
A P R Ó C I K K E K 

A „KÉT SZOMSZÉDVÁR" EREDETÉ-
RŐL. Vörösmarty nagyobb elbszélő költe-
ményeinek sorában a Két Szomszédvár idő-
rendben az utolsó; szoroskötésű cselekmé-
nyével, egységes szerkezetével mintegy át-
menetül szolgál drámaírói működéséhez. Me-
séjének tárgya a romantikus költészet ked-
velt indítéka, a bosszú; ennek is legszertele-
nebb faja, a vérbosszú, mely nem egyéni 
sérelemért vett elégtétel, hanem a családot 
ért bátalomnak véres megtorlása. Tihamér, 
a Sámson-család utolsó, életben maradt tagja 
irgalom nélkül elpusztítja a Káldor-családot, 
mely az ő nemzetségét kiirtotta. A szörnyű 
vérengzésért s a vele egybekapcsolt borzal-
mas tetteiért nem hiába nevezte Berzsenyi 
a költemény hősét „kannibál"-nak s kérte 
a költőt, hogy a jövőben válasszon múzsá-
jának szebb, emberibb és természetesebb tár-
gyakat. 

A tudományos kutatás magát a mesét ál-
talában Vörösmarty szertelen képzelete szü-
leményének tartotta, legfeljebb annyit enge-
dett meg, hogy talán valamilyen francia vagy 
német „vendetta"-történet adhatott ösztönt 
megalkotására. Úgy látszik azonban, hogy 
a költemény forrása sokkal közelebb kere-
sendő s valószínűleg Vörösmarty fiatalkori 
emlékeiből való. 

Madzsar Imre, kitünő történetbúvárunk, 
a Farádi Vörös-család történetével foglalkoz-
ván, gróf Széchényi Viktorhoz fordult ada-
tokért, mivel a gróf nagyatyja, Lajos, 
1826-ban vásárolta meg a Farádi Vörösök 
birtokát, a fehérmegyei Sár-Pentelét s a csa-
ládnak több tagja ott van eltemetve a hely-
ségi templom sírboltjában. Madzsar Imre 
baráti szívességéből a következő érdekes ada-
tokat közölhetem gróf Széchényi Viktor 
leveléből: „Akkor — t. i. 1826-ban — még 
két kúria állott a birtokon; egyikben Károly, 
a másikban László lakott. A két testvér 
halálos ellensége volt egymásnak. A két ház 
két dombon állott s a két testvér az ablak-
ból puskával lövöldözött egymásra. — Ez a 
hagyomány. Vörösmarty Két Szomszédvára 
a Vörösökről van költőileg alakítva. Károly 
háza már rég nem áll, de helyén törmelék 
még található s az emelkedést a nép Károly-
dombnak hívja". 

Ezt a levelet érdekesen kiegészíti Szabó 

János, sárpentelei plébánosnak értesítése: 
„Mint kuriózumot említem, hogy ezen a vi-
déken hagyományképen beszélik, hogy F. Vö-
rös Károly és F. Vörös László — kik után 
a sárpentelei uradalomhoz tartozó egyik hal-
mot ma is Károlydombnak és egy uradalmi 
épületet ma is „Laci"-nak neveznek — lett 
volna Vörösmarty Két Szomszédvárának 
hőse." 

Széchényi Viktor 1908-ban a Farádi Vörö-
sök, mint egykori kegyuraknak, sárpentelei 
sírboltját helyreállíttatta s a benne talált 
tetemeket azonosíttatván, október 15-én újra 
helyükre tétette. Ez alkalommal hivatalosan 
megállapították, hogy a hetedik koporsó ha-
lottja Farádi Vörös Károly, kiről a szabad-
battyáni halotti anyakönyvben latinul ezt a 
bejegyzést olvashatni: „1799, május 8-án el-
temettetett Nagyságos Farádi Vörös Károly 
úr, életének 52. évében. Nyugszik a Vörös-
család számára épített sárpöntölei sírbolt-
ban." 

Vörösmarty pontosan meghatározza köl-
teménye színhelyét. „Sár róna vidéke", a Sár-
rét, mely Székesfejérvár alatt, tőle nyugatra 
terül el; a Sárrétből ered és Sárpentele meg 
Szentmihály dombsorai közt „völgyeiben 
maradozva foly a Sár". Urhida, a költő sze-
rint a Sámsonok birtoka, Szentmihály alatt 
két és fél kilométernyire fekszik egy dombon; 
Ság pedig tőszomszédságában szintén szőlőd 
domb, a Káldorok tanyája. Mindkettőről a 
költő a maga idejének rajzát adja, mely ma 
is áll: „Hol most Ság borait termeszti, hol 
Urhida dombján Sok munkái után viszen a 
nép sárga gerezdet, Ott a Káldorok, itt Sám-
son vérsége tanyázván, Két hír volt régtől 
szomszéd a róna határon, Régtől ellenség, 
dühös és békülni tudatlan." Ez a pontos hely-
rajz szinte kétségtelenné teszi, hogy a költő 
saját szemléletéből ismerhette; székesfejérvári 
diák korában az alig hat kilométernyi távol-
ságban fekvő helyet maga is bejárhatta, 
talán vadászott is ott víziszárnyasra, hi-
szen a vadászatot nagy kedvteléssel űzte s 
még házassága első idejében is a Vágon 
meg a Nyitrán csónakázva lesi a vad-
madarat, mint Wesselényi vendége pedig, 
Zsibón egy golyóval két vaddisznót terí-
tett le. Valószínű, hogy akár Fejérvárt, 
akár a helyszínén megismerkedett a helyi 
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hagyománnyal, a két testvér halálos gyűlöl-
ködésével s ebből építette fel költeménye me-
séjét; kibővítette a két kúriát várkastéllyá, 
a két testvért két ellenséges családdá, a ha-
ragot pedig a romantikus korban annyira 
kedvelt vérbosszúvá. Így fejlesztette a készen 
kapott csirából a zord fenségű költeményt, 
melyet Petőfi Salgójával és Arany Katalin-
jával romantikus elbeszélő költészetünk leg-
szebb és legjellemzőbb virágának mondha-
tunk. Talán akad majd valaki Fejérvár vidé-
kén, aki akár a Vörösök történetéről, akár 
a költő élményéről bővebbet is tud. 

Tolnai Vilmos. 

A HERCEGPRÍMÁSOK ÉPÍTKEZÉSEI 
ESZTERGOMBAN. Esztergom, a magyar 
katholicizmus ősi székhelye, melyet egy 
XVIII. századi érseki oklevél a hit várá-
nak, az ország szivének, a magyar Jeruzsá-
lemnek nevez, alapításától kezdve századokon 
át szimbolikus erejével uralkodott a magyar 
kulturális életen. Magyarország hercegprímá-
sának egyházi és politikai hatalma biztosí-
totta domináló jelentőségét és az egyes egy-
házfejedelmek egyéni hajlamai tudományos 
és művészi központtá alakitották. 

Esztergom fejlődésének kezdetei vissza-
nyúlnak a római korba (Hadrianus). Akkor 
alakult ki az a katonai középpont, amely a 
népvándorlás viharai között is megőrizvén 
fontosságát, alkalmassá tette arra, hogy az 
utolsó magyar fejedelem, Geyza, lakhelyéül 
válassza. Fia, Szent István pedig, aki itt 
koronáztatta magát királlyá, az első magyar 
érsekség székhelyévé emelte, amellyel meg-
vetette későbbi nagy jelentőségének alapjait 
és megszabta fejlődésének irányát. 

A szent király gondoskodott arról is, hogy 
az új érseki rezidencia fényét műalkotások 
növeljék; hatalmas székesegyházat építtetett, 
amelynek gondozása, restaurálása, majd pedig 
teljes újjáépítése volt a prímások építészeti 
tevékenységének legfőbb célja egészen a XIX. 
századig. Az az ősi templom a XII. század-
ban egy tűzvészben elpusztult, úgyhogy e 
kor művészi viszonyairól csak az ú. n. Ist-
ván-kápolna változatos kiképzéssel bíró, ro-
mán stílusú oszlopai alapján alkothatunk 
magunknak fogalmat. 

A dómot 1195-ben Jób érsek pazar pom-
pával restaurálta. Sajnos, ebből az épület-
ből sem maradt fenn több a Porta Speciosa 
néhány töredékénél, amelyek azonban érthe-
tővé teszik, hogy miért hívta a nép ,,szép 
templomnak". Ebben az időben Esztergom 
fejlődésének egyik ragyogó korszakát élhette; 
Rogerius, váradi esperes, a későbbi spalatói 
érsek, azt írja róla, hogy „felülmúlja Magyar-
ország minden egyes városát" (Carmen mise-
rabile). 

Még fényesebb, még ragyogóbb napok vir-

radtak Esztergomra a XV. század második 
felében Vitéz János érseksége alatt 
(1465—72), aki pompás rönesszánsz várossá, 
jelentős kultúrcentrummá alakította. Nagy-
szerű palotát, függő kerteket építtetett ma-
gának, gazdag könyvtárt rendezett be, sőt 
még csillagvizsgálót is emeltetett. Esztergom 
jelentősége a XVI. század elején sem csök-
kent, sőt virágzásának tetőpontját érte el 
Bakócz Tamás alatt (1497—1521), aki olasz 
művészekkel készíttette el sírkápolnáját, a 
magyarországi rönesszánsz legszebb, legneme-
sebb emlékét (1507), amely annyi pusztulás 
után is sértetlenül maradt fenn, talán, Hogy 
a nagy firenzei építésznek, Leon Battiste 
Albertinek mély meggyőződéstől áthatott sza-
vait bizonyítsa: „Merem állítani, hogy egy 
műalkotást semmi sem óv meg jobban az 
emberek erőszakosságától, mint a forma 
nemes méltósága és szépsége". A kápolna 
mind alaprajzát (görög kereszt), mind fel-
építését tekintve, egyike a legegyszerűbbek-
nek. Architektónikus formái, a kamelírozott 
korinthusi pilaszterek, Bakócz feliratával 
ékesített architráv, amely a félköríveken 
emelkedő gerezdes kupolát hordja, tisztán 
tükröztetik a firenzei quatrocento nemes, 
tartózkodó felfogását. Azonban némi elté-
rést jelentenek ettől a kissé tömött, de nem 
nyomott arányok, az erős plasztikájú ki-
képzés, amely a komoly méltóság benyomá-
sát kelti, mit fokoz a sötét vörös-barna 
márvány mély, meleg tónusa. E hatás ko-
molyságát jótékonyan egyensúlyozza a lele-
ményes, finom dekoráció és a könnyebb 
felépítésű, derűsebb felfogású fehér márvány 
oltár, amely a fiesolei Andrea Verneci műve. 
Bakócz érsek mecenási tevékenységét és mű-
izlését azonban nemcsak ez a kis kápolna 
hirdeti, hanem fényes bizonyságát találjuk 
a naturalisztikus acanthus motivumokkal pa-
zarul díszített antiphonaléjában, amely Zsig-
mond graduáléja, az esztergomi missale, vala-
mint számos más értékes codex mellett az 
egyházmegyei könyvtár egyik főékessége. E 
művekhez csatlakozik, mint a magyarországi 
rönesszánsz egyik legkiválóbb alkotása, Má-
tyás király világhírű kálváriája, amelyet je-
lenleg a műremekekben gazdag esztergomi 
kincstár őriz. 

Amilyen ragyogó volt Esztergom sorsa a 
középkorban és a rönesszánszban, olyan szo-
morú lett a rákövetkező századokban. Bakócz 
halála után alig néhány évtizeddel később 
(1543) a törökök kezébe került, akiktől 
végleg csak 1683-ban sikerült visszafoglalni. 
Esztergom a hosszú hódoltság alatt teljesen 
elvesztette jelentőségét, faluvá sülyedt oly-
annyira, hogy az esztergomi érsek és káp-
talan a törökök kiűzése után is még jó ideig 
nem térhetett vissza ősi székhelyére. A várost 
ekkor a különböző szerzetes rendek vették 
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