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szárnyas oltár részeit egy kivételé-
vel megtalálta Gerevich az eszter-
gomi prímási képtárban, ahol azok 
előbb idegen munkákként voltak el-
könyvelve. A megtalált nyolc kép 
segítségével sikerült ennek a kiváló, 
olasz hatáson keresztül még az északi 
késői gótika talajából táplálkozó 
művészünknek egész egyéniségét 
megállaptani. 

Végezetül Csányi Károly a herceg 
Eszterházy-kincstár magyar ötvös-
műveiről írt tanulmnáyt, míg Schcen 
Arnold két budai empire szobrászati 
emlékről lebbentette fel a feledés 
fátyolát. Gondos szemlélet sokszor 
cáfol rá a régebbi megállapításokra. 
Schoen előtt a budai gróf Sándor 
Móric-palotán (ma miniszterelnöki 
palota) látható reliefeket Fernczy 
Istvánnak tulajdonították, mert el-
kerülte a figyelmet azon szobrász-
alak, aki a helikoni ünnepeket ábrá-
zoló friz jobb sarkában ül, s kinek, 
a lába alatt lévő kövön, mesterjel-
zése: Kirchmayer olvasható. 

Ha így egy könyvbe foglaltan te-
kintjük át ennek a nagyértékű tár-
saságnak tevékenységét, lehetetlen 
nem vallanunk, amit kiváló vezető-
jük, Kuzsinszky Bálint, egyik meg-
nyitó beszédében hirdetett, hogy a 
magyar régészet művelése egységes 
kultúránk miatt csak a régi Magyar-
ország szem előtt tartásával lehet-
séges, mert a tudomány csak egy 
egészet ismer, az erőszakos megcson-
kítás pedig minden komoly tanul-
mánynak csődjét jelentené. N. L. 

Bartóky József: Mécsvilág. Iro-
dalmunkban atlag három író-típus 
különböztethető meg. Az egyik a 
multban él s a jelenhez úgyszólván 
csak annyi köze van, hogy ihlete 
tőle kér tintát és papirost; a másik 
a jövőbe néz s a „holnaptól" várja 
babérjait. A harmadik a mai világ 
embere. Intenzive benngyökerezik 
a jelenben s a multat legfeljebb 
példázatnak használja a jelen szá-
mára. Ilyen író Bartóky József. 
Mai magyar, azzal a különbséggel, 
hogy jobb és nemesebb a jelen ma-
gyarjánál. Van őszinte vallásos ér-
zése s van szilárd erkölcsi bázisa. 
Van szíve, részvéte s van vigasztaló 
ereje. Van — nem rikító — de mély-
ből fakadó magyarsága s rokon-
szenves és tiszteletreméltó egyéni-
sége. Elbeszélései az igazán jó em-
ber szempontjait, ízlését és szándé-

kait tükrözik. Sőt többre is képe-
sek: e jóság képét beléd rögzítik. 
S modora esztétikai szempontból 
már itt is eredeti módon tér el elő-
deiétől. Jókai, Mikszáth sohasem 
vitték bele magukat annyira és ily 
módon írásaikba, mint ő s Herczeg-
nek és Gárdonyinak is sok kötetét 
kell végigforgatnom, míg szerzőik-
ről csak a felét is megtudom annak, 
amit Bartókyról, az emberről, egyet-
len elbeszélése alapján megtudha-
tok. 

Nehogy az olvasó azt higgye, hogy 
lírai vallomásokat sző elbeszélé-
seibe! E tekintetben Bartóky egyik 
legtárgyilagosabb írónk. Nem ő be-
szél magáról, hanem alakjai beszél-
nek róla: elbeszéléseinek alapgon-
dolata, alakjainak elhatározásai, 
meditálásai és cselekvései minde-
nütt az író világnézetéből adnak 
egy adagot, néha oly mértékben, 
hogy szinte félünk: felülkerekedik 
a moralista a költőn. Az utolsó pil-
lanatban s az összbenyomásban 
azonban ilyenkor is az íróművész 
diadalmaskodik s ha könyvét le-
tesszük, az az érzésünk, hogy oly 
gyönyörűségben volt részünk, mely-
től jobbak lettünk. Elbeszélései így 
kettős célt szolgálnak: esztétikait 
és erkölcsit s művészetének eredeti-
sége és szuggesztiv volta mellett 
bizonyít, hogy az utóbbi i célt is el-
éri az előbbinek sérelme nélkül. 
Képzeletével és szívével egyaránt 
termékenyít. 

E pár megjegyzés is rámutat 
arra, hogy Bartóky mély erkölcsű 
író. Novelláiból szeretet és hűség 
árad, melynek melege meghat, fel-
emel. Különösen a családi érzés 
magasztosul elbeszéléseiben költői-
vé: a mennyek országát képzelete 
családok szent birodalmának látja, 
hol együtt vannak édesanya, nagy-
anya, az elődök hosszú sora, kik az 
égi magasságból szerető érdeklő-
déssel kísérik földi kedveseik lép-
teit. Csaknem minden novellájába 
beleszövi az anyai szeretetet. Az 
édesanya ismeri az éghez és égből 
vezető utat, szeretete az egyetlen 
biztos kalauz (Fehér világ). „A mél-
tóságos úr haldokolva az édesanyja 
ölébe hajtja fejét" (Az abonyi ha-
rangok). Borsa Péter tragédiájáért 
vigasztalás, hogy „édesanyja büsz-
kén sirathatta el megholt gyerme-
két" (Törvény); s még a züllött 
mosónénak: Berágnénak is édes-
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anyja intelme jut eszébe az élet egy 
válságos pillanatában (özönvíz 
előtt). Egyik legszebb elbeszélését 
pedig nyilvánvalóan az anyátlanul 
világnak induló gyermek iránt ér-
zett mély emberi részvét ihleti 
(Bálint elindulása). 

Bartóky felfogása szerint a föld 
tele van rossz emberekkel s a jó 
csak elvétve terem rajta. (Ezért 
tarthatta őt Beöthy pesszimistá-
nak.) De a gyéren termő jóságnak 
varázsereje van: példája hat, ja-
vít, átalakít (Az új szomszéd). S az-
tán: bármily ritka is, örüljünk, 
hogy a jóság egyáltalán megterem 
a földön. Egyik elbeszélésben a Ha-
lál angyala egy üres, divatnak élő 
bankáménál s egy sivár mosónénál 
tesz látogatást. Eliszonyodik s azt 
hiszi, új özönvíznek kell megtisztí-
tania az emberiséget. De aztán egy 
cserkészfiú gyöngéd beszélgetését 
hallgatja meg nagymamájával. 
„Nem, nem, talán még sem lesz 
özönvíz!" gondolja magában s nyu-
godtan hagyja itt az emberiséget. 
E kis elbeszélésnek lehelletszerűen 
finom vonatkozásaiban annyi ma-
gyar fájdalom és panasz sír fel, 
hogy megrázza érzésünket. Hasonló 
gondolatot fejez ki az író „Mese 
Beöthy Zsoltról" című remekében. 
„Amíg egy ember van a földön, aki 
napkelte előtt dolgozik, harangozás-
kor megemeli kalapját és felnéz az 
éneklő madárhoz, én addig hálás 
szívvel zengem az én himnuszomat!" 
Bár csábító, tartózkodom tőle, hogy 
az elbeszélések tartalmát kivonatol-
jam, nehogy széthulljon szépségük. 
Az olvasó is, ki őt már a Napkelet-
ben megjelent elbeszéléseiből is meg-
szerette, legalább teljes frisseségük-
ben élvezheti meséjüket. A mondot-
takból is kitűnik, hogy Bartóky 
világnézetének emelkedett életszem-
pontok, nemes eszményiség, nagy 
élet- és emberismeret a jellemző 
vonásai. 

S milyen az elbeszélések levegője, 
milyenek alakjai? Ismeretes az író 
vonzalma a csodás, misztikus át-
menetekhez. Embereit életből ha-
lálba, tetszhalálból vissza az életbe, 
józan éberségből látomások vilá-
gába viszi, anélkül, hogy történetei-
nek valószerűsége ezzel veszítene. 
Nem erőszakolja a misztikumot, 
ellenkezőleg: a legtermészetesebb 
folytonossággal szövi hozzá a való-
sághoz (Fehér világ). Csodák és 

rendkívüliségek világában járunk, 
de csak látszólag: az elbeszélés vé-
gén mindent természetesnek tar-
tunk. Ha valami megfejthetlen ma-
rad (a tetszhalott telepátikus meg-
érzése az említett elbeszélésben), az 
is, bár a lélektan számára rejtély, 
mint köznapi tünemény adva van. 
Bartókynál mind e csodás jelensé-
gek reálisakká válnak azzal, hogy 
az emberi lélek a színterük. A lélek 
titokzatos világában álmok, hallu-
cinációk alakjában perdülnek le 
sorsdöntő események (Az abonyi 
harangok), vagy tudat alatti él-
mény- és eszmeparányok érzéssej-
tekkel szövetkezve szabadulnak fel 
s mint álomképek, víziók jelentkez-
nek, hogy életünknek más irányt 
szabjanak (A fekete kutya). Bar-
tóky ily jelenségek elbeszélésében 
is meg tudja őrizni a lélektani ter-
mészetességet: a valóságban képte-
len kapcsolatok álmainkban csak-
nem törvényszerűek s ő meg tudja 
őrizni előadásában az álmodás le-
folyásának ezt a lélektani termé-
szetességét. S az „álom-elmondás" 
e modora nagymértékben szuggesz-
tiv hatású. 

Az író e modorának értékét és ha-
tását fokozza az, hogy történeteit 
jól ismert mai típusokhoz fűzi (sze-
metes, mosóné, bankigazgató, sze-
gény úriasszony, paraszt), kiknek 
külső sorsa az életben szemünk előtt 
folyik s az író révén belső vilá-
gukba is betekinthetünk. Bartóky 
mindegyikre jellemző ruhát szab s 
mikor útnak indítja őket, kálváriá-
juk minden vonalát mohón lesve 
követjük az író képzeletét, kinek itt 
valóban „szeme földről az égre, ég-
ből földre villan s míg ismeretben 
dolgok vázait megtestesíti képze-
lete, tolla a légi semmit állandó 
alakkal, lakhellyel és névvel ru-
házza fel". De ez eget-földet járó 
képzeletnek fősugara mindig a lélek 
centrumába esik: az író szárnyaló 
mesében ad pszichológiát. 

Bartóky elbeszéléseiben a szerke-
zet is kitűnő; nincs benne semmi 
hatásra számítás. Ép koncepció, 
mely tétovázás nélkül biztosan és; 
higgadtan fejti ki a maga természe-
tes arányait. Mindig van egy ihlet-
centruma s ez szabja meg az el-
beszélés ökonómiáját és modorát. 
Elbeszélő modora senkiéhez nem 
hasonlítható elődeié közül: Jókai tót 
éppoly távol áll, mint Mikszáthtói; 
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Gárdonyitól, mint Herczegtől. S 
amint modora, úgy nyelve is egyéni, 
nem népies és nem magyarkodó s 
mégis gyökeresen magyar. Beszéde 
általában tisztán csengő magyar 
beszéd s meggyőzően igazolja, hogy 
nemcsak a paraszti beszédnek van 
magyar zamatja. 

Összegezve benyomásaimat: a 
Mécsvilág is igazolja, hogy Bartóky 
Józsefet méltán tartjuk egyik leg-
eredetibb elbeszélőnknek. Az ő el-
beszélő tehetsége a Gondviselés 
egyik első ajándékának tetszik a 
sok csapás után, mely nemzetünket 
érte. Hartmann János: 
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