
AZ OKTATÁS MŰHELYÉBŐL 

REGI MAGYAR LEVELESTÁR 

Eléggé nem is dicsérhető vállalkozás méltatására tesz kísér-
letet a Magvető Könyvkiadó Magyar Hírmondó sorozatában 
megjelent Régi Magyar Levelestár bírálója, aki mióta a török 
hódoltság kori Magyarország történelmi és művelődéstörténeti 
eseményeit az utókorra nem kacsintó levélírók pennája 
nyomán, a valamikori kortársak optikájával szemlélve ismerte 
meg, méltányló szavak keresése mellett azon is gondolkozik, 
hogyan lehetne nemcsak publikusabbá tenni élményét, de 
oda hatni valamiképpen, hogy a könyv remélt új kiadása 
eljusson minden olyan intézménybe, ahol magyar irodalmat és 
történelmet tanítanak. A válogatást, sajtó alá rendezést végző, 
a jegyzeteket összeállító Hargittay Emil talán maga sem mérte 
fel, mekkora akadályt gördített el a magyar közoktatás útjából 
könyvével, s mit adott az olvasóknak rendkívül világos, minden 
tudálékos pedantériát kerülő, ugyanakkor az irodalom-
történész igényével, ízlésével bevezetett és lényeglátó, biztos 
szemmel válogatott anyaga közzétételével. Magyar- és törté-
nelemtanáraink évek óta küszködnek a gonddal, hogyan bírják 
le a fiatalok mindig minden nemzedékre jellemző, jelenleg is 
érzékelhető „csak a saját korunk érdekel, csak arról óhajtunk 
hallani" — igényét, most komoly segítséget kapnak a levél-
gyűjteménnyel. A könyv címe igazán nem hivalkodik, 
Hargittay jelzései éppoly szemérmesek, mint amilyen biztos a 
korismerete, az anyagban való jártassága és hozzáértése, pedig 
a két vaskos kötet nem puszta levelestár, anyaga segítségével a 
magyar- és történelemórák tartózkodó hallgatósága átlendülhet 
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a módszeres egységek felett a jelenen át vissza a múltba. Nem 
néhány tankönyvi sor fogalmaz meg csatát, halált, kivégzést, 
árulást, reményt, rabságot, adót, jobbágysikoltást, hitvitát, 
hanem a tizenhatodik és tizenhetedik század maga vall proble-
matikájáról, érzésvilágáról, történelméről. Vallásfelekezetek 
képviselői ugranak egymás torkának e levelekben, nagy poli-
tikusok manőverei előkészítésének finom jelzései rejtőznek a 
kancelláriák stílusfordulatai mögött, esengenek a várháborúk 
idejének szerelmespáljai, hullák perzselődnek felégetett falak 
között, rabok úsznak az inkvizíció és a gálya foglyaiként 
bizonytalan jövendőjük felé, jön a török, vonul a török, 
pusztít a török, csal a török, gyilkos a török, nála igazán csak 
az Udvar gyilkosabb, a császár, Bécsben, akit nálunk királynak 
nevez a nép, a név mögött nincs érzés, védelem, a koronás báb 
körül ott állnak halogató taktikájukkal, fondorlataikkal a hadi-
tanács urai, sohasem Magyarország mellett, mindig a hazánk 
ellen. Soha Erdély jelentősége, történelmi funkciója 
világosabban ki nem bontakozott, érzékeltetve katalizátor 
szerepét, politikai súlyát, mint épp a levelestár anyagából, soha 
világosabban nem volt észlelhető a Mohács után az országra 
szakadt katasztrofális légüres tér, mint a servitor soraiban, aki 
leírja, hogyan kerül végül is török kézre Buda. Hargittay 
szerencsés ötlettel úgy válogatott anyagában, hogy főleg olyan 
leveleket gyűjtött a kiadványba, melyeknek nemcsak bel- és 
külpolitikai, kultúr- vagy kortörténeti, de irodalmi vonat-
kozásaik is vannak, részint a levélíró irodalmi munkássága, 
részint amiatt, hogy a levelek megőrizte anyag később vala-
milyen irodalmi műben újraéledt. Az erdélyi fejedelmek világát 
Móricz rögzíti majd, Izabella királyné távozását, a szultán és a 
csecsemő János Zsigmond találkozását több klasszikusunk, 
Arany éppúgy, mint Gárdonyi vagy Jókai. így aztán előttünk 
áll számos, később fikcióvá nemesült forrás, s bizony, ha a 
tananyag kiegészítéseképpen a magyar- vagy a történelemtanár 
felhasználja a valamikor élt levélíró sorait, elképzelhetetlen, 
hogy az a ki-kihagyó áramkör, mely legfiatalabbjainkat 
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jellemzi, be ne kapcsolódnék. Ezeket a köteteket fel kell 
használni az oktatásban, pihenőóráinkban pedig forgatnunk 
kell önmagunk tudása gyarapítására, önmagunk néha meg-
bicsakló hite élesztésére: eleven szemmel néz vissza ránk az 
időből a kötet segítségével egy sor ismeretlen jó ismerős, 
Pázmány kardinális és Pápai Páriz, Petrőczi Kata Szidónia és 
Thököly Imre, Kocsi Csergő Bálint, Apáczai Csere, Lorántffy 
Zsuzsanna, a Bethlenek, a Telekik, a Rákócziak, de Balassa is, 
a költő és Kepler, a csillagász és Nyáry Pál várkapitány szerel-
mes gondjával, házi bajaival, a nagy humanisták, Fráter György 
és Ferdinánd, a király, Melanchton, Lipsius és hányan még. 
Közben kibomlik a várak és a vár alattiak élete, udvaroké, 
földönfutóké, raboké, kapitányoké, a végeké, a városoké, a 
magánéletek kínjai, gyér örömei, a török kori Magyarország 
megrendítően őszinte, gyanútlanul kitárulkozó panorámája. 

E sorok írója nem szűnő megrendüléssel merült alá olvasás 
közben abba a - mint kiderült — bizony korántsem eléggé 
ismert folyamatba, amit a levelek információs anyaga jelentett. 
Két legdöbbenetesebb élménye egy közéleti, hadtörténeti je-
lentőségű és egy magánlevél volt. Az elsőben Zrínyi tollán át-
csikordul a düh, a kétségbeesés, az osztrák intrikát pontosan 
felmérni tudó, a hazáját szisztematikusan pusztító mester-
kedéseket világosan látó, érzékelő hadvezér hideg gyűlölete, 
amelyet immár az sem képes udvariasabbá csiszolni, hogy a 
sorok címzettje a császár. A másik levél voltaképpen egy 
szimpla kérvény. Valaki a kivégzése előtt az életéért esdekel. 

„Birtokaim feldúlva, jobbágyaim szétszórva, magam katonáimtól 
megfosztva az elpusztított, néptelen, az ellenség eló'tt nyitva álló Mura-
közben. Negyven éve védtem mostanáig a magam és enyéimnek sok 
verejtékével és vérével az ottománok óriási hatalmával szemben. Most 
ott mentem tönkre, ahonnan segítséget kellett volna remélnem, amibe 
minden bizalmamat és reménységemet helyeztem. És ami a legnagyobb 
fájdalmam, hogy sem fölségednek nem szolgálhattam, sem a keresztény-
ségnek nem használhattam. Most ezzel a szál karddal oldalomon várom 
fölséged parancsait" - írja Zrínyi. 
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„A földig letapodtattam, rontattam, ne kiáltson az én vérem méltó-
ságodnak tekéntetére, se ne hervadjon véremmel fejedelmi méltóságod-
nak ékessége" - írja a „keserves rabszolga", Gálfi János. 

Zrínyi ott marad maga a kardjával, aztán már kardja sem lesz, 
tudjuk, az ország egyetlen, dúlt rengeteg erdő, s nem egy kato-
nát, egy menekülés lehetőségét, egy nagy koncepciót pusztít el 
a vadkan azon a bizonyos vadászaton, a keserves rabszolga is 
hiába esdekel, Báthori Zsigmond szótárából hiányzik az irga-
lom. A Levelestárat ismerni kell, tanulmányozni, s megjegyez-
ni máig előremutató jelzései kardiogrammját. Nemcsak gyö-
nyörűség: kötelesség és feladat. (Magvető, 1981.) 

SZABÓ MAGDA 

GONDOLATOK KOSZTOLÁNYIRÓL 

KISS FERENC: AZ ÉRETT KOSZTOLÁNYI CÍMŰ 
MŰVE ÜRÜGYÉN 

Jelentős, nagy erudícióval megírt irodalomtörténeti mű Kiss 
Ferenc Kosztolányi-monográfiája. Gazdagabbá teszi arról az 
olykor még ma is rejtélyes jelenségvilágról való ismereteinket, 
amelyet Kosztolányi nevével jelölünk. A szerző „köztes" 
munkának tekinti könyvét. Fő célja volt „a súlypontok ki-
jelölése s a mai kultúra arculatára is kiható művek elemzése, 
értékelése". Mindez a jövendő Kosztolányi-kép teljesebb törté-
neti, elemző feldolgozása érdekében. E szándékából az is nyil-
vánvaló, hogy müvével nem érzi megoldottnak a még ma is 
számos kérdőjelet felrakó Kosztolányi-problémát. Rokon-
szenves törekvése, hogy nem formál igényt végleges megoldás-
ra, hanem eredményeit a további gondolkodás és ítéletalkotás 
számára ajánlja fel, veti kritikai mérce alá. 

A szerző elemzéseit, szöveginterpretációit az 1918-19-es 
forradalmak után létrejött müvekkel kezdi. 1919 ugyanis az 


