
Szemle 951 

A kötet kísérleti kötet. Ritkán adatik meg kutatónak az a nagyszerű 
lehetőség, hogy egy költő feltételezett versrendezési terveiről szóló 
hipotéziseit kötetben dokumentálhassa. Köszönhetjük ezt Bori Imrének, 
aki Varjas Béla 2 X 33-as, Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán 3 X 33-as, 
valamint Horváth Iván 1 + 3 X 33 hipotézisének ilyen formában adott 
helyet, megjelentetési lehetőséget. Az érvek meggyőzőnek látszanak, a 
jóindulatú recenzens bizonytalankodása azért érthető, mert a hipotézis 
mindaddig hipotézis marad, amíg azt konkrét adattal nem lehet bizo-
nyítani. De lehet-e mindent bizonyítani? Balassinál, a zseniális poéta 
doctusnál s a minden tehetséget felülmúló poéta natusnál minden 
elképzelhető. Egy, a Horváth Ivánénál sokkal merészebb hipotézissel 
kapcsolatban más alkalommal már leírtam, hogy Balassi még talán 
tökéletesen vagy egyáltalán nem is ismert poétikák és a költői gyakorlat 
hatására sokkal merészebb mesterségbeli jegyeket is produkálhatott. A 
tétel bizonyítására azonban eredeti, vagy az eredetit hűen megőrző 
kéziratra lenne szükségünk. Bori Imre szerint „egyes verseket Vénusz 
követője és szolgája írta, de már Paliász felkentje rendezte ciklusokba 
ugyanazokat a verseket". A hipotézis bizonyítására több Balassi-
autográfiára lenne szükség, amelyek esetleg poétikai ismereteiről, öt-
leteiről is árulkodnának. 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez teljesen elképzelhetetlen. 
Horváth Iván Boccaccio Dante-életrajzának egy passzusát alkalmazza 

Balassira is, aki „nyilvánvaló értelmével a jámbor elméket szórakoztatja, 
titkos értelmével a bölcseket gyönyörködteti. így még akkor sem volna 
helyénvaló, hogy a könyv utószava az elrejtett értelem igaz kulcsát az 
olvasó kezébe adja, ha az utószó írója rendelkeznék ezzel a kulccsal." 

Minden tudományt a bizonyításra váró hipotézisek vittek előbbre. 
Hipotézisek nélkül viszont nincs mit bizonyítani. Őszintén kívánom, 
hogy Horváth Iván megtalálja a nagyon sok, s nagyon bonyolult 
Balassi-rejtély kulcsát, s erről ne egy nagyon szűkre szabott „utó-
szó"-ban, hanem egy terjedelmesebb tanulmányban vagy kötetben is 
beszélhessen. (Növi Sad, 1976) 

KILIÁN ISTVÁN 

BETHLEN GÁBOR KORÁNAK KÖLTÉSZETE 

Mind a régi irodalmunk iránt érdeklődő olvasók, mind a szak-
emberek tudatában 17. századi poézisünk egész a legutóbbi időkig 
jórészt „terra incognita"-ként élt, gazdagságáról és rejtett értékeiről 
átfogó szövegkiadás híján csak esetleges és rendszertelen ismeret-
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anyagunk, fogyatékos képünk lehetett. A legkiemelkedőbb életművek-
nek persze eddig is volt reprezentatív összkiadása: Zrínyi, Gyöngyösi, 
Rimay és még néhány költőnk munkásságát akadálytalanul kézbe 
vehette az érdeklődő vagy a kutató, a kiemelkedő csúcsok között 
azonban láthatatlanok maradtak a táj egységét biztosító kisebb hegy-
vonulatok s a nemegyszer sajátos szépségű völgyek vagy éppen síkságok. 
Pedig ha előbb ezeken suhan végig a tekintet, akkor a csúcsok is más 
szemszögből látszanak, erősebben kiemelkednek a háttérből, kontúrjaik 
élesebben rajzolódnak ki, összbenyomásunk mindenképp teljesebbé, 
gazdagabbá válik. Ezért tesszük örömmel könyvespolcainkra a Régi 
Magyar Költők Tára újabb sorozatának szinte évenként megjelenő vas-
kos köteteit, e reprezentatív kritikai kiadás végre lehetővé teszi a 
magyar barokk korszak verstermésének teljes áttekintését. 

A nyolcadik kötet talán a sorozat korábbi darabjainál is több új 
ismerettel és több - mindeddig hozzáférhetetlen - szöveggel járul 
hozzá a század költészettörténetéhez. A sajtó alá rendezők - Kom-
lovszki Tibor és Stoll Béla - számos kéziratos forrásból, korabeli 
kiadványból vagy kiadványtöredékből, néha már csak mikrofilmen vagy 
fotókópián fellelhető anyagból állították össze a kötetet, így a kutatás 
számára felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek. A sorozat korábbi 
gyakorlatának megfelelően természetesen a prózai művek verses betéteit 
is figyelembe vették, így valóban elmondhatjuk, hogy a Bethlen Gábor-
kori magyar költészet kiadatlan darabjainak teljes feltérképezését való-
sították meg. Ebből viszont az is következik, hogy a közölt anyag 
esztétikai színvonala meglehetősen egyenetlen, akadnak benne művészi 
szempontból értékes szövegek, de olyanok is, amelyek a korabeli 
átlagos rutinköltészet színvonalát is alig érik el. Ez utóbbiak azonban 
nemegyszer igen fontos irodalom- vagy művelődéstörténeti adalékokat 
tartalmaznak, más jellegű irodalmi tevékenységükről ismert írók pálya-
képét egészítik ki, így ezeknek kiadása is teljes mértékben indokolt. 

A kötetben helyet kapott költők közül főként az I. Rákóczi György 
szolgálatában álló szerencsi pap, Prágai András munkássága emelkedik 
ki. Versei jórészt a kései reneszánsz szellemében moralizáló tartalmú, 
antik történeti és mitológiai példákkal zsúfolt, intellektuális alkotások, 
amelyek jól illeszkednek a 17. század elejének sztoikus-manierista 
költői atmoszférájába. Tizenöt rövidebb, de önálló verse mellett még 
inkább áll ez a Fejedelmeknek serkentő órája verses részleteire, amelyek 
a Guevara-fordítás szövegéből kerültek most közlésre (Fejedelmeknek 
serkentő órája. Bártfa, 1628). Végérvényesen tisztázottnak tekinthető 
az is, hogy a Sebes agynak késő sisak című versciklus Prágai szerze-
ménye, hisz Komlovszki Tibor a műre vonatkozó jegyzetek között 
meggyőzően mutatja be az emblematikus versek és a Guevara-féle király-
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tükör közötti szerves logikai összefüggést, mely szerint „a fejedelmi 
órában megfogalmazott fejedelemeszmény valójában csak a vers-
ciklusban kerül a jelennel való szembesítésre. Amit ott a történelem 
régmúlt világába transzponálva dicsért vagy megbélyegzett, csak itt, a 
versciklus önigazoló monológsorában kaphat gyakorlati jelentőséget. 
Prágai versciklusában nem a fejedelmi eszményt teszi a mérlegre és 
szembesíti a nehéz időkkel, a harmincéves háború megpróbáltatásaival, 
hanem Guevara uralkodó-eszményéhez méri Európa királyait, hadvezé-
reit. A tanulság pedig nyilvánvalóan az erdélyi fejedelemnek szól" (507.) . 

Ennél többet jelenlegi adataink birtokában aligha mondhatnánk 
politikai költészetünk e nagyszabású alkotásának szerzőségéről, további 
feladatot jelent azonban a versfüzér megírását ösztönző képek, met-
szetek vagy röplapok azonosítása. A versek Habsburg-ellenes politikai 
éle nyilvánvaló, a harmincéves háború első szakaszában részt vevő poli-
tikusok, hadvezérek és országok szónokias önjellemzéséből leg-
sikerültebb és leglelkesebb hangú a Bethlen Gábort és a Magyarországot 
megszólaltató. A „régi magyaroknak, jeles királyoknak", Hunyadi 
Jánosnak és Attüának dicsősége, valamint „az üstök vonyásban" jeles-
kedő „osztozó fiak", azaz a magyarságot belülről megosztó ellentétek 
mindenesetre a kuruc költészetben továbbélő, s a későbbi függetlenségi 
harcok jegyében felvirágzó politikai költészet fontos motívumai lesz-
nek. 

A Prágai-műveket követően „kisebb versszerzők" címszó alatt több-
nyire a protestáns énekköltészet darabjai következnek: zsoltár-parafrázi-
sok, prédikációk verses részletei, moralizáló-tanító költemények, gyüle-
kezeti énekek, ajánló vagy alkalmi versek stb. A szerzők többnyire 
protestáns tanítók vagy prédikátorok: Újfalvi Imre, Mihálykó János, 
Kecskeméti C. János, Lethenyei István, Zólyomi Perinna Boldizsár, 
Szepsi Korocs György, Kertvélyesi János, Foktövi János, Pathai István, 
Kanizsai Pálfi János, Körösi István, Szepsi Csombor Márton, s noha 
némelyikük verselőként sem jelentéktelen, nevüket mégis mindeddig 
egyéb tevékenységük — prózaírás, fordítás, könyvkiadás, szerkesz-
tés stb. - miatt tartotta számon irodalomtörténetírásunk. Verseik ki-
adása hasznosan egészíti ki az összképet, s egyben azt is jelzi, hogy a 
protestáns prédikátori réteg a literatúra csaknem minden ágát és mű-
faját gazdagította, természetesen az egyes szerzők hajlama és tehetsége 
szerint változó színvonalon. A skála rendkívül széles, Foktövi János 
minden esztétikai törekvést nélkülöző betű- és szójátékokkal való mes-
terkedésétől (51. vers, 160.) egész az olyan magas művészi színvonalú 
költői alkotásokig ível, amilyen Kanizsai Pálfi János zsoltár-parafrázisa 
(148. zsoltár). Ez utóbbinak a természet gazdagságát festő sorai igazi 
költői tehetségről tanúskodnak: 
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Szölö termő hegyek, fel nyulo szép híves halmok, 
Vad s szelíd gyümölcs fák, zuhogo csorgo patakok, 
Ligetes erdőn lakó vadak, 
Csuszo és mászó sok állatok, 
Nevét az Urnák mind áldgyátok. 

Meg-ujult Tavaszai hangos éneklő madarak, 
Szép uj énekeckel áldgyátok nevét az Urnák, 
Kis Filemile, ki torkának, 
Az rekedések nem árthatnak, 
Nyújts dicsiretet a nagy Urnák.(183.) 

Az 1614 -1630 .közö t t i évek verstermésének csak kisebb hányada 
tartozik az epika körébe, ezek viszont műfajtörténeti szempontból 
annál inkább figyelemre méltó alkotások. A Csepreg város siralmas 
romlásáról (1621) szóló ének például az előző században virágkorát élő 
históriás ének átalakulásának folyamatát szemlélteti. Míg Tinódi e mű-
fajban a török-magyar harcok epizódjait és hőstetteit énekelte meg, 
addig a Csepreg pusztulásáról éneklő ismeretlen „szegény deák" a 
Habsburg-zsoldosok garázdálkodásáról, a protestáns templom és lakos-
ság elleni véres támadásról a jeremiádok panaszhangján ír, áthajlítva így 
az epikus műfajt a panaszversek liraiságába. Külön elismerés illeti a sajtó 
alá rendezőket azért a bravúros filológiai munkáért, amelynek ered-
ményeként ennek az igen sokszor másolt s épp ezért számos kéziratban 
fennmaradt költeménynek különböző variánsairól áttekinthető képet 
adtak, s végül is megbízható szövegét bocsátották a kutatás rendel-
kezésére. 

A hosszabb epikus alkotások közül különleges témaválasztása miatt 
érdemel figyelmet Tállyai Pál: História Tirol tartománban történt dolog-
rul című költeménye. A szerzőről csupán annyit tudunk, hogy az 
1620-as évek körül Bécsben élt, s Istvánffy Miklós nagy történeti művét 
fordította magyarra. Verse I. Miksa német-római császár egyik kalandos 
zergevadászatát beszéli el. A császár az Innsbruck melletti hegyekben 
vadászva megcsúszott egy sziklafalon, s csupán egy „puszta s kietlen 
kőszálon" tudott megkapaszkodni. Szorult helyzetéből végül is egy 
parasztruhás ifjú mentette ki, aki azután nyomtalanul eltűnt. Az ének 
végül is a császár s „az nagy ausztriai Házbelieknek" dicséretével zárul, 
így a szórakoztató-gyönyörködtető szándékon túl politikai állásfoglalást 
is tartalmaz. 

A reneszánsz idején virágkorát élő másik műfaj, a szerelmi tárgyú 
széphistória két kései darabja is feltűnik a kötetben, sajnes, szerzője 
mindkettőnek ismeretlen. Az egyik történet (História egy Pyramus nevű 
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ifjúról és Thysbérül) Ovidius Metamorphosisínak nyomán íródott 
1628-ban, kiadására azonban (jelenlegi tudásunk szfcrint) csak mintegy 
fél évszázaddal késó'bb került sor Lőcsén (majd másodszor 1745-ben). A 
tragikus végű történet a szerelemhez való jogot hirdeti, így méltán 
illeszkedik a műfaj reneszánsz kori hagyományaihoz, stílusában is több 
ponton hasonlóságot mutatva Gismunda és Gisquardus, Euriálus és 
Lucretia, valamint Argirus históriájával. 

Nagy kár, hogy e műfaj másik 17. századi darabja (Jázon és Médea 
históriája) csak töredékesen maradt ránk: a 236 strófából 126 hiányzik, 
az viszont így is megállapítható, hogy a szerző a görög mitológiai 
történetet nagy hűséggel adja vissza. A meglehetősen sokágú, sok 
szereplőjű és bonyolult meseszövésű história - az előbbivel ellentétben 
- már határozottan a barokk vüágát idézi, Jázon maga is sokat változik 
a történet folyamán, bonyolult, nehezen kiismerhető jellem, nem úgy, 
mrnt a korábbi széphistóriák fent felsorolt hősei. További kutatási 
feladatot jelent a forrás közelebbi feltárása, hisz a szerző csak annyit 
árul el magáról, hogy versét 1626-ban fordította „deákból magyarra". 

A két széphistória azt is jelzi, hogy a műfaj 16. századi virágkora 
után még évszázadokig írtak és adtak ki ilyen verses szerelmi történe-
teket Magyarországon, tehát a barokk korszak népszerű olvasmányai 
között kell a világi epika e reprezentatív műfaját számon tartanunk, s 
szívós továbbélésével számolhatunk. Fel kell tételeznünk ugyanis, hogy 
számos darabja megsemmisült vagy meg kéziratban lappang, hisz a 
barokk korban újraerősödő vallásosság - mind a katolikus, mind a 
protestáns - elítélte a szerelmi témát feldolgozó írásművek terjesztését. 

Az elmondottakból az is kitűnik, hogy a kötet művészileg igénye-
sebb darabjai a korszak egész irodalmi körképe számára is jelentős 
tanulságokat adnak. Az esztétikai szempontból jelentéktelen darabok 
ezzel szemben gyakran máshonnan nem pótolható, lényeges művelődés-
történeti adalékokkal szolgálnak, így többek között a kalendáriumi 
versek, amelyek a népi szokásokat és népi életmódot kutató etnográ-
fusok számára eddig eléggé ki nem aknázott forrásanyagot jelentenek. 

A sajtó alá rendezés nemegyszer bonyolult feladatát Komlovszki 
Tibor és Stoll Béla kitűnően oldotta meg, mind a legjobb szövegvariáns 
kiválasztása, mind az értékes adatokat felsorakoztató jegyzetapparátus 
méltó a sorozat eddig megjelent köteteinek magas filológiai színvonalá-
hoz. Kérdés viszont, nem lett volna-e célszerű a szómagyarázatokkal 
kissé bőkezűbben bánni. Úgy hisszük, egyes régi magyar kifejezések 
vagy szóalakok egy-két soros értelmezése nem lett volna felesleges sem a 
szakemberek, sem az érdeklődő olvasók számára (pl. „lashatsza" ige-
alak, 133.1.; a fátyol és a fáklya szóalakok különféle keveredése a 
117. sz. énekben stb.). 
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A Régi Magyar Költők Tára jelen kötetében közreadott anyag gaz-
dagsága végeredményben imponáló, s nem kétséges, hogy irodalom- és 
művelődéstörténetünk számos új adatot és összefüggést az eddigieknél 
pontosabban ismerhet meg belőle. (Régi Magyar Költők Tára, XVII. 
század, 8. kötet - Akadémiai, 1976.) 

BITSKEY ISTVÁN 

FORGÁCH FERENC: 
EMLÉKIRAT 

MAGYARORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL . . .* 

Az abszolutizmus legkeményebb évei lassan felengedtek, a porig 
alázott ország sebei nem hegedtek ugyan még be, de legfontosabb 
nemzeti funkciói gyakorlását már újra megkísérti. Mennél mélyebbre 
taszították, annál inkább köteles magyar múltjának ápolásával nevelni a 
jövő nemzedéket. Elkezdődnek az Akadémia forráskiadásai. Az ötvenes 
években jelenik meg Szerémi György munkája és veszi kezdetét Veran-
csics Antal történeti és egyéb irathagyatékának kiadása. 1857-ben ösz-
tönösen a „zord idők" krónikásait fogják vallatóra. 1866-ban kerül sor 
a valamennyinél keserűbb Forgách Ferenc megszólaltatására. 

A történeti kútfők ebben az időben természetesen eredeti nyel-
vükön szólalnak meg. Több okból is. Egyrészt kétségtelen, hogy az 
eredeti nyelvhez ragaszkodás fokozza a hitelesség érzetét, másrészt 
azok, akik effélékre kíváncsiak, jól tudnak latinul. A későbbi tapasz-
talatok azonban azt mutatják, hogy még a latinul tényleg jól tudók is 
szívesebben fordulnak a magyarul író szerzőkhöz - gondoljunk csak 
Cserei vagy Bethlen Miklós szerepére pl. Jókai történeti regényeiben. 

Forgách, az előkelő főpap és diplomata, nem olvasmányos író. 
Stílusa, még Borzsák István szép fordításában is, puritán, nem ismeri a 
korabeli szóvirágokat. Mondanivalója végtelenül keserű. Az ország-
nagyok - személyes ismerősei - kapzsiak, önzők és pártoskodók. A 
legkülönbek közülük: Martinuzzi György vagy Nádasdy Tamás, a nádor 
sem felejti el soha a maga hasznát, egy perbéli ellenfél legyilkolása felett 
örömest szemet huny, még akkor is, ha a veszteség az egész nemzeté. 

* A pontos cím -.Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, 
Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. A válogatás, 
szöveggondozás, a szövegmagyarázatok összeállítása és az utószó Kul-
csár Péter munkája. Fordította Borzsák István. 


