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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. 
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Dobó István megvédi Egert, de nem különb a többi nagyúrnál; nem 
különb a szigetvári Zrínyi sem, de meg tud halni a hazáért. (A szigeti 
ostrom részletes leírása Forgáchnál maradt fenn, ugyanígy Drégely 
várának és Szondi két apródjának története.) 

Virtus van az országban bőven, csak egyetértés, méltányosság és jog 
nincs. És minden mulasztás a nemzet elevenébe vág. 

Forgáchot klasszikusokon nevelkedett elődeink „magyar Tacitus"-
nak hívták. Az olvasónak Vörösmarty szavai jutnak eszébe az ókori 
történetíróról: „Kegyetlen ember volt e Tacitus." Forgách is kegyetlen. 
Alig egy-két ember áll közel a szívéhez: fivére, Forgách Simon, akiváló 
hadvezér, művének későbbi kommentátora és az uralkodó, 
I. Ferdinánd, aki még igyekezett magyar király lenni. A második 
Habsburggal, Miksával már nem fért össze. Első meghasonlásuk idején 
visszament Padovába, ahol a teológiát végezte, é s elvégezte a jogtudo-
mányi. stúdiumokat is, másodjára már átment Erdélybe János Zsig-
mondhoz. 

Ezt az „árulást" a hazai történetírás háromszáz évig nem bocsátotta 
meg neki. Toldy Ferenc felmentette: ő már ismert olyan körülménye-
ket, amelyekkel nem mindenki tud megalkudni. - Forgách egyébként 
nem szerette a kolozsvári udvart, ahol pedig nagy megbecsülésben volt 
része. Csak éppen egy-két lépéssel elmaradt attól a műveltségbeli szín-
vonaltól, amihez ő szokva volt. Élete vegén ismét Padovába ment, talán 
az ottani híres orvosoktól remélve gyógyszert elhatalmasodó beteg-
ségére. (Valószínűleg inkább rák, mint tbc lehetett.) Állítólag az 1577-i 
járvány idején pestisben halt meg. 

Forgách Ferenc történetíró, „aki meghalt az időben" - több, mint 
négyszáz évvel ezelőtt - , a Szépirodalmi Kiadó jóvoltából most alkal-
mat nyert arra, hogy mindannyiunkhoz szóljon. Az Olcsó Könyvtár 
kilencforintos árral nyitotta meg útját a nagyközönséghez, a „néphez". 
Ezt a népet ő a maga korában sokszor említette, keserű kedvvel írván le: 
itt ennyit, ott amannyit hajtott el belőle a török rabszolgaságra. Néha 
végvári vitézek vakmerő rajtaütéssel ötvenet, százat meg is mentettek 
közülük. A politikus Forgách fel tudta mérni a vérveszteség nagyságát; 
sejtelme, hogy a magyar nagyhatalom sírját ekkor ássák meg, be-
teljesült. 

Művének több egykorú másolata alapján többször is kiadták a latin 
eredetit. Magyarul csak most jelent meg, kiegészítve így a 16. sz. 
derekának eddig a nagyközönség előtt nem egészen tiszta képét. Fel-
tesszük, hogy a kiadás indoka voltaképpen az író halálának négy-
százados (1977) évfordulója volt, ebből az alkalomból fáradt vele tudós 
magyar tolmácsolója, akinél jobb ismerője nincs a korszaknak, s a 
megjelenés időbeli elcsúszása a nyomdán múlt. 
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Az Olcsó Könyvtár természetesen csak kihagyásokkal adhatta a 
teqedelmes munkát. A válogatás alapjául az az elv szolgált, hogy ki-
zárólag a hazai események leírása töltse be a szűk kereteket, olyan 
szöveg, ami Forgách saját információin alapult. A különböző kortárs 
történetíróktól (Sleidanus, Ulloa, Jean de Serres) átvett híranyag el-
maradt. Ez a szempont forráskritikailag hibátlan ugyan, de árt a ki-
advány olvasmányosságának. A sorozatos ostromok, hősi tettek (és 
halottak), a szürkére feketével festett képek néhány száz lapon át 
fárasztóvá válnak. Enyhe kárörömmel szórakoznánk Nagy Szolimán 
családi nehézségein s a Sforzák és a spanyol Habsburgok bár ismert (? ) 
de önmagukban is érdekes viselt dolgain. Az meg éppen nem indokolt, 
hogy János Zsigmond személyéről és udvaráról nem olvashatunk. Eddig 
sem hitte senki, aki hallott róla, hogy bármelyikük valami nagyszerű 
lehetett. A magyarázatok (346.) írója mintha nem ismerné teljesen az 
eredeti szöveget, s mintha a nyolc nyelv tudása eleve biztosítana affelől, 
hogy azokon csak bölcs és emelkedett szavak hangzottak el. Meg-
bocsátottunk Forgáchnak, hogy elárulta a Habsburgokat, s most óva-
kodunk attól, hogy őszintén megmondhassa nekünk véleményét egy 
lényegesen provinciálisabb udvarról? 

Ezek a kifogások azonban csak a mű nagyobb élvezhetőségét kérik 
számon a kiadótól, tisztelve a vállalkozás el nem vitatható érdemét és 
értékeit. (Szépirodalmi, 1982) 

MÂLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 

KERËNYIFERENC: 
A RÉGI MAGYAR SZÍNPADON. 1790-1849 . 

A magyar színháztörténeti kutatások szép hagyományt mondhatnak 
a magukénak. Bayer József alapvető fontosságú kötetei után azonban 
inkább csak részproblémák tisztázására került sor, egyes, rövidebb kor-
szakok áttekintésére; jóllehet Pukánszkyné Kádár Jolán szövegkiadásai, 
Staud Géza bibliográfiái, a nemesi színházról írt kitűnő dolgozata, 
Horányi Mátyásnak az eszterházi vigasságokról alkotott könyve, vala-
mint Császár Edit, Solt Andor és mások könyvei, cikkei megfelelő 
kiindulópontjai voltak egy komplexebb megközelítési módszernek. Ti. 
annak, hogy a drámaírás, a színházszervezési törekvések, a színjátszás, 
továbbá az esztétikai, a fordítással kapcsolatos problémák együttes 
tárgyalására is végre sor kerülhessen. Még pontosabban szólva: immár 
halaszthatatlanná vált, hogy a színháztörténeti (-tudományi) kutatási 


