
célesságának tudása is - a bizonyosság szempontjából épp oly foko
zatokat mutathat, mint : a fent emlegetett "belső bizonyosság". Lehet
konkrét értékekre irányuló egészen önálló vagy a lelki vezetőtől meg
erősített belső bizonyosság, és lehet általánosságban mozgó tudata an
nak, hogy - mint Ön találóan írja - "Isten csak: hivatásukkaL meg
egyező szenvedéseket helyezett el életünkben, olyanokat, amelyek é!et
útunkkal és természetünkkel rokonságban lévén legbelsőbb értékeinket
hozzák felszínre... Ezzel szemben a hivatástudatba bele nem kapcsolt
~zenvedés és gyönyör egyaránt apasztja a lélek erőforrásaít." (E)

NAPLÓ
AZONOS GONDOK A FIATALOK KÖRüL. Néhány különböző nyel

vu könyv és folyóirat híven tükrözi azt a közkeletű igazságot, hogy ko
runkban a leglényegesebb problémák azonos formában jelentkeznek, a
földgömb bármelyik pontjára tekintsünk is. A rnunkának, mint az emberi
élet egyik legsorsdöntőbb tényezőjének előtérbe helyezése, akulturának
sajtón és rádión keresztül történő gyors szétáradása, a társadalmak rnínd
szélesebb körű demokrácián való felépítése nagy erővel vési hasonlóvá
országok és népek arculatát, s hozza közelebb egymáshoz a különböző

nyelvű és színű embereket. Alig akad ma már elszigetelt jelentőségli

kérdés, éppen ezért tarthat számot érdeklődésünkre mindaz, ami közeli
vagy távoli országok gondját jelenti. Különösen, ha olyan a jövő szem
pontjából felmérhetetlen jelentőségű problémáról van szó, mínt a gyer
mekek és az ifjúság nevelése.

Ha elolvassuk dr. B. Spock New-York-i gyermekorvos, vagy Morton
Edwards gyermekpszichológus könyveit, minden egyes lapnál azt véljük,
a mí gyermekeinkről van szó. A könyvek bámulatos részletességgel, a
sokéves tapasztalat széleskörű tudásával tárgyalják a szétágazó kérdés-.
csoport legkisebb fejezetét is. Sorra veszik a gyermek ápolásának és ne
velésének összes felmerülhető kérdéseit az egynapos csecsemőkortól egé
szen a serdülő kor váltságokkal járó időszakáig. (Milyen kár, hogy bár
nagyszerű orvosaink és lélektan-tudósaink vannak, ilyen átfogó tartalmú
könyvvel nem rendelkezünk!) Csupán néhány fejezetet említünk annak
illusztrálására, mily sokféle területen kap az olvasó útmutatást és ta
nácsot. A táplálkozás, öltöztetés, oltások, orvosszerek, felmerülhető be
tegségek, az értelem fejlődésének egyes szakaszait tárgyaló fejezetek
mellett, ott találjuk mindazoknak a problémáknak kifejtését is, amelyek
a mai élet legkomolyabb nehézségeit jelentik.

A legsűrűbben visszatérő gond a dolgozó anya, kinek távolléte miatt
idegen gondozásba kell adni a gyermeket. Az amerikai orvos és pszicho
lógus felhívja mind az állami, mind a társadalmi közösségeket, gondos
kodjanak mentől több és jobb napközi otthonról, óvódáról, gyermek
otthonról, képzett óvónőkről, orvosi felügyeletről. Ezzel egyidejűleg azon
ban megjegyzik, hogy nincs az a tökéletesen berendezett napközi, amely
felérne az otthonnal. s nincs olyan, bár a legkitűnőbben képzett óvónő,

-aki felérne az édesanya szeretetet sugárzó jelenlétével. Minden szak
szerű testi gondozáson túl az anyai szeretet az éltető elem, amelynek
melegénél a gyermek a legjobban fejlődik s amelyben a legfontosabb rá
hatások bentfoglaltatnak. Külön fejezetet szentel a pszichológus az anyai
mosoly szerepenek. A csecsemő, aki megszokja, hogy valahányszor édes
.anyja .fölébe hajlik, egyszersmind rá is mosolyog, másképpen fejlődik,
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mint a kötelességszerű szakszerűséggel gondozott gyermek. A gazdag bő

ségben élvezett anyai mosoly rányomja bélyegét a gyermek további testi
lelkifejlődésére.

A dolgozó anya problémájához közvétlenül kapcsolódik az elfoglalt;
szabad idővel alig rendelkező szülők kérdése is, akik időhiány, fáradt
ság, idegesség míatt nem szentelhetnek elég időt gyermekeiknek. Sem
érzelmi, sem értelmi vonalon nem foglalkoznak vele eleget s ezzel színte
elveszítík felelősségüket gyermekük fejlődéséért. A gyermek lelkileg ma
gára marad s vagy idegeneknél keres kárpótlást, vagy az utcán, gyakran;
nagyon is nem megfelelő pajtások között, vagy koravénen zárkózottá vá
lik. Aldozzanak a szülők néhány órát naponta gyermeküknek, adjanak
fel valamit házonkívüli elfoglaltságaikból ; semmi nem lehet olyan fon
tos, mint a gyermek, akinek ők adtak életet. Beszélgessenek vele, érdek..
lődjenek apró dolgai, tanulása, könyvei, pajtásai, sőt elképzelt világa
után is, egyszóval ne gondolják, hogy anyagi természetű gondoskodásuk
kal mindent megtettek. amit tőlük várni lehet.

A civilizált világ másik kórtünete a sok elvált szülő között vergőalő

gyermek. A könyvek temérdek tanácsot, figyelmeztetést adnak, mindez.
azonban siralmas próbálkozás csupán. Az egészséges, harmonikus fejlő

dést a gyermek számára egyesegyedül a kölcsönös szeretetben, derűs

békességben élő szülők otthona biztosíthatja. Azonos gond a világ minden
táján a lakáskérdés. Nincs eltérés Sidney és Berlin, Bécs és Chicago,
Páris és Róma között. A világháború alatt szünetelő lakásépítés, a bom
bakárok, a Viirosi lakosság felszaporodása - részben természetes úton;
részben a vidékiek városokba özönlésével - általános problémává tet
ték a lakáshiányt, amely pedig a gyermeknevelésnél és a serdülő fiatal
ság erkölcsi kialakulásánál rendkívül fontos szerepet játszik. A zsúfolt
ság káros hatása általánosan érezhető.

A megfelelő szebaszám hiányának ellentétele a nagyszülőkkel váló
gyakoribb együttélés, az elfoglalt szülőket ők pótolhatják a legjobban,
az ő nagyobb türelmük s már kizárólag unokáik felé forduló gyengéd
ségük sok értékkel gazdagíthatja a gyermek lelkét.

Német folyóirat egy eredeti kölni kezdeményezésről számol be. A
dolgozó apa és férj munkája, munkahelye rendszerint ismeretlen és ide
gen családja számára. Hogy ezt az idegenséget eltüntessék, a kölni üze
mekben és gyárakban úgynevezett "családnapokat" létesítettek, ilyenkor
megnyílnak az üzemek máskor lezárt kapui és a feleség és anya láthat
ják az apát munkahelyén, munka közben. A gyermek megismeri apjá
ban a felelősségteljes munkát végző embert és sok értékes indítást nyer
het későbbi pályaválasztását illetően.

Berlin, Párís, Amerika szinte azonos mondatokban panaszolja a
ponyvairodalom és ponyvafilmek kártevéseit: ne engedjék elhatalmasod
ni a fiatalok gondolatvilágában a rém-romantikát. Ezzel egyidejűleg szűn

jék meg az ifjúság nyegle hányavetisége, tiszteletlen fölényessége. Mintha
semmiben sem hinnének egészen, óvatos kétkedéssel, ironizáló hitetlen
séggel szemlélnek minden elébük tárt eszmét. Ennek kétségtelenül jó
oldalai is vannak: sok fölösleges, néha ártalmas szellemi elbolyongástól
tartja vissza őket, viszont megfosztja fiatalságunkat a hívő lendület ere
jétől.. Berlin különös aggodalommal szemléli a fiatalkorúak által elkö
vetett bűnesetek számának elszaporodását, és okát abban látja, hogy nem
fordítottak. elég gondot a háború után felnövekedett fiatalság szellemi és:
erkölcsi nevelésére.
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"Ha felállhatnék Athen legmagasabb pontjára, hangos szóval így
szölanék: Mi jár az eszetekben,' polgártársaim, amikor megmozgattok
minden követ, csalMogy vagyonotokat szaporítsátok, de oly kevés gondot
fordítotok gyermekeitekre, akikre pedig egy napon ráakarjátok hagyni
minden gazdagságotokat ?"

Sacrates szavai ma is a bölcseség erejével szólanak minden nép
apáthoz, anyáíhoz, társadalmához. (Halász Alexandra)

A MAGYAR LEVtLTARűGY az elmult hat évben jelentős változá-
sokon ment át. A megtett út eredményei és a további fetadatok felméré
sét szolgálta az ez év júniusában összeült levéltáros-kongresszus. Ennek
megrendezésére az Országos Levéltár fennállásának 200. évfordulója adott
alkalmat.

A levéltárak kialakulásának első nyomai Magyarországon a koraí
középkorba vezetnek vissza. A fontosabb jogbiztosító iratok megőrzése

már igen korán jelentkező igény volt. Ezeket a királyi palota, a hiteles
helyek, városok, megyék és családok más kincseivel együtt helyezték el.
III. Béla 1181-es törvénye az írásbeliségről az oklevelek jelentőségét és
számát igen megnövelte. 1526. előtti okleveles anyagunk a török hódítás
idején nagy pusztítást szenvedett. A 16. századtól fokozatosan a jogbiz
tosítás metlett az ügyvitel vált az iratok megőrzésének elsődleges céljá-.
vá. Igy merült fel most már országos levéltár felállításának igénye is.
Batthyány Lajos nádor javaslatára törvénybe iktatták, és 1756-ban gya
korlatilag is megkezdték az országos jelentőségű régi és új iratok egy'
helyen való összegyüjtését. Ezenkívül országos -jelentőségű iratanyagot
őrzött működése során a pozsonyi kamara 1531-től, a magyar kancellária,
küZönösen 169Q-től, az erdélyi kancellária 1694-től, ésa helytartótanács
is 1724-től. A megyei és városi levéltárak rendezettebb formában a 18.
század folyamán alakultak ki. Ezzel egyidejűleg a hiteleshelyek jelentő
sége fokozatosan csökkent, míg 1875-ben megszüntek. A püspöki, káp
talani, plébániai és kolostori iratok megőrzése szükségessé tette egyházi
levéltárak kialakulását is, már 1526 előtt. Ezeknek kezelése szintén a 18.
században vált szervezettebbé.

A levéltári iratanyag történeti jelentőségét a 18. században, majd fő
leg a reformkorban kezdték felismerni. 1848-ban vetette fel a Magyar
Tudományos Akadémia az Országos Levéltár felállításának tervét. E terv'
1875-ben val6sult meg. Az6ta a központi hat6ságok iratanyagának gyűj
tőhelye.

Magyarországon 1950-iga levéltárügy nem volt egységes irányítás'
alatt. Az Országos Levéltár a belügyminisztérium, 1922-től a vallás- és
közoktatásügyi minisztérium alá tartozott. Semmiféle felügyeleti joga
nem volt a megyei, városi, egyházi és magánlevéltárak felett. E levéltá
rak többségében alíg folyt rendezési, leltározási munka., E nélkül pedig
a kutat6k csak igen nagy nehézségekkel használhatják az iratanyagot.
De az 1867. utáni iratok begyüjtése és megőrzése terén is nagy volt az
elmaradás. E helyzeten mindaddig nem lehetett gyökeresen változtatni,
míg meg nem val6sult az összes magyarországi levéltárak egységes irá~

nyítása. Ez az 1950-ben kiadott 29. számú törvényerejű rendelet nyomán
történt. Megalakult a Levéltárak Országos Köipontja, mely most már
irlÍnyít6és -felügyeleti szeme. nemcsak a központi, hanem, amegyeszék
helyeken lévő állami levéltál'aknak is. Ugyanakkor az egyházi levéltárak
ketMs' (egyházi és állami) kezelésbe kerültek. E kettős kezelésből az
egyh4zi levéltárak számára csak előnY származott. Sajnos,mindeddig még
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nem sok történt az egyházi levéltárak rendezése, leltározása terén.En
nek oka nyilván az, hogy az állami levéltárak tudományos munkatársai
mindeddig saját levéltáraik rendezésével és leltározásával voltak elfog
lalva. Ebben igen nagy előrehaladás történt, bár az eredmény még min
dig nem teljes. Az iratanyag legnagyobb részéről már elkészültek az
alapleltárak és QZ Országos Levéltárban már az ismertető leltárak ké
szítése folyik. Levéltárosaink sokat tettek az elmult években az őrizet

nélkül maradt családi és szerzetesí levéltárak megmentésére azáltal, hogy
megfelelően tárolják, rendezik és hozzáférhetővé teszik ezeket a kuta
tók számára. E munka elvégzéséhez a réginél több, tudományosan kép
zett levéltárosra volt szükség. Ezért merült fel az egyetemi levéltáros
képzés problémája is. Az "elmult években voltak e téren is kezdeményező

lépések. Fejlett, tudományos tÖ1'ténetírás elképzelhetetlen korszerű levél
tári rendszer nélkül. Ennek megvalósitására az elmult· hat évben sok
történt. Ezen a vonalon persze még számos probléma megoldása vár az
elkövetkezendő évekre. A mostani kongresszuson néhány külföldi levél
táros is részt vett, s a szovjet, osztrák, német és francia levéltárügy év
százados hagyományainak és mai fejlettségének egyre jobb megismerése
a magyar levéltárosok munkáját is jelentősen megkönnyíti. (-}

AZ OLVASO NAPLOJA. A kantele a finnek ősi hangszere: a Kante
letár pedig finn lírai dalok gyűjteménye, melyet 1840-ben adott ki Lönn
rot, a Kalevala epikus énekanyagának rendezője és kiadója. Ebből a
mintegy hétszáz éneket tartalmazó Kanteletárból fordított le egy cso
korra valót Rácz Károly. A tolmácsolás művészí problémáját elsősorban

a forma jelentette: ez a nyolcazótagos sorokban ("ősi nyolcasokban") zen
gő finn népi költészet nem ismeri, illetve csak elvétve, a gondolatritmus
véletlene folytán ismeri a rímelést, helyette az alliterációt, szókezdó
hangzók soron belüli összecsendítését alkalmazza. Például:

Cifra cipők síma sarka
kényesen koppan a kövön:
lyányok jönnek a templomba,
kapaszkodnak a karzatra.
Mind kibontják kebelüket,
kiveszik kedves könyvüket,
dícséreteket dalolnak, :-
szép imákat imádkoznak ...

Rácz Károly ezt a sajátos formai föladatot épp oly kitűnóen oldotta meg,
mint amilyen kitűnőerr ennek az egész költészetnek a .hangiát is elta
lálta, minden álnaívság, népieskedés, selypítgetés nélkül, méltóan erede
tijének értékéhez. meg a magyar műfordítás magas szinvonalához is.

A kantelét a monda szerint maga Vejnemöjnen szerkesztette és ad
ta a finn népnek; de aztán - önként adódó szólam - jöttek a keresz
tény papok és összetörték a kantelét, "tűzzel-vassal" kiirtották a nép
költészetet, mármint az ősit, azt, amelyiknek a rekonstruálása minden
romantikus történetszemlélet legdédelgetettebb álma. A mult században
még iskolakönyvelkben is föl-föltünt a gonosz, "tűzzel-vassal" dolgozó
hittérítő alakja, amint éppen nagyban irtja a bárányszívű pogányok 
magyarok, finnek, szlávok, mások - hamvas ősköltészetét, Nos, az két
ségtelen, hogy Európa krisztianizálása nem míndig és nem mindenütt
ment símán, Tudunk esetekről, amikor a keresztény hódítók lemészárol
tak jámbor törzseket, megtizedeltek gyanútlan népeket. De tudunk olyan
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esetekről is, amikor viszont a pogányok mészároltak le jámbor térítőket,

rohantak meg és irtottak ki ártalmatlan telepeseket. Egy azonban min
denképpen kétségtelen: a pogány életformákról a keresztény életformára
való áttérés - akár zökkenésmentesen történt, akár nem - alacsonyttbb;'
ról magasabb kult1lrszintre való áttérést ;elentett. Síránkozni azon (5
mennyit síránnkoztak l), hogy az a bizonyos ősköltészet megsemmisült,
viszont az ősköltészetét vesztett nép megtanulta a gazdálkodás és a.
társas együttélés magasabb formáit: - síránkozni ezen körülbelül annyi
volna, mint könnyeket hullatni amiatt, hogy az Alföld romantikus ná
dasai helyén ma köles és rozs terem, s hogy a hajdani "délibábos róna
ságon" ma már nem szép fehér magyar ökrök cammognak az eke előtt,

hanem traktor dolgozik - mint tudjuk, sokkal hatékonyabban. mint azok
a régi szép kajlaszarvú [ószágok. A történelmi tényeket sosem szép han
gulatok, hanem mindig reális eredmények szerint kell szemlélnünk is,
értékelnünk is. Az, hogy a nép sámánok réült dadogása helyett immár
a szentmisét bemutató pap szavát hallgatta, egyben azt is jelentette, hogy
immár nem sátrakban lakva és ide-oda kóborolva élt, hanem helyhez kö
tődött, megtelepedett. fokozatosan elhagyta korábbi nomád, majd félnomád
életmódját. Templom épült, de a templom köré falu is épült.

Ami pedig az elmerült, vagy "kiirtott" ösköltészetet illeti: tudjuk,
nem is merült el olyan végérvényesen. Megszünt ? Inkább átalakult és
továbbfejlődött, az új életformáknak megfelelően. A nép attól, hogy ke
resztény lett, még egyáltalán nem szünt meg énekelni. Az élet változott,
s vele az ének tartalmai is változtak - s ez az izgalmas és érdekes: ez
a változó, alakuló, valóságos, "tényleges" élet, nem pedig a romantízalt
mult ábrándjai. Az élet és a fejlődés az érdekes, nem a mult vísszasí
rása. Kutatni: igen. De visszasítni? - nem. Inkább azt figyelni, hogyan
s meddig él még tovább az a bizonyos mult az újban, régi és új hogyan
ötvöződik, s egy-egy "import" (például a kereszténység) ölt-e, és hogyan
ölt sajátos nemzeti formákat.

*.*
Amilyen öröm volt irodalom, költészet, folklór minden barátjának

az esztendő elején a Kanteletár, épp olyart öröm volt számunkra a
könyvhéten egy másik fordítás-kötet: Kiss Károly tolmácsolásában a
Zrinyi énekek. Kezdjük itt is a fordítással: nagyon jó munka! Itt arról
volt szó, hogy a fordító fölös archaizálás nélkül, de azért kellő archaikus
ízzel adja vissza ezeket a régi, és részben népi énekeket és költeménye
ket, melyek a szigeti hősről szólnak. Kiss Károlynak ez - azt hiszem,
teljes mértékben - sikerült. Hogy csak egy példát említsek: Karnaru
ttcsa friss, könnyen olvasható még annak is, aki egyáltalán nem jártas
XViI-XVIII. századi verses szövegeinkben, de éppen megfelelően ré
gies is ahhoz, hogy a mú régíségét éreztesse.

Ez a Karnaruticsa mi Zrinyinknek - a Szigeti Veszedelem költőjé

nek - egyik forrása volt. Lévén horvát, irodalomtörténetírásunk nem
valami lelkesen vette tudomásul - legalábbis irodalomtörténetírásunk
egy tekintélyes része - s [elentöségét egyesek igyekeztek is alábecsülni.
Mégha Tasso lett volna! De egy Karrrarutícs Barna!

Most aztán itt áll előttünk jó, avatott fordításban Sziget várának el
foglalása, melyet zárai szerzője Zrinyi Györgynek, a szígetí hős fiának
ajánlott. Bárki egybevetheti a mi Zrinviászunkkal; bárki meggyőződhe

tik róla, mennyire nem lenézendő a horvát epikus. és milyen hatalmas
géniusz a magvar költő! Mert Karnarutics, ha olykor száraz is, koránt
sincs híjával a költői képességnek; hogy mennyíre "színvonalas", azt
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könnyen megláthatja bárki, aki például Tinódival vetné .egybe. O már
művészien, művészí szándékkal alakít is; helyenkint, egy-egy sommás
.részletében nagy erő van (éppen ott, ahol szűkszavú), s akadnak leírásai,
jelenetei, melyek nála nagyobb költőnek is becsületére válnának, Ott van
például Szolimán bemutatása,. a fölvonuló török sereg leírása, Zrinyi be
.széde katonáihoz -- megannyi részlet, melymagasan a históriás énekszer
zők színvonala fölé emeli a jeles zárai humanistát.

De van valami, ami a magyar olvasó számára mind a föntebb mon
-dottaknál érdekesebb. Évekkel ezelőtt, Míckíewícznek Párisban a szláv
irodalmakról szóló előadásait olvasva nagyon elgondolkoztatott, amit ez a
nagy lengyel a délszláv hősi énekköltészet szelleméről mondott..Hogy ezt
.az egész költészetet az önfeláldozás szelleme ihleti; hogy furcsa és jel
lemző módon nem-győzelmek, hanem sorozatos vereségek hősi epikája;
'hogy a győzelmet mind az égbe helyezik ezek a versek, s a földön a hős

számára csupán hírnevének kívívása a föladat: helytállás egy eleve re
ménytelen, mert beláthatatlan túlerő.elleni harcban, s helytállás nem is
'8 siker, reményében, hanem Isten nevében, becsületből, hitből, halálig,
az égi koronát áhítva ... önkéntelenül fölvetettem magamban a kérdést:
'vajon amikor Zrínyiászunk "forrásait" keressük, nem legelSősorban vala
hol itt kellene-e keresnünk: ennek a magyar~holvát Zrinyi-csa1ádnak a
-esaládí szellemében? Nem abból az áldozat-helytállás-hósiség-mentali
tásból nő-e ki a Szigeti Veszedelem, amelyről Mickiewicz beszél; és 
jegyeztem föl magamnak - "vajon nem egy valóban nagyszeru közép
európai szintézís áll-e előttünk ebben a monumentális magyar műben?

s vajon ez a szellemiség nem reálisabb, igazabb (vagy legalább annyira
igaz és reális) talaja és magyarázata a Szigeti Veszedelem és Zrinyink
világának, mint a dolog elbarokkizálása s a megnyíló ég mútörténeti
analógíáinak fölsorolása ?"

Most, hogy Kiss Károly jóvoltából, kitűnő tolmácsolásban (s nem fakó
prózai átültetésben, mint eddig) megismerhettem Karnarutics Barna mű

vét, - most ezt a hat évvel ezelőtt költ jegyzetemet sokkal pozitívabb
formában merném átfogalmazni. Valahogyan így:

Zrinyi nagyműveltségű ember volt; természetes, hogy amikor eposzt
'írt (s mennyire csak félkézzel írta l), nem feledkezett meg az eposz Hagy
- régi és újabb - világirodalmi példáíról, mondhatnám "kötelező" sab
Ionjairól. "Hatott" rá Vergilius, Tasso, s más is, akinek az akkori idők

fölfogása szerint hatnia kellett (mert különben a költő tájékozatlannak,
"múveletlennek" számított volna); de mindez másod és harmadlagos ah
hoz az alaphoz, ahhoz az "őstalajhoz", ahhoz a szellemiséghez képest,
amelyből az egész eposz kinőtt: a tőrökkel szemben élet-halál harcát ví
vó magyar-horvát közösségnek, s e közösség vezető családjának, a Zri
nyieknek lelkíségéhez, szelleméhez, világnézetéhez képest.

•••
Mi van a magyar lírában Balassi és Csokonai közt? Az átlagos íro

,daImi műveltségű ember bizony nem sokat tudna felelni egy ilyen mel
Iének szögezett kérdésre: legföljebb tán Amade neve jut eszébe. Aki va
lamivel jártasabb az irodalom történetében, az tudta, hogy azért ez a
két század - XVII. és XVIII. - sem egészen sivatag; ebben a korban
is voltak költők,zengtek énekek, szerzettek verseket; ki is adtak e régi
idők terméséből egyetmást. kéziratos daloskönyveket; de az egészet még
a legjobb szándékú érdeklődő is olyan reménytelen tohuva-bohunak ta

'láIta -valljuk meg, teljes joggal - hogy valósággal eliszonyodott tőle.
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s beérte terméséből azzal, amivel egy-egy olyan antolőgíában (például
Horváth János Magyar Versek Könyvében) találkozott, mely nem nézte
le, hanem szemelvényekben mégis ismertette ezt a meglepően gazdag, s
életében rendkívül érdekes költészetet. Mert Balassitól Csokoriaiig: ez
'valóságos buja tenyészet. Bocskaytól Rákócziig terjedő szakaszából 1953
ban a Magyar Klasszikusok sorozatban Esze Tamás adott ki egy testes
kötetet, most meg Stoll Béla állított össze a két század lírai versanya
gáből, illetve pontosabban szólva énekanyagából (részben még eddig nem
is közöltekkel) egy' csinos kis kötetet Virágénekek és mulat6n6ták cím
mel, a Magvető könyvkiad6 eléggé nem dicsérhető (és országszerte köz
kedvelt) Magyar Könyvtár sorozatában.

Nagyon messze vezetne (s nincs is terünk rá), hogy akár csak váz
latos vonásokkal is megpróbáljuk érzékeltetni, milyen is volt. hogyan is
élt ez a költészet; föltehetőleg kik írták, s aztán kik énekelték az éneke
ket; mennyi bennük, hogy tudós szóval éljünk, az úgynevezett "gesun
kenes Kulturgut", a Balassi-féle magas humanista kX1tészet törmelékek
ben tovább hömpölygő hagyománya, s mi lehet az, amit a "nép" maga ad
hozzá (s idézőjelbe kell tennünk a sz6t, mert félig-meddig írástudó nép
ről van itt sz6, diákokról, kántorokról. Iskolamesterekről. egy bizonyos
olyan "intellektuális rétegről" - a nemrég elhunyt nagyszerű historikus,
Hajnal István kedvelt kifejezésével - amely egy kissé tán a középkorí
goliardok és vágáns diákok utóda, s egy kissé annak a hangját is őrzi! s ,
rnelyből aztán maga Csokonai is származik, legalább is költői családfája
egyik ágán).

Nem, a magyar múzsa e két században sem volt néma; s aki Stoll
Béla kíadványát végiglapozza, úgy érzi, harmatos erdőben, csupagyöngy
pázsiton jár, valami egészen üde és balzsamos hajnali levegőben. (És mi
lyen szép téma volna egyszer nemcsak sablonos szólamok erejéig, hanem
valóban lélek s élmény mélyéig kutatva megírni e dalok s énekek alap
ján "a magyarság természetélményét" !) Valahol messze mintha Balassi
"áldott szép pünkösdjének" tavasza ragyogna, magyar színekkel és ízek
kel ez a reneszánsz tavasz ... Kit ne ragadnának meg az ilyen páratlan,
felejthetetlen sorok, mint:

Angyal-e, vagy madár, ki amaz ágon áll?
Csattogtatja szárnyát, veri szívem kénját.
Mint siralmas hattyú, siratozza magát,
Mert elszalasztotta megismert szép társát ...

~ kit ne bűvölnének el az ilyen kis remekművek (ízelítőül hadd álljon
itt az egész kis ének):

Úgy megváltam édesemtől.
Mint szép zöld ág levelétől.

Csukros szegfű vírágjától,
Majoránna jó szagától.

Édes madár, ki elhagyál,
Békességes utakon járj,
Csendes folyóvizet igyál,
Ott is rólam gondolkozzál.

Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Édes hazám, szép országom,
Mire juta szabadságom.
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Majd ha Esze Tamás említett kiadványa és Stoll Béla szép gyüjte
mélye után egy csoportban (s nem olyan szétszórtan, hogy- szinte hozzá
férhetetlenül) elénk kerül e két század, aBalassitól Csokonaííg terjedő

idő megközelítően teljes költői anyaga (a Régi Magyar Költők Tára.
tudtunkkal már készülő folytatásában); majd ha együtt láthatjuk mind
világi verseipket, mind a vallásosakat (melyek közt szintén nem egy re
mek rejtezik - hogy hirtelenében csak egyet említsünk, A Krisztus ha
lálán kesergő verseket, a "Fakadj meg én szemem" kezdetú gyönyörű

éneket; vagy, későbbről, a Boldogasszonyanyánkat) - majd akkor rnér
hetjük le igazán e kor költői termésének igazi értékét és jelentőségét,

majd akkor tudjuk csak igazán megbecsülni ezt a nagy nevek nélkül is
nagy költészetet.

Addig is, olvassuk igaz örömmel Stoll Béla gyüjteményét, s várjuk
érdeklő szeretettel várható társait!

*.*
Versegi Ferenc neve sem mond sokat a magyar olvasónak; fölvilá

gosodásunk és költői megújhodásunk ez "érdemes munkása" napjaink
ban már alig volt több tartalmatlan irodalomtörténeti névnél; éppen
ezért jár köszönet Vargha Balázsnak, aki most (ugyancsak a Magyar
Könyvtárban) kiadta Válogatott verseit.

Mik voltak Versegi eszményei? A tudományok, az "érzékeny rnú
zsák" és "a mennybül eredett muzsika". Mint nyelvész, olyan félelmes
ellenféllel akadt össze, amilyen Révai Miklós, aki épp oly felkészült
tudós Volt, amilyen féktelenül lobbanékony ember; nem csoda
hát, ha csatát vesztett, részben mert egyes helyesírási elvei valóban
védhetetlenek voltak, részben mert egyszerűen "legázolták" - minden
makacssága ellenére is sokkal szelídebb természete volt, semhogy ilyen
vívókkal birta volna az iramot. Pedig amit a nyelvszokásról írt, abban
jórészt alighanem neki volt igaza ...

"Aki belelapoz a kor nyelvészeti vitáiba, a Baróti contra Rajnis
ügybe, vagy Révai Irásaíba, egy-kettőre látja, hogy itt bizony "nem bab
ra ment a játék", mint mondani szokás: karddal, buzogannyal püfölték
s lándzsável döfködték egymást az ellenfelek (hiszen végeredményben a
jó magyarságról volt szó l), nagyokat sujtottak, s olyan hitvitázó tónusban
társalogtak egymással, hogy egy Sámbár Mátyás nem éppen tapintatos
"vén biai orrára való karíkáia" mellett sem kell szégyenkezniük. Mibe
kéveredett szegény Versegi a maga [ottízmusának védelmében (hogy a
kettőshangzókat j-vel jelöljük, s ne y-nal) ! Pedighát utált minden erő

szakosságot, hősködést, kardrázást; megvetette az antikokat, akik

mennyeí fajzatnak hirdették büszke dalokban
a buta hérosokat. kik tűzzel-vassal emésztvén
a kivirult földet, s lakosit rabságra ragadván,
szörnyű hasznaikat készebbek voltak azokkal
közleni, kik neveket rettentő fényre dalolni
s holtok után roppant oltárra segíteni tudták.

Került minden vadságot, túlzást, nyerseséget :

Én ki a hadnak szomorú csatáit
gyűlölöm szívből, s keseredve nézem
a hegyes vassalledöfött baromnak

szertelen estét;

440



én, ki a bornak hevivel nem élek,
melly az elméket szerelemdalokra,
mint az öldöklés hadi költeményre

szokta ragadni -

írta magáról; I azt vallotta: mindent csak bels6 érdeme és igazsága sze
rint tud becsülni, a '"kellemes ész" híveként, "józan eszű kalauzaként"
azoknak, akik ki akarnak vergődní "szörnyű mélyeiből az elmehomély
nak", s kárhoztatva az olyan embert, aki csak a hadi trombiták "hare
reesegéseít" kedvelve "marha gyanánt repül - tajtékzó paripán dárda
halál közé". De bármily szelíd volt is, éppen szelíd eszményei szolgálatá
ban érte a csapás: a börtön, mint a Martinovics-ügy részesét; Kufstein
ban raboskodott, s talán legmegindítóbb sorait itt írta. Rabságát is az
zal a rokonszenves öntudattal szenvedte el, hogy

nem viselem mostoha sorsomat
délceg pára gyanánt, aki bilincseket
érdemelt dühödő emberöléseivel,
vagy másét ragadó vágyakodásival.
Belső nyúgodalom támogat engemet •••

Korához képest (Csokonait leszámítva) színte rendkívülien könbyed
verselő volt - talán egy fokkal könnyedebb is a kelleténél: ezért bőbe

szédű néhol: csak úgy ömlik, gyöngyözik tolla alól, önként csordulva for
mába, a vers. Végeredményben nem volt igazán eredeti költő; legtöbb
darabjáról kimutatták, hogy fordítás, átdolgozás, utánköltés. Tegyük hoz
zá: ez akkoriban még korántsem számított olyan "hibának", mint a ro
mantika után, vagy manapság. De azért kétségtelen: Verl!eginek nagyobb
volt a formális készsége, mint a költői izzása. HasonIítsuk össze például
Berzsenyivel, ha közös (horáciuszi) témát dolgoznak föl:' nyomban il
lusztrálva látjuk, amit mondok. Versegi inkább szelíd, készséges, SZGr
galmás és rendkívül ügyes "literátor" - ami egyáltalán nem megvetendó
rang az írástudók között

&ete végén - hadd említsern meg - (elég sanyarúan és félreszorít
va élt), nagyon jólesett neki az a megbecsülés és melegség, mellyel az
akkor alakult Egyházi Ertekezések és Tudósítások fordult feléje, élén
Horváth János apáttal. Itt jelentek meg öregkorának talán legszebb mű

vei, görög mértékre vett zsoltár-parafrázisai (egyet Vargha Balbs is kö
zöl); egyik-másikban valahogyan úgy érzi az ember, a zsoltárok zord
kozmosza rnögé odafesti a görög kozmosz lengébb távlatú égboltozat6t 
s ez a varázsa,. eredetisége. Például ebben:

Nagy vagy te, Isten! fő ura, kútfeje
mindennek, amit tár eged átölel.

Nagy vagy te, kit szérnos világok
udvarok éke gyanánt, uralnak.

A fényt felöltvén, mint ragyogó ruhát,
sátort feszítesz kék szövevényibül

a bótos égnek, s vízzománccal
megmenyezed magasabb vidékit ; , ;

Vargha Balázs válogatása jó, csak egy verset hiányolok: a Szentesíné
címűt, ezt a verses novellát vagy anekdótát, mely talán legjellemzőbb

példája Veraegi parlando, csevegő, egyedülálló elbeszélő modorának. (*)
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A ROMAI SZENT pETER BAZILIKA 450 EVES JUBILEUMA. 1506.
április 18-án, Fehérvasárnapon, a nagy 11. Gyula pápa btborosait61 és
prelátusait61 ktsérve ünnepi menet/)en a Szent Péter-bazilikához vonult,
hogy egy 25 láb mélységű árokban elhelyezze az 'Újonnan építendő ba
zilika alapkövit. Az6ta 450 esztendő telt el. Mi ismerjük és csodáljuk
emlek az épületnek a terjedelmét és méreteit s talán azt ts számon tart
juk, hogy Mad~rna Károlytól szármeuó homlokzata 1614-ben készült el.
Sajnos, nem térhetiink ki azokra a nehézségekre, amelyek az alapkóleté
teltőlvégbementeka VIII. Orbán pápa által 1626-bantört~nt feZszente
lésig s az oszIopcsIJrnoknak 1663-ban bekövetkezett befejezéséig VII. Sán
dor pápasága alatt. Mi itt csak az előbb említett nevezetes dátumot: 1506.
április 18-át megelőző .és követő eseményekre korlátozzuk magunkat,
mert ezek élénk bepillantást engednek annak az időnek emberi nagysá
gába és tragédiájába.

"Szeretett mindig nagy tömegeket mozgatni". Ilyennek láttuk kortár
sai Della Rover:ét, 11. Gyula pápát, akit 60 éves korában gyorsan válasz
tottak meg pápává. "Benne minden meghaladja a rendes mértéket,
szenvedélyessége is, tervei is", (Pastor L.) Minthogy a VI. Sándor pápa
által eladogatott pápai államot ujra egyesíteni akarta, azért inkább volt
hadt1ezér, mint lelkipásztor. O azonban nem a családját, hanem az Egy
házat akarta nagynak látni. Hadjáratai ellenére mindig talált magának
időt a míívészetek fejlesztésére is. Pontosan nem tudjuk megállapítani,
mikor vette tervbe új Szent Péter-bazilika építését. Eleinte csak sírká
polnát akart építtetni a maga számára. Hogy milyen síremléket tervezett,
azt következtethetjük Michelcmgelo Mózes- szobráb61, amely eredetileg
oda készült. Később, 1505-ben, be akarta fejeztetni az V. MikIós és 11.
Pius által elkezdett javttásokat a régi Szent Péter-templomon. Számos
.fennmaradt bizonyítékb61 ugyanis azt lehet következtetni, hogy az ősi,

Nagy Konstantín-féle bazilika, amell/et még 326-ban szenteltek fel, ösz
BzeomIóban volt.

A pápa belátta, hogy a részére Michelangelotól tervezett fönséges
síremlék nem iZZik bele a régi Szent Péter-templomba, s így az ügyet az
építészekre kellett bíznia. Epítés-technikai ügyekben az 1500-tól kezdve
Rómában tartózko!ló Bramante látta el tanácsokkal, aki aztán majdnem
minden építkezést megkapott a pápát61. A reneszánsznak ez a lángeszű

építésze különféle terveket készített, részben tanttv~nyai segítségével.. .A
firenzei Uffici~képtár.bana látogatók még ma is megszemlélhetik és meg
csodálhatják ezeket .a lapokat.

Ahogy a pápa egy 1513, február 19-én kelt bullájábCln kifejezte ma
gát, "most a régi idők tiszteletreméltó emlékeinek a helyére oda kell va.
rázsolni a jelenkor és a jövő idők nagyszerűségeit". S a világegyház 
ahogy Pastor irja - oly óriási épületre vágyott, amely hiIen kifejezze a
pápaság eszméjét. Ecélból központosított épületre volt szükség, amelyen
a középső rész, kupola alakjában, uralkodjék az egész főZött. Ezt pedig
- Bramante véleménye szerint - csakis egy görög kereszt alakú épü
lettel lehetett elérni, vagyis olyan keresztalakú épülettel, amelynek mind
a négy szára egyenZő hosszúságú. Igy jutott el arra a megoldásra., hogy'
,,0, Pantheon kupoláját rá kell helyezni a Nagy Konstantin bazilikájára."
Kezdetben a kereszt szárait körfolyosók vették volna körül, ahogy ez a
milanói Szent Lőrinc ,templomnál láthat6. 'Ogy látszik, a pápa egy ideig
meg akdrtaval6sítani ezt az elgondolást. Azokon az érmeken . ugyanis,
amelyeket az alapkóbe befalaztak, az érmek hátlapján ez a terv látható.
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Az eredeti terv zártságár6l és fönséges lendületéről legalább némi
fogalmat alkothatunk magunknak, ha meggondoljuk, hogy Maderna ter
ve szerint 24.200 négyzetméter területet foglal el. A latin kereszt alakot
már eUSzően is számításba kellett venni, mert a kupolának Szent Péter
sírja föZött kellett domborodnia, már pedig ez a sír a régi bazilikában
sem állt középen. II. Gyula pápa a Bologna és Perugia ellen indítandó
háború eUSnapján határozta el magát a Bramante-féle terv megvalósi
tására. Pénzt gyüjtetett, végrendeleti hagyatékokat tartalékolt effe a cél
ra, brévét írt az angol királyhoz, amelyben támogatását kérte, 1506. áp
rilis 18-án pedig elhelyezte az alapkövet. Ezen ez a felírás volt olvcts
ható: "A Liguriáb6l val6 II. Gyula pápa építtette újjá ezt a nagyon
tönkrement bazilikát 1506-ban, pápaságának harmadik esztendejében", Az
alapkövet sajátkezűleg helyezte el. Számos harca ellenére mindig szeges
gondot fordított az építéshez szükséges összegek eMteremtéséhez, s a
meg lévő számadások bizonyítják, hogy minden megmozdítható összeget
erre a célra fordított, ha nem is tudott annyit áldozni rá, mint egyesek
ut6dai közül. A pápa halálakor kész volt a kupolát tartó négy oszlop, s
készen voltak az oszlopokat összekötő bolthajtások. Az építkezés további
történetének az elmondása nagyon messzire vezetne.

Mikor ma c.sodálattal nézzük a meglevő templomot, bizonyára senki
sem gondol közűlünk arra, hogy vele kapcsolatban olyan esetek is .eUS
adódtak, amelyekről csak a legnagyobb sajnálat hangján emlékezhetünk
meg. Hogy csaknem valamennyi bíboros, számos pap és egyszerű hívő

a régi Szent Péter-bazilika lerombolása ellen volt, azt könnyen meg le
het érteni. Ezt a fönséges és nagyon tiszteletremélt6 bazilikát azonban
olyan vadságaal rombolták le, hogy mi, mai emberek, csak a fejiinket
tudjuk rajta cs6válni. Pastorral együtt mi is ámulva kérdezzük, miért
nem kérdeztek meg egyetlen egy pártatlan szakértőt sem, tehát egy
olyan valakit, aki kivül állt volna a mindig építési lázban éaő építómú
vésze~ körén: vajjon nem lett volna-e valamelyes m6d Nagy Konstan
tin alapítványának a meamentésére?

Németországban is előfordult, hogy a réai templomokat minden meg
fontolás nélkül könnyelműen elpusztítottak. Gondoljunk csak a kőlni és ct
mai'/l.Zi dómok építésére. Jellemző, hogy abban a korban R6mában nem
t'ezettek jegyzéket a meglevő műemlékekről. Bramante korának gyermeke
volt. Minden síremléket könnyűszerrel lerontatt>tt, pl. V. Miklós p'ápa sír
emlékét is. A pompás ősrégi oszlopokat egyszerűen ledöntöttek, pedía
könnyen meg is kímélhették volna őket. Mindössze kisebb. töredékek
maradtak mea számunkra. A régi öthaj6s bazilikáb6l természetesen sem
mi sem maradt meg. Az eaész vi'!4gtól megcsodált ap$zisz-mozaik: "Krisz
tus apostolai között" - eltünt. Szintén nyomaveszett a templom diadal
ívén ékeskedő másik mozaiknak is, mely azt a jelenetet ábrázolja, amint
"Konstantin, II Győző, az Ürnak: és Szent Péternek ajándékozza a temp
lomot".

Néhány oszlop mellett, amelyeket Bernini az erkélyeknél felhasz
MU, s amelyeknek dicső emléket ál,litott a főoltár fölé épített baldachint
tartó csavaros oszlopokban, eayes szép- töredékek azért méais csak mea
maradtak, mint pl. az apsziszhoz vezető néhány v6rös porfirb6l készült
lépcsőfok, a Giotto-féle triptychon a múzeumokban, a "kulcsok átadását"
ábrázoló mozaik az eUScsarnokban, ámbár erősen átjavítaatva, a Dona
tello-féle tabernákulum és Jusztin1,Ls keresztje a bazilika kincstárában.
Ott szomorkodik méa a Pieta-kápolll.4ban is eay oszlop, vasrácst6l körül
véve. A szentélv azonban, amelyhez milliók zarándokoltak, nem áll fönn
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tljbbi l E(JtI pontban II. Gyula szilárdan ellenállt Bramanténak. Ez U(Jtlan
is cit akarta hel1lezni a Szent Péter sírját máshová, ho(Jtl a f6bejáratot
~l felől építhesse meg. A pápa kereken kijelentette, horw az áthellle
zéshez sohasem fogja megadni lJ belee(Jtlezését.

MEDGYESSY FERENC ma élő legnagyobb magyar szobrászunk.
Kossuth-díjas kiváló művész is, akinek gyűjteményes kiállítása tömege
ket vonzott a Műcsarnok termeibe. A valóság ábrázolója, különben nem
hatna oly széleskörűen. Az ifjúság nagy nevelője, példakép, kifejezésé
ben természetes és egyszerű, bonyolultságtól, elméleti elvontságoktól
ment, mondanivalójában kifogyhatatlanul gazdag, rnély és érdekes. Szob
raí közt megcsapja a látogatót a halhatatlanság lehellete.

Orvosi diplomával a kezében lett szobrász, előbb festő. Sokat tanult
Párisban, Rómában, még többet az antik kor művészetétől, a görögök
tól, az egyiptomiaktól, sőt Kínától és Indiától is. Nagy kerülővel érkezett
fel a csúcsra. Boncolta az emberi testet, tanulmányozta a szervezet lát
hatatlan és megállásnélküli működését és éberen, szüntelenül figyelte
a mozgást, a változó testtartás, a tagok és különösen az arc kielemezhe
tetlen és megrendszabályozhatatlan játékát. Its aztán, fáradtságot nem
ismerve, megtanulta jól a mesterségét, a technika útvesztőjében nem
téved el, mert elsajátította, részben kitalálta s új, egyéni módszerekkel
tökéletesítette a testetöltés. a megvalósítás titkát, azt a rejtelmes tudást,
hogyan lehet rendkívüli szorgalommal, alapossággal, folytonos kísérlete
zéssellebegő kőnnyedségű, rögtönző hatást kelteni. Szobrain nyoma sincs
a nehézkességnek, gyötrődésnek, kíszámítottságnak, az anyaggal való
birk6!ásnak. Its ezért a pornak se. Csak az élet dalol, kimeríthetetlen és
elunhatatlan szerelemmel, minden komorságon, boruláson áttündöklő nap
fényes sugárzással.

Fölényes bánnitudása az eszközzel, az anyaggal, a legapróbb részlet
finomságót sem elhanyagoló, kényes gondcsságú körültekíntése, az el
mosódott vonások, az észrevétlenül elstkkadó árnyalatok hangsúlyozása,
az életrekeltett anyaggal való azonosulása teszi olyan közvetlenné, von-
zóvá, érthetővé, reálissá a művészetét. .

Ez a valóság-művészet azonban nem elégszik meg a puszta felidé
zésseI, az emlékeztetéssel, a felszínnel, vagyis a látszattal. Nemhiába
kezdette a festészettel és fest most is, mintegy szobrai előtanulmánya

képen: a távlati szemlélődés és távlati igény szobrainak is része, eleme,
együttható tényezője. Olyan biztosan érzi minden vonal helyét, súlyát,
hogy a fővonalak mellett egyenlő mártékben ügyel a körvonalakra is,
minden arc szinte aurájával, láthatatlan, kiteljesítő belső képmásával
együtt néz reánk szobrairól.

Az emberi méltóság igényes tudata, összeforrottsága az örök humá
nummal ad még legkisebb méretű szobrainak is valamilyen elvitatha
tatlan monumentalitást. De mély érzékenysége, gyöngédsége, harmonikus
kiegyensúlyozottsága. a legélesebb ellentéteket is végső mcsolyban ki
békítő, derűs nyugalma a monumentalitást bájjal, kecsességgel, görög
franciás gráciával elegyiti s ez a különös kettősség ellenállhatatlan egyé
ni stílusának a Varázsa.

Mintha nem is a vésőt, hanem az ecsetet tartaná kezében, olyan su
hanó finomsággal, a bájt röptében elkapdosó búvölettel önti alakba lá
tomásait. A kemény anyag megolvad; .zengő hangszer már, édes dallamo
kat csal ki, csak meg kell tudni hallani. A valóság-ábrázoló így tölti meg
szellemmel, mert sikerül megszernélyesíteníe, élővé fakasztania, a holt
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anyagot. tppen mert Ily sokat, a kimondhatatlant akarja kítejezni, kel
lett szert tennie egészen különleges, hajlékony, puha, lebegő vtechníkára,
mintha llitszólag hanyag, lankadó, erőtlen volna, holott csak rnost igazán
erős, hatalmas, és rejtett, észrevétlen, vagy öntudatlan rebbenéseket is
megrögzíteni képes.

A gyüíteményes kiállítás 40 év termését takarította be. Kimagasló
értékeket csillant fel már a huszas években (Lovas, Női fej, Önarckép,
Támaszkodó). A harmincas évekre a monumentális (Tudomány,Művé

.szet, Régészet) méretben is óriás jelképei alakkompoziciói jellemzők. A
negyvenes évek alkotásai közül kiemeljük Zajti Ferenc, Vajda Béláné
képmását és a kisméretű,· de monumentális hatású Petőfí-kompoaícíót.

Művészetének mostani, legutolsó szakában művei már csak a legnagyob
bakkal mérhetők. 1949-ból való a kisméretű Kodály-fej, eddig a leghi
telesebb portué a kor ma élő legnagyobb magyar zeneköltőjéről. A szob
rászköltő mélyen behatolt a zeneköltő lelki világába, nemcsak olvasni
tud abban, hanem a nézőhöz is közelhozza. .

Az 1952-ból való Rippl-Rónai és az 1955-ben alkotott Móricz: egy
egy remekmű. Olyan ellenállhatatlan hittel és szeretettel költögeti nagy
barátait, hogy azok meghallják a hívást és készek a megnyilatkozásra,
hajlandók elárulni, mi megy végbe bennük. Mindketten arról vallanak,
hogy álmodozók, szépségkergetők, illanó örömek, szédületek megszállot
tai, holott a vaskos valóság, a nyers, kendőzetlen, kíméletlen, kíábrán
dító földi történés hű ábrázolót, tlet és álom egybelátását. élet és ha
lál egységének lázas érzését tükrözi a szemük, mintha lehunynák álmo
san, fáradtan, vagy egykedvűen, pedig mindenkí másnál éberebben, pi
henéstelen figyelemmel tapadnak .a külvilág fényeire, hangjaira.

Az 1954. év ajándéka, a Táncosnő: költészetének ékes jelképe, rno
numentalitás és grácia találkozása. (H. G.)

tröROSMARTY NYOMABAN. Hosszú az út Kápolndsnyéktól a ve
lencei szőlőkig. Imre bácsi az utat is jobban birja, hegynek fel még
birja szóval is.' "Nem hal meg az, aki milliókra költi dús. élete kincsét" ...
idézi Aranyt, aki egy nagy ember halálakor időtálló szavakba öntötte a
'nagyok életművének jutalmát, a halhatatlan:;ágot. Nem hal meg ... ezért
iinnepeltük a százéves évfordulót és én azért járok ma itt, mert a gyere
keinket is tanítjuk ünnepelni. Gyüjtöm nekik az emlékeket, előkészítem
kirándulásunkat Vörösmarty születésének, gyermekkOTQ.nak és oregkOTá
·nak földjére.

Osvénllrekanyarodunk, barnán indul, .de a. végét benőtte a fú. Ná~
fedeles fehéTfalú pince támaszkodik a hegynek, szellózőnllilása már a
hegyoldalból nyujtózik ki.

Vörösmartypincéje . " A J>i,ncp.ajtón lakat, kicsi néf11lrészesablakán
1>OT, pókháló. A fal mellett tömör, hengeres kő.

Imre bácsi· a házigazda biztonságával magyaráz. Ez ti. szőlőbéTlet,

-amit ez költő öccsével együtt anyjuknak visszavásárolt. Anyja akkor Ve
lencében lakott a faluban, nagy szegénységben. A nép szerint egyideig II
pince előterében lévő kiS szobát lakta. Btltoruk is maTadt a pincében. A
front előtt - többen emlékeznek rá - nagy faragott asztalt tartottak
számon, mint Vörösmarty tula:idonát. Azt mondták;ÖTeg édesanyja itteni
életmódjára született "A szegény asszony könlIve". De az már egé.,z
biztos, hogy itt is irt verseket a kövön, amit régen szőlőprésnek hasz
71.áltak.
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A pince föZött a távolban a Velence és a Meleg-hef11l kékes vonu
lata. A méh/ben lent a velencei tó. Kedves, szelid szépségű kép. A tÓ'
vizét vakftóra csillantja a nap, rajta nádas, úszó szigetek. A vizparton
zsombékos. .• ef11l pillanatra megáll az id6. Szinte látom, amint a fiatar.
Vörösmarty f11Iön1/örködik a tóban, vag1/ hallgatja az itt dolgozó parasz
tok énekét. Látja., mint most én, a napot búcsúzni a víztől, bíboTTá fest
ve azt.

Lent a parton nádvágó kombájnt húznak ki a homokra.
Nyikosné, Róza néni mesél. Ef11Iikneveietessége a falunak, mert

"jó an1/ám ef11lütt játszott a költő f11Ierekeivel."
- Tudták-e akkoriban, hoatl nagy ember? - kíváncsiskodik ki be

lőlem a ké,·dés.
- Nem - feleli Róza néni - akkoriban még nem tudtak olvasni a

faluban . . . A kezére uemlélődik, mintha neki kéne szégyenkezni érte . . •
Később már tudtuk, hogy ő a Szozat költője. tf11l emlegetik a legjobban
még ma is ..

- Es milyen embernek ismerték a faluban? ••
- Komolynak, naf11lon komoly embernek. Kertjükben nyaTc:mta be-

járhattak a falubeli gyerekek, azok meg bevitték a Tájuk bízott bOTjúk.at:
is. Ott legeltették egész nl/áron. A költő meg néha összegyüjtötte a gyere
keket, verseiból olvasott nekik, no, már csak olyan ef11lszeriíbbet, nekik·,
valót. Amelyik a leghamaTább tanulta meg, annak almát adott jutalmul,
szép piTos almát. Mert szerette a gyerekeket, nagyon szerette ...

Róza néni fogatlan, öTeg száját megfiatalítja a mosoly, amint a kicsi.
falusi szoba talán túlnézve bogozgatja az anyjátólrámaradt emléket.

Nehezen búcsúzom a melegszívű, kedves Róza nénitól. Az ajándékba
kapott háTom hatalmas zöldpaprika mellett ajándékba viszem magammal:
a Róza néni emlékeiben élő Vörösmartyt, tanIÍrszívem küZön öTömét ...
hogy "nagyon szerette agyeTekeket."

VörösmaTty öregkoTi lakóháza eMtt a kert enyhe lejtővel tut le ar
utcáTa. Imre bácsi megint a vezetőm. Tanít6skodása idején sokat foglal
kozott a ház, CI kert tÖTténetével.

A tornác oszlopait SűTűn fonta át a futórózsa - meséli. - A kert
tele volt Tózsável,a faluban itt nyilt beMWk a legszebb. A sok Tózsató
néhány emléke. •. követem pillantását, néhány vadTózsabokor ágait hin
táltatja a szél.

- A ház - folytatja Imre bácsi - kés6bb községháza lett, majd'
szegényház. - Elém fOTmálódik a VÖTösmarty-múzeumban látott öreg
kOTi lak6ház képe és nehezen ismerek rá az eredetire. Kicsi ablakok..
kicsi ajtó, vastag talak... ez Tégi. Az egyik a.1tón fiatalasszony lép ki,
kaTjába szorítva puf6k kicsijét. A ház másik oldalán néhány falmaTad
vány, fölöttük félig leomlott tető, - kinyúló geTendákkal, mint az eltört
gerincr61 kimeTedó bOTdák.

- A háború - néz le Imre bácsi a kezére -. Megdöbbenek. Balke
zének két ujja hiányzik •.. A háború nem kímélte az emlékeket, sem az
élőket. .. ahogy magyaTáz, hirtelen ezt a kezét emeli fel és mutat ti

tetÓTe. Vádol a csonka kéz és a csonka ház és összetartoznak, mint az
élők és emlékeik.

Imre bácsi Támnéz, látja elboTUlt aTcom és hátam(jgé dugja a kezét.
- Remélem, . amíg élek, még felépít;űk - mondja és deTŰsmosolyú Bze-
m~ kínálja elém. (Mátrai Hildegard) • . .

A "BÁNYASZERENCStTLENStG" FESTOJE. A száz évvel ezelőtt,
1856-ban született Feszt y A",cíd úgy élt a köztudatban, mint a maf11lar



történelmi monumentális festészet egyik kiváló képviselője. EI~ő st1fban
a millenium alkalmával festett s az ostrom idején tönkrement "Ma
gyarok .bejövetele" című kissé teatrális beál1ítású nagy körképet szokás
.a nevéhez fűzni. Az avatottabbak ismerik ezenkívül vallásos festészetét
is, a Golgothát. a Keresztről-levételt, Szent Gellértet s a Krisztus sír
jánál kesergő asszonyokat ... Am kevésbbé ismeretes, hogy a nagy festőt

korának szociális problémái is mélyrehatóan érdekelték. Legelső ilyen
tárgyú festménye az 1884-ben festett "Bányaszetencsétlenség". Keletkezé
sét és eszmei s érzelmi tartaimát illetően magának az al<k()tónak saját
fogalmazású írásbeli dokumentumával rendelkezhetünk.

A jelenleg magántulajdonban lévő s így nehezen hozzáférhető·.kép
tárgyát egy egykorú folyóirat tömör fogalmazásában foglalhatjuk össze:
.,Egy szomorú csoportozatot mutat a kép, a bánya-bejárat előtt egy le
.pellel lebontott holttetemet, melyre egy asszony borul, míg a többi ala
kok a részvét, s a rémülettel vegyes megilletődés kifejezésével csoporto
sulnak köréje." A továbbiakban hadd adjuk át a szót Feszt1l Arpád
nak, ki Nagy Miklós szerkesztőhöz irt s a Vasárnapi Újság 1886-os év
.folyamának január 3-iki számában közzétett, de a műtörténeti irodalom
ban minden jel szerint ismeretlen levelében saját képéről a következő
ket irja: "Kedves barátom! Kérdésedre: hogy született e festmény? 
válasaul megkísérlem leírni a Bányaszerencsétlenség fogamazásának tör
ténetét.

A tavalyi tél elején - benne voltunk már a novemberben - nagy
ban törtem a fejemet egy nagyobb méretű, tragikus-tárgyú genre-kép
megkomponálásában. Alakjai magyar parasztok, helyszíne egy korcsma
belseje. Készen voltam már vele, megvolt már a vászon is, ráma is,
szöval semmi sincs hátra, csak meg kell festeni. Akkor találkeztam a
minden Sándor bácsik között a legkedvesebbel, Teleky Sándorral, aki
nek már régen megigértem volt, hogy meglátogatom Nagy-Bányán. Most
aztán úgyemlékedetett igéretem beváltására, hogy "agyonlő, ha nem me
gyek hozzá".

Mit volt mit tennem? Vászon, ráma, parasztok, korcsma belseje, ti
csak várjatok sorotokra. Abba kellett hagynom a kompozícíőt, mert hisz
most itt életem megmentéséről van szó. Tél időben, fagyban, hóban le
mentem Nagy-Bányára, ahol a hegyek rnélyéből sápadt, rongyos alakok
verítékes nehéz munkával hozzák fel napszinrea ragyogó aranyat, ezüs
töt. Ahol a rideg hegyek katakombáiban s a füstölg/) kobóknak komor
öbleiben ezernyi éhező fárad a nemes érc kiválasztásában, azért, hogy az
után az az élettelen érc, az a keyély színű arany, pengve, csillogva jár
ja körül a világot s okozzon romlást, pusztulást az emberek között, le
gyen irigyelt játék hiú asszonyok testén, öröme, vágya milli6knak, s
megmételyezője szíveknek, lelkeknek ...

Ott jártam a kohókban, a sötét olvasztékban. ahol a kemencék szá
ján kívígyorgő s ki-kicsapdosó izzó lángnyelvek tüze élesen vet veres
világot az ott dolgozó félmeztelen alakokra, s amíg rajzoltam a festői he
lyeket, érdekes csoportozatokat, nem tudom, mi volt nagyobb: gyönyö
rűségem-e, amikor festői szemmel szemléltem a kép-tárgyakat, vagy szá
nalmam, amikor eszembe jutott, hogy ezek az alakok, ezek a nedves, fa
gyClS· ruhájií bányászgvermekek, a túznél melegedőhalvány asszonyok
mind élő emberek, akiknek szívük és gyomruk van, - akik éreznek és
éheznek is.

De végre is, én azért vagyok itt, hogy lerajzoljam őket. Azzal, hogy
itt bölcselkedem, nem segítek szegényeken. Ott töltöttem vagy hat he-
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tet l naponként elmentem a bánya-bejárat előtt, arra vitt utam. !ts kü
lönös, hogy maga a bánya kapuja mily hidegen hagyott. Soha sem hit
tem volna, hogy valaha egy festményem tárgyául fog szolgálhatni. A
kohókban készített vázlataim közül válogattam. keresgettem, vajjon me
lyiket dolgozzam fel a sok közül, - s ime, az utolsó nap késő délután
ján, haza felé menve, egy futó pillanatot vetek a bánya-bejárat felé, 
és mintha csak most láttam volna először, úgy rábámultam arra a ka
pura. Mintha ez nem is az a kapu lenne, amit mindennap oly közönnyel
néztem, amelyik mellett naponként hidegen mentem el. Olyan pontról
láttam most és olyan vílágításban, amilyenben még eddig soha sem. Új
volt az előttem, és igen szépnek, érdekesnek találtam a dombjára boruló
hóval, a szomorú téli fellegekkel, a bánya fölött elterülő kietlen tájkép
pel, s e bús képben ott meredt e kőkereszt, mintha az a bánya egy nagy
sírbolt volna.

Az is az I Sírboltja annyiaknak ! ötszáz ember lépett át azon a kü
szöbön, vitte életével szerelmét, örömét, vágyát a napvilág után, s nem
látta többé a napvilágot. Nem éreztem én most a hónak hidegét, csak:
szépségeít láttam, s dacára télnek, hidegnek, szenvedéllyel fogtam hozzá
a bánya lerajzolásához, s rajzolgatás közben eszembe jutott mindaz a
sok történet, amit otthon, vacsorázás után Sándor bácsi mesélgetett az
zal az ő szeretni való kedvességével, azokról a szegény emberekről,

Hogyan imádkoznak, mielőtt a bányába leszállnak, hogyan szaikad reájok
gyakran a föld, hogyan zárja el őket, hogy sírnak utánok az asszonyok,
leányok, s lesik aggódva, amíg kiássák őket, vajjon élve vagy holtan
fogják-e ki szegényeket? - Talán éppen ezen a helyen, amelyet most
rajzolok, talán éppen itt siratta az a szegény asszony az ő fönntartósát,
gyermekei kenyérkeresőjét, talán épp ezen a sínen gurították ki tetemét,
talán éppen itt borult reája kínjával az özvegy ...

A bánya torkából tompa zúgással fútt a szél, mintha a lenn dolgo
zóknak összegyüjtött sóhaját hozná ki; megelevenedtek előttem azok az
élő-halott alakok, ott láttam öket magam előtt sírni, búsulni, s elmerülni
mély bánatukban, és - a vázlatba oda is vázoltam öket.

Az utolsó délután volt. Haza érve mondám: "No Sándor bácsi, tisz
tában vagyok már. Tudom már, mit fogok festeni. Nézzen ide, ezt ma
készítettem." - "Nini - a kereszthegyi bánya-bejárat." - "Az." - ,,8
mi lesz belőle? Bánya-szerencsétlenség?" - "Igen."

Másnap elhagytam Bányát, magammal hozva a Kereszthegy vázla
tát és egynehány ott vásárolt kosztümdarabot, s így készült el aztán a
"Bányaszerencsétlenség."

Eddig .Feszty Árpád cikke. S azért tartottuk érdemesnek szó szerint
való közlését, mert dokumentumszerúnek érezzük. A tanúsága szerínt
ugyanis Feszty, bár "polgári" festő volt, nem volt közömbös, érzékelten a
nép sorsa iránt, II ezt nem csak egyszerű részvéttel, szánalommal de a
megváltozhatatlanban való részvétteljes belenyugvással szemlélte; hanem
a sorok közül határozottan klérződik valami - ha szabad ezt a szót
használni - ..forradalmi" magatartás. Mindenesetre bennük van - ha
tán nem is közgazdasági preclzitással kifE'jezve - a kapitalista pénz
gazdálkodás éles kritikája; s bennük lappang valami fojtott elégedetlen
ség, lázongás is. E mellett szól Teleky Sanaornak, Petőfi "vad gróf"-já
nak szellemi apasága is, akí ekkorra ugyan már "Sándor bácsi"-vá sze
lídült, de bizonyára még sokat megőrzitt ifjúkora szuggessziv erejtí fol'
radalmi lendületéból. K. G1/.
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