
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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Dantet lefestette flórenci Orcagna,
Pedig nem ismerte tán csak a szépanyja.

Hogyha Ádám helyén Fráter Angelico
Lett vón' Éden-lakó, megbukik a kigyó.

Brunelleschi, Donatello, Ghiberti:
Firenze az antik Rómát megérti.

Távlatokkal sokat bajlodott Uccello,
Donatello mondta: csináld még, uccsejó!

Masaccio és Masolino,
Az a lángész, ez képíró.

Pisanello hőse még a lovag solymár,
Mantegna falain római kürt szól már.

Korareneszánszban kivirult Ferrarra,
Sárga Krisztusokat ábrázoltak arra.

Francesca családból nagy Piero,
"Salamon Sábával" ijnye de jó!

Botticelli: Hordó, Sandro meg Sanyika,
Vénusza talpig szűz, Szüze hisztérika.

Szilaj Signorelli keresztneve Luca,
Ördögseregének zöld a popsi luka.

Carpaccio azelött sose volt Krausz Viktor,
Kohn bácsi sem volt, ő velencei piktor!

Szeplőzött kisasszony szülte Leonardot,
Pajzán származása hirének nem ártott.

Mihály-Angyal minden mesterséghez értett
S mint Márai Sándor: művész volt és sértett.

Rag nélkül nincsen rím Bellinire,
Raggal világraszóló a hire.

Nagy titok Giorgione,
Még az is, hogy volt-e?

Pápákkal bratyizott Tiziano,
Mit neki őrgróf, gróf meg a báró!

Festőből királyfi: Raffaello Santi
Bájjal megtanitott, hogy kell kölcsönkapni.

Furcsa erkölcsökbe siklott szép Sodoma,
Lányom ily legénynek sose adnám oda.

Circe festője Dossi
Disznókkal fog lakozni.
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Ha jól forog nékem a római lottó,
Legyen a nyeremény egy Lorenzo... Bernini.
/Majd adok én nektek kínrímet!/

Sebastian Piombo:
Ólomból csak ilyen jó.

Correggio, Parmigianino:
Modoros, ideges, igy jó.

Andrea del Sarto, azaz Szabó András,
Firenzei törzsön az utolsó hajtás.

Idegbajos, dult ember volt Pontormo,
Nagy festőnek azért mégis pont oly jó.

Magát isteniti bronzöntő Cellini,
Megirja, hogy tudott lőni, ölni, víni.

Vicenzából való a nagy Palladio,
Szigorló diáknak legkeményebb dió.

Remek udvaronc volt a ravasz Vasari,
Pénzt a hercegéből ki tudott vasalni.

Girolamo Savoldo,
Alkonyfelhőn lovagló.

Festéket nem kimélt buzgó Tintoretto,
Ecsetjén elfogyott hetenként tiz etto.

Gyönyörű parádét festett Veronese,
Szemrevaló látvány, nézze, Vera, nézze!

Mások mézét szedi a három Carracci:
Hannibál, Ágoston, s Lajos, a nagybácsi.

Caravaggio, mondják, suhancot szeretett,
Serdülő szép Bacchust festett is vagy hetet.

Pápák fő kedvence, építész Maderna,
Jobb, ha az ilyen az anyjában maradna.

Kegyet osztott királyok kőzt Bernini,
Ezért is lett Borromini öngyigyi.

Nápolyi Ribera, Solimena, Pre ti
Mártirok hulláját kilónként kiméri.

Rablót és csatákat festett bősz Salvátor
Rosa, kinek vásznán minden olasz bátor.

Luca Giordani avagy "Fa presto",
Villámecsetje direkt ijesztó.
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Özönvizet fakasztó,
Orkánokat dagasztó,
Remetét jól lakasztó
Genovai Magnasco!

Régi nagy uraknak tetszett Tiepolo,
NépuraImi korban szebb a vizipoIó.

Modern festő Guardi,
Monet őse, látni.

Börtönt és romokat festett Piranesi,
Róma pusztulásán mereng, aki nézi.

Canova, Canova,
Legyél tőle megóva!

Mind együtt

Bizánci mester gazdája a császár,
Apátot s várurat szolgál ki a román
Stilus, a gótika a pénzes céheké.
Müvész s vevő a reneszánszban mind pogány,
A jezsuita bús manierista,
Papi reakció barokk korban a kép,
A neoklasszikussal kész a lista,
Magyar honunkban új stílust teremt a nép!

Kis marxista gyerekek,
Festéket ne egyetek!
Művészetünk egén
Bóka, tutus, helén
Ragyog mindörökre!"

Róma, 1949. április 1.

*A versem napján!

Közreadja: Merényi Hajnalka


