
VOLLY ISTVAN

AKI MEGMUTATTA A FINN NÉP ARCÁT
"Bodrog partján nevelkedett tulipán" - mondja egy homályba vesző

eredetű sárospataki diáknóta.
Aki valaha hallotta és belenézett a szép lányok szemébe, megcsörgette a

pataki korsót és taposta a szűk utcák sarát, tanult és vitázott a kopott kollé
giumi padokban, miként Kossuth és Móricz tette, azétnézett a vár fokáról a
homályba vesző síkon és hegyeken, ahol Balassi és Rákóczi vitézei termettek,
- az soha el nem felejti ezt adalos, deákos kisvárost.

Izgalmas a táj, már csak azért is, mert a hegyek kőzül érkezők itt látják
meg először a végtelen alföldet.

Rácz István is a hegyek közül jött, Tőketerebesen született 1908-ban. Tíz
éves korában Patakra költözött a család. Apja, az .árvaház gondnoka, korán
meghalt. Az özvegy édesanya maga varrta a ruhát diákfiainak, akik a híres
kollégiumban tanultak. Pistának állandóan négy-öt tanítványa van, és gyűjti

a pénzt. Tizenhat éves korában Grácban töltik a nyarat bátyjával, németül
tanulnak, és két pár sítalpat hoznak. Nyár lévén, nem tudják megfigyelni,
hogy miképpen kell azokat használni. Télen a pataki hegyekben egész sereg
bámuló követi a sítalpakat, és ők kínosan próbálgatják, hogyan is kell fel
kötni és elindulni. " Tizenhét éves korában Bécsben, Közép-Európa szívében,
két hónapon át nappal a múzeumokat járja, este a dómkoncerteket hallgatja,
"éjjeli menedékhelye" pedig egy külvárosi munkásszállás. Tizennyolc éves ko
rában Firenzében már szobát bérel nyárra, bár a legszűkebb utcában a leg
kisebb szobát, de kitárul előtte az egész reneszánsz művészete. Ha az utcán
észreveszi, hogy valaki az útikönyvet bújja, odavágódik hozzá, és idegenveze
tője lész, annyiért, amennyit az szívesen megad.

A két világháború között, 1919-től 27-ig így teltek a pataki diák évei:
persze nem mindegyik diák használta fel az alkalmat, hogy nyelveket tanul
jon külföldön. Képes Géza két évvel járt utána: őt arra biztatta, hogy görög
ből fordítson Theokritoszt. Bathó János dalköltő tanította őket zenére, Novák
Sándor irodalomra, aki a Nagymajtényi síkon letörött a zászló kezdetű késői

. kuruc-dalt írta 1906-ban. El-eljárt hozzájuk Debrecenből Karácsony Sándor,
aki már a népdalra irányította figyelmüket. Az érettségizők ajkán persze
mindenkor a hagyományos Ballag már a vén diák zendült, és Rácz István el
indult Budapestre.

Az Eötvös Kollégiumban görög-latin-olasz szakos nyelvészként végzett
az 1927-31. évben. Együtt tanult Kereszturu Dezsővel. Sistér Istvánnal, és
két "patakival", Harsányi Istvánnal és Képes Gézával.

1931-ben a Markó utcai gimnáziumban tanított, másfél év után pedig a
"Markó utcában" ült a vádlottak padján Darvas József, József Attila, Olt Ká
roly és Rajk László mellett, kommunista diákszervezkedés vádjával. Első fo
kon 14 hónapot kapott. Fellebbezett. A tábla két évi fegyházra emelte a bün
tetést. Közben letöltött már 12 hónapot, és amikor ügyvédje közölte a sú
lyosbítást, megszökött, Sátoraljaújhelynél jól ismerte a "határ-folyót", fényes
nappal átlépte, és Csehszlovákiába menekült. Pozsonyban és Prágában újság
íróskodott magyar lapoknál. 1938 decemberében - mielőtt Hitler bevonult
Prágába - Rácz István továbbmenekült Finnországba.

Helsinkiben olcsó fényképezőgépet szerzett, és próbaképpen egy bölcső

dében kép-riportot készített a gondozókról és a csecsemőkről egészen a pelen
kázásig. Sikerült eladnia : így lett fotóriporter. 1943-ban, harmincöt éves ko
rában feleségül vett egy kelet-karéliai félárva parasztlányt. A huszonkét éves
Maja kertészlány. varrólány és kifutó volt Helsinkiben. Ugyanebben az év-

8]0



ben itthon az édesanya kieszközölte a pertörlést, és a fiatal házasok haza
jöhettek.
. Budapesten a népi írók kiadójánál dolgozott Rácz István. Ö gondozta töb
bek közt Szabó Pál regényét és Adám Jenő A skálától a szimfóniáig című
könyvét. 1944-ben közlegényként elvitték katonának, de Ausztriából vissza
szökött a felszabadult országba.

1945 tavaszán a Nemzeti Bizottságban dolgozott, ősszel pedig visszatért
Sárospatakra, hogy megvalósítsa Móricz Zsigmond kezdeményezését, az első

népfőiskolát. Az összelődözött Rákóczi-vár gondnoka lett. Se tető, se ablak nem
volt, de 1946 telén már három helyiségben működött a népfőiskola, és meg
nyílt az első alkotóház is a festők és a muzsikusok számára. Nyáron pedig
népművelők tanfolyama indult. Itt találkoztunk össze - mint előadók -, és
szabadtéri balladajátékunknak, A fogoly katonának eredeti színtere volt a re
neszánsz várablak. Török Erzsi népdalaira, Molnár Istvánnak két tábortűz

között járt kardtáncára szekereken jöttek a környező falvak parasztjai, fél
körbe fogta a nézőteret a szekértábor, és a saroglyákból, mint páholyokból
bámulták a népművelők népi játékát, néptáncát, dalolását. Este bál volt, és
Maja, a finn menyecske tündéri módon törte a magyar szót és ropta a
csárdást.

1949-50-ben, a Rajk-per és a személyi kultusz éveiben Rácz István is
megkapta a felmondást: "Munkájára nincs többé szükségünk," és a várból
távoznia kellett. Három kemény éven át Tarcal és Vis .kísközség általános
iskolájában tanított. Innen hívta meg Gulyás György igazgató Békéstarhosra.
Utolsó évét élte a nevezetes iskola és Rácz István művészettörténetet tanított,
Mező László csellóművész volt egyik kedves növendéke, és vissza-visszajáro
gatott még Szokolay Sándorka is, hiszen a szomszédban laktak tanító-szülei.

Budapestre, a Kiadói Főigazgatóságra került 1954-ben Rácz István, PS itt
a Corvina és a Zeneműkiadó vállalatok referense lett. Közben súlyosan r~~

betegedett finn felesége, és az orvosok azt tanácsolták, haza kell mennie. .i0::iv
nyarán már szóban meg is kapták a kivándorlási engedélyt, de az okmányo
kat csak késő ősszel találták meg a feldúlt hivatalban. 1956 karácsony ünne
pét ismét Helsinkiben töltötte a Rácz házaspár, egy kis albérleti szobában. És
elölről kezdhették életüket, mint amikor félárván összekerültek.'

Ismét előkerült a fényképezőgép. Művészettörténeti fényképes riportokat
készített, múzeumigazgatók engedélyével a raktárakba is bevilágított. Kame
rája felfedett rejtett szépségeket, amelyek mellett eddig észrevétlenül ment
el a közönség, mert a műtárgyelőnytelenül, vagy egyáltalán nem volt kiál
lítva. Most nemegyszer az első helyre került.

Paraszti szorgalommal begyűjtötte a legtávolabbi tájak múvészetí emlé
keit is. Sokszor ezer kilométert is utazott rejtett értékekért. A protestáns
Iínnek sok helyütt lemeszelték a templomokban a középkori falfestményeket,
másutt meghagyták,. de nem gondozták. A századfordulón ráterelődött a fi
gyelem e muzeális érdekességekre. Előfordult, hogy sok jó szándékkal lemá
solták átlátszó papírra a sérült falfestményt, azután lemeszelték a középkori
maradványt, és az új vakolatrétegre újra rámasolták az "eredetit" és kijaví
tották. kiszínezték. Szebb lett, de nem hiteles! A második világháború után,
1948 táján azután tölllbnyire lekaparták a megszépített "eredetit", az alatta
rejtőző középkorit ismét napvilágra hozták és korszerűen restaurálták. Ez
történt az azóta világhíressé vált lohjai templomban is.

Rácz István tornamutatványokra emlékeztető helyzetekből fényképezte a
középkori falfestményeket. Sokat ő fedezett fel távoli tájakon. Az öreg
templomok padlását is felkutartta, sok meglepőerr szép műtárgyat talált. 'Mint
Európát járt diák és műtörténész, maga kereste meg a művészettörténetí ősz

szefüggéseket is.
1960 karácsonyára jelent meg első album alakú könyve: A finn közép

" kori művészet, 220 fénykép, mellette 15-16 oldal bevezető, melyet szaktudós
írt. 1961-benmár második kiadást ért, és az Otava kiadó Helsinkiben elnyer-
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te vele "az év legszebb könyve" díjat. Megjelent svéd, angol és német nyel
ven is, és világsikert aratott. 1961-ben követte A finn őstörténet művészete,

és 1962-ben 'A finn népművészet kincsei, tehát album alakú könyvei soro
zattá nőttek. Evente ujabb kiadásai jelennek meg.

Nemegyszer előfordul, hogy messziről jött utas szeme lát meg olyat," amit
a hazaiak már megszoktak és észre sem vesznek. így történt Finnországban
is, ahol a történelmi érzék később fejlődött ki, mint Európa sok más népé
nél. Erre mondták a finnek, hogy egy idegennek kellett jönnie - igaz, hogy
rokonnéptől -, "aki megmutatta a finn nép arcát."

1962-ben - ismét felesége orvosainak tanácsára - Svájcba költözik a
házaspár. Itt is a' múzeumokat járja fényképezőgépével, és kisebb könyvvel
jelentkezik: A zürichi Rietberg Múzeu11?- kincseivel. Zürichből, mint Európa
központból, bejárja London, Párizs, Róma múzeumait természetesen a pin
cétől a padlásig. De nemcsak a világ legnagyobb múzeumaiban és raktáraiban
kutat, hanem kinyomozza a magánkézben rejtőző értékeket, és fényképeivel
közkinccsé teszi azokat is. 1964-65-ben elkészül Az antik örökség című kötete,
tekintélyes számú teljesen új publikácíóval, melyhez a Svájcban élő világ
hírű magyar egyetemi tanár, Kerényi Károly írt előszót. Svájcban született
egy új típusú sorozat ötlete is, az Urs-Graf V. kiadónál : Dreiklang, azaz Há
rom szólamú művészettörténeti könyvek, melyeknek mindegyike tartalmazza
egy-egy kor műemlékeit - fényképekben, kölitészetét - a képekhez váloga
tott szövégekben, és zenéjét - hanglemezen. Komplex műélvezetet kínál a
kép, a szöveg és a zene egyidejű befogadása.

A sorozatban eddig megjelent a Primavem, mely feltárja a kora-rene
szánsz művészetét, a Michelangelo című kötetben a szobrok és épületek fény
képei mellett az univerzális művész szonettjei és madrígálok szólnak. A Vi
torlásgályákban a régi hajók képei és a hajósélet költészete tárul elénk. Jé
zus élete bontakozik ki Rembrandt rézkarcaiból és Schütz oratóriumából, a
Pásztorok, siessetek című kötet pedig a XVII-XVIII. század betlehem-építő

művészetét tükrözi, a nápolyi király pompázatos betlehemi barlangjától a
csallóközi paraszti betlehemig, melynek játékszövegét ebben a korban jegyez
ték fől, a művet a Nagyváradon működött Haydn Mihály Karácsonyi kan
tátája zárja, mely a címadó betlehemes énekkel kezdődik. Az Ikonok című

kötetben Kelet-Európa művészete zeng három szólamon, Az antHopasszony
kötetben pedig Afrika néger kísplasztikája, népköltészete és zenéje fonódik
egybe. A Kalevala kötettel áldozott második hazájának, ebben Akseli Gallén
Kallela rajzai mellett a hőstörténet válogatott runói olvashatók és finn nép
zene hangzik. Végül A puszta dalaiban megmutatja első hazája arcát is, a
legszebb pásztorfaragások fényképét, Bartók A magyar népdal című gyűjte

ményéből a. pásztorszövegűeket, Kodály Mátrai képek kórusművéből a Vid
róczki balladát, és néprajzi felvételekből paraszténeket és furulyaszót ad.

Az Orbis Pietus sorozatban jelent meg ugyancsak Svájcban 1968-ban
Tibet művészete című könyve, százféle Buddha-ábrázolással és istenleírással.
Ennek a szövegét is maga készítette, 1969-ben pedig elkészült Az istenek arca
című hatalmas kötete a régi bálványokról, világvallásokról és istenábrázo
Jásokról.

Svájci évei alatt sűrűn vissza-visszatért Finnországba, kivált nyaranta
tovább dolgozott, kutatott. 1966-ban megjelent A finn reneszánsz és barokk,
1969-ben A finn rokokó és klasszicizmus. Előkészületben van a századforduló
finn művészete, vagyis az utolsó negyven-ötven esztendőé,végleges címe még
nincs. Ezzel a hét album alakú kötettel. összesen 1400-1500 fényképpel az
ötmilliónyi finn népnek valóban olyan könyvsorozata született, amely jelenleg
páratlan a földkerekségen, és rendkívül kapós otthon és külföldön.

1968-ban Rácz Istvánék visszaköltöztek Fínnországba, és Helsinki egyik
sziklakertes külvárosában laknak, ahol a feleség népművészeti értékű sző

nyegeket sző. 1969 tavaszán, Agricola napján, a finn nemzeti ünnepen ha-
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zánkfia a Finn Allaini Díj kitüntetettje lett. A helsinki Nemzeti Múzeumban
kiállították összes művei - eddig megjelent vagy 25 kötet - válogatott kép
anyagát, mely most már felölelte egész Európa művészettörténetét és a töb
bi világrész egzotikus és népi műalkotásaít.

A nyáron - finnországi találkozásunk előtt közvetlenül - beutazta a
fjordokat, sok-sok rejtett falut, tanyát felkeresett, gyakran gyalogszerrel.
Fiatalosan és fáradhatatlanul gyűjt újabb anyagot. A norvég Capellen kiadó
megbízására két könyve készül: egyik a norvég középkor, másik a lapp nép
művészet albuma lesz. Turista-térképén karikák jelezték izgalmas felfedezé
seit: itt egy öreg fatemplom, amott népművészetí értékek... Örültem, ami
kor nekem ajándékozta térképét. hogy turista-utamon hasznomra legyen.

Együtt kerestük föl Lohja és Espoo finnországi falut, melyeknek közép
kori falfestményeit éppen Rácz István könyvei tették világhírűvé. A Iohjai :
templomról 1967-ben külön könyve is készült. A középkori falfestményeket
ma már télen-nyáron temperált levegőn, központi fűtéssel és nedvesség-szi
geteléssel védik, miként mi Mátyás királyunk várbeli palotájának csekély,
de annál értékesebb maradványait. Óriási módon megnőtt e finn falvak ide
genforgalma. úgyszintén nyaranta a finn-svéd-norvég-dán-grönlandi eredeti
néptáncos bemutatóké is, melyek leginkább a mi gyöngyösbokrétánkhoz ha
sonlíthatók. Sammattiba is elzarándokoltunk együtt, Lönnrot egyszerű fahá
zába és tóparti szobrához. Itt mondotta Rácz István, hogy példaképének vallja
Lönnrotot, mert ő sem maradt meg a szorgalmas gyűjtő, összehasonlító és
rendszerező, elraktározó munkánál, mely minden néphagyomány-mentőnek

első kötelessége, hanem 'azon túl művészi fantáziával újjáteremtette az egé
szet a nép számára, szuggesztíven, hogy kicsi és nagy élvezhesse. Gutenberg
óta az írás ereje mindegyre átütőbb, de nemcsak szöveg kell, hanem kép is,
és zene! E komplex hatásra törekedik ma a művészettőrténeti könyv. A rokon
finn nép művészettörténetének ilyen összesített feldolgozása egyedülálló a
világon.

Rácz István könyveinek korszerű vonása az is, hogy beledolgozza a hét
köznapok művészetét: a használati tárgyak, munkaeszközök, a sarló, a faka
nál, a szövőszék népi díszítése mindenkor éppoly értékes és jelenvaló, mint
a királyi paloták számára készült festmény vagy szobor.

"Bodrog partján nevelkedett tulipán, / Az én szívem téged óhajt, téged
vár" - így szól a régi pataki nóta.

A volt pataki diák szíve is megszólalt, és 1969. évi gyűjteményes

fénykép-kiállításának javát - körülbelül 350 nagyalakú képét - odaajándé
kozta az ősi Alma Maternek, elküldte dr. Ojszászy Kálmán igazgatónak, hogy
használjon a kollégiumi oktatásnak. 1969őszén a budapesti Fészek Művész

klub ebből rendezett kis kiállítást, mindössze 80 képpel, de ez is rendkívül'
érdeklődest keltett, és a sajtó is áradozva dicsérte. .

Vajon nem volna-e mód arra, hogy Rácz István közreműködésével meg
szü1essék egy magyar művészettőrténeti könyVsorozat is, kezdve a finn-ugor
közösségtől, az őskortól, a népvándorlás, honfoglalás, középkor és újkoron át
napjainkig, komplex megoldással. Ha a finneké világsiker - és komoly va
lutát hoz - nem érné meg nekünk is?!

1970 újévét Budapesten töltötte Rácz István rokonlátogatással, és a Fé
szek Művészklubban folytattuk beszélgetéseinket, ahol a képkiállítása volt
és ahol éppen mostanában fáradoznak azon, hogy híres könyveiből legalább
egyet-kettőt beszerezzenek. s Budapesten legalább a Művészklub tagjai hoz-'
záférhessenek. Elmesélte, hogy Olaszországba utazik a kiadója megbízásából,
az olasz nyelvű kiadásokról tárgyal Milánóban és Rómában. Azután pedíg
továbbrepül Szicíliába, és fényképeket gyűjt, mert más az a fénykép, ame
lyet maga készít, mintegy újrafelfedezve a régi művészet szépségeít,

Most hatvanegy éves. Fürgén lép föl a repülőgépre, és mi kívánunk neki
újabb világsikert, és sűrűbb viszontlátást itthon.
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