
MERÉNYI HAJNALKA

1974-ben született Nagy
károlyban. Egyetemi ta
nulmányait az ELTE BTK
magyar-történelem sza
kán végezte, jelenleg a
magyar irodalmi doktori
iskola hallgatója.
Római kutatómunkámat,
amelynek során a versek
a birtokomba kerültek, a
Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma a
Klebelsberg Kunó Ösz
töndíjjal támogatta. Kö
szönet érte.

1Hajnal János Rómában
élő festőmüvésznek szó
ló levél (1951. április 4.).

Ezúton fejezem ki
hálámat Hajnal János

nak, hogy közlésre bo
csátotta a leveleket, kö
szönöm Csorba László
nak, hogyalevelezésre

felhívta a figyelmemet,
és Szabó Győzőnek,

hogya leveleket átadta
nekem. E levelek egyike

tartalmazza magukat a
verseket.

21951. március ll-én
írt levél

3UO.

Cs. Szabó László
kiadatlan bökversei
"Kedves Barátom, idemellékelem az említett művészettörténeti

bökverseket. .. Nagyon érdekel, hogy miféle rajzokat képzelnél
hozzá?'" Ezekkel a szavakkal kezdődött 1951-ben egy rövid életű

levelezés az éppen Firenzében élő író, Cs. Szabó László, és a Ró
mában élő festőművész,Hajnal János között. A levelek fő témái: az
alábbiakban olvasható ötven versike, az író útmutatásai az ezekről

készülő ábrázolásokhoz, valamint a kész alkotások hálás méltatá
sa. Sajnos a rajzok mindezidáig nem kerültek elő a Cs. Szabó-ha
gyatékból, de a levelek lelkesült sorait olvasva egyikről-másikról

képet alkothatunk: "A rajzok nekem, édes barátom, minden vára
kozáson felüli örömet szereztek. .., imponáló, ahogy az ember ár
talmatlan bökversei a szerző szeme láttára megnőttmetamorfózis
sal kinyílnak egy másik formanyelvben ... Pontosan erre gondol
tam, egy festői »Így Írtok Tie-re, Nehéz a választás, erőszakot ten
nék magamon az osztályozással. .. Némelyik rajz azért különös
képpen megragadott ... Ötletben nagy teletalálatok: Guardi és Mo
net (gondola és argenteuili bárka), Brunelleschiék (hajbakapva
Gattamelata lován), Giorgione (a nyalánk szfinx), Vasari (a gőz

henger stréber) ... ,,2

A lelkesültség mellett azonban hamarosan felerősödött egy
másféle hang a levelekben, a művészet kérdései lassan háttérbe
szorultak az emigrációs élet nehézségei mögött. .Ajaj - hangzik
egy levélben - rímfaragó barátod rögtön felelt volna, mert a raj
zok hanyatló életlángját ismét felsrófolták kamaszos lobogásra, s
legszívesebben új párversekben felelt volna, hogy méltó legyen a
művészhez, de az ember nem csak verssel s ceruzával éL.. Keser
ves napjaim voltak, egyenesbe próbáltam tenni az angliai kiván
dorlást, s próbálok elhárítani egy szíves és sürgős átszállítást más
hová, a tengerentúlrav ' Nem sokkal azután, hogy az Amerika
Hangja washingtoni rádióadó hívására nemet mondott, Cs. Szabó
a BBC rádió munkatársa lett, Londonba költözött, és levelezése a
Rómában maradt Hajnal Jánossal hamarosan megszakadt.

***
Az ötven versike, amelyet ez a levelezés őrzött meg számunkra,
1949 és 1951 között született Rómában és Firenzében, Cs. Szabó
László hosszú, önkéntes emigrációjának első két állomáshelyén.
Rómába 1948 decemberének utolsó napjaiban ösztöndíjjal érkezett
az író az utolsók kőzőtt, akik még útlevelet kaphattak akkor Ma-
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4CS. Szabó László: lró a
diszpórában. In: Két tü
kör közt. Beszélgetések.

EMPSZ, 1977, 103.

5Hajnal Jánosnak, 1951.
április 4-én.

6CS. Szabó László:
Az elsó hetven év.
ln: Két tükör közt.

Beszélgetések. EMPSZ,
1977, 189.

gyarországon. Hamarosan azonban, még az ösztöndíjas hónapok
letelte előtt, sürgöny érkezett számára Bóka Lászlótól, a kultusz
minisztérium államtitkárától, amelyben "szolgálattételre" haza
rendelték. Ekkorra Cs. Szabóban - részben az otthonról érkezett
riasztó hírek hatására - megérlelődött az elhatározás, hogy nem
tér vissza, így a felszólításnak nem engedelmeskedett, és Rómában
maradt. Tudta jól, hogy ha nem hódol be a proletárdiktatúrát ki
szolgáló művelődéspolitikának,a cenzúra, majd az elhallgattatás
vár rá, és inkább a szabad véleménynyilvánítást biztosító emigrá
ciót választotta. Így azonban egyik napról a másikra számos nehéz
séggel találta szemközt magát: egyrészt a pénztelenséggel kellett
megküzdenie, másrészt azzal a problémával, hogy írói léte kérdé
sessé vált. A Magyarországon elismert író, a Nyugat második nem
zedékének jeles esszéistája, a Magyar Rádió irodalmi osztályának
egykori vezetője Olaszországban nem volt más, csak egy a sok
emigráns között. S ha az anyagi nehézségek ellenére folytatja is az
írást, félő volt, hogy olvasók érezhető jelenléte nélkül, magyar iro
dalmi orgánumok hiányában, ha nincs kihez és hogyan szólnia 
bár itt szabadon szólhatna -, végül mégis elhallgat. "Mégse hunyt
ki bennem az író; a Látóhatár, Katolikus Szemle s a római Anony
mus kiadó úszó deszkáiba kapaszkodott'" - vallotta hálás szívvel
visszaemlékezve Cs. Szabó. Valóban, az 50-es években számos írása
jelent meg ezekben folyóiratokban, 1953-ban az Anonymus kiadá
sában a Magyar versek Aranytól napjainkig, egy hiánypótló versválo
gatás a nyugati magyaroknak Cs. Szabó bevezető tanulmányával (a
versek válogatása is az ő munkája volt), majd 1955-ben szintén az
Anonymus adta ki elbeszéléskötetét Irgalom címmel.

Cs. Szabó első emigrációs megszólalása azonban nem az emlí
tett irodalomtörténeti tanulmány volt, nem is novella, hanem öt
ven versike az olasz művészet történetéről.

***
"Meg kéne parancsolni, hogy csak gyakorló művész beszéljen vagy
írjon művészeti dolgokról" - írta egy levelében Cs. Szabó, ő maga
mégis gyakran és szívesen beszélt és írt - nagy tudással, értőn 
ilyen témáról. Nem is titkoltan azért, hogy tanítson: "tanítani szeret
ném; nevelni az olvasót, nem elszédíteni vagy meghökkenteni, gyö
nyörködtetve nevelni. Öreg diák fiatalabb diáktársait.:" S hogy ta
níthasson, ő maga sokat tanult. Már ébredező gyermeki figyeimét
napokra, hetekre lekötötte egy-egy festő albuma kolozsvári nagyap
ja házában, és érdeklődése, tudásvágya a diák és felnőtt években is
megmaradt, és a művészettel való további, elmélyült ismerkedésre
ösztönözte. Amikor a 20-as években rövidebb-hosszabb időt tölthe
tett Olaszországban, Németországban és Franciaországban, minden
alkalmat megragadott, hogy az addig csak fényképen, reprodukci
ón megcsodált munkák eredetijét is megnézhesse. Es a művészetra

jongó szólt beló1e, amikor 1938-ban az alábbi sorokat írta a Nyugat-
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7CS. Szabó László: Má
sik Európa. In: Nyugat,

1938/1., 91.

81950-ben Rómából Fi
renzébe költözött Cs.

Szabó, ott vette felesé
gül korábbi élettársát,
Gecsö Tamásnét, aki

utána szökött Magyaror
szágról szőqesdrótokon

át. 1951 nyaráig éltek
Firenzében.

9Múhely a Mewsban. In:
Két tükör közt. Beszél

getések. EMPSZ,
1977, 147.

lOA versekröl szólva
Hajnal Jánosnak írta Cs.

Szabó: ,,Az az egyetlen
trükkjük, hogy az olasz
müvésznév rendszerint

magyar szóval
rímel" (1951. február

20-i levél).
110laszországban

használatos súlymérték
egység, 10 dkg-nak

felel meg.

ba: .Ezüstkor? Már az se? Vaskor... Két háború közt élünk, sőt az
új háború első szakaszában, sőt a polgárháború kellős közepén.
Ezüstkor? A legrosszabb vaskor, kajánkodik az ember, kéjes önmar
cangolással s könnyekig lágyul a maga sorsán. Hát ez mind igaz.
De van egy másik valóság is, amit taktikából elhallgatunk, vagy
ijedtünkben nem is látunk. Egy másik Európa, amiről senki sem be
szél. ..A sors eléggé meg nem hálálható kegyéből kisrészt magam is
láttam ezt a másik Európát, amit pedig nem láttam, hírból, képről

ismerem. Pusztán emlékezet után fölsorolom, miféle kiállítások vol
tak az idén Európában. Tintoretto (Velence), Gonzaga (Mantova),
Giotto (Firenze), Barokk művészet (Turin), Maillol (Páris), Remb
randt rajzok (Párizs), Franz Hals (Haarlem), Cranach (Berlin), Nem
zeti művészet (Berlin), Rippl-Rónai József (Budapest). Ennyiról tu
dok emlékezetból. Ha nagyon beszoptam a rémhíreket, altató he
lyett katalógusaikkal fekszem le. Éjfél is elmúlt, lapozgatok. Iste
nem, ez még mind itt van, mind a mienk, emberek csinálták, embe
rek őrzik, emberek szeretik. Elnevetem ma?am. Vaskor? Fordítsd
meg a kukkert! Egyszerre aranykorrá lesz."

***
1948-ban azonban a Szellem aranykorát hirdetve, védekezőn félre
fordulva sem lehetett nem érezni az egyre határozottabban körvo
nalazódó új rendszer fenyegetését Magyarországon, így Cs. Szabó,
aki íróként megalkudni nem volt hajlandó, az emigrációt válasz
totta. Az olaszországi élet, a régóta csodált Róma és Firenze" han
gulata, levegője a súlyos gondok közepette is felszabadító és ter
mékenyítő hatással volt rá. Emberként és íróként egyaránt sokat
kapott Olaszországtól, visszaemlékezései évtizedek múlva is a
szeretet ésa hála hangján szólnak: "Azt szeretem, ami az ellenté
tem: a latinokat... , mulattat és elbájol szertelen, agresszív önimá
datuk. Róma volt jó, ott volt jó élni ... Angolul legalább ötször ak
kora a szókincsem, mint olaszul, de ha tréfálni vagy kedveskedni
akartam a feleségemmel, gyakran olaszul szóltam hozzá, soha sem
angolul.r"

Ez a latinos, tréfáló játékosság az Olasz művészettörténet versei
nek fő jellemzője. Sorpárjaiban felvonul előttünk minden olasz
festő, szobrász, építész, aki csak számít, és akinek a neve töb
bé-kevésbé alkalmas volt arra, hogy rímpárba kapcsolódjék egy
magyar szóval.i" Ahol ez nem sikerült, ott Cs. Szabó egy kis fur
fanghoz folyamodott: Cimabue, Botticelli, Carpaccio és Caravaggio
neve nem rímhívóként áll a sorban, a Tintorettora pedig nem ma
gyar, hanem olasz szó rímel, az eito."

Ha Cs. Szabó csupán ezekben a bökversekben írt volna az
olasz művészettörténetről, nehéz volna kitalálni, kit értékelt
többre, kit kevesebbre, kik voltak a kedvencei: a művészi érték
ítélet és a személyes szimpátia alárendelődik a játék- és rím
kényszernek. A versikékből minden alkotó életének, művészeté-
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12PI. Az öreg Michelan·
gelo, Az útrahívó

(Carpaccióról), A bar
langkutató (Leonardo da

Vinciről). Ezeken kívül
hosszan szól kedvenc
olasz művészeiről 

Bernini, Tiziano,
Raffaello - a Római

muzsika című esszére
gény lapjain.

13Római muzsika. Mag
vető, Budapest, é. n.

(1988), 26.

14Az öreg Michelangelo.
ln: Alkalom. Esszék iro

dalomról, művészetről.

Gondolat, Budapest,
1982, 104.

15Hajnal Jánosnak szóló
levelében Cs. Szabó írta

ezt a versekről

(1951. február 1.)

16Hajnal Jánosnak írt le
vél, 1951. február 20.

17bóka: Bóka László író,
1948-49-ben kulíuszrni
nisztériumi államtitkár;

tutus: Ortutay Gyula
néprajzkutató, a 40-es
évek elején Cs. Szabó

helyettese a Magyar Rá
diónál, ekkor kuiluszmi

niszter; helén: valószínű

leg Trencsényi-Waldapfel
Imrét takarja, de bizo-

nyosat erről, sajnos,
nem sikerült
megtudnom.

nek vagy személyiségének csupán egy-egy Cs. Szabó által jelleg
zetesnek tartott vonását ismerjük meg. A nagyra becsült, szere
tett művészeknek azután később, a 60-as években nagyesszéket
szentelt Cs. Szabo." Ezekben szólal meg igazi hangján, az elem
ző bemutatásban is ámuló elismeréssel, helyenként áhítattal
Michelangelóról, Leonardóról, Berniniről. A versek Mihály-angya
láról írja például ihletett, szép tanulmányaiban ezeket a sorokat:
" ... volt egyszer egy szomorú ember, aki nem halhat meg többé,
mert vigaszára szorul a föld,,13 .Kudarc volt Michelangelo élete.
De ma is ő tartja bennünk méltóságunk hitét.,,14

Az emigráció első éveiben azonban sem az idő, sem az élet
helyzet nem kedvezett a nagyobb, kiérlelt munkáknak: a nyugta
lanság, zaklatott lelkiállapot, ami szükségszerűen jellemezte eze
ket a hónapokat, a bökverseken is rajta hagyta a nyomát. Nem a
versek egyenetlenségeire, meg-megzökkenő ritmusra, rímre kell
gondolnunk - ezeket tévedés volna számon kérni az áprilisi tré
fának" szánt Olasz művészeftörténeten, különösen úgy, hogy Cs.
Szabó sohasem hagyja elfelejtenünk: csupán játékról van szó. Erre
figyelmeztet a "fa presto-ijeszto" rímpár és az ilyen sorok: "Ha jól
forog nékem a római lottó, / Legyen a nyeremény egy Lorenzo...
Bernini. /Majd adok én nektek kínrímet!/" A másféle érzést, a
keserűséget, ami az emigrálni kényszerült Cs. Szabót eltöltötte, az
ironikussá élesedő hang mutatja az alábbi sorokban: "Régi nagy
uraknak tetszett Tiepolo, / Népuralmi korban szebb a vizipoló."

Az ilyen sorok olvastán felvetődik a kérdés: kihez, kikhez is
szól valójában Cs. Szabó? Tényleg az "új magyar köznevelés"
számára írta-e ezeket a verseket? Az olyan, nem széles körben
ismert festők nevét látva, mint Orcagna, Luca Signorelli vagy a
"Fa presto"-nak is nevezett Luca Giordani, bizonyosak lehetünk
abban, hogy Cs. Szabó nem a "kis marxista gyerekek"-hez szól.
A versikék olyan tudásról tanúskodnak, amely csak egy szűk ré
tegnek volt sajátja, és számos olyan, "ínyenceknek való titkos
műtörténeti pletykust" " hordoznak, amelyet csak kevesen ért
hettek. A versek megírásával Cs. Szabó - aki az emigráció előtti

években művészettörténetet tanított a Magyar Képzőművészeti

Főiskolán - bizonyságot tesz arról, hogy ez a tudás neki to
vábbra is a birtokában van, ugyanakkor megmutatja elhatároló
dását is a népuralmi kortól, amellyel megalkudni nem tudott, s
amely így a hazája elhagyására kényszerítette. Ezt az elhatároló
dást hangsúlyozzák az ilyen sorok: "Papi reakció barokk korban
a kép", vagy a "Magyar honunkban új stílust teremt a nép!" Az
utolsó sorokban ("Művészetünk egén / bóka, tutus, helén / ra
gyog mindörökre") személyesre fordul a vers: Cs. Szabó ironiku
san és némileg sértett hangon vádolja a bóka, tutus, helén nevek
által megidézett tudósokat, művészeket, egykori ismerőseit és
munkatársait, akik a hatalommal kiegyezve ~elentős pozíciókhoz
jutottak a magyar művelődés irányításában.'
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lBA gondolat így folytató
dik: ,,Az. embernek a mai

életveszélyes világban
gondolnia kell a sírontúli

műveire is...•
(1951. február 20.)

CS. SZABÓ LÁSZLÓ

lBezerédj Amáliáról van
szó, aki kislánya,

Floriana számára maga
írt a nevelést segítő ver
ses-mesés-<lalos köny-
vecskét. A .Flóri köny

vé"-t Bezerédj István, a
kislány édesapja jelen
tette meg 1839-ben, a

felesége halála után egy
évvel - ezzel a könyv
vel kezdődött a magyar

gyermekirodalom
története.

Ez az iróniában megbújó aggodalom és keserűség azonban 
bár vissza-visszatér - nem alaphangja il. verseknek. A meghatá
rozó Cs. Szabó átadni vágyott tudása és tréfás rímfaragó kedve.
Az ezekből született ötven versike mindeddig kéziratban ma
radt, csak néhány közeli barát ismerhette meg őket. Cs. Szabó
nak nem is volt más célja a bevallottan "öncélú játék"-kal. Vagy
mégis? Egyik Hajnal Jánosnak írt levelében olvasható a követke
ző árulkodó mondat: "S ki tudja, egyszer még megtalálják s ki
adják a hagyatékomból.v"

Íme.

Olasz
művészettörténet

Álmomban eljött szépemlékű Bezerédy Flóra.' s felszólított, hogy a
"FIón könyve" mintájára írjam meg párversekben az új magyar köz
nevelés számára az olasz művészet történetét. Ime, megpróbáltam.

Mozaikkal bánni megtanitott Bizánc,
Volt hozzá elég fal, hiányzott a finánc.

Pápáknál volt rég a műpártoló tőke,

Boltozati képre így került Jenőke.

Cimabue, Cavallini:
Kezd a föld már visszahíni.

Vésőjükkel Hel1ászt költik a Pisanók,
Attikai szűzek mind az olasz lányok.

Amerika éke északon az öt tó,
Északolaszország legfőbb éke Giotto.

Testvérek a Lorenzettik,
Latin tudó volt az egyik.

Világvándor Martini
Tud ecsetet mártani.

Siénai képeken a Máriák:
Bankárlányok, de azért mind áriák.
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