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bó'l írott dolgozatai gyűjteménye, hogy azután egyéb dolgozatait is 
külön kötet hozhassa. Amire ez a három kötet megjelenik, a kiadó 
kezdheti előröl az egészet. A hihetetlen szorgalmú és munkabírású 
Faragó ugyanis azóta is állandóan tovább munkálkodik kedves témáin. 
Reméljük, egyszer megírja az erdélyi magyar folklór kézikönyvét is. Ez 
lenne legszebb koronája életművének. (Kriterion, Bukarest, 1977.) 

VOIGT VILMOS 

Tarnóc Márton: 

ERDÉLY MŰVELŐDÉSE BETHLEN GÁBOR 
ÉS A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY KORÁBAN 

Nemcsak magyar, hanem nemzetközi történész vitákon is gyakran 
teszik fel azt a kérdést, vajon mivel adott példát Erdély a 17. századi 
magyarság számára. A korabeli Erdély nemcsak abszolutizmus és rendi-
ség viszonya miatt foglalkoztatja a történetírókat, hanem Európa és 
az ottomán birodalom közötti kapcsolat szempontjából is. A törökkel 
szövetkező magyar függetlenségi küzdelmek sok kételyt támasztanak, s hi-
vatkozásuk az erdélyi példára, mint a függőségben is lehetséges fejlődés 
megvalósított lehetőségére, perdöntő jelentőségű megítélésükben. 

Tarnóc Márton könyve egy vonatkozásban ad választ ezekre a kérdé-
sekre: a 17. század első felének Erdélye a török függőség ellenére a 
gazdasági fejlődésre és a fejedelmi abszolutizmusra építve a kultúra 
gazdagítására valóban példa lehet. Meggyőzően bizonyítja, hogy az 
erdélyi műveltség ekkor legkiválóbb képviselőiben elérte a nyugat-
európai színvonalat, de nagyot haladt előre a szélesebb rétegek 
kulturális felemelkedésének útján is. A könyv nagy előnye, hogy 
mindezt - különösen az első összefoglaló tanulmányban - nemcsak 
irodalmi szempontból, hanem a kultúra egészét nézve mondja el. A 
kultúrát úgy fogja fel, mint amely nemcsak 3 szellemi, hanem az anyagi 
javakat is magában foglalja és meghatározza a tudomány, a művészetek, 
az irodalom, de a mindennapi gondolkodás jellegét is. E tekintetben 
legfeljebb csak azt hiányolhatjuk, hogy nem tudta részletesebben 
kifejteni a kulturális fejlődés bizonyos nem irodalmi aspektusait. 

A szélesebb koncepció érvényesítése szempontjából ki kell emel-
nünk azokat a fejezeteket is, amelyek az anyanyelviségi programról 
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szólnak az irodalomban és a tudományban. Teljes mértékben egyet-
értünk a szerzó'vel, amikor felhívja a figyelmet arra a nyelvújításra, 
amely a 17. században ment végbe, s amelynek hatása a 18. században is 
jelentkezett. A Kazinczy-féle nyelvújítás háttérbe szorította azoknak a 
korszerűsítési kísérleteknek az értékelését, amelyek a 17. században már 
megpróbálták nemcsak a szépirodalom, de a társadalomtudományok, 
só't egyes természettudományok magyar terminológiájának a kialakítá-
sát is, s ami talán még ennél is fontosabb, az új gondolatok kifejezését. A 
17. századi magyarok sok mindent el tudtak mondani, ami akkor kor-
szerű volt. Elég, ha csak Bethlen Miklós Önéletírásaia utalok, aki Des-
cartes filozófiájáról nem iskolai tananyagként tudott szólni, hanem 
az életbölcsesség forrásaként. Az anyanyelvűség programjával kapcsolat-
ban talán nem ártott volna részletesebben foglalkozni, egyrészt a puritá-
nok népnevelő célkitűzéseivel, másrészt a tudomány anyanyelvi tolmá-
csolásának különböző szintjeivel. 

A kötet egyik erőssége az a nyelvi stíluselemzés, amelyet Geleji 
Katona István, Medgyesi Pál vagy Bethlen Gábor prózájával kapcsolat-
ban elvégez. Különösen a prédikációknál érdemes felfigyelni nemcsak a 
kifejezési formákra, hanem a mindennapi élet és tudat olyan elemeire is, 
amelyeket csak ez a műfaj őrzött meg. Ezt különösen mondom Geleji 
Katona István prédikációiról. 

A kötetben jó helyet foglal el az államelméleti irodalom és itt is 
különösen Laskai János tevékenysége, akit Tarnóc kitűnően ismer, 
hiszen Justus Lipsius fordításait kiadta. Alapos, elmélyült, szép 
Szalárdiról szóló tanulmánya is, amelyben jól mutatja meg a pusztuló 
Erdélyt látó kortárs tragikus tudatát. Az államelméleti-történeti iroda-
lomnál, de más műfajoknál is szerettük volna, ha a szerző részleteseb-
ben foglalkozik azokkal az eszmei irányzatokkal, amelyek a korabeli 
Erdélyt jellemzik. A stíluselemzésekben jelzi, hogy milyen művészi 
áramlatokról van szó, így beszél a barokkról, a manierizmusról, a puritán 
(mondjam azt, a „klasszikus"?) stílusról, ezeket azonban nem szem-
besíti kellő részletességgel a politikai, filozófiai, teológiai irány-
zatokkal. 

A munka fő előnye, hogy tömören igyekszik általános áttekintést 
adni a 17. század első felének erdélyi művelődéséről. Ez egyben buk-
tatója is, hiszen ebben a terjedelemben nehéz ezt a célkitűzést megvaló-
sítani. Tegyük hozzá, hogy ezt nemcsak terjedelmi okok miatt nehéz 
megtenni, hanem azért is, mert további kutatásokra van szükség, hiszen 
különösen a művelődéstörténet sok kérdése még feltáratlan. Tarnóc 
Márton könyve megkönnyíti nem pusztán a tájékozódást, hanem a 
feltérképezést is a további kutatáshoz. 
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örömmel üdvözöljük tehát ezt a vázlatos, de adatokban is össze-
függésekben nagyon sokat nyújtó munkát, amely a „régi magyarság" 
kutatás fellendülésének egyik szép példája. A cím Erdély művelődéséről 
szól, talán azzal kellene korlátozni, hogy itt Erdély magyar művelődésé-
ről van szó, amely a 17. században szoros kapcsolatban állt az összes 
magyarlakta terület kulturális fejlődésével. (Gondolat, 1978.) 

KÖPECZI BÉLA 

KËT ARCKÉP APÁCAI CSERE JÁNOSRÓL* 

Égető szükségünk van jó tudománynépszerűsítő könyvekre, s itt a jó 
jelző többet jelent annál a felelősségnél, amely minden tollforgató 
embert terhel. Aki - potenciálisan - az egész felnőtt olvasóközönség-
hez kíván szólni, annak számításba kell vennie, hogy olyan olvasóhoz 
szól, aki az általa olvasottakat esetleg nem fogja más művekkel szembe-
síteni, aki ugyanerről a tárgyról esetleg egy-két évtizedig sem fog más 
művet elolvasni — hogy tehát az az ismeret, amit művében nyújt, az a 
kép, amit művében megrajzol, hibáival és erényeivel együtt esetleg 
egy-két évtizedig is része marad a közgondolkodásnak. (Van már rá 
példánk, milyen szívósan tudnak élni és öröklődni téves eszmék, hamis 
elképzelések.) Minél nagyobb a közönség, annál nagyobb az író felelős-
sége. A tudománynépszerűsítő munka ezért nem adhatja föl a szakmai-
tudományos megbízhatóság, korrektség igényét: tudományos szempont-
ból kifogástalan, korszerű ismeretanyagot kell közvetítenie, hozzáfér-
hetővé tennie a tudománynépszerűsítés legvonzóbb, leghatékonyabb 
módszereivel. 

A tudománynépszerűsítő művet alapvetően nem a közölt ismeretek 
sűrűsége vagy a közlésmód stílusa különíti el a tudományos munká-
tól, hanem a szemlélet másneműsége. Nem az a feladata, hogy a szak-
tudomány kicsinyített mását nyújtsa, hanem hogy abból kiemelje azo-
kat a gondolatokat, problémákat, jelenségeket, amelyek ma is részévé 
válhatnak közgondolkodásunknak, amelyek segíthetnek a mai kor, a 
mai társadalom emberének eligazodni a maga világában. Az ábrázolt 

•Fábián Ernő: Apáczai Csere János. Dacia, Kolozsvár-Napoca 1975. 
és Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte, a 
bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. 
Kriterion, Bukarest, 1977. 


