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«A jó Isten ha én rám bízná : 
Szeretnék ősszel halni meg.» 

E majdnem húsz év előtt kimondott 
óhaja most teljesíttetett. Szabolcska 
Mihály lelke ezekben az őszi napokban 
megtért a szeretet — az ő legfőbb 
vallása — Istenéhez. 

Még kis elemista korunkban tanul-
tuk meg a nevét, minden tankönyv-
irányítás nélkül. Ha szavalnunk kel-
lett az évzáró vizsgán vagy más alkal-
makkor, ha nem a lelkesedés hangos 
szavát várták tőlünk, a legszívesebben 
az ő verseit választottuk. Homályos 
érzés vezette keresgélő kezünket : 
éreztük az ügy-kívánta emelkedettség 
és a nekünk is szóló egyszerűség sze-
rencsés egymásratalálását. Tiszta szív-
hangokra figyeltünk költeményeiben 
s talán e korunkban láttuk a legvilá-
gosabban magunk előtt a «verselgető 
jó ember»-t. De nemcsak mi, akkori 
gyerekek, voltunk közönsége, köte-
teinek kiadásszámai mutatják, hogy 
sokan hallgatták szívesen s egy egész 
közönség-generáció lírai igényeit tudta 
kielégíteni. Versei meggyérülhettek, 
a költő arca elhalványodhatott előt-
tünk, de vannak versei, melyeket nem 
lehet felejteni. Az egyik dalban él, a 
másik féltve-fájva őrzött emlékeink-
hez tapad : hallottunk magyar nótát 
a párisi fogadóban, mosolyogtunk a 
harmonikaszón a salzburgi csapszék-
ben s mindnyájan leborultunk már 
egyszer pogány zokogással a kis De-
meter Rózsika ravatalára. 

A dalforma volt számára a lírai 
kifejezés legbiztosabb területe. A XIX. 

század legerősebb formahagyomá-
nyába illeszkedett be ezzel. Nagy elő-
döktől kiképzett nyelv állott már ren-
delkezésére s ez neki elég is volt, hogy 
minden mondanivalóját elmondhassa. 
Mondanivalója mindig a differenciálat-
lan emberi érzés, mely küzdelem nél-
kül keres és talál szavakat. Minden 
pillanatban ihlető tárgyak vették kö-
rül, de nem szolgáltatta ki magát nekik 
egészen : mihelyt lelkének rezdülő 
felületei mozgásba jöttek, már verse 
meg is született. Azt lehetne mondani, 
hogy nem is verseket, hanem vers-
szakokat írt s versei új meg új lírai 
lélekzetvételek összeségei. Dalihlet-
ben élt. Költeményei szinte kívánják 
a szakaszonkénti megállásokat, hogy 
a rezgésbe jött érzésszálak ismét nyu-
galmi helyzetbe jöjjenek s frissen, 
ismét mozdulásra készen tartsuk az 
indukáló lírai tárgyak elé. Költői 
érzékenységének ez a nyugodt hullám-
mozgása sztatikus és dinamikus lelki 
alapvonások rezultánsa. Megállapo-
dást, állandóságot sugall neki a család, 
a honpolgári tudat, papi hivatása s 
főként kezdetben, maga a beteljesülés 
minden jegyét mutató irodalmi hagyo-
mány, de mindez az álló világ mozdu-
lásra kész egy abszolút igényű pont 
felé. «Lelkem a Danton lelkével rokon, 
De a szívem, mint egy gyermek-
leányé . . .» — írja egyik versében. 
Amikor azonban ezt a legfelső pontot 
keresi és meghatározza, a legkiegyen-
lítőbb tartalmat adja neki, melyben 
a lendülő lélek és a nyugodt érzelmes-
ségű szív a legkönnyebben találhat 



1198 

egymásra. Az ő abszolútuma a szere-
tet. Ebből lesz élete utolsó szakaszá-
ban egyetlen menedék, hite szerint 
csalhatatlan orvosszer egyéni bajok 
s a számára már érthetetlen problé-
mákkal küzdő magyar társadalom 
meggyógyítására. 

Több mint négy évtizedes állandó 
irodalmi munkásságának fejezetei az 
utolsó ötven év gondolkodásának és 
lírai izlésének lehetnek jelzői, mert 
költészete szoros kapcsolatban állt 
közönsége lelkületével. Ez a közönség, 
a századvégi magyar társadalom igen 
jelentős rétege, elsősorban az erős 
hagyományi gyökerekből táplálkozó 
vidéki értelmiség volt. Szabolcska 
Mihály egyike azoknak a költőknek, 
kik ezt a közönséget benntartották az 
irodalmi jelen folyamában s egyben 
megóvták attól, hogy a századvég iro-
dalmi kísérletei által az irodalomból 
kiábránduljon. A nyolcvanas évek 
optimista életlendületéből nő ki köl-
tészete, a «betelt álmok» rózsaszín 
üvege van szemén, mint olvasóinak 
s az a kedvesség, derű, mely költői 
arcának még ma is alapszíne, ebben 
az időben találja meg legkönnyebben 
a dal szavait. Az évek sokasodó száma, 
a magyar élet politikai komplikálódása, 
az egyre hangosabb új irodalmi esz-
mények erősen revideáltatják vele ezt 
az optimista hangulatot. Annyira nem 
volt erős, hogy harcias ellenfélként 
szálljon szembe a változni készülő 
politikai és irodalmi időkkel, inkább 
csak elszomorodni tudott. A felemelt 
hang még ünnepi ódáiban sem sajátja, 
hogyan illett volna harcieszközként 
kezébe ! Költészete ekkor már csendes 
szomorúságú megállás a megváltozott 
dolgok felett. A vallás, a haza, a csa-
lád, a szeretet nagy közösségeinek 
költője eljut a multat idéző és jelent 
feledtető áldott magányosságig. 

Elhunytával ismét növekedett a 
mult, mely még a mi jelenünknek is 
egy darabját alkotta. 

Kerecsényi Dezső. 

Tudományos élet. 
Ókeresztény templom Ó-Budán. — Új olasz-
magyar szótár. — Jugria. — A fejfa az ős-
magyar vallás emléke. — Az oláh őshaza. — 

Glád vezér. 

Az Archeologiai Társaság legutóbbi 
ülésén megtudtuk, hogy Pannoniára 
vonatkozó ismereteink egy nevezetes 
felfedezéssel gyarapodtak : Nagy La-
jos, a Fővárosi Múzeum őre, ki nem-
régiben Szentendrén egy ókeresztény 
temetőre bukkant, Óbudán, a Raktár-
úton, a 7-es villamos közvetlen köze-
lében, az új fővárosi házak mellett, 
egy ókeresztény templom alapfalait 
ásta ki. Egy háromszögű terecskét 
parkosítani akartak és ásás közben a 
legfelső rétegben egy IV. századi óke-
resztény templomocska, egy úgyneve-
zett cella trichora lóhere-alakú apsisa 
bukkant elő. Ilyen ókeresztény kápol-
nák főleg Afrikában, Itáliában és Né-
metországban kerültek elő ; Magyar-
országon már Pécsett, a bazilika alatt 
is megtalálták egynek alapjait. A nyu-
gati archeologusok, különösen a né-
metek, mindeddig kételkedtek abban, 
hogy a kereszténység a római korban 
Észak-Pannoniát is elérte terjeszkedé-
sében. Nagy Lajos felfedezése most 
meghozta a végleges cáfolatot a szkep-
tikusok ellen. A kápolnácska Aquin-
cum területén volt és valószínűleg a 
légiók keresztény katonáinak sírhelyei 
között emelkedett és talán mint ilyen 
esetben szokás, valamely szent, vagy 
nagyon tisztelt keresztény személy 
csontjai felett állt. Az ókeresztény 
templom alatt még egy III. századi és 
legalul egy II. századi réteg került elő, 
a kultúrfolytonosság bizonyítékaké-
pen. A leletet Constantius előforduló 
érmei alapján lehetett egészen bizto-
san a IV. századra datálni, amikorra 
utalnak a többi pannóniai ókeresztény 
leletek is. A főváros a leletet a nyilvá-
nosság számára konzerválta és most 
már mindenki megtekintheti Buda-
pest keresztény multjának legrégibb 
emlékét. 
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