
egyik május elsején részt is vett, s számon
tartotta 1912. V. 23.-át is; s akinek világ
háborús éjszakáinak egyikén a „szenvedő 
ember réme" jelent meg (132.). Ezek a gon
dolatai összegeződnek Természet—Élet— 
Ember látása egységében, s abban, hogy szá
mára a legmagasabbrendű élet a másokért való 
élés volt (105.). 

Bár tudunk arról, hogy Adyval személye
sen ismerhették egymást (Ady L. : A. E. 125 
Mednyánszky is megfordult a Három Holló 
híres szeparéjában), s arról is, hogy az Űj 
Versek kiadásakor Mednyánszky is szóba 
került illusztrátorként — mégis azt kell mon
danunk: irodalmi vonatkozásokban szegény 
ez a kötet. Néhány kortárs nagy író neve 
olvasható csak benne: Verlaine, Taine, Mau
passant, Tolsztoj, hogy csak a máig nagyokat 
említsük. Ha azonban névsorolvasás helyett 
Mednyánszky művészeti elveit azonosítjuk 
a kortárs irodaloméval, akkor már szemmel 
látható, hogy egy kor a különböző művésze
tekben is hogyan tapogat lényegében egy cél 
felé. Gazdag ez a napló az alkotásra vonat
kozó elmélkedésekben; feltárulnak előttünk 
Mednyánszky festői gondjai, elvei: mester
ségbeli kérdések, ügyek. Érdekli, sőt izgatja 
például a színek fiziológiája, amelyre több
ször visszatér. Ha azonban részletek helyett 
az egész áttekintésre törünk, lehetetlen meg 
nem látni, hogy ennek a magányos, nagy 
művésznek az életműve az egész magyar 
művészetben, elsősorban persze a lírában 
megfigyelhető szubjektivizálódással rokon. 
„Mely alakban nyilvánultak a festészetben 
a legnagyobb újítások? — kérdezi egy 1896-
os naplójegyzetében. S így válaszol: „A túlélt 
szimbóliáktól a tárgyilagos tények egyszerű 
realisztikumához. A tárgyilagos ténytől az 
alanyi tényhez." — feleli. Utolsó válaszát 
ismét megkérdőjelezi: „Az alanyi ténytől egy 
új szimbolika felé?" „A lelket festeni" — 
írja nem sokkal később (45; 47.), „A mű
vészet úgy mint a költészet profetikus" — 
„A modern életet, kell visszaadnia, nagy és 
festői ellentéteivel. Ezen tárgyakban elég a 
drámai momentum, nem kell azért a minden
napi anekdotázás unalmába süllyedni és nem 
kell az erőltetett szimbolika koncepcióiba 
merülni. Az általános ami egyszersmind 
konkréten hat" — felel Ő maga ismét nyug
talanító gondjára, miközben a típusalkotás 
kétszerkettőjét is megfogalmazza. (88; 95.) 

írói erények csillannak ki azokból a 
skiccekből, amelyekben pillanatnyi vizuális 
természet-élményeit írta le naplójába: „Gyö
nyörű kép volt, a nyár őszi kerettel. Ezt úgy 
ösmertem és szerettem. Ez az Észak, ez a 
hegyvidék. Sötét bronzzöld volt a frissen 
kaszált rét, feketészöldek voltak a bokrok, 
friss hideg fénye volt a víztükörnek. Nap és 
hátul hegyek között majdnem télies hatások, 
a jeges szürke felhők itt-ott. Friss hó derengett 

a fellegek közül." (83.) —hogy csak egyet 
idézzünk a számtalaqból, amely pontos szín
megfigyelésre s emlékezetből festett tá j 
képeinek titkára is fényt vet. 

S ezentúl: Mednyánszky csavargói, kocsi
sai századvégi novellairodalmunk kisemberei
nek a rokonai. S a hősei tekintetéből áradó 
szomorúság — összhangban a vonások finom
ságával — örök emlékeztető, hogy min gázolt 
át, kiket taposott maga alá a kiegyezéses 
Magyarország . . . 

Brestyánszky Ilona bevezetője és jegy
zetei lényegében jól tájékoztatnak a Napló
ban. Nem tudunk ugyan arról, hogy Justh Zs. 
„nagy" hatással lett volna Adyra — bár 
hatott rá (157.). Gazdagon publikáltak M. 
vázlataiból is (képei előtanulmányainak te
kinthető ceruzarajzaiból). 

Varga József 

Medgyessy Ferenc : Életemről, művészetró'L 
Szerkesztette, a képeket válogatta és az elő
szót írta: Koczogh Ákos. Bp. 1960. Magvető 
K. 100 1. 

Akik személyesen ismerték, nem vonhat
ták ki magukat egyéniségének varázsa alól. 
Ez a kis gyűjtemény, amely a nagy szobrász
művész néhány cikkét, nyilatkozatát, feljegy
zését tartalmazza, kitűnő grafikái és érdekes 
festményei kíséretében, éppen azt akarja 
megragadni és megőrizni Medgyessyből, ami 
mulandó, amit a művek is csak közvetve 
fejeznek ki, ami mégis varázslatos:^ magát 
Medgyessy Ferencet, az élő embert. Önportré 
beinkkel — ez olvasható a gyűjtemény első 
darabja fölött, de méltán lehetne ez az egész 
kötetnek is^ a címe, valamennyi írása ön
vallomás. Életéről, művészi elveiről valló 
megnyilatkozásait szerencsés kézzel egészí
tette ki a kötet szerkesztője, Koczogh Ákos 
olyan feljegyzésekkel, amelyek a művész szá
vait őrzik, hosszú beszélgetések apró mor
zsáit gyerekkori emlékekről, kezdő éveiről, 
szobrokról, világháborúról, megrendelőkről 
házasságáról, Anatole Francerői, Móricz 
Zsigmondról, művésztelepi élményeiről. 

Az az író, akit Medgyessy legjobban is
mert, aki a legközelebb állt hozzá: Móricz 
Zsigmond, az övéhez hasonló alkotási elve
ket vallott. „Az írás lélektanához tartozik, 
hogy írás közben teremtődnek a dolgok és 
csak a legritkábban igazodnak úgy, ahogy 
az író képzelte" — írja Móricz az önéletrajzi 
jellegű Mig új a szerelem című regényében, 
amelyben hol közvetlen módon, hol közvetve, 
a szobrász-főhős szavain keresztül írói mű
helytitkaival kapcsolatban is sok értékes 
vallomást tesz. A regény szobrász-hősének 
nem egy önvallomását akár Medgyessy is 
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mondhatta volna. ,,Ő az életből indul ki, s a 
munka közben válik égi jellé a nyers massza" 
— írja Móricz a Míg áj a szerelem szobrászá
ról. 

Medgyessy nyilatkozatainak, Önvallomása
inak az összegyűjtése és kiadása az irodalmi 
hatás mibenlétének vizsgálata szempontjá
ból is értékes adalékkal szolgál. írók közül 
az egykori iskolatárs és a későbbi barát, 
Móricz Zsigmond szerepel leggyakrabban 
Medgyessy vallomásaiban. Egyik anekdotá
jából arra lehet következtetni, hogy ő Móricz 
műveinél jobban szerette az embert. Amikor 
megkérdezi Móricz, hogy mit szól az Úri 
marihoz, kitérő választ ad, mert nem olvasta 
el az ajándékba kapott könyvet. Később 
amikor végül mégis elolvassa a regényt, akkor 
sem leli benne örömét. Móricz művészete 
mégis hatott rá. A bátorító példák közt 
sorolja fel Móricz nevét is. „Küzdelmes 
ifjúságomban eljutottam Rómába és Firen
zébe is, ahol az etruszk szobrászattal estem 
szerelembe — írja Medgyessy. — Idehaza 
Móricz, Rippl-Rónai és Egry barátságá
nak köszönhettem nagyon sokat, meg a 
vásárhelyieknek. Tornyai Jánossal és az 
elmélkedő, bölcs Endre Bélával a magyar 
népi művészet csodálatos kincseiért lelke
sedtünk." A nagy író életművének példája 
akkor is hat a kortársakra, ha az egyes művek 
önmagukban nem is ragadják meg minden 
esetben az olvasót, vagy ha éppen ellenérzést 
váltanak is ki. Móricz és Medgyessy élet
művét elsősorban a népi sajátosságok kere
sése és egy nagyigényű, európai színvonalú 
művészet szintézisében való érvényesítése: 
az élet-adta nyersanyag nagy tisztelete; a 
mindenféle stilizálástól tartózkodó, min
denütt a leglényegesebb, legeredetibb, leg
közvetlenebb mozzanatokat eleven mozgal
masságukban megörökítő ábrázolásmód kap
csolja össze. Az élet nyers realitásában kere

sik és találják meg mindketten a legmélyebb 
harmóniát. 

A kötet átolvasása után egyetlen hiány
érzetünk támad. A szerkesztő a kötet végére 
beillesztette Móricz egyik cikkét Medgyessy-
ről. Ehelyett a Móriczi-írás helyett sokkal 
inkább ide illettek volna Móricznak Med
gyessy szavait, kerek történeteit megörökítő 
feljegyzései, amelyeket Móricz Virág adott 
közre apjáról írt könyvében (Móricz Virág: 
Apám regénye. Bp. 1954. II. kiadás, 342— 
348. 1.). Ezekben Móricz teljesen hűen je
gyezte fel Medgyessy történeteit, első sze

mélyben beszéltetve a művészt, szavainak 
humorát, sajátos ízeit is frissen megőrizve. 
Mindenképpen ide illettek volna ezek az írá
sok is, tekintve, hogy a szerkesztő is közöl 
a könyvben számos, ugyanilyen módon fel
jegyzett beszédtöredéket. 

Talán a második kiadásba már ezek is 
belekerülnek. 

Vargha Kálmán 

Műveltség és hagyomány. Studia ethno-
logica Hungáriáé et centralis et orientális 
Europae. 1—2. köt. Szerkesztette: Gunda 
Béla. Bp. 1960. Tankönyvkiadó. 3911. 

e A Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
.gyetem Néprajzi Intézete a fenti címmel 
'ndította meg évkönyvét azzal a céllal, hogy 
dokumentálja az Intézet belső tudományos 
munkáját és a közép- és kelet-európai orszá
gok tudósaival együttműködve, eredményeik
re építve, segítséget nyújtson a magyar nép
rajz problémáinak megoldásához. 

Az érdembeni ismertetést átengedjük e 
terület szakembereinek, és csak két irodalmi 
érdekű közleményre hívjuk fel a figyelmet: 
Ujváry Zoltán: Népi kéziratos verseskönyveink 
című tanulmánya az első. A szerző elöljáró
ban felhívja a figyelmet az irodalomtörténeti 
kutatás által már eddig is számontartott 
XVI—XVIII. századi verseskönyvek és a 
túlnyomó többségükben XIX. századi népi 
énekeskönyvek közötti különbségre, majd 
áttér az utóbbiakkal kapcsolatos problémák 
vizsgálatára. Osztályozza őket tartalmuk 
szerint, az elemzés során pedig arra a kérdésre 
keresi a feleletet; milyen szerepet töltenek 
be ezek az énekeskönyvek a nép életében? 
Kimerítően vizsgálja az egyes emlékeket, 
érvelései meggyőzőek. Kár, hogy több helyen, 
bántó sajtóhibák maradtak a szövegben 
A Fehér László ballada fényképmásolata és 
a szerző olvasata között egy helyen (2. vsz. 
Hoszu — Hosszú) eltérés van. 

Kovács Ágnes (A készülő Magyar Nép
mesekatalógus meséinek típusmutatója) c. 
közleményében rövid összefoglalást ad a ko
rábbi és a jelenleg folyó Népmesekatalógus
sal kapcsolatos munkálatokról, a típus muta
tók ismertetését minták bemutatásával oldja 
meg. 

Tarnóc Márton 
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