EREDM°NYEI cÁmü kilenck´tetes munka szolgÀltatja. Ebben valamennyi gyül¢s helyet
kapott, kezdve a nemzetk´zi hÁrlapÁrÂk jÃnius 15-i kongresszusÀtÂl eg¢szen a ker¢k-
pÀr- ¢s varrÂg¢pgyÀrak oktÂber 17-i ́ sszej´vetel¢ig. K´rk¢pkongresszusrÂl azonban,
aligha v¢letlen¡l, nem t´rt¢nik emlÁt¢s. Ha fellapozzuk Matlekovics munkÀjÀnak har-
madik k´tet¢t, meggyûzûdhet¡nk arrÂl, hogy augusztus 29-¢n nem a k´rk¢pek, ha-
nem a fogorvosok ä elûzû naprÂl ÀthÃzÂdÂ ä kongresszusa zajlott. Nem volt valÂsÀg-
alapja annak a rendûrs¢gi, illetve bün¡gyi hÁrek stÁlusÀban fogalmazott k´zlem¢nynek
sem, amely arrÂl szÀmolt be, hogy L¢da, a kis festûmodell (akit MolnÀr¢k ÀllÁtÂlag a
lebegû lelkek k´z´tt Francesca Rimini alakjÀban festettek meg), a POKOL-k´rk¢p meg-
nyitÀsa elûtti napokban megjelent az igazgatÂsÀg elûtt, ¢s ´ngyilkossÀggal fenyegetû-
z´tt.17 A lÀny vilÀgtalan ¢desanyja ugyanis ä Ágy szÂl a hÁr ä nem tudott arrÂl, hogy
leÀnya volt Francesca modellje, de Ãj jegyese se venn¢ jÂ n¢ven, ha menyasszonyÀt
f¢lmeztelen¡l lÀtnÀ viszont a lebegû lelkek k´z´tt. A k´zlem¢ny szerint e kÁnos hely-
zeten ä nyilvÀn nem L¢da vilÀgtalan ¢desanyjÀra valÂ tekintettel ä Ãgy segÁtettek, hogy
L¢da arca el¢ utÂlag tenyer¢t is odafestett¢k, s Ágy Francesca alakjÀban egyetlen lÀto-
gatÂ sem ismerhetett rÀ.

Ennek az abszurd t´rt¢netnek a fiktÁv jelleg¢t nemcsak az bizonyÁtja, hogy a Mol-
nÀr¢k Àltal festett FrancescÀban L¢dÀt akkor sem ismerte volna fel senki, ha valÂban
û lett volna a modellje, hanem az is, hogy az arcÀt tenyer¢vel, illetve karjÀval eltakarÂ
Francesca alakjÀt MolnÀr¢k egy az egyben Dor¢ lapjÀrÂl festett¢k meg.

A POKOL-k´rk¢ppel kapcsolatban szÀmos tovÀbbi, ugyancsak k¢tes valÂsÀgtartalmÃ
k´zlem¢ny is megjelent. Feltehetûen reklÀmc¢lokat szolgÀltak, feladatuk abban me-
r¡lhetett ki, hogy szÂ ess¢k benn¡k a POKOL-k´rk¢prûl. Az eff¢le kvÀzi-hÁradÀsokbÂl
id¢z¡nk n¢hÀnyat az alÀbbiakban.

JÂl p¢ldÀzza a müfajt az OLASZOK PETýFIJE cÁmü k´zlem¢ny a FûvÀrosi Lapok Àpri-
lis 12-i szÀmÀban. A cikk elej¢n arrÂl elm¢lkedik a hÁr megfogalmazÂja, hogy micso-
da szenzÀciÂt keltene Pesten az a beszÀmolÂ, hogy RÂmÀban jeles olasz müv¢szek k´z-
remük´d¢s¢vel olyan k´rk¢pet festettek, amelyen ott lehet lÀtni àPetûfi ´sszes k´ltem¢-
nyeit szÁnes valÂsÀgÀban [sic!], ût magÀt is, amint a TALPRA MAGYAR-t szavalja, s amint elesik
a csatat¢ren, ¢s m¢g azt is besz¢ln¢k, hogy ez a k´rk¢p nem is lÀtvÀnyossÀg, hanem szenzÀciÂ a
lÀtvÀnyossÀgok sorÀban. Micsoda izgalom szÀllana meg bennn¡nket, mint irigyelnûk az olaszo-
kat, hogy ilyen müv¢szekkel dicsekedhetnek. De hÀt fordÁtva van: [s itt ¢r a k´zlem¢ny tulaj-
donk¢ppeni k´zlendûj¢hez] az izgalom OlaszorszÀgban, a müv¢szek meg minÀlunkÊ.

Ide sorolhatÂ az °RDEKES KERESZTELý cÁmü hÁradÀs, amely arrÂl tudÂsÁtotta 1896.
jÃnius 7-¢n a FûvÀrosi Lapok olvasÂit, hogy Gauss Viktor fia ¢ppen azon a napon lÀtta
meg a napvilÀgot, amikor a POKOL-k´rk¢p megnyÁlt, s az¢rt az apa àelhatÀrozta, hogy
fiÀnak Dante nevet ad, keresztapÀnak pedig meghÁvja a POKOL-k´rk¢petÊ. MegemlÁthetj¡k
m¢g A POKOL FOGADALOMK°PE cÁmü k´zlem¢nyt, melyben arrÂl olvashatunk, hogy
MolnÀr ¢s Trill, a POKOL-k´rk¢p k¢t zseniÀlis festûje oltÀrk¢pet ajÀnlott fel az orszÀg
legszeg¢nyebb templomÀnak, s mikor e c¢lbÂl megk¢rt¢k Vaszary Kolos hercegprÁ-
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mÀst, hogy az oltÀrk¢p szÀmÀra jel´lje ki a templomot, û sz¢p lev¢lben dics¢rve meg
a festûk vallÀsos buzgalmÀt, arra hÁvta fel a figyelm¡ket, hogy talÀn szerencs¢sebb len-
ne, ha az oltÀrk¢p, melynek tÀrgyÀt szÁvesen adnÀ meg maga, egy lÀtogatottabb temp-
lomba ker¡lhetne.18

JÂzsef fûherceg, egy mÀsik hÁr szerint, meglÀtogatva a POKOL-k´rk¢pet, nem gyû-
z´tt csodÀlkozni az ott lÀtott kÀprÀzatos szÁnpadtechnikÀn, s mik´zben a tüz-sÁroknÀl
¢s a v¢rtavaknÀl a hÀborÃt ¢s viszÀlyt szÁtÂk szenved¢seit n¢zte, arrÂl biztosÁtotta a mel-
lette ÀllÂkat, hogy a magyar diplomatÀk eg¢szen biztosan nem ker¡lnek majd oda.19

HasonlÂ hÁrcsokor, hogy OlaszorszÀgnak minden lapja a magyar fûvÀrosban meg-
nyÁlt POKOL-k´rk¢prûl Árt,20 ¢s hogy a nÀpolyi Il Mattino a k´rk¢prûl szÂlÂ ismertet¢s¢t
azzal zÀrta, hogy Kossuth hazÀja volt az eg¢sz vilÀgon az elsû, ahol a fest¢szetben a
maga teljess¢g¢ben jelenÁtett¢k meg Dante szÀrnyalÂ k¢pzelet¢t; hogy a Budapesten
¡l¢sezû interparlamentÀris kongresszus egy olasz tagja, k¡l´nben miniszteri hivatal-
nok, meglÀtva a k´rk¢p f¢lelmetes j¢gvilÀgÀt, hangosan elszavalta Ugolino t´rt¢net¢t,
m¢ghozzÀ olyan ¢rz¢ssel, hogy m¢g az olaszul nem ¢rtû magyar k´z´ns¢g is meg-
k´nnyezte; hogy az ûszi napok beÀlltÀval a fûvÀrosba visszak´lt´zû elûkelû Ãri csalÀdok
h´lgyei kez¡kben Dante DIVINA COMMEDIç-jÀval nagy Àt¢l¢ssel magyarÀztÀk egymÀs-
nak a POKOL nevezetesebb alakjainak t´rt¢net¢t, mi¢rt is a k´rk¢p igazgatÂsÀga azt
fontolgatta, hogy a t¢l folyamÀn a fûvÀros valamelyik dÁszes term¢ben Dante INFER-
Nñ-jÀbÂl felolvasÀsokat rendez; hogy ellent¢tben n¢hÀny korÀbban megjelent k´zle-
m¢nnyel, amelyek arrÂl tudÂsÁtottak, hogy a POKOL-k´rk¢p nem utazik Dante hazÀ-
jÀba, most arra figyelmeztetik az ¢rdeklûdûket, igyekezzenek mielûbb megn¢zni a k´r-
k¢pet, mert azt a j´vû ¢v elej¢n Firenz¢be viszik, ¢s erre az alkalomra az igazgatÂsÀg
mÀr felbecs¡lhetetlen ¢rt¢kü Dante-erekly¢ket k¢rt k´lcs´n, s ezeket a lÀtogatÂk a fi-
renzei k´rk¢ppalota egy k¡l´nterm¢ben csodÀlhatjÀk meg; hogy onnan a k´rk¢pet
r´gt´n NÀpolyba vinn¢k, mert egy bizonyos Giuseppe Viviani nÀpolyi illet¢kess¢gü
vÀllalkozÂ Budapesten, az ÀtalakÁtott ¢s àkitÀgÁtottÊ k´rk¢pen fellelkes¡lve, ingyen tel-
ket ¢s ¢pÁtûanyagot ajÀnlott fel, ha a POKOL-k´rk¢pet NÀpolyba is elviszik; hogy nem
sokkal JÂzsef fûherceg lÀtogatÀsa utÀn, felkereste a k´rk¢pet Koburg F¡l´p herceg,
Goluchowski Agenor k¡l¡gyminiszter, valamint a nagy olasz szÁn¢sz, Gustavo Salvini,
aki vend¢gk´nyvi bejegyz¢s¢ben azt Árta: dobogÂ szÁvvel l¢pte Àt a POKOL-k´rk¢p k¡-
sz´b¢t à¢s mintegy otthon ¢rezv¢n itt magamat, ´sszeszedtem minden erûmet, hogy annÀl
k´nnyebben tudjak szembeszÀllni a müvelt magyar k´z´ns¢g Át¢let¢vel, mely pÀratlan müv¢szettel
tisztelte meg nagy k´ltûnk eml¢k¢t...Ê. E megindÁtÂ sorok utÀn Salvini: àDicsûs¢g Magyaror-
szÀgnak!Ê szavakkal bÃcsÃzott a k´rk¢ptûl;21 hogy oktÂber k´zep¢n ä Gizella fûher-
cegnû, Festetich grÂfn¢ ¢s Ferenczy Ida kÁs¢ret¢ben ä teljes inkognitÂjÀt megûrizve ä
maga Erzs¢bet kirÀlyn¢ kereste fel a k´rk¢pet, ¢s f¢lÂrai ott idûz¢se utÀn mosolygÂ
arccal tÀvozott a POKOL-bÂl.

HasonlÂ kvÀzi-hÁreket tartalmaztak a Pesti HÁrlap, a Pesti NaplÂ, a Szabad SzÂ, a Bu-
dapesti HÁrlap ¢s a MagyarorszÀg cÁmü napilapok mÀjus 24-i szÀmÀban megjelent cikkei
is, amelyek a GÀrdonyiäDante-f¢le POKOL-NñTA ÀllÁtÂlagos alf´ldi folklorizÀlÂdÀsÀrÂl
szÀmoltak be: àM¢g jÂformÀn meg sem nyillott a POKOL-k´rk¢p, az Alf´ld´n mÀr megzend¡lt
a pokol nÂta; eg¢sz Szeged vid¢k¢n daloljÀk ¢s tÀncoljÀk. A nÂtÀt DankÂ Pista csinÀlta, ¢s olyan
kedves dallama ¢s pajkos sz´vege van, hogy a DankÂ Pista hegedüj¢n ilyen remek magyar nÂta
m¢g sohase termett. KuriÂzum k¢pen itt k´z´lj¡k ezt a pokol-nÂtÀt.Ê Ezek a hÁradÀsok term¢-
szetesen kottamell¢klettel, dalsz´veggel jelentek meg.
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K¡l´n tÁpusba tartoznak azok a hÁrek, amelyek antedatÀltÀk a k´rk¢ppel kapcsola-
tos esem¢nyeket, tehÀt a valÂsÀgnÀl hetekkel, hÂnapokkal korÀbban szÀmoltak be
azokrÂl. Nemegyszer elûfordult, hogy a k´rk¢prûl k¢sz¡lt ugyanazon tudÂsÁtÀs hÀrom
k¡l´nb´zû cÁmmel, Àm teljesen azonos sz´veggel jelent meg. Ilyen volt p¢ldÀul àAz a
nagyszÀmÃ vid¢ki k´z´ns¢g...Ê kezdetü beszÀmolÂ, amely 1896. jÃnius 7-¢n a FûvÀrosi La-
pokban A POKOLBñL, a Magyar öjsÀgban A POKOL LçTOGATñI, a MagyarorszÀgban A
POKOL NAGYHETE cÁmmel jelent meg. A hÁr l¢nyege viszont, ti. hogy egy vid¢ki lÀtogatÂ
szem¢lyesen akart meggyûzûdni az AkherÂn folyÂ viz¢nek festett voltÀrÂl, pontosan
k¢t ¢vvel korÀbban, a Feszty-k´rk¢ppel kapcsolatban mÀr megjelent hÁr variÀnsa volt.

Term¢szetesen ezt is, akÀrcsak a POKOL-k´rk¢prûl megjelent t´bb mint f¢lszÀz Ãn.
folklÂrbÂl merÁtett fantÀziak´ltem¢nyt GÀrdonyi G¢za Árta. GÀrdonyi, miutÀn a mil-
lennium idej¢n megjelenû szinte ´sszes napi-, heti- ¢s havilapot elÀrasztotta a maga
gyÀrtotta POKOL-hÁrekkel, DankÂ PistÀn kÁv¡l pedig LÀnyi G¢zÀval ä a N¢pszÁnhÀz
cimbalmosÀval ä is Áratott egy POKOL-indulÂt, a k´rk¢pet Dubrints sÂgorral ¢s KÀtsa
cigÀnnyal, sajÀt G´re-k´nyv¢nek n¢pszerü alakjaival is felkerestette.22

Az ÁrÂ ezt a reklÀm- ¢s marketingtev¢kenys¢get, ami a vÀsÀri kikiÀltÂk hol agresszÁv,
hol humoros hangjÀt id¢zte, hÂnapokon Àt folytatta.

V¢gezet¡l fel kell tenni a k¢rd¢st, hogy vajon milyen szÀnd¢k vezette GÀrdonyit, ami-
kor a millennium idej¢n ¢ppen a POKOL-k´rk¢pet ¢pÁttette fel? Mi¢rt Dante INFER-
Nñ-jÀt vÀlasztotta k´rk¢pe tÀrgyÀul? A k¢rd¢s megvÀlaszolÀsa egyÀltalÀn nem egysze-
rü, hiszen errûl GÀrdonyi soha nem besz¢lt.

N¢zz¡k elûsz´r, hogyan fogadta a k´rk¢pet a kritika. A HazÀnk recenzense 1896.
mÀjus 17-¢n szinte szÂrÂl szÂra megism¢telte az Àltalunk is feltett k¢rd¢st: àMi¢rt hozta
a v¢letlen ¢ppen hozzÀnk, s ¢ppen az ezred¢vi ¡nnep¡nkre ezt a k¢pet?Ê A recenzens vÀlasza:
àA fatalista k´nnyen azt adhatnÀ rÀ felelet¡l, hogy Ïaz¢rt, hogy ne csak mÃltunk, hanem jelen¡nk
is esz¡nkbe jusson ebben a szent idûbenÎ. Tess¢k csak ezt a k¢pet v¢gign¢zni, nem vall-e majdnem
minden ecsetvonÀsa arra, hogy a festûk a jelenkor viszonyainak benyomÀsa alatt ¢rz¢kÁtett¢k meg
a poklot. ¹r´mtelen tÀjak, akÀrcsak a mi sorsunk, zsivÀnyok, rablÂk, hÀrpiÀk, parÀznÀk, k¢p-
mutatÂk stb., akÀrcsak korunk s jelen ¢let¡nk berendez¢seirûl volna szÂ. [...] S valÂszÁnü, hogy
nem egy komoly ¢rzelmü megtekintûje ennek a k¢pnek Ágy fog felkiÀltani; ez a pokol megvan a
k´rk¢p palotÀjÀnak a falain kÁv¡l is, bÀr mÀr ¡t´tt volna a bünhûd¢s ÂrÀja is.Ê

HasonlÂ ¡zenetet v¢lt a k´rk¢prûl leolvasni az ugyanama napon megjelenû Alkot-
mÀny cÁmü lap szemleÁrÂja is, aki cikke elej¢n m¢g csak arrÂl Árt, hogy àa POKOL-k´rk¢p
nem akart t´bb lenni, mint illusztrÀciÂja Dante k´ltem¢ny¢nekÊ, k¢sûbb viszont az ¢gû szu-
roktÂban szenvedû zsarolÂkat ¢s uzsorÀsokat ÀbrÀzolÂ szc¢na kapcsÀn mÀr megjegyez-
te, hogy azok kifejezetten a millenniumi zsarolÂkat ÀbrÀzoljÀk. Nem sokkal a POKOL-
k´rk¢p megnyitÀsa utÀn a k´rk¢p szc¢nÀinak parafrÀzisak¢nt az antiszemita lapokban
szÀmtalan karikatÃra jelent meg azokrÂl az ¢rt¢kpapÁrokkal manipulÀlÂ zsidÂ bankÀ-
rokrÂl, ¡zletemberekrûl, akiket MolnÀr çrpÀd, Ãgymond, àkifelejtett a pokolbÂlÊ.23 Ha-
sonlÂk¢ppen jÀrtak azok a politikusok (àpolitikai parÀznÀkÊ), akik r¢m¡lten menek¡ltek
a rÀjuk hullÂ tüzesû elûl (Tisza KÀlmÀn, E´tv´s KÀroly, Helfy IgnÀc, Kossuth Ferenc).
AktuÀlpolitikai jelent¢st v¢ltek felfedezni a k´rk¢p szc¢nÀin azok a hivatalos szem¢lyek
is, akik a millenniumi ¡nneps¢gek idej¢n adminisztratÁv eszk´z´kkel igyekeztek a PO-
KOL-k´rk¢p lÀtogatottsÀgÀt korlÀtozni. Gyermekkori ¢veit felelevenÁtû visszaeml¢ke-
z¢s¢ben Kiss Lajos Árta meg, hogyan tiltottÀk el az àegyhÀzellenesÊ POKOL-k´rk¢p meg-
tekint¢s¢tûl a tanulÂifjÃsÀgot.24
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Nem Ágy lÀtta a k¢rd¢st az ÁrÂ fia, GÀrdonyi JÂzsef, aki szerint a POKOL-k´rk¢p egy-
szerüen Dante, illetve Dor¢ hatÀsa alatt sz¡letett. Ezzel kapcsolatban ¢rdekes, de erû-
sen vitathatÂ az, amit maga GÀrdonyi JÂzsef Árt a k´rk¢p sorsÀnak kedvezûtlen alaku-
lÀsÀrÂl, illetve ennek okairÂl. Szerinte ugyanis a POKOL fûk¢nt az¢rt bukott meg igen
hamar, mert nem volt irÀnta kellû ¢rdeklûd¢s. MiutÀn ugyanis kider¡lt, hogy Ferenc
JÂzsef, az elûzetes vÀrakozÀsokkal ellent¢tben, nem keresi fel a k´rk¢pet, àmintegy ve-
z¢nyszÂra abbamaradt az elkÀrhozottak szenved¢s¢nek fokozÀsa. Se Ãjabb alakok, se Ãjabb kÁnok
nem ker¡ltek a POKOL-baÊ. Az ÁrÂ a bukÀs mÀsik okÀt tehÀt a k´rk¢pnek az ¢rdeklûd¢s
hiÀnyÀbÂl adÂdÂ befejezetlens¢g¢ben lÀtta. Nem volt azonban igaza, hiszen a àkitÀgÁ-
tottÊ POKOL v¢g¡l is szeptember 20-Àn elk¢sz¡lt, ¢s àminden r¢mes sz¢ps¢g¢vel, megd´b-
bentû igazsÀgÀval teljes hatÀst tettÊ. A korabeli lapok szerint a k´rk¢p akkora sikert aratott,
hogy àa nagy tolongÀs miatt a p¢nztÀrakat be kellett csukni, s hogy ennek elej¢t v¢tess¢k, a PO-
KOL-k´rk¢p tovÀbbi int¢zked¢sig naponkint ¢jf¢lig tart nyitvaÊ.25

Ha ez a tolongÀs nem volt is olyan nagy, mint ahogy azt az elfogulatlan ÃjsÀgÁrÂ
(nagy valÂszÁnüs¢ggel maga GÀrdonyi) Árta, az k¢ts¢gtelen, hogy a k´rk¢p nem maradt
befejezetlen. Az elk¢sz¡lt müvet oktÂber k´zep¢n Erzs¢bet kirÀlyn¢ is felkereste.

Arra vonatkozÂan sajnos nem maradtak fenn adatok, hogy GÀrdonyi elk¢pesztû
marketingtev¢kenys¢g¢nek ¢s a sajtÂban megjelent cikkeinek, a daloknak ¢s indulÂk-
nak milyen k´zvetlen hatÀsuk volt a nagyk´z´ns¢gre, de az k¢ts¢gtelen, hogy jÃnius
k´zep¢n az igazgatÂsÀg Abrik SÀndort, egy szegedi illet¢kess¢gü kubikost arany ivÂ-
pohÀrral ¢s GÀrdonyi POKOL-fordÁtÀsÀnak dÁszes borÁtÂjÃ k´tet¢vel ajÀnd¢kozta meg.
Nem eg¢szen egy hÂnap alatt û volt ugyanis a k´rk¢p szÀzezredik lÀtogatÂja. Mivel a
POKOL-k´rk¢pet, ha nem is ilyen nagy szÀmban, de a k¢sûbbiekben is felkerest¢k, ¡z-
leti ¢rtelemben bukÀsrÂl besz¢lni nem lehet.

De abban az ¢rtelemben sem, ahogyan arrÂl Feszty çrpÀdn¢ Árt, aki ä szemben GÀr-
donyi JÂzseffel ä a POKOL kudarcÀt nem befejezetlens¢g¢vel, hanem eszt¢tikai okokkal
magyarÀzta. V¢lem¢nye szerint GÀrdonyi, a àbarlangvasÃtra eml¢keztetûÊ k´rk¢p terve-
zûje, a vilÀgirodalom egyik legsÃlyosabb alkotÀsÀt a vilÀg leggyerekesebb eszk´zeivel
akarta ÀbrÀzolni.26 Fesztyn¢ lesÃjtÂ Át¢lete az¢rt is ¢rdekes, mert azt n¢hÀny ¢vtized
mÃlva l¢nyeg¢ben Lyka KÀroly megism¢telte. A MAGYAROK BEJ¹VETELE-k´rk¢p sz¡-
let¢s¢nek ´tvenedik ¢vfordulÂjÀra k´z´lt cikk¢ben arrÂl Árt, hogy a POKOL-k´rk¢p
olyan szakmai szempontbÂl alig ¢rt¢kelhetûen gyenge festûi teljesÁtm¢ny, hogy azt in-
kÀbb a POKOL karikatÃrÀjÀnak lehetne nevezni. HiÀba ä zÀrta r´vid cikk¢t a szerzû ä,
a legszebb magyar k´rk¢p m¢giscsak A MAGYAROK BEJ¹VETELE volt.27

Ha megprÂbÀlunk vÀlaszolni arra a k¢rd¢sre, hogy mennyiben helytÀllÂk a POKOL-
k´rk¢p bukÀsÀval kapcsolatos elûbbi v¢leked¢sek, a  rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ adatok
alapjÀn azt kell mondanunk, hogy igen kev¢ss¢, mert ha k¢sve is, de a v¢g¡l m¢giscsak
elk¢sz¡lt k´rk¢pet n¢hÀny hÂnap alatt t´bb mint szÀzezer lÀtogatÂ kereste fel.

Lehet azonban, hogy GÀrdonyi m¢g t´bb lÀtogatÂra, Sz¢ll KÀlmÀn, a vÀllalkozÂ
pedig m¢g t´bb j´vedelemre szÀmÁtott. Az is lehet, hogy a POKOL igazgatÂsÀga a k´r-
k¢p nagy nemzetk´zi, fûleg olasz siker¢ben rem¢nykedett, hiszen Ãgy tervezte, hogy
amÁg a POKOL NÀpolyban lesz, itthon hÀromszoros m¢retben fel¢pÁtik a PURGATñ-
RIUM-ot ¢s a MENNYORSZçG-ot.

Nos, az ilyen m¢rt¢kü siker k¢ts¢gtelen¡l elmaradt, e tekintetben a POKOL-k´rk¢p
valÂban megbukott. BukÀsÀnak azonban mindenekelûtt objektÁv okai voltak. Legfû-
k¢ppen talÀn az, hogy a szÀzadfordulÂ tÀjÀn mÀr nem nagyon ¢rdekelte az embereket
ez a müfaj, ami akkoriban eg¢sz EurÂpÀban kiment a divatbÂl.
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ValÂszÁnü, hogy ez a nagyon vÀrt, de v¢g¡l is elmaradt nemzetk´zi siker okozta,
hogy az igazgatÂsÀg 1897. februÀr elsej¢n mÀr nem nyitotta ki a àvaspalotaÊ kapujÀt.
Az ¢p¡let n¢hÀny ¢vig m¢g g¢pkocsiszÁnk¢nt ¡zemelt, k¢sûbb azonban lebontottÀk.
Az 1540 n¢gyzetm¢teres vÀszonnak nyoma veszett. GÀrdonyi a àvilÀgra szÂlÂ nagy ma-
gyar ¡nnepÊ egykori vûf¢lye, az àezer¢ves mÃltunk eml¢k¡nnep¢nekÊ lelkes szÂszÂlÂja min-
denesetre elhagyta a fûvÀrost, ¢s hÀtral¢vû ¢veiben Egerben remet¢skedett.
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