
hitelesítő eleme, mint az, amit elmondha
tunk. Nála is alapvető jelentőségű a "sze
retet" eszménye, mely a hűséggel karöltve
nemesíti az embert.

RÓNAY LÁSZLÓ

•
Nemeskürty István:
Diák,
írj magyar éneket

Nemeskürty István kétkötetes munkája: a
Diák, írj magyar éneket jellegzetesen nem
zeti irodalomtörténet. Nemcsak tárgya, ha
nem felfogása következtében is; irodai,
munkat úgy szemleli és úgy mutaja be
mint nemzeti kultúránk, történelmünk és
létünk legfontosabb letéteményesét, amely
nemcsak kifejezi a nemzet tudatát, hanem
tevékeny módon közre is hatott ennek ala
kulásában. A magyar irodalom nagy értékei
ilyen módon egyszersmind a nemzeti szel
lem reprezentánsai. Ezekről az értékekről 
kialakulásukról. jelentőségükrőlés történel
mi sorsukról - akar képet adni a közel ezer
lapos összefoglalás. Ahogy a rövid bevezető

mondja...Ez a könyv itt a könyörtelenül
iramló idővel dacoló értékeket veszi szám
ba irodalmunkból, a szokottnál inkább te
kintve ki a társadalom történetére, írók és
olvasók viszonyára. Mert olvasók nélkül
irók sincsenek."

A társadalomtörténeti megközelítés igé
nye Nemeskürty müvében inkább a müve
lödéstörténeti háttér pontosabb kirajzolá
sát jelenti. Ez a sokatmondó kép minden
képpen a vállalkozás egyik erénye, min
denképpen .az olvasó hasznára van. A
könyv írója érezhető érdeklődéssel gyűj

tötte össze ennek a müvelödéstörténeti
képnek a mozaikjait: alapos ismertetést ad
a magyar középkor egyházi, kolostori kul
túrájáról, az Anjou-királyok udvarának lo
vagi életéről, a XVII. század végének po
litikai vitáiról. a reformkori Pest-Buda tár
saséletéről. vagy éppen a kiegyezést köve
tő országos fellendülés sajtóviszonyairól.
Nagy tárgyismerettel idézi fel az ábrázolt

korszakok "hétköznapi életét", kivált az
irodalmi élet köznapjait, az irodalmi sajtó
harcait, a könyvkiadó munka alakulását,
az irók közötti kapcsolatokat.

Mindezzel közelebb hozza a mai olvasó
hozja régmúlt idők emberét, társadalmát,
müvelödési ·helyzet~t. A szerzö az átlagos
olvasóra gondolt, midön nagy munkájába
fogott: arra, akivel nemcsak .a fontosabb
adatokat kell megismertetnie, hanem aki
előtt lehetőleg a múltat is meg kell eleve
nitenie. Ezt a szándékát mutatják iroda
lomtörténeti összefoglalásának c.regényesí
tett." mozzanatai, Gellért püspök legendá
jának ismertetését például szinte nevel
lisztikus hangütéssei vezeti be, s hasonló,
képpen "regényesített" jelenetet többet tÍS
idézhetnénk.

Az elbeszélö-leíró mozzanatok mégsem
teszik mesélővé a könyv stílusát. Erről a
bőven idézett irodalomtörténeti dokumen
tumok gondoskodnak: nemcsak a verses
és prózai idézetek, hanem a tanulmányok
ból vett szemelvények, az oklevélszövegek,
a szónoklatokból, publicisztikai müvekböl
citált gondolatok. A felidézett történeti
dokumentumok nemcsak akorábrázolás hi
telességét mélyítik el, hanem hozzájárulnak
a históriai "illúzió" teljesebb felkeltéséhez
is: az olvasó életszerűbben látja maga előtt

a bemutatott irodalomtörténeti eseményt.
Irodalmunk nagyalkotásairól, ehhez ké
pest, halványabb képet ad: inkább a művek

keletkezésének körülményeit, a bennük ki
fejezésre jutó eszméket, gondolatokat elem
zi, mint poétikai tulajdonságaikat, esztétikai
értékeiket.

Nemeskürty István olvasmányos átte
kintésre törekedett, éppen ezért nagy te
ret adott személyes érdeklődésének, ízlésé
nek, ítéleteinek. Nem "hivatalos" iroda
lomtörténetet akart írni, s ezért bővebben

szólt azokról - Balassiról. Zrínyiröl, Petőfi

ről, Adyról. József Attiláról -, akikhez érez
hetően vonzalmai kötik. Vannak felfedezé
sei vagy újra-felfedezései is, például Var
gha Gyula, Biró Lajos, Erdős Renée, Szép
Ernő, Terescsényi György. Ezek a szemé
lyes vonzalmak színesebbé teszik a képet,
amelyet irodalmunkról adott. Máskor vi
szont, úgy érezzük, mostohán kezelt jelen
tékeny alkotó egyéniségeket, például Ke
mény Zsigmondot, Szabó Dezsöt, s irodal
munk katolikus vonulatáról sincs itt külö-
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nösebb mondanivalója. Az eddigi iroda
lorntörténetektöl eltéröcn nagy figyelmet
szentelt a szórakoztató irodalomnak, ál
talában az irodalmi kultúra és az olvasó
közönség találkozásának. Munkája maga is
hozzá tud járulni e találkozás elmélyíté-

HONISMERET

A máriabesnyői

kegyhely

Máriabesnyő országos hírű búcsújáróhely,
Gödöllő része. A Budapest-Miskolc között
vonatozók csupán néhány másodpercig
csodálhatják a fák lombjai közül magasba
nyúló templomtornyát, akik viszont autóval
haladnak arra, s pihenőként befordulnak a
templomhoz vezető székelykapun, gyönyör
ködhetnek a ritkaságszámba menö érdekes,
emeletes templomban. Az altemplomba vö
rösmárvány keretes ajtó vezet, a felső temp
lomba oldalról lehet bejutni. Előtte feszület
áll, rajta a keresztre feszítés eszközei: tövis
koszorú, szögek, kalapács, dárda, szivacs,
korbács, a kereszt tetején pedig a három
szor kukorékoló kakas ércszobra. Tavasztól
őszig ezrek zarándokolnak ide vasárnapon
ként, de hétköznap is érkeznek kisebb bú
csújáró csoportok.

A besnyői kegytemplom építésének előz

ményeit a helyi néphagyomány többféle
változatban ismeri. Az egyik szerint gróf
Grassalkovich Antal, az akkor még lakatlan
Besnyő birtokosa egy alkalommal e tájon
kocsikázott feleségével, s közben elragadták
őket a lovak. A grófné kétségbeesésében
Máriához fohászkodott, és néhány pillanat
múlva a megvadult állatok lelassítottak, az
életveszély elmúlt. Hálából a házaspár ká
polnát emeltetett Mária tiszteletére. Termé
szetesen nem hiányoznak a kegyhely törté
netéről árulkodó eredeti írásos feljegyzések
sem, jóllehet a háború idején, a front át
vonulásakor egy részük elpusztult. Így az el.
sö időszakról kevesebb, a múlt századról
már bőségesebb az adatforrás, e században
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séhez: szándékát talán így fejezhetnénk ki,
az Adytól vett címnek megfelelően: "diák,
olvass több magyar éneket!" (Gondolat,
1983)

POMOGÁTS BÉLA

pedig számos iras, füzetszerű kiadvány lá
tott napvilágot a búcsújáróhelyröl,

A kápolna építését 1759-ben kezdték meg
a török időkben elpusztult falu templomá
nak helyén. A terep rendezése közben a
munkások egy kis, csontból faragott XIV.
századi Mária-szobrot leItek, amit Grassal
kóvich Antal ezüsttartóba foglaltatott, fele
sége pedig a gödöllői kastély egyik kápolná
nak berendezett földszinti helyiségében he
lyezett el. A besnyői kápolna két év alatt ké
szült el, s 1761-ben Nagyboldogasszony nap
ján szentelte fel Salbeck Károly váci segéd
püspök. Főoltárára a Lorettóban lévő Má
ria-szobor ébenfából kifaragott mása került.
A nép kérésére azonban hamarosan a
csontszobrot is kitették minden Mária
ünnepen. Ezek az ünnepek egyre több em
bert vonzottak a környékból. akik számára
különös élményt jelentett a gyalogos zarán
doklással egybekötött istentisztelet.

A kápolna gondozására Grassalkovich An
tal remetehajlék építését határozta el, de az
odajárók folyton emelkedő száma miatt úgy
döntött, hogy zárdát létesít. Az előkészületi

tárgyalások után három kapucinus barát ér
kezett Gödöllöre, akik átmenetileg a kas
télyban kaptak szállást. A gróf megállapo
dott velük, hogy gondoskodik ellátásukról:
évi ötven öl fa, ötven akó bor, százötven kö
böl gabona és ezer forint járandóság ellené
ben mindennap misét mondanak az alapí
tók lelki üdvéért. A gróf a későbbiekben te
temes költséggel halastava t ásatott, s másfél
mázsa halat hozatott bele a Tiszából. hogy
megkönnyítse a barátok böjtöléset.

A kolostor 1763-ban készült el, s decem
ber 7-én fényes' ünnepség közepette, az or
szág különböző részéről érkezett előkelő-


