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Batsányi az ember és a költő

Batsányi János egyéniségét és munkásságát az iskolai és népszerű irodalomtörténeti könyvek ré
gebben eléggé leegyszerűsítették, ugyanakkor egymásnak ellentmondó okokkal magyarázták
azokat a megpróbáltatásokat és szenvedéseket, amelyekben bővelkedett az élete. A francia felvi
lágosodás eszméinek híve, s - így tanultuk - forradalmár volt, belekeveredett a Martinovics-féle
összeesküvésbe, emiatt az osztrák önkényuralom fogságba vetette. Kiszabadulása után közre
működöttannak a kiáltványnak fordításában, amelyet Napóleon I809-ben, Bécs elfoglalását kö
vetően intézett a magyarokhoz; aztán Párizsba menekült, ahol Napóleon bukása után elfogták,
ismét meglakta a Habsburgok börtönét, majd Ausztriában internálták, és ott is halt meg.

"Lelkesedett a francia forradalom hőseiértés fenyegető hangon kelt ki a népeiket elnyomó fe
jedelmek ellen. Hasonló szenvedélyes hangot mind ez ideig nem hallott a régi világrendet védő
nemesi és papi társadalom" - állapítja meg róla Pintér Jenő I928-ban kiadott irodalomtörténete.

Még régebben - I867-ben - Toldy Ferenc igy magyarázta Batsányi tragikus fordulatokban bő

velkedő sorsát: "A ridegségig kibélyegzett jellem volt mint ember, mint író, mint költő. Dacára
felsőségetkövetelő,büszke, visszataszító egyéniségének, melyért nem szerette senki, s mely soka
kat igazságtalanná tett irányában: itt az idő, hogy legalább a történelem szolgáltasson igazságot
neki."

A harmadik fajta magyarázat szerint: "Batsányi János egyike azon kevés számú íróinknak ll.
múlt század végén, akik nagy tehetségüket folytonos tanulással, önműveléssel képzették, akik iz
gató erélyt kitartással párosítottak s akik éppen ezért az ébredező mozgalom vezetésére voltak
hivatva, De Batsányi életsorsa s írói pályája egyaránt szerencsétlen volt. Mint ember úgyszólván
háromszor is újrakezdi az élettel való harcot, amelynek csapásai alatt többször közel van a vég
bukáshoz, de szívós kitartása, makacs jelleme, szenvedésektől megedzett lelkiereje mindannyi
szor kiemelik az örvényből" - írja róla Beöthy Zsolt 1896-ban. S hozzáteszi: " ... élete a szenve
dések szakadatlan láncolatából áll, de mégsem úgy, hogy közben-közben ne érezte volna az élet
kellemes derűjét, a nyugodtabb működés életet emelő sikerét ... "

Nem csoda, hogy az irodalomtörténész kutatók már régebben igyekeztek mélyebben is beha
tolni Batsányi ellentmondásokkal teli egyéniségének és sorsának kérdéseibe. A róla szóló érdeke
sebb tanulmányok közül említsük meg Szinnyei Ferenc I898-ban megjelent tanulmányát és Ho
ránszky Lajos Bacsányi János és kora című 1907-ben megjelent monográfiáját. (Szépíróink fantá
ziáját is foglalkoztatta Batsányi regényes életpályája, 1.: Koroda Miklós: Megvilágosodott
már ... II köt. Singer és Wolfner, 1942.)

Teljesebb és hiteles képet azonban csak most, Keresztury Dezsőés Tarnai Andor több évtizedes
gondos és magas színvonalú kutató munkássága nyomán alkothat a magyar olvasó. 1953 és 1961
között már három kötetben összegyűjtöttékés kiadták Batsányi összes műveit, nemcsak a verseit
tették hozzáférhetővé,hanem prózai munkáit, sőt élete fontos dokumentumait is, mint amilyen a
hazaárulási és felségsértési perében a nádorhoz intézett fellebbező írása. A forradalmár-költő

emléke előtti tisztelgésképpen most hasonmás kiadásban megjelent I835-ben kiadott versgyűjte
ményének kézirata, a Batsányi János' poétai Munkáji, Második bővitettkiadás. A'szerzőnek képé
vel. Budann. 1835. A'Királyi Universitás betüjivel. A puritán, inkább szertartáskönyvre, mint
versgyűjteményreemlékeztető fekete kötésű kötetben csak az 1835-ös kiadás versei olvashatók
Batsányi fegyelmezett, kiegyensúlyozott, pontosságra és világosságra törekvő kézírásával.
A szerző képét a könyv tokján láthatjuk. A kiadó - az Akadémiai és a Magyar Helikon - neve és
a kiadás éve- 1980- a külön füzetként csatolt kísérő tanulmányon olvasható, amelyben Keresz
tury Dezső foglalja össze Batsányi János költői munkáinak kiadástörténetét.
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Módosítja-e a korábbi Batsányi-képet, hogy Keresztury és Tarnai jóvoltából müvei és életének
fontos dokumentumai áttekinthetővéváltak? Határozottan állithatjuk : igen. Batsányi mint köl
tő, író és ember egyaránt sokkal nagyobb méretűegyéniségként és jellemként bontakozik ki előt-

. tünk. A legnagyobb élmény művei olvasása közben, hogy minduntalan kiemelkedik mindenfajta
kategorizáló szándék leegyszerűsítő, beszűkítő keretei közül, Igaz mind, amit régebben is meg
állapítottak róla: szenvedélyesforradalmár, önérzetes természet, bőven voltak ellenségei, a sors
hol felemelte, hol végveszélybe taszította. Ám minden megállapításhoz hozzákívánkozik leg
alább egy "de" vagy "azonban". Terjedelmes munka telnék ki belőle, ha Batsányi összetett egyé
niségét árnyaltan kívánnánk bemutatni megnyilatkozásai alapján, így e rövid lélegzetű írásban
csak két vonatkozásban szerétnénk vizsgálni a problémaszövevényt, amit Batsányi kínál annak,
aki elfogulatlanul közeledik alakjához. Az egyik a Toldy Ferenc által aposztrofált állítólagos
rossz természetét és forradalmi lobogását, valamint ezek forrását érinti, a másik a papsághoz és a
valláshoz való viszonyát.

Származása szerint Batsányi (szül. 1763) nem is polgári, hanem népi, kisiparos család fia. Aty
ja sarukészítővarga volt Tapolcán. A család minden férfitagja meg is marad iparosnak. A nem
zetségben azonban él a kisnemesi származás tudata. Batsányiban is, noha nem becsüli túl és nem
is dicsekedik vele. Sőt! A' Magyar Lantos című verse, a fakszimile kötet első darabja elárulja
véleményét a nemességről :

Ébreszd, tanitsd az elfajultt.
Agyáva. büszke. rest.

S más' érdemével kérkedő
Sok nemtelen nemest ..

Ki, nem tekintvén. hor s mikor
És melly időben él,

Dőzsölve tölti napjait.
S barom gyanánt henyél . . .

Ez a Batsányi azonban, aki így ír a nemességről, amikor középiskoláit elvégezve dunántúli pát
riájából egyenesen Pestre kerül a báró-költő Orczy Lőrinc házához, huszonéves fejjelotthonosan
forog a magyar főváros arisztokrata társaságában, s a fiatal Orczy Istvánnak nemcsak házitaní
tója, hanem szivbéli barátja is. (Mikor Orczy István meghal, sokáig és őszintén gyászolja.) Neki
ajánlja elsö munkáját, fiataloknak készült oktató írását is: A' Magyaroknak Vitézsége. Régiek
példáival megvllágositva. Pesten 1785. A főúri személyeknek címzett ajánlások hangneme ebben
a~ időben rendszerint még szolgaian hízelgő volt, barokkos stílusvirágairól csöpögött a hódolás.
Batsányitól távol áll minden hajbókolás. Udvariasan és szeretettel fogalmazza meg ajánlását, de
már ebben is ott az a gondolat, amely forradalmi versében ostorcsapásként sújt az érdemtelen,
rest, "nemtelen nemességre" : " ...Nagyságod - írja - nagyra született nemes szíve nem főrendű

vérből lett származásával, nem Eleitől költsönezett fényességgel, hanem valóságos érdemekkel,
nemes tulajdonságokkal kíván ékeskedni, tündökleni. Tudgya, melly üres semmi légyen a' büsz
ke nevezet érdem nélkül olly világban, mellyben a valóságot az árnyéktól és az igaz érdemet meg
kezdik választani a külső máztól ... "

Batsányinak e fiatalkori művében "az új hősi stílus magyar próbáinak egyikét" látják az iroda
lomtörténészek. Joggal. Ugyanakkor azonban a barokk kor históriákkal, exemplumokkal tanító
oktató irodalmának folytatása is. Nyersanyagát, miként az irodalomtörténeti kutatás kinyo
mozta és kimutatta, a jezsuita Gasó István 1745-ben Nagyszombatban megjelent latin nyelvű

Bellica Hungarorumfortitido-jából merítette és Bessenyei György, továbbá Horányi Elek hason
ló tárgykörű műveiből vett adatokkal egészítette ki. Gasó könyve a magyar nemesi heroizmus
apológiája volt, vallásos aurával bevonva. A fiatal Batsányi ezt az antik római és régi magyar
példáktól ihletett nemesi heroizmust hirdeti fiatal kortársainak, és fogadja el a maga életeszmé
nyének. A nyelv, amelyen szól, a felvilágosodásé, de az életeszmény, amely nemcsak ezt a művét,

hanem később életét és cselekedeteit is irányította, hazaszeretetét és nemzeti érzését vezette, az a
Magyarokharci vitézsége, melyet a kor legjobb szerzetesi iskoláiban a legkiválóbb nevelő szelle
mek tanítottak, a soknemzetiségű haza fiainak kedvéért, latinul.
:A köz javát szolgáló férfi - eszményképének szellemében - egész életében a valódi értékeket

keresi, csak azokat becsüli az egyénben és a közösségben egyaránt. Ezeket gyászolja nemzete
múltbeli bukásaiban és katasztrófáiban, ezeket magasztalja, ha a haza nagyjairól és történetének
derűsebb fordulóiról ír. Az ideálokért és eszmékért lelkesedő hevület a mozgatója forradalmár
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lobbanásainak is. A felvilágosodás eszméiben, a francia polgári forradalomban és Napóleonban
azokat 'az eszméket és erőket keresi, amelyek nemzetét a valódi értékekért, a szabadságért és a jó
létért vívott küzdelemben segítik. A múlt hagyományaiból és a maga korának eszméiből csak
annyit hajlandó elfogadni, amennyit igaznak, valódinak érez, ahogy az emberben is csak a "való
ságos érdemek és nemes tulajdonságok" előtt hajlik meg. Mihelyt látja, hogy az, amiért lelkese
dett, amitől a haza javát várta, nem tiszta érték, elfordul tőle.

Talán nem tévedés.tha az értékekről vallott szigorú felfogásában keressük az okát, miért nem
tudott rokonszenvezni Kazinczyval. Összecsapásuk története ismert. Szeretett barátja és tanítvá
nya, Orczy István korai halála után Batsányi Kassára kerül a kamarához. Itt találkozik a jeles
költővel, az ex-jezsuita Baróti Szabó Dáviddal. Nyomban jó barátokká lesznek. Ebben az idö
ben merül fel a gondolat a magyar kultúráért aggódó írókban : lapot kellene alapítani a magyar
nyelv, az irodalom és a tudomány ápolására. Az ötlet kétségtelenül Kazinczyé. Hárman: Ka
zinczy, Baróti és Batsányi meg is indítják az els~ modern magyar folyóiratot, a Magyar Mu
seumot. Jelentőségét és értékét legjobban a kortárs tudós bencés apát, Guzmics Izidor véleménye
tükrözi, aki a lap megalapításától, I787-től számította a magyar irodalom megújhodását, új kor
szakát. A vállalkozás kezdeményezője, tekintélyt adó oszlopa: Kazinczy. A mozgató erő azon
ban Batsányi a maga igényességével. Nemcsak lelkesedésével szolgálja a lapot, hanem tudásával
is, amely meghaladja nemcsak életkorát, de a korszak magyar társadalmának színvonalát is. Ka
zinczyról- minden érdemét elismerve - sokszor megállapították : nemegyszer kritika nélkül lel
kesedett idegen mintákért és k?ra divatos eszméiért. S azt is, hogy jókora adag hiúság fűtötte.

E két vonása okozta a köztük kirobbant konfliktust. Kazinczy ragaszkodott hozzá, hogy ő írja a
Magyar Museum bevezető cikkét. A jozefinizmusértlelkesedett, s ezt Batsányi nem tudta elfo
gadni, mert a magyar függetlenség és szabadság ellenségét látta a kalapos királyban. Nem vitás,
fiatalosan meggondolatlan és kíméletlen volt a nagy tekintélyű irodalmi vezérrel szemben: egy
szerűen átírta a cikket. Kazinczy soha nem tudta megbocsájtani a sértést. Hiába voltak szabad
kőműves páholytársak, nem békült meg Batsányival azután sem, hogya Martinovics-összeeskü
vés nyomán mindketten meglakták az osztrák börtönöket, és Batsányi békejobbot próbált nyúj
tani felé. Leveleiben nemcsak becsmérli őt, hanem a legsúlyosabb gyanúsításokkal gázol becsüle
tébe.

Annak a Batsányinak a tollából pedig, akit összeférhetetlennek és hatalmaskodónak mondott
Kazinczy, egy sor olyan költői levelet olvashatunk ebben a hasonmás kiadásban is, amelyek
őszinte és áldozatkész barátnak mutatják be, olyan barátnak, akit boldoggá tesz a költőtárs sike
re és bánattal tölt el megpróbáltatása. Nagy szívének bizonysága olyan költeményei - hogy csak
néhányat említsünk - mint a Serkentő válasz Virág Benedekhez, a Tartóztatás Baróti Szabó Dá
vidhoz, Levél Szent-Jóbi Szabó Lászlához, Bansaihoz, Kisfaludi-Himfihez,

Hosszabb és alaposabb elemzést kíván és érdemel Batsányi viszonya a katolicizmushoz. Katoli
kusnak született, szerzetesi iskolákban nevelkedett, legtovább a piaristáknál. Előbb említett első
munkája - mint láttuk - jezsuita és piarista ihletésekről tanúskodik. Később, amikor a francia
forradalom eszméiért lelkesedik és azokban keresi azt az erőt, amely nemzetét és hazáját felemel
heti, a konzervatív körök támadják, köztük a korabeli papság maradi elemei is. "A józanul
okoskodó és beszélő embereket itt hamar jakobinusoknak nevezik - panaszkodik egy levelében
Batsányi, s hozzáfűzi - A papok különösen űzik régi mesterségeket." Egy másik levelében így ír:
"Nekem azt merte ezelőtt két esztendővel egy valaki mondani: Mintsem a mi religiónkban legke
vesebb változás legyen - tudjuk, mit értenek ők a religió neve alatt - inkább vesszen el az egész
magyar haza." Ismét más helyütt kikel a ,józan észnek ellenségei" ellen, akik "egész spanyol
inkvizíciótakarnak béhozni". Ezért is akart sürgősen megszabadulni Kassától, "ettől a tót or
szágtól és papfészektől".

Ellensége lett volna Batsányi a katolicizmusnak és a klérusnak? Felségsértési és hazaárulás!
perében az egyik vádpont ellene, hogy Szentjóbi Szabó Lászlóhoz írott versének szavai a papok
ra vonatkoznak: Ti boldogságunk dühös ellenségi! Sötétség I Szemtelenül csevegő vad terjesztői!

mikor lesz I S lesz-e gonosz szándék toknak valahára határja . ...-.
Batsányi Mentő írás-ában részletesen s önérzettel válaszol erre a vádra: " ... én ezeket az elvi-
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selhetetlen vétkeket, amelyeket egyesek követtek el, bárha még oly sokan voltak is, sohsem tulaj
donítottam az egész testületnek! Pedig nagyon sokan vannak, akik szüntelen tevékenységükkel
bizonyítják a tisztelendő klérus ama törekvését és szándékát - amelyet a legutóbbi öt évben az
egész világ elött kifejezetten kinyilvánított -, hogy nem engedelmeskedik a törvénynek, söt a feje
delem és a haza tekintélyének sem; sohasem vetettem a tisztelendő klérus szemére (melynek tag
jai közt számos jó, kiváló és kitűnő férfit ismerek és becsülök) oly súlyosbűnt, mely a keresztény
vallás szellemével is egyenes ellentétben van s az egész emberi nem átkára méltó; sohasem nevez
tem a papságot minden felvilágosodás ellenségének l" Majd igy fogalmazza meg saját társadalmi,
politikai hitvallását: ,,»Imádd Istent, tiszteld a törvényt, szeresd felebarátodat« - ezek azok az
alapelvek, amelyeknek minden jól berendezett államban a társadalom alapjaiként szentnek és
sérthetetlennek kell lenniük; ezeket kell tiszteletben tartania minden oly vallásnak, mely nem
meröben ellentétes az ésszel, az ember céljaival és a politikai testület egységével. Ezek azok az
alapelvek, melyeket szavával, működésével, példájával tanított, amelyekre egész tanítását felépí
tette az Igazság ama nagy, isteni Követe. De noha az Ember Fia - kedves és·gyakran használt ne
ve ez neki! -, ki életével és szavaival az emberek szeretetre méltó testvérének tanúsítá magát, nem
akart uralkodni, sőt maga volt a szelídség és a tiszta szeretet - némelyek inkább félelmetesnek
akarják őt bemutatni."

Jézus emlegetése nem harmadkézből átvett frázis. A Szentírást nyilvánvalóan rendszeresen
forgatta, mégpedig a katolikus Káldi-féle fordítást, amelyet rendkívül nagyra becsül: "Kil
di ... magyarságára nézve a Bibliának fordíttóji között még ma is úgy tündöklik, mint a fényes
hold a tsillagok között ... " --vallja egyik tanulmányában. Másutt: " ... bizonyos és tagadhatat
lan igazság, hogy Káldi György azon első karbéli és igen kevés számú Magyar Írók közé tarto
zik, akiket minden fogyatkozásaik mellett is úgy illik és úgy kell néznünk, mint a Nemzeti Nyelv
nek legfőbb díszeit és legerősb oszlopit. " Amikor a napóleoni seregekkel együtt elmenekül Bécs
ből, feleségéhez, Baumberg Gabriellához írott leveleiben is megemlékezik Káldiról. "A nagy ma
gyar biblia Káldi-féle fordítását ne felejtsd el magaddal hozni" - írja neki, mikor az asszony hoz
zá készülődik Párizsba.

S hogy nemcsak mint a magyar nyelv forrását kérte a Bibliát, hanem lelki olvasmányként is,
azt leveleiben tett más nyilatkozatai bizonyítják. Batsányi és Baumberg Gabriella levelezését a
belőle sugárzó szerelem, a tiszta emberség és a mélységes istenhit teszi megragadó, elgondolkoz
tató olvasmánnyá. APárizsból 1810. március 2-án kelt levelében olvashatjuk: "Téged azonban,
kedves Gabriellám még viszont foglak látni. Ezt a vigasztalást, ezt a boldogító reményt se Isten,
se halandó ember ne vegye el tőlem. Azért most ne sírj, emeld fel lelkedet, remélj és légy állhata
tos a kitartásban. Isten, ki bennünket egymásnak teremtett s kinek jósága összehozott bennün
ket, él még fölöttünk. Ő a mi atyánk, ki jó és nemes. Vessük alá magunkat rendelkezéseinek,
mert csakis őrá és saját magunkra támaszkodhatunk, nem pedig az emberekre. Az ő hatalmára
és segítségére kell építeni végső reménységünket, hogy ne csalatkozzunk többé számításainkban,
mert nincs e világon más biztonság, amiben menedéket találhatnánk."

Isten kezét, a gondviselés intézkedését látja életének minden fordulatában, bukásaiban és még
botlásaiban is. Bizonyság erre az a levele, amelyet 1810. december 14-én írt feleségének Párizs
ból: "Ti egykor azt hittétek, hogy Bécsben is biztonságban megmaradhattam volna, pedig már
akkor rég a föld alatt lennék. Természetesen, hiba, soha meg nem bocsájtható hiba volt kiván
dorlásom ... De ez a számítás nem tőlem származott s ez a hiba adta vissza az életemet, szabad
ságomat és ez mentette meg nevemet mind a jelenkor, mind az utókor előtt s ezért engedte Isten,
hogy elkövessem ezt a hibát. Ő jelölte ki számomra azt a jótékony nemtőt, aki egy üldözött élet
szenvedései és hányódásai között biztos kézzel irányította sorsomat ... "

Gabriella méltó partnere a hitben: "Jö.ü el Szentlélek, töltsd meg a benned hivők lelkét - írja
pünkösd napján kelt levelében férjének -, s gyújtsd meg azokban a szeretet tüzét. Így hangzik a
mai nap fohásza, melyet én is lelkem mélyéből küldtem az égbe ... Mint látod, Isten erőt és ki
tartást ad nekem, mert itt állok üldözőid között rendületlenül és félelem nélkül ... "

Igaz, voltak időszakok, amikor Batsányi keserű kérdésekkel ostromolta az eget és tette mér
legre Istenbe és eszményeibe vetett hitét: ... Ó kit lenni hisz és imád / E szenvedő sziv, mindenek
atyja, te! / Elnézed ezt? Vagy költemény csak / Lételed? agyszülemény? hiu váz?
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Ezeket a szavakat azonban a sötétség óráinak kísértője adta ajkára, amely nemcsak a szabad
ságszeretet megszállottját. a forradalmárt kísérti meg, hanem a szenteket is.

Istenhite ott izzik és lobog még legforradalmibb költeményében is, amikor vad haraggal fenye
geti a forradalom ellen fegyverkező uralkodókat:

Nincs Isten? - Nincs aki vigyázna rátok?
Dühös vakság tokban tán azt gondoljátok?
Nem döfhet le porba, minthogy nincs birátok,
Nemzetek átkával terhelt koronátok?

Batsányi istenhitét is a valódi értékek őszinte keresése jellemzi. Ezért, mint az ószövetségi pró
féták, nemcsak panaszos, de haragos kérdésekkel tud a világ Teremtője, az emberek atyja, min
den értékek ősforrása felé fordulni. Ezért is kapta meg Isten látásának azt a kegyelmét, amely a
börtönben írott A'Szenvedőcímű versébőlárad. A vers a hasonmás kiadásban is olvasható, mot
tóját Jób könyvéből vette kedves Káldijának fordításában: Lehelletem elfogy, napjaim megrövi
dülnek, / és tsak a koporsóm vagyon hátra. (Jób XVII. R).

A vers a legszebb magyar istenes költemények egyike; megérdemli, hogy néhány rész1etét
ideidézzűk.

Elmém veszélyes andalgásiból
magamba térvén, 's zárhelyem'
Ezernyi könyveimmel ázatatott
Porába hajtván térdemet,

Némán imádva tisztelem
Mennyei nagy felségedet!
Leborulva tsudálom
Megfoghatatlan bölts tetszésedet! ( ... )

Elődbe terjesztem - ne vesd meg, oh Uram!-:
Elődbe terjesztem szokott kérésemet.
Halld meg keservem tengerének méllyiből

Hozzád kiáltó lelkemet!

Tekints te rám! Atyai kegyelmednek fényiből

Botsásd fejemre tsak egy sugárodat !
Ne hagyd el, oh Irgalmazó!
Ne hagyd el alkotmányodat. ( ... )

Mik vagytok ti,
Hogy én-velem hálákat adgyatok?
Hogy az UR-nak én-velem
Illő ditséretet mondhassatok ?

És ki vagyok én' hogy Tégedet
Méltán ditsérjelek?
Hogy Tégedet, Mindenható!
Ditsérni merjelek?

Én, por! veszendő féreg! én ditsérjem a Te
Nevezhetetlen
Gondolhatatlan,
Isteni nagy felségedet?

Én, Téged! Óh Te, aki vagy!
Téged, ki mindenkor valál!
És lenni fogsz
Szünetlenül! ( ... )

Nem volt üres szólam Batsányi Mentő írás-ának az a mondata sem, hogya korabeli klérus tag
jai közt sok kitűnő férfit ismert és becsült. A Magyar Tudósokhoz címü irásában így nyilatkozik: i

"Nem lehet a tudós, figyelmes Magyar Hazafinak vigasztalódva nem látnia, s örömmel meg nem'
esmérnie, hogy most a Magyar Egyházi Rendben sok olly jeles kedvelőji s bölts és tehetős pártfo
góji találtatnak a nemzeti nyelvnek s litteratúrának, akik minden értelmes hazafi társaik szíves
tiszteletére méltán számot tarthatnak, annyival is inkább, mivel Országszerte tudva lévő dolog,
hogy ebben Ök adhatnak legjobb, legszebb és legfoganatosabb példát!"

Csak utalni kell rá, mert ismert tény, mily nagyra értékelte Ányos Pál, Faludi Ferenc, Virág
Benedek költészetét, s hogy nemcsak becsülte őket, hanem harcolt elismerésükért. helyükérta,
magyar irodalomban.

Egész életén át a legmagasztosabb eszmékért lelkesedett: Álljon fel az Erkölcs imádandó székit
/ Nemzetek, országok, hódoljatok néki! / Uralkodjék köztünk Ész, Érdem, Igazság, / TörvetrY"s'
Egyenlőség s te, áldott Szabadság! Szenvedélyesharaggal fordult mindazok ellen, akik megsé'rt~t
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ték az ember legalapvetőbbjogait és értékeit. "Vérre sóvárgó koronás gyilkosoknak" nevezte ko
ra gőgös uralkodóit, megvetette a mások, őseik érdemeivel hivalkodó nemtelen nemeseket, "a
sötétség szemtelenül csevegő vad terjesztőinek", az "ostobaság véres zászIóihoz esküdt vakbuz
góknak" titulál ta eszméinek ellenségeit, még ha reverendában jártak is.

Szenvedélyének vulkáni kitöréseit azonban - ha valódi arcát akarjuk látni ~ nem lehet kira
gadni munkásságának, életének egészéből. "Mindenben illő célt s határt kell tartanunk" - vallot
ta Horatiussal. A horatiusi elv az ő megítélésében is legyen irányadó. Az iskolákban, ahol tanult,
a latin kultúrát a magyar műveltség alapjának, Rómát Pannónia révén a magyar történelem
szerves előzményének tekintették. Ezt a felfogást elfogadta, izzó hévvel és tűzzeI élte. Első mun
kája előszavában Rómát, a Világ Asszonyát, a "böltseség és vitézség szülő anyjának" nevezi.
A római jellem az eszményképe, az az ember, aki hitványságot nem tesz és nem tűr el. Két legfor
radalmibb kőlteményexözülaz egyiknek - amelyből az iménti idézet való - A látók titka a címe.
Az ő látója a római vátesz és az ószövetségi próféta magyar megfelelője. Magát szólítja és biztat
ja "látónak". S ráillik a név, mert ugyanakkor, amikor előde a magyar forradalmár költőknek,

utóda is a váteszeknek, bárdoknak, prófétáknak. A hasonmás kötet egyik betoldott lapján a Ma
gyar Íróról szól, aki - Mint az égő fáklya, mely sötétben lángol. / s magát megemésztve másoknak
világol ... - világítani akart. Ezért lettek hívei, jóbarátai az általa ostorozott osztályok legjobb
jai is. S egyenes, haragjában is jót akaró férfias jelleméért szerették rajongva azok az asszonyok,
akiket közelebb engedett szívéhez. Ezért siratta halálig a gazdag magyar nemeslány, Ilosvay
Krisztina, és követte őt szegénységbe, száműzetésbe az ünnepelt osztrák költőnő, a "bécsi
Sappho", Baumberg Gabriella. Imént idézett versét e szavakkal végzi:

Saját érdemében lelvénfő jutalmát,
Népe jobb részében veti bizodalmát,
S reményli, hogy Árpád igaz maradéki
Hiv fáradozásit megköszönik néki.

A köszönetnél többet érdemel. Megérdemli. hogy a késői maradék olvassa legszebb írásait és
tanulja belőlük az eszmék izzó szeretetét.
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Szilnyi István r6maialbuma. Szőnyi István festő Rómában
élő lányának, T. Szőnyi Zsuzsának összeállításában jelent
meg a kiváló nyomdatechnikával kivitelezett. színes rep
rodukciókkal diszített album, amely nemcsak "reprezen
iatív emlékeztető", hanem hasznos dokumentum is egy
ben;hiszen a benne megidézett 35 Szőnyi-mű (tusrajzok,
tempera- és olajképek. akvarellek, gouache-ok) eddig csu
pán a Triznya házaspár otthonában volt látható. Az elő

szó, Genthon István írása sem olvasható másutt; ez Kollá
nyi Ágoston 1957-ben forgatott Szőnyi-filmjének beveze
tője.

Az albumban közölt 16 Szőnyi-levél pedig a festö hét
köznapjaiba. töprengéseibe és gondjaiba enged bepillan
tást 1949-től az utolsó, 1960. augusztus 21-én kelt levélig.
Minduntalan jelezve "Apu, az öreg Kolléga", "Zsuékhoz,
Fixi és Faxi kollégákhoz" fűződő féltő és segitő szeretettől

áthatott kapcsolatát. A levelekben beszámolók olvasha
tók, néhány hazai anekdota Szép Ernőről. Pólya Tiborról
és más barátokról, ugyanakkor megszivlelendő tanácsok
a mesterség titkairól, pályakezdő fiataloknak. Vallomá
sok a művészetről, élményekről, olvasmányokról. elődök
ról éS kortársakról. A legkedvesebb talán egy rajzos tudó-

sitás a fecskék érkezéséről és remélt fészekrakásáról "Ze
biben" (Zebegény). valamint beszámoló Betyár, a kutya
viselt dolgairól.

A kötetet Szabó Ferencnek Szőnyi Zsuzsával és Triz
nya Mátyással folytatott beszélgetése zárja. Szőnyi Zsuzsa
a zebegényi időkre. .modell-létére'' emlékezik, Triznya
Mátyás itthoni és római pályakezdésére. majd az idős

Szőnyi István kétszeri római tartózkodását (1957 ősz;

1959 és 60 tele) elevenitik fö\.
A színes reprodukcíók korábban nem ísmert Szőnyi

művekkel ísmertetnek meg bennünket: a festő panteizmu
sa, élet- és emberszeretete. családjához való alkotó ragasz
kodása, az annyira rokonszenves bensőséges mikrovilága
ezekben is megmutatkozik. Nem kevés kiemelkedő erejű

művet (Halászok, Vetkőző nő, Női akt, ágy előtt, Hárman
stb.), nagyszerű vázlatot (Józse! és testvérei, Kecske-legel
tetés, Lóháton. Tükör előtt stb.) láthatunk, az album borí
tóján pedig a részletében felnagyitott Öreg halász nyitja a
sort.

Szivesen látnánk egyszer valamennyit hazai tárlaton.

Bodri Ferenc
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