
A XIX. SZÁZADKÖZÉPI MAGYARORSZÁG KÉPE 
EGY FRANCIA FESTŐ MŰVÉSZETÉBEN.

(Théodorc Valério magyar albumja és annak francia visszhangja.)

A napóleoni háborúkat 1848-ig követő időszak az eszmék kora. Ezzel 
szemben az 1848-tól 1871-ig terjedő korszak a valóság talaján áll. A kor
szakváltó mcsgyén álló 1848— 49. évi magyar szabadságharc eltér az 
egykorú nyugateurópai forradalmaktól, amennyiben emezek inkább 
szociális tartalmúak, míg a mienk a szabadságért, a függetlenség kivívá
sáért bontotta ki zászlóját. Kiderül, hogy a nemzetiségeit állítólag el
nyomó magyarságnak is fegyvert kell fognia szabadsága védelmére. 
A szabadságáért harcbaszálló magyar nemzetnek sikerül Európa egy 
jelentékeny, liberális, szabadságharcokért lelkesedő részének rokonszen- 
vét elnyerni. Viszont a bécsi udvar biztatására nemzetiségeink egy része 
(délszlávok) fegyvert fogott ellenünk, a többiek pedig lázongásaikkal 
nyugtalanították a magyarságot. A kétségbeesett küzdelem bukása után 
is benne rezgeti az európai köztudatban a fényes szabadságharc emléke, 
de az árnyoldalak is megmaradtak : a Kárpátmedencében a birodalom
alapító és fenntartó magyarság mellett jelentékeny nemzetiségek is van
nak. A pro és contra párisi francia és emigrációs propagandát Sipos Lajos 
könyve óta jól ismerjük.

A szabadságharc utáni tartományokra osztott Magyarországnak 
jelentékeny déli határán szomszédja a török birodalom. A törökben már 
régóta clhalaványodik a «lc grand turo fénye és mindinkább előütköz
nek «Európa beteg emberének* szimptomái. És amikor 1852-ben Mecs- 
nikov orosz követ Konstantinápolyban arról értesíti a nagyvezért, hogy 
a cár a balkáni keresztény népek érdekében fel akar lépni, Anglia és 
Franciaország a török mellé áll, míg a monarchia és Poroszország sem
leges álláspontra helyezkedik (1854 jan.— márc.). A keleti kérdés és vele 
a krími háború így már 1852-ben elöreveti árnyékát.

A Kárpát medence a magyar szabadságharc és a nemzetiségi propa
ganda miatt (a magyar emigrációs propagandában fontos és tárgyunk
kal összefügg Boldényinek 1851-ben Párizsban Magyarországról meg
jelent illusztrált könyve) az Alsó-Dunatáj, a Balkán északi fele pedig 
az egyre jobban bonyolódó orosz-török feszültség miatt érdekelhette a 
francia közvéleményt. A két táj bizonyos nemzetiségi összefüggései tragi
kusan éreztetik hatásukat hét évtizeddel később, amikor az első világ
háborút befejező békeszerződéseket készítik.

*
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De térjünk vissza az 1850-es évek elejére!
Théodore Valério (szül. 1819-ben Hersenange-ben, Longwy mellett) 

1852-ig már számos külföldi tanulmányutat abszolvált szép művészi 
eredménnyel és a Szalonban is sok sikerrel szerepelt képeivel. Körülbelül 
azidőben, mikor Mecsnikov követ bejelenti a cár érdeklődését a balkáni 
keresztény népek iránt, a francia kultuszminisztérium Valériót küldi ki 
arra a szerepre, hogy az osztrák monarchia dunai tartományairól (Magyar- 
országról) és a katonai határőrvidékről a művész szemével és a festő 
rajzolókészségével néprajzi felvételeket készítsen. A Valérióról szóló 
francia beszámolók egyikéből azt is tudjuk, hogy Valério dunai útja előtt 
a francia tudósokkal sűrűn együttműködő etnográfus Humboldttal is 
érintkezett tanulmányútja előtt, sőt a bécsi francia követ ajánló és 
útlevelével is el volt látva. Erre a felkészültségre abban az időben ugyan
csak szüksége volt a monarchiában utazó idegennek, mert bennük nem 
egyszer kémeket szimatoltak, fgy Valériót is egy alkalommal, amint 
Szolnoknál a Tisza liídján át akart menni, a zsandárok elcsípték, vonatra 
tették és Pestre kísérték.1

Érdekes lenne bepillantást nyerni azokba az információkba és uta
sításokba, amelyeket Valério utazása előtt kapott. Útja magyar részének 
szempontjai között nem utolsó a nemzetiségi kérdés. S vájjon miért 
választotta éppen azokat a nemzetiségi tájakat, amelyeket bejárt? 
Közlekedéspolitikai, helyőrségpolitikai meggondolások vezették? Ha 
útinaplóját vagy útivázlatát bírnók, meg tudnók rajzolni magyarországi 
útjának vonalát. így csak a rajzai után készült szürkés-fekete árnyalatú 
rézkarcokból álló albumja áll rendelkezésünkre, amelynek szeszélyes 
egymásutánjából csak nagyjában következtethetünk az általa bejárt 
tájakra. Maga az album Magyarországon több példányban is ismeretes. 
A Magyar Nemzeti Múzeum OrszágosSzéchenyi-Könyvtárának Apponyi- 
Gyüjteményében lévőnek —  amelyet e sorok írója is használt 
(Jelzete : App. 1699) címe a következő : «Souvenirs de la monarchie 
autrichienne suite de dessins d'aprés natúré gravés á l'cau forte pár 
Théodore Valério. Premiere partié : La Hongrie. Paris, Dresde, Berlin, 
Francfort-sur-Mein, Viennc, Paris, Mannheim, Düsseldorf, Leipzig, 
Licges, Bruxelles, Hamburg.2

A Valério képein megnevezett helységek alapján az első beutazott 
magyar tájegység a kb. Pestmegye északi része, Heves- és Jász-Nagykun- 
Szolnok megye által bezárt terület. Jellegzetes képletei a gyakran sze
replő Mátra hegye, az álmodó Tiszapart és a végtelen Puszta. . .  Az Árok
szállási Menyecskével (Fémmé mariéc d'Árokszállás) kezdődik a sorozat- 
bemutató, tehát Jász-Nagykún megyének Pest és Heves közé bcszögellő 
részével. Innen veszi a Magyar Hajdú típusát is (Héiduquc d'Árokszállás). 
Majd sorrendben a Mátrából látunk képeket : a Mátrai Cigánycsaládot 
(Famille tsigane dcs montagnes du Mátra), a Mátrai Hegyipásztort (Pátre

1 Fővárosi Lapok. 1873. 65. sz. márc. 19.
* E műnek egy csonka példánya —  csak az utolsó része az általam használt 

teljes példánynak —  az Orsz. Széchenyi Könyvtárban is megvan (Jclz. : 601,511.) 
Kont Ignác magyar-francia bibliográfiája szerint (75.1.) a párizsi Bibi. B. Arts-ban 
is megvan (jelz.: 1604. B.).
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dcs Montagnes du Matra), az alkalommal készíthette Hevesmegyei 
Majorosat (Fermier du Comitat d’Heves) és a Hevesi Lányt is (Teune 
hlle du comitat d Heves). Hevesből Szolnok felé veszi útját és itt Űj szász 
községben a lapio es Zagyva folyócskák találkozásánál rajzolja Cigány- 
asszonyat (Fémmé tagamé d’Ujszasz) és talán Pestmegyei Gulyását is 
itt hathatta meg (Gulyás du comitat de Pesth). Innen Szolnokra menve 
(ahol ismeretes afférje is érte a hatóságokkal), látta meg először a Tiszát.

,.tt®nJ típusok közül a Tiszaparti Halászok (Pécheurs dcs bords de la 
1 heiss) és a Kondások fogják meg fantáziáját (Kondás des bords de la 
lheiss). A Tiszát elhagyva, eléri a sok romantikával kecsegtető és ben- 

a Hulfíi,d széniében gyakran még ma is annyira jellemző pusztát. 
Alkotóereje itt talál a legtöbb ililetre. A puszta legdaliásabb alakja, a 
Magyar Pásztor (Berger hongrois de la Pusta), de elmélázik a végtelen 
Róna Kepén is (Vuc d une Pusta), no meg a Pusztai Cigányokon, akik 
Magyarországon, úgylátszik, mindenütt megtalálhatók (Habitation 

Í e la Pu,sta)« a Pusztára Indulók látványán (Le départ pour la 
usta). 1 usztaképeit valószínűen Jász-Nagykun-Szolnok megye szolgái

v á ; ! ' hiszen egyik juhászképét táj szerint is megnevezi: Nagykunsági 
Juhasz (Juhasz de la Grande Cumanie). Innen délkeletre a Köröshöz jut 
csitt isn^rkcdik mega Magyar Csikóssal (Csikós des bords de la Koros). 
A bebes-Korös mentén kelet felé folytathatta útját és itt Nagyvárad kör
nyékén örökíti meg első román képeit, amikor az Oláh Pásztort és az Oláh 
Korcsmát lefesti (Berger valaque des cnvirons de Grosswardcin, Cabaret 
valaque dcs cnvirons de Grosswardcin). Az oláhok mellett néhány tót 
képe is van bar nem hiszem, hogy a jelzett felvidéki tájak valamennyijét 
bejárta volna. Iottárgyú képei a következők : A Pozsonyvidéki Tót 
Paraszt, Az Apponyvidéki Tót Pásztor, Az Arvamcgyei Tót Paraszt, 
A Mordordorti lót 1 araszt (Paysan slovaque desenvirons de Pressbourg 
Berger slovaque dcs cnvirons d'Appony, Paysan slovaque du comitat 
d Árva (!), Paysan slovaque de Morderdorf (!?). Lehet, hogy ez a fel- 
videk1 kacskaringó volt Valério magyarországi belépővonala, és csak 
azután következett volna az alföldi útja. Persze helymegjelölés nélküli 
magyar képe is van még albumának ebben az első részében is. így meg
említem Erdókövesdi (!?) Erdőőrét (Kerület des cnvirons d'Erdökövesd),
«Betyárjait (Bctyares), a Magyar Asszonyt és Gyermekeit (Fémmé et 
entants Hongrois), sót valamelyik magyar nemesi kúrián a Magyar Nemesi 
Viseletét is megörökítette (Costume du noble hongrois). Persze a cigány
képeknek sincs még vége! Helymegjelölés nélküli képei: Musiciens 
tsiganes Enfants tsiganes, majd három pásztorkép felírás nélkül. Befeje
zésül néhány életképet ad, pl. egy kovács-család a műhelyében, végül 
í gy magyarazo-szöveg nélküli börtönképe jön : A kép egy megláncolt 
foglyot ábrázol börtönében, bő fehér gyolcsruhában, hosszú hajjal, 
)ajusszal, kerek pörge kalapban. A kép jobb felső sarkában a következő 
felírás: Valério 1852 Pesth 13 et 14 aoűt. Az ember önkéntelenül is a 
fővárosi Lapok fentebb idézett tudósítására gondol: nem Valério szol- 

esetleg pesti bebörtönzése idején készült-e a kép, hiszen 
a többi rajzán éppen csak az évszám van jelölve és a kép tárgya. Talán 
az akkori bürokráciának két napra is volt szüksége, míg Valério igazol-
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háttá magát és a pesti börtönből kiszabadult...? A fogoly külseje, 
ruházata stb. viszont ellentmond a csábító feltevésnek.

Az Album második része (Croatie— Slavonic— Frontiérc Múltaira. 
Populations des provinces danubiennes en 1854) már kevésbbé érdekel 
bennünket. E rajzok első csoportja a horvát-szlavón határőrvidékről, 
másika pedig az Alduna mentéről való. Röviden beszámolok róluk, mert 
a Kárpátmedencének az Észak-Balkánnal való összefüggéseinek e korai 
francia felismerése a mai új magyar Balkán-kutatási láz idején időszerű

Míg az eddigi magyarországi rajzok alakjai elsősorban népi alakok, 
addig az album e második része a helyi és egykorú politikai adottságok
nak megfelelően mindinkább katonai természetű. Nem is csoda. A török 
mozgósított. E mozgósított tájék, az Észak-Balkán, zsongó kashoz 
hasonló, mely százféle emberfajt és százféle fegyverzetet, divatot hoz 
a művész elé. Melyiket szeresse, melyiket válassza a sok közül? A hor- 
vát-szlavón térből; polgári típusokként a Skradi és Zavaljei Asszonyokat 
(Fémmé mariée dú viliágé de Skrad, Fémmé grecque des environs de 
Zavaglie), a katonatípusok közül az Ottóházi és Sluini Szerezsanokat 
emeljük ki (Serrachancr du régiment frontiére d'Ottochaz, Bozo Roatic, 
Obcr Bascha des Serrachaners de Sluin).1

A szerbiai rész polgári alakjai a Belgrádi Asszony (Fémmé manói
dé Belgrad), a Szerb Zenészek (Musiciens serbes), az ugyanitt festett 
katonatípusok közül megemlítjük a Szerb Fejedelem Ravaszát es a Bag
dadi Arab Futárt (Cavas du prince de Servic, Courrier arabe de Bagdad . 
A Bclgrádtól délkeletre lévő Palánkén a szíriai Bachi-Bouzoucque-ok 
(soldat irrégulier de Farmée turque) parancsnokát (Chef debachi-bouzouc- 
que de la Syrie). Ütját, mint a későbbi helységek nevei is mutatjuk, 
a Dunán folytathatta kelet felé. így jut cl a Duna déli, bulgár oldalún 
lévő Vidinbe, ahol Egyiptomi Dervisét örökíti meg, majd Ruscsukba. Ez 
utóbbiból való Arab Főnöke. Az oroszok által bezárt és sokáig ostrom
lott Silistriában (1854), melyet a kolera is pusztított, hosszabb időt volt 
kénytelen tölteni. Itt sorra lefesti a különböző országokból való torok 
irreguláris harcosokat : az arnautákat (albánokat), az arab, kurd es 
anatóliai katonákat (Arnautes, Jeune Bachi-bouzoucquo Arabé, Bachi- 
bouzoucque Kurde, Bachie-Bouzoucque de l'armés d’Anatolie. —  Camp
de Silistrie). . , . ..  .

íme, a francia Valério bejárta a Duna-tájat (tálán) 1 özsonytol Dob
rudzsáig és mindenünnen gazdag néprajzi anyaggal megrakodva tér meg 
hazájába. Bejárta Közép-Európának azt a táját, melynek északi fele. 
hazánk, nemrégiben (1848- 49) volt jelentős szabadságmozgalom szín
helye, s déli részét, ahol az orosz-török összecsapás, az első Balkan-haboru 
alakult ki. Valériót mindenütt vagy a nép fia, vagy a katonaság érdekli, 
és főként a népi ízlés évszázadokon át konzervatívan megőrzött ruházata, 
a népviselet. Valério a magyar-német származású Lcnau* mellett a

* Valamennyi horvát-szalvon helység Modrus-Fiume és Lika-Krbava tncgyé

* A németek jóval megelőzték a franciákat az Alföld felfedezésében. Ld.
Dukony Mária : Az Alföld a német irodalomban. Budapest, 1937 Mincrva-Konyv-

584



Melléklet Csapiáros István cikkéhez. Th. Valério rézkarcaiból.

Csikós a Köröspartról.

Magyar pásztor a pusztáról.
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magyar Alföld és annak alakjainak, a csikósnak, a juhásznak, a pásztor
nak, a betyárnak, a halásznak, a cigánynak egyik első francia felfede
zője. Az ő nyomán lesz divatos a bécsi Pettenkoffen és társainak kirán
dulásai a szolnoki Tiszapartra festő-tanulmányok céljából és az ö albuma 
sok nyugateurópai könyvpiacon szerepelvén, nagy hatással lehetett 
Nyugat-Európa rólunk formált véleményének kialakításában. Valerio 
képei közül hármat Esterházy herceg vásárolt meg, 26 darabot pedig 
III. Napóleon császár feleségének, Eugénia császárnönek is bemutattak. 
A párisi Illustration is beszámolt róluk és ennek nyomán a magyar Vasár
napi Üjság is közölte a Tiszai Halászt, az Árokszállási Menyecskét és a 
Nagyszombati Tót legényt. Rajzaiból a magyar Szépművészeti Múzeum 
1926. évi grafikai tárlatán 5 darab került kiállításra.1

De vessünk egy szempillantást Valério albumjának francia vissz
hangjára is!

Az 1854-ben megjelent könyvet a francia sajtó is megkapta ismer
tetésre. Az egykorú hivatalos lapban, a Moniteurban,- a híres francia 
műkritikus és író, a magyarság egyik francia barátja, Théophilc Gautier, 
számol be a képekről. Ez a beszámolója később a keleteurópai utazásáról 
szóló könyve egyik bevezető fejezeteként is megjelent. (Orient. Paris. 
1877. pp. 23— 46. : Le Danube et les populations danubiennes. D’aprés 
les aquarelles cthnographiques de M. Th. Valério.) Gautier Valério állí
tólagos elbeszélése- és egy levele alapján írta ismertetését a Moniteurbcn. 
Gautier fenti cikke szerint «Valério travaillait d’aprés le conseil judicicux 
de M. Humboldt, qui l’a engangé á fairé ce travail anthropologique et 
pittoresque pour toute la monarchie autrichienne*. Idéztem Gautieqsorait, 
bár bizarrnak tartom, hogy a német Humboldt —  bármennyire ismertek 
is francia kapcsolatai — a francia Valériót szerződtette volna erre a mun
kára. Különben Valério Gautier-hez intézett levelének 3 második mon
datában á következőket írja : «J’étaischargé d’une mission ethnographi- 
que qui m’était confiéc pár... olvashatatlan n év... le Ministre de 
l’Instruction publiquc* ctc. Valószínűbb, hogy a francia közoktatásügyi 
minisztérium bízta meg Valériót a munkával és a sokat utazó, néprajzi 
szakértő Humboldt, aki igen sokat tartózkodott Párizsban, oktatta ki.

Ami egyébként Valério aquarelljeit illeti, azok közül Gautier a Tisza- 
parti Halászokat, a Pusztai Magyar Pásztort, a Muzsikáló Cigányokat 
és a Misére Menő Árokszállási Asszonyt méltatja részletesen (Les péchcurs 
des bords de la Theiss, Le berger hongrois sur la Pusta, Bohémiens faisant

tár. 1 ro. sz. l>enau szinte magyar divatot csinál, iskolájának tagjai Írnak az 
Alföldről, a nélkül, hogy látták volna. Dukony M. aztán előadja a német irodalom 
későbbi magyar Alföld-kultuszát, melynek főbb fejezeteiben szinte ugyanazokat 
a motívumokat találjuk meg. mint Valério képeiben (a puszta, a Tisza, a magyar 
paraszt, az alföldi pásztor, a betyárok, a cigányok stb.).

, Halászok a Tisza Partján, A Pusztára Induló Pásztor, Hevesmegye) 
Paraszt, A Vármegyeház Előtt, Csikós a Körös Partján. Ld. Kelp Anna : A XIX. 
századi magyar festészet viszonya a francia festészethez. Budapest, 1928. 16.1.
Az Árverési Csarnok 1942. januári katalógusában is szerepel két Valério-kép.

3 Le Moniteur. 1854, 7. mai.
3 Lcttresadresséesá Th. Gautier T. X Coll. íx>venjoul. Musée Condé. Chan-

tilly.
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de la musique. La fémmé mariée d ’Árokszállás allant á la messe). A Va- 
lério által bejárt és általam nagyjában vázolt területre való feltevésemet 
Gautier is megerősíti, amikor a következőket írja : «Cc pays étrange 
comme un reve est resserré ént re la Theiss, la Koros, la Maros et le Da- 
nube...» «Lá commencc la Hongrie caractéristiquc, ou les vieillcs moeurs 
sont le mieux conscrvécs, ou le sang a subi le moins de mélangc...» így 
az ott élő lakosság, a Tiszaparti Halászok «donnent bien l'idée d'une race 
á part et dönt le type ne s'est pás abatardi.# A «Le berger hongrois sur 
la pusta vaut la peine d'étre décrit particuliérement, cár il est national 
au plus haut dcgré.» A cigányokról a német irodalmat jól ismerő Gautier- 
nak Lenau Die Heidcnschenkc című verse jut eszébe. Még Lenau magyar
ságáról is tu d ... : «ce poéte en qui palpite une fibrc si nationalcmcnt 
hongroise». Persze a cigányok csak a Rákóczi-indulót játszhatjuk : «Sans 
doute le tsigane exécute la Marche de Rakoczky le rebelle*.1 2

De nemcsak az ember, hanem a táj is megfogta Valério képeinek s 
szemlélete közben a híres francia írót. Ő foglalja szavakba, ö fogalmazza 
meg Valério képei alapján azt, amit az átlagszemlélő néz, de nem lát 
meg. Ő teszi teljesebbé a nyelv segítségével Valério képeinek szemléletét.
A pusztát például így határozza meg : «On appelle pusta en Hongrie 
un vaste espace inculte éloigné de tout bourg et de tout hameau ou 
habité pár un propriétaire isoléo, sőt a puszta szóval kapcsolatosan még 
nyelvleckét, etimológiát is ad : « ... c'est un mot slave que les Hongrois 
ont pris dans leur languc et qui n’a pás de juste équivalent en fran$ais.» 
Valério alapján ír Gautier a délibábról, amelyet Valério a Hortobágyon, 
vagy annak közelében járva, láthatott : «Dansl’été les mirages du Sahara 
se reproduisent sur ces vagues cspaces, et le voyagcur s’imaginc cotoyer 
des lacs, des oisis qui se reculent et s'envolent lorsqu’on s'avance.»

Ez a beszámoló, amelyet Keletről szóló könyvében is felhasznál 
a nagyműveltségű francia író, majdnem egész magyar műveltségének 
megveti alapját. A Királyfi-táncostestvéreket kb. io  évvel később látja 
Párizsban, de magyaros ruházatuk azonnal Valérióra utaltatja : oCe 
costume consiste en un vcste rouge, des pantalons blancs larges et d'une 
étoffe fine serrée á la taille pár une ccinture, un petit chapeau hongrois 
et de bottincs ergotées d'éperons. Valério l'a plus d'une fois représenté 
dans scs aquarelles et ses eaux fortcs etlmographiques.. .#* A követ
kező évben Reményinek, a híres magyar hegedűművésznek párizsi hang
versenyéről írva, ennek magyarságára nézve megemlíti, hogy «nemzcti» 
csizmákat hord és hogy hasonlít a Th. Valério aquarcllista által festett 
magyar típusokhoz.3 4

Legfeltűnőbb Valério Gautier-re gyakorolt hatása, ha Gautier Sobri- 
szerű darabját a Jankó le bandit 1 című ballct-pantomimet vizsgáljuk. 
Ennek színhelye a már Valério által bevezetett puszta, mely ez alkalom-

1 A rebellis jelzőt Gautier Lenau Die Heidenschcnkc című költeményének 
utolsó versszakából vehette.

2 Le Moniteur universel. 1864. 27 juin.
* Le Moniteur universel. 1865. 3 avril.
4 Gautier : Théátre, mystérc, Comédieset Ballets. Paris, 1877. - A darabot 

a Théátre de la Porté Saint Martin adta elő 1858. április 22-én.
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mai a Tisza és azAlduna között terül cl. Szereplői közül a pandúrok 
es betyárok valószínűen magyarok, de a többi szereplők már oláhok és 
cigányok. Itt szerepel a Valério képeiről már ismert szerczsán, németes 
Serrachaner alakjában. Még a szereplők ruházata is Valériótól való, amint 
azt A. de Rovray, Gautier kritikusa is megjegyzi:

«Lcs magnifiques costumes des deux rivales ont été reproduits fidéle- 
ment d aprés les dessins rapportés pár M. Valério de són excursion sur 
les bords du Danube et lui sera permi de féliciter et de remercier cet émi- 
nent artiste dönt les impressions de voyages ont si bien tourné á notre 
plaisir.*1

*

Tanulmányom első felében bemutattam Valériónak a dunai népekről 
készített néprajzi albumát, amely beszédes bizonyítéka annak, hogy 
rranciaorszagban megvolt az érdeklődés már a XIX. század közepén is 
a Karpatmedencc és a Dunavölgye iránt. Tanulmányom második felé
ben pedig egy érzékeny, európai műveltségű francia írón, Gautier-n 
keresztül vizsgáltam Valério hatását az írókor társakra.

, £ Mi a magyar?-kutatás korában jelentős a szerepe a Magyar
ság Külföldi Arcképe3 -vonásainak megrajzolása is. Mind Valério, mind 
Gautier fentebb vázolt munkássága érdekes adaléksorozat a franciák 
AIX. szazadkozepi magyar nemzetképéhez és némikép hozzásegít ben
nünket a franciák egykorú magyarságszemléletének megértéséhez. Valério 
munkásságát korántsem szabad lebecsülnünk. Csak egy példán, Gau- 
tier-n keresztül mutattam be annak hatását, a nélkül, hogy abból na
gyobb általánosít ásókat akarnék levonni. A kritikus, pláne ha egy sze
mélyben író is, igen szerencsésen népszerűsítheti a képzőművész ered
ményéit. Valério magyarországi képeit Gautier több úton is népszerűsí- 
tette A Sajtó (Momteur), az Útleírás (Oricnt, Paris, 1877.), a Színpad 
(Jankó le bandit, Magyar táncosok), a Zenekrilika (Reményi), magyar 
vonatkozásaiban egyaránt profitált Gautier Valódéról írt beszámolóiá- 
ban Ugyanekkor a négy műfaj szélesrétegű közönségének tudatába bevo- 
nult a Duna-es lisza-táj pusztája, mint az igazi magyarság településére 
jeHemzo tagoltsági forma. A halászó, pásztorkodó, kóborló, legjobb eset
ben lalulako életforma, amelynek hordozói a tiszaparti halászok, a pusztai 

pásztorok, csikósok, gulyások, betyárok, cigányok és parasztok. E típu
sok fogalmaival az őket jellemző szavak is átmennek a francia köztudatba 
és a francia szókincs magyar eredetű szavait gyarapítják (juhász, csikós 
gulyás, kondás, hajdú stb.).

E csendesritmusú, idillikus magyar nomádélet mellett megjelennek 
a hazai tótok, horvátok és románok népi reprezentánsai is. A magyar 
szabadságharc után pár évvel egy jóindulatú francia néprajzi festő révén 
régebbi újságolvasmányélmények elevenednek fel a francia szemlélő
ben, és a műalkotás élvezetén keresztül is tudatosodnak hazánk népi

1 Le Moniteur universel. 1858. 24 avril.
J Ld. Eckhardt Sándor tanulmányát. Mi a magyar* Szerk. Szckfü Gyula 

Budapest. 1939. 87— 136. I.
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típusai, tájai és nemzetiségi viszonyai. Valério a francia utazó érdeklődés 
tekintetében korában sem áll egyedül. Már 1846-ban jár nálunk Xavier 
Marmier, aki a Dunán végigutazva, fővárosunkat is tanulmányozta 
és alapos bepillantást nyert Budapesten időzve és a Dunán végigutazva, 
a másik Magyarországról, civilizációnkról, történelmünkről... Valério 
és Marmier a XIX. századközépi franciák magyarságszemléletének két 
különböző, egymást kiegészítő aspektusát jelenti. De amíg Marmier 
és társai ragaszkodnak a Duna vonalához, addig Valério bátran bejárja 
az alföldet, a Délvidéket, a terra incognitát. Valério csak a primitív 
embert és a primitív tájat ábrázolja, Marmier képet nyújt a magyar tör
ténelemről, kultúráról is.

Amit Lenau, Beck Károly és iskolájuk a németnyelvű közönség 
számára végzett, azt tette az ecset és a toll francia művésze, Valério és 
Gautier a képzőművészet és az irodalom terén : előbbiek a németség 
számára, utóbbiak a franciák számára fedezték fel és népszerűsítették 
a nagy magyar alföldet, pusztáját, Tiszáját és népi alakjait.

Csapiáros István.

Gautier egyéb magyar kapcsolataira vonatkozóan lásd Csapiáros István 
Théophile Gautier és a magyarok című értekezését. (Pécs. Kultúra. 1935 )
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