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NÉMETH G. BÉLA 

KÉT TESTVÉRTUDOMÁNY VÁLTOZÓ VISZONYA* 

1. Akadémiánk nagy megalapítója, vagy pontosabban 
szólva: a régóta készülődő akadémiai gondolatnak a realitás 
szintjére emelője, Széchenyi István gróf elsősorban és elsőd-
leges célként a magyar nyelv kiművelésének feladatát tűzte ki 
a létrehozandó intézmény elé. Úgy látszhat tehát, hogy a re-
neszánsz és a barokk nyelv- és stílusmunkáló akadémiáinak 
a latin országokban kialakult eszményéhez még szoros szálak 
fűzték. A mindenkori magyar gondolkodás e tán legmélyebb 
és legtöbbrétű, e tán legeurópaibb és legszemélyesebb szük-
ségletű megtestesítője bonyolult eszmevilágának mai igénye-
ket kielégítő teljes földolgozásával, sajnos, nem rendelke-
zünk. De műveinek egyszerű, figyelmes olvasása is meggyőz-
het arról, hogy a fölvilágosod ás s a romantika legmagasabb 
ideái jegyében messze túllépett ezen az említett eszményen. 
A magyar nyelv korszerűvé dolgozásának feladata mögött az 
európai tudományosság és művelődés, civilizáció és életfor-
ma hazai honosításának és itthoni továbbvitelének sürgető 
kívánsága hajtotta, amihez nélkülözhetetlennek vélte a nyelv 
mindenfajta gondolatra és mindenfajta közlésre való ki-
munkálását. S ennek az összetett, többlépcsős feladatnak 
valóra váltásában, ha távolról sem kizárólagos, de igen fontos 
szerepet szánt a sok szintű és sok műfajú irodalomnak, amely-
nek kibontakozását viszont megint csak erősen a nyelv ki-
műveléséhez kötötte. 

Osztályunk — Akadémiánk mind ez ideig I. Osztálya — 
különböző közbeeső módosulások után és ellenére — ma is 

* Elhangzott az Akadémia közgyűlésén. 
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címében hordja a két egymásra utalt, a két egymástól elvá-
laszthatatlan tudományág nevét: Nyelv- és irodalomtudomá-
nyok Osztálya. 

De vajon csakugyan történeti valóság és történeti folyto-
nosság volt-e az ebből az egymásrautaltságból következő 
állandó egymásra támaszkodás, vagy csak hangoztatott, de 
meg nem valósított igény, avagy éppen csupán szép retorikájú 
jelszó? Felelni erre a kérdésre nagyon is szükséges, hiszen 
általa a magyar irodalomtudomány történetének is, a magyar 
nyelvtudomány történetének is, s mindkettőjük európai 
illeszkedésének is egyik fontos minősítő, sőt értékelő jegyét 
kaphatjuk meg. Egy eleve rövidre szabott előadásban azon-
ban erre válaszolni, akár csak futó vázlatossággal is, termé-
szetesen képtelenség volna. Annál is inkább, mivel a mai 
helyzetről is óhajtanánk valamelyes részletességgel szólni. 
Ehhez viszont mégis elengedhetetlen, hogy a kölcsönösség 
néhány fontos alakulási pontját, legalább érintőlegesen, föl 
ne idézzük. 

2. Az Akadémia Bach-korszak végi újjászervezéséig ez az 
együttműködés igen szoros, hiszen gyakran még a munkálko-
dók személyében is azonos. Ez azonban, amilyen szép és 
megnyugtató látszatú, annyira problematikus is. Mert bár-
mennyire tiszteljük is, mondjuk, egyik oldalon Vörösmarty, 
a másikon meg, teszem, Lugossy nyelvészeti munkásságát, 
az európai nyelvtudomány akkori nagy, alapozó, kivált né-
met és angol műhelyeihez és iskoláihoz képest ez az igen 
hasznos tevékenység kezdetleges szakmai értékszinten moz-
gott; alacsonyabban, mint azt Kazinczy és Kölcsey, Révai 
Miklós és Verseghy Ferenc előző munkássága nyomán elvárni 
lehetett volna. A nagy változás Arannyal s Arany korával 
lépett be. Egy Brassai, egy Hunfalvy, egy Fogarassy a költé-
szetre nézve is igen fontos nyelvészeti fölismerések és meg-
állapítások sokaságát adja, veszi át és vezeti be. 

Ami azonban legalább annyira fontos, az az, hogy Arany 
kritikai munkásságában (s persze, érvényesítve, költésze-
tében) alapvető nyelvi, szintaktikai, stilisztikai, jelentés-
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tani, szövegtani s általános nyelvészeti megfigyelések és 
tisztázások tömegét nyújtja. Annál meglepőbb, sőt meg-
hökkentőbb, hogy sem az irodalomtudomány, sem a nyelv-
tudomány mindezeket mindmáig nem dolgozta föl, különö-
sen nem rendszeresen, hanem jórészt — szemelgető megjegy-
zéseket nem számítva — el is ment mellettük. Hadd említsünk 
néhány, bár kikapott, de azért igen jellemző tényt. Riedl 
híres monográfiájában nótáriusosan nehézkesnek, aprólékos-
kodónak,körülményeskedőnek, s így igazában figyelmen kívül 
is hagyhatónak véli, s úgy is hagyja Arany értekező prózáját. 
Németh Andor meg József Attila Babits-bírálatának amaz 
eljárásáról szólván, hogy a kritikus egyes versek esetében 
bírálati argumentációként különböző textus-variációkat hoz 
létre ugyané versek szövegéből — erről az eljárásról mint 
soha nem látott, elképesztő jelenségről szól, holott Arany 
egyik igen tanulságos, többször ismételt módszere volt. 
(S mellesleg szólva : Goethének is.) Egy egészen mai, s hiva-
talos egyetemi jegyzetben pedig, amelyben a jelentősnek mon-
dott mai s egykori nyelvészeti-stilisztikai gondolkodók van-
nak fölsorolva, Arany még csak említést sem nyer, mint 
ahogy nem nyer fia sem, aki pedig az orthológus vita nyelvtör-
téneti szempontból is tán leghelyetállóbb nyelvszociológiai s 
nyelvlélektani értelmezését s értékelését kínálta. 

Emeljünk ki kettőt Arany nagyszerű nyelvi-stilisztikai 
fölismeréseiből. Az egyik a mű nyelvi autonómiája, a másik a 
valódi mű beszédjellege. Az író mindig a maga köznyelvéből 
alkot, vallja Arany. A mű minden sajátos, különleges nyelvi 
színét és árnyalatát ebből kell megalkotnia, kimunkálnia, 
akár vidéki népnyelvre, akár utcai argóra, szalónias affektá-
cióra, emelkedett archaizálásra, akár bármi másra játszik 
is rá. Petőfi Hírős városáról azt írta, játéknak megjárja, s 
egyszer elmegy, de amikor Thaly Kálmán a tősgyökeresség 
nevében és érdekében egy egész kötet verset ígért székely 
nyelvjárásban, fölháborodva, maró szatírával tiltakozott, 
abszolút esztétikai s nyelvlélektani tudatlanságban marasz-
talva el a már akkor is hóbortos ifjú szerzőt. (S talán ha 

í* 
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Móricz is nem Arany szakállviseletével lett volna oly intenzí-
ven elfoglalva, hanem inkább esztétikai tanulmányait olvasta 
volna, Rózsa Sándoré.ból akkor talán kuriózum helyett való-
di regény válhatott volna.) 

Azt is folyton érzékelteti Arany, hogy minden vers mindig 
interperszonális aktus, s így mindig valamely jellegzetes 
lélektani helyzetű beszédfajtát, beszédhangnemet, beszéd-
hanghordozást vesz alapul, s ebből hozza létre, formálja ki a 
mű sajátos versbeszédét, ama hangzat és hangulat tekinteté-
ben egyaránt, amely a befogadást illetően legelsőbb ható és 
determináló tényező. S ha folyóiratában Steinthalt és Lazar-
zust említette, a nyelvlélektani iskola ez ősatyáit, e vonatko-
zásban viszont már, bizonyos értelemben, Saussure-t is előle-
gezi. Annál is meglepőbb s meghőkkentőbb ez az érdektelen-
ség és elhanyagoltság Arany iránt e tekintetben mindkét szó-
ban forgó tudományág részéről, mivel századunk alighanem 
legvilágosabb tisztázottságú és legtágabb látókörű irodalmi 
gondolkodója, Babits Mihály úgy szólt Aranyról, s egyes-
egyedül róla szólt úgy, mint európai nagykritikusról, össze-
írván egy fogalommá a két szót. Úgy látszik nemcsak Arany-
ra, de Babitsra sem figyelünk eléggé. 

Azt mindenesetre bátran megállapíthatjuk, hogy annak a 
roppant termékeny együttműködésnek, amely a német—an-
gol klasszika, főleg pedig romantika nagy korszakát, író, 
tudós, filozófus szerzőit jellemezte, ez a magyar periódus, 
ha nem is egyenrangú társa, de legalább ihlető visszfénye, 
ébresztő visszhangja volt — vagy lehetett volna. 

3. Sajnos, nem lett az. 
S ebben óriási szerepe volt Szarvas Gábor és Volff György 

meg népes táboruk szellemének, szemléletének, magatartá-
sának. Nem foglalkozhatunk itt e szellem és szemlélet miben-
létével; annál is kevésbé, mivel meg is tettük ezt már; igaz 
a magunk pályájának egy korábbi, szűkebb látókörű szaka-
szán. Annyit elég itt megállapítanunk, hogy az irodalom- és 
nyelvtudomány egymást fumigáló, sőt, határozottan ellen-
ségesre változó viszonyát jórészt ők indikálták. Hogyne! — 
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mikor Vörösmarty „romlott" és „rontó hatású" nyelvével 
(sőt, még Arany megrótt szókincsével) szemben is Piros Pista 
népszínműves nyelvkincsét és nyelvhasználatát ajánlották 
mintául, mert az, úgymond, nemcsak szép és helyes, de a 
maga romlatlan vidéki, falusi valójában magyaros is. Tudjuk 
— vagy nem eléggé tudjuk ? —, hogy a Nyelvőr létrehozásá-
nak ideáját Aranyék nemzették, s magát a folyóiratot is ők 
segítették világra; s tudjuk — vagy ezt sem eléggé tudjuk ? —, 
hogy néhány év múltán Arany csupán keserű, szinte megvető 
szatírával tudott csak a lap irányáról, tevékenységéről szólni. 

Mégis igazságtalanok volnánk, ha pusztán Szarvasékra 
hárítanánk az ódiumot. Az európai pozitivista tudományos-
ság szakági széttagoló és izoláló tendenciájú, naivan öntelt 
bizalmú s művészetellenes törvényhitei hatottak itt ; igaz, még 
azokon belül is alacsony, harmadlagos szinten. Mint ahogy 
nem is gyermeteg szóirtási és sallangos magyaroskodó-népi-
eskedő mániájuk ösztönözte igazán e két testvér tudományt 
eltávolodásra és szembefordulásra, hanem az a tény, hogy 
— mint a pozitivizmus harmadvonalbeli szerzői Európa-
szerte — a műegész jelentése nélkül, tőle teljesen függetlenül 
s véle mit sem törődve, magukra szigetelve, atomizáltan 
vizsgálták, ha egyáltalán vizsgálták, a művek nyelvét. 

Nem akarunk természetesen az igazságtalanság bűnébe 
esni. A magyar nyelvtudomány egyes, szorosabban vett 
diszciplináris területein kitűnő eredményeket hozott e kor-
szakban is. Legyen szabad meglégedni az Arany által oly 
nagyon becsült Budenz nevének említésével egyik oldalon, 
a történeti oldalon, Simonyiéval a másikon, a leíró nyelvtanin. 
S azt sem szabad említetlenül hagynunk, hogy volt egy Pé-
terfynk, aki pl. Platón- vagy Őíz/Aré^-tanulmányában brili-
ánsán és korszerűen él a jelentés megjelölésében s az esztétikai 
mibenlét kifejtésében a beszédtulajdonságok nyelvszerkezeti, 
közléslélektani, modalitásbeli argumentációjával. 

Másrészt viszont, ne tagadjuk, ha az irodalomtudomány-
ban az öregedő Gyulainak vajmi kevés érzéke, érdeklődése, 
főleg pedig szakszerűsége mutatkozott is a művek nyelvi 
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megalkotottsága, a befogadásuk nyelvesztétikai előfeltétele 
iránt — Beöthy egyenesen direktági elődnek számíthat az 
egymással oly ellentétesnek látszó, valójában azonban e te-
kintetben egymáshoz nagyon is közel álló őskonzervatív 
Révai József- s Németh László-féle kritikai megközelítésmód-
hoz, mely közvetlenül ideológiai ítéletű, a poétikai-nyelvi 
struktúrák jelentéshordozó, jelentésmeghatározó funkcióját 
és elemzését kikapcsoló, az ún. tartalom—forma szembesítést 
világszemléleti általánosítások és általánosságok jegyében 
elvégző eljárást kultiválta és szorgalmazta; vulgárisan és 
szubjektíven értett, bár objektívnek hitt társadalmi szem-
pontok alapján az egyik, vulgárisan és szubjektíven értett, 
bár tárgyiasnak hitt nemzeti ismérvek alapján a másik. Ami 
igen erősen közrehathatott egyrészt abban, hogy oly költők 
kaptak sorra Kossuth-babért, akik a nyelv művészi jelentés-
hordozóvá, jelentés-meghatározóvá alakításában Ábrányi 
Emil, Dalmady Győző vagy Szentessy Gyula szintjét sem 
haladták meg, másrészt abban, hogy miközben Tolnai Lajos, 
Zilahy Károly, Gulyás Pál nemzeti klasszikussá ajánltatott, 
Kölcsey, Eötvös könnyűnek találtatott s József Attila na-
turburssá degradáltatott. Mint ahogy figyelmen kívül nem 
hagyható e vonatkozásban az sem, hogy a nyelv jelentéshor-
dozó és -meghatározó szerepére oly érzékeny Kosztolányi 
lesz a nyelv jelentéselméleti kérdései iránt oly igen fogékony 
József Attila egyik lelki támasza.Mint ahogy az sem, hogy az e 
kérdések iránt ugyancsak mélyen érdeklődő Márai Sándor, 
a vollblut polgár, ezeknek nyelvi-jelentéstani vonakotkozá-
saik jegyében a legelsők között jósolja meg József Attila 
majdani klasszikus rangját. 

Előrefutottunk, de hát a dolgok, hangozzék mégoly eret-
nekül és kényelmetlenül is, így is összefüggnek, bármennyire 
nem szokás, s talán nem is illő beszélni róluk a mi kényelmes-
re berendezett mítosz- és frázisvilágunkban. 

4. A két háború között a magyar nyelv- és irodalomtudo-
mány is szembefordult, legalábbis java képviselőiben a nacio-
nalizmustól áthatott pozitivista tudományosság lapidáris 
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axiomatikájával, szétszigetelően különtagoló, esztétikátlan 
magatartásával; s megindult a két tudományág újraközele-
dése is, egymásra támaszkodása is. Említsük mindenekelőtt 
Horváth János nevét, aki vallottan is, hangoztatottan is 
Aranytól tanult legtöbbet nyelvi-poétikai tekintetben, s aki 
kortársai közül Babits készültségét és tudatosságát becsülte 
a legtöbbre, s József Attilára is fölfigyelt. S említsük Gom-
bocz Zoltán törekvéseit, amelyek közvetlenül ugyan kevés-
bé irányultak irodalmi értelmezések nyelvtudományi mód-
szereinek és eszközeinek kimun kálására, de - kivált általá-
nos nyelvészeti, jelentéstani, nyelvlélektani érdekükkel — 
nagyban elősegítették ez eszközök és módszerek meghono-
sítását, korszerűsítését, továbbfejlesztését. S idézzük Zolnai 
Béláét, aki néhány szép tanulmányt is adott az olvasók ke-
zébe e tárgykör gyakorlati s elméleti területéről egyaránt. 

Ugyanakkor itt is óvakodnunk kell a minket, magyarokat 
annyira jellemző és fenyegető mitizáló verbál- és frázis-
minősítésektől, önámításoktól és elleplezésektől. Horváth 
János végül is nemigen lépett túl Arany poétikai fölismeré-
sein, sőt, összefoglalásaiban nem is mindig töltötte ki a benne 
rejlő lehetőségeket; az Arany óta létrejött új európai ered-
ményekről nem is szólva. Mert bár a művészet és a mű 
autonómiájának kantiánus meggyőződését vallotta, s Dilthey 
költői nyelvalakító élményteóriájából s az Einbildungskraft 
nyelvi energiateremtő szerepéből sokat magáévá tett, alap-
jában egy herderies-taine-es nemzetkarakterológia körében 
maradt, s a költői nyelv ismeretelméleti szerepe nem külö-
nösebben foglalkoztatta. Gombocz pedig, bármennyire saj-
nálatos, inkább óriási lehetőség volt tájékozottságánál és 
tehetségénél fogva, mint egyben európai szintű és arányú 
megvalósulás is. S tájékozódása némileg egyoldalú is volt, 
inkább a félmúltra irányult, s az akkor igazán újságot jelentő 
Carnap — Wittgenstein-féle bécsi iskolára nem figyelt föl. 
Zolnai viszont többnyire anélkül alkalmazta s mintázta le 
Vossler (s néhány más, például Bailly,Cassierer, Saussure, 
Spitzer) egyes részeredményeit s egyes eljárásfajtáit, hogy 
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nyelv- és ismeretelméleti meg nyelvfilozófiai vagy éppen tör-
ténetfilozófiai felfogásuk nagy távlatú fölhasználására vagy 
kritikájára keresett s talált volna módot. 

S ezzel tulajdonképp a döntő, az ugróponthoz jutottunk. 
Irodalom- és nyelvtudományuk a századvégtől gazdagon föl-
virágzó európai nyelvelméleti és nyelvfilozófiai, kivált pedig 
nyelvi-ismeretelméleti vizsgálódások fölhasználhatóságának 
jórészt, valljuk meg, még kritikai végiggondolásától is idegen-
kedett. Pedig egykor az Arany — Brassai — Hunfalvy-korszak 
termékenysége nem utolsósorban abból adódott, hogy ha nem 
is a német romantika intenzitásával, de igen jó érzékkel éltek 
főleg a Herder—Bopp—Grimm iskola nyelvelméleti s nyelv-
bölcseleti meggondolásaival. Ha az a gyakran hallott vád, 
hogy tudományosságunk nagyobb része máig megmaradt a 
Hermann Paul-féle, lényegében pozitivista-fakticista, formái-
logikai, természettudományos törvényfelfogású újgramma-
tikus iskolánál, túlzott és jogtalan is — az kétségtelen, hogy 
például a szláv strukturalisták, az orosz formalisták, az 
amerikai antropológiai deskriptivisták vagy Bühler lélektani 
iskolájának az irodalomtudományban is rendkívül jól hasz-
nosítható indításai a magyar nyelvtudományon jórészt kívül 
rekedtek. Aza sajátos és sajnálatos magyar filozófiaellenesség, 
amely Szarvaséktól Beöthyn át Karácsony Sándorig és to-
vább annyiszor nyert hangot, ütött itt vissza. Szarvasék pél-
dául a legmegsemmisítőbb gúnyszónak a nyelvfilozófust s a 
nyelvfilozófiát szánták Brassai ellen. Az irodalom- és nyelv-
tudomány legtöbbet egymásnak a régi magyar irodalom 
területén nyújtotta ebben a két háború közti korban, nemcsak 
nyelvtörténeti, hanem művelődéstörténeti támogatást is 
bőven kölcsönözvén egymásnak szövegük eredet- és korszak-
meghatározásában éppúgy, mint minden egyéb területen is; 
még az esztétikáén is, amelyen pedig a modern irodalmat 
illetően a legkevesebbet adták egymásnak. 

5. Ideje azonban a jelenre térnünk. 
A második világháború utáni félmúltról a két tudományág 

együttműködését illetően alighanem elég azt mondanunk, 
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hogy — egyes egyéni s valóban figyelemreméltó tevékenysé-
gektől eltekintve - sokat nem változott, sokat nem javult a 
helyzet. Példázhatja az Akadémia nagy irodalomtörténete 
éppen úgy, mint az irodalomtörténeti s nyelvészeti folyóiratok 
akkori többsége is. A hatvanas évek utolján s a hetvenesek 
elején aztán végre oldódni kezdett az izoláció. Sokat ártott 
azonban ekkor az a jórészt értelmetlen, lényeget alig érintő, 
ám annál hangosabb frázis- és presztizs-vita, amely a struk-
turalizmus körül zajlott. Egyik oldalon mindent megoldó 
panáceának, egyedül üdvözítő tannak tartották ezt az irányt, 
a másikon a szocializmus alapjait aláásó sátáni diverziónak. 

Ha ma higgadtan visszanézünk, látnunk kell, hogy a gya-
korlati alkalmazás próbája és haszna ebben az értelmetlen 
összecsapásban jórészt elmaradt és elveszett. Holott egy 
józan kritikai vizsgálódás és alkalmazási próba rávezethette 
volna mindkét felet arra, hogy egyes, a történeti fejlődés 
menetében más-más formában ugyan, de oly gyakran vissza-
térő jelenségről volt szó. A valóságmegközelítő, az ismeret-
szerző, az ítéletalkotó módszerek alaptípusai változott, kie-
gészült vagy kiszűrt funkciókban gyakran mint újak térnek 
vissza, sőt, hangsúlyt is nyernek akkor, amikor a velük ellen-
kező típusok már nemcsak egyeduralkodóvá lettek, hanem 
egyben monolitikussá, sémává, mozgásképtelenné is kövültek 
s kátéverbalizmussá is váltak. Az előbb kiszorítottak, ám a 
megújuláshoz immár újra szükségesek ilyenkor nemegyszer 
az inga közismert mozgásszokása szerint az ellenkező véglet-
be lendülnek át, s most ők követelnek kizárólagosságot. 
A józan, kivált a józan marxista történetismerő azonban tud-
ja, hogy egyetlen tudományos irányzat és módszer sem tarthat 
örökös kizárólagosságra igényt, mint ahogy tudja azt is, hogy 
az emberi szellem és ismeret fejlődésében a lineáris s a spirá-
lisan cirkuláris menetek mindig kombinálódnak, hol egyenlő 
hangsúllyal, hol egyiknek vagy másiknak a túlhangsúlyával. 
A különböző irányok változó funkciójú s hangsúlyú vissza-
visszatérése s egymást váltogatása a szellem fejlődése történeti 
dialektikájának egyik jellegzetes megjelenülése. 
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S valóban : ha ismét a legnagyobb magyar nyelvi-poétikai 
eszmélkedőt, Aranyt tekintjük, azt, ami a strukturalizmusból 
a művészetben, az irodalomban igazi lényegmegragadás, 
azt egy korábbi variációban megtaláljuk nála is. Azt tudni-
illik, hogy a mű csak mint olyan hibátlan és teljes szerkezet 
lehet igazi művészet, amelyhez sem hozzátenni, sem elvenni 
nem lehet, s amelynek minden egyes eleme kell, hogy szoro-
san belékapcsolódjék a jelentés hordozásának feladatába. 
Az ilyen értelmű struktúra jelentőségének és elemzésének 
hangsúlyozása az 1950-es és 60-as évek gyakran tisztán ide-
ologikus műértelmezései után nagyon is hasznos volt vagy 
lehetett volna, hiszen e direkt és pusztán ideologikus módszer 
nyomán egy Madách, egy Arany, egy Babits, egy Kosztolányi, 
sőt a kései József Attila szorult szélre vagy éppen a művésziet-
lenség földjére, rendkívüli károkat okozva nemzeti történeti 
tudatunknak is, s valódi marxista történeti gondolkodásunk-
nak is. 

A vita azóta elcsitult, s ha nem hatott is oly termékenyítően, 
mint hathatott volna, nem maradt haszon nélkül sem. 

6. Napjaink nyelvtudományi irányai közvetve vagy közvet-
lenül igen erősen nyelvbölcseleti s azon belül ismeretleméleti 
érdeklődésűek és eredményűek ; napjaink irodalomtudományi 
irányai pedig szinte kivétel nélkül óriási súlyt fektetnek a 
művek ily vonatkozású nyelvi vizsgálatára és értelmezésük 
érvényének ily vonatkozású argumentációjára. 

Közülük emeljük ki azt, amely úgy tűnik nekünk, a leg-
élénkebb figyelmet váltja ki ma világszerte, s amelyről azt 
mondhatnánk: ez egyszerre a legősibb s a legújabb irodalom-
értelmező irányzat. A hermeneutikai irány ez. Újbólvaló elő-
térbe kerülése pontosan azt igazolja, amit előbb mondottunk: 
az értelmezés alaptípusai funkciójuk betöltésével visszaszo-
rulnak, majd pedig funkciójuk szükségérzetével, változott 
tartalmakkal, újra előtérbe kerülnek. 

A hermeneutika úgynevezett filológiai értelmező fajtája a 
görög auktorok töredékeinek kiegészítésénél, homályos 
helyeinek magyarázatánál az antikvitásban élte első virág-
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korát. Második virágkora már egyértelműen jelentésértel-
meiő, szövegjelentés-értelmező jellegű volt: a patrisztika 
korszaka ez, amidőn a kereszténység hitvilágát és erkölcs-
rendjét kialakító vitákban a szentírási szöveginterpretációk 
szolgáltatták a leghatásosabbnak, a legigazabbnak tekintett 
érvrendszert. A középkor gondolati-teológiai statikussága 
idején, mint erre pl. Betti, Jauss, vagy Freyer s mások egy-
aránt rámutattak, erősen allegorikus jelleget nyert a herme-
neutika, hiszen a szövegértelmezés többnyire nem egyben 
ismeretelméleti igényű valóságértelmezés is volt, hanem olyan 
analizálása a szövegeknek, amely annak az ismertnek tudott 
valósághoz és igazsághoz való viszonyát didaktikai s animáló 
értéke tekintetében mérte meg. Ki mutatja meg a teológia 
tudott és kétségbe nem hozható bizonyosságait leghatható-
sabban: ennek kutatása és igazolása volt a cél és a feladat. 
A reneszánsz és reformáció mozdítja el erről a didaktikus-
animációs pontról újra a hermeneutikát, ismét a filológiai, de 
egyben ismeretszerző és ismeretértelmező irányba is. Luther 
mérhetetlen gondolkodástörténeti szerepe nem csupán s tán 
nem is elsődlegesen gondolataiban, mint inkább az értelmező 
gondolati tevékenység jogához és kötelezettségéhez való 
igényében és magatartásában rejlett. Hogy a megmeveredő, 
dogmatikussá váló protestantizmus, kivált kálvinizmus a 
filológiai mellett ismét az allegorikus-didaktikus oldalt juttat-
ta előtérbe, könnyen érthető. Ebből a pozícióból, amint ezt 
Gadamer s mások joggal hangsúlyozzák, a pietizmusból a 
romantikába való áthajlás nagy filozófiai megtestesítője, 
Schleiermacher (s mögötte persze Fr. Schlegel) emeli ki újra 
a hermeneutikát. 

Schleiermacher azonban ennél sokkal többet tett, véli 
Gadamer, s gondolkodástörténeti jelentőségét éppen ebben 
a többletben látja. Mert az eddigiek nyomán bennünk is 
könnyen, s némi joggal is keletkezhetett az a benyomás, hogy 
a hermeneutika voltaképp a filozófia, az irodalom, s a mű-
velődés történetét végigkísérő, koronként módosuló eljárású, 
tárgykörű, hangsúlyú s célú módszer csupán. 
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Schleiermachernál azonban a módszer egyértelműen tar-
talmi irányzattá is lesz. S ha ez a változás a filozófiában 
nála megy végbe — a történet- és irodalomtudományban 
viszont, Gadamer szerint, a nagy ókortudósnál, August 
Boeckhnnél. 

Miről van tehát szó? A tisztán filológiai szövegpontosítás 
és a fakticistán történeti szövegmagyarázat helyébe, sőt elébe 
a szöveg-, illetőleg a műértés lép. „Verstehen ist reproduktive 
Wiederholung der ursprüglichen, gedancklichen Produktion 
aufgrund der Kongenialität der Geister". Ehhez viszont az 
értelmezőnek nem egyszerűen a nyelvet, hanem a beszédet, 
a Gesprächet kell értenie: egyfelől azt a beszédet, amit az 
egykori beszélő az egykori beszédcímzetthez intézett: más-
felől azt, amit az egykoriból az olvasás folyamán maivá lett 
beszélő a mai beszédcímzetthez intéz. A totális átélés, illető-
leg újraátélés interperszonális folyamata szükséges, nélkülöz-
hetetlen ehhez. Erkennen des Erkannten, megismerni a már 
ismerteket : ismétli nagy nyomatékkal A. Boeckhn szavát Ga-
damer, mint a hermeneutika akkori módszer- és célprogram-
ját. Történeti, kivált pedig történeti-művészi ismereteket vég-
képp nem lehet pusztán a tudás, a tudomásvétel síkján a ma-
gunk világának alkotórészévé tenni, hanem csak az átélés sík-
ján. „Individualizálta és originalizálta" a történeti-művészi 
megértést minden újabb olvasó s minden újabb kor számára, 
mondja Gadamer Schleiermacherról. Közvetlen nagy utóda 
pedig az átélés és a megértés korrelatívként való felfogásában 
szerinte Dilthey volt, aki azonban, véli a továbbiakban Gada-
mer, relativizmustól tartván, kor- és lélektani élményfajtákra 
tipizálta az átélő megértést s vele az értelmezést is, amely 
tipizálást aztán az utódok M. Webertől a korai K. Jaspersig 
a legkülönbözőbb történeti síkokon és életzónákban igye-
keztek minél sokrétűbbé, pontosabbá és tárgyszerűbbé tenni, 
mindig nagy szerepet juttatva a tipizálásban az átélő meg-
értést végbevivő, megfoghatóvá tevő nyelvnek, beszédnek. 

Az irodalomtudomány számára így irányzattá lett her-
meneutika szinte minden ága és faj tája érintkezésbe került 
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valahol az egzisztenciálfilozófiával a huszadik században. 
A Gadamer által kiemelt érintkezési pontok közül mi itt — 
időnk fogytán — csupán háromra hívhatjuk föl a figyelmet. 
Az elsőt voltaképp már Schelling jelzi, s tőle indíttatva hang-
súlyozza fontosságát a maga rendszerében a korai Heidegger. 
A művész, az író mindig ontikus átélő megértésre (is) törek-
szik, annál is inkább, mivel vannak a létnek elgondolhatatlan, 
előnkbe gondolhatatlan, előregondolhatatlan „Unvordenk-
liches" tényei, történései. A művésznek, az írónak kell ezeket 
átélnie s átéletnie a nyelv, mégpedig az autentikus nyelv,azaz 
a beszéd nyelv, a Gespräch segítségével; s az interpretátornak 
is értelmeznie kell ezeket, megint csak a nyelv, a beszéd, a 
Gespräch segítségével. A második kiemelt mozzanat a Sein 
und Zeit egyik uralkodó eleme, amely szerint a gondolkodás, 
éppúgy mint maga az élő lét is, így velük a beszéd is, mindig 
az időbeliség modusát, mégpedig a Zukünftigkeit, a jövőre 
irányultság elsőbbségének modusát hordja magában, lett 
légyen akármennyire távoli múltból való is. Olyannyira, hogy 
azt a Vorverständnist, azt a sejtelemszerű, még alakot nem 
nyert értést is, amely indikálja és intencionálja az átélő és 
átélető beszédet, eleve áthatja ez a jövőre irányultság. S annál 
autentikusabb a beszéd, minél inkább jelen van benne vala-
hogy ez a modus. S az értelmezőnek is, mivel az ő időbelisége 
s az ő címzettjének időbelisége is jövőirányultságú, föl kell 
mutatnia a beszéd e modusát, hogy értelmezése hiteles, érvé-
nyes legyen. A harmadik kiemelt mozzanat viszont a kései 
Heideggerhez kapcsolódik. Tudjuk, a létszerű, konkrét idő-
beliség és a historikus, elvont történetiség valóságos vagy 
látszólagos ellentmondásával egész pályáján küzdött ez a 
filozófus, féltvén az előbbinek érvényes, autentikus átélését 
az utóbbinak általánosba oldó, relativáló, személyesség-
vesztő hatásáról. Végül is úgy vélte föloldhatni ezt az ellent-
mondást, hogy az Ereignis der Wahrheitnek, az igazság törté-
nésének, az igazság történésszerűségének, eseményszerűségé-
nek tétele alá fogta mind a kettőt. Követői pedig az igazság 
történésének a Gesprächben, a beszédben megragadható 



580 Németh G. Béla 

hermeneutikai logikáját a logika egyéb válfajai mellé igye-
keztek illeszteni. 

A mi irodalomtudományunk és nyelvtudományunk együtt-
működése számára is sok hasznos ihletés és indítás rejlik e 
felfogásban és e kiemelt mozzanatokban. Annak ellenére, 
hogy a beléjük foglalt fölismerések és megállapítások szem-
szögünkből gyakran csupán féligazságok, vagy jó fölismeré-
sek elfogadhatatlan következtetései. Egyet lehet érteni pél-
dául a mű interperszonális beszédjellegével s történeti át-
élésének fontosságával. De azzal már nem, hogy ez csak 
magából a műből s élményszerűen történhet meg; a történeti 
körülmények racionális ismerete az átélést s így a megértést 
igen sokoldalúan segítheti elő, s így egyenesen nélkülözhetet-
len. Az viszont igaz, hogy egyedül a mű művészi beszéd-
nyelvével igazolható jelentés lehet hiteles jelentés. Az is 
igaz, hogy nincs a műveknek végleges értelmezése. A már 
ismertet valóban minden befogadó, minden kor újra és 
másképp ismeri föl, amihez viszont csakugyan ismerni kell 
az újra értelmezőnek, az új címzettnek, az új befogadónak a 
nyelvhez, a beszédhez való viszonyát, nyelvi és beszédállapo-
tát. S az is igaz,hogy az irodalom mindig ontikus értelmű is, s 
olyan létezés-szférákat és mozzanatokat tesz foghatóvá, 
amelyeket más értési eszköz nem, vagy alig tud megragadni. 
Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy nemcsak ilyet ragad 
meg, illetőleg azt, hogy amint nincs ontikusság nélküli valódi 
művészi megragadás — magára izoláltan ontikus megraga-
dás sincs. Az is igaz, hogy az irodalom mindenekelőtt valóban 
a nyelv szerkezeteinek, a beszéd szerkezeteinek lényeghordo-
zóvá alakításán át lesz alkalmassá e feladatok vállalására, és 
így az értelmezőnek a beszédszerkezetek ilyenné alakulásá-
nak minden vonatkozását ismernie kell. S az is valószínű, 
hogy a lényegi, az autentikus beszéd, legyen tárgya bármilyen 
távoli múltból való, jövőirányultságú, ha a jövő primátusá-
nak Heidegger-féle túlhangsúlyozása nem fogadható is el. 
A művek jövőirányultságának tényét s milyenségét beszéd-
nyelvünk különféle lélektani vonatkozásaiban valóban meg 
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kell tudnunk mutatni. Azt pedig különösen fontosnak kell 
tartanunk, amit az igazságnak a műben való eseményszerű 
történéséről mond, ha az egyedi, konkrét időbeliség s a his-
torikus elvont történetiség ellentétével nemcsak hogy egyet 
nem értünk, hanem ellenkezőleg: a kettőt elválaszthatatlan-
nak, egyazon lényeg két vonatkozásának tartjuk is. Az igaz-
ság történése, eseménye kiváltképp a versre igaz, de a drámá-
ra is, s általában minden műre, amelynek befogadása időben 
valósul meg. S ha ez az időben megvalósulás az irodalmi s 
zenei művekben evidens, áttételesen a képzőművészetekre 
is áll. 

7. A marxista nyelvtudománynak és irodalomtudomány-
nak minden más irányzati társánál nyitottabbnak kell lennie, 
s mindent, ami valódi fölismerés és hasznosítható eljárás, 
kellő kritikai szűréssel és áthasonítással magába kell fogad-
nia. 

Nem azért, nemcsak azért választottuk erre példának a 
hermeneutikai iskola néhány mozzanatát, mert ma ez talán 
a legélénkebben művelt irányzat, hanem azért is, mert az 
ember egyedi időbeliségének és egyetemes történetiségének 
tudata, illetőleg tudata e két mozzanatának olyan harmoni-
kus egymásba oldása, mely a szabad individiumok szabadon 
választott és vállalt közösségének egyik előfeltétele, minden 
bizonnyal a közeljövő irodalmának nagyon is fontos kérdése 
lesz. S hogy az irodalom kérdésmegragadását e tekintetben 
(s bármi tekintetben) a kritika és irodalomtudomány értel-
mezni s az értelmezést hitelesen igazolni tudja, ahhoz az 
eddigieknél nagyobb szüksége lesz a nyelvtudomány segítsé-
gére. Ahhoz viszont, hogy a nyelvtudomány ezt a segítséget 
valóban megadhassa, olyan ágait az eddigieknél jobban kell 
kimunkálnia, amelyek — mint a nyelvlélektan, nyelvszocioló-
gia, jelentéstan, szövegtan s társaik — az ismeretelméleti 
hangsúlyú, a bölcseleti karakterű általános nyelvészeti tudást 
segítik az irodalomtudományban is elő. A magyar nyelvészet 
tartsa meg továbbra is óvatosságát a divatos elméletekkel 
szemben, de egyben mutasson élénkebb érdeklődést a böl-
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cseleti-esztétikai értelmű általános nyelvészeti kérdések 
iránt is. 

8. Talán túlságosan is a kritikára helyeztük a hangsúlyt a 
két testvértudomány kapcsolatának történetét illetően. De 
Akadémiánk alapítójának szellemében véljük ezt eltűrhető-
nek, hiszen az ő alapmagatartása minden művében elsősor-
ban kritikai, s alig viselt el nehezebben valamit is, mint az 
önmagunkat ámító, patetikus önmagasztalást, vonatkozott 
légyen az akár múltunkra, akár jelenünkre. 



POROGI A N D R Á S 

GYÖNGYÖSI KEMÉNY-EPOSZÁNAK 
POLITIKAI KONCEPCIÓJÁRÓL 

„Önálló politikai álláspontja nincs", hangzik az ítélet,1 

amely számtalan esztétikai kifogással társulva hozzájárul 
ahhoz, hogy — Toldy Ferenc szavaival élve — Gyöngyösi 
lassan „kisiklik a forgalomból".2 A gimnáziumi irodalom 
tankönyv mindössze egy, végső soron pejoratív kicsengésű 
mondatot szán arra a költőre, aki csaknem százötven eszten-
deig (török-uralomnyi idő!) meghatározó befolyással volt a 
magyar irodalmi közízlésre.3 Tudomásom szerint közel fél 
évszázada nem adtak ki Gyöngyösi-művet.4 

Ez a mellőzés azért is tűnik igazságtalannak, mert a Gyön-
gyösi életművével behatóbban foglalkozók ítélete általában 
nem fedi a művelt vagy a tudományos közvélemény által 
elfogadott Gyöngyösi-képet. Különösen igaznak tűnik ez a 
megállapítás, ha végigtekintünk a költő politikai megnyilat-
kozásait értékelő véleményeken.5 

1 A magyar irodalom története. II. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 
1964. 185. 

2 Toldy Ferenc: Gyöngyösi István. — Irodalmi arcképek. Kiad. 
Lőkös István. Bp. 1985. 40. 

3 Irodalom. II. Tankönyv, a gimnázium II. osztálya számára. Szerk. 
Mész Lászlóné. Bp. 1983. 7. 

4 Badics Ferenc kritikainak számító kiadásának utolsóként meg-
jelent kötetét követően (Gyöngyösi István Összes költeményei. IV. 
Kiad. Badics F. Bp. 1937.) egyes antológiákban előforduló néhány 
strófán kívül, csak a Murányi Venus jelent meg Szöveggyűjtemény 
a régi magyar irodalomból. Szerk. Barta János és Klaniczay Tibor. 
Bp. 1966, 3 5 8 - 4 4 9 . 

5 Vö. Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum. Bp. 1972. 222—228. 

2 It 86/3 
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Gyöngyösi „volt kuruc és labanc, kálvinista és pápista, 
de gondolkodásban és érzésben mindig jó magyar maradt". ' 
Beöthy Zsolt, midőn a fönti, kissé problematikus és nem ke-
vésbé sommás ítéletet tette (ti. hogy Gyöngyösi jó magyar), 
bizonyára megérezte, hogy Gyöngyösit minden „köpönyeg-
forgatása" mellett és ellenére nem csak a mindenáron való 
egyéni érvényesülés méltatlan koncepciója vezérli. Meg-
fogalmazása lényegében csak Arany János többször idézett 
véleményének poentírozott változata. Arany János így fog-
lalta össze Gyöngyösi politikai arculatát : 

„én ama hazafiakhoz számítom, kik, az a lkotmány érdekében, re-
ménnyel néztek az erdélyi ellenállásra, anélkül, hogy csatlakozná-
nak a mozgalomhoz. És egy Lobkovitz— CarafTa világban mi is lehe-
tett volna egyéb?"7 

Ettől Arany László véleménye sem tér el lényegesen, midőn 
Gyöngyösi hazafiúi gondolatait méltatva ezt írja: 

„Csaknem előttünk áll a higgadt gondolkozású, bölcselkedő szellemű 
gömöri táblabíró, aki hűséggel viseltetik a királyhoz míg lehet, óhajtja 
a békét, kerüli a forradalmat, kárhoztatja a pártoskodást, de az alkot-
m á n y b ó l s nemesi j o g o k b ó l sem enged. Loyalitása a változó időkkel 
együtt alakuláson megy át, s ez kiérzik műveiből is."8 

Trencsényi-Waldapfel Imre a modern kutatások számára 
iránymutató tanulmányában foglalkozik a kérdéssel, szerinte 
„alig van irodalmunknak nálánál erősebben politikai érde-
keltségű költője"; sőt, más megvilágításba helyezi a Gyön-
gyösi számára általában balul végződő sztereotip összehason-
lítást: 

6 Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre. 3. bőv. kiad. Bp. 
é. n. 65. 

7 Arany János: Gyöngyösi István. — A. J. Összes munkái. V. Kiad 
Ráth Mór . Bp. 1884. 197. 

8 Arany László Összes müvei. II. Közrebocsátja Gyulai Pál. Bp. 
1901. 249. 
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„kettejük közül nem a legnagyobb közjogi méltóságok egyikét is 
viselő Zrínyi, hanem a gömöri prókátor-alispán Gyöngyösi mutat-
kozik költészetében a politikusabb természetnek (. . .) politikai hit-
vallása együtt fejlődik, együtt alakul a XVII. századi magyarság egy 
jelentékeny részével, avval a legpolitikusabb réteggel, mely a német 
és a török túlsúly között mindig az egyensúly-helyzetet kereste". 

Ugyancsak Trencsényi-Waldapfel állapítja meg elsőként, 
hogy a magyar köznemesség Gyöngyösiben „tisztelhette 
eszményeinek első költői kifejeződését".9 Agárdi Péter szá-
mára ez a köznemesi történelmi meghatározottság az, amiből 
kibonthatja Gyöngyösi költői világképét, és amivel magyaráz-
hatja a költő eltérő politikai állásfoglalásait.10 Gyöngyösi a 
köznemesség művelt, vállalkozó szellemű felső-magyarországi 
rétegéhez tartozott; paradox módon épp a „köpönyegfor-
gatás", a mindig az erősebb felé való sodródás az, amivel 
végül mindig hű maradt ehhez a réteghez, és ennek minden-
kori politikai útkereséséhez. Az útkeresés némely mozzanata 
jól nyomon követhető, ha végigtekintünk a költői életmű 
főbb állomásain, kivált ha figyelmünk a három történeti tár-
gyú műre, a Murányi Venusra, a Porábul megéledett Phoenix-
re, illetve a Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságára irányul. 

A Murányi Venushan, politikai szempontból, sokáig csak 
a lojalitás apológiáját látták, de Agárdi Péter már módosítja 
ezt az egyoldalú megítélést: 

„Wesselényinek Gyöngyösi által magasztalt királyhűsége a »haza«, 
vagyis a nemesi-rendi osztályérdekek iránti hűséggé hangszerelődik 
át.'"1 

A mű politikai mondanivalóját R. Várkonyi Ágnes 
megvilágításba, amikor a keletkezését 

9 Trencsényi-Waldapfel Imre: Gyöngyösi István, 
manizmus és nemzeti irodalom. Bp. 1966. 153, 156— 

10 Agárdi Péter: I. m. 
11 Uo. 43. 

(1 
158. 

2* 
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az 1663-tól Wesselényi (illetve Zrínyi) vezetésével meginduló 
mozgalommal.12 

A három történeti tárgyú munka közül a művészileg két-
ségtelenül legsikerültebb Kemény-eposz keletkezésének poli-
tikai hátterét, a mű politikai mondanivalóját V. Windisch 
Éva vázolta fel tanulmányában.13 Gyöngyösi témaválasztá-
sából, forráskezeléséből kiindulva bizonyítja, hogy a költő, 
kapcsolódván a Wesselényi-összeesküvéshez, igyekszik leszá-
molni a német segítség reményével, törökgyűlöletre és a 
magyarság összefogására buzdít, miközben figyelmeztet a 
vállalkozás veszélyeire is. 

Gyöngyösi „a konformizmus és ellenzékiség dialektikájá-
nak bonyolult képletét nyújtja"14, írta legutóbb Kibédi Varga 
Áron. A jelen dolgozat nem tűzhet maga elé oly nagyralátó 
célt, hogy ezt a bonyolult képletet fölvázolja. Célunk most 
a Kemény-eposz V. Windisch Éva által még nem tárgyalt 
(vagy éppen csak utalásszerűén érintett) politikai vonatkozá-
sainak feltárása. 

* 

Nemcsak V. Windisch Éva, de a Gyöngyösivel foglalkozó 
irodalom jó része — Arany Jánostól egészen napjainkig — 
gyakorta hivatkozik arra a 31 strófára, amelyeket Gyöngyösi 
szándékosan kihagyott a mű 1693-as, első kiadásából, és 
amelyek a Kemény-eposz két XVII. századi kéziratos má-
solatában maradtak fenn.15 Ez a 31 strófa érezhetően külön-

12 Vő. R. Várkonyi Ágnes: Márssal társalkodó Murányi Venus 
1664-ben. It 1980. 77—104. és Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel 
és Nádasdyval a török ellen 1663-ban. TörtSz 1984. 367. 

13 V. Windisch Éva: Gyöngyösi és a „Porábul megéledett Phoenix". 
ItK 1960. 5 3 5 - 5 5 7 . 

14 Kibédi Varga Áron: Retorika, poétika, műfajok. It 1983. 553. 
15 A kihagyott 31 strófát lásd Gyöngyösi István Összes költemé-

nyei. II. Kiad. Badics F. Bp. 1921. 163—168. (A Kemény-eposzból 
— KJ. rövidítéssel — a továbbiakban ebből a kiadásból idézek.) A kéz-
iratos másolatokról, valamint az 1693-as és az azt követő kiadások-
ról lásd Uo. 3 5 9 - 3 7 8 . 
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álló rész; a cselekmény, illetve a klasszikus történelmi és 
mitológiai események idősíkjai mellett ez az elbeszélés jelen 
idejében gyökeredzik, méghozzá nem a Gyöngyösinél oly 
gyakran előforduló „örök igazságok" általános jelenében, 
hanem egy konkrét politikai-társadalmi jelen időben. 

Gyöngyösi először a német hadvezetést bírálja e 31 strófá-
ban - hasonlóan Zrínyi Montecuccoli-röpiratához - , majd 
túl az elfajzás, nála nem szokatlan, általános hangsúlyozásán, 
itt részletes és igen kritikus rajzot ad kora nemességéről, de a 
„köz vitézlő rendről" is. A legutolsó gondolat, a jó vezér 
eszméje — ahogy V. Windisch Éva megállapítja - szintén 
Zrínyi röpiratára utal.16 Fontosabb párhuzam ennél, hogy a 
31 strófának nagyobb része, kivált a gerincét adó jellemzés a 
nemesekről és a közkatonákról, több ponton megegyezik 
egy másik Zrínyi-mű, az Áfium hasonló témájú részeivel. 

Ami Gyöngyösi Zrínyi-ismeretét illeti, már Badics említi, 
hogy Gyöngyösi olvasta a Szigeti veszedelmet,17 és Agárdi 
Péter is utal erre, érintve némely egyezést.18 A Szigeti veszede-
lem és a Kemény-eposz szoros kapcsolatával egy újabb tanul-
mány foglalkozik behatóan.19 

Ismerhette-e, ismerte-e Gyöngyösi a kéziratban terjedő 
Áfiumot ? Murány messze volt Csáktornyától, ám politikai 
értelemben éppen a hatvanas években egyre közelebb kerül-
tek egymáshoz. R. Várkonyi Agnes mutat rá, milyen politikai 
sürgés-forgásba került a Murányba érkező, Wesselényi nádor 
szolgálatába álló Gyöngyösi 1663 nyarán-őszén, és hogy ez a 

16 Vö. V. Windisch Éva: I. m. 545. Vö. Zrínyi Miklós Hadtudo-
mányi munkái. Bp. 1976. 353. 

17 Badics Ferenc: Gyöngyösi István élete és költészete. Bp. 1939. 
139—140. Badics szerint Zrínyi eposza nem volt hatással Gyöngyö-
sire. 

18 Agárdi P.: I. т. 62—64. Legújabban Bitskey István tagadja, 
hogy Gyöngyösi ismerte Zrínyi eposzát. Vö. Bitskey István: Gyön-
gyösi István és a magyar költői hagyomány. Studia Litteraria 1981. 31. 

19 Vö. Kovács Sándor Iván : Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-
imitációi. ItK Sajtó alatt. 
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politikai környezet miként hat már a Murányi Venus ban is.20  

Zrínyi, elsősorban hadisikerei révén, 1663 —64-re az ország 
legnépszerűbb személyisége lett. Ugyancsak R. Várkonyi 
Árnes írja, hogy a „korszak embereinek (. . .) kezük ügyében 
volt a Török Áfium, vagy merítettek abból a korabeli közös 
gondolati anyagból, amelynek szavait, fordulatait Zrínyi 
kiáltványa mentette át az elkövetkezendő századokra is".21 

Zrínyi népszerűségére, illetve egyes műveinek elterjedtsé-
gére itt csak egy példát említek, s ezt is csak azért, mert némi 
jelentőséggel bírhat a Kemény-eposz egy dolgozatomban 
később tárgyalt részével kapcsolatban. Teleki Mihály, Apafi 
Erdélyének talán legjelentősebb politikusa is Zrínyi híve 
volt, olvasott is tőle. Erről tanúskodik Ebeni István egy 1662 
végén írt levele, amelyben egy kéréssel fordul Telekihez: 

„Zrínyi uram irása felől is irtam vala Kegyelmednek, de kételkedem, 
nem adták meg. Kegyelmedet kérem, küldje meg nekem is, had 
mulassam magam vele; de jó Íróval Írassa le Kegyelmed."" 

A Zrínyi-mű azonosítására nem vállalkozhatunk (talán a 
Montecuccoli-röpirat lehetett), mindössze egy véletlen, ám 
valamiképp mégis jellemző mozzanatra utalunk. A Kemény-
eposz szerint a nagyszöllősi csatában hárman harcoltak 
Kemény János mellett: Kemény Simon, a fejedelem fia, 

20 R. Várkonyi Á:. I. m. lt 1980. 7 7 - 1 0 4 . 
21 R. Várkonyi Á.: I. m. TortSz 1984. 351. 
22 Ebeni István levele Teleki Mihálynak, Szamos-Újvár, 1662. no-

vember 2. Teleki Mihály levelezése. II. Szerk. Gergely Sámuel. Bp. 
1906. 431. Teleki valószínűleg késlekedett a kért írás megküldésével, 
mert Ebeni harmadszor sem restell írni az ügyben, amiből az is kitű-
nik, milyen fontosságot tulajdoníthatott Zrínyi e munkájának. 
Vő. Uo. Teleki igen elismerően nyilatkozik Zrínyiről egy Lónyai 
Annának (Kemény János özvegye) írt levelében: „Bizonyos dolog, 
nagy állapot adatott Zrínyi uramnak ő nagyságának (. . .) Segélje 
Isten az ő felsége fegyverét, ő nagyságát is; bizonnyal is hiszem, 
rajta el nem múlik egy felől; adna Isten bár olyan sok magyart, de 
félek az is hamar el ne vesszen." Kővár, 1663. október 30. Vő. Uo. 
629. 
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valamint a föntebb tárgyalt levélváltás két résztvevője, Teleki 
Mihály és Ebeni István.23 (Teleki Mihály alakjának az eposz-
ban elfoglalt szerepéről a továbbiakban még részletesen szó 
lesz.) 

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Erdélyben sem volt 
ismeretlen a horvát bán irodalmi működése, az pedig kétség-
telen, hogy Zrínyi politikai nézeteit jól ismerték Wesselényi 
udvarában, s hogy az Áfiumból is megismerhették, szolgáljon 
bizonyítékul egy Wesselényi-levél részlete 1663 májusából, 
melyben kéri a győrieket, hogy mindegyikük „kardot, bárdot, 
fegyvert, fegyvert bátor szivet szerezzen s neveljen magá-
ban".24 Ez egyrészt az Áfiumnák számos másolatában tolda-
lékként fönnmaradt vers kezdősorával cseng össze : „Fegyvert 
s-bator szivet kel annak szerezni. A ki hazaiaért kész harczot 
próbálni".25 Másrészt Zrínyi fölkiáltásával az Áfiumban: 
„Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik"26 mely fölkiáltás 
talán hatott az ugyanezen év őszén írt két Wesselényi-levél 
fölkiáltására is: „Azonban kardot kardot köss s vonj édes 
nemzetem".27 

Gyöngyösi tehát, mint Wesselényi titkára, ismerhette, és 
mint az alábbi összevetésből kiderül, valóban ismerte, jól 
ismerte az Áfiumot. 

Természetes, hogy ez idő tájt — és már korábban is — szá-
mos ostorozó, bíráló leírás született a nemesség tanulatlansá-
gáról, henye életmódjáról, a katonaság fegyelmezetlenségeiről, 
fosztogatásairól stb., mivel ezek sajnálatosan makacs tények 

23 KJ. III/VI/99 — 100. 197. 
24 Wesselényi nádor levele Győrnek, 1663. május 22. Közli Ráth 

Károly. Új MMúz 1854. II. köt. 44. (Erre a levélre Hausner Gábor 
hívta föl a figyelmemet.) 

25 RM KT XVII. 10. 244. 
2fi Zrínyi Miklós Prózai müvei. Kiad. Kovács Sándor Iván és az 

ELTE Zrínyi-szemináriuma. Bp. 1985. 214. Az Áfiumból a továbbiak-
ban is ezen kiadás alapján idézek. 

2" Wesselényi nádor levele Győr vármegyéhez, 1663. november 3. 
Közli Ráth Károly. Új MMúz 1854. II. köt. 51. és Nógrád vármegyé-
hez. Közli Nagy Iván. TT X. 1861. 123. 
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voltak. A nemesség műveletlenségéről épp úgy szól Mikes 
Kelemen,28 nyilván az Áfium erre vonatkozó részére is emlé-
kezve, mint Bethlen Miklós29 vagy a Zrínyit természetesen 
nem ismerő Kecskeméti Alexics János.30 Az „öltözetbeli 
gőgösségről" és cifraságról egyaránt szól Magyari31 és Zrínyi, 
de Báthory Mihály református prédikátor is.32 A gondolatban 
tulajdonképpen egy jól körülhatárolható toposz rejtőzik — 
mutat rá az Extra Hungáriám non est vita monográfusa, 
Tarnai Andor.33 

Gyöngyösi 31 strófájának és az Áfium egyik részletének 
egyezései azonban nem vezethetők vissza pusztán a tények 
egyezésére. Noha a nemességre tett megállapítások jó része 
itt is közhely, mégis, a 31 strófában oly sok ponton mutatható 
ki az Áfiummal való egyezés, hogy mindez nem lehet véletlen.34 

28 Mikes Kelemen Összes művei. I. köt. Kiad. Hopp Lajos. Bp. 
1966. 106—110. Hopp a jegyzetekben utal Mikes gondolatainak ro-
kon vonásaira Apácai, Bethlen Miklós, Zrínyi és Rákóczi írásaiban: 
5 5 1 - 5 5 4 . 

2S Bethlen Miklós Önéletírása. I. köt. Kiad. V. Windisch É. Bp. 
1955. 1 4 8 - 1 4 9 . , 1 6 5 - 1 6 7 . 

30 Vö. Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp. 1958. 7 1 - 7 2 . 
31 Magyari István: Az országokban való sok romlásnak okairól. 

Kiad. Ferenczi Zoltán. Bp. 1911. 135-136 . 
32 Báthory Mihály: Hangos trombita. Debrecen 1664. 1. ( R M К I. 

1010.) Idézi Tarnai Andor: Extra Hungáriám non est vita. Bp. 1969. 
88. 

33 Tarnai A.: m. 8 5 - 9 2 . 
34 Dolgozatom e részletének 1984. december 4-én elhangzott fel-

olvasásán Klaniczay Tibor felvetette, hogy a Kemény-eposz 31 stró-
fájának előzményei Comenius hasonló tárgyú megállapításai is le-
hettek, kivált ha figyelembe vesszük, hogy Gyöngyösi sárospataki 
tanulmányai egybe estek Comenius ott- tartózkodásának első évével. 
A De cultura ingeniorum, főképp pedig a II. Rákóczi Györgynek 
ajánlott Gentis félicitas egyes részletei (pl. a nevelés és tanítás elha-
nyagolása, hősi vezetőre van szükség) valóban ugyanarról elmélked-
nek, mint Gyöngyösi, aki nyilván olvasta is az említett műveket. 
Mégis, Zrínyi hatása közvetlenebb: a stilisztikai és tárgyi momentu-
mok egyezésein kívül erre vall az azonos megközelítés, a magyar 
közállapotok katonai szempontú kritikája. 
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Néhány példa a tartalmi azonosságokra: 

Zrínyi 

. . . ülnek haszontalanul fiaink 
( . . . ) otthon atyjoknál. . . 

Gyöngyösi 

Meghűlt szívek heve, tágas 
szállást nem kér, 

Akármely alacson s-csekély 
helyen meg-fér 

Az ifjak nem tanulnak tudományokat és vitézséget : 

. . az ifjú, sem hadban, sem vé-
gekben, sem idegen országokban 
vitézlő mesterségeket tanulni nem 
mégyen ( . . .) senki nem tanul tu-
dományokat. 

Részegeskednek: 

. . . az ital legnagyobb mesterség, 

Idő előtt nősülnek: 

• . . osztám ha a husz esztendőt 
alig érik is el, mindeniknek fele-
ség kell, 

Büdös most azoknak a' Márs 
oskolája. 

Amely kevés üdőt adnak a' 
Musáknak, 

Kik Isteni Aszonyi a' szép 
tanulásnak. 

El hagyván azokot, nem 
szolgálnak Mársnak 

Bachusnakis kedves nálok tele 
káldgya 

Venus az iffiaknak, nem Pallas 
daikája, 

nem szolgálnak 
Mársnak, 

Hanem párnás Hyment veszi 
ki ki Társnak. 

A nemesség egyoldalú prókátor-műveltségének és a pörös-
ködésből élőknek a bírálata. (Gyöngyösi itt a múlttal állítja 
szembe a jelen állapotokat.): 

az ifjú ( . . . ) vitézlő mestersége-
ket tanulni nem mégyen ugyan, 
hanem vagy prókátorságot pat-
varián, nem az igazságnak szere-
tetibűl penig, hanem másokat 
nyomorítani kévánván tanul. . . 

Tőr, nem pór neveli vala az 
értéket 

Tartott az Prokátor rövidebb 
mértéket, 

Nem ültek hasznára annyi 
Törvényszéket. 
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Zrínyi a közvitézek tárgyalása után tér át a nemességre, 
Gyöngyösi sorrendje fordított, de a váltás módja hasonló: 

Illyenek a mi közhadaink; de mi- Az nemesség dolga de marad-
vel jobb ennél a nemesség?35 gyon ebben, 

Vallyom mi jó van az köz 
vitézlő rendben ?36 

A közkatonák általános jellemzése is hasonló, bár itt Gyön-
gyösi rövidebben ír, mégis fölsorolja a Zrínyi által említett 
hiányosságokat: a katonák nem szoktak hozzá a jó rend-
tartáshoz, kocsmáznak és a községet sarcoltatják.37 

A tartalmi egyezéseken túl bizonyos stilisztikai jegyek is 
utalnak az Áfium hatására. Zrínyi szerint a gyorsaság „szokta 
annak a drága fának a gyümölcsét elérni, kit az emberek 
dicsősségnek hivnak".38 Gyöngyösi pedig arról ír, hogy a „di-
csőség drága veteményét / Vérrel hintik", majd végigviszi a 
képet: „Úgy nevelik bennek annak szép reményét, / Hogy 
virágzásának érjék nyiló fénnyét".39 Mindkét kép a növényi 
fejlődéssel hozza kapcsolatba a dicsőséget; a két metafora — 
hogy stílszerűek legyünk — egy tőről fakad. 

Ugyanitt Zrínyi az őt állandóan izgató kérdésen elmélke-
dik: mi a célravezetőbb, az óvatosság vagy a merészség? 
„ . . . az kész gyorsaság és a gyors készség szokta annak a drá-
ga fának gyümölcsét elérni, kit az emberek dicsősségnek 
hivnak ( . . . ) Nem vakmerőségre hivők senkit, nem habahur-
jául kévánom az mi nemes resolutionkat, hanem okosságnak 
mértékletességével . . ."40 Gyöngyösi, alig valamivel a 31 
strófa előtt, ugyanerről gondolkodik, noha ő a problémát 
ellenkező oldaláról közelíti meg: 

35 Zrínyi: Áfium. 2 1 6 - 2 1 7 . 
36 KJ III/IV/64—65. 1 6 3 - 1 6 8 . 
"Áfium 216, és KJ III/IV/64—65. 167. 
38 Áfium 214. 
39 KJ III/IV/64—65. 165. 
"Áfium 214. 
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A' vigyázó elme s-elmés vigyázóság 
Győzheti ezeket, s'-az alkalmatosság, 
Töb győzödelmet hoz a' váró okosság, 
Mint az habahurgya vakmerő bátorság." 

Aligha lehet véletlen, hogy ugyanarról a tárgyról beszélvén, 
ugyanaz a ritka szó és nem közönséges szójáték jusson Gyön-
gyösi eszébe, mint ami Zrínyinek eszébe jutott. Midőn 
Gyöngyösi a Kemény-eposznak ezt a részét írta, fülébe 
zengtek az Áfium sorai — ha nem feküdt éppen előtte egy 
másolat Zrínyi müvéből. 

* 

Mindez nem jelenti azt, hogy Gyöngyösi pusztán automa-
tikusan versbe öntötte volna az Áfium bíráló sorait anélkül, 
hogy akár tapasztalata, akár egyéb információja lett volna 
a közállapotokról. Valószínűleg máshonnan is merített, 
nevezetesen (hogy ismételjük R. Várkonyi Ágnes szavait) 
„abból a korabeli gondolati anyagból, amelynek sorait, 
fordulatait Zrínyi kiáltványa mentette át".42 

E gondolati anyag hordozóinak körét szűkebben kell 
megvonnunk, nem tartozhatnak bele olyan, már említett szer-
zők, mint Magyari, Apáczai, Comenius, noha valamennyi-
en bírálják vagy a magyar társadalom elmaradottságát, 
vagy a nemesség életmódját. Azon munkákra, melyekről szó-
lunk, egyként jellemző a magyar közállapotok katonai szem-
pontú kritikája, a bírálat bizonyos elemeinek azonossága, 
számos kifejezés és fordulat hasonlósága vagy egyezése. 
Figyelemre méltó az a tény, hogy a szerzők maguk is a 
Wesselényi-féle mozgalom vezetői közé tartoztak, vagy 
igazolhatóan kapcsolatban álltak az összeesküvés szervezői-
vel. Az egyes írások datálásának bizonytalansága (az ún. 
Ráday-emlékiratvöl, a Kemény-eposz ominózus 31 strófájá-
ról, vagy a Petkó Zsigmondnak tulajdonított Gondolkod-

41 KJ III/IV/21. 158. 
41 R. Várkonyi Á.: I. m. TörtSz 1984. 351. 
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gyál szegény magyar. . . kezdetű költeményről egyaránt 
csak azt tudjuk, hogy a Wesselényi-összeesküvéssel egy idő-
ben keletkezhettek) lehetetlenné teszi a különböző hatások 
irányának a nyomon követését, az azonban kétségtelen, hogy 
e művek között az Áfium központi helyet foglal el. 

Nádasdy Ferenc országbíró Oratioját olvasva is föltűnő az 
Áfium hatása, am a Nádasdy által kifejtett gondolatok egy 
része közelebbi rokonságot mutat Gyöngyösi 31 strófájának 
némely passzusával. A régi korokat fölemlegetvén így ír 
a nemességről: 

„Az nemesség nemesül kerestetett régentén ebben az valaha dicső-
ségesen széjjel kiterjedett hazában; de ma pórul, kalmár módon: 36 
tallér az nemességnek ára. Vérkiontás volt annak előtte, kalmár ma 
az nemesség ki azelőtt karddal vásárlotta az haza határit."43 

Gyöngyösi hasonlóan kesereg: 

Akkor böcsösb áron kele a' Nemesség, 
Harmincz Tallér nem volt érette elégség, 
Oh! alacson böcsre szállétott nemzetség! 
Ily ócsóvá lén-é a' régi dücsósség? 

Más áron füzették akkor a taxáját, 
Piros vér váltotta fekete téntáját.44 

Érdekes, és Gyöngyösi nemesség-felfogására jellemző elté-
rés, hogy Nádasdynál 6 tallérral drágább a nemesség. 
Gyöngyösi ugyanis azáltal, hogy harminc tallérra szállítja 
le a nemesség árát, egy finom Krisztus-allúzióval éppen a 
nemesség eszméjét emeli piedesztálra. Ugyanitt találkozunk 
Gyöngyösinél a vér—tinta metaforával, amely tulajdon-
képpen a vérrel írás toposzához kapcsolódik. E toposzt 
Zrínyi alkalmazza előszeretettel, de - amint Kovács Sándor 
Iván utal rá — megtalálható Petkó Zsigmond Gondolkodgyál 

43 Nádasdy Ferenc: Oratio. Közli Veress Endre. TT 1896. 109. 
44 KJ III/1V/64—65. 166. 
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szegény magyar. .. kezdetű versében is.45 Természetesen 
Petkó is szembeállítja kora nemességét a régiekkel: 

Nemessigh levele ipült jo vitézsiggel 
Az czimerit kardal irtak szip piros virell 
Annak pecsétit megh nyomtak hirel és nével 
Sokan értek megh fizettek feyek vitellel.18 

A vers a hatvanas évek második felében keletkezhetett, 
abban az időben, amikor Petkó Zsigmond, mint Petrőczi 
István familiárisa, aktívan részt vesz a Wesselényi-féle szer-
vezkedésben. Mint Petrőczi és Thököly István követe több-
ször megfordul Erdélyben Teleki Mihálynál és Bethlen 
Miklósnál, leveleket és üzeneteket továbbít, beszámolóit 
Vitnyédi is türelmetlenül várja. Ilyen kapcsolatokkal nyil-
vánvaló, hogy mely körből meríthette gondolatait.47 

Az imént, amikor a Kemény-eposzból kimaradt részt 
összevetettük az Áfiummál, már kitértünk arra az egyezésre, 
mely a nemesség prókátorkodásának elítélésében mutatko-
zott. Zrínyi nem minden előzmény nélkül mond ítéletet a 
prókátorok fölött. Az Áfium egyik forrásának tekinthető 
Siralmas Könyörgő Levél szerzője sincs jó véleménnyel róluk,48 

de érdekesebb, hogy Zrínyi már 1648-ban így nyilatkozik 
egy levélben: 

„Volt az előt mi nekünk sok fegiverünk, sok hadviselő emberünk, 
most a helet nem fér igy kőnivben decretumunk ketőt kellene építeni, 
de még az is keves, az egész ország procatorbul ál, melinek ninch 

45 Vö. Kovács Sándor Iván: A lírikus Zrínyi. Bp. 1985. 273 — 274., 
431. A jegyzetekben itt egy sajtóhiba van: Zsigmond helyett János 
szerepel. 

46 RMKT XVII. 10. 307. 
47 Vö. R M K T XVII. 10. 714. Petkó Zsigmondról lásd még Jenei 

Ferenc: Petkó Zsigmond. ItK 1963. 592—594., és Varga Imre: Petkó 
Zsigmond életéhez. ItK 1975. 4 4 - 4 6 . 

48 Siralmas Könyörgő Levél. Közli Péter Katalin : A magyar nyelvű 
politikai publicisztika kezdetei. Bp. 1973. 81. 



596 Por од i András 

haszna hadakozásban, hanem otthon ülve, hamis biztonságokat és 
apellatiokat tanulván bizonios benne, hogy meggazdagodik."1' 

(A kiemelés nem tőlem — P. A.) 
Ettől Nádasdynak sem tér el a véleménye; midőn azOratio-

ban a nemesekről ír, ő is szükségesnek tartja megemlíteni a 
prókátorkodást mint a hanyatlás jelét: „Puhaság, henyeség, 
dobzódás dolga ifjúidnak; az erejebeli vagy procator, vagy 
kalmár."50 

Amilyen egyöntetű a Siralmas Könyörgő Levél írójának, 
Zrínyinek vagy Nádasdynak elítélő véleménye a prókátor-
ságról, olyan ellentmondásos a Gyöngyösié. A „Tőr, nem pőr 
neveli vala az értéket" kijelentésnek ellentmondani látszik 
Gyöngyösi, amikor az első könyvben semmi rosszat nem lát 
abban, hogy Lónyai Zsigmondnak „Törvény illet inkáb 
mint fegyver kezében",51 kivált ha meggondoljuk, hogy ez a 
megállapítás a szerzőre éppúgy vonatkozhatik. 

Ez az ellentmondás a Florentinában is föllelhető, hiszen 
egyfelől a darab szereplői elítélő nyilatkozatokat tesznek a 
prókátorokról, másfelől a mű a hasznos prókátor-tulajdon-
ságokkal rendelkező Hermias sikereiről, dicsőségéről (és 
persze feminin barátja iránti gyanús hűségéről) szól. Jellemző, 
hogy Hermias prókátori érvelése közben (Florentinát akarja 
meggyőzni — megzsarolni) maga is némileg elítélően szól a 
prókátorokról, de — gyanítjuk — ez éppen olyan szónoki 
fogás csak nála, mint talán Gyöngyösinél.52 

Úgy tűnik, hogy Gyöngyösi ebben a kérdésben általános-
ságban elfogadja a számára mérvadó körök lekicsinylő 
véleményét, és be is építi ezeket a műveibe, valójában azonban 
nem teszi feltétlenül magáévá mindazokat a gondolatokat, 

49 Zrínyi Miklós levele Gr. Batthyány Ádámhoz, 1648. július 5. 
Közli Dr. Iványi Béla. Körmendi Füzetek 2. 1942. 174. 

50 Nádasdy F. : I. т. 109. 
51 KJ I/I/25. 17. 
12 Vö. Gyöngyösi: Florentina. Gy. I. Összes költeményei. I. Kiad. 

Badics F. Bp. 1914. 4 0 2 - 4 0 3 . 
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amelyeket papírra vet. Ez a gyanú óvatosságra késztet, ha 
Gyöngyösi politikai nézeteiről szólunk; ezt hangsúlyozza 
Kibédi Varga Áron is, amikor Corneille-ről és Gyöngyösiről 
írva figyelmeztet : 

„. . . az ő egyéni állásfoglalásukat el kell választani — ehhez nagyon 
alapos kutatásokra lenne szükség — attól a művekben is szóhoz jutó 
általános politikai és etikai toposzrendszertől, amely a reneszánsz-
tól kezdve szerte Európában kialakult: a közhely szerkezeti elv, a 
politikai közhelyek minden nagyobb lélegzetű, hierarchikusan ma-
gasabb rangú műben megszólalnak."53 

A Kemény-eposz 31 strófája olyan betét, amelybe Gyön-
gyösi „beledolgozza" az Áfium nemességet és közvitézeket 
bíráló részeit, Zrínyi Montecuccoli-röpiratának egyes gon-
dolatait, valamint annak a toposzrendszernek néhány ele-
mét, amelyet a korban kivált a Wesselényi-féle mozgalommal 
valamiképp kapcsolatba hozható írásművek tartalmaztak. 

Módszere némi hasonlatosságot mutat azzal a módszerrel, 
amelyet Péter Katalin ír le a magyar nyelvű politikai publi-
cisztika megindulásáról szóló munkájában: 

„Az irodalmi, politikai tevékenységnek meglepő, eddig ismeretlen 
módszerére vet fényt e három röpirat [a Siralmas Könyörgő levél, a 
Siralmas Panasz és a Modus recuperandi Hungáriám] keletkezési 
körülményeinek a tisztázása. Nem tudunk arról, hogy szokásos lett 
volna a jelek szerint közkincsnek tekintett iratok átdolgozása. (. . .) 
Az itt vizsgált iratok elemzése nyomán szinte kollektívnek nevezhető 
irodalmi tevékenység képe bontakozik ki előttünk (. . .) Kézenfekvő 
a következtetés : tisztázni kellene, mennyire tekinthető elterjedtnek a 
röpiratok létrehozásának e három iratnál megfigyelhető módja. Va-
jon nem kell-e hasonló eljárással számolnunk más politikai iratok 
elemzésénél is?"54 

Mintha csak Péter Katalin kérdésére válaszolna Nádasdy 
(a helyzete ennél súlyosabb; a baljós nevű császári tisztviselő-
nek, Hochernek kell válaszolnia), amikor a kihallgatás során 

53 Kibédi Varga Á.: I. m. 552. 
54 Péter К . : I. m. 68. 



598 Por од i András 

az Oratio keletkezéséről vall. Noha, érthetően, igyekszik 
magáról elhárítani a felelősséget, mégis igaznak tűnik amit 
mond : „sok összeesküvőnek irata volt kezemben s az Oratiot 
azokból állítottam össze".55 

Ezt a mondatot igaznak érezzük Gyöngyösi 31 strófájával 
kapcsolatban is. 

* 

A 31 strófa utóéletében az a kettősség figyelhető meg, 
hogy míg a Gyöngyösiről szóló irodalomban szinte mindenki 
hivatkozik rá, addig a különböző kiadásokból — az egy 
Dugonicsét kivéve — kimarad, és még Badics is a szövegtől 
elkülönítve, a lap alján közli az 1921-es, kritikainak számító 
kiadásban.56 Ennek fő oka kétségtelenül az , hogy az első, 
1693-as kiadásból is kimaradt. Gyöngyösi szándékosan hagy-
hatta ki, elsősorban politikai megfontolásból - a török elleni 
felszabadító háború idején értelmetlen és disszonáns lett 
volna a magyarok (és németek) harci képességeinek ilyen 
súlyos bírálata. Fölmerül a kérdés, vajon Gyöngyösi csak a 
fönt említett politikai okból hagyta el a 31 strófát - és akkor 
az elhagyott részt a mű szerves részének kell tekintenünk —, 
vagy pedig a politikai indíték mellett kompozíciós szempon-
tok is vezérelték a költőt? (Ez azt is eldöntheti, hogy egy 
modern Kemény János emlékezete-kiadásban helyet kapjon-e 
— főszövegként — a kihagyott rész?) 

A kompozíciós szempont jelenlétét első látásra igazolhatja 
az a tény, hogy ez a 31 strófás betét, mintha más szemléletet 
tükrözne, számos ponton ellentmondani látszik az eposz 
egyéb helyeinek. Ilyen ellentmondás például a németek, 
a magyar közvitézek és nemesség harci készségének a meg-
ítélése. A betétben elmarasztaló sorokat olvashatunk, míg a 

55 Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összees-
küvése. II. 1876. 175. 

56 A Kemény-eposz kiadásairól lásd Gy. I. Összes költeményei. 
II. Kiad. Badics F. Bp. 1921. 375 -378 . 
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mindent eldöntő csata előtti jelenetben Gyöngyösi mind-
annak az ellenkezőjét adja Kemény szájába, amit a 31 stró-
fában ő leírt.57 A németekről: 

Ez a' velünk való idegen Nemzetség, 
Kiket immár régen oktat a' vitézség 
Nemde oltalmunkra olly bástya s'-segítség, 
A' mellyhez nem térhet könnyen az ellenség ? 

A közvitézekről: 

A' magunk felei, ez a' szép Magyarság, 
Kardgya után élő s'-próbált katonaság, 
Régi erejében talán ollyan lágyság, 
Hogy mindgyárt el-nyomja azt-is a' Pogányság? 

A szónoki kérdésre nyilván 'nem' a válasz. De mi van azzal 
a nemességgel, kikről Gyöngyösi az imént, a betét 9. strófá-
jában ezt írta: ,,A' magyarokban-is nincs a' régi jó vér / Meg-
hűlt szivek heve . . ."? Most viszont: 

A' Nemességben-is forr az Ösi jó vér-
S'-meg melegűlt attúl testekben minden ér, 
Öszve csapni ki-ki egy ellenséggel mér, 
Segítvén Istene, bizik-is, hogy majd nyér. 

Ez az ellentmondás mégsem lehet indoka a betét mellőzésé-
nek. Egyrészt mert a Kemény-eposz amúgy is tele van ellent-
mondásokkal, másrészt ezen ellentmondások egy része — 

57 KJ III/VI/56—58. 192. A fennmaradt csataleírások szinte egy-
öntetűen beszámolnak néhány epizódról (az ebédhez való készülő-
dés, Kemény lova elbotlik, Gyulai önfeláldozása), ám Kemény be-
szédéről semmit sem tudnak. Vö. Bethlen János: Rerum Transylva-
nicarum Libri Quatuor. Amszterdam 1663. = Erdély öröksége. V. 
Szerk. Makkai László. Bp. 1941. 235—238., Szalárdi János Siralmas 
magyar krónikája. Kiad. Szakály Ferenc. Bp. 1980. 670—671., Rozs-
nyai Dávid emlékirata. = Erdély öröksége. VI. 84—86. Cserei Mihály 
ugyan idéz egy beszédet, de ezt Kucsuk basa intézi a seregéhez, vö. 
Cserei Mihály: Erdély históriája. Kiad. Bánkuti Imre. Bp. 1983. 
5 1 - 5 4 . 
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paradox módon — éppen a kompozíció építését segíti. 
A magyar vitézek és nemesek megítélésében mutatkozó 
ellentmondás is ilyen, egyértelműen az eposz mondanivalóját 
erősíti, vagyis Gyöngyösi szándékait szoigáija. 

Mi is ez a szándék? A Kemény-eposz nem pusztán politi-
kai alkotás, fő mondanivalója nem politikai, még ha politikai-
lag értelmezhető is. A mű jellemző sajátossága — írja Agárdi 
Péter — a „világkép »objektiv« aspektusának, a szerencse — 
sors —idő—változandóság motívumának a többi Gyöngyösi-
műhöz képest feltűnő sokszínűsége, fontos szerepe, s a költe-
mény egészének hangvételét erősítő, de ugyanakkor mozgósí-
tó, felhívó erejű hatása".58 

Az egész Kemény-eposz cselekménye nem más, mint 
Kemény (vagy Anna, illetve a magyarság) sorsának hol jobb-
ra, hol rosszabbra fordulása. A mű tartalmilag két különálló 
részre tagolódik, az első két könyv Kemény és Anna szerel-
méről szól, míg a harmadik — mintha új történet kezdődne, 
külön invokációval és propozícióval — Kemény erdélyi 
hadjáratát tárgyalja. De ez a két rész tulajdonképpen csak 
arra szolgál, hogy két színtéren mutassa be Kemény sorsának 
változandóságát. 

Ez a változandóság a cselekmény kisebb szakaszaira is 
jellemző, túl azon, hogy Gyöngyösi a Kemény-eposzban az 
általa szokásosnál is többször hangsúlyozza, hogy bizony a 
köd után nap szokott jönni és megfordítva.59 Kemény had-
járata, az, hogy többször is megindul és többször is vissza 
kell vonulnia - itt a tények Gyöngyösi kezére játszanak —, 
ezt a változandóságot van hivatva igazolni; a reményt követi 
az elkeseredés, a nappalt az éj stb. Ugyanez a változandóság 
jellemző Kemény és Anna szerelmének esélyeire. Mikor a 
„lánykérőbe" küldött Décsei többszöri elutasítás után végre 
megérkezik Keményhez Anna kedvező válaszával, megtréfál-
ja már addig is többször reményből reménytelenségbe zuhanó 

58 Agárdi P. : 1. m. 66. 
59 Vö. KJ I/I/51 —52. 20., /I/IV/53. 46., I I / I /68-69 . , 73. 6 2 - 6 3 . , 

Il/VJ/56. 97., HI/IV/45. 161. 
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urát. Ez nem csak Décsei, de Gyöngyösi tréfája is, műve 
mondanivalójának humoros megjelenítése: 

Érkezik Décsei azomban Urához; 
Szomorú szint vészen titkolt újságához 
Óhajt, s'-mond: Ne fárasz már többször Annához, 
A' kinek a' szive fajzott kősziklához. 

Ennek szele Keményt kezdi halvánítni, 
Eddig vett reményét kétségre szorítni, 
D e siet Décsei szavát megfordítni, 
Ura hervat kedvét jó hirreljujítni. 

Miként a' verő-fény változó napokkal. 
Borong néha néha darab homályokkal, 
De jól el sem húnyik némelykor azokkal, 
Hogy már-is fel-derül ujabb világokkal: 

Néki-is a' mint jött, bánattya ugy múla.60 

A világban minden változandó; Kemény nagysága — túl 
hősi halálán — éppen abban áll, hogy soha nem veszti el a 
reményt. Ez a mű egyik kulcsszava, a remény - számtalan-
szor előfordul, akár javul, akár romlik Kemény helyzete. 

Badics egyoldalúan ítéli meg a Porábul megéledett Phoenix 
címet, amikor azt csak a mű feltámasztására vonatkoztatja,®1 

hiszen a phoenix-metaforát Kemény többszöri „újra éledésé-
re" is lehet érteni; egy alkalommal Gyöngyösi is így használja. 
Ez az igazi expozíció, az I. könyv I. részének végén: 

Az Hadadi testnek szomorú torábúl 
Gyerő Monostori Phoenix kél porábúl, 
Melly Veseléninét bús állapottyábúl 
Víg napokra hozza, s'-gyászos siralmábúl. 

Noha ez-is a' mint felkél mosolyodva, 
Ugy el-fog enyészni megint szomorodva, 
Lész ugy-is élete sok búval rakodva, 
A' ködbül fény, s'-abbúl megint köd fakadva.62 

60 KJ I/IV/50— 54. 4 5 - 4 6 . 
61 Vö. Badics F.: I. т. 95. és Badics F.: Gyöngyösi István ismert és 

ismeretlen költeményei. Bp. 1912. 9. 
62 KJ I/I/51 —52. 20. 
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Változandóság, remény, újjáéledés; ebben az összefüggés-
ben a magyar vitézek és nemesek bírálata hasonlóképp 
bizakodó hangsúlyt kap, akárcsak Zrínyinél. Egykor rendel-
keztünk hadi erényekkel (pl. Mátyás király idejében), most 
ezeknek híjával vagyunk — írja Gyöngyösi a 31 strófában. 
Erre érkezik válaszul Kemény beszédének már idézett része. 

Mivel a 31 strófa mellőzését semmilyen művészi, kompozí-
ciós szempont sem követelte — sőt, amint láttuk, részben 
éppen ezt a szempontot sértette a csonkítás —, az újabb 
Kemény /áwtw-kiadásokban indokolt volna, ha az oly sokszor 
kimaradt rész visszakerülne eredeti helyére. 

* 

A politikum jelenlétét vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül Gyöngyösi betétszerű, általánosságokban mozgó el-
mélkedéseit, amelyek ugyan önmagukban nézve — főleg mai 
szemmel — meglehetősen laposak, ám a politikai környezet 
olyan helyzeti energiát biztosíthatott a számukra, amellyel 
sokszor a művek legérdekesebb részévé válhattak, legalábbis 
a kortárs olvasó számára bizonyosan. 

V. Windisch Éva tulajdonképpen Horváth János értékelé-
sét korrigálva állapítja meg: 

„Nem téveszthet meg az, hogy mondanivalóját Gyöngyösi nagy kedv-
vel és részletességgel elbeszélt szerelmi történetek keretében adta elő, 
úgy, hogy a politikai mag csak e népszerűsítő, főúri pártfogói kedvét 
kereső burkok lehántása után kerül napvilágra."63 

A vitézség és a szerelem buktatóinak, illetve taktikai-stratégiai 
lehetőségeinek ovidiusi, Gyöngyösi által is hangoztatott64 

párhuzama mögött ott húzódik a szerelem és a politika buk-
tatóinak és stratégiájának hasonlósága. R. Várkonyi Ágnes 

63 V. Windisch É.: 1. m. 556., vö. Horváth János: A magyar iro. 
dalom fejlődéstörténete. Bp. 1976. 128—142. 

64 Gyöngyösi I.: Murányi Venus. III/4— 21. Gy. I. »'. т. I. 197— 
199. 
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idéz néhány részletet a Murányi VenusbóX, amelyeket olvasva 
„Mintha valami konspiráció működési szabályzatát olvas-
nók".®5 Számos hasonló részt találhatunk a Kemény-eposz-
ban is. Úgy tűnik, nem kizárólag a szerelmi titoktartásra 
gondolt Gyöngyösi, midőn a következőket papírra vetette: 

Nem jó czégért kötni titkos szándékokban, 
Mert kis dolog-is nagy akadály azokban, 
Fedezik a' titkot mennél okosabban, 
Lészen ki-menése annál hasznosabban. 

Némelynek a' száját meg-lakatolhatni, 
De más ollyan ezközt viszont találhatni, 
Mellyel annak zárját könnyen fel-nyithatni, 
S'-az által sok jóbul sok gonoszt várhatni.66 

A Wesselényi-szervezkedés bukása új tanulságokkal jár, 
amelyeket Gyöngyösi — látszólag ártatlanul — az amúgy 
teljesen apolitikusnak tűnő Florentinába illeszt. (Természete-
sen itt is a szerelem szolgáltatja az ürügyet.) 

Sok szemek 's fülök-is van a' Királyoknak, 
Hosszak a' kezeik, messzére nyúlhatnak, 
A' titkok elóttök ugy nem lappanghatnak, 
Hogy végre tzégére ne légyen azoknak.67 

Hasonló módszerrel dolgozik Gyöngyösi akkor is, amikor 
a Kemény-eposz egy helyén a fejedelem kötelességeiről 
elmélkedik. Az eposzban - nyilvánvalóan politikai okokból 
— elhallgatja Apafi Mihály nevét és szerepét; Kemény ellen-
sége itt csak a török.68 Gyöngyösi munkája az erdélyiek 
megnyerésére irányult (még 1693-ban is az erdélyi Apor 
Istvánnak ajánlja). Az összeesküvők állandó kapcsolatban 
álltak Erdéllyel és Kemény egykori ellenfelével, Apafi 

66 R. Várkonyi Á.: m. It 1980. 95. 
66 KJ I/II/67—68. 29. 
67 Florentina 383. 
68 Vö. V. Windisch É.: I. m. 5 4 3 - 5 4 4 . 
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Mihállyal.69 Ezért a fejedelemről rosszat írni politikai ostoba-
ság, jót írni pedig — tekintettel az eposz egész koncepciójára 
— képtelenség lett volna. Mégsem maradt ki teljesen Apafi 
Gyöngyösi művéből, hiszen amikor a költő Keményről szólva 
hosszas fejtegetésbe kezd a fejedelmek feladatairól, végül is 
nem tesz mást, mint a Wesselényi-féle szervezkedésben részt 
vevők elvárásait tolmácsolja Apafinak: 

Mivel hogy a' tiszti a' Fejedelmeknek, 
Hogy méltóságokat uralló Népeknek, 
Ostromlási ellen minden veszélyeknek. 
Oltalmi legyenek, s'-paisi ezeknek: 

Ugy viselnek méltán Fejedelemséget, 
Ha fegyverben vannak, s'-tesznek vitézséget, 
Felül múl az minden másféle szépséget. 
Ad a' fel-vett fegyver a' melly ékességet.'0 

* 

Midőn V. Windisch Éva föltárta a Kemény-eposz forrásait, 
és e forrásokat összevetette a Gyöngyösi művében előforduló 
eseményekkel, megállapította, hogy Gyöngyösi a Kemény 
erdélyi hadjáratára vonatkozó részeket Bethlen János 1663-
ban megjelent Rerum Transylvanicarum Libri Quatuor című 
történeti munkájából vette. Eltéréseit Bethlen leírásától 
elsősorban műfaji és politikai meggondolásokkal lehet ma-
gyarázni. Gyöngyösi a Keményre rossz fényt vető részeket 
vagy egyszerűen kihagyja, vagy a tényeket oly módon cso-
portosítja, hogy azok ne legyenek terhelőek Keményre.71 

Mindez azonban nem vonatkozik a nagyszöllősi csata 
leírására, ahol Gyöngyösi Bethlenhez képest új információkat 

C9 A Wesselényi-féle mozgalom és Erdély kapcsolatáról lásd Pauler 
Gy.: / . т., Trócsányi Zsolt: Teleki Mihláy. Bp. 1972. 5 4 - 9 0 . , Ben-
czédi László: Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. szá-
zad végi Magyarországon. Bp. 1980. 19—23., R. Várkonyi Á. : Erdélyi 
változások. Bp. 1984. 1 3 2 - 1 3 9 . 

70 KJ III/IV/51-52. 161. 
71 Vö. V. Windisch É.: I. m. 5 3 7 - 5 4 1 . 
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is közöl, amelyek forrásait V. Windisch Éva sem tudta meg-
állapítani: 

„a fennmaradt rövid csataleírások nem említik a nagyon valószínűen 
elhangzott beszédet, nem tudnak a Teleki-jelenetről, s a lóról való 
lezuhanástól eltekintve nem ismerik a csata részleteit sem."78 

Gyöngyösi azonban nemcsak új momentumokat közöl 
Bethlen munkájához képest, de egy helyütt meg is másítja 
a Bethlen által leírt eseményeket. A változtatás tendenciája 
(túl a Kemény megítélésében mutatkozó eltérő koncepciók 
kívánta változtatásokon) egyértelműen kiderül, ha Bethlen 
csataleírásának egy részletét összevetjük a Gyöngyösiével: 

„Mikor Kemény fejedelem seregét (. . .) felállította (. . .) egy fehér-
ruhás magyarországi lovas járult hozzá és arra figyelmeztette, hogy 
különítse el magától a csatában az erdélyi urakat, mert azok az élete 
ellen törnek. Kemény hallgatott is erre, nem fontolva meg azt sem, 
kitől származik a hír és igaz-e. Odaküldte Teleki Mihályt, udvara 
egyik bizalmas emberét az erdélyi nemesekhez és megparancsolta 
nekik, hogy vonuljanak a német csapatok mellé, maga is tüstént 
odamegy. Ezek az urak (. . .) Engedelmeskedtek a parancsnak úgy, 
hogy nem is maradt más a csatában a fejedelem mellett az erdélyi 
urak közül, csak Fbeni István és a fejedelem fia, Kemény Simon."73 

Az eposzban a fölsorakozott had előtt Kemény lelkesítő 
beszédet mond, majd Gyöngyösi röviden ábrázolja a már 
régebben részletesen lefestett török sereget (valószínűleg 
itt is Zrínyi nyomán74), és magasztalni kezdi Keményt — föl-
használva azt az időt, amíg a fejedelem lovat cserél. Ezután 
következik a már említett Teleki-jelenet: Teleki Mihály arra 
kéri Keményt, hogy ne vegyen részt a csatában, ne kockáz-
tassa életét, a fejedelem azonban visszautasítja a kérést. 
Gyöngyösi a csatát előbb néhány strófában, többnyire álta-

" Uo. 542. 
7 ' Bethlen János: I. m. 237. (Ford. Waczulik Margit.) 
71 Vö. Kovács S. I.: / . m. ItK Sajtó alatt. 
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lánosságokban mozogva ábrázolja, majd figyelme Keményre 
és a körülötte harcolókra összpontosul : 

Izzad vala vérrel már Kemény szablyája, 
Körülötte fia, s'-sok vitéz szolgája, 
Azomban sok Török tódulván reája, 
A' forgolódásban el-húll paripája. 

Simon ez ideig Julusnak módgyára, 
Forgolódot körüle s'-vigyázott Attyára; 
D e sok Pogány érvén néki-is sorára, 
El-vetik, s'-alighogy nem ére torára. 

Magyar Kapitány-is, az Ebeni István, 
Forgóldik, egynéhány Törököt le-csapván. 
D e б ellene-is feles Pogány jutván, 
El-szakad Urátúl, tovább nem álhatván. 

Teleki Mihálynak sem henyél szablyája, 
Sebesedik tőle sok török pofája, 
Pogány vér foly rajta, nincs egyéb rosdája, 
D e a' csapdosásban esett sok csorbája, 

El-szakasztyák ezt-is édes Ura mellől, 
Jút eszében, elébb mit érzet e' felől, 
És azon búsulván, sir a' szive belől, 
Mert láttya, a' veszély most veszi már elől. 

Vala ez Keménynek igaz Achatese, 
A'miképpen hive, a' szerént kedvese,75 

Ezután ír még a többek által is említett Gyulai epizódról,7* 
majd Kemény elestéről — amelyről pontos tudósítás aligha 
állt Gyöngyösi rendelkezésére. 

Ami az összevetésből első látásra is kitűnik, hogy amíg 
Bethlen szerint a fejedelem mellett a vezető emberek közül 
csak Kemény Simon ésÉbeni István harcolt, addig Gyöngyösi 
Teleki Mihályt is a csatatérre állítja. Kemény Simonnak és 
Ébeni Istvánnak négy-négy sort áldoz, Telekinek tízet; a fő-

75 KJ III/VI/97— 102. 1 9 7 - 1 9 8 . 
78 Szalárdin és Rozsnyai Dávidon kívül (lásd 57. jegyzet) említi még 

Komis Gáspár, vö. Erdély öröksége VI. 206. 



Gyöngyösi Kemény-eposza 607 

emberek közül Teleki az, akit utolsóként szakítanak el urától ; 
egyszóval Gyöngyösi hangsúlyosabban szól róla, mint azok-
ról, akik valóban részt vettek a harcban. 

Érthető, hogy Gyöngyösi elhagyta a fehér ruhás lovas 
történetét, hiszen az Erdélyt célzó műben bántó dolog lett 
volna a megírás idején már Apafit szolgáló urakat egy Ke-
mény elleni merénylet tervezgetésével vádolni, de megtehette 
volna, hogy Telekit sem említi meg. Ám Teleki nemcsak 
kitüntetett szerepet visz a csatában (Gyöngyösi szerint), de 
Kemény Achatesének, vagyis legjobb barátjának, fegyve-
társának is neveztetik. Még azt is megtudjuk, hogy mit gon-
dol magában, miközben harcol; visszaemlékszik a már emlí-
tett Teleki-jelenetre. A jelenetet szintén hiába keresnénk 
egyéb forrásokban, csak Gyöngyösinél található meg: 

Teleki Mihálynak elmélkedésére 
Gyön olly titkos érzés azomban szivére, 
Hogy most menne Kemény vég veszedelmére, 
Ha más ként nem visel gondot életére. 

Kéri, hogy kedvesit szánnya meg s'-Hazáját, 
Ne várja a' Mársnak kétséges koczkáját, 
Bízza híveire az harcznak próbáját, 
Állyon férre maga, s'-tegye-bé szablyáját. 

Nyílhat jövendőben job úttya dolgának, 
Csak most mértékelést adgyon szándékának, 
Ne ereszsze magát vakmerő próbának. 
Megjelentvén titkát, Teleki, szavának," 

A jelenetből legalább két figyelemreméltó következtetés 
vonható le Telekivel kapcsolatban. Az egyik Gyöngyösi 
forrásaira vonatkozik. Gyöngyösi írja, hogy Teleki szívére 
titkos érzés jön, Teleki megérzi Kemény halálát. Ilyesmit 
Gyöngyösi nem szokott kitalálni, márpedig Teleki megérzé-
sének, a dolog jellegéből következően, csak egy forrása lehet, 
maga Teleki. Találkozhattak személyesen is, például Teleki 
1666-os murányi látogatása alkalmával, mégis valószínűbb, 

" K J III/VI/87—89. 196. 
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hogy az információt Gyöngyösi Lónyai Annán keresztül 
szerezte. Az eposz tanúsága szerint Gyöngyösi bepillanthatott 
a Kemény és Lónyai Anna közt folyt levelezésbe,78 a költő 
tehát igen jó kapcsolatban lehetett az özvegy fejedelemasz-
szonnyal. Kemény erdélyi hadjárata során Lónyai Anna 
és Teleki Mihály felesége együtt várták Teleki tudósításait, 
aki valószínűleg a nagyszöllősi csata körülményeiről is 
beszámolt az asszonyoknak,79 így juthatott hozzá Gyöngyösi 
az információhoz. 

A másik következtetés, Teleki szerepének megítélése szem-
pontjából, fontosabbnak tűnik. Azt, hogy a föntebb idézett 
jelenet valóban lejátszódott volna, nem tudjuk, annyi azon-
ban bizonyos, hogy néhány évvel előbb, II. Rákóczi György 
és Kemény János között hasonló beszélgetés zajlott, midőn 
világossá vált a lengyelországi hadjárat kudarca. Ezt a beszél-
getést idézi is művében Gyöngyösi.80A Kemény—Teleki jelenet 
ilyen összefüggésben nem más, mint a II. Rákóczi György— 
Kemény jelenet tükörképe. Ha a mű egészébe illesztjük, a 
jelenet mindenképpen azt sugallja, hogy a csatában elpusz-
tult Kemény méltó utóda Teleki Mihály. (Itt persze nem 
feltétlenül a fejedelmi székre gondolunk.) 

Ha igaz, hogy Gyöngyösi mindezt a Wesselényi-féle szer-
vezkedés idején írja, igen jellemzőnek tarthatjuk a Teleki 
alakjának szentelt megkülönböztetett figyelmet. Az erdélyi 
fejedelem és az összeesküvők kapcsolatának egy fontos szálát 
éppen Teleki tartotta a kezében,81 akinek a közbenjárását már 
Wesselényi nádor is többször kérte, aki - mint azt már emlí-
tettük — 1666 nyarán Murányba is ellátogat: „Ennek a Te-
leki és én járásomnak oka volt titkos követség Apafi fejede-
lemtől a magyar, máig is tartó, még in anno 1663. kezdett 

78 V. Windisch É.: /. m. 5 3 7 - 5 3 8 . 
Vö. Lónyai Anna levele Teleki Mihálynak, 1662. január 12. 

Teleki Mihály levelezése. II. 233 — 234. 
80 KJ II/II/18— 27. 6 5 - 6 6 . 
81 Trócsányi Zs.: I. m. 54—78. 
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nehéz dolgokról" írja erről az útról önéletírásában Bethlen 
Miklós.82 

Azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy Gyöngyösi 
eredetileg Telekinek akarta ajánlani az eposzt, ez szintén 
magyarázná a Teleki alakjának szentelt figyelmet. 

Végigtekintve a Kemény-eposz politikai vonatkozásain, 
talán élesebben rajzolódnak ki a mű és a politikai mozga-
lom összefüggésének vonalai, miként Gyöngyösi politikai 
arcképének vonásait is tisztábban láthatjuk. Nem térhettünk 
itt ki a kérdés valamennyi vonatkozására, mégis, meggyőző-
désünk, hogy a Gyöngyösi-ceuvre, kivált az életmű első fele, 
sokkal gazdagabb politikai utalásokban, állásfoglalásokban, 
mint azt általában a szakirodalom megállapította. 

8S Bethlen Miklós: I. m. 218. — Dolgozatomhoz R. Várkonyi 
Ágnes fűzött megjegyzéseket; segítő bírálatát köszönöm. Iránymu-
tató észrevételei nyomán néhány helyen javítottam, pontosítottam a 
szöveget. így is maradt azonban néhány olyan hiányosság, amelyekre 
R. Várkonyi Ágnes jogosan hívta fel a figyelmemet (például a T e l e k i -
Kemény párhuzam értelmezése), de amelyeket itt, elsősorban terje-
delmi okokból nem tudtam kiküszöbölni. Ezért említem meg, hogy 
a témáról készül egy, a jelenleginél nagyobb terjedelmű és igényű 
tanulmány is. 
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XVIII. századi irodalmunk felfedezendő értékei gyakran 
könyvtárak mélyén vagy magángyűjteményekben rejtőznek. 
„Közel száz esztendeig lappangott ismeretlenül az az írott 
könyv, melyet mint történeti és irodalmi régiségek után való 
puhatolódzásaim egyik becses zsákmányát, a szerencsés lelő 
örömével kívánok e helyen történelmünk és irodalmunk 
művelői és barátai előtt bemutatni" — lelkendezett Király 
Pál 1887-ben a Gróf Székely László életét tárgyaló tanul-
mányában.1 A kézirat körül azonban majd ' száz évig csend 
volt. Megemlítették ugyan egy Bethlen Katáról szóló és egy 
műfajtörténeti dolgozatban,2 de az eredeti forrást és szöveg-
környezetet senki nem vizsgálta meg. Nem is tehette, hiszen 
a kéziratról még a Székely László zenei érdeklődéséről be-
számoló zenetörténész is azt kénytelen megállapítani, hogy 
hozzáférhetetlen.3 Magántulajdonban őrzése eredményezte, 
hogy a múlt századi híradások óta nem jelent meg róla 
értékelés,4 és az is észrevétlen maradt, hogy a kézirat 1972-

1 Királyi Pál: Gróf Székely László élete. Budapesti Szemle, 1887. 
128. köt. 224—258.: U ő : Udvari szokások Mária Terézia idejében. 
Vasárnapi Újság, 1887. 3 8 5 - 3 8 6 . , 4 1 4 - 4 1 5 . , 566., 5 8 2 - 5 8 3 . 

2 Sükösd Mihály: Bethlen Kata. = S. M . : A paradicsom kapuja. 
Tanulmányok. Bp. 1983. 49. — Ugyancsak Király Pál közleménye 
alapján idézi: Gyenis Vi lmos: Emlékirat és anekdota. ItK, 1970. 314. 

3 Benkő András: Székely László kótáskönyve. = Zenetudományi 
tanulmányok. Bp. 1957. 345—406. 

4 N e m említi meg Székely önéletírását a műfajt áttekintő Kemény 
Katalin és Máté Károly sem, valamint hiába keresnénk az elméleti 
megállapításokban gazdag, ám a régi magyar irodalmat mostohán 
kezelő Szávai János kötetében is: K. K.: Erdélyi emlékírók. Cluj-
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ben az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába került 
és gondos restaurálás után felfedezésre várt.5 

De ki is ez a Székely László, akinek munkájáról, életéről 
szólva még a mindentudó Szinnyei is bizonytalanságban 
hagyja olvasóját.® Családjának több generációjáról tudunk, 
és nem csupán az önéletírásból. Nagyapja, id. Székely László 
tizennégy éves korában szegény árvaként került Erdélybe, 
ahol nagy karrier várt rá, főpostamester, főispán és más mél-
tóságok viselője lett.7 Politikai szerepének kortársi megítélésé-
ről később lesz még szó. Az apa, Székely Ádám lakodalmá-
nak külön fejezetet szentelt Apor Péter „az ilyen raritások-
ban gyönyörködő maradváinknak" örömére.8 Székely László 
a harmadik, Rhédei Katával kötött házasságból született, és 
apja korai halála után (1730) hamarosan árvaságra is maradt. 
Visszaemlékezésében nemcsak apja műveltségét emeli ki, 
hanem a közhivataloktól való idegenkedését is, amelyben 
példaképnek tekintette. Eszerint Székely Ádám 

„igen hatalmas, Deák, Olvasott, Tanult, mindenek előtt az Hazában 
kedvességet talált, és azért az Ország Rendeitől egy néhánj Tisztsé-
gekre Candidáltatott, de utánna telljes Életébenn nem járt, a Világtól 

Kolozsvár, 1932.: M. K.: A magyar önéletírás kezdetei. (1585—1750). 
Minerva, 1926. 1 2 0 - 1 6 6 . : Sz. J.: Az önéletírás. Bp. 1978. 

5 Quart. Hung. 4312. 
6 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp. 1891—1914. 

XIII. 597. — Az erdélyi családokat számba vevő Kővári László nem 
is tud róla, csupán öccséről, Ádámról, hibás halálozási évszámmal: 
K. L. : Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár, 1854. 227—228. 

' Lakodalmi hintójáról megemlékezik a régi dicsőséget emlegető 
Apor Péter is: A. P.: Metamorphosis Transylvaniae. (Előszó és jegyz. 
Kacziány László.) Bukarest, 1978. 62—63. 

8 Apor Péter: I. m. 114—122. — Az esküvő alkalmából bemutattak 
egy Mátyás királyról szóló iskoladrámát, amelyben Mikes Kelemen 
is szerepelt : Prónai Antal : Mikes Kelemen, mint actor. = Századok, 
1909. 46—51.: Hopp Lajos: Rákóczi és Mikes a törökországi emigrá-
ció előtt. = Rákóczi-tanulmányok. Szerk. Hopp Lajos, Köpeczi Béla, 
R. Várkonyi Ágnes. Bp. 1980. 420. 
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magát ei vont, Istenfélő, Kegjes, Adakozó, igen Baráttságos, Nyájas, 
Szelíd, Drága Úri Ember" volt. (17.)9 

Székely László öccse, Ádám Locke-fordítása révén sokkal 
ismertebb, munkáját irodalom- és pedagógiatörténészek 
egyaránt számon tartják, jóllehet a bibliográfiai kézikönyvben 
nem fordul elő a neve.10 A család ismerete azért is fontos, 
mert Székely származásáról, felmenőiről hosszan értekezik, 
vitatkozva a kortárs véleményekkel, ugyanakkor ez a kap-
csolat köti Erdély főnemesi családjaihoz, teremti meg az élet-
történetet keretező közéleti hátteret. 

Székely László 1716. szeptember 4-én született Alamoron, 
bár születési helyét illetően ő maga is bizonytalanságban 
volt, nem találván rá vonatkozó feljegyzést a családi iratok-
ban. Tanulmányait a nagyenyedi kollégiumban kezdte meg, 
ahol 1723 és 1727 között elvégezte „a clasisokat a Poësisig". 
Ezután öccsével együtt két évre Nagyszebenbe küldik, hogy 
németül tanuljon. Nyelvtudásának nagy hasznát veszi majd 
a bécsi udvarnál tett látogatásakor. Visszakerülve Nagye-
nyedre, a grammatikától „repetálja" az osztályokat, és 1733. 
évi végzése után is ott marad 3 évig mint publicus. Nevét a 
nagyenyedi kollégium diákjainak névsorában nem találtuk, 
mert az anyakönyvek csak a felsőbb éves alumnusok, azaz 
bentlakó ösztöndíjasok neveit tartalmazzák. „A városi 

9 Székely László helyesírási sajátsága, hogy minden magánhang-
zóra hosszú ékezetet tesz. Ugyanígy írt Kónyi János (1774) és Gva-
dányi János (1789) is. Ld. Benkö Loránd: A magyar irodalmi írás-
beliség a felvilágosodás első szakaszában. Bp. 1960. 116—120. — 
A könnyebb olvasás érdekében az indokolatlan ékezeteket elhagy-
tuk, de a szöveget betűhíven közöljük. A zárójelbe tett lapszám a kéz-
irat eredeti számozására utal. 

10 Tarnai Andor: Az udvari és nemesi rokokó kultúra = A magyar 
irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Bp. 1964. 
510., 512. — Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarorszá-
gon 996—1777 között. Bp. 1981. 615. — A naplóíró-utazó Teleki Jó-
zseffel való kapcsolatáról: F. Csanak Dóra: Két korszak határán. 
Teleki József, a hagyományőrző és felvilágosult gondolkodó. Bp. 1983. 
6 6 - 6 7 . , 311., 313., 334., 337. 
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polgároknál szállást tartó vagy saját háztartást vivő jómódú 
ún. publicusok neve a XIX. század elejéig csak elvétve bukkan 
fel a matrikulák lapjain".11 Ugyanakkor három idősebb diák 
is szerepel a nagyenyedi anyakönyvben, mint a gróf Székely 
fiúk nevelője: Turóczi István, Fogarasi György és Lisznyai 
Incze Sámuel.12 Közülük Turóczit, aki később a gazdasági 
ügyeit is intézte, mint praeceptorát gyakran emlegeti az 
önéletírás is. Székely László külföldi iskoláztatása csak szü-
lei tervében szerepelt, miután 1730-ban árván maradt, kény-
telen volt elfogadni a gyámja nyújtotta sanyarúbb életfelté-
teleket. Önállósodásra, birtokának átvételére és irányítására 
csak húszéves korában került sor. 

Székely László kétszer házasodott, 1742-ben Bánffy 
Katát,13 majd az ő halála után 1749-ben Thoroczkay Zsu-
zsannát vette feleségül. Házasságaiból három gyermeke szár-
mazott, de még kisgyermek korukban elvesztette őket. 

Életének nagy eseménye három hónapos utazása 1743 — 44 
fordulóján, amelynek célja a bécsi udvarnál tett bemutatkozó 
látogatás volt. Ettől eltekintve csak kisebb hivatalok viselése, 
az országgyűlések tették színesebbé napjait, ám nyilvánosság 
előtti szereplése olyan jelentéktelen lehetett, hogy Rettegi 
György, aki pedig részletesen foglalkozik magánéletével is, 
erről nem tud. 

„Maga jól tanult, sok szép virtusokkal bíró derék ember volt, nekem 
is igen jó uram, de soha promotio után nem járt, nem is viselt sem-
miféle hivatalt" 

— írja Rettegi Székely halálakor.14 A halál 1772. január 28-án 

11 Jakó Zsigmond—Juhász István : Nagyenyedi diákok 1682—1848. 
Bukarest, 1979. 43. 

12 Jakó Z s . - J u h á s z I.: I. m. 139., 140., 145. 
13 Székely László és Bánffy Kata lakodalmi kártájáról: Herepei 

János: Egy leveles kárták a Farkas utcai templomban és kollégium-
ban .— Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 
Szerk. Keserű Bálint. Bp. — Szeged, 1971. 222. 

14 Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok. 1718—1784. Sajtó 
alá rend. és bev. Jakó Zsigmond. Bukarest, 1970. 269. — Rettegi 
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következett be, a kortárs krónikás szerint meglehetősen 
gyanús körülmények között. 

„Gr. Székely László úr megholt Szebenben, még pedig bizonyosan 
beszélik, hogy a felesége étette meg, mivel úgymint ma nagy tracta-
ment, vagy amint most mondják, bál volt a szállásán, sok különb-
különbféle emberek voltak nála ebéden, másnap megholt szörnyű 
gyomorrágás után, melyet azelőtt is próbált volt, de most észre nem 
vette nyavalyáját. Úgy beszélik, hogy a felesége valami gárdistával 
egybenszűrte a levet (mert járnak le idehaza engedelemmel büszkél-
kedni s magokat mutogatni) s annak tanácsából még egyszer kávé-
ban, vadászat közben megétette volt, de akkor észrevévén, hirtelen 
curával eleit vette".1S 

A mérgezést Rettegi is szóbeszéd alapján örökíti meg, a visz-
szaemlékezését jegyzetekkel ellátó Jakó Zsigmond ilyen irá-
nyú vizsgálódásai sem jártak eredménnyel. 

„Hihetőleg csak az asszony kikapóssága nyomán támadt mende-
monda — írja Jakó —, mert a mérgezés sem az asszony naplójával, 
sem egyéb adatokkal egyelőre nem volt igazolható."16 

Mielőtt a Székely László élettörténetét megrajzoló kézira-
tot szemügyre vennénk, vessünk egy pillantást szerzőnk más 
ellegű irodalmi munkásságára. Király Pál idézett tanulmá-
nyában beszámol egy saját tulajdonú kéziratról, amelynek 
címe: A Tseh Országi Ecclesiáknak Üldöztetésének Még az ó 
Kereszténységre való térésének első kezdetitől fogva való 
Históriája. Az az: 894-dik Esztendőtől fogva 1632-dik Eszten-

Székely halálát illetően téves dátumot közöl (108.), majd 1768-as 
feljegyzésében helyesbíti a korábbi adatot (214.) 

15 Rettegi Gy.: I. m. 269. 
16 Székely házasságának konfliktusairól: Rettegi Gy.: I. m. 163— 

164. Jakó Zsigmond idézett megjegyzése uo. Ehhez csupán annyi 
kiegészítés kívánkozik: nem valószínű, hogy a méregkeverő tetté-
ekn megörökítését naplójára bízta volna. Ugyanakkor Székely is 
beszámol arról, hogy rosszakaróik mérgezési szándék körüli plety-
kával akarták házasságát feldúlni. (638 — 639.) 
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döig esett dolgoknak írása, ekkor uralkodván Austriai második 
Ferdinandus, Melyben Előadattatnak olljatén Politicai titkok, 
tanátskozások, mesterségek, melljek eddig az ideig hallatlanok 
voltanak, sőt nem is hallattattak, Ugj szintén az jelen való 
hadakozásoknak igaz okai, és azoknak irtoztatos Ítéletei le 
írattatnak. Kettős mutató táblával most nyomtattatott ki leg 
elsőben 1648. Esztendőben. Melljet is Született Nyelvére, 
Édes Nemzetének ez mostoha időkben Istenhez és Apostoli 
Szent Vallásához való buzgó szeretetinek, és álhatatosságának 

fel indításra kezdett fordítani ekképpen Boros Jenői Groff 
Székelj László. Sok viszontagságokkal küszködő napjainak 
száma között 1747. Esztendőben. „4-edr. 564 lap: elől öt 
számozatlan levél s végül hatvanhárom számozott lapra 
terjedő név- és tárgymutató".17 

Sajnálatos, hogy e kiadásra szánt kéziratot nem ismerjük, 
és Király is csupán röviden jellemzi : 

„a fordítás nyelve igen jeles és oly tiszta magyarságú, hogy még 
latinosságok is csak elvétve fordulnak elő benne."18 

Az viszont kevésbé érthető, hogy az életének minden apró 
eseményéről beszámoló Székely miért nem említi meg a név-
telenül megjelent, ám Comeniusnak tulajdonított mű fordí-
tását az önéletírásban. Ha ezt azzal magyarázzuk, hogy „mint 
bevezetéséből látható, a tiltott könyvek közé tartozott", 
akkor a protestáns kézirat lefordítása valóban jól beleillett 
Székely reformátusságát hangoztató és védelmező gondolat-
világába, ugyanakkor feltétlen törvény- és tekintélytisztelete 
megkérdőjelezheti egy üldözött munka lefordítását.19 

Hozzáférhető eredeti kézirat híján csak Jakó Zsigmond 
kiváló könyvtörténeti tanulmányára támaszkodhatunk, a-

17 Király P.: Székely László élete. 228—229. A kézirat jelenlegi 
lelőhelyéről nem tudunk. 

18 Király P. : I. m. 229. 
19 A csehországi eretnekek történetének lényegesen rövidebb kéz-

irata : Csider Imre: Rövid históriája a csehországi evangelica reformata 
ecclesianak . . . 894-1634-ig. 1765. Ráday Könyvtár, K-l . 533. 

4 It 86/3 
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melyben A székelyudvarhelyi tudományos könyvtar történetét 
dolgozza fel.20 Székely könyvgyűjteményével együtt, amelyre 
később térünk ki, részben ide kerültek saját kéziratai is, 
amelyek fordító tevékenységét dokumentálják. 

Jakó Zsigmond a gyűjtemény 354. sz. darabjaként meg-
találta azt a kéziratot, amely Petrarca: A Jó Szerentsének és a 
Szerentsétlenségnek orvosságairól szóló filozófiai művének 
fordítása. Jakó megállapítása szerint a kéziratot „1813-ban 
az ő [Székely] megnevezése nélkül Debrecenben ki is nyom-
tatták".21 Az itt megjelölt kéziratot sajnos nem láthattuk, 
viszont Székely László önéletírásának bevezetője tartalmaz 
mintegy 10 oldalnyi Petrarca-fordítást és magyarázatot, 
amelyet összevetettünk az idézett debreceni kiadással, ám a 
két szöveg eltérőnek bizonyult. Székely a dialógusból csak az 
Okosság mondatait idézi, lényegesen kibővítve, értelmezve a 
petrarcai gondolatokat. Kérdés, hogy az önéletírásba illesz-
tett Petrarca-szöveg azonos-e a székelyudvarhelyen található 
kézirat megfelelő részével? Amennyiben igen, akkor valóban 
friss fordítói élmény hatására került az önéletírás lapjaira 
a Petrarca-szövegrész. Jakó Zsigmond ugyanis a teljes mű 
ismeretében azt állapította meg, hogy Petrarca munkájának 
lefordítása 1760—1762 között keletkezett, az önéletírást 
pedig 1763-ban kezdte papírra vetni szerzője. Ma már meg-
állapíthatatlan, hogy milyen Petrarca-kiadás alapján készült 
Székely fordítása, hiszen a számos külföldi megjelenés mel-
lett idehaza is hozzáférhető volt Rajcsányi György négy 
szemelvényes Petrarcája (1700, 1706, 1707, 1718), és két teljes 
kiadás 1756-ból (Buda) és 1758-ból (Eger). Petrarca iránti 
érdeklődésével Székely ahhoz a XVIII. század közepén 
megélénkült sztoikus áramlathoz kapcsolódik, amely a hu-

20 Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976. 219— 
251. 

21 Jakó Zs. : I. m. 229. 
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manista ideák platonista-sztoikus interpretációját élteti 
tovább.22 

Székely László földrajzi érdeklődését mutatja, hogy Petrar-
ca-fordításával egy időben egy geográfiai munka fordításán 
is dolgozott. Johann Hübner (1668—1731), hamburgi pro-
fesszor számos kiadást megért nagy és kedvelt földrajzi 
művének Magyar Geographia címen lefordított első kötetével 
1762-ben készült el.23 A három nagy terjedelmű fordítás 
mellett azonban a fő mű, az önéletírás érdemli meg a fokozott 
figyelmet. 

Székely László élettörténetét egy negyedrét alakú, 1007 
lapot számláló kézirat tartalmazza, amely eredeti bőrkötés-
ben maradt az utókorra. Szerzőnk kezéből a 881. lapon 
ütötte ki a tollat a halál, ahonnan második felesége, Thorocz-
kay Zsuzsanna folytatta a bejegyzéseket, majd az ő halála 
után Kis Zsigmond, a család praefectusának kézírása követ-
kezik.24 A kéziratnak szerzője által adott címe: Gróff Székely 
László Élete: Az az: Eredetének, Eleinek, Születtetésének, 
Neveltetésének, Ijfjúságának, s ez idők alatt lőtt Világi Vi-
szontagságainak le írása. Melljet kezdett Imi Életének 47-dik 
Esztendejébenn, 1763. Esztendöbenn Júniusnak 6-dik Napjánn, 
Alamori maga Lakó Házánál. Székely László önéletrajzának 
megszerkesztésekor tudatosan könyvet készült írni, ellentét-
ben például Bethlen Katával, akinek szétszórt kéziratlapjai 
könyvvé szerkesztésében feltehetően nagy szerepe volt a 

22 Az említett kiadásokról és a kor Petrarca-ismeretéről: Turóczi-
Trostler József: Keresztény Seneca. Fejezetek a kései humanizmus 
európai és magyarországi történetéből. = T. T. J. : Magyar irodalom — 
világirodalom. Bp. 1961. II. 2 0 7 - 2 1 1 . 

23 Jakó Zs.: I. m. 229. A kötet a gyűjtemény 353. sz. darabja. A 
Hübner-féle földrajz magyarországi hatásáról, átdolgozásairól: Csi-
nády Gerő: Földrajzi tankönyvirodalmunk a XVIII. században. = 
Pedagógiai Szemle, 1959. 1033—1043. A tanulmány Székely fordí-
tását nem említi. 

24 Kis Zsigmond nem nevezi meg magát, személyére a kézirat tar-
talmából következtet Király Pál: I. m. 255—257. 

4» 
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tudós Bod Péternek.25 Az előre megtervezett könyvformára 
utal a címlap versóján elhelyezett ex libris is,amely belekerült 
Székely ma még ismeretlen összetételű könyvtárának köte-
teibe is. A származása miatt sok kellemetlenséget eltűrő 
szerző szükségét érezte annak, hogy az utókor számára min-
den könyvében megörökítse címerét, rangját: 

„Azután Énis hogj az következendő aetas meg lássa ki lettem légyen: 
Könjveimbe Czimeremet kinjomtattam Symbolumomat Spes Con-
fisa Deo, nunquam Confusa recedit feltetettem és illj Inscriptiotis 
tétettem fel: Ladislaus Comes Székely de Boros-Jenő et Szamoly-
keszi, Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae Majest: Dominae 
Dominae Mariae Theresiae Festivo Augustissimae Domus Austria-
cae Josephi nimirum Coronae Principis in Regem Romanorum Ma-
jestatis Regiae ipso Coronationis die Resolutus Camerarius Actualis. 
Anno D. 1764. aetat: vero 48". (810.) 

Az önéletírás elöljáró beszédét is a Kegyes Olvasóhoz 
címezi, elárulva benne, hogy tanulságképpen, intő szándék-
kal veti papírra élete történetét. A filozofikus elmélkedést 
tartalmazó előszó szinte teljesen független az utána követ-
kező, cselekményes, köznapi eseményeket megörökítő beszá-
molótól. Nyilvánvaló, hogy a nem túlságosan művelt és írói 
gyakorlattal sem rendelkező Székely itt más önéletírók példá-
ját követi, valószínű Bethlen Miklósét, akinek munkáját jól 
ismerte, hiszen később is hivatkozik rá. Ugyanakkor írói 
tehetségük eltérő színvonalát is mutatja, hogy míg Bethlen 
filozófiai előszava „elválaszthatatlan egységet alkot a követ-
kező fejezetekkel"28, a köznapiság szintjére ereszkedett Szé-

25 Markos András: Bod Péter és Árva Bethlen Kata. Református 
Szemle, 1969. 339—357.: Uó: Árva Bethlen Kata Vallástétele és Ön-
életírásának kiadatlan töredékei. ItK, 1970. 67—75. — A kihúzások, 
javítások nélküli, egyenletesen szép írás is feltételezi, hogy az utó-
korra gondolva készült a visszaemlékezés, nemcsak mint történet, 
hanem mint tudatosan formált könyv is. Vö. ugyanerről Juhász 
István bevezetőjét Fogarasi Sámuel önéletírásához: Fogarasi Sámuel: 
Marosvásárhely és Göttinga. (1770—1799.) Bev. és jegyz. Juhász Ist-
ván. Bukarest, 1974. 56. 

26 Tolnai Gábor: Bethlen Miklós. = T. G.: Fejedelmi Erdély. Bp. 
1984. 118-119 . 
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kelynél viszont nincs meg az összefüggés. Az elöljáró beszéd 
alaptétele: az élet szüntelen harc és küzdelem. Bizonyító 
anyaga természetesen a Biblia (Prédikátor könyve 1.2.), majd 
Heraclitus-, Ovidius-, Seneca-idézetek sorakoznak. A harc 
illusztrálására az általánostól az egyén felé közelítés logikáját 
követve példákat hoz a természeti jelenségek, állatok, növé-
nyek életéből. A létért folytatott küzdelem következő állo-
mása a társadalom, ahol az ember és ember, szülők és fiak, 
házastársak, testvérek szüntelen harcára hivatkozik. Az em-
beri kapcsolatrendszerben a barátság, az egyetértés, a békes-
séges egymás mellett élés is küzdelmek árán alakul ki. Sorra 
veszi az általa jelentősnek tartott foglalkozásokat, pl. a pró-
kátor harcát ügyeiért vagy az orvos küzdelmét a betegség 
ellen. Ezután jut el az önvizsgálatig, a belső lelki válságok 
jelentőségéig: 

„Melj nagj az belső háborgás is, még pedig nem tsak más ellen, 
hanem a maga neme ellenis, nem tsak más különös személj ellen, ha-
nem tulajdon maga ellenis". (4.) 

Fejtegetésének célja, hogy a külvilág, az embertől független 
természet, az emberi kapcsolatok és a „belső háborgás" el-
lentéteinek felvillantásával önvizsgálatra szólítsa fel az olva-
sót, ehhez pedig jó példának, megszívlelendő tanulságokkal 
járó olvasmánynak ítéli saját élettörténetét: 

„Kegyes Olvasó! a kinek ezután kezedben akad ez Írás, emlékezzél 
meg Sorsodról, ha most nints is, de mig élsz még néked is lehet 
részed illjenekben, vagj hasonlókban, mert Ember vagj Teis". (14.) 

Az önéletírás címében megelőlegezett sorrendet követve 
Székely először „eredetéről" szól, némileg csatlakozva még 
az elöljáró beszéd elvontabb gondolkodásmódjához. Bibliai 
citátumokkal igazolja, hogy minden ember Ádámtól vett 
eredetet. A „közönséges eredet"-től megkülönbözteti a „kü-
lönös eredetet", amely az egyes nemzetekhez tartozást jelenti. 
Büszkén vallja magát magyarnak, s a nemzeti öntudatot 
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honfitársai tulajdonságának is tartja, szembeállítva más né-
pekkel : 

„Tsuda dolog, más Nemzetek ha azt mondják, Te Német, Te ez, s 
vagy amaz Nemzet, Ortzázásnak tartja, s haragszik érette, — mond 
a Magyarnak, Te Magjar, egy sem vészi roszsz néven, s meg sem 
tagadja, hogj nem az". (17.) 

Nagy szerepet szán az önéletírásban „eleinek", a felmenő 
ősöknek. 

A származás véletlenségéről és a szerencsés születésről el-
mélkedve jut el végre saját életének kezdetéig. A XVIII. 
századi önéletírók jellemzője, hogy a gyermekkori eseménye-
ket rendkívül röviden tárgyalják, a belső fejlődésrajz meg-
örökítése csak az ifjúkorral kezdődik.27 Székely alig mond 
valamit gyermekkoráról, csak szülei jóságáról, a gondos, 
tisztességes nevelésről emlékezik meg, csupán azt sajnálja, 
hogy 

„szándékokban volt szegénj szüléimnek, hogj Felső Országokra Aca-
demiákra felkülgjenek, de attól elmaradék szüleim halálokkal". (83.) 

Az árvaságra jutott Székely fiúk szigorú gyámot kaptak, 
nagybátyjuk, Jósika Dániel személyében. Valószínű mégis, 
hogy a szigorú bánásmód következményeit szerzőnk eltú-
lozza, mert a jelentős örökség várományosait a legridegebb 
gyám sem tarthatta olyan szegény sorban, amelyről Székely 
beszámol : 

„Köntözésem is tsak úgj volt, sokszor künn volt a Lábam a Csizmá-
ból, rongjos, szakadozott köntösbe jártam gyakran". (90.) 

Székely ifjúkorának utólagos átértékelése azért is feltűnő, 
mert idős korában helyesli a szigorúságot és megrovóan nyi-
latkozik az ifjúság erkölcsi állapotáról. Amikor kiszabadul 

27 Ld. Niggl, Günter: Geschichte der deutschen Autobiographie im 
18. Jahrhundert. Theoretische Grundlegung und literarische Entfaltung. 
Stuttgart, 1977. 6 - 1 4 . 
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a gyámkodás kötelékeiből, bele is veti magát a fiatalkori szó-
rakozási lehetőségekbe. 

„Az Én Iffjui Elmém a Világon kapván, Tántz Vadászat, és minden-
féle mulatság volt az Objectumom, az Könjv nem kellett, az írást 
restellettem, egj szóval bolondoskodtam Énis, sem Oeconomia, sem 
Jószág dolga injemre nem fért". (135.) 

A hirtelen megkapott szabadság aztán megbosszulta magát, 
gazdasága széthullott, volt praeceptora, Turóczi István, aki 
a birtok ügyeit intézte, becsapta: testvérével, Ádámmal az 
örökség miatt romlott meg kapcsolata. Székely Lászlónak 
valóban saját kárán és tapasztalatai alapján kellett megta-
nulnia a birtokvezetés, gazdálkodás és a főúri társasélet ösz-
szehangolását. 

Székely László elbeszélő módjának váltása az ifjúkor ese-
ményeinél következik be. Korábban egyértelmű a célzatos-
ság, családja múltjának, saját származásának igazolása. Em-
lékei nem lévén, nem az események friss nyomon követésével, 
hanem a múlt adatainak felemlegetésével, kortárs vélemé-
nyek cáfolásával igyekszik célját elérni. Tanulmányairól 
nincs érdemleges mondanivalója, a nagyhírű enyedi kollé-
giumot két mondattal elintézi, tanárairól, diáktársairól nem 
szól, önmagáról is csak annyit, hogy „serény, könnyen ta-
nuló Elmével" állta ki a próbákat. A kancellárián töltött idő 
sem hagyott mély nyomot benne, egy szóval sem említi, 
hogy éveken át mi volt a feladata. Később azonban mintha 
anyagi önállósulásával szellemi önállósulása is együtt járna. 
Túlzás lenne azt mondani, hogy kinyílik a szeme a világra, 
de a személyesen átélt események élményszerű beszámolója 
jelentősen megemeli önéletírásának színvonalát. 

Az ifjú Székely részt vett vadászatokon, „benn flankiro-
zott" a szebeni diétán, ellátogatott a rokoni főrangú házak-
hoz, meghívásokat kapott a férjhez menendő lányok csalá-
daihoz. Minderről élénken, szinte az élmény egyidejű fris-
sességével számol be. Apró történetei, kellően kihegyezett 
csattanóval az asztal melletti anekdotázás hangulatát köz-
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vetítik. A női nemmel való találkozása, a megházasítására 
irányuló törekvések, majd házasulási szándéka jó alkalmat 
ad arra, hogy ne csak a vele történt eseményeket, hanem 
belső háborgásait, kétségeit is papírra vesse. Hosszú ideig 
ellenállva minden házasítási kísérletnek, büszkén vallja, 
hogy méltatlan kapcsolatba nem keveredett, be nem tartott 
ígéretet nem tett senkinek. 

„Igaz dolog hogy az Iffju előre nem mindent lát jól el és az heves 
indulat az Ratióra nem sokat szokott hajtani, de az én istenem-
nek elég hálákat nem tudok tsak azért is adni, hogj ifTjan bizonj 
kénjen és sok szemtölis kedveltetett fejem sokaknak példájok szerint 
motsokba magát nem keverte, sem senkit házassági reménséggel 
nem biztattam, sőt bátor szerettem-is a személljét valakinek, de ha 
már házasság gyanút tapasztaltam, futottam onnét: Istennek hála 
contractusra nem mentem." (155.) 

A házassággal szemben támasztott ellenérzései megörökíté-
sekor nem nélkülözi a humort sem. Amikor híre terjedt, hogy 
a jószándékú rokonok meg akarják házasítani, minden esz-
közzel tiltakozott ellene. „Még csak cselédeimnél sem enged-
tem meg hogy gyűrű légben." (161.) Közelgő házassága elől 
azonban nem tudott kitérni. Nagy jelentőséget tulajdonítva 
az álmoknak és a szimbolikus cselekedeteknek, s házassági 
szándékát bevezetendő sorra leírja saját, majd apja — elbe-
szélésből ismert — házasságot jelentő álmait. 

A Bánffy Katával való megismerkedés, hosszú jegyessé-
gük története az események mellett belső bizonytalanságát is 
tükrözi. 

„ A félelem, rettegés (ne hogj a személjt más kapja el) szerelem ked-
vesség (hogy miképpen lehessen a Mademoselnek legjobban influálni) 
IfFjuság, hevesség (melj tűrhetetlen szokott lenni, az illj személjnek 
minél hamarébb lehető megnjerésébe) ezek mondom bennem egj 
személjbe melj nagj Operatiókat tehettenek légjen, és tettenekis akár-
ki meg ítélheti". (179.) 

Nemcsak mátkasága, hanem a lakodalmi előkészületek, ma-
ga a többnapos vendégség számos néprajzi jellegű érdekes-
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séget szolgáltat. Apor Péter a régi magyar szokások dicsére-
tének illusztrálásául, a kívülálló szemével számolt be Székely 
Ádám 1702-es lakodalmáról. Részletességben, érzékletes 
leírásban szerzőnk sem marad el mögötte, saját lakodalma 
lévén azonban még a személyes büszkeség is átfűti sorait. 
Az öltözetek, a jegyajándék, a nászmenet, az étkezési szer-
tartás részletes leírásakor minden bekezdést azzal indít, hogy 
„a régi magyar Módi" szerint rendezték meg az esküvőt.28 

Ennek kiemelését azért is szükségesnek érzi, mert 

„ezen Lakodalom után hasonló nem volt még eddig, talán nem is 
lészen, mert igen Németesen Városonként kezdették tsinálni a Laka-
dalmakat már". (221.) 

A régi magyar szokáshoz tartozó, lakodalmat megelőző ko-
szorúfuttatás szemléletes leírása pedig néprajzkutatók érdek-
lődésére is számot tarthat.28 Ugyanilyen értékkel bír a jegy-
kendők, tányérok feliratainak lemásolása, a menyasszony 
kikérésének szövege. A feliratok, szövegek tudatos átmenté-
sében Székely ismét az utókorra gondol, ha minden elveszne 
is, itt maradjon emlék róla. Ezzel a szándékkal másolja bele 
verseit is az élettörténet prózájába. 

28 Kosáry Domokos is figyelemre méltónak tartja, hogy az olasz 
és német rokokó dallamokat gyűjtő Székely László „1742-ben régi 
módra, trombitával rendezi esküvőjét". — K. D. : Művelődés a XVIII. 
századi Magyarországon. Bp. 1980. 211 — 213. — A zenei érdeklő-
déséről tanúskodó megállapításokat kiegészíthetjük azzal, hogy ön-
életírása szerint Székely honosította meg Erdélyben a „Halotti Har-
monious Cántus", azaz a temetési kórusok szokását (540.) Az ének-
karral való „harmóniás" temetés Sárospatakon 1728-tól volt szo-
kásban, Erdélyben Szigethi Gyula István református püspök job-
bító tevékenysége után, 1746—47-ben jegyezték fel Kolozsvárott a 
„cantus harmonious" szereplését. Vö. Szabolcsi Bence: A 18. század 
magyar kollégiumi zenéje. Bp. 1930. 7. 

29 Korabeli „pompás szokás"-ként tartja számon Bél Mátyás is a 
koszorúfuttatást: B. M.: Magyarország népének élete 1730 táján. 
Vál. sajtó alá rend. ford. Wellmann Imre. Bp. 1984. 473. (Történet-
írók Tára.) 



624 Németh S. Katalin 

Székely dilettáns verselő, ilyen irányú kísérletei nem iro-
dalmi értékűek. Megmutatják viszont, hogy szerzőjük mi-
lyen jól elsajátította a verselés formai szabályait, az ügyes 
kézműves tartalom nélküli mestermunkája kerül ki keze alól. 
Még jegyessége alatt született az a 29 szakaszos „sapphicus" 
vers, amely formai kötöttségeivel szinte teljesíthetetlen fela-
datot jelentett szerzője számára. A névnapi ajándéknak 
szánt versezet két akrosztikhont és két kronosztikhont tar-
talmaz, rendkívül bonyolult elhelyezésben. Minden versszak 
első sora ugyanazzal a betűvel kezdődik, amivel végződik 
(akrosztikhon — telesztikhon), így a sorok kezdete és vége 
egyaránt a „Gróf Bánfi Kata kisasszonj éljen" szöveget ad-
ja ki. Ugyanezen sorok közepén, a metszet után a „Párja 
gróf Székely László kívánja" szövegű mezosztikhon olvas-
ható. A versszakzáró adonisi sorok elején az „Ezer hétszáz 
negjvenegjedikbe", a végén a „Novembernek huszonötödik 
napján" kronosztikhon olvasható.30 Nem csoda, ha versét 
fél éven át írta, írószerszámát mezőn, vadászat közben is 
magánál tartván, fáradozása azonban nem mindig járt ered-
ménnyel. A formai bravúr erőltetése közben megalkuvásra 
is rákényszerül, a telesztikhon megvalósítása érdekében néha 
kénytelen a sorzáró betű helyett az utolsó szó kezdőbetűjét 
kiemelni. Székely tudja magáról, hogy 

„soha talám nállamnál roszszabb Poëta nem volt, soha soha semmi 
hajlandóságom nem volt rea, Magjar Versekre is azután hogj a Col-
legiumból ki jöttem nagj munkával tudtam magamat szoktatni". 
(194.) 

A formai játékok iránti fogékonysága azonban azt látszik 
igazolni, hogy a nagyenyedi kollégiumban nagy súlyt fek-
tettek a diákok poétikai jártasságának kialakítására. Moesch 
Lukács tankönyvként használt Vita poeticába. (Nagyszom-
bat, 1693) „a költészetet a főúri-nemesi életforma ragyogó 

3U A XV11I. században (is) divatos költői mesterkedésekről Id. 
Kilián István: A régi magyar képvers. Új írás, 1980. 11. 30—34. 
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díszeként, nélkülözhetetlen kiszolgálójaként állítja elénk".31 

Nemcsak a költői mesterkedés benne felsorolt eszközei, 
hanem a különféle alkalmakra szerkesztett üdvözlő versek 
is jó például szolgálhattak Székely László versírói tevé-
kenységéhez. Önéletírásába iktatja 366 négysoros szakasz-
ban megverselt élettörténetét, és alkalmi költeményeit is ol-
vashatjuk a kötet lapjain. (Gr. Bánffy Dénes legénybúcsúzta-
tójára két verset írt, ugyancsak rímekbe foglalta szülei, első 
felesége és gyermekei sírfeliratait, valamint az enyedi eklé-
zsiának ajándékozott tárgyak feliratait.) 

Láthatjuk, hogy Székely élettörténetében több műfajt ele-
gyít. Az elmélkedésbe, az anekdotikus betétekkel élénkített 
lineáris elbeszélésbe gyakran iktat dokumentumokat, verse-
ket, leveleket, sírfeliratokat, pereskedési iratmásolatokat. 
Ugyancsak ide másolja élete nagy élményének, bécsi utazá-
sának naplóját is. 

A Bétsi Utazásomról címet viselő mintegy 250 lapnyi úti-
napló műfajáról, keletkezési körülményeiről lássuk Székely 
saját megjegyzését: 

„Meljről ugj gondolkozzál Kegjes Olvasó, hogj ebben nints minden 
ugj rendibe szedve, s le irva, a mint kellene, hanem mit naponként 
láttam, s hallottam, s a mik azokban akkor eszembe juthattak és 
aszt akkor az erről irt különös két darabból álló Itinerariumomba 
le irtam (Elég volt ez akkor annyi aetasra) már penig most Egész 
Életem le Írásába tsak aszt lehetett bé irnom, a mit akkor imigj 
amúgj feljegyeztettem volt, mellj is következik eszerint". (268.) 

Bevezetője azonban csak részben igazolja a következő szö-
veget. Az útinapló-másolat valóban követi az eredeti formai 
felosztását, napról napra leírja az utazás következő állomá-
sait, az aznap történt látogatásokat. Mindezt csupán a re-
gisztrálás szintjén. Az érdekesebb eseményekhez viszont 
részletes beszámolót is fűz és nemcsak a napi történés sor-
rendjében, hanem a szerzett ismeretekről, újdonságokról is 

31 Bán Imre: Irodalomtörténeti kézikönyvek Magyarországon a 
XVI—XVII. században. Bp. 1971. 64. (Irodalomtörténeti füzetek 72.) 
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itt számol be. Formailag úgy kell elképzelnünk útinaplóját, 
hogy nem üres könyvbe jegyezte fel a beszámolót, hanem 
naptárszerűen beosztott naplóba. Ezt a feltételezést igazolja, 
hogy egy-egy témát nem addig ír, amíg mondanivalója van, 
hanem közbeiktatja a következő nap dátumát, az akkor tett 
látogatások regisztrálását, majd folytatja a korábban abba-
hagyott részletes beszámolót. Ennek következtében elbeszé-
lései gyakran törést szenvednek, egy-egy témának többször 
is neki kell rugaszkodnia. Mindez a bevezetőben említett 
pontos másolást igazolja. Találunk azonban a bécsi beszá-
molóban olyan megjegyzéseket, amelyeket kétségtelenül ké-
sőbb, valószínűleg a másoláskor toldott bele a szerző. Ezek 
elkülönítése abban az esetben nem okoz nehézséget, ha egy-
értelműen később bekövetkezett eseményre utal, vagy azzal 
kezdi kiegészítését, hogy „múlólag hozom bé ide". Más eset-
ben viszont, ha a kétkötetes itinerarium elő nem kerül, a 
szövegrészek keletkezési idejét elkülöníteni nem tudjuk, csak 
gyaníthatjuk, hogy amikor útinaplóját „újjólag le írni és 
jobb rendbe szedni kezdette", akkor betoldásokat, módosítá-
sokat is tett.32 

Színvonalát tekintve a napló pontosan tükrözi Székely 
szellemi arculatát, érdeklődésének irányultságát. Ahogyan 
korábban sem számolt be tanulmányairól, kulturális élmé-
nyeiről, úgy Bécsben is elsősorban a felszín, az események, 
látnivalók sodra ragadja el. Naiv csodálkozása, minden apró 
érdekesség feljegyzése viszont az említett intellektuális élmé-
nyek hiánya mellett is érdekes olvasmánnyá teszik a bécsi 

32 Jakó Zsigmond szerint: „Említett bécsi útjáról készített terje-
delmes naplója napjainkra elkallódott, de később összeállított ön-
életrajza egyes részleteket megőrzött belőle". Jakó Zs.: I. m. 251. — 
Az önéletrajz ismeretében úgy látjuk, hogy a bécsi napló teljes szö-
vegét lemásolta szerzője, ezt bizonyítja a napról napra tett bejegyzé-
sek sora, a változtatást inkább bizonyos magyarázatok, bővítések 
jelentik. — A bécsi naplóról ld. N. S. K.: Székely László bécsi úti-
naplója 1744-ből. — Prodromus. Tanulmányok a régi és az újabb ma-
gyar irodalomról. Bp. 1985. 31 — 33. 
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itinerariumot. Az utazással együtt három hónapos bécsi tar-
tózkodás apropója: bemutatkozás az udvarnál, éspedig je-
lentős esemény, Mária Terézia húga, Mária Anna és Lotha-
ringiai Károly herceg esküvője alkalmából, ugyanakkor — 
ekkor még sikertelen — kísérlet arra, hogy Székely kamarási 
kinevezést kapjon. A tizenkét napig tartó utazás ideje alatt 
Székely az érintett városoknak csupán a nevét közli, az út-
vonal látnivalóiról semmi említésre méltót nem őriz meg. A 
postakocsin megtett út technikai körülményeiről viszont 
részletesen beszámol, ugyanígy a zajló Dunán való átkelés 
okozta félelemről: 

„A Duna itt széles lévén a zaj nagyon menvén az menés nem igen 
derék volt. Én többször ilj széles vizet nem látván, a zaj is meg 
rettentvén, tsaknem elhitettem magammal hogj oda veszek, s töb-
ször nem látom hazámot". (276—277.) 

XVII. századi útleíróink gyakran emlegetett tengeri vihar-
élményére gondolva idézetünk jól példázza Székely önélet-
írásának módszerét, a köznapi esemény magasabb szintre 
emelésének szándékát. Mint majd bécsi tartózkodásakor, itt 
is gyakran jutnak eszébe a hazai állapotok, néha valamely 
hasznos dolog meghonosításának vágyával, néha az össze-
hasonlítás igényével, amelyből Erdély kerül ki győztesen, 
mint például a magyarországi meredek utak esetében is: 

„mondom a Kotsisnak hát illjen é a ti lejtőtök gyere Erdéljbe mert 
mutatok én néked olljan Lejtőket, hogj el ájulsz belé". (275.) 

Az első látnivaló, a XVIII. század közepi Bécs hatalmas 
építkezései, a birodalmi főváros azonban magával ragadja 
az eldugott erdélyi birtokán élő grófot. Később aprólékos 
részletességgel örökíti meg Bécs nevezetességeit, első élmé-
nye még a spontán felkiáltás erejével tör elő : 

„Bé érkezvén Bétsbe el álmélkodtam midőn láttam a szörnyű magos 
kőfalu, sok Contignatioju házakat, mintha két kőszikla közzé men-
tem volna bé. Azonkívül a sok Égő Lámpásokat minden ház előtt 
az uttzára nyilva". (285.) 



628 Németh S. Katalin 

A szélesebb horizontra figyelő Bethlen Mihály, akinek euró-
pai útján csak közbeeső állomás Bécs, itt szinte semmi ér-
demlegeset nem jegyez fel: 

„Bécs, mellynek mind hírét, jóságát és szépségét eléggé tudgyuk 
mind Magyarországban, Erdélyben, mind Németországban, nem 
szükség leírni, mert jól ismerjük, és tudgyuk, minemű helly legyen".33 

A század végén Velencébe utazó szűk látókörű Kászonyi 
András összehasonlításából ismét a császárváros kerül ki 
győztesen.34 

Székely legfőbb élménye a császári udvar, az ottani szoká-
sok. Az udvari élet eseményeinek más nézőpontú, ám Szé-
kely naplóját igazoló kontrollját olvashatjuk Khevenhüller 
herceg azonos időből származó feljegyzéseiben.35 Az erdélyi 
naplóíró jószemű megfigyelőként számol be az udvari pro-
tokoll előírásairól, ugyanakkor megmosolyogtató, ahogy eti-
kettbe ütköző kérdéseknél saját tudását, jólneveltségét fitog-
tatja, egy-egy főúri személlyel való találkozását fontoskodva 
beszéli el. 

Székely feltétlen hódolója és hűséges alattvalója Mária 
Teréziának és a császári családnak, érthető tehát, hogy a 
királyné kezének megcsókolása kisebbfajta belső megráz-
kódtatást jelentett számára : 

„Én úgj meg hevültem Királjom meg látásával ekkor elsőben mintha 
a pádimentumot talpam alatt bé fűtötték volna, a Fejem teteire 
ment fel onnét az hevülés". (289.) 

Részletesen beszámol őfelsége viseletéről, az udvari dámák 
és gavallérok szokásairól, külön megörökítésre érdemesnek 
tartja a királyi család nyilvánosság előtti étkezéseit. Székely 

33 Bethlen Mihály útinaplója (1691—1695). Sajtó alá rend. és utó-
szó: Jankovics József. Bp. 1981. 19. 

34 Kászonyi András: Magyar országból tett Velentzei utazás. Po-
zsony—Pest, 1797. 

35 Khevenhüller-Metsch, Johann Josef: Aus der Zeit Maria There-
sias. Tagebuch. 1742—1744. Hrsg. von Rudolf Graf Khevenhüller-
Metsch und Dr. Hanns Schiitter. Wien—Leipzig, 1907. 1 9 4 - 2 1 3 . 
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azokban a hónapokban tartózkodott Bécsben, amikor ott a 
legtöbb társasági esemény történt. Nem szól ugyan sem a 
karácsonyi ünnepről, sem az év búcsúztatásáról, viszont 
részletesen beszámol a farsangi szórakozásokról, amikor 
egymást érik a bálok az udvarnál és a „Ló-Iskolában". Az 
egyik maszkabálon oláh viseletbe öltözött feleségére még a 
királynő is felfigyelt, jóllehet az álarcosbál szabályai szerint 
kilétüket nem árulhatták el. Az álarcnak köszönhetően „nem 
igen volt respectussa ő Felségének, széltiben taszigálták az 
Emberek a tojongásban". (424.) Bécs téli estéi sok lehetősé-
get nyújtanak a szórakozásra. Székely gyakran jár operába 
vagy Comédiába a Karinthiai utcába, de sajnos egyetlen-
egyszer sem említi meg, milyen darabot látott. Pedig az 
1743—44. évfordulóján Bécsben élénk színházi élet zajlott. 
A Kärtnerthortheater-ben német nyelvű komédiát játszot-
tak, a Ritterstube-ban az Arlequin poli par l'amour című 
francia komédiát mutatták be, a Burgtheaterben pedig egy 
olasz opera került színre. Biztosan tudjuk viszont, hogy Szé-
kely részt vett az udvari színház (Höfisches Theater vor ex-
clusivem Publikum) 1744. január 8-án tartott Ipermestra be-
mutatóján. A Mária Terézia által rendkívül kedvelt Metas-
tasio librettójára írt Adolf Hasse-zene a barokk operai szín-
játszás virágkorának záróakkordja volt.3® 

Székely elragadtatással szól a színészek, énekesek játéká-
ról, hangjáról, jelmezeiről, és arról is beszámol, melyik he-
lyért mennyit kell fizetni, milyen a színházak berendezése, 
világítása.37 A színésznők színpadi öltözete kaján megjegy-
zést vált ki belőle: 

36 Dr. Kunz, Harald: Der Wiener Theaterspielplan 1745—1765. 
= Jahrbuch der Gesellschaft für Wiener Theaterforschung. 1953/1954 
Wien, 1958. 7 2 - 1 1 3 . 

3' Székely megállapításaitól eltérő színházi árviszonyokról számol 
be Khevenhüller naplója alapján: Schindler, Otto G. : Das publikum 
des Burgtheaters in der Josephinischen Ara. = Das Burgtheater und 
sein Publikum. Bd. 1. Hrsg. von Margaret Dietrich. Wien. 1976. 
12—95. — Ezúton mondok köszönetet Belitschka-Scholtz Hedvig-
nek, aki a színháztörténeti szakirodalomban eligazított. 
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„Az Theátrumon ágáló Aszszonyoknak, Leánjoknak köntöseik tántz 
közben kurták térden alól kevéssel érnek, hogj lábok mozgása job-
ban ki lássék ugjan erre nézve Férfi nadrágot viselnek, s vonnak fel 
illjenkor, külömben az tántz közben a kurta köntös fenn libegvén, 
más Comedia is ki mutatná magát sokszor". (315.) 

Székely zenei érdeklődése az udvari zenekar hangszereinek 
részletes leírásában is megmutatkozik : 

„Sokféle Musika volt, úgjmint Hegedűsök, Trombitások, Réz Dob, 
Huboisták, kurta Flautások, Gordonosok, Jágerhornisták, Magjar 
Czimbalmosok, és ezek kótából verték a nótát. Voltak Fagottis-
tákis. Volt egj Dudás is, Fejér ketske Olló bőrből tsinált Dudája, 
meljnek a Feje, és Füleis rajta voltanak és a Ketske Ollónak a szájá-
ból volt ki tsinálva a Sip, melljen az nótát billegtette, a Dudát pedig 
nem a szájával fútta, hanem az jobb hónjallja alatt volt egj ki fúvó, 
belé ragasztva az Dudában, és eszt az karjával mozgatta, a melj 
által vett szelet a Duda. Volt a Dudának egj sipja hátra felé, szintén 
úgj, mint az más Dudáknak szokott lenni. Az háta megett ezen Du-
dásnak, egy hoszszú furuja formát fútt egj Musikás, meljnek a Végi-
ben egj kis Görbe szarutska volt, és ez a dörgö sip gjanánt volt. 
Ezen Musikának a szája úgj volt tsinálva mint az Flautájé, és ezen 
musikát szüntelen egj Tónuson, a Bassuson fútta a Duda mellett, 
de az ujjával nem billegtette. Olljan hangosan szólott pedig a Duda, 
hogj a sok Musikák közzül ki hallott, hogj mint fútta az Minnetet. 
Voltak e mellett apro kitsinj Sipotskák, melljeken Kukuk módgjára 
hangosan Tactusra verték a Minnetet." (388—390.) 

Zenei érdeklődésének gyakorlati bizonyítéka lesz majd Er-
délyben megszervezett kamarazenekara, és már említett „kó-
táskönyve", amelyet Bécsben másolt le, jóllehet erről az 
Önéletírás lapjain nem szól.38 

A téli szórakozás alkalmai közé tartoztak a lovas száno-
kon megtett felvonulások, többnyire az esti Bécs utcáin. 
Január 6-án különleges eseményről számolhat be Székely 
László. Az Ágoston-rendiek templomában 14 urat aranygyap-

38 Székely László kótáskönyvéről először Klaniczay Tibor adott 
hírt: К . T.: Beszámoló a Román Népköztársaság könyvtáraiban vég-
zett kutatásaimról. M T A I. OK 1954. 3 4 5 - 3 8 4 . Ld. még a 3. jegy-
zetet. 
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jas lovaggá ütött Lotharingiai Ferenc, a királynő férje. A 
viseletek, a látnivaló gazdagsága ismét tollára kívánkozik, 
ugyancsak papírra veti a hercegi esküvő ceremóniáit.39 De 
nemcsak a rendkívüli eseményeket, hanem a mindennapok 
rendtartását is megörökíti. Ide tartoznak a világítás, a csa-
tornázás, az inastartás, -fizetés, a bérkocsis közlekedés épp-
úgy, mint a gyereknevelés szokásai. Az első ámuldozás el-
múltával, tárgyilagos alapossággal számol be az emeletes 
házakról, a többszintes, ám talaj vízmentes pincékről, az istál-
lókról, a mészárszékek higiéniai viszonyairól. Feleségével és 
barátaival együtt néhány napos kirándulást tesz Bécs kör-
nyékén, összehasonlítva a tájat, a növényzetet és a gazdál-
kodást a hazai viszonyokkal. Tél lévén, a szél úgy hordja a 
havat, „valamint Háromszéken a Nemere szele", de a hava-
sok „nintsenek itt ezek ollj nagjok mint az Erdélljiek". (410.) 

Művészettörténeti érdeklődését igazolja, hogy az esemé-
nyeken túl helyet szorít Székely Bécs építészeti nevezetessé-
geinek. Több oldalon át részletezi a Stephanskirche építészeti 
megoldásait, beszámol Bécs kerületeiről, piacairól, hóstát-
jairól, a kapucinus kriptában és kincstárban tett látogatás-
ról. Ezen utóbbi helyen, az ereklyék részletes leírása közben 
protestáns racionalizmusa is hangot kap: 

„Még mutattanak (. . .) Krisztus Urunk születésekkor Heródes által 
meg öletett Gjermekek közzül egjnek az Egész Csontjait Ezüst met-
szett Ládátskában, de bizonj Vastagok voltanak azok, és nem két 
Esztendős azon való Gjermek Csont volt még mondám Én az Pá-
ternek, Reverende Pater Igen Vastag Csontok ezek, ahozképest, a 
mint a Sz. írás mondgja az Heródestől meg öletett Gjermekeknek 
Csontjaikat s tsak el pirula reá s Pater s nem szólla semmit, hát ha 
nondum pervenerates legenda".40 

Király Pál szerint „a mi meglepő, a királynő leírása sehol sem 
jut eszébe", (Király P.: I. т. 243.) pedig Székely több alkalommal, 
például az idézett esküvőnél is részletesen leírja a királynő viseletét 
(339.). 

40 Bethlen Mihály útinaplója a császári kincstár részletes leírását 
adja: B. M.: I. m. 135-136 . 

5 It 86 /3 
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Székely beszámolójára jellemző, hogy mindenütt saját 
tapasztalatára hagyatkozik. A hallott, olvasott történetekhez 
gyakran kételkedő vagy legalábbis az információ másodla-
gosságára utaló megjegyzéseket fűz. Ahol viszont saját maga 
is megfordul, a személyes tapasztalatot hangsúlyozva írja le 
látnivalóját. A Stephanskirche tornyába maga is felment, 
megtette a 612 lépést „éppen a Gomb aljáig, mig a Fejem 
felljebb nem fért". (500.) A magasság érzékeltetéséül azt írja: 
„az Ember a földön úgj látszik, mint egj nagjotska Kutsma", 
majd a személyes élmény alapján módosít: „itt jobban Írha-
tom, hogj tsak akkorának látzanak mint egj kisded Gjer-
mek". (503.) Ellátogat a Vadas kertbe, elámul az először 
látott állatritkaságokon, s az állatok viselkedésére is figyel-
met fordít.41 

Bécs látnivalóinak számbavételekor segítségére lehettek 
volna német nyelvű városleírások,42 ám Székely a bédekker-
adatok átvétele helyett inkább a személyes tapasztalatra, 
esetleg Bécsben járatosabb ismerősei közléseire támaszko-
dik. így sikerül elkerülnie a város- és épületleírások papírra 
vetésekor az unalmat, a száraz adatszerűséget. 

Számtalan eseményről, bécsi szokásról és látnivalóról 
szólhatnánk még, ahogyan szól Székely László útinaplója, 
míglen pénze is fogyóban lévén, gyermeke után is vágyakozva 
március 27-én hazaindul Erdélybe. A visszafelé vezető úton 
valamivel több szót veszteget a magyarországi városokra, 
Budára, Pestre, Szolnokra, Törökszentmiklósra, Debre-
cenre, de élményei intenzitása, az elbeszélés elevensége meg 
sem közelíti a bécsi beszámolót. Ahogyan önéletírása is 

41 A bécsi állatkertet majd húsz évvel később az utazó Teleki Jó-
zsef is megörökíti, megállapítván, „hogy talán Európában ilyen gyűj-
temény több nincsen". Tolnai Gábor: Teleki József utazásai 1759— 
1761. = Fejedelmi Erdély. Bp. 1983. 265. 

42 Vö. Maurer, Caspar: Kurtze doch gründliehe Beschreibung der 
Kayserlichen Hauptt und Residentz Statt Wien. Nürnberg, 1664. — 
Kurtz: Lesens-Würdige Erinnerung von (. . .) alt: und neuen Selten-
heiten f . . .) Wien. Wien. 1702. 
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egyre érdektelenebbé, szürkébbé válik, noha még 350 oldal 
következik a bécsi napló után, amely magában foglalia a 
korábban említett verseket is. A családi perlekedések, az 
erdélyi közéletben játszott szerény szerep nem ajándékozza 
meg igazi élménnyel, a dokumentummásolatokkal, kicsinyes 
viszálykodásokkal zsúfolt leírás alig tartalmaz említésre 
méltót. 

Székely mindinkább visszahúzódik birtokai ügyeinek in-
tézésébe és nagyszabású építkezésekbe kezd, melyekről ter-
mészetesen újból részletesen beszámol.43 Ugyancsak korjel-
lemző az az érdeklődés, amivel Székely a kertkultúra felé 
fordul.44 Kertje és könyvtára azonos szerepet játszik az idő 
múlatásában. Büszkén említi „ritka szép könyveket" tar-
talmazó könyves tékáját, őszintén bevallva, hogy ifjúkorában 
nemigen fordított gondot a művelődésre. Idős korában is 
bánja, hogy Bécsben jártakor a „szép Bibliothecát" nem 
tudta megnézni. Olvasó emberré felesége hatására vált, akit 
a halotti búcsúztatók is a művelt, tudós asszonyok között 
emlegetnek. Borosnyai Nagy Zsigmond Temetési tanítása 
szerint Székely Lászlóné Bánffy Kata 

„(. . .) ditsekedhetett vólna mind szépségével, mind okosságával, ifjú-
ságával, nyájasságával, experientiájával, kivált szép memóriájával, 
bölts judiciumával, mert ebben, az Aszszonyi Nemben kevés Párja 
volt. Ugyanis, a' melly Prédikátziót egyszer hallott, azokat nem 
tsak magáévá tette, hanem azokból bölts discursust és fontos kérdé-
seket tudott formálni."45 

43 Székely leírása érdekes összehasonlításra ad alkalmat a B. Nagy 
Margit által közölt udvarház-leírásokkal. B. N. M.: Várak, kasté-
lyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVI— XVIII. századi erdélyi 
összeírások és leltárak. Bukarest, 1973. — Az alamori udvarházról: 
B. N. M. : Udvarházak és stílusok. = B. N. M. : Reneszánsz és barokk 
Erdélyben. Bukarest, 1970. 24. 

44 Vö. Vörös Imre: A Kert-motívum típusai a felvilágosodás korá-
nak irodalmában, lt, 1983. 1 — 26. 

43 Borosnyai Nagy Zsigmond: Temetési tanítás. Kolozsvár, 1746. 
K, recto. — Hasonló értekezés olvasható Ajtai Mihály: Halotti 
beszélgetés és Szathmári Pap Zsigmond: Erős asszony címen ugyan-
ekkor megjelent halotti búcsúztatójában. 

5* 
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Székely László arról számol be, hogy 51-szer elolvasta a 
Bibliát, de könyvgyűjteményének összetételéről nem sokat 
tudunk meg az önéletírásból. Előszavában csak az Orbis 
Politicus és Imperans című köteteket említi. A két mű szer-
zője Georgius Hornius presbiteriánus történész, hardewicki 
és leideni tanár, akinek előadásait Bethlen Miklós is hall-
gatta.46 

Székely László könyvtáráról szólva Jakó Zsigmond meg-
állapította, hogy a 382 darabból álló, tehát a korban jelentős 
gyűjtemény legkorábban vásárolt darabjai 1730 —31-ből va-
lók, és néhány örökölt kötetet leszámítva kifejezetten Szé-
kely érdeklődését tükrözik. Könyvtárának összetételéről ma 
még nagyon keveset tudunk, Jakó Zsigmond kutatásainak 
eredményeként csupán a possessorok nevét és a gyűjtött té-
maköröket ismerjük. 

„Viszonylag nagyobb számú könyvet vásárolt Komáromi Kör-
mendi György udvarhelyi professzor (mh. 1751), saját udvari papja, 
Imreh Sámuel és Udvarhelyi Mihály előbb szigeti, majd kolozsvári 
professzor (mh. 1737) és Gidófalvi János újtordai pap (mh. 1733 k.) 
gyűjteményéből. Az előbbi 1717 körül Utrechtben, a három utóbbi 
pedig 1141-ben Hardewijkban, tehát Hollandiában, illetve 1700 tájt 
Belgiumban vásárolt darabokat tartalmazott. Amíg ezek a szerze-
mények főként a filozófiai és protestáns teológiai irodalmat hozták 
gyűjteményébe, a sokáig külföldön élt Gyulay Ferenc tábornok 
(1674—1728), Pongrácz György táblai elnök (mh. 1742 körül), és a 
Halléban tanult, művelt Kemény János (mh. 1747) Erdély-szerte szá-
mon tartott gazdag könyvhagyatékából viszont a világi tudományok 
jog, történelem, gazdaság, építészet) anyagát gyarapíthatta. Gyakori 
szebeni tartózkodásai és szász ismeretségei révén régibb német biblio-
filek gyűjteményéből szintén gazdagította a sajátját".47 

Figyelemre méltó, hogy külföldi folyóiratokat is gyűjtött és 
az ő tulajdona volt a székelyudvarhelyi tudományos könyv-

46 Hornius, Georgius (1620—1670) idézett művei: Orbis imperans 
(Leiden, 1669), és Orbis politicus (1667—1674 között négy kiadása 
ismert). Életéről: Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-
Lexicon. Leipzig, 1750. Bd. II. 1708-1709. — Ld. még: Bethlen 
Miklós: I. т. I. 187. 

47 Jakó Zs.: /. от. 249. 
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tár legrégibb ősnyomtatványa is: Tractatus Henrid de Saxonia 
Alberti Magni discipuli de secretis mulierum. 1489.48 

Székely könyvtárának kialakításában Jakó Zsigmond sze-
rint nagy szerepe volt annak az erdélyi főnemesekből, főúri 
asszonyokból álló irodalompártoló körnek (Bethlen Katá-
nak, Bethlen Imrének és feleségének Gyulai Klárának), 
akikkel főleg ifjúkora és első házassága idején közeli kap-
csolatban állt. A birtokára visszavonult Székely megked-
velve az olvasást, tudatosan fáradozott könyvgyűjteménye 
gyarapításán és egyre kevesebb energiával rótta az önélet-
írás lapjait. 

Kézirata vége felé — események híján — már csak a csa-
ládi genealógia feltárására, saját maga és rokonai nevezetes 
történeteire, balesetek megörökítésére futja írói erejéből. 
Mint kortársai számosan, a folyamatos önéletírás megszaka-
dásával „törvényszerűen jut el az anekdotához".4" Felmerül 
ugyan benne, hogy szélesebb horizontra is nyithatná elbe-
szélését, de rögtön vissza is tér saját belterjes világára: 

„Itt lehetne elég tágas mező Erdéljnek és a Magjar nemzetnek bol-
dogtalanságának le írására, de nem az Én dolgom az itt, nem is 
tzélom, mert Én Életemet akartam le írni, oldalaslag a mik bé tsúsz-
tak ide elég az nékem, támaszt az Isten olljan jó haza Fiát is, a ki 
ezen boldogtalanságokat le fogja írni, és a következendőknek szemek 
eleibe fogja terjeszteni".50 (816.) 

48 Szász-Mihálykó Mária : Kéziratos drámák a Székelyudvarhelyi 
Tudományos Könyvtárban. Szakdolgozat, 1973. (Kézirat.) 6. — A 
székelyudvarhelyi kollégium Székely László-féle gyűjteményéről Id. 
még: Szigethi Gyula Mihály: A székelyudvarhelyi ev. ref. collegium 
története. Székely-Udvarhely, 1873. 47. — Gönczi Lajos: A székely-
udvarhelyi kollégium múltja és jelene. Székelyudvarhely, 1896. 231.— 
Az OSZK által őrzött Székely számára készült Zrínyi-másolat még 
tanulmányozásra vár: OSZK Kézirattár Quart. Hung. 4348. 

49 Gyenis V.: I. т. 314. 
50 Hasonló megjegyzéseket Bethlen Miklós és Bethlen Kata önélet-

írásában is olvashatunk: „az olyanokat, mint históriára tartozókat 
én csak annyi részből illetek, amennyire az én életemet és azokba 
való elegyedésemnek itíletit az embereknek nézhetik". Bethlen Miklós 
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Székely valóban kerüli a tudatos politizálást. A világ ese-
ményeiből csak annyit lát meg és tart szükségesnek elmon-
dani, amennyi életére közvetlen hatással van. Feltétlen ural-
kódótisztelet, hitét védelmező protestantizmus, Erdélyért ag-
gódó hazafiság — ez gondolatvilágának jellemzője, és a fel-
sorolás rendje sem véletlen. A Habsburg-udvar iránti hó-
dolatának számtalan jelét adja bécsi útinaplójában, majd 
később is, amikor Buccow-val kerül közeli kapcsolatba, jól-
lehet hangsúlyozza, hogy csak a kertjéről beszélt vele. A 
református vallás védelmezésére több megjegyzése is utal, 
kezdve Erdődi egri püspök, („aki igen nagy téríttő volt") és 
felesége vitájától, abbéli meggyőződéséig, hogy a kamarás-
ságot is vallása miatt nem kapta meg. Saját hitének védel-
mezése azonban nem párosult a más vallások iránti toleran-
ciával, a nagyböjtben néki húst nem adó komáromi kato-
likus fogadóssal igencsak „rútul bánt". (511.) Harmadik jel-
lemzője, a hazájáért aggódó hazafi hangja néhol odavetett 
megjegyzésekből, összehasonlításokból, máskor emelkedett 
pátoszú kinyilatkoztatásokból csendül ki: 

„ha minden Ember és haza Fia annjit ártott volna hazájának tsak 
gondolattal is, mint Én, nem félne maradékában is az Átoktól". 
(813.) 

Székely elbeszélő stílusa nem tudatos iskolázottság ered-
ménye. Könnyen, lendületesen ír, követve az élőbeszéd for-
dulatait, s ugyané sajátságból adódik negatívuma is, sokszor 
ismétel, néhol egész történeteket, máskor a beszéd szokása 
szerinti kifejezéseket. Elbeszélése hitelességét igazolandó a 
számára hihetetlen, különös jelentősséggel bíró események 
közé gyakran iktatja be a „bizonj igazat írok, és ugj irom 

önéletírása. Bev. Tolnai Gábor. Sajtó alá rend. és jegyz. V. Windisch 
Éva. Bp. 1955. 242. — „Magam személyes dolgaira menvén, mint-
hogy annak leírása illet engemet". = Bethlen Kata önéletírása. = 
Magyar emlékírók 16—18. század. Vál. jegyz. Bitskey István. Bp. 
1982. 856. 
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a mint volt" jellegű megjegyzéseket. Az aprólékos leírások-
ban gazdag beszámoló hasonlatait is a köznapi életből veszi, 
jellemzéseinek találó voltát azonban nem tagadhatjuk el. 
József herceg — a későbbi II. József — akkor még „máknyi 
teremtés", a bécsi nép „természete szerint átsorgó", az állat-
kerti oroszlán „mint a Matska szokott pökni az Emberre", 
„és ha Embert lát az Farkával úgj hízelkedik mint az 
Kútja". Elbeszélésébe gyakran iktat latin és német szavakat, 
a témának megfelelően az országgyűlési, ceremoniális dol-
gok leírását latinizmusokkal, a bécsi köznapi életet német 
kifejezésekkel tarkítja. Noha majd tíz éven át folyamatosan 
írta élete történetét — a bécsi napló eredeti szövege pedig 
még húsz évvel korábbi — stílusa nem változott, a halál 
miatt abbamaradt élettörténet leírása az elbeszélés módját 
tekintve egységes egész. 

Halálakor, 1772-ben Rettegi György tömör jellemzése sze-
rint: 

„Staturája volt a szegény Székely László úrnak középszerűnél kisebb, 
de nem éppen törpe, vállas és szép termetű, haja kicsiny kondor, 
gesztenye színű, de már őszibe elegyedett volt, fronte libera seu plana, 
kevéssé horgas orra, de nem dísztelen, beszéde szapora jó deák, jó 
német, aetassa mintegy 55 esztendős".51 

Ötvenöt esztendejének történetével kifejezett célja az önigazo-
lás, a közvetlen utódok nélküli család emlékének megőrzése 
volt. Hogy mégis feledésbe merült, annak oka középszerű éle-
te, a politikai eseményekben való részvétel tudatos elkerülése, 
provinciális egyénisége. Hogy felfedezésre méltónak érezzük, 
ugyanebből a látásmódból fakad: aprólékos megfigyelései, 
naivsággal párosuló gondos leírásai, belső vívódásainak 
őszinte papírra vetése a XVIII. század közepi nemesség élet-
módjának, világlátásának egyik jellegzetes vetületét mutat-
ják. 

51 Rettegi Gy.: I. m. 2 6 9 - 2 7 0 . 
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EMLÉKEZÉS KERECSÉNYI DEZSŐRE 

Amikor megismertem, nem tudtam, kivel találkoztam. Ez 
a találkozás 1928 szeptemberében történt az egykori fasori 
evangélikus gimnáziumban. Harmadikos gimnazista voltam, 
alig több 12 évesnél. Új tanárt s osztályfőnököt kaptunk, 
az akkor harmincéves Dr. Kerecsényi Dezső személyében, 
aki a híres pápai református gimnáziumból került a Fasorba. 
Hat éven át részesülhettem ama ritka, kivételes ajándékban, 
irodalomóráiban, amelyek fénye máig sem vesztett erejé-
ből, tudósi és nevelői hitele máig sem kopott meg. Hogy más 
O, számomra több, mint múltba hullt iskolám nem egy 
híres, kiváló tanára, azt akkor értettem meg, amikor a régi 
gimnáziumi VII. és VIII. osztályba irodalomtörténetet ta-
nultunk, amikor az a világ tárult szemem elé, amelyben 
О élt, a jeles fiatal irodalomtörténész és kritikus, Horváth 
János hű tanítványa, Szerb Antal, Halász Gábor barátja, 
akit Ady mellett ifjúságom más vezércsillagai is megtisztel-
tek s számon ártották, mint Babits Mihály és Kosztolányi 
Dezső. Kerecsényi pályaválasztásomra a törvény erejével 
hatott, mert nagy, ha tetszik divatosan is mondhatom: 
maximalista tanár volt, többünk szerencséjére, nem mosó-
dott bele — amint az ma szokásos — a „pedagógusok" szín-
telen állóvízébe, egyénisége fél évszázad hamuvá lett vilá-
gából halála után 40 évvel is kiragyog. 

* 

Kerecsényi Dezső 1898. június 19-én született a Vas me-
gyei Szentgotthárdon. Ott végezte a középiskolát is, abban 
az állami főgimnáziumban, amelynek pedellusa apja, Kere-
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csényi György volt. Anyja Dienes Mária. A 18 éves fiatal-
ember 1916 májusában katonai szolgálatra vonult be, s 1919 
február havában szerelt le mint tartalékos zászlós. Ugyaneb-
ben az évben — s ez bizonyára a bizalom megnyilatkozása 
volt vele szemben — a szentgotthárdi munkás-betegsegé-
lyező vezetőhelyettese lett. Egyetemi tanulmányait az Eöt-
vös-kollégium tagjaként a budapesti Pázmány Péter (ma: 
Eötvös Loránd) Tudományegyetem bölcsészettudományi 
karán végezte 1919 — 23 között, és Párizsban, a Sorbonne 
„Faculté des Lêttres"-jén 1923-24-ben. 1923 júniusában 
doktorált magyar irodalomtörténetből. Híres, alapműnek 
számító disszertációjának címe : Elvi kérdések a régi magyar 
irodalomban. 1924 novemberében magyar —német szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett. Ezután nagy hírű és 
nagy múltú intézmények tanára volt. 1924-től a pápai refor-
mátus, 1928-tól 10 éven át a budapesti evangélikus gimná-
ziumban tanított, a híres „Fasor"-ban. 1938-tól a budapesti 
Állami Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimná-
ziumában, a Trefort utcai mai Ságvári Endre Gimnázium-
ban vezető tanárként működött. 1936-ban alapító tagja volt 
Bisztray Farkas Ferenccel, Cs. Szabó Lászlóval, Devecseri 
Gáborral, Füsi Józseffel, Gogolák Lajossal, Halász Gábor-
ral, Hevesi Andrással, Horváth Bélával, Hunyady Sándorral, 
Jékely Zoltánnal, Képes Gézával, Kolozsvári Grandpierre 
Emillel, Sőtér Istvánnal, Szentkuthy Miklóssal, Szerb An-
tallal, Tolnai Gáborral, Weöres Sándorral és másokkal 
együtt a Mikes Kelemen Akadémiának, amely szabad társu-
lás volt, elnökséget nem választott, a tekintélyi elvet elhárí-
totta magától. Nem annyira e „szabad társulás" inkább 
vélt, mint valódi tekintélye és súlya miatt szerepeltetjük itt 
ezt a névsort, hanem azért, mert ez a szellemi kör egyben 
Kerecsényi hovatartozását is minősítette: a korabeli humán 
értelmiség javához tartozott. Fontosabb szerepe volt ennél 
Kerecsényinek az egykori Irodalomtudományi Társaság 
megalakítása körül. 1933. április 6-án Szerb Antal eredeti 
aláírású sokszorosított levélben fordult a fiatal irodalomtör-
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ténészekhez, írókhoz, esztétákhoz, zenetudósokhoz s más, 
a szellemi élet lényeges területén működőkhöz, legyenek tag-
jai a megalapítandó Irodalomtudományi Társaságnak. 
Szerb leveléből idézünk: 

„Többünkben az a kívánság merült fel, hogy valami társadalmi for-
mába tömörítsük az irodalommal tudományosan foglalkozó fiata-
lokat. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az újabb irodalomtörténész és 
esztétikus nemzedék tagjai számára nincsen semmi keret, hogy gon-
dolataikat egymással való érintkezésben kicserélhessék és kontrollál-
hassák, sőt a legtöbben még csak személyesen sem ismerjük egymást. 
Ezen a hiányon volna hivatva segíteni az általunk megalapítandó 
Irodalomtudományi Társaság." 

Az alakuló ülésen, amelyet 1933. május 5-én a Vas utcai 
Széchenyi István felsőkereskedelmi iskola fizikai előadóter-
mében tartottak meg (Szerb Antal ott tanított), elnökké 
Szerb Antalt, alelnökké Kerecsényi Dezsőt választották. 
Titkár Halász Gábor, pénztáros Pfisterer Miklós (Szentkuthy 
Miklós), ellenőr Bisztray Gyula. 

A Társaság alapszabályát a Belügyminisztérium 1935. jú-
lius 1-én hagyta jóvá, így az hivatalosan is megalakult. Né-
hány név a már felsoroltak mellett a tagok és előadók névso-
rából: Baránszky-Jób László, Bartha Dénes, Barta János, 
Dénes Tibor, Hevesi András, Honti János, Joó Tibor, Kar-
dos Tibor, Keresztury Dezső, Kerényi Károly, Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Komlós Aladár, Kozocsa Sándor, Mátrai 
László, Németh László, Ortutay Gyula, Rédey Tivadar, 
Tolnai Gábor, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vajthó László, 
Waldapfel József. Az Irodalomtudományi Társaság a hagyo-
mányos, az akkor konzervatív irodalomtörténet-írást kép-
viselő Magyar Irodalomtörténeti Társaság ellenében jött lét-
re. Kerecsényinek összekötő szerepe volt a konzervatívok s 
az új törekvéseket képviselő fiatal szakemberek között. S 
legintenzívebben ő állt kapcsolatban az Irodalomtudományi 
Társaságban nem szereplő, de a korabeli irodalomtudomány 
liberálisabb szárnyát képviselő tudósokkal, így Thienemann 
Tivadarral, a szellemtörténeti törekvéseket hordozó Minerva 
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című folyóirat szerkesztőjével, valamint a jeles nyelvész-iro-
dalomtörténész Zolnai Bélával is. Az Irodalomtudományi 
Társaság a harmincas évek vége felé, a mind komorabbá 
váló időben cselekvésképtelenné vált. Ez azonban nem vál-
toztat a tényen, hogy a felszabadulás után sorait rendező, 
újjászerveződő Magyar Irodalomtörténeti Társaság — még 
személyi összetételében is — nem az Alszeghy Zsolt s a 
Pintér Jenő nevével minősíthető Társaságnak, hanem a 
Szerb Antaltól alapított egykori s hivatalosan soha meg nem 
szűnt Irodalomtudományi Társaságnak lett szellemi jogu-
tóda. Kerecsényit 1939-ben a Magyar PEN Club rendes tag-
jává választotta. 1941-ben a Pázmány Péter Tudományegye-
tem Bölcsészeti Kara Horváth János és Alszeghy Zsolt 
professzorok előterjesztése alapján egyhangú szavazattal 
magántanárrá habilitálta a „Humanizmus és reformáció a 
XVI. századi magyar irodalomban" tárgykörében. Tagja 
volt a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Bizottságának, jegyzője a Magyar Irodalomtörténeti Társa-
ságnak. 1938-tól 1944-ig felelős szerkesztője a kor egyik is-
mert folyóiratának, a Protestáns Szemlének. Irodalomtör-
ténészi és esszéírói munkásságért 1941-ben Baumgarten-d íj-
ban részesült, egyebek közt Reményik Sándor és Tompa 
László erdélyi költőkkel, valamint Kállay Ernő művészet-
történésszel és Kolozsvári Grandpierre Emil íróval együtt, 
akik Baumgarten-jutalmat kaptak. Még ez év decemberében 
a Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány arról értesíti, 
hogy egyhangú határozottal az alapítvány tanácsadó testü-
letének tagjává választották, kérve, hogy „a magyar iroda-
lom tehetségeinek támogatásával" legyen segítségükre. A 
szakmai s emberi megbecsülés jele volt ez a felkérés. Időköz-
ben a legkiválóbb tanároknak is az élvonalába emelkedett, 
a soron következő középiskolai reform kapcsán jelentős 
része volt a gimnáziumok magyar nyelvi és irodalmi tanter-
veinek s utasításainak elkészítésében. Jékely (Áprily) Lajos 
és Vajthó László társaságában több, a protestáns gimná-
ziumok és leánygimnáziumok számára készült tankönyv 
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szerkesztője volt. 1942-ben a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagjává választotta. Székfoglaló előadását A 
„világiság" néhány változata a XVI. századi irodalmunkban 
címmel 1943. május 3-án tartotta meg, a levelező tagságot 
tanúsító okiratot Melich János osztályelnöktől vette át. 
1943-ban a debreceni tudományegyetem bölcsészettudomá-
nyi kara Németh Lászlóval, Vajthó Lászlóval, Juhász Gézá-
val, Tóth Bélával szemben őt terjesztette fel egyetemi tanári 
kinevezésre, amelynek hírét hivatalosan a háború zavaros 
viszonyai miatt csak 1944. október 15-én közölte a Buda-
pesti Közlöny. Egyetemi tanári tevékenységét alig kezdte el, 
szinte máris abba kellett hagynia. 1944-et Kerecsényi Dezső 
kisebb-nagyobb családi vagy hivatalos utazásokkal meg-
szakítva a vend lakosságú szlovén Péterhegyen töltötte, a 
mai jugoszláviai Gornji Petrovci nevű helységben. Itt élt 
apósa, Mikola Ferenc 24 hold földön gazdálkodó földmíves 
házában feleségével, Mikola Emíliával és annak nagybátyjá-
val, Mikola Sándor akadémikussal, a volt budapesti evangé-
likus gimnázium egykori igazgatójával, a nagy hírű fizikus-
sal. Ezek a hónapok felszültségben,zaklatottságban, bizony-
talanságban teltek. Egy 1944-es hozzám került kis zsebnap-
tár Kerecsényitől származó bejegyzései tudósítanak e vész-
terhes hetekről, napokról. A debreceni egyetemről érkező 
hírek, a család gondjai, a Protestáns Szemle szerkesztésének 
utolsó mozdulatai, a bombatalálatot kapott budapesti, Lö-
völde tér 2. alatti „szegény kis lakás" féltése, az irodalmi élet 
körüli megnehezült légkör s itt-ott egy-egy, a háborús ese-
ményeket minősítő meditativ mondat teszik ki e kicsiny 
naptár tartalmát. Ezek a bejegyzések életrajzi érdekűek. Igaz 
Keresztury Dezső megítélése, amikor Kerecsényire emlé-
kezve írja: 

„Tudós volt, de azok közül való, akik nem fordultak el a világtól; 
nem tudott könyvek közé húzódva írásaiba temetkezni, amikor a 
háborút, a gyülekező vihart érezte. A műveltség nem egyoldalúvá, 
hanem éleslátóvá tette. Egy költő érzékenysége, egy kiemelkedő tanár 
lelkiismeretessége kínozta utolsó idejében." 
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E zsebnaptári bejegyzések is arról tanúskodnak, hogy orszá-
gos zűrzavar vette körül, az európai szellem hanyatlása, a 
féktelen erőszak, hazája pusztulása, barátai elhurcolása és 
elvesztése. Az utolsó bejegyzések tanúsága szerint - 1944 
karácsonyának ünnepkörében — minimális létbiztonságá-
nak körülményei is bizonytalanná váltak. December 23-án, 
szombaton ezeket jegyzi be: 

„Január 1-től (1945) illetményt postahivatalok fizetik, lll.(-letmény) 
lapom persze nincs. November 28-án kértem, de semmi válasz. Most 
jönnek a nehézségek majd. Szept.— okt-i segély, fiz.különbözet stb. 
fuccs!" 

Kerecsényi Péterhegyen is éber figyelemmel követte nemcsak 
a háborús, hanem a szellemi élet köréből érkező híreket is. 
December 28-án tett bejegyzése kritikus szellemének egy 
villanása. 

„Vasvármegyé-ben (helyi újság volt, P. К.) a kultuszminiszter pályá-
zata a m. (magyar) oktatás átalakítására. Magyarságtan. (Németh 
László pályázni fog?)" 

E célzás feltehetően Németh Lászlónak a Kisebbségben cí-
mű, polarizált véleményekre is okot adó tanulmányára 
vonatkozott. Az utolsó bejegyzés a kis zsebnaptárban egy 
többször szereplő családtagra, Ferire utal. Rossz hír. Ezzel 
zárul a naptári jegyzetek egyre riadtabb sora. December 
30., szombat. „Levél Feritől Sopron-Kőhidáról. Most aztán 
gyönyörűen állunk." (Feri, ifj. Mikola Ferenc a sógora volt, 
a Mikola-család vend származásának következtében ju-
goszláv partizán. Később, már a felszabadulás után, a sze-
mélyi kultusz éveiben, a magyar-jugoszláv viszony meg-
romlása idején ő is, s Kerecsényi özvegye, Mikola Emília is 
— aki a Nemzeti Parasztpárt Sarló könyvesboltját vezette 
— egy időre börtönbe került.) Péterhegyen további zaklatá-
sok vártak Kerecsényire. 1945. január 13-án egy Muraszom-
baton kelt s a nyilas főszolgabíró által aláírt „Véghatározat" 
szerint a Mikola Ferenc péterhegyi lakos tulajdonát képező 
ismeretlen eredetű lámpás rádióvevő készüléket azonnal be 
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kell szolgáltatni. Az indokolás szerint a készülék külföldi 
adások vételére alkalmas, és „tulajdonosáról feltehető, hogy 
egyes külföldi rádióállomások hírközléseit fontos államér-
dekek veszélyeztetésére alkalmas hírek terjesztésére hasz-
nálja fel". Ezt a rádiót hallgatta Kerecsényi is. Bármily sab-
lonosnak tekintjük is a részben szó szerint idézett véghatáro-
zatot, ezrével kézbesített akkor ilyeneket a posta, ez esetben 
feltételezhető, hogy a feljelentők szándéka nem annyira a 
lakás tulajdonosa, hanem sokkal inkább az ott meghúzódó, 
szűkszavú egyetemi tanár ellen irányult. Hogyan teltek az 
utolsó hetek, nincs rá adatunk, csak a szomorú tény, hogy 
Kerecsényi Dezső 1945. március 24-én Péterhegyen, életének 
47. évében — feleségének szóbeli közlése szerint szívbeteg-
sége mellett azon való tépelődése miatt is, hogy barátain 
semmi módon nem segíthetett — szívrohamban meghalt. Ott 
van sírja, síremléke is. 

* 

Kerecsényi Dezső irodalomtörténet-írásunk sokoldalú 
egyénisége, nagy ígérete volt. Korai halála nem tette lehetővé, 
hogy tehetsége teljességében kibontakozhassék, hogy művei 
által épüljön bele a magyar irodalomtudomány történetébe. 
Be kell érnünk azzal a kevés, de nagy értékű szellemi hagya-
tékkal, amely Kölcsey Ferencről szóló egyetlen könyvében, 
számos tanulmányában, kisebb írásában, máig tanulságos 
kritikáiban ránk maradt. Műve töredék, de arra kötelez, 
hogy az irodalomtörténet-írás néha feledékeny természete 
ellenére megőrizzük, értékeit emlékezetünkbe idézzük. Hor-
váth János leghívebb tanítványai közé tartozott, s mestere 
ajánlotta őt az egykori Pázmány Péter Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 1941. január 21-én tartott 
tanácsülésén egyetemi magántanárrá. Ideiktatjuk Horváth 
Kerecsényit méltató szövegének néhány mondatát: 

„Kerecsényi Dezső szaktudományi munkásságát történeti és elmé-
leti érdeklődés együttjárása jellemzi. Elméleti jellegű tanulmányai 
történetet világítanak meg, a történetiek egyszersmind elméleti hasz-
núak". 
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Horváth ezt a tömör, elismerő megállapítást viszi tovább, 
kirajzolva Kerecsényi irodalomtörténészi tevékenységének 
sajátos jegyeit. Ezek közül legfőbbnek „az irodalmiság 
mibenlétét" bontogató törekvéseit tartja, annak vizsgálatát, 
hogyan alakult „apránként írók és olvasók lelkében az iro-
dalmiság tudata". Azt tehát, ami Kerecsényinél is — Hor-
váth nyomában — középponti kérdés volt, s amiben meg-
haladta mesterét. Őt az irodalmi műveltség emberi viszony-
latai érdekelték, mai szóhasználattal élve: irodalom és társa-
dalom összefüggéseinek megsejtése, melyet az 1940-ben meg-
jelent s már említett Kölcsey-esszéjében jellem és kor, tár-
sadalom és mű összefüggésében világított meg. A tárgy 
iránti érzékenység s a megfogalmazás fegyelme együtt vannak 
jelen Kerecsényi műveiben. Kisebb dolgozatai a régi magyar 
irodalom történetének jelentős folyamatát, alakjait idézik. 
Ezek a tömör, lényegre törő, nagy erudícióval, gondolati erő-
vel megformált portrék a kor, s benne az alakuló irodalom 
problémáira is keresik a megoldást. Ilyen a Bornemisza 
Péterről mintázott szép portré, vagy az 1939-ből származó 
Zrínyi pennája című írás, amelynek politikai jelentősége sem 
csekély, mert Zrínyi prózájának elemzése okán érzékeltetni 
tudta saját korának szorongató légkörét, a fasizmus vesze-
delmébe sodródó magyarság problémáit is. Irodalomtörté-
neti szintézisigényére vall egyik legérettebb tanulmánya, A 
magyar próza könyve 1942-ben megjelent első kötetének 
Bevezetést. Kerecsényi egyik igen lényeges írása ez: a régi 
magyar próza jellegéről, változásairól, fejlődéséről, a for-
dítás és az eredetiség kérdéséről, s más, a prózatörténeti 
kutatás szempontjából fontos területről tüzetesen és érdem-
ben szóló dolgozat. Törekvésein — hasonlóan a Horváth-
tanítvány kortárs és túlélő irodalomtörténészek törekvé-
seihez — érezni lehetett az igyekezetet, hogy képes legyen 
önállóan megállni Horváth nyomasztó túlsúlyával szemben, 
hogy mindent megtanulva, amit lehetett — el tudjon sza-
kadni tőle. Ha ez részben sikerült, az volt az oka, hogy Kere-
csényi érdeklődési köre a saját jelenéhez igazodva korsze-
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rűbb volt, mint mesteréé. Eredeti gondolkodó, önálló elme 
volt. Az irodalomnak társadalmi tudatformaként való szem-
léletéig nem jutott el, az irodalom „önelvű" fejlődésének 
híve maradt, de túl tudott lépni a nemzeti klasszicizmust 
művészi és voltaképpen politikai mértékké merevítő nézete-
ken. Két évtized irodalomszemlélete (1900 — 1920) című ta-
nulmányában Horváthtal ellentétben a Nyugat-nemzedék — 
ahogyan ő írta — „elmozdulását" az Arannyal tetőztetett 
irodalmi fejlődéssel szemben szükségszerűnek minősítette. 
Ady s a Nyugatosok művészi erőfeszítéseiben, válságaiban 
az egész magyarság, a nemzet válságának megnyilatkozását 
látta, s noha mint polgári irodalomtörténész nem érzékelte 
1919, a bukásában is történelmi igazságtevést hordozó 
Tanácsköztársaság fordulatot hozó szerepét, azt remélte, 
hogy a történelem alakulása a közönség ízlésében is meg-
tette a szükséges „elmozdulást", s ez új kiegyenlítődést tett 
lehetővé. Természetesen ez a fajta gondolkodás is túlzottan 
steril ahhoz, hogy egy politikailag haladó irodalmi fejlődés 
útját egyengesse, de Kerecsényit eljuttatta egészen addig, 
hogy belátta és elismerte a magyar irodalom alakulásának 
részeként az új törekvéseket, így a népi írói mozgalom jelent-
kezését is. Az ő gondolatmenete így folytatódott. Itt lépett 
túl mesterén, s ezzel a gondolatmenettel a nemzeti klassziciz-
mus normatív eszményét túlhaladta, valamelyest átminősí-
tette, még ha talán nem is ez volt a szándéka. 

* 

Kerecsényi mélyre ásott, de nem merült el a magyar iro-
dalmi múlt, a XVI—XVII. század kutatásában. Nem csak 
azért, mert folyóiratszerkesztő volt, a Protestáns Szemléé, 
— hanem azért is, mert benne élve korában a múlt „üzene-
tét" is tisztábban hallotta anélkül, hogy akár egy pillanatra 
is a vulgarizáló időszerűsítés hibájába esett volna. Természe-
tes, hogy érdekelte őt százada és közvetlen kora irodalmának 
egyfajta történeti áttekintése is. 

Kerecsényi napi kritikáiban néhány sikeres bestseller íróról 
(Harsányi Zsolt, Zilahy Lajos és mások) szóló lényegi észre-
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vételt hordozó írás mellett különös gonddal fordította figyel-
mét a jelentkező új tehetségek felé. Sárközi Györgyről, a 
költőről s regényíróról egyaránt írt kritikát. A lírikusról ezt 
olvassuk nála: 

„Nehezen megközelíthető költészet a Sárközié. Maga már az, hogy 
metafizikai és etikus, vele erősen egybehangolt olvasót kíván, aki 
át tud nézni a versek szövetén (. . .) Szelídsége és szomorúsága hat 
ránk legelőször, de ez is távolról csillan elénk". 

Majd befejezésül, 1927-ben: 

„Ma, a kollektív szenvedések idején igen nehéz felfigyelnünk arra a 
hangra, mely ilyen távoli és elmosódott egyedülvalóság". 

Lényege szerint is találó jellemzése ez Sárközi költészetének. 
1932-ben írt Kerecsényi Sárközi György Mint oldott kéve 
című ismert történeti regényéről. A kritikus magasra tett 
ízlésbeli-esztétikai mércéjére s kora irodalmának ismeretére 
egyaránt jellemző bírálatának alábbi részlete: 

„Mindjobban igénvtelenedő irodalmunkban Sárközi György regénye 
az irodalmi feladatérzés és komolyság ritka hangján szólal meg". 

Mednyánszky Cézár történetében a regényfolyam nem találta 
meg az egyvonalú epikus ömlés medrét, hanem egymás mellé 
vájt mélyedésekben helyezkedett el: képsorozat jött létre. 

„Sárközi lírai állapotokkal dolgozik, minduntalan termékeny hely-
zeteket és pillanatokat old fel és old meg, mindegyiket egymástól 
független végérvénnyel. A három köteten következetesen végigvitt 
jelenidő regényírásunkban egészen új stiláris remeklés. E regényben 
sokalljuk azt, ami a lírikusból megmaradt". 

Nincs sok hozzáfűzni való ehhez a tömör, lényeglátó elem-
zéshez. Kerecsényi az író epikai modorának lírai természe-
tére s a líraiság túladagolására utal bírálatában. Egyidejűleg 
megemeli a regény értékét, „az irodalmi feladatérzés és ko-

6 It 86/3 
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molyság" ritka hangját s a jelenidejű elbeszélés „stiláris 
remeklését" üdvözölve. A hamar és méltatlanul feledett 
Sárköziről ennél méltóbb s igazabb sorokat aligha írtak 
Kerecsényi óta. A felismerés a bírálatban már-már íróavatás 
számba ment. 

Tamási Áron egyre terjedő írói népszerűsége is az 1930-as, 
1940-es évtizedre esik. Megítélése sohasem volt egységes. 
Ez mutatja igazi író mivoltát. Lírai próza az övé, s Kerecsé-
nyit zavarja, hogy „valóság — érték — misztifikáció" keve-
redik műveiben. Szerinte Tamásinál a „poézis elömlése az 
epikán" gátja a kiemelkedő elbeszélő tehetség kibontakozá-
sának. Az író Szűz-Máriás Királyfi című 1928-ban megjelent 
regényéről elismerve bizonyos írói erényeket, mégis elma-
rasztaló véleményt formál. 

„Ha stílusának székely ízét már megszoktuk, az az első, ami szembe-
ötlik, hogy minden részlete több, szebb és nagyobb, mint maga az 
egész ( . . . ) a fődolog sokszor csak úgy imbolyog a gazdag építmé-
ny ű, sokfelé tekintő részlettornyok között. A részletszépségek vitán 
felül állanak, de a regényszerűség halálát jelentik." 

Úgy vélem, a kritikus a lírai prózának az epikumba emelését 
nem méltatta valódi érdeme szerint. 

Nagy beleélő és gondolati erővel írt legjelentékenyebb 
kortársairól, Babitsról és Kosztolányiról is. Babits Mihály-
ban a szerves műveltség birtokosát, az irodalmi gondolkodót, 
a magyar esszé egyik legnagyobb művelőjét tisztelte. 

„A probléma-esszé, amely az igazságot inkább a gondolatok ritmi-
kájával és a kérdés lebegve tartásával sugalmazza mint a megnyug-
tató és közérthető megoldásokkal, irodalmunkban egészen Babits 
Mihály alkotása." 

A töprengő embert, a Széchenyi-jellemet érezte magáénak 
Babitsban, akinek irodalmi elmélkedéseiből a „közvélemény 
irodalmi dogmatikát is olvasott ki. Pedig a biztos filozófiko-
esztétikus elvek nagyon is egyéni remegéseket takartak." A 
felismerést a megélénkült s eredményes Babits-kutatás fénye-
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sen igazolja, hasonlóképpen ahhoz az alkotáslélektani meg-
állapításhoz, amelyet Kerecsényi kortársi egyidejűségében is 
szinte már történetileg tudott megfogalmazni. 

„Teljessé válni mindazzal, ami eddig bárhol és bármikor alkotássá 
vált, vagy élményként megmutatkozott, meghatározni logikus sza-
vakban és elvekben a lehető legmesszebbre való tekintés jogát, a 
legnagyobb szabadságot és művészi mindenhatóságot, igazában any-
nyi, mint menekülni a szorító és szűkítő valóságok elől. E valóságok 
pedig mindig benne, mindig a költőben vívták a maguk befejezhetet-
len és eldönthetetlen harcát". 

Aki ezt megfigyelte és leírta, a Babits-líra mély ismeretéről 
tett bizonyságot — e líra olykor formákba fegyelmezett, 
olykor azokból kiengedett vibrálását, a gondolat lebegtetését 
s e szellemi nyugtalanságnak az esszékbe is áthúzódó jelen-
létét érzékelte. Az esszék az írói bátorságra tanítottak. Kere-
csényi jól tudta ezt, hiszen ő is tagja volt annak az esszéíró 
nemzedéknek, amely Babitsot vallotta mesterének. 

„Az esszé azonban nem puszta gondolat és igazság. Az esszé: 
magatartás. Ezért adósa Babitsnak az a magyar esszéíró nemzedék, 
mely a mi időnkben ezt a bizonytalan történeti életű műfajt a kül-
detés hitelével művelte és műveli. Bizonyos, hogy a magyar esszének 
a két háború közt való nekilendülésében része van történeti tudo-
mányaink megújulásának, része van annak az izgatott és ideges tájé-
kozódó vágynak, mely a változó és veszedelmes időnek egyenes kö-
vetkezménye, de azt, hogy az írás olyan emberi akció, melynek hite-
léért az idő és örökkévalóság színe előtt kell minden pillanatban 
hitet tenni, Babits Mihály esszéiből tanulta e nemzedék." 

Az idézetek Kerecsényinek A tanulmányíró című e s s z é j é b ő l 
valók, amely a Babits-emlékkönyvben jelent meg 1941-ben, 
alig 3 hónappal a költő halála után. A háborúba sodort 
Magyarország legjobb elméi az értelmiség körében a „vál-
tozó és veszedelmes időben" a körül a gondolati-morális 
magatartás körül csoportosultak, amelynek lényege az egye-
temes európai humanizmus szellemiségének magas minősé-
gét képviselve Babits műveiben öltött testet. Más szóval is 

6» 
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csak ugyanazt mondhatjuk, azt a gondolatot, amely e nem-
zedék eszmevilágában a fő helyet foglalta el, s ha talán erőt-
lenül is, de a Berzsenyitől is megénekelt „tiszta erkölcs" 
belső parancsa szerint magyarság és Európa együtt és egy-
szerre való átélésében és szolgálatában látta munkájának és 
életének értelmét. Ez a tanulsága és következménye szemé-
lyére nézve is Kerecsényi Babitsról való eszmélkedéseinek. 

Kosztolányi Dezsőről az Irodalomtörténet című folyó-
iratban 1937-ben, egy évvel az író halála után jelent meg egy 
miniatűr tanulmánya Kerecsényinek. Egyfajta irodalomtör-
téneti kisplasztika ez, amelyben a tanulmány írója máig szóló 
érvényességgel ábrázolta Kosztolányi egyéniségének csillogá-
sát, hajlékonyságát, kiismerhetetlenségét. Végezetül a hama-
rosan elpergő Kosztolányi-emlékévben erről az írásáról sze-
retnék szólni. Az írás első bekezdését teljes szövegében idé-
zem, nem kis tanulságul arra az irodalomtörténet-írói gya-
korlatra, amely jeles kortársat is történeti szemlélettel s ér-
vénnyel állít egykori s mai olvasója elé. Nem ír olyat, ame-
lyet ne ismernénk a Kosztolányi-szakirodalomból — de a 
lényeget tekintve alig mond kevesebbet róla, mint a tudo-
mányban kései utódai. 

„Kosztolányi Dezső írói pályája pontosan egybeesett azzal az iro-
dalmi »harmincéves háborúval« —, amelyre a jubiláló Nyugat nem-
régen annyi jogos elégedettséggel és büszkeséggel visszapillantott. Ő 
is ott volt a táborverésnél, nevét mindvégig címlapján hordozta a 
folyóirat. Mégis, ez a név noha mindig az első sorokban szerepelt, 
a legkevesebbszer volt a rohamra indulás bátorítója vagy a másik 
oldalról jött támadás célpontja. Ez a név akkor, midőn oly folyó-
iraton állt, mely a régi megtartására nagyobb gonddal figyelő ízlés 
előtt nemegyszer ismeretlen és veszedelmesnek mutatkozó irányok 
felé nyitott utakat, ott csillogott egyik, a gondolkodás és az ízlés 
polgári egyensúlyát őrző napilapunk krónika-rovatában és a legel-
terjedtebb magyar családi hetilap színi kritikái alatt; (a Pesti Hírlap 
című napilapról s az Új Idők-ről van szó. P. К.) a legutóbbi években 
pedig a jelenvaló irodalmi gyakorlat nevében is helyeslő és szente-
sítő bélyeggel látta el azt a mozgalmat, melyet nálunk mindig a leg-
egyetemesebb érdeklődés szokott kísérni: a nyelvművelést és nyelv-
tisztítást." 
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E hangütés után az első verskötet, a Négy fal között hang-
súlyozottan kényes különállásától az utolsóig, a Számadásig 
„az erkölcsi reláció-tudat sugalmazta s az egyetemes ember-
sors" vállalását kiéneklő költeményekig kíséri végig Kere-
csényi a költői pályát. Figyelemre méltó megjegyzés, hogy a 
lírai pályaszakaszok kedves jelzői, rímtalálmányai „védő-
réteget" vontak köré a világ ellenében. 

„A fiatal költő így kikerülte a jelen minden csapdáját, hiszen a lázadó 
és az elvágyódó ítéletet mond, a szemlélő soha." 

Éles és érvényes megfigyelés ez. A folytatása nemkülönben: 

„Amit ő bámult felrántott szemöldökkel és kíváncsi ráncokkal a 
homlokán, nem volt a világ, hanem az emlékezésen átszűrt, fátyolo-
zott, költői impresszió-valóság". 

Ugyanezt látja érvényesülni Kerecsényi az 1910-es évek első 
elbeszéléseiben is, amelyekben „az ábrázolás gyönyöre" min-
tázott alakokat és helyzeteket, de nem „az igazi mélységek-
ben" elmerülve, hanem „a felületi redőkben" maradva, túl-
zástól, meglepetést hozó groteszktől sem idegenkedve. Fino-
man érzékeli Kerecsényi Kosztolányi valóságszemléletének, 
következésképpen írásművészetének változásait, látásának 
élesedését, író mivoltából eredő felelősségének, humanizmu-
sának, a nála a húszas évek dereka tájától középponti mon-
danivalóra lényegülő részvétnek erőteljes jelenlétét versben, 
prózában egyaránt. Témái „emberközelbe" kerülnek, külö-
nösen a legnagyobb közönséget vonzó műfajban, a regény-
ben. Humánuma ezekben s utolsó verskötetében vált szá-
mára elkötelezővé. 

„ N e m hitt abban, hogy leírt szavak embert és világot megválthatnak, 
de ugyanakkor csak egyetlen magas életformát ismert: az íróét." 

A szorosabb írói mesterséget élte, ezt akarta megvalósítani. 

„Minden szó, mellyel életútját vonallá szilárdítani akarjuk: fejlődés, 
szabadság, erkölcs, hit, életszeretet és halálfélelem, még maga az 
ellentmondás szó is, melyet talán a leggyakrabban lehetne rásütni, 
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tartalmatlanná válik vele kapcsolatban. Csak egy nem: a forma. 
Mert a »szorosabb írói mesterség« mióta az irodalom önállósági har-
cát vívja az életben és nem egyszer az élettel szemben, azóta mindig 
itt kapaszkodik meg". 

Kerecsényinek ez a megfigyelése különösen igaz a két világ-
háború közötti magyar irodalomra. Például Radnótira, 
József Attilára is. (Hazám; Ó régi börtönök . . .) Innét ért-
hető a két nagy költő Kosztolányi iránti vonzalma, szere-
tete is. 

„Úgy érzem — írta Kosztolányi —, hogy az író titkos cinkosa a 
homályos és névtelen természetnek, amely nem nyilatkozik, nem ad 
interjút, csak megnyilatkozik". 

Kerecsényi szerint 

„ami költészetében megszólalt, mindig a perfekció formai végleges-
ségében jelentkezett. Emberségének teljes morális erejét arra fordí-
totta, hogy a költőnek szinte reneszánsz értelmű szerepét kézzelfog-
hatóan illusztrálja olyan korban, mely az eszmék és a vélekedések 
hínárjában vergődött. Benyomásokra állandóan kész szelleme a 
»részc-re figyelt, mert itt a legkevésbé zavarhatták az »egész«-re vo-
natkozó próféciák hangos szavai. Az »elvakult és csodálatosan ala-
csony században« (Nyugat, 1933. I. 6.) élt, de ítéletét róla nem kife-
jezte, nem is menekült el belőle, hanem műremekléssel tiltakozott 
ellene. E magatartás nem lehetett mesterkéltség nélküli. Játszani, 
alakítani kellett a szerepet, amely a hétköznap ügyeinek sem állítá-
sát, sem tagadását nem hirdette". 

Ezek a kis híján ötven éve írt sorok egyszerre tükrözik 
Kerecsényi irodalomtörténészi és kritikusi tevékenységének 
alkati tulajdonságát: a tárgyszerű pontosságot s a mű és bírá-
lója közti távolságtartást, a tudósi, kritikusi tisztesség eme 
alaptörvényét. Kosztolányi-portréja alapkoncepciójában 
máig érvényes tudott maradni. 

Voltaire szerint „az élőknek méltányossággal tartozunk, 
a halottaknak csak igazsággal". Az igazság nem lehet azonos 
a felejtéssel. Ezért éreztem kötelességemnek e szerény dolgo-
zat megírását. 

PÁLMAI KÁLMÁN 
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MÉNFŐCSANAK, 1944 
EMLÉKEZÉS A FALURA, A H O L RADNÓTI AZ UTOLSÓ 

ÉJSZAKÁT TÖLTÖTTE 

Ha kissé nagyobb lettem volna, már a megérkezésünk 
órájában szorongás fogott volna el. Miközben holminkat a 
lovaskocsiról a házba hordták, egyre több gyászruhás rokon 
vett körül bennünket: véletlenül épp egy temetés napján 
költöztünk a faluba. 

Még csak június volt, de a tanítás már több mint két hó-
napja befejeződött. A német megszállás óta sűrűn bombáz-
ták Budapestet, s aki tehette, vidékre menekítette hozzátar-
tozóit. így kerültem anyámmal és húgommal ménfőcsanaki 
unokatestvéreink családjának pártfogásába. Ott is marad-
tunk egészen november végéig, amikor szüleim — valami-
lyen ősi ösztönre hallgatva — úgy döntöttek, hogy a front 
áthaladását saját otthonunk biztonságában vészeljük át. (A 
biztonságosabbnak hitt pesti lakás persze hamarosan romba 
dőlt, ez azonban már egy másik történet.) 

A nyolcéves kisfiú számára Ménfőcsanak a szabadulást 
jelentette az április óta tartó szobafogságból. Amióta véget 
ért az iskola, még a két házzal odébb lakó barátaimhoz 
sem mehettem át, nehogy légiriadó idején külön aggódni 
kelljen, mi történhetett velem. így hát azzal töltöttem el a 
végtelennek tűnő időt, hogy fakockákból várost építettem, 
azután meg lebombáztam az egészet, s a romok alól kihúz-
tam a meghalt ólomkatonákat. Ha meguntam a háborúzást, 
olvasni kezdtem. E mögött a békésebb elfoglaltság mögött 
ugyancsak ott leselkedtek 1944 elvadult eseményei. Új 
könyveimet a fölöttünk lakó zsidó családtól kaptuk, mielőtt 
egy sárga csillagos házba hurcolták volna őket. 

Ménfőcsanakon tehát egy csapásra megszűnt a szobafog-
ság. A háznak tágas udvara, hosszan elnyúló kertje volt, s a 
szomszéd gyerekekkel, akiket hamar megismertem, nagy 
csatangolásokat rendeztünk a környéken. Falun még a hábo-
rú is másmilyen volt, mint Pesten. Ha jöttek a „Tommy"-k— 
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és Győr közelsége miatt bizony elég gyakran jöttek — nem 
kellett valamiféle unalmas óvóhelyre menekülni, hanem kint 
az udvaron bámulhattuk a nagy magasságban elhúzó, meg-
számlálhatatlanul sok repülőgép ezüstös csillogását és az 
időnként feltűnő fekete pamacsokat, a nem túl hatékony 
légvédelem próbálkozásainak eredményét. Összeszögelt lé-
cekből magunk is gyártottunk repülőgépeket, felségjelet 
mázoltunk rájuk, majd egyik kezünkben a géppel, a másik-
ban a bombával, vagyis egy elhajítandó, éles vasdarabbal 
rohantunk egymás homokvára vagy (félbevágott krumplikból 
álló) tankhadosztálya felé, hogy megsemmisítsük őket. A 
várakat később sárral összetapasztott téglákból építettük, de 
tankjaink továbbra is igen sebezhetőek maradtak. 

Nem tudom, vajon a Pesten maradt gyerekek számára 
tovább tartott-e ősszel a vakáció, nekünk azonban szeptem-
ber elején megindult az oktatás az Öreg utca sarkán álló, 
egy tantermes iskolában. Mint harmadikosnak a harmadik 
sorban volt a helyem. A szemközti falon vitéz nagybányai 
Horthy Miklós képe függött, mellette pedig keménypapír 
szemléltető táblán a Szózatnak egy egészen sajátos változa-
ta. Az utolsó sor szövegében ugyanis a „meghalnod" egy 
olyan papírlappal volt leragasztva, amelyre ugyanazzal a 
betűtípussal az „élned" szót nyomtatták: „Itt élned és élned 
kell." Máig sem értem, mi lehetett az oka ennek az idétlen 
változtatásnak. A tanügyi felsőbbség talán így akarta meg-
kímélni az érzékeny gyermeki lelkeket a halál gondolatától. 

Mindenesetre a valóság nem volt ilyen kíméletes. Egy al-
kalommal a falu északi részére, a Győrhöz közelebb eső 
Csanakra is bomba hullott. Kósza hírek szerint egy kisgye-
rek azért maradt életben, mert a föléje zuhanó teknő meg-
védte a beomló törmeléktől. A ménfői vasútállomástól délre, 
a nyílt pályaszakaszon, egy alacsonyan szálló repülő gép-
puskatüzet nyitott a vonatból menekülő tömegre. Egy anya 
és a kezében tartott csecsemő ugyanattól a lövedéktől halt 
meg, a kertünk aljától csupán százötven-kétszáz méternyire. 
Attól fogva persze szó sem lehetett arról, hogy a repülőgépek 
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érkezésekor kint maradjunk az udvaron. Első ijedelmében 
anyánk — a teknő-esetből okulva — még a konyhaasztal alá 
is beparancsolt minket. 

Aztán váratlanul megszakadt a tanítás. Egy nap német 
katonai autó állt meg a sarkon, és a kiszálló tisztek lefoglal-
ták az iskolát. Az ajtóra olyan pecsétes feliratot erősítettek, 
amely a tanító bácsi szerint azt jelentette, hogy az épületben 
filmraktár lesz. Mi, gyerekek, el is hittük, hogy filmeket fog-
nak hozni. S akármennyire furcsának tűnik, de még a fel-
nőttek sem igen kételkedtek benne, legalábbis sem anyám, 
sem házigazdáink nem árultak el semmiféle nyugtalanságot 
amiatt, hogy netán lőszerraktárat telepítettek volna az ut-
cánk túlsó oldalára. Bár lehet, hogy csak előttünk titkolták 
rossz sejtelmeiket, nehogy bajt okozzunk a fecsegésünkkel. 

A németek megjelenése már egy felbolydult időszak kez-
detét jelentette. A falu nem a budapest — bécsi országút mel-
lett fekszik ugyan, mégis gyakran érkeztek menekülők, illetve 
a Dunántúl különböző részeiről Bécs irányába terelt foglyok 
tömegei. A menekülők között magányosak is akadtak. Em-
lékszem egy csomagot cipelő fiatal asszonyra, aki enniva-
lóért kéredzkedett be hozzánk. Vagy tíz napja indult el 
Budapestről, gyalog. Egy tucatnyi székely család lovaskocsi-
konjöt t , a mi udvarunkra is jutott belőlük. Fedett kocsijukat 
külön megcsodáltam: addig csak mesekönyvben láttam 
hasonlót. Amikor pedig, már november vége felé, kék fővá-
rosi autóbuszok álltak meg a ménfői vendéglő előtt, hinni sem 
akartam a szememnek. Olyan volt, mint valami üzenet egy 
elsüllyedt világból. Lélekszakadva rohantam haza elújságolni 
a nagy hírt. Rövidesen beállított a buszok egyik utasa is, a 
Pesten velünk egy házban lakó H. bácsi, az első nyilas, akit 
személyesen ismertem. (A másik M. néni volt, nagyapám 
egykori ápolónője, aki pár héttel később, már Pesten, eldi-
csekedett nekünk, hogy a fia hány zsidót „küldött a gaj-
deszbe".) Kiderült, hogy a kék autóbuszokon nyilasok utaz-
nak. Nem tudom, vajon a járművek visszakerültek-e Buda-
pestre, H. bácsit azonban soha többé nem láttam. 
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Egy alkalommal sok-sok, ismeretlen egyenruhájú, fegy-
vertelen katonát tereltek be az udvarra, sapkájukról hiány-
zott a jelvény. Szovjet (mi úgy mondtuk: orosz) hadifoglyok 
voltak, német őrséggel. A pajtában szállásolták el őket. Nem 
mertem kimenni a házból, csak a tornácról lestem, amint a 
kút mellett mosakodnak, vödrökből. Házigazdánk, Jenő bá-
csi, aki az első háborúban megjárta a keleti frontot, néhány 
szót váltott velük. Nagyon megijedtem, hátha valami baja 
lesz abból, hogy tud oroszul. (Hasonló, a nyelvekkel kap-
csolatos félelem egyébként szüleimben is élhetett, bár más 
előjellel: az ostrom küszöbén a kályhába dobták képes né-
met nyelvkönyvemet.) 

Több mint negyven év távolából már nem tudnám meg-
mondani, kiket hoztak előbb: a már említett oroszokat vagy 
a zsidó munkaszolgálatosokat. Az a kép azonban máig is 
elevenen él bennem, ahogy a Sokorópátkai úton — ahol 
Klári unokatestvéremmel épp látogatóban jártunk — fel-
tűnik egy, a faluban (és különösen a falunak azon a részén) 
szokatlanul nagy tömeg. Rosszul öltözött, szemmel látha-
tóan igen fáradt emberek, akik csillagot és karszalagot visel-
tek a ruhájukon. Ezeket a megkülönböztető jelzéseket már 
ismertem. Valamelyik háborús évben, valószínűleg 1943-ban, 
amikor még nem varratták fel a ruhákra a Dávid-csillagot, 
a pesti játszótéren keresztülsietett egy sárga karszalagos em-
ber. Néhány gyerek futni kezdett mellette, ujjal mutogattak 
rá, és gúnyosan kiáltozták: „Zsidó! Zsidó!" Akkor magya-
rázták el nekem, hogy ilyen karszalagot a munkaszolgálato-
soknak kell hordaniuk. 

A Ménfőcsanakra érkezett tömeg egy részét épp roko-
nunknak, Gyula bácsinak az udvarába irányították. Onnan is 
maradt egy igen éles emlékképem. Klárival és a győri bom-
bázások elől odaköltözött Vilma nénivel a tornácon álltunk, 
és figyeltük az udvaron folyó nyüzsgést, a pajtában való 
berendezkedés előkészületeit. Egyszerre csak, pulóverrel a 
kezében, odajött hozzánk az egyik zsidó, és azt mondta Vilma 
néninek, hogy odaadná a pulóvert egy tepsi süteményért. 
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Az alku létrejött, sőt, Klári egy másik munkaszolgálatostól 
még egy orsó fehér cérnát is kapott a nála levő kenyérdara-
bért. Amikor azonban közel akartunk mennia pajtához, hogy 
beszélgessünk a foglyokkal, az őrök elzavartak bennünket. 

A nyomorúságos tápláléknak cserebere útján való kiegé-
szítése — amíg egyáltalán volt mit elcserélni — rendszeresen 
előfordulhatott. Hasonló esetről a szintén ménfőcsanaki Gal-
góczi Erzsébet is megemlékezik Eltévedt lovas című novellá-
jában. Ők egy Ady-kötetet kaptak az édesanyja által készí-
tett rántottáért. Ez nyilván ugyanazon a napon, talán ugyan-
abban az órában történt, csak néhány lépéssel odébb: Gal-
gócziék a Sokorópátkai út túlsó oldalán laktak, majdnem 
átellenben Gyula bácsiékkal. Az elmondottak fényében 
egyébként érthetővé válik az az első pillanatra groteszknek 
tűnő jelenet is, amelyről negyven évvel később Tolnai Gábor 
számolt be a győri vándorgyűlésen tartott előadásában. 
Amikor ugyanis Radnótiék meggyilkolása után a keretlegé-
nyek a kivégzettek holmiját Öttevényben a munkaszolgálato-
sok közé dobálták, ez utóbbiak csaknem összeverekedtek 
rajta. Nos, ezt azért tették, mert a nem létszükségletű dolgok, 
amelyeket ennivalóra lehetett cserélni, az életben maradás 
legfőbb eszközének számítottak. 

Joggal kérdezhetné meg valaki: vajon miért fogadtak el a 
helybeliek bármit is a foglyoktól, miért nem adták oda in-
gyen azt a kevés ennivalót ? A válasz nagyon egyszerű : vesze-
delmes dolog volt jótékonykodni a zsidókkal, főleg az őrség 
szeme láttára. Már 44 tavaszán rémtörténeteket meséltek 
arról, hogy egyeseket csupán azért jelentettek föl és vittek 
el, mert megálltak beszélgetni az akkor még el nem hurcolt, 
de már sárga csillagot hordó ismerőseikkel. Amikor meg-
vonták a zsidó gyermekek tejjegyét, anyám háromszor is 
körülnézett, mielőtt dobogó szívvel fölvitt egy-egy pohár te-
jet a fölöttünk lakó családnak. Mi nem is tudtunk róla: csak 
egy évvel később árulta el nekünk. 

Annál tiszteletreméltóbb volt egy másik rokonunknak, a 
Gyula bácsiéktól pár háznyira lakó Róza néninek a bátor-
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sága. Az ő pajtájukba ugyancsak beszállásoltak negyven-
ötven munkaszolgálatost. Amikor meglátta, milyen szeren-
csétlen, meggyötört emberek, elhatározta, hogy megkínálja 
őket valamivel. Szerencsére az ott tartózkodó őrök jobb érzé-
sűek voltak, nem tiltották meg neki. így hát begyújtotta a 
nagy kemencét, hatalmas mennyiségű pogácsát sütött, és a 
jó ízű, friss, meleg tésztát kiosztatta a foglyoknak. Az egyikük 
azzal fejezte ki háláját, hogy egy Jézus Szíve szentképet adott 
Róza néni kisebbik leányának, a kilencéves Irénkének. A 
kép ma is megvan. Egy munkaszolgálatostól elég különös 
ajándék, de nem szabad elfelejteni, hogy a zsidókat nem val-
lási, hanem „faji" alapon hurcolták el. Ami Róza nénit illeti, 
őt nemrég temettük el, kilencven évet élt. Halála előtt né-
hány héttel még keményen dolgozott a kertben. Sokszor 
meglátogattam, de arról a bizonyos napról sohasem beszélt. 
Amit tett, magától értetődőnek tartotta. 

Jó pár évvel később, amikor Radnóti Miklós költészetét 
tanítottam a gimnáziumban, egyik-másik osztályomnak el-
meséltem a munkaszolgálatosokkal való gyermekkori talál-
kozásomat, és hozzátettem: Radnóti is közöttük lehetett 
volna . . . 

Sajnos, nem közöttük volt. 
Ezt a „sajnos"-t nem a személyes irodalomtörténeti él-

mény elmaradása miatt írom le, amellyel utólag elbüszkél-
kedhetnék. Sokkal kegyetlenebb dologról van szó. 

A Sokorópátkai úton látott foglyok távozását követően a 
munkaszolgálatosoknak újabb tömege érkezett, de az már 
egy másik irányból, Győrszentmárton —Nyúl felől, a 
Hegyaljai úton. A falu északi részében szállásolták el őket. 
A csanakiak megdöbbenéssel és rémülettel beszéltek erről a 
transzportról. Még csak megközelíteniük sem volt szabad. 
Az egyik család aznap épp a marharépát szedte föl a kertben. 
A hozzájuk telepített munkaszolgálatosok ugyancsak a 
kertbe mehettek, ha a szükségüket kellett elvégezniük; ott is 
külön őr felügyelt rájuk. Visszafelé haladva, az egyik fogoly 
könyörgő pillantást vetett a háziakra, és kézmozdulattal 
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jelezte, hogy dobjanak oda neki egy répát. Megtették. A 
keretlegény észrevette, és üvöltözni kezdett. Azt kiabálta, 
hogy a háziakat is „bevágatja" a menetbe, ha akár csak 
marharépát is, de enni adnak „a koszos zsidóknak". 

Ilyen emberektől függött Radnótinak és társainak a sorsa. 
Hogy másnap mi történt, azt már valamennyien tudjuk. 

VÖRÖS IMRE 



FÓRUM 

JÁRJAD PAP URAM A TÁNCOT 
A M A G Y A R H A N G S Ú L Y O S ÜTEMEK TEMPÓVISZONYAI 

A magyar verstani szakirodalom művelőinek régi megfi-
gyelése, hogy hangsúlyos verseink különböző terjedelmű üte-
meit nem egyforma gyorsasággal, tempóval ejtjük, hanem a 
rövidebbeket lassítottan-nyújtottan, a hosszabbakat sebeseb-
ben-kurtítottan. E megfigyelésből azonban jobbára csak azt 
a következtetést volt szokás levonni, hogy a versmondás 
egyenlővé stilizálja a különböző terjedelmű ütemeket, s így 
nyernek szövegeink ritmikus szabályozottságot. 

Korábbi munkáimban mereven tagadtam ezeket az elgon-
dolásokat, újabb vizsgálódásaim során azonban rá kellett 
jönnöm, hogy a különböző ütemek eltérő tempójú ejtése ak-
kor is tény, ha ez az ejtés nem kerekíti őket teljesen egyfor-
mákká, s tempóviszonyaik bonyolultabb képlethez igazod-
nak a fent vázoltnál. Feltevéseimet tesztmódszerrel lefoly-
tatott kísérlettel ellenőriztem. A kísérlet alanyai — 147 fő 
— az Eötvös Loránd Tudományegyetem elsőéves magyar 
szakos hallgatói voltak, az 1985— 1986-os tanév elején. Nem 
hallgatták még verstani előadásaimat, s pusztán arra hívtam 
fel a figyelmüket, hogy vannak gyors és lassú lejtésű ütemek; 
egyébként kizárólag saját ösztönös vershallásukat követve 
kellett a szövegeket minősíteniük. A kísérlet eredményei az 
alábbi következtetésekhez adnak alapot. 

Az ütemek alapvető tempóviszonyai 

A lassúság—gyorsaság szempontjából nézve az ütemeket 
három csoportra oszthatjuk: az egy és két szótagos ütemek 
a rövidek, a kisütemek, a három és négy szótagosak a köze-
pes terjedelműek, s az ennél több szótagosak a nagyütemek. 
Alaphelyzetekben — így az egyléptékű (vagyis egyforma 
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nagyságú ütemekből építkező) versszerkezetekben és a kü-
lönböző terjedelmű ütemeket párosító ütemkapcsolatok na-
gyobb részében is — ritmusérzékünk a 3 és 4 szótagos, köze-
pes terjedelmet minősíti „normálisnak", minthogy ezek kép-
viselik érzékelésünk számára a középarányt, továbbá a ma-
gyar költészetben ezek a viszonylag gyakoribbak, elterjed-
tebbek, leginkább megszokottak. Az ezeknél kisebb és na-
gyobb — a középaránytól elütő, szokatlanabb, s így vi-
szonylag „nem normálisnak" észlelt — ütemeket a ritmus-
érzék a „normális" 3 és 4 szótagos ütemek léptékének ritmi-
kai normájához mérten kezeli. Az 1 és 2 szótagos kisüteme-
ket úgy, hogy skandálásban az átlagos beszédsebességnél 
lassúbb, hosszabb, szünetekkel és nyújtott ejtéssel fékezett 
tempóval a „normális" terjedelemhez mért kiegyenlítésükre 
törekszünk (anélkül azonban, hogy az ütemegyenlőség kép-
zete keletkeznék bennünk). E tempócsökkenés miatt az egy 
szótagos ütemekből felépített versek mindig lassúak, kiegyen-
súlyozottak, a metrum által hordozott elvont tartalom nyu-
godt-meditatív hangulatot áraszt, amint ezt Weöres Sándor 
Kínai templom című versében is világosan érzékelhetjük: 

Szent 
kert, 
bő 
lomb : 
tárt 
zöld 
szárny, 
fönn 
lenn 
tág 
éj 
jő, 
kék 
árny 

— stb. S ha itt az az ellenvetés merülne fel, hogy e szótagok 
mind hosszúak is, tehát a lassúság —kiegyensúlyozottság a 
szimultán időmértékből adódik, Weöres Fabula (másutt 
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Mese) című költeménye csak ütemhangsúlyos ritmusú, s az 
egy szótagos ütemek itt is lassúak —kiegyensúlyozottak, 
szemben a 4 és 3 szótagosok táncos gyorsaságával: 

Egy 1 
hegy 1 
megy. 1 

Szembejön a || másik hegy. 4 |] 3 
Ordítanak || ordasok: 4 || 3 
Össze ne mor||zsoljatok! 4 || 3 

Én is hegy, 3 
te is hegy, 3 

nekünk ugyan || egyremegy. 4 |l 3 

Hasonló jelleget érzékelhetünk a két szótagos ütemek ese-
tében, akkor is, ha egyforma ütemekből álló versszerkezet-
ben látjuk, amire szintén Weöresnél találunk példát, Kereszt-
öltés címmel: 

kövér béka tavon hintáz 
árnyék moccan akác ágán 
habos virág szirom ezer 
csillag mellett felhő fátyol 

— és akkor is, ha más típusú ütemekkel párosul, akár há-
rom szótagosokhoz kapcsolódik: 

Fekete || ördög 3 || 2 
(Gyí, gyí II csoda-ló) 2 || 3 
Kerget a || Gond, a 3 j| 2 
Fekete || ördög. 3 j| 2 

(Ady: Futás a Gond elöl) 

— akár négy szótagosokhoz: 
Nosza Ráduly! ]| hol vagy Viduj! 4 || 4 
Fújd az bagi || táncát, 4 || 2 
Az emlőjét, || az tömlőjét, 4 || 4 
Ne kéméld az || sípját! 4 || 2 

( Erdélyi hajdútánc) 

Az Ady-vers 2. sora — ezt fontos megjegyeznünk — arra is 
példa, hogy az ilyen kisütemek tempója közömbös azzal 
szemben, hogy a nagyobb ütem előttük vagy utánuk áll-e, 
azaz a szerkezet fogyó vagy növekvő sorrendű alakzat-e. 
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E két utóbbi versrészietet a kísérlet szövegei között is sze-
repeltettem. Ennek eredménye a Futás a Gond elől esetében: 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

gyors, lassú 
lassú, gyors 
gyors, lassú 
gyors, lassú 

53 % 

gyors, lassú 
lassú, gyors 
lassú, gyors 
gyors, lassú 

6 , 8 % 

gyors, lassú 
lassú, gyors 
lassú, lassú 
gyors, lassú 

4,7% 

gyors, lassú 
gyors, lassú 
gyors, lassú 
gyors, lassú 

4 , 7 % 

27 féle más 
értelmezés 30,2% 

A táblázat a legelterjedtebb értelmezéstípusokat rögzíti konk-
rétan, s összesítetten a csak egy-két kísérleti személy által 
képviselt értelmezéseket. Mint látható, a helyes tempóképlet 
a kísérleti személyek abszolút többségét tudhatja maga mö-
gött. Még nagyobb lesz ez az arány, ha azt is tekintetbe 
vesszük, hogy a strófa egészét tekintve eltérő értelmezések 
egy vagy több sorban egybevágnak a helyes képlettel. A 
soronkénti vizsgálat eredménye így fest: 

7 It 86/3 
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Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 
lassú, lassú 

81,6% 
12,2% 
4 % 
2 % 

2. sor lassú, gyors 
gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, lassú 

82,9% 
7,4% 
4,7% 
4,7% 

3. sor gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 
lassú, lassú 

70 % 
12,2% 

8,8% 
8,8% 

4. sor gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 
lassú, lassú 

78,9% 
11,5% 

6,1% 
3,4% 

Az Erdélyi hajdútánc értelmezései : 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

gyors, gyors 
gyors, lassú 
gyors, gyors 
gyors, lassú 

67,3% 

gyors, lassú 
gyors, lassú 
gyors, gyors 
gyors, lassú 

3,4% 

lassú, lassú 
gyors, lassú 
lassú, lassú 
gyors, lassú 

2,7% 

23 féle más 
értelmezés 22 % 

nem értelmezhető 4 % 
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A „nem értelmezhető" rovatba azok a megoldások kerültek, 
amelyekben az ütemszám hibázott. 

A soronkénti vizsgálat eredményei itt is még nyilvánvalób-
bak (a nem értelmezhető megoldások adatát a táblázat — s 
a többi ilyen összesítés — nem ismétli): 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors, gyors 
gyors, lassú 
lassú, lassú 
lassú, gyors 

74,8% 
10,2% 

9 , 5 % 
1,3% 

2. sor gyors, lassú 
lassú, lassú 
lassú gyors 
gyors, gyors 

85 % 
5,4% 
3,4% 
2 % 

3. sor gyors, gyors 
lassú, lassú 
gyors, lassú 
lassú gyors, 

77,5% 
14,2% 
2,7% 
1,3% 

4. sor gyors, lassú 
lassú, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 

8 6 , 3 % 
5,4% 
2 % 
2 % 

Áttérve az öt és ennél több szótagot magukba foglaló 
nagyütemek vizsgálatára, mint említettem, ezeket is a három 
és négy szótagos „normális" ütemekhez méri ritmusérzé-
künk. Ám hiába találja őket „túl nagynak", ejtésbeli kie-
gyenlítésükre nincsen mód, mert a szokványos beszédtem-
pónál lehet ugyan lassabban skandálni, de gyorsabban nem: 
ez komikus hadarást eredményezne. A szokványos tempó-
val ejtve viszont a „normális" ütemekhez képest a nagyüte-
mek, „túl nagyok" lévén, „túl lassan" is váltakoznak, 
„hömpölygősek", vagyis — bár egészen más ok miatt — a 
kisütemekhez hasonlóan lassúként hatnak ránk : 

7* 
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Mastan egy ifjú || megházasodott, 5 || 5 
Újonnan hozta || szép házastársát, 5 || 5 
Kit ugyan szeret, || mint önnön magát, 5 || 5 
Nagy szép beszéddel || őtet igy oktatja: 5 || 6 

(Szamosi névtelen: Adhortatio mulierum) 

Lényeges különbségük azonban a kisütemekkel szemben, 
hogy e lassúságukat nem őrzik meg az ütemkapcsolatok 
mindegyikében. 

Mielőtt azonban ezt részleteznénk, a „normális", 3 és 4 
szótagos, közepes terjedelmű ütemekre kell kitérnünk. Ezek 
a gyorsaság képzetét keltik bennünk, minthogy a szokvá-
nyos beszédtempónál lassabban ejtett kisütemeknél gyorsab-
ban — ti. szokványos beszédtempóval — ejtjük őket, a 
nagyütemeknél pedig gyorsabban váltakoznak: 

Reszket a || bokor mert 3 || 3 
Madárka || szállott rá 3 j| 3 

(Petőfi : Reszket a bokor mert. . .) 

Három madár || tollászkodik || a faágon, 4 || 4 || 4 
három lányom || férjhezadni || nagyon 

bánom. 4 y 4 И 4 

(Weöres Sándor: Magyar etűdök 62.) 

A fogyó sorrendű ütemkapcsolatok tempóviszonyai 

Skandáljuk azonban Csokonai Szegény Zsuzsi a táboro-
záskor c. költeményének e sorait: 

Egy szép tavaszi || éjszakán 5 || 3 
Zörgettek Jancsim || ablakán. 5 || 3 

Az eredmény bízvást meglepőnek mondható: az 5 szótagos 
nagyütemek, amelyek eddig oly lassan hömpölyögtek, itt 
gyorsak, s a 3 szótagosak, amelyeknek sebesen kellene pe-
regniük, lelassultak. Bizonyíték rá a kísérlet eredménye: 
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Ütemtempók i Értelmezők 
értelmezése százaléka 

gyors, lassú 
gyors, lassú 

67,3% 

gyors, gyors 
gyors, gyors 

9,5% 

lassú, gyors 
lassú, gyors 

7,4% 

lassú, lassú 
lassú, lassú 

4 % 

6 féle más 
értelmezés 8,8% 

Nem értelmezhető 2 % 

A soronkénti vizsgálat megint emeli az elgondolásommá 
egybevágó értelmezések arányát: 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors, lassú 70 % 
gyors, gyors 10,2% 
lassú, lassú 8,8% 
lassú, gyors 8,8% 

2. sor gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 
lassú, lassú 

70 % 
11,5% 
10,2% 
6,1% 

A nagyütemek felgyorsulásának ténye annál is nyilvánva-
lóbb, hiszen — amint ez a soronkénti bontás adataiból kiol-
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vasható - a kísérleti személyek 80,2 %-a, illetve 81,5 %-a 
érezte ezeket gyorsaknak, a 3 szótagosak lelassulását pedig 
78,8-os, illetve 76,1 %-os többség érzékelte. 

E jelenség magyarázatát keresve abból a feltevésből indul-
nék ki, hogy ritmusérzékünk nemcsak az ütemek abszolút 
terjedelmét értékeli — a közepes nagyságú ütemekhez viszo-
nyítva — , hanem a többléptékű, azaz különböző terjedelmű 
ütemekből álló sorok esetében ezeknek az ütemeknek az 
egymáshoz viszonyított tartamát is. S ilyenkor már nem a 
közepes ütem a mérték, hanem — függetlenül attól, hogy 
abszolút értéke mekkora, tehát kis-, közepes vagy nagy-
ütem-e — mindig az elöl álló ütem, s az utána következő, 
tőle eltérő terjedelmű ütemet ritmusérzékünk ehhez mérten 
kezeli. 

A fenti versben tehát skandáláskor a három szótagos 
ütemeket — hogy az előttük álló öt szótagosokhoz közelítse 
őket a kiegyenlítő ejtés — nyújtottan, lassítottan mondjuk, 
s ezért hat a normális tempóval ejtett nagyütemek lejtése -
az övékéhez képest — gyorsnak. A hatás modellje azonos 
azzal a korábban megfigyelt jelenséggel, hogy önmagukban 
véve a közepes terjedelmű, szokványos beszédtempóval 
skandált ütemek keltik bennünk a gyorsaság érzését a lassí-
tott tempójú kisütemek viszonylatában, csak itt az elöl álló 
nagyobb ütem „gyorsul fel" ritmusérzékünk számára (ho-
lott ezt ejtjük szokványos tempóval), s a hátul álló a lassí-
tott. 

Sajátos eset a kísérlet tükrében a nagyütemek és a közepes 
terjedelmű ütemek fogyó sorrendű kapcsolata, ahol — a 
fenti példa logikájának megfelelően, s a saját ritmusérzékem 
tanúsága szerint — a nagyütemek gyorsulnak fel, s a köze-
pesek lesznek lassúak: 

Sok szédelgések, || fejkerengések, || titkos nyögések || 
érdeklenek, 5 Ц 5 | 1 5 | | 4 

Ritka jó álom, || melyben halálom, || a búgond nálam || 
itt nincsenek 5 | | 5 | | 5 | | 4 

(Pálóczi Horváth Ádám: Stájer táncnótára) 
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A kísérlet eredményei azonban ezúttal nem igazolták előfel-
tevéseimet : 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

lassú, lassú, lassú, gyors 
lassú, lassú, lassú, gyors 

3 6 % 

gyors, gyors, gyors, lassú 
gyors ,gyors, gyors, lassú 

2 1 % 

gyors, gyors, gyors, gyors 
gyors, gyors, gyors, gyors 

1 3 , 6 % 

lassú, lassú, lassú, lassú 
lassú, lassú, lassú, lassú 

4 % 

23 féle más értelmezés 2 3 , 1 % 

Értelmezhetetlen 2 % 

Mint látható, itt a saját ritmusérzékem s az általam felállí-
tott magyarázat szerint helyes tempóértelmezés a kísérleti 
személyek ítéleteinek megoszlásában a második helyre szo-
rult vissza, s ugyanezt mutatja a soronkénti vizsgálat is: 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor lassú, lassú, lassú, gyors 3 8 % 
gyors, gyors, gyors, lassú 2 9 , 2 % 
gyors, gyors, gyors, gyors 1 5 , 6 % 
lassú, lassú, lassú, lassú 5 , 4 % 
lassú, gyors, lassú, gyors 4 , 7 % 
gyors, gyors, lassú, lassú 1 , 3 % 
lassú, lassú, gyors, gyors 1 , 3 % 
lassú, gyors, gyors, gyors 0 , 6 % 
lassú, gyors, gyors, lassú 0 , 6 % 
gyors, gyors, lassú, gyors 0 , 6 % 
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Ütemtempók Értelmezők 
értelmezése százaléka 

2. sor lassú, lassú, lassú, gyors 40% 
gyors, gyors, gyors, lassú 21,7% 
gyors, gyors, gyors, gyors 15,6% 
lassú, lassú, lassú, lassú 6,8% 
lassú, gyors, lassú, gyors 6 ,1% 
lassú, lassú, gyors, gyors 2 % 
gyors, gyors, lassú, lassú 2 У 
gyors, gyors, lassú, gyors 1,3% 
gyors, lassú, lassú, gyors 0 ,6% 
gyors, lassú, gyors, lassú 0 ,6% 
gyors, gyors, lassú, gyors 0 ,6% 

Valamelyest közelít az általam helyesnek tartott értelmezés 
aránya a kísérleti személyek többsége által választott értel-
mezés arányához, ha a csupa gyors és csupa lassú ütemkép-
letet nyújtó értelmezések százalékait hozzájuk adjuk, de el 
nem éri: 34,6% lesz 40%-kal szemben. 

A jelenség magyarázata ez idő szerint — jobb, ha az ember 
ilyenkor nem kertel — homályos előttem. Elgondolásom 
mentségére szolgálhat, hogy míg egyetlen, alább bemuta-
tott eset kivételével a kísérlet eredményei mindig abszolút 
többséggel, tehát 50%-nál nagyobb arányban igazolják he-
lyességét, itt az ellene valló eredmény távol áll ettől az arány-
tól, s az általam helyesnek vélt-érzett képletet választó kísér-
leti személyek száma eléggé szorosan közelíti meg az első 
helyre került képlet mellett voksolók számát. Lehet, hogy a 
kiválasztott példaszöveg — netán azért, mert a közepes és a 
nagyütemek között csak egy szótagos különbség van — 
határeset, amely ritmusérzékünk számára nem eléggé preg-
náns lévén, többféle értelmezéshez egyaránt alapot nyújt; 
erre vallhat, hogy itt feltűnően megnő — 27 féle — az eltérő 
értelmezések száma, s a döntések megoszlása jóval nivel-
láltabb, mint egyebütt. 

Az elöl álló nagyobb ütemek felgyorsulásának és az utá-
nuk következő kisebbek lelassulásának törvényszerűségére 
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vall a fogyó sorrendben egymáshoz kapcsolódó közepes ter-
jedelmű ütemek tempóviszonyainak vizsgálata is (legyen bár 
köztük szintén csak egy szótagos különbség) : 

Ropog a tűz, II messze süt a || vidékre, 4 || 4 || 3 
Pirosan száll | |füstje fel a || nagy égre; 4 |l 4 || 3 

(Arany János: Tengeri-hántás) 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

gyors, gyors, lassú 
gyors, gyors, lassú 

63,2% 

gyors, lassú, gyors 
gyors, lassú, gyors 

8,1% 

gyors, gyors, gyors 
gyors, gyors, gyors 

6,1% 

lassú, lassú, gyors 
lassú, lassú, gyors 

4% 

14 féle más értelmezés 17% 

Értelmezhetetlen 1,3% 

A soronkénti vizsgálat adatai itt nem sokat változtatnak a 
fenti képen : 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors, gyors, lassú 64,6% 
gyors, lassú, gyors 10,8% 
gyors, gyors, gyors 5,4% 
lassú, lassú, gyors 5,4% 
gyors, lassú, lassú 4,7% 
lassú, gyors, lassú 4,7% 
lassú, gyors, gyors 2,7% 
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Ütemtempók Értelmezők 
értelmezése százaléka 

2. sor gyors, gyors, lassú 6 4 , 6 % 
gyors, lassú, gyors 7 , 4 % 
lassú, gyors, lassú 6,1% 
gyors, gyors, gyors 6,1% 
gyors, lassú, lassú 5 , 4 % 
lassú, lassú, gyors 5 , 4 % 
lassú, gyors, gyors 2% 
lassú, lassú, lassú 1 , 3 % 

Saját ritmusérzékelésem szerint — a fenti esetekkel ellen-
tétben — a fogyó sorrendű nagyütemkapcsolatokban nem 
tapasztalható az elöl álló, nagyobb ütem felgyorsulása (tehát 
változatlan marad mindkét ütemfajta lassúsága), ha a két-
féle ütem nagysága között csak egy szótagnyi különbség van : 

Nyillyék meg Pokol kapuja, || örök barlangnak szája, 8 || 7 
Cerberusnak vas rostéllya, || nyillyék meg kalitkája: 8 || 7 

(Nyéki Vörös Mátyás: Pokol) 

A kísérlet adatai igazolják felfogásomat, de — s ez az az 
eset, amelyre fent utaltam — itt csak egyszerű, s nem abszo-
lút (50%-nál nagyobb arányú) többséggel: 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

lassú, lassú 
lassú, lassú 

27,2% 

gyors, lassú 
gyors, lassú 

21% 

gyors, gyors 
gyors, gyors 

19,7% 

lassú, gyors 
gyors, lassú 

7,4% 

gyors, lassú 
lassú gyors, 

1,3% 

8 féle más 
értelmezés 21,1% 

Értelmezhetetlen 2% 
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A soronkénti vizsgálat eredményei itt sem módosítják lénye-
gesen az arányokat: 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor lassú, lassú 37,4% 
gyors, lassú 23,8% 
gyors, gyors 22,4% 
lassú, gyors 14,2% 

2. sor lassú, lassú 
gyors, lassú 
gyors, gyors 
lassú, gyors 

35,3% 
28,5% 
23,8% 
10,2% 

A tempóváltozás hiánya mellett szólnak azok az értelmezé-
sek is, amelyek csupa gyors ütemből állónak fogják fel az 
idézetet (hiszen nem érzékelnek tempókülönbséget a kisebb 
és nagyobb ütemek között): együttes arányuk 46,9%. 
Ugyanakkor viszont feltűnően magas a gyors, lassú -
gyors, lassú képletet választók aránya, tehát bizonyára itt 
is határesettel állunk szemben. 

Érdekességként emelem ki a negyedik helyre került lassú, 
gyors-gyors, lassú képletet, s a kisebb tábort maguk 
mögött tudó értelmezések sorából emiatt felmutatott gyors, 
lassú—lassú, gyors változatot. A versszövegben A B B A 
képletű gondolatritmus van, s bizonyára ez az oka annak, 
hogy nem kevesen egy hasonló tempóképletet vélnek — té-
vesen — felfedezni a versritmusban; ez az érzéki csalódás a 
versritmus és gondolatritmus összemosódásának érdekes je-
lensége. 

Hogy itt az értelmezők többsége nem érzékel tempókü-
lönbséget (miként én sem), ennek magyarázata az lehet, hogy 
a nagyütemeknél egy szótagnyi különbség eléggé kicsi ah-
hoz, hogy ne törekedjünk kiegyenlítésre, vagy a kiegyenlítő 
tempócsökkentés olyan minimális, hogy nem fordítunk rá 
figyelmet. 
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Merőben más a helyzet, ha a fogyó sorrendű nagyütem-
kapcsolatban a kétféle ütem között két szótagnyi vagy ennél 
is nagyobb a különbség. Itt ugyanis a kiegyenlítő lassítás 
által előidézett tempókülönbség — amellyel a rövidebb 
ütem tartamát az elöl álló, nagyobb ütem tartamához köze-
lítjük — eléggé nagy ahhoz, hogy világosan érzékelhető le-
gyen: 

Liliom Peti volt ám csak 
A derék legény! 
Alig akadt volna párja 
A föld kerekén. 

(Petőfi : Liliom Peti) 

A 8 szótagos ütemek tempója világosan érzékelhető módon 
sokkalta gyorsabb, mint az ötszótagosoké, amelyek mintegy 
le-lefékezik a vers lejtését: 

Ütemtempók Értelmezők 
értelmezése százaléka 

gyors 
lassú 57,8% 
gyors 
lassú 

lassú 
gyors 19% 
lassú 
gyors 

gyors 
gyors 11,5% 
gyors 
gyors 

9 féle más 
értelmezés 10,5% 

Értelmezhetetlen 0,6% 

8 
5 
8 
5 
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A soronkénti vizsgálat eredményei tetemesen emelik a helyes 
értelmezések arányát : 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors 
lassú 

74,8 % 
24,4% 

2. sor lassú 
gyors 

64,6% 
34,6% 

3.. sor gyors 
lassú 

74,8% 
24,4% 

4. sor lassú 
gyors 

61,9% 
37,4% 

S ha most visszaemlékezünk arra, hogy a közepes ütemek 
fogyó sorrendű kapcsolataiban, valamint (bár ez utóbbi eset-
ben vitatható eredménnyel) a nagyütemek és közepes ütemek 
hasonló párosulásaiban egy szótagos különbség is elég lehet 
ahhoz, hogy ilyen karakterváltozást tapasztalhassunk, akkor 
újabb szemléletes példájára bukkantunk annak, hogy a vers 
ritmikai törvényszerűségei igen gyakran nem határozhatók 
meg általános érvénnyel, hanem más-más körülmények 
között másként is festhetnek. Sok szótagból álló ritmusegy-
ségek váltakozásában egy szótag nem olyan „fontos" rit-
musérzékelésünk számára, mint a kis- és közepes terjedelmű 
ütemeknél, ahol az egy szótagos különbségek is pregnánsak, 
s a más-más kategóriába tartozó ritmusegységek határvo-
nalai is élesebb kontúrokkal rajzolódnak ki bennünk. 

Változatlan marad — hogy a fogyó sorrendű ütemkap-
csolatok utolsó lehetséges változatát is szemügyre vegyük — 
az ütemek alapjellege mindenütt, ahol kisütemek állnak há-
tul, hiszen ezeket az elöl álló nagyobb, normális tempóban 
ejtett ütemekhez közelítve nyújtottan ejtjük, s így megma-
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radnak lassúnak, míg az előttük álló közepes ütem gyorsnak. 
Az egy szótagos kisütemmel alkotott kapcsolat ilyen ter-
mészetét Faludi Forgandó szerencséje példázhatja: 

Fortuna II szekerén || okosan j| ülj 3 || 3 || 3 || 1 

a két szótagosét pedig megvizsgálhatjuk az Ady-tízesben: 
Lovamra ]|patkót || senki || nem || veret 3 || 2 || 3 || 2 

(Ady: A ló kérdez) 

A nagyütemek és kisütemek ilyen kapcsolata meglehetősen 
ritka költészetünkben, de rá lehet bukkanni pl. Csokonai 
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban c. költeménye első 
két strófájának 8. sorában (a 7. sorokkal együtt idézem) : 

Hát csak y kanásznak termett 2 || 5 
A somogysági || paraszt? 5 || 2 

Kanász II marad akinek 2 || 5 
A nevelője || kanász 5 || 2 

A növekvő sorrendű ütemkapcsolatok tempóviszonyai 

Az alapvető tempóviszonyok felvázolásakor említettem 
azt is, hogy a kisütem nemcsak a fogyó, hanem a növekvő 
sorrendű kapcsolatban is megtartja lassú jellegét: 

Gyí. gyí ll csoda-ló 2 || 3 

(Ady : Futás a Gond elől) 

s ezt úgy is felfoghatnánk, hogy a kiegyenlítő ejtés olyan 
esetével állunk szemben, amikor az elöl álló kisütem terje-
delméhez közelíteni akarván, a közepes terjedelműt aprózva-
szaporázva skandáljuk. Megmagyarázhatatlan lenne viszont 
így, hogy miért változatlan a tempókarakter, ha növekvő sor-
rendben nagyütemhez kapcsolódik a kisütem, mint az iménti 
Csokonai-idézetekben : 

Hát csak 11 kanásznak termett 
Kanász II marad akinek 

2 | | 5 
2 И 5 
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— ahol világosan érzékelhető, hogy a nagyütemeket nem 
gyorsítjuk fel úgy, hogy a kisütemek időtartamához köze-
lítsenek, hanem megmaradnak lassúnak. Ugyanezt tapasz-
taljuk, ha növekvő sorrendben közepes nagyságú ütemhez 
kapcsolódik a nagyütem : 

Ablak alatt 4 
A pünkösdi rózsa, 6 
Kezd egy kicsit 4 
Fesleni bimbója: 6 

(Arany János: A méh románca) 

A 4 szótagos ütemek itt változatlanul gyorsak, s a 6 szóta-
gosak lassúk, amint ezt kísérletem eredményei is mutatják: 

Ütemtempók Értelmezők 
értelmezése százaléka 

gyors 
lassú 5 0 , 3 % 
gyors 
lassú 

lassú 
gyors 3 4 % 
lassú 
gyors 

gyors 
gyors 4 , 7 % 
gyors 
gyors 

7 féle más 
értelmezés 1 0 , 8 % 

A soronkénti vizsgálat itt is tovább növeli a helyes értelme-
zések túlsúlyát: 
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Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors 
lassú 

58,5% 
41,4% 

2. sor lassú 
gyors 

59,1% 
40,8% 

3. sor gyors 
lassú 

60,5% 
39,4% 

4. sor lassú 
gyors 

55,7% 
44,2% 

Megtartják gyors jellegüket a növekvő sorrendben kapcsoló-
dó, különböző terjedelmű közepes ütemek is: 

Gyönyörűm, y csicsergő || kimadárkám 3 || 3 || 4 
Szállj alá, II szállj alá, || röpülj hozzám 3 || 3 || 4 

(Czuczor Gergely: Eprészö leány) 

Nem mutatkozik tempóbeli karakterváltozás akkor sem, ha 
(amint ez régebbi költészetünkben gyakori, később ritka) 
különböző terjedelmű nagyütemek követik egymást növekvő 
sorrendben, mint az alábbi, 6 || 6 || 7 osztatú sorokban: 

Mindennap jó reggel || ezen repültök el || szóldogálván, darvaim! 
Reátok néztemben || hullnak keservemben || szemeimből könyveim, 
Hogy szép szerelmesem || jut eszemben nekem, || megújulnak 

kínjaim. 

(Balassi Bálint: Darvaknak szól) 

S ebben az esetben az sem okoz változást, ha terjedelmük 
között (ami igen ritka) két szótagos különbség van, mint az 
Ének Szent László királyról alábbi soraiban : 

Magyarországnak || vagy kerályi magzatja 5 || 7 

Nem elégeszik || senki tereád nézni. 511 7 
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Mindebből kitűnhet, hogy a növekvő sorrendű ütemkap-
csolatban sem arról van szó, hogy az elöl álló kisebb ütem-
hez aprózással-szaporázással, ténylegesen felgyorsított ejtés-
sel közelítjük a hátul álló nagyobbat: amint ezt az ütemek 
alapvető tempóviszonyait ismertető gondolatmenetben emlí-
tettem, az ilyen hadarástól a skandáló ejtés tartózkodik. A 
kiegyenlítési törekvés mindig csak úgy érvényesülhet, hogy 
a kisebb ütemet ejtjük lassabban, szünetekkel. S mert ez a 
növekvő sorrend esetén eleve lehetetlen — hiszen ha az elöl 
álló ütem a mérték, s ez kisebb, mint az utána következő, 
akkor ezt csak felgyorsítással lehet kiegyenlíteni — így ezek-
ben a kapcsolatokban az ütemek megtartják eredeti tempó-
karakterüket. 

Megmarad azután ez a tempókarakter olyankor is, amikor 
az ütemkapcsolatok bonyolultsága lehetetlenné teszi azt, 
hogy a sor akár a fogyó, akár a növekvő sorrendűséggel jel-
lemezhető legyen: 

Van kis II csizma || eladó, || szép varrás a || szárán, 2 l| 2 || 3 || 4 || 2 
hogyha II ilyet || hordanék, || bizony sose || bánnám 2 | | 2 | | 3 | | 4 | | 2 

(Weöres Sándor: Magyar etűdök. 90. Vásár IV.) 

A fogyó sorrendű sorkapcsolatok tempóviszonyai 

S ha netán valaki furcsállná, hogy ritmusérzékünk egy-
szerre két mértéket is alkalmaz, az egyléptékű versszerkeze-
tekben és a növekvő sorrendű ütemkapcsolatokban a közepes 
terjedelmű ütemeket veszi alapul, s ezekhez mérten egyenlíti 
ki a kisebbeket vagy érzékeli lassúbbaknak a nagyobbakat, 
míg a fogyó sorrendű ütemkapcsolatokban — terjedelmük-
től függetlenül — mindig az elöl állók a minták, s „hozzájuk 
lassítja" a hátul álló kisebb ütemeket, hát még furcsábbá — s 
bonyolultabbá — válik a helyzet, ha a sorhosszakat is te-
kintetbe vesszük. Itt ugyanis azt tapasztaljuk, hogy az egy-
forma nagyságú gyors ütemek is lelassulnak abban az eset-
ben, ha fogyó sorrendű sorokban követik egymást, azaz — 

8' It 86/3 
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példának okáért — a páratlan sorszámú sorokban két, a 
párosokban egy ütem alkotja a sort: 

Megy az eke, |] szaporodik 4 | 1 4 
a barázda, 4 
mintha egy nagy || könyv íródnék 4 | 1 4 
olvasásra. 4 
Papirosa II a határ, a 41 [ 4 
tengerszéles, 4 
a tolla meg || az a szegény 4 1 1 4 
öregbéres. 4 

(Illyés Gyula: Megy az eke) 

A kétütemű, nyolc szótagos sorok gyors pergését egyre lefé-
kezik a szintén négy szótagos, de önálló sort alkotó, lelassult 
ütemek : 

Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

gyors, gyors, 
lassú 

gyors, gyors, 
lassú 

46,6% 

gyors, gyors, 
gyors 

gyors, gyors, 
gyors 

6 , 1 % 

23 féle más 
értelmezés 27,2% 

Értelmezhetetlen 1 7 % 

A soronkénti vizsgálat eredményeiben ismét jelentősen növe-
kedik a helyes értelmezések aránya: 
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Ütemtempók 
értelmezése 

Értelmezők 
százaléka 

1. sor gyors, gyors 
lassú, gyors 
gyors, lassú 
lassú, lassú 

6 8 % 
9 , 5 % 
2 , 7 % 
2,7 % 

2. sor lassú 
gyors 

6 7 , 3 % 
1 5 , 6 % 

3. sor gyors, gyors 
lassú, lassú 
lassú, gyors 
gyors, lassú 

5 9 , 2 % 
1 1 , 5 % 

6 , 8 % 
5 , 4 % 

4. sor lassú 
gyors 

6 6 , 6 % 
1 6 , 3 % 

Ugyanígy lelassulnak a fogyó sorrendű sorkapcsolatok-
ban a gyors ütemek akkor, ha a páratlan sorszámú hosz-
szabb sorok négy ütemből állnak, s a rövidebb párosak ket-
tőből: 

Gólya a И fedelén, || fecske az || ereszén 3 || 3 || 3 || 3 
füstöt vet II a kémény. 3 || 3 

(Weöres Sándor: Magyar etűdök. 28. vers) 

Lelassulnak a rövidebb páros sorszámú sorok akkor is, ha 
nem az ütemszám csökkenése miatt kurtábbak, hanem azért, 
mert ütemeik szótagszáma kisebb: 

Fel, leányok, || paripára, 4 || 4 
Ki guzsalyra, j| ki rokkára, 3 jj 3 

Hajja ha, || hajja ha! 3 ]| 3 
A legénynek j| nincs itt helye, 4 || 4 
Ott a szurdék, 11 bújjék bele, 4 11 4 

Hahha ha, || hahha ha! 3 || 3 

(Czuczor Gergely : Fonóházi dal ) 

8* 
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Sőt, fogyó sorrendű sorkapcsolatokban felgyorsulnak az 
eredetileg lassú, hat szótagos nagyütemek, s lelassulnak a 
három szótagos közepes terjedelmű gyorsütemek is, mint 
Kölcsey Ferenc Búsan csörög. . . című - különleges, vir-
tuóz szimultán ritmusú — versében : 

Búsan csörög a lomb 6 
Mert fú szél; 3 
Sűrűn dobog e szív ó 
Mert bú kél. 3 
Kárpát Kebeléből 6 
A szél fú; 3 
Tőled szerelem! jön || az éjjeli bú. б II 5 

— ahol is további különlegesség, hogy az utolsó sorban a 6 
szótagos ütem még megtartja e gyorsabb tempóját, az öt 
szótagos viszont már lelassul. 

Felgyorsulnak azután a nagyütemek akkor is, ha hason-
lóan fogyó sorrendű sorkapcsolatokban azonos terjedelmű, 
de kisebb ütemszámú sorokkal párosulnak (amely viszont 
megtartja lassú karakterét): 

Félelmes szűőnek || engem alejtátok, 6 || 6 
Régi jó barátim || nekem kik valátok; 6 || 6 
Gyakorta szép szóval || hozzám járolátok, 6 || 6 
Engem megcsalátok! 6 

(Apáti Ferenc: Feddöének) 

Ennyi példából már bízvást leszűrhetjük azt a következ-
tést, hogy fogyó sorrend esetén a skandálás nemcsak a külön-
böző terjedelmű ütemeket igyekszik kiegyenlíteni olyan 
módon, hogy a nagyobb ütemet követő rövidebbet lassított-
nyújtott ejtéssel növeli, hanem ugyanezt teszi a sorokkal is. 
A költemény olvasásakor az íráskép alapján felfigyelünk a 
hosszabb és rövidebb sorok fogyó sorrendű váltakozására, 
s a kiegyenlítési törekvés jegyében lassúbb tempóval skan-
dáljuk a páros sorszámú rövid sorokat, aminek következté-
ben a normális tempóval ejtett páratlan, hosszabb sorok 
ütemei gyorsakként hatnak. 
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Ez a tény azonban távolabbi következtetések levonására 
is kell hogy késztessen, nevezetesen a verssor ritmikai sze-
repére vonatkozó korábbi felfogásom felülvizsgálatára. Úgy 
okoskodtam ugyanis, hogy olyan esetekben, amikor az egy-
mást követő sorok teljesen egyforma ütemekből állnak, s a 
sorvéget semmiféle külön ritmustényező (pl. rím) nem jelzi, 
a sor nem is ritmusegység, hanem látási, vizuális forma csu-
pán, s ritmikai szempontból teljesen mindegy, hogy ilyenkor 
az ütemeket külön-külön sorokba írjuk, vagy két, három, 
négy stb. ütem alkot egy sort; az egész szöveget akár folya-
matosan is írhatjuk. 

E tétel rendkívül logikus is volt, csak éppen figyelmen kí-
vül hagyott egy döntő — a fentiekben vázolt — körülményt, 
s így ugyanolyan hamis is volt, amilyen logikus. A versolva-
sásban a sortördelés igenis irányítja figyelmünket, s így — 
korábbi álláspontommal szemben — legalábbis az ütem-
hangsúlyos versben az azonos ritmusegységekből felépülő 
szerkezetekben is ritmustényező lehet a vers írásképe. 

Lépjünk azonban tovább, s vizsgáljuk meg az egyenlőtlen 
sorkapcsolatok más eseteit is. A fogyó sorrendűeknél kima-
radt egy lényeges változat, amikor is a páratlan sorszámú 
hosszabb sor több közepes terjedelmű ütem miatt ily hosszú, 
s a páros, rövidebb sor nagyütemből áll, mint a híres kuruc 
vers, a Csinom Palkó: 

Csínom Palkó, || Csinom Jankó, 4 || 4 
Csontos kalabérom, 6 
Szép selymes lódingom, 6 
Dali pár pisztolyom. 6 

Nosza, rajta, || jó katonák, 4 || 4 
Igyunk egészséggel! 6 
Menjen táncba || ki-ki köztünk 4 || 4 
A z ő jegyesével. 6 

Amint ez — különösen a második strófában — világosan 
érzékelhető, ilyen esetben a kiegyenlítési törekvés nem vál-
toztatja meg az ütemek tempókarakterét, a közepes terje-
delmű ütemek megmaradnak gyorsnak, a nagyütemek las-
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súnak — hiszen éppen e karakterük felel meg annak a ten-
denciának, hogy a páros sorok ejtésideje a skandálás révén 
a páratlanok felé közelítsen. 

Nem minden esetben érvényesül azonban egyformán ez a 
tendencia. Figyeljük meg a Magyarország, Erdély, hallj új 
hirt! című kuruc vers úgyszintén fogyó sorrendű sorkapcso-
latait: 

A csökkenő szótagszám ellenére nem érzékelhető olyasmi, 
hogy a 8 szótagos sorokat lassítva ejtenénk, közelítendő a 9 
szótagosokhoz, vagy a 6 szótagos sor lassulna le ilyen okból. 
A két-két sorból álló periódusok ugyanis itt viszonylag elkü-
lönülő egységeket alkotnak a strófaszerkezeten belül, mint-
egy önmagukba záruló részletek, amelyeknek nincs olyan 
szorosabb kapcsolatuk a másik periódussal vagy a zárósor-
ral, hogy ennek révén a kiegyenlítési törekvés felléphetne. 

A növekvő sorrendű sorkapcsolatok tempóviszonyai 

A növekvő sorrendű sorkapcsolatok viszonylag ritkábbak 
költészetünkben, s ugyanaz a törvényszerűség mutatkozik 
bennük, amelyet a növekvő sorrendű ütemkapcsolatokban 
már tapasztaltunk: minthogy ilyenkor a kiegyenlítés nem 
lehetséges, a tempókarakter változatlan marad, ahogyan ezt 
a Mint gerlicemadár. . . kezdetű (ismeretlen költőtől szár-
mazó) XVIII. századi szerelmi vers strófaszerkezete példáz-
hatja : 

Melyet régen hogy az || tokos bírt! 
Már ideje || hogy felserkenj, 
Puskát, kardot || rozsdától fenj, 
Dobszóra II ülj lóra. 

Magyarország, Erdély, || hallj uj hírt, б I I 3 

б I I 3 

4 | | 4 
4 | | 4 
з I I з 

Mint gerlice-madár 
Ki társátul elvál 
Jaj! kesergi társát. 
Zöld ágra nem is száll. 
Csak óhajt és fárad, || valaholott megáll, 
Mindaddig bujdosik, || míg társára talál. 

6 
6 
6 
6 
б I I 6 

б I I б 
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Szemben Apáti Ferenc Feddőénekéve 1, ahol a fogyó sorrend 
miatt a kétütemű sorok felgyorsultak, itt az egyforma nagyü-
temek egyforma lassúsággal lejtenek, függetlenül attól, hogy 
a sorok hossza eltérő. Ugyanezt tapasztaljuk akkor is, ha 
a növekvő sorrendű sorkapcsolat eltérő terjedelmű — és 
tempójú — ütemekből épül fel, mint az Édes hazám, szánjad 
válásom . .. kezdetű, a XVIII. század első feléből származó 
(anonim) kesergőben: 

Édes hazám, || szánjad válásom 4 || 5 
Messze földre || van indulásom, 4 || 5 
Ugy fordulhat, || világból is || lesz 

kimúlásom. 4 | | 4 | | 5 

Most bocsátod II el hív szolgádot, 4 || 5 
Nem szánod-e || szegény árvádot, 4 || 5 
Tőled szintén || eltávozni || kedves fiadot? 4 || 4 || 5 

Változatlan marad végezetül az ütemek eredeti tempókarak-
tere akkor is, amikor a rövid és hosszú sorok bonyolult 
struktúrája miatt ritmusérzékünk a sorkapcsolatokat nem 
tudja egyértelműen felfogni, mint a Szegénylegény dala című 
XVII. század végi bújdosó ének strófaszerkezetében: 

Szegénylegény dolga 6 
És keserves gondja, 6 
Sok búbánat, || keserűség 4 !| 4 
Mindenfelől || éri ínség 4 || 4 

Az szegénylegényt. 5 

Összegezés 

Erre a pontra érkezve mindenekelőtt nem árt összegezni 
tapasztalatainkat, hogy a netán túl bonyolultan festő kép 
körvonalai világosabban kirajzolódjanak. 

a) A skandálási tempó lassúsága vagy gyorsasága szem-
pontjából az ütemeket három csoportba oszthatjuk : 1—2 
szótagosak a kisütemek, 3 — 4 szótagosak a közepesek, ezen 
felüliek a nagyok. Alapkarakterük szerint lassúk a kis- és 
nagyütemek, s gyorsak a közepes terjedelműek. 
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b) E tempókülönbség oka az, hogy ritmusérzékünk a kö-
zepes ütemterjedelmet tekinti „normálisnak", s a kiegyenlí-
tési törekvés jegyében a kisütemeket lassított tempóval skan-
dáljuk, hogy ejtési idejük a közepes ütemekéhez közelítsen. 
A nagyütemeket azonban nem tudjuk a közepes ütemekéhez 
közelítő tartamúvá skandálni, mert ez a gyorsítás hadarás-
hoz vezetne. így a nagyütemek, lassabban váltakozván, 
szintén lassúbbnak mutatkoznak a közepes ütemeknél, ame-
lyek — normális beszédtempóval ejtve is - gyorsként (ti. a 
kis- és nagyütemek tempójánál gyorsabbként) hatnak ritmus-
érzékünkre. 

c) Ezek a tempóviszonyok jellemzik az ütemeket az egy-
léptékű (egyforma ütemekből építkező) versszerkezetekben, 
a növekvő sorrendű ütemkapcsolatok mindegyikében, a fo-
gyó sorrendű ütemkapcsolatok közül azokban, ahol a külön-
böző terjedelmű nagyütemek között csak egy szótagnyi kü-
lönbség van, továbbá azokban az ütemkapcsolatokban, 
amelyek a fogyó —növekvő jelleg szempontjából közömbö-
sek. Vitatható eset a nagy és közepes ütemek olyan fogyó 
sorrendű kapcsolata, ahol csak egy szótagos különbség van 
köztük. 

d) A fogyó sorrendű ütemkapcsolatok minden más típu-
sában azt figyelhetjük meg, hogy az elöl álló, nagyobb ütem 
gyors — akár úgy, hogy megtartja eredeti gyors karakterét, 
akár úgy, hogy lassúból gyorssá változik —, a hátul álló 
kisebb ütem pedig — adott esetben szintén karakterválto-
zással — lassú. 

ej E jelenség oka az, hogy a többléptékű (eltérő nagyságú 
ütemekből építkező) sorszerkezeteknél ritmusérzékünk min-
dig az elöl álló ütemet veszi alapul, s az utána következőt 
ehhez mérten kezeli. A fenti d) pontban említett esetekben a 
kiegyenlítési törekvés megvalósítására módunk van úgy, 
hogy a hátul álló kisebb ütem tartamát lassított skandálással 
az elöl álló üteméhez közelítjük, s így ennek lassúságához 
képest hat a normális tempóval ejtett elöl álló ütem gyors-
nak. 
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f ) Növekvő sorrendű ütemkapcsolatokban viszont a ki-
egyenlítésre nincs mód, mert — a fejpontban említett ok 
miatt — ténylegesen gyorsabb skandálás nincs, s ezért az 
ütemek megtartják alapkarakterüket; az egy szótagnyi kü-
lönbségű, fogyó sorrendű nagyütem-kapcsolatokban pedig 
azért nincs tempóváltozás, mert e különbség itt túl kicsi. 

g) További karakterváltozás tapasztalható a fogyó sor-
rendű sorkapcsolatokban úgy, hogy itt mindig a páratlan 
sorszámú, hosszabb sor a gyors, és a páros sorszámú, rövid 
sor a lassú. Ennek oka az ej pontban említett jelenség ana-
lógiája, azzal a különbséggel, hogy ilyenkor ritmusérzékünk 
kiindulópontja nem az elöl álló ütem, hanem az elöl álló 
(tehát páratlan sorszámú) sor, s az ezt követő rövidebb sort 
skandáljuk ehhez közelítő-kiegyenlítő lassítással. 

h) Megőrzik viszont alapkarakterüket az ütemek — az f ) 
pontban említett jelenség analógiájára — a növekvő sor-
rendű sorkapcsolatokban, továbbá a fogyó sorrendűekben 
is akkor, ha a különböző terjedelmű sorok között erőtelje-
sebb periódushatár mutatkozik, valamint a bonyolultabb 
strófaszerkezetekben, amelyekben a fogyó —növekvő jelleg 
nem egyértelmű. 

Ha ez a kép még így, pontokba szedve is bizony eléggé 
bonyolultan fest, az kétségtelen hátrány a verstanszerző és 
olvasói számára — a magyar versnek viszont annál nagyobb 
előny. A lassú és gyors ütemek váltakoztatásával ugyanis 
rendkívül finom ritmikai „célzások" érzékeltetésére képes. 
Figyeljük meg például az alábbi, Járjad, pap uram a táncot 
kezdetű népdalt. A csábító felszólítás dévajon hajlékony 
(lassú-gyors-lassú) : 

Járjad, II pap uram a || táncot, 2 || 4 || 2 

majd — mintegy súgásként — lassított az ígéret : 

Majd egy || falka || ludat || adok! 2 || 2 || 21| 2 

A pap viszont riadtan gyors ütemekkel hárítja el az ajánla-
tot: 
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Nem járom, |] nem tudom 3 || 3 
Nem illik, || nem szabad, 3 jj 3 

s a végén — majd mindjárt kiderül, hogy miért — lelassul a 
válasz is : 

Papnak И táncot H járni. 2 | | 2 | | 2 

A második strófában a csábító kövér disznót ígér hasonló 
ritmusban, a pap válasza pedig refrénként ismétlődik. A 
harmadik strófa a csattanó, ahol a csábító végre igazán vonzó 
ajánlatot tesz: 

Járjad, II pap uram, a || táncot, 2 || 4 || 2 
Majd egy || szép me||nyecskét || adok! 2 || 2 || 2 || 2 

A pap válaszának gyors ütemei — emlékezzünk rá, hogy 
mindig a szöveg konkretizálja a ritmusképlet elvont tartal-
mát — ezúttal azt jelzik, hogy kapva kap a lehetőségen: 

Járom is, II tudom is, 3 || 3 
Illik is, y szabad is 3 || 3 
Papnak И táncot II járni! 2 l| 2 || 2 

Az utolsó sor lelassulása és — lényegében hangsúlyváltó 
ritmusú — X X I X X I X X trochaikus lejtése „közli" velünk, 
miért nem akart a pap táncolni, s miért akar a csábító a 
pap táncának látványában gyönyörködni: a főtisztelendő úr 
(én így „látom") nyilván igencsak kövér és sánta is, ezért 
oly lassú és bicegő a táncát érzékeltető sor. 

A dévaj parasztdal után lássuk a XVII. századi főúr, Es-
terházy Pál római birodalmi herceg költeményét — nem akár-
ki volt, 20 ezer harcos élén vett részt az ostromban, amikor 
Budát a törököktől visszafoglalták, s vallásos művek írója-
ként és a Habsburgok odaadó híveként egyaránt kitűnt. Pal-
las s Eszter kedves tánca című költeménye egy lakoma ké-
peivel kezdődik: 

Fényes palotákban || ékes kőfalakban 6 || 6 
Vigadjunk 3 

Vetett asztalhoz || járuljunk 5 || 3 
Malosa boro||kat igyunk. 5||3 
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A későbbi strófákban arról van szó, hogy a nagyúrnak tán-
colhatnékja van: 

Ugorjunk bízvást || vígacskán 5 || 3 
Lábunkat rakjuk || cifrácskán. 5 || 3 

A különféle táncok sorában húzat magának „szép oláh tán-
cot" is, majd így szól: 

Magyar táncot vonhatsz || te Dudás is fújhatsz 6 j| 6 
Immáron 3 

Az közrend is hadd j| táncoljon, 5 || 3 
Innét senki ne || oszoljon. 5 || 3 

Hogy e magyar táncra neki magának nem állt a lába, ezt 
nemcsak onnan tudhatjuk meg, hogy „az közrend" számára 
rendelte, hanem költeményének ritmusából is, amely bécsi-
esen hajlongósan-cifrácskásan alakítja át a magyaros lejtést; 
ez ugyanis a korabeli Erdélyi hajdútánc tanúsága szerint így 
hangzott: 

Nosza hajdú, || firge varjú, 4 || 4 
Járjunk egy szép || táncot! 4 || 2 
Nem vagy fattyú, || sem rossz hattyú, 4 || 4 
Kiálts hát egy || hoppot! 4 jj 2 
Szájod mondjon, || lábod járjon 4 || 4 
Egy katona||táncot. 4 || 2 

Pördülj csizma, l| járjad anya! 4 || 4 
Elől tollas, !| elől! 4 || 2 
Amaz Palkó, || kurvafia 4 || 4 
Vigyáz kiviil- II belől, 4 || 2 
Toppants gyorsan, || hadd csosszanjon 4 || 4 
Ne maradj bal|Ifelől! 4 | | 2 

Ám Esterházy Pál, „a rossz fattyú", azokkal a „firge varjuk-
kal", akik az effajta táncokat járták, csak Lőcsénél és Györk-
nél szokott találkozni, ahol — alsó-magyarországi fővezér 
és tábornagy minőségében — tönkreverte őket mint „elé-
gületleneket"; utálták is olyannyira, hogy a Rákóczi-sza-
badságharc bukásakor vele nem volt hajlandó szóba állni 
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senki, hiába vágyott a közvetítői szolgálatokra, Pálffy Já-
nosé lett a szatmári béke létrehozásának érdeme. 

Ennyi mindent tudnak „elmondani" a ritmusok, ha oda-
figyelünk rájuk. 

Befejezésként azt jelezném még: az értelmezések bizony-
talanságának egyik fő oka alighanem az, hogy verstani szak-
irodalmunk a tempóváltások tényének felismerésén túl mind-
máig nemigen szentelt behatóbb figyelmet e jelenségeknek; 
márpedig köztudomású, hogy a versritmusok felismerése 
sokkal könnyebb, ha nemcsak érezzük, hanem elméleti isme-
retek birtokában tudjuk is, miféle lejtéssel állhatunk szem-
ben. Enélkül a laikus versolvasó — de az irodalmár szak-
ember is — könnyen érzéki csalódások áldozatává válhat: 
belső hallásában felsejlenek ugyan a ritmus körvonalai, de 
ennek pontosabb képe homályban marad előtte. Nagyon 
jellemző az ilyen érzéki csalódásokra az, amit verstani kísér-
letem adatainak összesítésekor észleltem : a kísérleti szemé-
lyek jelentős része pontosan felismeri, hogy az ütemek egy 
része ilyen, más része amolyan, de tempójukat felcseréli. így 
ítélte Pálóczi Horváth Stájer táncnótájának lassú-lassú-las-
sú-gyors tempóját a kísérlet résztvevőinek 21%-a gyors-
gyors-gyors-lassú lejtésűnek, Petőfi Liliom Petiiénél pedig a 
gyors-lassú-gyors-lassú tempó 19%-uk számára lassú-gyors-
lassú-gyors kapcsolatnak sejlett stb. Vagyis: képletszinten 
jól érzékelik az А А А В vagy А В А В váltakozás tényét, 
a tempóváltás körvonalát, de eltévesztik — felcserélik — 
magukat a tempóértékeket. E jelenség viszonylagos gyakori-
sága alighanem fontos kiindulópont lehetne a ritmusérzéke-
lés pszichológiai kutatásában. 

A kísérlet egyébként — lehetőségeim korlátozottsága 
miatt — csak a kulcsproblémákat magukban rejtő szöve-
gekre terjedt ki, s okfejtésemben sok helyen saját vershallá-
somra támaszkodva egészítettem ki a gondolatmenet alap-
vonalát. Fontos feladat lenne a tempóviszonyok részletesebb 
feltérképezése és az így nyert kép kísérleti ellenőrzése. 

SZERDAHELYI ISTVÁN 
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A „TENGERI-HÁNTÁS" VERSFORMÁJÁHOZ 

A magyar verstani szakirodalomban Gregusstól és Arany-
tól Négyesyig — sőt bizonyos értelemben napjainkig — köz-
ponti helyen áll a magyar hangsúlyos ütemek időmértékes 
viszonyainak vizsgálata. A hangsúlyos versekben kimutat-
ható időmértékes képletek példájaként leggyakrabban a Bu-
da halála felező tizenketteseit színező choriambusokra hivat-
koztak: Egy régi levélen ezt írva találtam — — и и — -
I " 
J — — V с . 

E vizsgálatok során azonban általában figyelmen kívül 
maradt az alapvető iitmikai különbség a hangsúly és az idő-
mérték szerepe között az adott költeményekben: míg a hang-
súlyos ritmusképlet az egész költeményen szabályosan végig-
vonul, az időmértékes képlet nem következetesen, csupán 
szabálytalanul, rendszertelenül jelentkezik. így tehát az 
adott költeményekben az időmérték nem ritmusképző té-
nyező, csupán színező elem, mivel a ritmus lényege a szabá-
lyos, rendszeres ismétlődés, a sorozatosság, ami hiányzik a 
hangsúlyos versekben felbukkanó időmértékes képletek ese-
tében. Nem véletlen, hogy Szepes Erika és Szerdahelyi István 
Verstana mellőzi a kérdés vizsgálatát, mert a szerzők követ-
kezetesek ahhoz az alaptételükhöz, hogy a ritmus elenged-
hetetlen követelménye a sorozatosság. 

Négyesy legbehatóbban Metrikai megfigyelések Arany-
nál. (Nemzeti idomú verseiben) című tanulmányában foglal-
kozott a kérdéssel (ItK 1926. 1 — 13). Sorra vette a Török 
Bálint és a Mátyás anyja hangsúlyos ütemeit, és táblázatba 
foglalta, milyen időmértékes képletek (antik verslábak) mu-
tathatók ki az egyes ütemekben. Táblázatából az derül ki, 
hogy pl. a Török Bálint sorainak első ütemében valamennyi 
létező, négy szótagos antik versláb előfordul: 33 Choriambus 
és paeon primus (— м - ) , 13 paeon quartus és proceleusma-
ticus ( u u u - ) , 30 epitritus primus és antispastus (y — — -), 
II diiambus és paeon secundus (w — «- ) , 15 ionicus a mi-
nori és paeon tertius (с/ v — - ), 24 epitritus secundus és 
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ditrochaeus (— t> — - ), 10 epitritus tertius és ionicus a 
maiori (— — t>~), 4 dispondaeus (— — — —). Ilyen mér-
tékű megoszlás esetében természetesen nem beszélhetünk 
szabályosságról, az időmértékes képletek sorozatosságáról. 
így tehát a fenti kimutatás azt bizonyítja, hogy az időmérték 
nem tekinthető ritmusképző elemnek a magyar hangsúlyos 
verselésben. 

Arany Jánosnak egyetlen olyan hangsúlyos ritmusú költe-
ménye van, amelyben az időmérték sorozatos jellegű meg-
kötése figyelhető meg: a Tengeri-hántás. 

A költemény alapritmusa világos: két tizenegy szótagos, 
hangsúlyos ritmusú sor, 4 | 4 | 3 szótagos ütemezéssel, ez-
után négy felező nyolcas, szintén hangsúlyos ritmusú sor 
( 4 | 4 ) : 

Ropog a tűz, I messze süt a | vidékre, 
Pirosan száll | füstje fel a | nagy égre; 

Körülállja I egynehány fa, 
Tova nyúlik I rémes árnya; 
S körülüli I a tanyáknak 
Szép legénye, | szép leánya. 

A 14 versszakból, azaz 84 sorból álló költeményben mind-
össze egy hibás ritmusú sor fordul elő: 

Te gyerek, gon|dolj a tűzzel, 

és van további két licenciás sor, amelyekben az ütemhatár 
összetett szót vág ketté: 

Töri a vad|kan az irtást 
Behunyt szemmel | jár-kel a hold| világon. 

Tehát 84-ből 81, azaz 96,4% a hibátlan hangsúlyos rit-
musú sorok aránya, Szerdahelyi István jól beváló százalékos 
módszerét alkalmazva. 

Nézzük ezek után a költeményben kimutatható időmér-
téket. Mindenekelőtt az időmértékes sorok legérzékenyebb 
helyét, a sorvéget tekintve, kiderül, hogy a hosszabb sorok 
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záró üteme az esetek túlnyomó többségében következetesen 
alkalmazza а и - - (amphibrachys, ill. bacchius) időmér-
tékes képletet: vidékre. A 28 tizenegy szótagos sor közül 
24-ben, azaz az esetek 85,7 %-ában ezzel az időmértékes vers-
lábbal találkozunk a sorvégen. Mindössze 4 sor záródik 
— — - (molossus, ill. palimbacchius) időmértékű ütemmel: 
munkára. A 85,7 %-os arány bizonyítja, hogy tudatosan al-
kalmazott sorozatosság áll fenn az időmérték használatában. 
Ellenőrzésül összevethetjük a tizenegy szótagos sorok záró 
ütemének időmértékét Arany egyéb költeményeiben. Legko-
rábbi ilyen ritmusú költeménye a Rákócziné; ebben 20 eset-
ben — V-, 15 esetben и — - , 10 esetben — — - , 1 eset-
ben végződést találunk (38, 29, 19, 13%). Tehát itt 
nem figyelhető meg rendszeresség. Lényegében hasonló a 
helyzet Arany többi, ilyen ritmusú költeményében (Van-e 
olyan hamvába holt fiatal, Tiszaparton táboroz a huszárság, 
Érzékeny búcsú, Sírva jön a magyar nóta világra, Elesett a 
Rigó lovam patkója, A bujdosó, Köszöntő dal). Tehát a Ten-
geri-hántás kivételével mindenütt erős szórást találunk az 
utolsó ütem hosszúságviszonyaiban. Csupán az Elesett a 
Rigó lovam patkója esetében áll fenn valamivel nagyobb kö-
töttség : 7 alkalommal и — - ,2 esetben с/«-", egyszer — — -
végződés, ami azért figyelemreméltó, mert tudjuk, hogy 
ezt a költeményt kifejezetten dallamra szerezte Arany. 

Nézzük ugyanezeknek a soroknak (11 szótagosak) az első 
ütemét. Egyetlen sor kivételével (Összebúnak a leányok csu-
hába) mindegyik sor rövid szótaggal kezdődik. Továbbme-
nőleg, két sor kivételével (Tövis, talló piros vérit fakasztja, 
Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon), minden sorban a 
második szótag is rövid. A harmadik szótag viszont (két 
licenciás sor kivételével: Ropog a' tűz, Lohad a' tűz) mind-
egyik sorban hosszú. Tehát 28 sorból 25-ben (licenciásan 
23-ban) с>u — időmértékű a sorok hosszabb kezdete (89% 
ill. 82%). A negyedik szótag 22 esetben hosszú (78%,), 6 
esetben rövid. Ez arra mutat, hogy az ütemzáró szótag idő-
mértéke valamivel közömbösebb a többinél, de még így is 
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túlhaladja a minimumként megkövetelt 70-75 %-ot. Tehát 
a sorok első üteme is következetesen alkalmaz időmértéket, 
V и — — (ionicus a minori) képletet : pirosan száll. 

Az ellenpróbát itt is elvégezhetjük. Pl. az Elesett a Rigó 
lovam patkója esetében 3 kj kj — kj, 3 — kj kj — , 1 — kj kj kj, 
Iukjkj —, 1 — Kj — и, \ KJKJKJKJ időmértékű első ütemet talá-
lunk, tehát semmiféle rendszeresség sem figyelhető meg. 

A sor második üteme kevésbé következetes az időmérték 
alkalmazásában. Egyetlen szabályosság állapítható meg: az 
ütem második szótagja (mindössze három kivétellel) mindig 
rövid, és az esetek túlnyomó többségében (78%) két rövid 
szótag áll egymás mellett az ütem valamelyik helyén. Tehát 
az ütem uralkodó időmértékes ritmusképlete CZ — t/ и - . 
и и — - , и и и — . Е változatok anaklázissal azonosnak ve-
hetők. 

Az egész sor időmértékes alapképlete tehát körülbelül így 
fest: kjkj — — I — kjuy \kj — - Pirosan száll \ füstje fel a 
I nagy égre. 

A felező nyolcas sorokban szintén kjkj — - a leggyako-
ribb kezdés, 56 sorból 44-ben, sőt három licenciás sorral (a') 
ez az arány 47-re emelkedik (78% ill. 84%). A második 
ütem itt sem egységes: egyenlő arányban (24 és 23 sor) oszlik 
meg kjkj — - és — kj — - képlet, és két további változat is 
előfordul 9 esetben: kj — — —,— — — —. Azonban meg-
figyelhető az a sajátos kötöttség, hogy a sorok utolsó előtti 
szótagja kivétel nélkül mindig hosszú (egyetlen licencia: fo-
gas a ' szél), és az ezt megelőző szótag többnyire rövid (47 
esetben = 84%), tehát a záró láb itt is и — - időmértékű: 
néhány fa. — А и kj — - és — и — - metrikai egyenértékű-
ségéről ld. lentebb. 

Tehát a nyolc szótagos sorok időmértékes alapképlete: 
kjkj — - \ ukj — - , illetve kjkj — - I — и — - Sanyarú volt 
I beleszokni, illetve Körülállja | egynehány fa. 

Az ellenpróbától itt eltekinthetünk, olyannyira nyilván-
való, hogy felező nyolcasainkban egyébként ismeretlen a so-
rozatos Сj kj — kezdés. Arany korában és elődeinél éppen el-
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lenkezőleg, az ereszkedő, trochaikus időmértéket keverték 
színező elemként előszeretettel a felező nyolcasokba (Ritka 
vendég \ Rácországban — v — — | — — ). 

A Tengeri-hántás ritmikájában az idézett számarányok 
félreismerhetetlenül bizonyítják az időmérték sorozatos al-
kalmazásának tudatosságát. A költemény keletkezéstörté-
nete további bizonyítékkal szolgál a tudatosság mellett. A 
Tengeri-hántás a Kapcsos könyv ben maradt fenn, 1877. júl. 
15-i dátummal. Azonban Voinovich Géza jegyzetéből (ö . 
M. I. 530) tudjuk, hogy Arany kéziratai között volt egy 
papírlap az első kilenc versszak szövegével, az ötvenes évekre 
valló kézírással, s egy másik papírlapon ez a (szintén az ötve-
nes években másolt) kilenc versszak ki volt egészítve a hát-
ralevő öt verszakkal, öregedő kézírással, 1877. júl. 14-i dá-
tummal. Ezt a kiegészített szöveget tisztázta le másnap 
Arany a Kapcsos könyvbe, némi módosításokkal. Tehát két 
évtized elmúltával tudatosan alkalmazta ugyanazt az idő-
mértékes képletet, mint amelyet az első rész megfogalmazá-
sakor követett. 

Pontosabb vizsgálattal azonban árnyalatnyi különbséget 
vehetünk észre a korábbi és a későbbi keletkezésű szövegrész 
között. Az időmértékes alapképlettől eltérő sorok többsége 
az utólag hozzátoldott részben fordul elő. így а с — - zá-
rástól eltérés az első kilenc versszakban mindössze egy van, 
az utolsó öt versszakban három. А и и sorkezdéstől való 
eltérés az első kilenc versszakban 4 van, az utolsó öt vers-
szakban 8. Tehát az Őszikék gyorsan dolgozó költője vala-
mivel több szabadságot engedett meg magának az időmérték 
kezelésében, míg a költemény hangsúlyos ritmusképletén 
később sem lazított. 

Ha Arany egyedülálló metrikai ötletének forrását kutat-
juk, feltételezésekre vagyunk utalva. Támpontot nyújthat 
Arany egyik megjegyzése (Szemeréhez írt levelében): 

„. . . balladáim fogamzásakor is, az első, még homályos eszme fel-
ködlésénél már ott volt a rhythmus, a dallam, rendszerint nem ere-
deti, hanem valamely régi népdalhang." 

9 it 86/3 
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Valóban, a korai balladák keletkezése (az ötvenes években) 
éppen arra az időszakra esik, amikor Arany legtöbbet fog-
lalkozott a népdalokkal, és maga is írt „Népdalok" megje-
löléssel költeményeket (Sírva jön a magyar nóta világra, 
Elesett a Rigó lovam patkója, A hegedű száraz fája, mind-
három 1856-ban). Olykor a népdalokat is megadta, amelyek 
dallamára a költeményeket írta (A betyár című ciklusban, 
1850). Azonban feltűnő az, hogy a magyar népdalokra álta-
lában nem jellemző sem a rövid szótagokkal kezdés, sem a 
rövid-hosszú váltás, mint a Tengeri-hántásban, és teljesen 
ismeretlen a népdalszövegek ritmusában a szótagok idő-
mértékének bárminémű sorozatossága. Viszont mindez jel-
lemző a magyar össznépi zenekultúrának egy másik ágára, 
amely éppen az 1850-es években indult gyors felvirágzásnak: 
a magyar nóta kísérőzenéjére. Fentebb említett két népdalá-
ról maga Arany jegyezte meg, hogy „Egressy Samu zenéjé-
hez szövegül készült", más szóval: a „magyar nóták" zenéjé-
nek ritmusát követte. 

A magyar nótán belül a „hallgató" vagy „lassú" műfaj 
hegedűkíséretének igen jellemző fogása a „nekiszaladó" rit-
mus: két vagy több (akár 4 — 6) rövid hanggal kezdés, majd 
hirtelen átváltás túlnyújtott hangra, vagy megfordítva: egy 
túlnyújtott hanggal kezdés, és rögtön utána két vagy több 
rövid hanggal folytatás. Előbbire közismert példa éppen a 
„Tengeri-hántás" keletkezésével azonos időszakból: Fekete 
szem éjszakája J ) , h J ) J ) J . h J J (1856); utóbbira: Sír a hege-
dűm négy húrja J J ) J ) J > J J J J . 

Másik kedvelt fogása a magyar nóta zenéjének az egyik 
sor rövid kezdése után a másik sorban túlnyújtott kezdésre 
történő átcsapás, pl.: 

árvalányhajt termő róna, 
Édesebb ott a madárdal, 

A kanyargó Tisza partján, ott születtem, 
Oda vágyik mindörökre vissza lelkem. 
Pásztorsíptól hangos ott az 

J > J > J J  

Л J> J J 

kékebb az ég, hívebb a lány, 
szebb a nóta. 
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Ez utóbbi példán a magyar nótának a magyar népdaltól 
eltérő szövegritmusára is rámutathatunk. Fejlődése során a 
magyar nóta szövege egyre inkább figyelmet fordít az idő-
mérték sorozatosságára az egymás melletti sorok elején és 
végén. Dóczy József idézett nótájának szövege meglehetős 
szabályossággal alkalmazza a sorkezdet és sorvég időmérté-
kének sorozatosságát (sorkezdet 1—2. sorban и и — — , a 
továbbiakban — , kevés eltéréssel; sorvég — и — 
"). Ennek a magyar nótában tendencia gyanánt felbukkanó 
sorozatossági elvnek tudomásom szerint egyetlen követke-
zetes végigvitele a Tengeri-hántás ritmikája. 

Ezzel kapcsolatban még egy különbségre kell utalnunk a 
magyar népdalok és a magyar nóták ritmikája között. A 
magyar népdalban a dallam ritmusa alárendeli magának a 
szöveg ritmusát (pl. Felszálott a páva J. J) J) .b j) J. — uuv 
о — , Kimegyek a doberdói harctérre j j i j i J. — uv — ). A 
magyar nótában éppen ellenkezőleg, a dallamhosszúságok 
teljes mértékben alkalmazkodnak a szöveg természetes hosz-
szúságviszonyaihoz (pl. Tisza partján J )J )JJ и и — —, de а 
következő sor azonos ütemében mindörökre J J) J j) — и — и). 
Ez a különbség csapódik le Aranynál is. A népdalszerző 
Arany kevéssé ügyelt a szöveg hosszúságviszonyaira, a nóta-
szerző (azaz balladáját nóta-zene ritmusára költő) Arany 
megkísérelte törvényszerűséggé emelni a szöveg hosszúság-
viszonyainak megkötését. 

További verstani különbség a magyar népdal és a magyar 
nóta között az, hogy népdalaink strófaszerkezetétől idegen 
a különböző hosszúságú sorokból való felépítés (pl. tizen-
egyes és nyolcas sorok alkalmazása egy versszakon belül, 
mint a Tengeri-hántás-han), míg igen kedvelt a magyar nó-
tákban. Vessük össze Arany balladájával pl. Balázs Árpád 
és Fényes Loránd Gyere velem akáclombos falumba kezdetű 
nótáját (1902). A két költeményben (beleértve a nóta dalla-
mát is) a ritmuselvek hasonlósága szembeszökő : 

8* 
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Gyere velem akáclombos falumba, 
Odaviszlek ölelő két karomba 
(vált.: Hazaviszlek két ölelő karomba). 

Édesanyám gondol majd rád, 
Rózsalevél lesz a párnád, 

Lábad nyomán kivirít a virág is. 

о и О U I О — — — I с/ — с/ 11 
и и — V I СУ t» — — I ГУ — t» 11 

A hosszú-rövid szótagok szembehelyezésének a nótákban 
játszott lényeges szerepére (ellentétben a népdalokban ját-
szott alárendelt szerepével) jellegzetes példa éppen Arany 
János egyik szerzeménye, a Kondorosi csárda mellett, amely 
talán a legnépszerűbb magyar nótává lett. Az 1850-ben írt 
költeményt 1857-ben zenésítette meg Festetich Leó, de nem 
nóta-, hanem népdal-ritmusban. Festetich dallama Nincs 
szebb madár, nincs szebb madár a fecskénél kezdetű szöveggel 
népdallá vált, s a népdal a Festetich-féle eredeti ritmust őrzi: 
J > J ) J ) J ) | J ) J ) J ) J ) | J ) J > J | J - Azonban az össznépi magyar zene-
kultúrában az éneklési gyakorlat gyökeresen átalakította a 
Kondorosi csárda mellett dallamának ritmusát. A szöveghez 
alkalmazta a dallamot, és jellegzetes hallgató nóta lett a 
költeményből, a hosszú-rövid váltás erős hangsúlyozásával : 

(vált.: — и и — ) 
— и а — I — — — — 
— и и — I — и — — 
и — | с/ с/ — t / | f / — tß 11 

8 
8 

Kondorosi csárda mellett, csárda mellett, 
Gulya, ménes ott delelget, ott delelget. 
Csárdabeli szép asszonynál 
Bort iszik az öreg-bojtár, öreg-bojtár. 

J J > J > J » | J J > J J I J J í J J 

J L - b - b - h i J J J J 
J J > J > J > I J > J i J | J > J J . J 
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Végül még egy metrikai érdekességre figyelhetünk fel a 
Tengeri-hántás felező nyolcasaiban. Mint láttuk, a sorok 
időmértékes képletének egyik leggyakoribb változata ez: 

rt ч — и — и — - Körülállja egynehány fa. 

Ezt az időmértékes képletet jól ismerjük a görög költé-
szetből: anakreóni sor. Pl.: Makaridzomen sze, tettix 'Tü-
csök, ó, be boldog is vagy'. Sőt mi több, a felező nyolcasok 
Aranynál szereplő másik változata szintén az anakreóni sor 
másik változatával azonos и и — — \ и и — f Sanyarú volt 
beleszokni,glükerosz d' úketi pollosz 'az idő is be kevés lett'. 

Arany maga is fordított az Anakreonteából, és nem lehe-
tetlen, hogy a megfelelő görög metrumnak (amely a magyar 
poétái hagyományban is népszerű volt) a magyaros ritmus 
alá történő alájátszására is gondolt a költemény hangsúlyos 
ritmusának időmértékes megkötésekor. Mint említettük, 
verstani tanulmányában is jelentős ter etszentelt az antik idő-
mértékes verslábak kimutatására a magyar hangsúlyos verse-
lésben. Ebben az esetben három tényező összetevődése alakí-
totta ki a költemény versformáját: hangsúlyos verselés, ma-
gyar nóta időmérték-viszonyai, antik metrika. 

Azonban azt a kísérletet, amely időmértékes képlet rend-
szeres (sorozatos) végigvitelével próbálkozott hangsúlyos 
verselésű költeményben, sem maga Arany, sem senki más 
nem folytatta. Zsákutcának bizonyult, mert egy versnek 
alapvetően csak egyféle ritmusa lehetséges. Eltekintve a 
trochaeusnak négyszótagos egységekben történő alkalmazá-
sától, ami az aranykori latin költészettől [! ] kezdve gyakori, 
következetesen végigvitt szimultán verselés nem létezik. Ezt 
az is bizonyítja, hogy mindeddig senki sem érzékelte az idő-
mértékes ritmust a Tengeri-hántás hangsúlyos ritmusa mel-
lett. 

VEKERDI JÓZSEF 
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MEGJEGYZÉSEK AGÁRDI PÉTER KÖNYVÉHEZ* 

Jobb későn mint soha: az utóbbi években annyira munká-
ba voltam fogva, hogy nem jutottam hozzá Nagy Péternek, 
mint az Irodalomtörténet főszerkesztőjének, tett ígéretemet 
betartani, mármint hogy folyóiratában hozzászóljak Agár-
dinak ifjúsági munkámat taglaló művéhez. 

A recenziót köszönettel kezdem. Őszintén szólva meglepett 
és meghatott, hogy egy számomra teljesen ismeretlen magyar 
ifjú tudós oly komolyan kezdett foglalkozni majdnem félszá-
zaddal ezelőtt írt cikkeimmel és tanulmányaimmal, azzal a 
törekvéssel, hogy a lehető legtárgyilagosabban ítélje meg 

* A szerkesztőség megjegyzése : Az Irodalomtörténet szerkesztősége 
örömmel ad helyt a jelenleg Franciaországban élő 77 éves Fejtő 
Ferenc cikkének, amely a kortárs, a tanú szemlélyes emlékeivel, hite-
lével idézi föl a 30-as évekbeli magyar progresszió irányzatait, sze-
mélyiségeit. Cikkének az adott ösztönzést, hogy — ritka alkalom-
ként szellemi életünkben — megérhette: ifjúkori esszéista munkássá-
gáról Agárdi Péter könyvet írt (Értékrend és kritika. Fejtő Ferenc 
irodalomszemlélete a 30-as években. Bp. 1982. Gondolat). A személyes 
recenzió közlését — kortörténeti érdekességén túl — az is indokolja, 
hogy a folyóirat 1983. 1. száma publikálta azt a terjedelmes interjút, 
amelyet Fodor Ilona készített vele, az 1982. 2. számban pedig Agárdi 
Péter akkor még készülő Fejtő-munkájának egyik fejezete is napvilá-
got látott. 

Fejtő Ferenc cikke — miként Agárdi Péter könyve is — vita tárgya 
lehet, s az is. E vitának ugyanakkor van egy olyan történelmi-világ-
nézeti dimenziója, amelynek mentén a szerkesztőség félreérthetetlenül 
le kell hogy szögezze a Fejtőétől eltérő álláspontját. Nincs itt mód 
mindezt részletezni,csak jelezzük: a Komintern VII. kongresszusa sem-
miképpen sem taktikai, hanem stratégiai jelentőségű fordulat volt a 
munkásmozgalom, sőt az egész XX. századi progresszió történeté-
ben; a kommunista mozgalom és eszme — minden torzulásával 
együtt is — még egy nem kommunista értelmiségi számára sem min-
nősíthető egyszerűen „eltorzított világszemléletű szektáé"-nak ; s ter-
mészetesen másként látjuk az 1948 s az utána következő éveket is. 
Mindezt ugyanazzal a tisztelettel és toleranciával jelezzük, amit egy 
más meggyőződésű tekintélyes alkotó megérdemel, de amelyet mi 
— a hozzá képest „másként gondolkodók" — is elvárunk. 
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munkásságomat, amennyire ez az ő — az enyémtől eltérő 
— világnézetével összeegyeztethető lehetett. Szemmel látha-
tóan igazságos akart lenni, s ez nem könnyű feladat, nem is 
nagyon divatos. Meg kell köszönnöm, hogy vette magának a 
fáradságot, hogy azt a tömérdek rágalmat, amelyet sajtóban 
és könyvekben Lukácstól és Révaitól kezdve József Jolánon 
és Szántó Juditon át Cserépfalviig rám szórtak, a tények ala-
pos vizsgálata útján megcáfolja. 

Azt hiszem, először Lukácsban fogamzott meg az ötlet, 
hogy bűnbakot faragjanak belőlem, Attilának a párttól és 
Judit asszonytól való elszakadásáért. Mint az emlékira-
taimban megírom, Lukács személyesen akart rábeszélni, hogy 
a „jó ügy" érdekében, ezekért a barátai számára kellemetlen 
eseményekért a felelősséget nyilvánosan magamra vállaljam. 
Megbízói nyilván nem számítottak arra, hogy nem vagyok 
mazochista. Agárdi mindebben helyreállítja a valóságot: 
Attilát nem én, hanem a Komintern és az M KP akkori 
szektás, dogmatikus politikája befolyásolta, amikor búcsút 
vett tőlük. Az ő kezdeményezésére mentem el Mónushoz, 
akit ő akkor már ismert, és léptem be a Szociáldemokrata 
Pártba, hogy vele együtt a Szocializmus munkatársa legyek. 
(Ötven évvel azután, az olasz szocialista párt vezetője, Craxi 
miniszterelnök kért fel, hogy teoretikus folyóiratának, a 
Mondoperaionak állandó munkatársa legyek. Amiből lát-
ható, hogy alapjában véve nem sokat változtam.) 

Attilával egy időben fedeztük fel Marx ifjúkori műveinek 
Kröner-kiadását, amelynek tanulmányozása mindkettőnket 
megerősített abban a tudatban, hogy Marx az aufklärista 
humanizmus folytatója volt, betetőzője akart lenni, és elmé-
jében a „forradalom" szó nem oktalan vérengzést és felelőt-
lenséget jelentett, hanem több és nem kevesebb szabadságot. 
Egyikünk sem volt elég edzett sztalinista ahhoz, hogy belássa, 
hogy a pártnak akkor is igaza van, amikor téved. Ezen a 
gyengémen sajnos ma sem tudtam túljutni. 

Ugyancsak Agárdi elemzéseinek köszönhetem, hogy mi-
után elfelejtettem őket, újra felfedezem magam is érdemeimet 
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a marxista módszert helyesen alkalmazó irodalom és kritika-
elmélet terén, amelyhez az impulzust egyébként Thienemann 
pécsi tanárom adta volt, aki ugyancsak „előremutató és 
problematikus" gondolkozó volt. Azt hiszem, bátorság kel-
lett Agárdinak ahhoz, hogy ne csak a renegátság vádja alól 
rehabilitáljon, hanem Lukáccsal, Veres Péterrel, egyéb nagy-
ságokkal folytatott vitáimban a legtöbbször nékem adjon 
igazat. A népies (azaz fajvédő földreformizmus) és urbánus 
(azaz polgári-szociáldemokrata szövetség) koncepciói körüli 
nézeteltérésekben úgy érzem, óvatosan, inkább felénk hajlik, 
azt is fölfedezve, hogy ami engem illet, minden tőlem telhe-
tőt elkövettem, hogy Babitscsal és Illyéssel való jó kapcsola-
taimat a két csoport megbékitésére és közös antifasiszta küz-
delmének előmozdítására használjam föl. Sajnos sikertelenül. 

Kari Popper, aki később tanítómesterem lett, írta, hogy 
kétféle kormányzat létezik : az egyik, amelyiktől, például ál-
talános választással, meg lehet szabadulni, mert az intéz-
mények ezt lehetővé teszik és a hagyományok megnehezítik 
az intézmények eltörlését; a másik, ahol az állampolgárok 
csak egy diadalmas forradalom segítségével lennének képe-
sek megszabadulni a zsarnokoktól, ami legtöbbször lehe-
tetlen. (Azóta a görögök, spanyolok, portugálok, argentína-
iak, brazíliaiak megmutatták, hogy nem is olyan lehetetlen.) 
De a mi helyzetünk paradoxona az volt, hogy az urbánusok 
és népiesek együtt vallottunk kudarcot (ezt Illyéssel, a hábo-
rú után, kibékülésünkkor, megállapítottuk) mert demokrá-
ciánk nem volt, és „diadalmas" forradalomra — olyanra, 
amelynek eredménye demokrácia lett volna és nem egy új 
zsarnokság - semmi kilátásunk nem volt. Tehát tehetetlen-
ségünkben, nem akarva tudomásul venni, hogy egy rossz 
békének és szellemi-anyagi elmaradottságunknak áldozatai 
vagyunk, vagy álmodoztunk, vagy egymást martuk. Egy 
Szatmári nevű matematikus barátom, aki híres volt jóste-
hetségéről, pontosan kiszámította, hogy a munkanélküliség 
növekedése és a kapitalizmus csődje miatt legkésőbb 1933 
elejére kitör a világforradalom. Hát ki is tört, de hogyan? 
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Még ma sem hevertük ki. A Szép Szó kör a kis népek föde-
rációjának századeleji gondolatát akarta felújítani, azért 
mentünk Prágába, Pozsonyba fraternizálni a csehekkel. Ki 
is kaptunk érte! S részben jogosan, mert akárcsak 19 után a 
bécsi emigránsok, nem ismertük fel, hogy BeneSék demokrá-
ciája egy a miénknél alig különb nacionalizmusnak, mikro-
imperializmusnak takarója. 

Agárdi olvasása után nehéz lesz majd elhitetni, hogy a 
Szép Szó gárda, Attilával az élén, nem vette ki derekasan 
részét a fasizmus és a reakció elleni küzdelemben. Abban is 
helyreállítja az igazságot, hogy Mónussal együtt, egy a 
„szociáldemokrata-polgári demokrata tengelyre épített Nép-
frontot" kívántunk létrehozni, s nem fogadtuk el az akkori, 
bizony elég jelentéktelen létszámú KP-nak Moszkvából 
diktált vezetési igényét. S bizony az 1939—1941-es esemé-
nyek, amelyek már Párizsban értek, azokat látszottak iga-
zolni, akik a VII. kongresszus Népfrontpolitikájában főleg 
csak taktikai fordulatot láttak. 

Örülök annak, hogy Agárdi nem igyekezett Féja Gézának 
1938-ban ellenem indított sajtókampányát elkendőzni, amely 
annál visszataszítóbb volt, hogy a Viharsarokkal kapcsolat-
ban, kevéssel külföldre távozásom előtt, erélyesen kiálltam 
mellette a Szép Szóban, és azt is elismeri, hogy „antikom-
munizmus"-om ellenére (lásd 117-ik oldal) állást foglaltam az 
orosz szövetség mellett. Viszont sajnálom, hogy szinte jóvá-
hagyóan idézi egy Papp Lajos nevű úrnak azt az állítását, 
hogy 1938-ban vagy 1939-ben, „a jobboldali francia kormány, 
a francia szocialista párt támogatásával, magyar nyelvű lap 
kiadásával bízott meg". Ez tiszta sületlenség. A francia kor-
mánnyal semmi kapcsolatom nem volt. Az illető Pappnak 
nagy tehetsége lehet a fantáziáláshoz. Azt pedig, hogy Illyés 
rám célozta volna Szolga című versének nyilait, Flóra is 
megcáfolta — a vers megjelenése idején erre az eszmetársí-
tásra senki se gondolt és gondolhatott. 

Végső soron, amit Agárdi szememre hány, az, hogy nem 
maradtam hű egy eltorzított világszemléletű szektához, 
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amelyről úgy éreztem, hogy hűtlen lett az eszmékhez, ame-
lyekért összeházasodtam vele. Előre kellett volna látnom, 
hogy . . . no de mit folytassam. Ha újra kezdhetném, ugyan-
úgy csinálnám. Ez nyilván vérmérséklet, észjárás és érték-
ítélet kérdése. De még egyszer köszönöm Agárdinak, hogy 
legalább számos idézésével alkalmat adott a mai nemzedék-
nek arra, hogy fogalmat alkothasson munkámról, megértse 
ki voltam, mi voltam, mit akartam, azon kívül, hogy egyike 
voltam az elsőknek, ha ugyan nem az első, aki József Attila 
világmértékű nagyságát felismertem és hirdettem. Remélem, 
hogy Agárdi könyve csak kezdet. Életem és munkásságom 
ugyanis 1948-ban, utolsó magyar nyelvű könyveim megjele-
nése évében, nem ért véget. . . úgy hogy elvárhatom, hogy 
a Szép Szó teljes újrakiadásával, Ignotus Pál, Gáspár Zoltán, 
K. Havas Géza és többi társam elhallgatott műveinek kiadá-
sával együtt azóta írt számos írásom nyomdafestéket fog 
látni Magyarországon is, nem csak Japánban, Izraelben, 
Olaszországban stb. 

FFJTŐ FERENC 



DIALÓGUS 

AZ IRODALOMTÖR-
TÉNET KÉRDÉSEI 

R. V Á R K O N Y I 
Á G N E S H E Z 

Ön azok közé a történészek közé tartozik, akik különösen 
figyelnek az irodalomtörténet-írás eredményeire. Thaly-mono-
g ráfi áj a (1961), Gyöngyösi-tanulmányai, vagy egyik legutóbbi 
cikke, a Zrínyi és Ortelius (História, 1984. 4. sz.) 
irodalomtörténészként is reprezentálják, de opponense volt 
művészettörténeti akadémiai doktori értekezésnek is. Mi a 
véleménye a tudományszakok kívánatos együttműködéséről, 
az interdiszciplináris módszerekről? 

A hazai humán tudományok legfontosabb feladatának 
tartom, hogy kialakítsák szakágazataik érdemi együttmű-
ködését, kifejlesszék a korszerű interdiszciplináris módszert. 
A XIX. század második felében szinte robbanásszerűen szü-
lettek meg a társadalomtudományok különböző szakágazatai. 
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valamennyi nagy jövő elé nézett, fellegváraikban büszke 
eredmények születtek meg. Közben azonban elveszett az 
egységben látás képessége. A veszteséget — „mert minden 
egész eltörött" — nálunk is megfogalmazták újra meg újra, 
írók, történészek, irodalmárok és sokan mások. Mégis, amíg 
másutt felnőtt az új tudomány, a szerves egész megismerésé-
nek tudománya, nálunk az interdiszciplinaritás szinte még 
első lépéseit próbálgatja. Mint sokan kollégáim közül, ma-
gam is mindig fontosnak tartottam, hogy beépítsem munká-
imba az irodalomtudomány, néprajztudomány, művészet-, 
zene-, nyelvtörténet eredményeit. Ma azonban már nem elég 
csupán a végeredmények számbavétele. Folyamatos érdemi 
együttműködésre lenne szükség. Igazi műhelymunkára. 
Arra, hogy a vizsgálati módszerek kölcsönös cseréje közben, 
viták, kérdések, ellenőrző vizsgálatok, visszaigazolások során 
alakuljanak ki az új eljárások a közös cél, a letűnt korszakok 
minél teljesebb megismerése érdekében. Ma már nemcsak 
azt tudjuk, hogy a források többről, sokszor másról szólnak, 
mint amiről szólni látszanak, hanem az is nyilvánvaló, hogy 
az információk valóságos tárházát rejtik magukban, csak 
meg kell találnunk hozzájuk a kulcsot. Vannak a történelem-
nek olyan jelenségei, olyan rétegei, amelyek csakis komplex 
módszerekkel kutathatók eredményesen. Ilyenek például a 
különböző politikai, irodalmi, művészeti, gondolati szférák 
között a szakadatlan kölcsönhatások, a mélyebb összefüggé-
sek a képalkotó képzelet és a politikai választások, szerepvál-
lalások, programok között, vagy általában valamely korszak 
asszociációs rendszere, mentalitása, értékrendszere. 

Az Irodalomtörténet 1980. évi 1. számában megjelent 
Murányi Venu s-tanulmánya a Gyöngyösi -kutatás meg-
újulásának elindítója volt. Azóta monográfiát is írt „A „M u-
r án y i Venus" világa címmel ? Milyen eredményekre 
jutott ? 

Többről, mint számomra fontos eredményekről, a könyv 
megjelenése előtt nemigen illendő beszélni. Ami számomra 



707 Dialógus 

most a legfontosabb : sikerült egy kísérlet, bebizonyosodott, 
hogy ez a minden számba vehető összefüggésrendszerrel ope-
ráló interdiszciplináris módszer működőképes, használható, 
segítségével eddig ismeretlen eseménysorok tárhatók fel, 
évszázados kérdések válnak érthetővé. Legjobb talán, ha 
lektorom, Klaniczay Tibor szavait idézem : „а XVII. századi 
magyar történelemről az utóbbi évtizedek egyik legizgalma-
sabb könyve . . . A középpontban a nádor Wesselényi alakja 
áll, mely történelmi szakirodalmunkban első ízben került 
méltó ábrázolásra. A kulcsot pedig mindehhez Gyöngyösi 
költeménye szolgáltatja elsősorban . . . egy percig sem lehet 
ezután kétséges, hogy az olyan sorsdöntő 1663—1664-es 
évben Zrínyi és Wesselényi szorosan együttműködtek . . . új 
megvilágításba kerül Gyöngyösi István alakja . . . A döntő 
kérdés azonban a Murányi Vénus interpretálása. Egy párat-
lanul álló kísérlettel állunk itt szemben. Egy irodalmilag igen 
értékes műről van szó, melyet — főként a Szigeti veszede-
lemmel párhuzamba állítva - az irodalomtörténet-írás azért 
marasztalt el, hogy nem vesz tudomást az ország, a nemzet 
nagy sorsdöntő kérdéseiről, hogy egy érdekházasság és árulás 
idilljét nyújtja akkor, amikor Zrínyi az eszéki híd elpusztítá-
sával foglalkozik. És most . . . egy történész . . . kimutatja, 
hogy egy politikai kulcsműről, egy a nádor és közvetve Zrínyi 
politikáját szolgáló, annak koncepcióját a kor költői eszkö-
zeivel álcázottan szolgáló politikai műről van szó. A kísérlet 
. . . akkor is jelentős és a további kutatás számára új távlato-
kat nyitó eredmény volna, ha bebizonyosodnék, hogy maga a 
koncepció téves . . . Erre azonban aligha kerülhet sor. Bizo-
nyára vitákat fog kiváltani a szerző merész interpretációja 
. . . azt azonban aligha lehet kétségbe vonni ezután, hogy a 
Gyöngyösi mű nem véletlenül készült és jelent meg éppen az 
1663— 1664-es sorsdöntő esztendőben és nagyon is sok köze 
van a politikához." 
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Zrínyi-kutatásai ugyancsak jelentős eredményeket hoztak. 
Mi készül a Zrínyi-kutató műhelyében ? 

Szeretném tető alá hozni néhány régebben elkészült, vagy 
befejezés előtt álló munkámat. Mielőtt a megjelenés előtt álló 
Magyarország története III. kötete számára összefoglal-
tam volna az 1650—1664 évek történetét, egy elég részletes 
elemző műben írtam meg, részletes dokumentációval. Hiszen 
számomra az általános érvényű megállapításokhoz szinte 
tékozlóan aprólékos vizsgálatok kövezik ki az utat. Mély-
fúrások, a részletek mikroelemzései kellenek, hogy világosan 
előtűnjenek a nagyobb összefüggések és a magyar jelensé-
geket az összeurópai hosszú távú folyamatok egységében lás-
suk. Régi adósságom egy tanulmány, amely A török áfium 
ellen való orvosság keletkezési körülményeit próbálja re-
konstruálni. A forrásanyag már jó ideje együtt van, a szem-
pontok azonban egyre sokasodnak. Talán azért is, mert a 
műhely tágabb értelemben számomra a kutatók interdisz-
ciplináris közössége. Az ilyen műhely pedig nagyon sok 
meglepetéssel szolgál. Például Kibédi Varga Áronnak az 
Irodalomtörténetben megjelent Gyöngyösi-tanulmánya győ-
zött meg arról, hogy Zrínyi politikai mozgalmának hatókörét 
sem ismerjük valójában addig, amíg nem tisztázzuk, ki is 
volt igazán A murányi Vénus. Nemrégiben az Országgyűlési 
Könyvtár szakértői véleményt kért tőlem néhány iratról, 
amit magángyűjtő vitt be hozzájuk. Az egyik irat Rákóczinak 
az ónodi országgyűlést megnyitó beszéde, amit eddig csak 
kivonatos közlésben ismertünk, de így is megállapítható volt, 
hogy sok ponton érintkezik Zrínyi reformprogramjával. 
Az előkerült teljes beszédszöveg pedig Ráday Pál írása. S köz-
ismert, hogy Ráday annak a köznemesi rétegnek kiemelkedő 
képviselője, amelynek tagjai megértői, olyan kezdeményezői 
és következetes képviselői a belső reformoknak, mint például 
Gyöngyösi István. Rádayról és köréről már korábban is 
tudtuk, hogy tudatosan ápolták Zrínyi politikai hagyomá-
nyát. Most már látom, hogy Ráday fogalmazványában ránk 
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maradt Recrudescunt-Ъа sem véletlenül került ez a megfogal-
mazás: „Marssal társolkodó nemzet". Legtöbbet azonban 
attól a műhelytől várok, ami most kezd kialakulni a Közép-
kori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken. 

B Á N IMRÉHEZ 

Bán Imre, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
nyugalmazott professzora 1983. december 2-án töltötte be 
nyolcvanadik életévét. Lapunk ugyan — híven hagyományaihoz 
— még ilyen jeles jubileumról sem emlékezik meg, most utólag 
mégis megkérdezzük : Késztette-e számvetésre Bán Imrét az 
évforduló? 

A „jubileumi" előkészületekről már a múlt év nyarán érte-
sültem. Nyolcvanadik születésnapom alkalmából a KLTE 
Magyar Irodalomtörténeti Intézete, a TIT Hajdú-Bihar me-
gyei szervezete és az MTA Irodalomtudományi Intézete 
közös összejövetellel tisztelt meg. Ünnepi számmal jelent-
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kezett ez alkalomra egyetemünk évenként kiadásra kerülő 
irodalomtörténeti folyóirata, a Studia Litteraria. Bevezető 
köszöntőjét Tarnai Andor kedves barátom és tisztelt kollé-
gám, az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének 
vezető professzora jegyzi; a szerzők tegnapi és mai debreceni 
pályatársaim, barátaim, munkatársaim, tanítványaim : Barta 
János, Bitseky István, G. Lábos Olga, Görömbei András, 
Imre László, Juhász Béla, Szuromi Lajos, Tamás Attila és 
Szénássy Barnáné, aki 1975 és 1984 között kifejtett szakiro-
dalmi munkásságomról bibliográfiát állított össze. Az én 
ünnepi számvetésemnél fontosabb ez a szép sereglés: a pályá-
mat első renden vezérlő pedagógiai ethosz és a Debreceni 
Műhely sugárzását érzem a megtisztelőn nekem dedikált 
dolgozatokból. Ha szabad közülük kiemelnem hozzám kü-
lönösen közelállókat, hadd említsek három régi magyar 
irodalomtörténeti témájú tanulmányt: Pázmány Péter és a 
római Collegium Germanicum-Hungaricum; A humanista és 
barokk népkarakterológia Attila—Mátyás-vonatkozásaihoz; 
Nagy László Balassi-élménye — mindhármat egykori kiváló 
tanítványaim írták. 

A mester mit készül betakarítani ? Mi újat tudhatunk meg 
régóta folyó Dante-kutatásairól ? 

Készülő Dante-monográfiám mutatványfejezeteit az el-
múlt másfél évtizedben többek között a Studia Litteraria, 
az Irodalomtörténeti Közlemények, a Kortárs és legutóbb az 
MTA I. OK hasábjain publikáltam. Az I. Osztály Közlemé-
nyei nemrég megjelent — s egyszersmind meg is szűnt — 1982. 
évi utolsó számában négy és fél évig (!) várt megjelenésre 
Dante élete és müveinek időrendje című nagyobb tanulmá-
nyom. 1985 szeptemberére végre különlenyomatait is meg-
kaptam, miután a tiszteletdíjat már februárban kifizették. 
Kellő eréllyel kell hangsúlyoznom : — Tűrhetetlen nyomdai 
állapotok! A Dante-monográfiát (akár Dante-tanulmányok 
címmel) sajtó alá lehetne rendezni, de szemem rossz állapota 
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miatt kitartó munkára alig vagyok képes.* Segítségre lenne 
szükségem. Annyit meg tudnék tenni, hogy a gép-, illetve 
kéziratokat összeszedném. Ezeket Pesten egységesen kellene 
összegépelni. Kiadó persze — egyelőre — nincs, de Dantémra 
Illés Endre régi ígéretét bírom. Az Akadémiaihoz nem for-
dulhatok, mert a bürokratikus eljárás és a nyomdai késede-
lem adgraecas kalendas húzná el a megjelenést. 

Tanulmánykötet ? 

A tíz éve megjelent Eszmék és stílusok tanulmányaimnak 
csak erősen válogatott hányadát tartalmazhatta. Egyéb 
dolgozataim, különféle bírálataim, közleményeim vaskos 
kötetre rúgnának, ha volna, aki összeállítaná és ha valamelyik 
kiadó pártfogásába venné. 

1983-ban két könyvet is publikált, de az előző másfél év-
tizedben sem volt terméketlenebb : több kiadásban népszerű 
esztétikai lexikonok és kézikönyvek, verstan, esztétikatörténeti 
és művészetelméleti tanulmányok, monográfiák, szerkesztésé-

* A kötet megjelenés előtt áll a Szépirodalmi Kiadónál Dante-ta-
nulmányok címmel. 

10 It 86/3 
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ben megjelent tanulmánykötetek jelzik állandó szakmai jelen-
létét. Ez elsősorban az esztétika, irodalomelmélet és a verstan 
területére értendő; kritikusi és szerkesztői szereplésével egy-
szersmind részese a mai irodalmi életnek és az irodalom-
politikának is, 1984-től a Kritika című folyóirat főszerkesztője. 
Lapszerkesztőként hogyan sikerül kamatoztatnia történeti 
-elméleti érdeklődését — s miként jellemezhetné a Kritika 
szerkesztői koncepcióját ? 

A szerkesztői munka mindig szakismereteket kell, hogy 
kamatoztasson: egy kézirat ügyében biztonsággal dönteni 
csak az tud, aki ért ahhoz, amiről ott szó van — vagy leg-
alábbis arra képes, hogy felismerje saját illetékességének 
határát, s tudja, kihez forduljon szaktanácsért. Nemigen 
tudja feladatait tisztességgel ellátni az a szerkesztő, aki a lap 
profiljához tartozó kérdésekben nem rendelkezik alapos 
felkészültséggel — de az sem, aki azt hiszi,hogy mindent ő tud 
legjobban. 

Ami a Kritika koncepcióját illeti, ez a korábbi szerkesztés 
hagyományait folytatva vállalja a „népfrontos szerkesztés" 
sokak által vitatott alapelvét — méghozzá nem azért, mert 
művelődéspolitikai előírás, hanem azért, mert ezt ítéljük a 
legcélravezetőbbnek és legtisztességesebbnek. Ez azt jelenti, 
hogy profilunkon — s természetesen az alkotmányos kerete-
ken — belül minden lényeges problémát megfelelő színvona-
lon tárgyaló írásnak teret kell biztosítanunk, függetlenül 
attól, hogy a szerző álláspontja megfelel-e személyes meggyő-
ződésünknek, elméleti beállítottságunknak, ízléseszménye-
inknek. Más kérdés, hogy ha valamivel nem értünk egyet, 
szembesítjük a lehetséges ellenvetéseket felsorakoztató írá-
sokkal, s a viták során igyekszünk minél hatékonyabban 
kifejteni a marxizmus érveit. Nem képzeljük azonban sem azt, 
hogy a marxizmus egyedüli letéteményesei vagyunk, sem azt, 
hogy a marxizmusnak nincsen okulni valója más irányzatok 
felismeréseiből, kérdésfeltevéseiből. Egyenlő jogú vitapart-
nerek nézetcseréivel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
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közelebb kerüljünk a közös munkával feltárandó igazságok-
hoz. 

Egyetemi jegyzetei forognak közkézen, Szepes Erikával írt 
verstana tankönyv, tanár az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának Esztétikai Tanszékén. A hírek szerint szigorú vizsgáz-
tató. Milyen tanári tapasztalatai vannak a bölcsészhallgatók 
esztétikai és verstani felkészültségéről ? 

Az elsőéves magyar szakosokat tanítom irodalomelmélet-
re, ide értve a verstant, stilisztikát-retorikát, műfajelméletet is. 
Nem csupán egyéni véleményként állíthatom, hogy a mai 
gimnázium ezekből az ismeretekből szinte semmit nem nyújt 
a fiataloknak. Márpedig ha valaki nem ismeri azokat a for-
maszerkezeteket, amelyekből egy irodalmi mű felépül, s az 
értékszempontokat, amelyek alapján megítélhető, akkor a 
történeti ismeretekkel nem megy sokra, s az értékeléseket 
csak bemagolni tudja, nem pedig megérteni és alkalmazni. 

Még nagyobb baj, hogy az egyetemi irodalomoktatás is 
féloldalas, a történeti stúdiumokhoz viszonyítva az irodalom-
elmélet óraszáma a tantervben minimális: két féléven át heti 
két óra. Ezért nagyobb megterhelés vizsgázni nálam: két 
kollokviumba kell belesűríteni az esztétikai érték mibenlététől 
a szapphói strófa képletéig, az epanadiplózis alakzatáig tartó 
skálán több önálló tudományág ismeretanyagát. Ez bizony 
még az alapismeretekre szűkített formában is igen sok. De 
bármennyire sok, ezek a dolgok a szolid mesterségbeli ala-
pokhoz tartoznak, s aki ezen a pályán akar tevékenykedni — 
akár gimnáziumi tanárként, akár az irodalmárlét egyéb 
területein — az nem lehet meg nélkülük. 

Elszomorító tények hosszú sorával tudnám bizonyítani, 
hogy — nem említve itt ideológiai vonatkozású gondokat — 
milyen alacsonyra süllyedt az irodalomtudományi produkciók 
elméleti színvonala, amióta a szellemi divatok hullámverése 
partra vetette a hagyományos alapismereteket. Ha a dilettan-
tizmus terjedését fel akarjuk tartóztatni, újra meg kell taní-

10* 
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tanunk a jövő irodalomtudósait arra, hogy egy időmértékes 
versben melyik szótag a hosszú s melyik rövid. 

További kutatói tervei? Úgy tudjuk, megvédte a TMB-nél 
akadémiai doktori értekezését. 

A magyar hangsúlyos verselés alapelveiről kialakított el-
gondolásomat foglaltam össze benne, szembesítve ezt a mai 
szakirodalom más képviselőinek álláspontjaival. Amin most 
dolgozom, 1984-ben megjelent, Az esztétikai érték című 
könyvemmel megkezdett tervem : ez a monográfia az érték-
elméleti bevezetése volt egy több kötetre terjedő munkának, 
amely egy általános esztétikává kerekednék. 

/ RODALOMTUDÓSAINK KÖNYVTÁRÁBAN 

KIRÁLY ISTVÁN 
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Könyv, könyv, könyv három összenyíló szobában, a fal 
minden négyzetcentiméterét befödve. Egy ajtóval odább, a 
nemrég készült, picit ferde polcokon is könyv, könyv, könyv. 
Húszezernél több. Nem könnyű újat mondani róluk, hiszen 
Király István nemegyszer írt, vallott könyvszeretetéről; 
és szinte nincs nemzedéktársa, barátja, fiatalabb kollégája, 
tanítványa, aki a szíves házigazda vendégeként ne üldögélt 
volna e könyvtárszobák otthonos ölelésében, éjszakába nyúló 
estéket töprengve, vitatkozva át. Az egyik sarokban Varga 
Imre Radnóti-szobrának kicsinyített mása őrzi a köteteket. 
A másikban hatalmas növények zöldje mögé kell bújni, de 
Király tanár úr itt is másodpercek alatt megtalálja a keresett 
művet. — Van értelme az ilyen riportnak ? — kérdezte előze-
tesen, s aztán maga válaszolt azzal, hogy halomnyi könyvet 
készített az asztalra. A dolgok közepébe vágva kikötötte: 
csakis úgy kanyarodjék a beszélgetés, hogy annak szakmai 
haszna legyen. 

Miként született benned a könyvtár-eszmény ? Megálmodtad 
a könyvtáradat ? 

Nagyapám méhese a legelső emlék. Állandóan ott tartóz-
kodott, a kertvégi méhesben. Ennek a méhesnek az emlékét 
magamban hordva ültetődött el bennem a könyvtár mint élet-
színtér vágya. Később (a Csokonait is kiadó) Gulyás József 
tanár úr szabad járást engedett a pataki nagykönyvtárban. 
Feledhetetlen órákat töltöttem ott. Egyetemista koromban 
jött az Eötvös Kollégium esti könyvtárcsöndje. 1943 —44-ben 
pedig, életem egy nehéz idejében a Széchényi Könyvtár 
folyóirat-raktárhelyiségeiben végeztem bibliográfiai munkát. 
Tóth Zoltán irányításával, Vígh Károly, Nemeskéry István 
s a fiatalon meghalt Balázs Béla történész társaságában. 
Aztán könyvtárosként dolgoztam magam is: 1947 — 49 kö-
tözt a Széchényi Könyvtárban, a sorozatrészlegen. 1956 — 58 
nyomasztó, fájdalmas hónapjaiban — a Mikszáth kritikai 
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kiadást csinálva — reggeltől estig megint csak könyvtárak-
ban ültem. Éreztem, miképp véd, szigetel annak csendje. 
Belenőtt sorsomba így szinte a könyvtár. Kell a levegője. 

Mit jelent számodra, túl az érzelmeken, a könyvtár ? 

Csendet parancsol. Halkságot, elmélyedést. A gondolko-
dás tere. Nem az élettől menekül, de teljesebb életet nyer, 
aki a könyvekhez fordul. Mihail Bahtyin irodalom-meghatá-
rozása áll hozzám a legközelebb: az irodalom — sűrített 
tapasztalat. Sűrített tapasztalatok levegőjében, a lényeg 
szintjén él, aki könyvek között él. Szeretek könyvek közt 
elaludni, ébredni. A könyvtár kell a mindennapjaimhoz: 
életszíntér, életforma lett; s vele mint eszmény: a méhes-
emberség. 

Hogyan épült a könyvtárad? 

Nem épült: nőtt. Példaként láttam magam előtt a „könyv-
tár-életeket". Megragadott — Kosztolányi Ádámot látogatva 
— Kosztolányiék lakása. Itt van Sully-Prudhomme műveinek 
kétkötetes francia kiadása (Ádám szerette elajándékozni apja 
könyveit. . . ) Kosztolányi így köttette be valamennyi köny-
vét: elegánsan, bordázott gerinccel. Babitsról csak tudom, 
hogy könyvek között élt. Könyvtár-élet volt a Lukács Györ-
gyé is. Ott állt íróasztala az egész falat beborító könyvespol-
cok előtt. 

Követed a Lukácstól kedvelt módszert, emlékeztető cetlik 
lapok közé dugdosását ? 

Ő ezt cédulázás helyett csinálta ; én nem bízom ennyire a 
memóriámban. Cédulázok. Az alsó, zárt szekrények a cédu-
láimmal vannak tele. 
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A szomszéd szobában egy szék roskadozik az új könyvektől, 
s egy fotelban is új kiadványok „üldögélnek". Mikor, hogyan 
sorolod be őket ? 

Ez — általában havonta, kéthavonta — egy fárasztó fél-
napot jelent. Ilyenkor azt is el kell dönteni, mi kerüljön a 
hátsó sorba; az pedig tulajdonképp holt sor. A teljes könyv-
tárat úgy tízévenként szoktam megmozgatni, rendezni. 
Legutóbb 3 — 4000 könyv selejteződött ki. Azaz: részben el-
adtam őket, részben szétáramlottak a családban, s ismerőseim 
közt. 

Könyvtárad: alkotóműhely. Milyen szempontok szerint 
alakítod, gyarapítód? 

Nem ritkaságokat gyűjtök. Szeretem a szép kiállítású 
könyveket, de nem vagyok bibliofil. Bibliofil jellegűnek talán 
csak kis minikönyv-gyűjteményemet lehet nevezni. Ezen kívül 
azonban elsősorban csak a munka igényelte és az élet adta 
könyveim vannak. Vagyis: egyfelől a műhelymunkának s az 
azt meghatározó módszernek, másfelől pedig az életrajzom-
nak lenyomatát adják így szinte a könyveim. 

A műhelymunkát, a módszert tekintve tükrözik, hogy mint 
irodalomtörténész elsődlegesen szövegközpontúan gondol-
kodom: a „vissza a forrásokhoz" alapelv a számomra. 
Kritikai kiadások sajtó alá rendezője voltam és vagyok: 
a szöveghitelességet fontosnak tartom. így természetszerűleg 
mindenekelőtt a magyar klasszikusok kritikai kiadását gyűj-
töm. Az Eckhardt-féle Balassi-kiadástól kezdve a Szabolcsi-, 
illetve Stoll-féle József Attila-kiadásig minden ily típusú 
munka megvan a polcaimon. Ahol több kritikai kiadás volt 
(például Petőfinél), megtartottam magamnak nemcsak az 
újat, de a régebbit is: Petőfi esetében például a Havas Adolf-
félét, a korábbi és a későbbi Varjas Béla sajtó alá rendezte 
kiadást és a nemrég megjelent Kiss József-félét. 
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Azokban az esetekben, ahol még egyáltalán nincs kritikai 
kiadás, vagy még nincs befejezve, ott is igyekeztem beszerezni 
a leginkább forrásértékű, legjobban szerkesztett gyűjtemé-
nyes kiadásokat. Kiváltképp olyan írók esetében volt ez 
számomra fontos, akikkel vagy mint irodalomtörténész, vagy 
mint tanár az egyetemen külön is foglalkozom. így van pél-
dául jelen a könyveim között (a még most is folyó kritikai 
kiadás kötetei mellett) Jókai az 1894-es ún. Nemzeti kiadás, 
Mikszáth az 1910-es Jubileumi kiadás köteteivel. Móricz is 
több gyűjteményes sorozatban található: az 1939-es Athe-
naeum-, az 1953-as Szépirodalmi- és az 196l-es Magyar 
Helikon-féle kiadásban. Babits megvan az Athenaeum 
1937-es és a Szépirodalmi 1957-es, valamint a nemrég indult, 
újabb, Belia György-féle gyűjteményes kiadásban, Koszto-
lányi az 1937-es Révai-féle, illetve az Illyés Gyulától kiadott 
Nyugat-sorozatban és a Szépirodalmi újabb keletű, Réz Pál-
féle sajtó alá rendezésében. Krúdy az 1925-ös, majd pedig az 
1958-ban megindított Kozocsa—Barta András-féle sorozat-
ban. S tovább sorolhatnám a neveket. Ily jellegűen vannak a 
könyveim közt több kiadásban is például Eötvös József, 
Kemény Zsigmond, Arany János, Gárdonyi Géza, Heltai 
Jenő, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Móra 
Ferenc, Illyés Gyula, Németh László és mások művei. 

Első kiadásokat soha nem gyűjtöttél ? 

Tudatosan, szándékosan csak igen kivételesen, azoknál az 
íróknál, akikkel hosszabban és többször foglalkoztam. így 
mindenekelőtt Ady esetében. Az ő művei közül szinte kivétel 
nélkül megvan könyveim között minden valaha megjelent 
gyűjteményes kiadás avagy válogatás, s ezeken túlmenően 
több első kiadás is, köztük például — a legnagyobb érték -
az Új verseké. S tudatosan gyűjtöttem több első kiadású 
könyvem van Mikszáth, Móricz, Németh László műveiből. 
De ezeken kívül természetesen a véletlen is számos első kia-
dású könyvet sodort be az enyéim közé. Hiszen számos egyedi 
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példányt vásároltam, s többről vettem észre utólag, hogy első 
kiadásról van szó. Kisfaludy Sándortól, Vörösmarty Mihály-
tól kezdve Babitson, Kosztolányin át Szabó Lőrincig, 
Radnóti Miklósig számos, ma már értéket jelentő első kiadá-
sú könyvem van így. Vagy hogy egy külföldi írót is említsek : 
nagyon szerettem s szeretem Thomas Mannt. Ennek köszön-
hetően az Aufbau Verlagnál megjelent, 1955-ös Gesammelte 
Werke s több egyes példány mellett két német nyelvű első 
kiadás is bekerült tőle könyveim közé: a Mario und der 
Zauberer 1930-as berlini és a Lotte in Weimar 1939-es stock-
holmi kiadása. Az 1940-es évek első felében vásároltam őket. 
A könyv izgatott, s nem az, mikori kiadás. Nézegetve a 
könyveimet egy német író barátom tudatosította csak később 
bennem, milyen értéket jelentenek ma már ezek a kötetek. 

De visszatérve a „forrásokhoz" : az egyes klasszikus szer-
zők gyűjteményes kiadása mellett kiváltképp fontosnak tar-
tom s igyekeztem is beszerezni az olyan sorozatokat, illetve 
jellegű forráskiadásokat, mint például a Régi Magyar Költők 
Tára, Régi Magyar Prózai Emlékek, Erdélyi Ritkaságok, 
Magyar Századok, Új Magyar Múzeum stb. Nagyon szeretem 
s megvannak könyveim között az olyan — a magyar irodalom 
egészét átölelő — nem tudományos, de közművelődési célú 
sorozatok, mint például az 1905-ös Magyar Remekírók, a 
Franklin Társulatnak a harmincas évek végén, a negyvenes 
évek első felében megjelent, bibiliapapírra nyomott magyar 
klasszikusai, az 1950-ben indult, téglavörös színű Magyar 
Klasszikusok, a Szépirodalmi Könyvkiadónak az ötvenes és 
hatvanas években megjelentetett, vonzó kiállítású szép klasz-
szikus sorozata, s ennek folytatása, Illés Endrének a magyar 
klasszikusok iránti szeretetéből életre hívott s életben tartott, 
nagyszerű új sorozata, a „magyar Pléiade": a Magyar 
Remekírók. 
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A Bibliothèque de la Pléiade-ot említetted. Milyen jellegűen 
vannak ott könyveid között a külföldi klasszikusok ? 

Természetesen nem olyan viszonylagos teljességgel, mint a 
magyarok. Ezt sem hellyel, sem pedig anyagilag nem bírnám. 
A szocialista világon túl megjelenő könyvek nagyon drágák. 
S hiába hoztam így elvként magammal az Eötvös Kollégium-
ból (ott ez szabály volt), hogy lehetőleg minden művet eredeti-
ben kell s illik olvasni: saját könyvtáram összeállításában már 
pusztán anyagi okokból sem követhetem ezt. Igaz: igyekez-
tem itt is lehetőleg eredeti nyelven beszerezni a hozzám leg-
közelebb álló klasszikusokat, kiváltképp azokat, akiknek 
műve az általam tanulmányozott kor szempontjából különö-
sen fontos. Hiszen a magyar irodalom a világirodalom áramá-
ban él. Annak ismerete nélkül vizsgálni lehetetlen. Ezt az 
igényemet tükrözik könyveim is. Épp úgy, mint a magyar: 
számos külföldi klasszikus található így polcaimon, az ere-
deti nyelven, s nemcsak egyedi példányként, de sorozatszerű-
en is. A német klasszikusok közül van például (hisz német 
volt a másik szakom) az előbb említett Thomas Mann-sorozat 
mellett Goethe-, Schiller-, Lessing-, Hölderlin-, Novalis-, 
Kleist-, E. T. A. Hoffmann-, Mörike-, Heine-, Börne-, 
Lenau-, Hebbel,- Grillparzer-, Hauptmann-, Rilke-, Hof-
mannstahl-, Becher-, Brecht-sorozatom. A hozzáférhető ár, 
kiváltképp pedig feleségem szakmája miatt számos orosz 
klasszikus sorozatunk van: Gogol, Tolsztoj, Dosztojevszkij, 
Csehov, Gorkij, Majakovszkij, Solohov stb. A francia és az 
angol irodalom azonban már távolról sincs jelen ilyen gazda-
gon. Van néhány Pléiade-könyvem (Baudelaire, Mallarmé, 
Proust, Camus), összegyűjtött műveivel néhány angol klasz-
szikusom (Shakespeare, Shelley, Keats, Byron, T. S. Eliot). 
A legtöbb angol és francia klsszikust azonban nem így, vi-
szonylagos összkiadásban, de egyedi példányként s többnyire 
különféle paperback-kiadványokban tudtam csak összeszedni 
(főleg a Bibliothèque de Cluny, a Le livre de poche, a Tauchnitz 
s a Penguin sorozatai révén). S az Eötvös Kollégium-i elvtől 
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eltérően részben kényelemből, legfőképp azonban az ár miatt 
nem eredetiben, de magyar nyelven szereztem be nem egy 
klasszikust még olyan nyelveken is, amelyeken pedig tudok 
olvasni. 

A hazai kiadványok közül — főleg a görög és latin klasszi-
kusok esetében — nagyon kedveltem a kétnyelvűeket. Kár, 
hogy ez a kiadványtípus egyre inkább elhal. Nagyon szeretem 
a Helikon Kiadó bibliapapíron megjelentetett külföldi klasz-
szikus sorozatait (Balzac, Thackeray, Tolsztoj, Dosztojevsz-
kij, Csehov és mások), s az Európa Kiadó zöld vászonkötésű 
sorozatát, A Világirodalom Klasszikusait ; s ha sorozatszerűen 
már nem is vásárlom, számos kötetet veszek meg egyedileg 
a nemrég megindult, kitűnően szerkesztett hasonnevű soro-
zatból: az új folyamból is. S végül még egy világirodalmi 
gyűjtőkört szeretnék megemlíteni: különös gonddal figyelem 
a kelet-európai kis népek irodalmának magyarul megjelenő 
könyveit (sajnos, nem olvasok egyikük nyelvén sem), s a 
harmadik világot, főleg pedig a latin-amerikai népeket rep-
rezentáló magyarul megjelenő irodalmi műveket. 

A múlt magyar irodalmából a kisebb jelentőségű írók 
művei mennyire vannak ott a könyveid között ? 

Önkéntelenül bár, de itt is módszertani meggondolások 
tükröződnek a vásárlásaimban. Meggyőződésem, hogy min-
den jelentős író nemcsak a nagy, klasszikus irodalmi folyto-
nosságban él, de saját kora irodalmi, művelődéstörténeti 
kontextusában is. így a klasszikusokra néző — nevezzük így: 
vertikális — gyűjtés mellett azokkal az írókkal kapcsolatban, 
akikkel behatóan foglalkozom, fontosnak tartom a kor egé-
szét éreztetni tudó, horizontális jellegű gyűjtést. Ez főleg 
Adyra és Ady korára vonatkozik. Nagyon jól tudom, hogy 
Ady nem utolsósorban azért volt nagy író, mert nagy összeg-
ző volt. Mélyen együtt élt a maga korával. Mindent magába 
szívott, asszimilált mintegy, amit kortársai nyújtani tudtak, 
„átlapozta" szinte az elébe került embereket. Ady értése az 
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Ady-kor nélkül épp ezért lehetetlen. Ott van így a könyveim 
között ennek a kornak irodalma, művelődéstörténete, meg-
lehetősen nagy szélességben. Kell ez a háttér. 

Mindenekelőtt igyekeztem összegyűjteni a kor irodalmi 
folyóiratait. Megvan könyveim között a Nyugat (s az azt 
folytató Magyar Csillag), a Huszadik Század, a Jövendő, a 
Renaissance, az Esztendő minden egyes száma, s ha csak 
reprint-kiadásban is: a Ma. A századelőt, a kor levegőjét 
segít megérteni, megéreztetni a pár kötet Új ídők. S nemcsak 
a folyóiratokat: igyekeztem összeszedni minden jelentősebb 
művet e kor számottevő íróitól. Ott található így a könyveim 
között — csak ötletszerűen kiragadva néhány nevet — 
Bródy, Ambrus, Thury, Herczeg, Molnár Ferenc, Szomory, 
Ignotus, Szini, Kabos Ede, Kóbor Tamás, Biró Lajos, Csáth, 
Cholnoky Viktor, Gellért Oszkár, Füst, Kaffka, Balázs Béla, 
Lesznai, Szép Ernő, Somlyó Zoltán, Laczkó Géza, Barta 
Lajos, Révész Béla, Lengyel Menyhért, Schöpflin Aladár, 
Hatvany, Bölöni, Jászi és mások majd' minden műve. Majd ' 
mindenkié, akihez Adynak valaha köze volt. Különböző 
antikváriumokban összevásároltam az évek során még Ábrá-
nyi Emil, Endrődi Sándor, Kiss József, Szilágyi Géza, Makai 
Emil, Kemény Simon, Telekes Béla, Szabolcska Mihály, 
Rudnyánszky Gyula, Dutka Ákos, Farkas Imre és mások 
versesköteteit is. S ott vannak a polcaimon a kor fontosabb 
antológiái, könyvsorozatai: A Holnap két kötete, az Elek 
Artúr-féle Újabb magyar költők, a Singer és Wolfner kiadá-
sában megjelent évenkénti ún. Mikszáth-Almanachok, az 
Érdekes Újság dekameronjai, a Nyugat Könyvtár, a Modern 
Könyvtárés a Társadalomtudományi Könyvtár számos kötete 
stb. 

Csak a „forrásokról" beszéltél eddig. Nem szóltál az ún. 
másodlagos irodalomról. 

Ezek gyűjtése természetszerűleg adódik az irodalomtörté-
neti munkáról vallott felfogásomból. Az irodalomtörténeti 
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művek ugyan többnyire egyéni teljesítményként jelennek 
meg, de valójában kollektív munka eredményei. Láthatat-
lanul bár, de teamben dolgozunk. Hiszen gondolkodni csak 
közösen lehet: egy lépéssel tovább gondolom, amire előttem 
rájöttek. (Egyetemistáinkat is ki kellene tudnunk gyógyítani 
a szekunderirodalmat semmibe vevő, oly sokat ártó, negatív 
eredetiségmániából.) Szakmánk, hivatásunk együttes gondol-
kodást, team-munkát kíván. S ennek megjelenési formája a 
mi területünkön a hasonló témával foglalkozó művek gondos 
számbavétele, szembenézés a problémáikkal, tudomásul vé-
tele a megfigyeléseiknek. Nagyon fontosnak tartom így a 
szakirodalmat. Magyar irodalomtörténeti vonatkozásban 
szinte teljességgel ott van a polcaimon. 

Ott vannak — jobbára bekötötten — az alapvető szakmai 
folyóiratok (ItK, It, Helikon, Literatura). Ott vannak a leg-
fontosabb bibliográfiák, kézikönyvek, lexikonok, a Szinnyei 
— Gulyás-féle Magyar írók életrajza és munkáitól kezdve 
Benedek Marcell Irodalmi lexikonán, az 1932-ben kezdődő 
Kozocsa-féle évenkénti bibliográfián át egészen a legfrissebb 
kiadványokig: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 
megjelent köteteiig s a Romániai Magyar Irodalmi Lexikonig. 

Jelen vannak az összefoglaló irodalomtörténetek a Toldy-
féle 1828-as Handbuch der ungarischen PoesietőX kezdve a mai 
ilyen jellegű munkákig, szinte hiánytalanul, köztük a ma már 
legnagyobb ritkaságot jelentő kiadványok is. S ott vannak 
mind az alapvető verstani, stilisztikai, poétikai, irodalomel-
méleti munkák. S természetszerűleg ott sorakoznak köny-
veim között az egyes írókról, korszakokról, műfajokról stb. 
szóló magyar irodalomtörténeti monográfiák. Gyűjtöm az 
irodalomtörténeti s kritikai tanulmányköteteket. S elég nagy 
számú a cikk-, különlenyomat-, újságkivágat-gyűjteményem 
is. Ha hozzányúlsz egy-egy könyvhöz, számos esetben ott 
találod bennük a róluk megjelent újság- s folyóiratkritikákat 
is. 

S magától értetődően különösen teljes az Ady-gyűjtemé-
nyem. Az első Adyról szóló monográfiától, Horváth János 
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Ady és a legújabb magyar líra című munkájától szinte teljesen 
jelen van az Ady-irodalom minden könyv vagy füzet alakban 
megjelent alkotása. S nemcsak az, de ott vannak ezek mellett 
az újságkivágatok, több dobozban, meg a cikkgyűjtemény, s a 
— vagy húsz vastag kötetnyi - colligatum. 

Fontosnak tartom a világirodalmi szakmunkák ismeretét 
is. Kiváltképp XX. századi vonatkozásban számos ily jellegű 
külföldi és hazai kiadvány - irodalmi lexikon, összefoglaló 
irodalomtörténet, irodalomtörténeti és irodalomelméleti 
monográfia és tanulmánykötet — áll rendelkezésemre. Két 
különösen gyakran használt lexikon nevét említeném csak 
meg: a Bompianin alapuló Kindlers Literaturlexikont és a 
szovjet Kratkaja Lityeraturnaja Enciklopédiát; az összefog-
laló irodalomtörténetek közül a Pléiade-féle Histoire des 
Litteratures-t. 

Mire van szüksége az irodalomtudósnak a szép- és szakiro-
dalmon kívül? 

A szélesebb kontextusban való szemlélet mindenekelőtt 
megfelelő kézikönyveket, segédkönyveket kíván. Azt hiszem, 
megvan a könyveim közt minden a felszabadulás óta meg 
jelent magyar nyelvű általános és szaklexikon (még a Ter-
mészettudományi Lexikon hat kötete is), és számos ilyen mű 
korábbról (például Révai Nagy Lexikona, az Új Idők Lexiko-
na, a Schöplin szerkesztette Magyar Színművészeti Lexikon, 
a Peez Vilmos-féle Ókori Lexikon stb.). S van néhány számot-
tevő külföldi lexikonom is: a Bolsaja Szovjetszkaja Enciklo-
pedija 30 kötete, az 1968-as, francia nyelvű Encyclopaedia 
Universalis 20 kötete, s számos orosz, német, angol, francia 
nyelvű szaklexikon (filozófiai, szociológiai, művészettörténeti, 
pszichológiai, mitológiai, bibliai stb.). Az emlékezetet nem 
lehet sok mindennel megterhelni, szükség van a jó lexikonok-
ra annak pótlására. 

Az egyes külön szakterületeket nézve a vásárlási irány 
mintegy tükrözi az irodalomkutatás módszertanáról vallott 
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elképzelésemet. Nem részletezve, csak nagy általánosságban 
sorolom a különböző más irányú kitekintéseket. Jelentős a 
nyelvészeti folyóirat- és könyvállományom. Hiszen az iroda-
lom a nyelvre épülő jelrendszer: kellenek a tanulmányozásá-
hoz a nyelvészeti szakmunkák mint munkaeszközök. A 
Szarvas Gábor —Simonyi Zsigmond szerkesztette Magyar 
Nyelvtörténeti Szótártól kezdve Szabó T. Attila Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Táráig minden fontosabb magyar nyelvű 
szótár rendelkezésemre áll. Valamint minden fontosabb 
kézikönyv és tanulmánykötet. 

Folytatva a sort: meglehetős nagy gonddal gyűjtöm a his-
tóriai szakanyagot, elsőrendűen a XX. századra vonatkozót. 
Könyvvásárlásaim is jelzik: az irodalom lehetséges kapcsoló-
dásai közül a történelmiek, társadalmiak a legfontosabbak, 
de — az író válaszol. Otthonosan kell hát mozognom a tör-
ténetírás eredményei közt. Módszeremet egyébként világkép-
elemzésnek szeretem nevezni. Lukács György ültette el ben-
nem ennek igényét. S ez filozófiai kultúrát kíván, anélkül 
nem válhat igazán eredményessé. Meglehetősen gazdag így 
filozófiai könyvanyagom. S ki ne hagyjam a szociológiát, 
mely egyre nélkülözhetetlenebb tudományszak. S a pedagó-
giát: tanár vagyok, főként a szakdidaktikát ismernem kell. 
Elég nagy a tankönyvgyűjteményem is. Pszichológiából csak 
az alapműveket szerzem be. Gazdagnak mondható a képző-
művészeti albumok állománya. Az egyéb társművészetekből 
(színház, zene stb.) viszont csak a kutatási területemmel kap-
csolatosakra szorítkozom. Néprajzi és útikönyvekből csak 
annyi van, amennyi föltétlenül szükséges. Tehát: egyfelől 
arra törekszem, hogy forrásaim — a klasszikus világirodal-
mat és lényegében a teljes magyar irodalmat tekintve — hi-
ánytalanok legyenek; másfelől a szekundér irodalmat gyűj-
töm; végül mindazt, ami az irodalomnak történeti-művelő-
déstörténeti távlatot adhat, ami annak „háttéranyaga". 
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Ebben a sokezernyi könyvben a munka tükröződik: az élet-
hivatás. De beléjük forrt életed: életrajzod is. 

Mesterek, barátok, szerelmek, szenvedélyek alakítják a 
könyvtárat. Otthon jószerivel csak az ötvenkötetes Jókai 
volt meg; Jókai-mérgezettségemet onnan hoztam. Ő volt a 
legnagyobb gyerekkori olvasmányélményem: a kurucos-
szabadságharcos hagyomány mítoszát Jókai — és Sáros-
patak — nevelte belém. Nagyapám könyveiből Tolnai Lajos 
müveit kértem el magamnak. Nem annyira az író: sokkalta 
inkább nagyapám miatt. Ő szerette nagyon ezt a meghason-
lott, kínlódóan érzékeny, sértett lelkű írót. Ő maga kötötte 
be összevásárolt, fűzött könyveit. Nagyapámra emlékeztet-
nek mindig ezek a kötetek: a szárazberki kertvégi csendre, 
az ott megérzett töprengtető, beszédes magányra — a méhes-
emberségre. S nemcsak ebben az esetben: a könyvek — emlé-
kek is általában. Idézik, kik voltak azok az írók, akik különös 
erővel szóltak bele valaha az életutamba. 

Kik voltak ? 

Első helyen áll közöttük Ady. Tőle vásárolt első kötetem, 
az 1930-as kiadású első Ady-összes sajnos elveszett, de kiik-
tathatatlan életemből a tőle kapott élmény: a messzeségek 
vágya. Megmaradt viszont egy másik korai könyvem, 
Szabó Dezsőnek 1931-ben megvásárolt Az elsodort faluja, s 
itt van még ma is a könyveim között ennek az írónak minden 
regénye, elbeszélés- és tanulmánykötete s valamennyi tőle 
kiadott Ludas Mátyás-füzet. Azt hiszem, ilyen Szabó Dezső-
gyűjtemény kevés könyvtárban van. Magánkönyvtárban 
semmi esetre sem. Jelzik a könyveim, hogy megszüntetve-
megőrizve — bírálva, elvetve, de a lényeget benne: a sze-
gényekhez, a kisemmizettekhez, a sikertelenekhez való kö-
töttséget mindmáig vállalva — a Szabó Dezső-életmű az 
életem része. Móricztól a Fáklya volt az első olvasmányom, 
aztán jött a Rokonok, a Betyár és a többi: a mélyvilág vonzá-

11 It 86/3 
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sa. Németh Lászlótól először a Bűn ragadott meg. Ott érez-
tem meg először, hogy mit jelent az: társadalometika, felelős-
ségérzet. Minden művét megszereztem, a Tanú számait is. 
Azt hiszem, párját ritkítóan gazdag a vele kapcsolatos könyv-
és cikkgyűjteményem. A minőségvágynak, az etikai igényes-
ségnek volt ő sugallója. Darvas József Vízkereszttől Szilvesz-
terig című műve, szinte véletlenül ugyancsak életalakító 
tényező lett : az alvég-gondolatot hozta be nagyon nagy erő-
vel az életembe. Vele kapcsolatban nem mindig ez a könyv-
élmény az elsődleges: az írót s így az embert is életre szólóan 
megszerettem. Könyveim jelzik, hogy paradox módon szere-
pet játszott Tersánszky Józsi Jenő is az életemben, itt van a 
polcaimon szinte minden könyve. A Két zöld ász került tőle 
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először a kezembe. Rádöbbentem, hogy mint annak hőse, 
magamban hordtam én is a tragikus életlehetőséget, az 
öngyilkosságba torkolló utat (akkor nem tudtam, hogy 
Tersánszky ezt a regényét az 1921. júniusi öngyilkossági kísér-
lete előtt írta). Kosztolányi-élményemről nemrég megjelen-
Kosztolányi-tanulmányomban vallottam. Nála éreztem meg 
legerősebben, hogyan ellensúlyozhatja a szépség, a művészet 
az életszürkeséget. Végül még egy korai hatásról szeretnék 
szólani. Egyik legkedvesebb pataki tanárom, Képes Géza 
hívta fel figyelmem József Attilára, még a költő életében, 
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valamikor 1937 tájt. Öngyilkosságának hírét megtudva, nem 
sokkal később megjelent kötetét is megvásároltam. Leg-
kedveltebb verseskönyveim egyike lett. A tragikus élet hír-
adásával ragadott meg. A Ki-be ugrál, a Bűn, a „Költőnk és 
korai", a Tudod, hogy nincs bocsánat sorait mormoltam ma-
gamban. (A másik József Attilát, a távlatok költőjét csak 
1945 után szerettem meg.) Sorolhatnám tovább a neveket, 
fiatalkori olvasmányélményeket. Számos író, számos mű 
őrződik romlatlanul bennem. így aki a könyvespolcaimat 
nézi, az életrajzomat olvassa szinte. 

Illyés? 

Mostanáig lényegében a gimnazista éveimről beszéltem. 
Furcsa módon Illyéstől kissé távol tartott ekkor - a dunán-
túlisága. Szenvedélyesen és öntudatosan tiszántúli voltam. 
Protestantizmus, kurucok, Erdély, szabadságharc — ez mind 
a Tiszántúllal kötődött össze. A Dunántúl — tévesen — a 
Habsburg-Magyarország tája volt a szememben. Illyés mű-
veit ismertem, voltak közöttük, melyeket szerettem, de ebben 
az időben szorosan, mélyen nem tartozott még bele az életem-
be. 

Lukács ? 

Eötvös-kollégista barátom, Szigeti József hívta fel rá figyel-
mem, valamikor 1941-ben. Die Theorie des Romansa került 
először a kezembe. A szellem merészségét, az Ady-féle 
teljességvágyat éreztem ott benne. Antikváriumokban felhaj-
tottam akkor, amit itthon Magyarországon meg lehetett 
találni tőle : A lélek és a formákat, A modern dráma fejlődésé-
nek történetét, az Esztétikai kultúrát — ma is itt van mind a 
könyveim között. S az 1945 elején vásárolt moszkvai kiadású 
írástudók felelősségétől kezdve itt van a polcaimon minden 
további könyve. Nem egy a külföldön megjelentek közül is. 
Ady s Németh László mellett ő volt az aki legerősebben szólt 

n* 



730 Dialógus 

ÚJ VERSEK 

' / / ' 

Ш и . 

SZÉPIRODALMI K Ö N Y V K I A D Ó 

bele az életembe. A realitásoktól el nem szakadó, s mégis a 
lényegiség síkján való élet igényét kaptam tőle; s a nembeli-
ség-eszmét. Ő tudatosította elsősorban bennem, hogy az 
ember zoon politikon, a történelemben formálja önmagát: 
a cselekvésen át. így lényegében az б hatása az, hogy könyv-
beszerzésem egy új irányba bővült : a marxizmus összes nagy 
politikai gondolkodója ott van ma már a könyveim között. 
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Mindenekelőtt Marx, Engels, Lenin, Lassalle, Mehring, 
Bebel, Kautsky, Plehanov, Rosa Luxemberg, Gramsci stb. 
számos munkája. A korábbi egzisztencialista élményt törölve 
egy újfajta ember- s világlátás felé indított el Lukács. Sziszi-
fuszé helyett élménnyé tette újra Prométheusz hajdani míto-
szát. Jungtól kölcsönzött kedves képemmel: az éjszakai 
helyett az európai nappali gondolathoz vezetett vissza. Őt 
tekintem így utolsó mesteremnek. Kialakult az ő segítségével 
a világnézetem. Utána már nem a mesteri, de a baráti s a 
fegyvertársi viszony lett elsődlegesen meghatározó életrajzi 
jellegű könyv-gyarapodásaimban. 

Mielőtt róluk, köteteikről szólnál, még annyit: a világiroda-
lomban kik tették rád a legnagyobb hatást ? 

Hölderlin, Baudelaire, Rilke, Thomas Mann, Dosztojevsz-
kij, kiváltképp pedig Goethe és Tolsztoj. A Faustot és a 
Háború és békét nem egy alkalommal olvastam újra. A filozó-
fusok közül Platónt, Schopenhauert, Nietzschét, Heideggert 
szerettem leginkább. A felszabadulás után Lukácson és a már 
említett politikai gondolkodókon túl csak néhány olyan írót 
tudok megnevezni, ki erősen hatott rám: Gorkij a Klim 
Szamginnal, Fagyejev a Tizenkilencenne1, Camus A bukással, 
Sartre egész életművével. S egy politikai gondolkodót emlí-
tek még: Frantz Fanont. Azt, hogy ma már több polcnyi 
a harmadik világgal kapcsolatos könyvem van, annak köszön-
hetem, hogy Sartre előszava miatt kezembe került valamikor 
— véletlenül, a hatvanas években — az ő egyik könyve: 
Les damnés de la terre. 

Gondolom, a mesterek és barátok, illetve könyveik között 
nincs éles választóvonal. 

Vonzó és megható, hogy néhány hajdani mester később 
már szinte barátjaként kezelt. így mindenekelőtt Darvas 
József : ő élete végéig egyik legközelebbi barátom s fegyver-
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társam volt. Közel kerültem Németh Lászlóhoz is. Bár az ő 
eredendő bizalmatlanságát nehéz volt áttörni. A mindent 
tragédiává, drámává hevítő veszélylátó képzelet emberi kap-
csolataiban is állandóan működött nála. A maga sajátos, 
tréfás-ugrató módján talán Illyés is szeretett. Életemnek egy 
nehéz pillanatában, 1956 októberében, mikor az emberi 
tisztességet akarták elpörölni tőlem, tüntetően állott ki mel-
lettem. Lukácstól az ún. Lukács-vita során messze szakad-
tam. De a hatvanas években ismét közelebb kerültem hozzá, 
noha ő a maga distanciatartó objektivitását emberi viszony-
latokban is mindig megőrizte. Tersánszkynak lételem volt 
a barátkozás, vele számos estét töltöttem együtt. Szóval akik 
valaha mesterek voltak, ha még éltek akkor, többé-kevés-
bé mind barátok lettek. Bár idézőjelbe kell tennem a szót: 
magam úgy néztem mindvégig rájuk, mint mestereimre. 
Meghatott mindig egy-egy baráti dedikációjuk. 

Nemzedéktársaim közül 1945 előtt Kosztolányi Ádámmal, 
Urbán Ernővel, Végh Györggyel, a Nobody Nemo címen 
egyetlen könyvét megíró Gönczy Gáborral tartoztam afféle 
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kallódó, outsider, „alvilági" írói körbe. Sokat köszönhetek 
nekik : a hajnalig elnyúló,kószáló, céltalan éjszakákban talált, 
vigasztaló, társas, együttes magányt. Az ő dedikációik, 
versajánlásaik kapcsoltak be először személy szerint is az 
irodalomba. 

A felszabadulás után az akkor induló fiatal írók, az első 
magyar szocialista írónemzedék, az ún. derékhad írói lettek 
a barátaim: Kónya Lajos, Nagy László, Sarkadi Imre, Simon 
István, Urbán Ernő s a késetten érkező Váci Mihály, hogy 
csak a már eltávozottak nevét soroljam. Az az írónemzedék 
volt ez, amely a „fényes szellők" röptét és pokoljárását végig-
csinálta, amely a történelmet szinte a sorsában hordta ki. 
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Mivel 1949-50-ben, majd 1953 és 1956 között a Csillag, 
1962—63-ban pedig a Kortárs című folyóiratot szerkesz-
tettem, szinte mindenki, aki komoly érték volt akkoriban az 
irodalomban, dedikációval is jelen van a könyveim között. 
Köztük sokan olyanok is, akik világnézetileg egyébként 
távol álltak tőlem. A világnézet, mint általában mindenkinél, 
nagyon erősen befolyásolta nálam is az ízlést. De működött 
a minőség törvénye, s a kivételes művészi s emberi tehetség 
át tudott szólni a távolságokon. Az oly eltérőn gondolkodó 
Pilinszky Jánost például mindvégig szerettem. Vonzott hozzá 
az etikus élet, az etikus emberség megérzett igénye, és nem 
utolsósorban a rendkívülien nagy művészi erő. Ily módon 
állt közel hozzám például Örkény István is. S írásai alapján 
tudtam becsülni a még oly távol élő Cs. Szabó Lászlót is 
(a nagy Cs-t, ahogy ő szokta volt aláírni nevét). Mint kommu-
nistának, mindmáig hitem, meggyőződésem, hogy az emberi 
minőség önkéntelenül bár, de végső soron mindig szövetséges. 
Meg kell tudni találni az egybehozó, egyeztető, közös sza-
vakat. 
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Könyvespolcaim mintegy mutatják, kit milyen lehetőség-
nek, formátumnak éreztem. Van, akitől minden könyv meg-
van, mástól kevesebb vagy csak egy-kettő. Akiről azt gon-
doltam, hogy kritikusként, irodalomtörténészként vagy egye-
temi oktatóként valamikor foglalkozni fogok vele, annak 
műveit hiánytalanul gyűjtöttem. A fiatalabbaknál — s ez 
számomra a Nagy Lászlóék, Csoóri Sándorék, Sánta Ferenc-
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cék, Garai Gáborék utáni generációkat jelenti — megálltam: 
nem nagyon győzném. Ott már csak esetlegesek a vásárlása-
im. Azokat a műveket veszem meg, amelyekről fiatalok közt 
sokat beszélnek, amelyekre tanítványaim hívják föl figyel-
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memet. Egyébként megelégszem azzal, hogy mint 1945-től 
kezdve mindmáig, ma is rendszeresen olvasom s gyűjtöm 
egybe a folyóiratokat (felszabadulás utáni folyóirat-gyűj-
teményem szinte teljesnek mondható). Az irodalom jelen 
folyamához már csak az kapcsol, s nem annyira egy-egy 
íróhoz való személyes kötődés. Bár itt is van kivétel. Tandori 
Dezső például a „kiemelten" kezelt íróim közé tartozik, 
minden művét megszerzem magamnak. A fiatalabbak 
gondolatvilágát, emberi tartását az ő művészete értette meg 
velem a legmélyebben és a legteljesebben. 

Akinek ennyi könyv esik a keze ügyébe — mit olvas ? 

Szakmánkból következően a célolvasás határolja be az 
életünket. Az aktuális munka (tanulmányírás, egyetemi óra, 
disszertáció-elbírálás, lektorálás stb.) szabja meg, mit ve-
szünk kézbe. S persze állandóan jönnek a friss könyvek is, 
amelyekről kötelességünk tudni. A szakma folyvást fejlődik. 
Kötelességünk megpróbálni vele lépést tartani. 

Elalvás előtti olvasási szokásaid? 

Általában, a pihenést jelzőn, nem a napi munkával kap-
csolatos műveket olvasok, hanem többnyire valamilyen újon-
nan megjelent könyvet vagy folyóiratot. Ezek közül is ilyen-
kor jobbára csak az idegen nyelvűeket. (Előfizetője vagyok a 
New York Review of Booksnàk, rendszeresen olvasom az 
Encountert és a Merkúrt, s mint a Szovjet Irodalom szerkesz-
tője természetszerűleg figyelemmel kísérem a szovjet folyó-
iratok anyagát is.) Mai magyar könyvet, főleg pedig folyóira-
tot lefekvéskor már nemigen veszek kézbe. Mindig jöhet 
egy szó, egy félmondat, egy probléma, ami felkavar, amit 
esetleg bántónak érzek. Túl sok ilyen sebet hagyott hátra 
már bennem az élet. Az idegen nyelv a napi izgalmaktól már 
egymaga távolít. 
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Az Ottlik-novella címét kölcsönözve kérdem: minden 
megvan ? Ekkora házikönyvtárból már nem is kell közkönyv-
tárba járni ? 

Dehogy van meg minden . . . Csak villámgyorsan indul-
hatok el, mehetek a források után. Belenézhetek egymás után 
ötven, száz könyvbe is, nem kell minduntalan könyvtárba 
rohangálnom értük. 

Köszönöm, hogy megosztottad az olvasókkal könyvtárad 
titkait. Persze dehogyis titkok ezek. Elv és program csendült 
ki abból, amit mondtál. Mi kívánkoznék beszélgetésünk 
végére ? 

Vedd a Babits-idézetet, az 1939-ben fogalmazott Curricu-
lum vitae bői : „Nem kell hinni, hogy aki könyvekbe menekül, 
okvetlen az élet elől akar szökni. Sokszor inkább tágítani 
akarja az életét, több életre szomjas, mint amennyit kora s 
végzete kiosztott." 

TARJÁN T A M Á S 
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ELFELEDETT ÉS ISMERETLEN MAGYAR 
ÍRÓLEVELEK I. 

Z R Í N Y I , G Y Ö N G Y Ö S I LEVELESLÁDÁJÁBÓL 

1. A költő Zrínyi elfeledett levele 1645-ből 

„Habent sua fata — litterae" — vagyis nemcsak a könyveknek, 
hanem a leveleknek is megvan a maguk története. 

Az alább ismertetendő Zrínyi-levelet majd' egy évtizede sugorgat-
tam,1 hogy néhány más kiadatlan vagy elfelejtett írólevél társasá-
gában közreadjam. 

1985-ben említést tettem róla egyik Zrínyi-kutatónknak az Or-
szágos Széchényi Könyvtár várbeli új palotájában, aki egy kicsit 
lehűtöt, mikor a levél rövid tartalmi jellemzése alapján jelezte, hogy 

másfél évtizede közreadta Bácskai Antal Szegeden, az Acta Históriáé 
Litterarum 1971. évfolyamában. 

Arra gondoltam mindjárt, hogy a közlő ugyanazt a forrást ismerte, 
amelyet én: P. Szathmári Károlynak a Hazánk s a Külföld 1866. 
évfolyamában a „Vegyes közlemények"-ben eldugott publikáció-
ját.2 Kiderült azonban, hogy Bácskai Antal a kolozsvári Állami Le-
véltár anyagából az eredeti levelet közölte; ugyanazt, amelyet P. 
Szathmári Károly is látott, több mint száz évvel korábban: csak ő 
még ifj. báró Kemény Istvánnak, a levélbeli címzett, Kemény Simon 
leszármazottjának levéltárában bukkant rá. Ilyenformán Bácskai An-
talé voltaképpen másodközlés, bár egyáltalán nem fölösleges, mivel 
betűhíven adja az elfelejtett levelet, amelyet P. Szathmári korszerű-

1 Jó két évtizede írtam egy életrajzi regényt is a költő-hadvezérről: 
Főnix-madár címmel, 1969-ben jelent meg a Móra Kiadó „Nagy em-
berek" sorozatában. 

2 P. Szathmári Károly: Zrínyi Miklós, a költő eredeti levele. Ha-
zánk s a Külföld. 1866. 10. sz. (márc. 11.) 160. 
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sített helyesírással közölt, s latin kezdő- és záróformuláit is csak ma-
gyarra fordítva. Némi többlettel azonban így is szolgál P. Szathmári 
közlése: Bácskai nem említi, hogy a levél Zrínyi kézírása-e vagy sem; 
P. Szathmáritól tudjuk, hogy „Ez érdekes levél idegen kéztől van; 
csak az aláírás Zrínyié." Vagyis, mint levelei jó részét, ezt sem saját 
kezűleg írta a költő, hanem tollba mondta íródeákjának. A Hazánk 
s a Külföld közlésében a levél évszámában sajtóhiba van: 1554 helyes 
olvasata nyilván 1654: akkor kötött házasságot Kemény János és 
Lónyai Anna fia, Kemény Simon, akinek házasságát üdvözli Zrínyi 
rövid, szerencsekívánó levele, 1654. április 25-ről, Csáktornyáról kel-
tezve. A levél címzettjéről Bácskai ezt írja: „Az 1633—1675 közt 
élt Kemény Simont 1652-ben küldte apja, a későbbi fejedelem a 
»muraközi Athenás« meglátogatására. Az eljegyzési gratuláció csak 
két évvel ezután kelt. Egyik adat sem érdektelen, politikai szempont-
ból sem! Hiszen épp 1653/54-ben járnak először Zrínyinél II. Rákóczi 
György követei; az erdélyi főúri sarj tehát megelőzte őket. Az 1654 
tavaszán kapott jókívánságoknak pedig volt folytatásuk: nem sokáig 
kellett »várni az időt, amelyben szolgálhasson« a levélíró a Kemény 
családnak. Simonról sem tételezhető föl, hogy később is — főleg a 
fejedelem apa halála utáni magyarországi szervezkedésekor — ne 
igyekezett volna találkozni és együttműködni Zrínyivel, aki Montecuc-
colit oly hevesen vádolta Kemény János bukásáért."4 P. Szathmári 
említi Kemény Simon feleségének (pontosabban: első feleségének) 
nevét is: „Zrínyi Miklós, a költő eredeti levele Kemény Simonhoz, 
a későbbi erdélyi fejedelem fiához, válaszul en- nek meghívójára, 
melyet első nejével, Allia Máriával történt összekelése alkalmával 
intézett hozzá." 

Bácskai leírja a levél pecsétjét is: „A címzés felett a második lap 
aljából kivágott papírkockára, viaszba nyomott gyűrűpecséttel. Ere-
detije egy ívnyi papírlap első lapján, a címzés a második lap hátán . . "5 

P. Szathmári említi a pecsét színét is : „finommetszésű vörös pecséttel 
van ellátva". 

A levél, valamint Bácskai Antal három másik levélközlése is 
(Bánffy Zsigmondé a besztercei főbírónak, Apafi Mihályé a besz-
tercei tanácsnak, Káinoki Sámuelé Szappanos Tamásnak) jól mu-
tatja a Habsburg-Magyarországon élő nagy államférfinak az önálló, 

3 Ld. Bácskai Antal: A Zrínyiek erdélyi kapcsolataihoz. — Levelek 
1654—1679-ből. — Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae. Acta Históriáé Litterarum. Tomus X—XI. Szeged 1971. 
8 7 - 8 9 . 

4 Bácskai: I. h. 87. 
s Uo. 88. 
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protestáns Erdélyhez fűződő kapcsolatait, amelyeket nem szűnt meg 
ápolni haláláig. 

Alighogy Kovács Sándor Iván közlése az Országos Széchényi 
Könyvtárban némileg elkedvetlenített, szinte perceken belül újabb elfe-
ledett Zrínyi-levélre bukkantam: éppen az Adalékok Zemplén-Vár-
megye Történetéhez című kiadvány oly gazdag évfolyamait lapoz-
gattam (a Caraffa-féle eperjesi vértörvényszékhez keresve forráso-
kat), s rálapoztam az I. kötet 139. oldalán egy Zrínyi-levélre — amely-
ről hamarosan kiderült, hogy a Zrínyi-levelezés köteteiből hiányzik. 

E levél majd tíz évvel korábbi, mint a Kemény Simonhoz küldött: 
a folyóiratban 1615 az évszám (Zrínyi Miklós grófnak egy levele 1615-
bôl, s hasonlóan a keltezésben is), de ez nyilván sajtóhiba 1645 he-
lyett, hiszen 1615-ben a költő még meg sem született. 

Hitelességéhez kétség nem fér: a közlő, „Fábián István tanító" 
a címzett egyik leszármazottjának tulajdonából adta ki („Eredetije 
S t é p á n Gábor birtokában"), s a költő jól ismert eredeti aláírását 
is közli hasonmásban (arról nem szól, hogy csak az aláírás szárma-
zik-e magától a költőtől, vagy az egész levél); a levél helyesírása s 
egy megjegyzése szerint („My kezönk iratával megh erőssettetöt") 
az egész Zrínyi kézírása lehetett, bár ez a mondat úgy is értelmezhető, 
hogy csak az aláírás származik tőle. 

Fábián István, a keltezés helyét nem tudván kiolvasni, így közölte 
azt: „Iratot S„ákthsemán" [!], pedig nyilvánvaló, hogy Csáktor-
nyán a helyes olvasat; másutt meg öt ponttal pontozza ki a levél egy 
helyét, s nem tudni, azért-e mert olvashatatlan vagy hiányos a levél, 
vagy pedig csak azért, mert nem tudta kibetűzni. De lássuk magát a 
levelet — közelebbről: bizonyságlevelet, testimoniumot — Fábián 
István 1896-i közlése szerint: 

„My Zriny Miklós örökös GrofF, Zala, es Somogy Varme-
gyeknek Feö Ispania etet. Adgiok mindeneknek ertessere, 
kik ez My leveleönket lattiak . . . hogy az Nemes es Vitéz-
leö Várady Stepan Ferencz Uram, nálunk ötth loval zolghal-
van, eztendeyet yo becheölettel, embersseggel ky tölthvén 
becheü neve[!], yamborölf!], menth el my theöleönk mas-
sutis lathny, halany, thanulny es probalny igiekezvén. Ennek 
bizom' saghara[!] attök[!] neky.ezMy kezönk iratával megh 
erőssettetöt leveleönket, kérvén minden rendeket zeretettel, 
hogy Stepan Ferencz Uramath yartaban, keölteben lassak 
yo zemmel, es ahol kivanthathek, zolghalattiat vegiek bíz-
vást, io kedvel, my eretheönk es az my baratsaghunkért. 
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Iratot S"ákthsemán [= Csáktornyán] 29. Április Anno 
1615. [ = 1645] 

Z[rinyi] Miklós (P. H.) 

[Hasonmás aláírás] (Eredetije Stepán Gábor birtoká-
ban) 

Közli: Fábián István, tanító'"5 

A keltezés alatt a közleményben „P. H.", vagyis Zrínyi bizonyára 
pecsétgyűrűjével zárta le a levelet. 

A bizonyságlevélben szereplő Várady Stepan Ferencről annyit tu-
dunk, hogy a Stépán (Nagy-Váradi) család Bihar és Zemplén megyei 
birtokos nemes família volt, s a XVII. században Biharban virágzott. 
Nagy Iván Szirmay Antal Zemplén megyei kötete nyomán név sze-
rint is említi Stépán Ferencet, aki „1646-ban Tokaj várában kapi-
tány volt. neje állítólag Ráskay Zsuzsanna, fia Stépán Ferencz Rá-
kóczi híve, N.-Váradon lakott 1660-ban, neje Teleky Anna, T. Mi-
hály huga volt." A Zrínyi bizonyságlevelében szereplő „Nemes es 
Vitézleő Varady Stepan Ferencz" bizonyára az ifjabb Stépán Fe-
renccel azonos, aki Teleki Mihály erdélyi kancellár húgát vette fele-
ségül. így ez a második elfeledett Zrínyi-levél is a költő-hadvezér 
oly fontos erdélyi kapcsolataihoz szolgáltat adatokat. 

A huszonöt éves ifjú grófnak, Zala és Somogy főispánjának ez az 
újabb hiteles — s az eddigi gyűjteményes kiadásokból hiányzó — 
elfeledett levele újból sürgető szükséggel veti föl Zrínyi Miklós ösz-
szes műveinek annyira hiányzó szövegkritikai kiadását. 

2. Gyöngyösi István ismeretlen levele 1703-ból 

A „magyar Ovidius"-nak, Zrínyi kortársának (s versenytársának 
egy nem egészen egyenlő fegyverzetű és igényű költői versenyben) 
műveit összegyűjtve, megbízható, kritikai igényű kiadásban bírjuk. 
Levelezése azonban nincs úgy összegyűjtve, mint a Szigeti veszedelem 
írójának. Igaz, hogy Zrínyi levelezése — az író szervező, államférfiúi 
munkája folytán is — jóval jelentősebb, de Gyöngyösi levélváltása 
is belevilágít egy másik országrész birtokviszonyaiba, családtörténe-
tébe — s ezen át művelődéstörténetébe. 

''Adalékok Zemplén-Vármegye Történetéhez. I. k. (1896). 139. 
7 Ld. Nagy Iván: Magyarország családai. X. Pest. 1863. 365. 

12 it 86/3 
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Eddig a legtöbb Gyöngyösi-levelet Thaly Kálmán tette közzé 1870— 
73 között,8 majd az utolsó közlés a költő müveit sajtó alá rendező 
Badics Ferenc tollából jelent meg, 1913-ban.9 Ezeken kívül egyetlen 
levele látott még világot nyomtatásban a Murányi Vénusz írójának : 
1703. dec. 7-én Telekessy István egri püspökhöz intézett sorai.10 

Alább közlendő levelünk szintén 1703-ból származik, s arról a 
birtokrendezési ügyről szól, amelyről 1703. jún. 11-én Csetnekről 
Koháry Istvánhoz írt soraiban is említést tett a költő: „Holnap itt a 
csetneki dominiumban Berdárka és Feketepataka nevű faluk között 
levő valamelly határbeli controversiának decidálására substitutus vice-
ispány Bárczi György uram ő klme fog kijönni, és azon terminusra 
más főrendek és böcsületes emberek is fognak concurrálni, nemcsak 
ezen nemes vármegyéből, hanem máshonnét i s ." u 

A fenti levelet a Koháry-levéltár rendezetlen részéből közölte 
Thaly: az alábbi levél Eperjesen bukkant fel századunkban, s Dobay 
Sándor magántulajdonában van.12 

Bizodalmas jo akaró Uraimékk [= Uraiméknak] 
K K K [= Kegyelmeteknek] ajánlom köteles szolgála-
tomat. 

Hogy nékem írott Levelére illy későn adok Kegyelmetekk 
[= Kegyelmeteknek] választ, kérem ne tulajdonítsa másnak, 
hanem a' mikor azon Kegyelmetek Levele kezemhez jutott, 
akkor már el butsusztak vólt a' Nemes vár megye tisztei, és 
a' medig Fő Ispány Ur a ) eő Naga [= Nagysága] pro Res-
tauratione eorundemb) nem termináltc) addig. A' Berdár-
kiak dolgáb [= dolgában] teendő Metalis rectificatiod) dol-
gában nem tudhattam mi bizonyost irnom KKK [= Ke-
gyelmeteknek]. Hanem szintén csak ma vévén említett Fő 

8 Századok, 1870. 1 2 3 - 1 2 7 ; 1871. 2 8 1 - 2 8 4 ; 1873. 5 0 6 - 5 1 0 . , 
illetve: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez. 
Bp. 1872. 2 9 7 - 3 3 6 . 

9 ltK, 1913. 6 5 - 9 8 . 
10 Adatok az egri egyházmegye történelméhez. 1907. 370—371. 
"Századok , 1870. 125. 
12 A helytörténész Dobay Sándor tanulmányát Gyöngyösi úrnő-

jéről, Széchy Máriáról, lásd: Honismeret, 1981. 31 — 32. 
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Ispány Ur eő Naga Levelét a' mellyb [= a'mellyben] ezen 
most folyó hónak 9 napjára terminál eő Naga a' Tisztekk 
[= Tiszteknek] Szutyb [= Szutyban?] akit a' fa arant,e) a ' 
melly azon Terminusson végben menvén, azután valamikor 
cum suo comoditate0 reá érkezhetik Kglmetek [= Kegyel-
metek] azon vilongó Határ el igazitássát Törvényessen fel 
venni ki kérheti Kglmetek [= Kegyelmetek] a' Nemes vár-
megye vice Ispányát, annak Törvényes végbe vitelére a' kib 
[= kiben] énis kívánok (:Isten azt adván érnem:) szolgál-
nom tudván mi némü veszedelem következik abul, ha to-
vábi azon vilongó Határ abb [= abban] a' Controversia-
ban8) lészen, a ' mellyben eddig vólt, vagyon mostis. Előbeni 
Levelem b [= Levelemben] Szent Iványi Mátyás Uramot em-
lítettem vala, hogy a' Berdarkiakk [= Berdarkiaknak] szol-
gálhatna: De mint hogy már eő Kglme [ = Kegyelme] Jele-
nikne [= Jelenikné] Aszszonyom részéről elenek [= elle-
nek] kezdet agalni, mást kellett eő Kglme [= Kegyelme] 
hellet [?] azok mellé keresni. Nékem pedig parantsolljon 
tovább is bizvást Kglmetek [= Kegyelmetek], a' mire elég-
séges lészek [?] kívánok örömest szolgálnom a' mint 
hogy Marad [= Maradok] 
KKK [= Kegyelmeteknek] 

Csetnek 2 8br [= Octobris] Köteles szolgája 
Gyöngyösi István 

Ä [ = Anno] 1703 

[A külzeten a címzés : ] 
Perillustribus et Pröis [?] 

Dnis [= Dominis] Nicoiao Mariassi de Markus Falva, et 
Balthasari Horváth de Rádek I. [?] Cöttus [= Comitatus] 
Saarosien [= Saarosiensis] Primariis Assersoribus & Dnis 
[= Dominis] et Affinibus observandis. 

Markus Falva.h) 

12* 
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a) A levélben említett főispán nyilvánvalóan Andrássy Péter gömöri 
főispánnal azonos (vő. Nagy Iván: Gyöngyösi István életrajzi ada-
tainak s származásának megállapítása. Bp. 1897. 22 kk., továbbá ItK, 
1897. 439). b) pro Restauratione eorundem (lat.) = azok tisztségé-
nek betöltéséről (ti. akik „el butsuztak vólt" hivataluktól), c) nem 

terminált (lat.) = nem hozott végzést, d) Metalis rectificatio (lat.) = 
ha tárkiigazítás, e) arant (rég.) = iránt, f) cum suo comoditate (lat.) 
= saját kényelme (alkalmatossága )szerint g) Controversia (lat.) = vi-
tatás, viszály h) A címzés magyarul = Az igen kitűnő és márkusfalvi 
Máriássi Miklós és rádeki Horváth Boldizsár uraknak, Sáros vár-
megye első táblabíráinak, tisztelt urainak és rokonainak. 

A levél hitelességét a költő életrajzába pontosan beleillő adatai, 
autográf voltát egyéb, hiteles kézirataival azonos írásképe bizonyít-
ják. 

A birtokvitáról szóló levél címzettje, Máriássy Miklós annak a 
Máriássy Istvánnak volt családtagja, akinek Csetnek és Dobsina me-
zővárosban s Berzéta, Tudna stb. községekben levő vagyonát Es-
terházy Pál nádor 1693. júl. 13-án a költőnek adományozta.13 A 
levélben előforduló Berdárka község a Thököly-fölkelésben részt vett 
Máriássy István „hűtlensége" folytán került Gyöngyösi birtokába 
1693 őszén.14 Ezzel azonban hosszas birtokvita vette kezdetét: 
Máriássy Pál már 1693. nov. 6-án megjelent a jászói konvent előtt, s 
maga és testvérei nevében levelünk címzettje, Máriássy Miklós til-
takozott a szepesi káptalan előtt.15 s perre került a dolog, amelyet a 
költő megnyert. Mire 1696 májusában Máriássy Gábor a szepesi káp-
talan előtt a pert megszüntette, de — Gyöngyösi itt közölt leveléből 
kitetszően — még maradt eligazítanivaló a határvitában, noha az 
ügyet a felek békés úton igyekeztek rendezni. 

A levél befejező része a költő egy korábbi levelére utal vissza: az 
itt említett Jelenikné bizonyára Jelenik András egykori gömöri al-
ispán feleségével azonos; az 1700. okt. 4-én lemondott Jelenik he-
lyére választották meg Gyöngyösit16, s ugyancsak ő volt az, aki meg-
szüntette annak idején a Máriássyaknak Gyöngyösi ellen folytatott 
perét.17 

13 Ld.: Badics Ferenc: Gyöngyösi István élete és költészete. Bp. 
1939. 9 7 - 9 8 . 

14 Ld. uo. 97. 
15 Uo. 
16 Ld. Badics F.: / . т . 105. 
17 Ld. ItK, 1898. 214. 
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A most közreadott Gyöngyösi-levél nem ad újat költői munkás-
ságát illetően, de mint életrajzi adalék jól illeszkedik a Thaly és Nagy 
Iván által közreadott levelezéshez, s rávilágít az öreg költő utolsó 
éveinek gazdasági gondjaira, vesződségeire. 

SZILÁGYI FERENC 

VITNYÉDY JÁNOS FRANCIA VERSE 
1663-BÓL* 

Vitnyédy István Zrínyi Miklós bizalmas híve volt: munkásságát 
jogászi, kancellári, tanácsadói minőségben fejtette ki az 1650-es évek 
elejétől egészen „a század phoenixének" 1664-es haláláig. Tevékeny-
ségét Zrínyi is, a kor magyar közélete is sokra tartotta.1 

Vitnyédy — s ezt jellemző adatnak tartjuk — egyaránt szerepel 
Nagy Iván Magyarország családai című munkájában,2 mely szándéka 
szerint „a magyar korona alatti országok összes nemes családait 
tartalmazza", valamint Házi Jenő könyvében, a Soproni polgárcsa-
ládokbán is.3 

A nemességet 1613-ban kapta meg a Vitnyédy család, tehát egy 
évvel István születése után, aki pályája, mentalitása szerint polgár-
nak tekinthető; címe, szerzett vagyona szerint nemes; nagy művelt-
sége, tevékenységének súlya, kiterjedtsége már fóemberré emelik, leg-
alábbis Bethlen Miklós, aki 1664-ben nála vendégeskedett, mint „lu-
theránus prókátort és főembert" említi.4 Zrínyi így írt róla: „Jó em-
bernek ismerem és többre tartom a jóhiszemű lutheránust, mint a 
rossz hiszemű katholikust.5 

* Ez a dolgozat az ELTE Zrínyi-szemináriumán készült. 
1 A Zrínyi—Vitnyédy kapcsolatról lásd Klaniczay Tibor: Zrínyi 

Miklós. 2., átdolg. kiad. Bp. 1964. 5 3 2 - 5 3 7 . ; Kovács Sándor Iván: 
A lírikus Zrínyi. Bp. 1985. 67, 359. 

2 Nagy Iván: Magyarország családai. XII. köt. Pest, 1865. 231 — 
233. 

3 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok. I .köt. 442. Bp. 1982. 
4 Bethlen Miklós Önéletírása. Kiad. V. Windisch Éva. I. köt. Bp. 

1955. 204. 
5 Idézi Klaniczay Tibor: I. m. 534. 
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Egyéni nagyrabecsülés és messzire tekintő politikai megfontolá-
sok fűzték egyre szorosabbra mindkét részről e kapcsolatot. Vit-
nyédynek Zrínyi érdekében kifejtett hatalmas szervező munkája a 
Zrínyi politikájával való, személyes rajongásig fokozódó azonosulás-
sal magyarázható. Klaniczay Tibor mutatja ki Zrínyi gondolatainak 
Vitnyédy leveleiben való jelenlétét: Vitnyédy annyira magáévá tette, 
oly élénk elmével dolgozta fel ezeket az eszméket, hogy érvelve ma-
gától értetődő természetességgel jönnek tollára.6 

Így volt ez Zrínyi külpolitikájával is, ismerve Vitnyédy erős 
Habsburg-ellenes beállítottságát. 363. levelében ilyen szavakkal él, 
mikor Magyarország akkori királyáról, I. Lipótról ír: „Hiszem cso-
dára méltó dolog ez, hogy koronás királya nyilván való árulója, 
hazánk és annak szabadságos törvényének poroszlója, magában min-
den úton rossz és semmirekellő".7 

A francia orientáció, mely Zrínyi külpolitikáját jellemezte, Vit-
nyédy esetében nem a nagypolitika szintjén jelentkezett: Vitnyédy 
csak végrehajtó és tanácsadó lehetett, az ő vonzódása a franciákhoz 
inkább személyesebb, nem annyira a politikához kötődő volt, bár 
ismeretes tárgyalásokon való részvétele is.8 Az alább következő ada-
tokból az is kiderül, hogy e szimpátia nemcsak saját működésében, 
de fiai nevelésében is érvényesült. 

• 

Legidősebb fiát, Jánost külföldi egyetemeken taníttatta. A fia ne-
velését erős kézben tartó apa, nem sokkal azután, hogy János haza-
tért Wittenbergből, 1659 májusában Strassbourgba küldte.9 

Az ott töltött idő gyümölcsének tekinthető az a francia nyelvű 
vers, mely egy 1663-ban, Tübingenben kiadott több nyelvű kiad-
ványban jelent meg. A versgyűjteményt Carmina lugubria címmel1" 
az 1662-ben elhunyt ifjabb Vitnyédy István" emlékére adták ki, 
tübingai tanárok, diákok — köztük néhány magyar — latin, német 
görög, héber és magyar nyelvű verseit tartalmazza. Ezek között talál-
juk Vitnyédy János, az elhunyt István bátyja francia versét: 

6 Uo. 536. 
7 Vitnyédy István Levelei 1652—1664. Kiad. Fabó András. Magyar 

Történelmi Tár, 1871. XVI. 160. 
8 Klaniczay Tibor: I. m. 642, 789. 
9 Vö. Házi Jenő: / . m. 4 4 1 - 4 4 2 . 
10 Az OSZK-ban két példánya: RM К I. 1007. 
11 Vitnyédy Istvánt 1654. jan. 2-án keresztelték, meghalt 1662. 

nov. 25-én. Vö. Házi Jenő adatai: / . m. 442. 
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Les Dieux qui tout flechissent par puissance sacrée 
Ont soubmis a leur Loix tout les hommes du monde, 
Leur temps ont mesure sur terre sur onde 
A deux doigts de longeur; Tellement que d'entrée, 

On est autant subject a leur flesches mortelles 
Estant dans le berceau qu'en suivant ce grand Mars 
Qui porte son Carquois, tou siours tout plein de dards 
De flesches envenimées, gardé de'ses Rondelles. 

Puis donc que telles loix a donné la Nature 
Modérés vos chagrins, quittes tant de douleurs 
Quittes les desplaisirs qui vous rongent le coeur 
Reprenez vostre haleine bandez vostre blessure: 

Vostre fils bien aimé jouit des saincts plaisirs 
De l'immortalité, vous ne le verres plus, 
11 est mort, il est mort, il est monté la sus, 
Ou c'est qu'il vous attend du'n bien heureux désir. 

Consolationis et intimi doloris ergo 
apposuit Filius humillimus 

IOHANNES WYTTNIEDY 
in & de Musay1? 

11 Szó szerint: „ A z istenek, akik mindenkit sújtanak szent hata'-
mukkal, alávetették törvényüknek a föld minden emberét, idejüket a 
földön és vizén két ujjnyi hosszúra mérték; már kezdetektől // Ha'á-
los nyilaik célpontjai vagyunk, a bölcsőben lévén csakúgy, mint 
követve e nagy Marsot, ki tegezét mindig dárdákkal és mérgezett 
nyilakkal telve hordja pajzsától védve. // És mivel ilyen törvényt adott 
a természet csillapítsa fájdalmát, hagyja el a sok csalódást, hagyja 
el a bánatot, mely összetöri a szívet, vegyen újra levegőt, kösse be 
sebeit: // az ön szeretett fia a halhatatlanság szent örömét élvezi, nem 
látja őt újra, meghalt, meghalt, felszállt oda, hol most boldog remény-
nyel önt várja." 
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A sirató vers szerény — néhány szabadosságtól sem mentes — verses 
magyar fordítása a következő: 

Mindenen szent erővel győző istenek 
Törvényének súlyával él e földnek embere, 
S csupán ujjuk kimérte röpke élete 
Vizén s a szárazon ; Alig születve meg 

Halálos ijjaik elé vagyunk mi tartva. 
Ringván a bölcsőben vagy járva Mars nyomán, 
Ki nyíllal, dárdákkal tegezt visel vállán, 
S mindenkor védi őt kemény jó ércű pajzsa. 

Hogy ily sorsot szabott reánk a természet, 
Nyugtassa bánatát, enyhítse kínjait, 
Tegyen gyógyírt sebére, ez mi csillapít 
Fájdalmat s azt, mi összetörné sziveinket: 

Kedves fiáé már a halhatatlanok 
Szent üdve, ám őt többé nem láthatja már, 
Halott, halott, fölszárnyalt, ott most Önre vár, 
S gyermekarcán boldogságos remény ragyog. 

A vers mint irodalmi alkotás nem képvisel jelentősebb értéket, 
ám keletkezésének időpontja igen becsessé teszi, mivel eddigi isme-
reteink szerint ez a legkorábbi olyan vers, mely magyar szerzőtől, 
magyar földön francia nyelven született,13 s ráadásul olyan időszak-
ban, melyről — Vörös Imre tanulmányát idézve — elmondhatjuk, 
hogy a Habsburg-ház ellenreformációs politikája visszavetette a fran-
cia—magyar nyelvi kapcsolatok fejlődését, s „az a sajátos helyzet 
alakult ki, hogy a francia nyelvtudás többnyire a császári-katolikus 
ideológia elutasításával állott összefüggésben".11 

Vitnyédy János francia verséből arra következtethetnénk, hogy 
János híven követte atyja elképzeléseit, ám nem így volt. Az apa és fia 

13 A z első magyarországi francia verselőnek az irodalomtörténet-
írásunk Galántai Fekete János grófot tartja. Vö. Galánthai gróf Fe-
kete János kiadatlan francia költeményei. Kiad. Rosta Lívia. Pécs, 
1933. 

11 Vörös Imre: A francia nyelv oktatása Magyarországon a XVIП. 
században. Bp. 1976. 80. Klny. a Magyar Pedagógiából. 
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viszonya igen feszült: János, ki már itthon„jóanyját megtaszigálta", 
külföldön tanulva elzüllött, korhely életet élt, párbajban valószínű-
leg meg is csonkult.15 Atyja végül megszüntette anyagi támogatását, 
ami figyelemre méltó gesztus, ismerve Vitnyédy bőkezűségét, mellyel 
többeket támogatott külföldi tanulmányaik során, mint például Dö-
mötöri Györgyöt és Fabricius Jánost, hogy két olyan alumnust em-
lítsünk, akik szintén szerepelnek a Carmina lugubriában. 

Viszonyuk később sem javult, mint arról 1664-ben írt 440. levelé-
ben Vitnyédy István beszámol: „Én reám úgy hallom, igen hara-
gusznak az udvarban és az táborban, azzal vádolnak, hiszem, hogy 
én a végre ittam volna leányom lakodalmán, adj isten az franczia 
király legyen urunk. Részeg nem voltam, meg sem bolondultam, 
hogy azt cselekedtem volna, hanem ha az volna, az, mely ebet agyon 
akarnak verni, dühös nevét költik (. . .) Az én fiam hallom igen szor-
galmatos eszköz volt ezekben."10 

Az 1664-es esztendő új fejezetet jelentett a Vitnyédy család fran-
cia kapcsolatainak történetében. Ekkor érkeztek francia önkéntes 
csapatok Magyarországra, s ezek az egységek tevékenyen kivették 
részüket a törökellenes harcból; a szentgotthárdi csata számos hőse és 
hősi halottja francia volt. 

E csapatokat Zrínyi nevében maga Vitnyédy fogadta, majd szál-
lásukon is tiszteletét tette. Itt a franciák leszögezték, „nem őfölsé-
géért, hanem miérettünk jöttek", ezek után egész este csak Zrínyi 
egészségére volt hajlandó inni a társaság.1' Vitnyédy két fia, Pál és 
Zsigmond18 is jelen lehetett e találkozón, amint erről a két gyermek 
fennmaradt albuma tanúskodik.19 Valószínűleg ez volt az első alka-
lom, amikor a francia tisztektől származó első album-beírások kelet-
kezhettek. Erre enged következtetni az a tény, hogy az albumokban 
nemcsak azonosak a bejegyzések, de néhol sorrendjük is megegyezik, 
mintha az asztalnál ülve adták volna körbe a két albumot a Zrínyi 
nevével ajkukon egyre jobb kedvre derülő francia tisztek. 

15 Vitnyédy István Levelei, id. kiad. 55. 
16 Uo. 236. 
17 Uo. 224. 
18 Vitnyédy Pál keresztelve 1649. ápr. 4-én., Vitnyédy Zsigmond 

keresztelve 1657. szept. 12-én. Vö. Házi J.: 1. m. 442. 
19 Vitnyédy Pál és Zsigmond albumai: OSZK., Oct. Lat. 135, 136. 

Itt mondunk köszönetet R. Várkonyi Ágnesnek, aki az ELTE Régi 
Magyar Irodalmi Tanszéke Zrínyi-szemináriumának figyelmét fel-
hívta az albumokra. 
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Egy másik alkalom, amelyről tudjuk, hogy sok francia volt jelen, 
Vitnyédy leányának, Erzsébetnek a lakodalma.20 Az eseményre 1664 
őszén, nem sokkal október 10-e előtt kerülhetett sor. Ekkor már 
búcsúztak a francia tisztek. 

A francia album-bejegyzések nem tartalmaznak dátumokat, köz-
vetett forrásokból azonban tudható, hogy csak 1664 nyarán és őszén 
keletkezhettek (július közepétől október közepéig), ám Vitnyédy leve-
leit lapozgatva egy névvel kapcsolatban lehetőség van pontosabb idő-
megjelölésre is. Ez a név de Mauleurier grófé, aki, mint arról augusz-
*us 5-én kelt levelében Vitnyédy beszámol,21 nála vendégeskedve épült 
tel a szentgotthárdi csatában szerzett sebéből, sőt, a gróf elmondta 
neki azt is, hogy a csatában mely franciák estek el. A felsorolt hat 
név természetesen nem jelentheti a teljes veszteséglistát, de érdekes-
ségként megemlíthetjük, hogy közöttük van az a Marqui de Villeroy, 
aki mind Pál, mind Zsigmond albumába másodikként jegyezte be a 
nevét. 

Nagy valószínűséggel mondható tehát, hogy a francia tisztek két 
alkalommal írták be nevüket az albumokba. Erre utal az a körül-
mény is, hogy de Mauleurier gróf után az egyetlen George deSeu(v)-
relen kívül nem akad olyan, aki valamelyik albumban is előrébb 
szerepelne nála. Az utolsó bejegyző is azonos mindkét helyen: Ale-
xandre de Cheneun. 

Vitnyédy Pálról Kosáry Domokos tanulmányából még azt is meg-
tudjuk, hogy rajongott a franciákért, minden idejét velük töltötte 
— még süvegét is elcserélte egy francia kalapra.22 

Vitnyédy 1664. október 18-án levélben búcsúzik Colignitól és Fili-
adastól, a franciák jeles tisztjeitől, mielőtt az utolsó „gall csapatok" 
is elhagyták volna az országot.23 A Coligninak szóló levélben nagyon 
udvarias formában kéri támogatását, ha majd egyszer (aliquando) 
fia Franciaországba megy tanulmányokat folytatni. Nem derül ki, 
melyik fiára gondolhatott, a terv csupán mint lehetőség merült fel, 
de Vitnyédy — alapos ember lévén — itt is biztosítani kívánta magát. 

Fennmaradt — és mindmáig sajnálatosan kiadatlan — könyvtár-
jegyzékéből is kiderül, mennyire érdekelte a francia nyelv és iroda-
lom, általában az idegen nyelvek ismerete. Voltak olasz és francia 
szótárai és nyelvkönyvei, de még török nyelvtant is tartott könyves-

20 Vö. Vitnyédy I. Levelei, id. kiad. 236. 
21 Uo. 230. 
22 Kosáry Domokos: Français en Hongrie 1664. Revue d'Histoire 

Comparé, 1946. 
23 Vö. Vitnyédy I. Levelei, id. kiad. 242—244. 
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polcán,24 s tudjuk máshonnan is, hogy fiait törökül ugyancsak taní t -
tatta.25 

Az elmondottakat összegezve megállapíthatjuk, hogy Zrínyi fran-
cia orientációjú külpolitikáját egyik leghűségesebb, legbelsőbb e m -
bere nem csupán politikusként támogatta, de ez a francia orientáció 
a család személyes kapcsolataira és általános kulturális érdeklődésére 
nézve is meghatározó volt. 

BÍRÓ P É T E R 

BOROSNYAI LUKÁCS SIMEON FRANCIÁBÓL 
ÁTDOLGOZOTT MAGYAR SZONETTJE 

(1778) 

Ismeretes, hogy csak nagy késedelemmel jutunk el a szonet t író 
irodalmak konfraternitásába; Faludi Ferencé az érdem a X V I I I . 
század hetvenes éveiben. Olasz sonetto formára A pipárul írott verse 
műfaji és formatörténeti je lentősége ellenére nem vált széles k ö r b e n 
ismertté. Csokonai Az esztendő négy szakasza c ímű verse már majd-
nem tökéletes szonett; az alig ismert rövid életű Farkas Káro ly 
1805-ben idegen nyelvű szonett verses magyar fordítását végzi.' 1809. 
április 11-én Kis Jánosnak írott levelében Kazinczy Ferenc túlcsor-
duló literátori öntudattal írja barátjának: „Sonettet magyarul s o h a 
nem írt még senki", rögvest mellékeli is a — tudomása szerinti — e l ső 
magyar szonettet, mely kevéssel előtte csordogált ki pennájából.® 
Kazinczy diadalmas bejelentése után csak sokkal később derült ki , 
hogy mégsem a széphalmi mestert illeti az első magyar szonett írá-

24 A Vitnyédy-könyvtárjegyzékről lásd Klaniczay T.: I. т . 533. 
Az Országos levéltárban őrzött kézirat (OL Kamarai Lymbus, ser. 
III. saec. XVII. fasc. 15—16. B. 2278) xeroxmásolatát Hausner Gá-
bor szívességéből használtam. A Vitnyédy-könyvtár olasz és francia 
anyagát érdemes lenne behatóbb vizsgálatban részesíteni, egyes téte-
leit bibliográfiailag meghatározni. 

25 Vö. Kovács S. I.: I. m. 424. 
1 Kunszery Gyula: A magyar szonett kezdetei. Bp. 1965. ( Iroda 

lomtörténeti Füzetek, 47.) 14—21. 
2 Uo . 1 3 - 1 4 , 2 2 - 2 8 . 
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sáért kijáró babér, bár a szonett világirodalmi fejlődéstől téneiét föl-
dolgozó átfogó igényű monográfia is ennyit tud a magyar szonettről/' 

Most bemutatandó példánk nem veszélyezteti — vagy aligha — 
Faludi újítását, ám tanulságul szolgálhat a szonett magyarrá válása 
folyamatának jobb megismeréséhez. 1778-ban jelenik meg „Kolosvá-
ratt a Ref. Coll. Betűivel" az Emlékezet Köveiből épült Tisztesség Temp-
loma című prédikációs kötet, amely ,,A' Néhai Méltóságos L. B. M. 
Gy. Monostori KEMÉNY MIKLÓS Urnák Uto lsó Tisztességére el-
mondatott" búcsúztató beszédeket tartalmazza különböző református 
papok tollából. Elsőként Gombási István búcsúztatója áll, utolsóul 
Basa István funerációja következik, s e két beszéd fogja közre a ben-
nünket érdeklő középső írást: Borosnyai Lukáts Siméon: Temetési 
Predikatzio. Melly által Az eleibe-adattatott Materiához képest a' 
Régi JOSEFnek a' Jákób Fiának Példája szerint. Amaz álnokság 
nélkül való igaz IZRAELITÁNAK (. . . ) Báró K E M É N Y MIKLÓS 
Urnák (. . .) Midőn az ö meg-hidegedett Tetemei az Ezer Hét száz 
Hetven-Ötödik Esztendőben Sz. Jakab Havának 16dik Napján (. . .) 
N. Sajón el-takarittatának." A prédikáció önmagában is figyelmet 
érdemlő igen modern franciás műveltségével, olykor szinte tüntetően 
fitogtatott olvasottságával, bennünket mégis az élén álló vers érde-
kel: 

OH JOSEF! ISTENI Kéz remek Munkája, 
Bal s jobb szerentsének Tüköré s Péleája: 

Most Szóiga Fogoly, majd Udvari Miniszter: 
Most Szegény Jövevény; majd Hertzeg s Fö-Mester. 

Mindenik sorban nagy s tudálatos voltál, 
Mind mikor szenvedtél, mind hogy Uralkodtál: 

Mint a' Pálma, tereh alatt nevekedtél 
S' a' Virtus szárnyain égre emelkedtél : 

Ellenségid, a ' kik téged lövöldöztek, 
Kéz ived ereje által meg-győzettek 

S e' ként lettél annak eleven Példája, 
Kinek, Idvességünk árra, Kereszt-fája. 

3 Mönch, Walter: Das Sonett, Gestalt und Geschichte. Heidelberg, 
1955. A 229—231. oldalon tárgyalja a magyar szonett megjelenését, 
Kazinczyról tud. 
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Mint Ö te-is sokat fáradtéi s' szenvedtél, 
S' a' Keresztnek utján ditsőségre mentél. 

Példát hagytál, mellyet ha mi-is követünk, 
Irigységet s' minden gonoszt meg-gyözhetünk. 

Drelincourt Sonnetjéböl szabadosabb Fordítással 
készítette B. L. S. 

Drei. Sonneto Lib. II. Sonn. XI. 

Valóban meg is találjuk a fenti magyar vers forrását a föltüntetetett 
verseskötetben: Laurent Drelincourt: Sonnets Chretiens sur divers 
sujets, Divisez en quatre Parties. Edition corrigée exactement et 
cugmentée Des psaumes penitentiaux en Vers Héroiques. A Neuf-
chatel (. . .) Ches CHARLES PETER (. . .) MDCCXXXIX.: 

SONNET XI. 

Sur Joseph 

Persecuté, vendu, condamné, misérable, 
Diversement aimé, libre, absous, glorieux ; 

Dans l'horreur d'un Cachot, sur un Char radieux; 
Tu parois toûjours Grand, et toujours admirable. 

Esclave, Prisonnier, Ministre incomparable; 
Prophete, Prince, et Fils, digne de tes Aieux ; 

Tu sens, part tout, sur toi, l'Esprit, la main, les yeux, 
Du Monarque éternel, à tes Voeux favorable. 

Pressé, comme la Palme, et souvent abatu, 
Tu relèves, plus haut ta constante Vertu, 

Et le Ciel fait plus haut éclater ta Victoire. 

Figure du Sauveur; dans tes Combats divers, 
Tu passes, comme lui, de la honte à la Gloire: 

Mais lui seul, en soufrant, a fauvé l'Univers.4 

/ . . . . 
4 Drelincourt verseskötetét Debrecenben használtuk a Tiszántúli 

Református Egyházkerület Nagykönyvtárában, jelzete: В 333. 52. 
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Borosnyai Lukács Simon (1731—1802) református lelkész volt> 
Székelyudvarhelyen és Marosvásárhelyen tanult, majd Svájcba pe-
regrinált, ahol a berni egyetemnek volt hallgatója. Hazatérve 1762-tól 
Marosvásárhelyen volt lelkész. Müvei prédikációk és funeráló beszé-
dek.5 Laurent Drelincourt (1626— 1681) neves protestáns francia pré-
dikátorcsaládból származott. Párizsban született, La Rochelle-ben, 
később Niort-ban lelkészkedett. Teológiai munkássága jelentős volt, 
értekezések mellett nagy számban írt prédikációkat és francia nyelvé-
szeti munkákat. 1677-ben jelent meg Niort-ban a Sonnets chrétiens 
című verseskötete, 1723-ban, majd 1739-ben bővített kiadása látott 
napvilágot.6 A szonett historikusai a XVII. századot, a XVIII. első 
felét a műfaj hanyatlásának tartják.1 Valóban, L. Drelincourt köte-
tét nem sorolhatjuk a szonett világirodalmi rangú művei közé, leg-
feljebb az keltheti föl érdeklődésünket, hogy a százötven szonett 
jelentős részét színezi vagy meghatározza a fiziko-teologizmus esz-
meisége.8 Maga a szerző is abban látja vállalkozásának jelentőségét, 
hogy olyan versformákban, műfajokban szólaltat meg vallásos gon-
dolatokat, élményeket, amelyek korábban „pogány" jellegűek vol-
tak. (Préface de L'auter, 1739-es kiadás) A szonett korábban elsősor-
ban világias tartalmakat kifejező versformáját Drelincourt krisztiani-
zálni akarja, ugyanígy a kötet függelékében szereplő antik metrumo-
kat is. A szerző igen sokra becsüli a költészet művészi értékeit, a 
kötetben szereplő szonettek együttesét az emberi testhez hasonlítja 
arányaiban, harmóniájában; ugyanígy párhuzamba állítja a különle-
ges, sokféle virágból kötött csokorral. Mondhatni, erősen él benne 
az a tudat, hogy a szonett értékes költői hagyományra támaszkodik, 

5 Zoványi Jenő : Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 
Bp. 1977. 92. 

6 Nouvelle Biographie Générele. Paris, 1868. XIV. torn. 746—747. 
Biográfiai adatokat közöl az 1739-es kiadás Avertissement Sur cette 
nouvelle Edition című bevezetője is. 

7 W. Mönch könyvének két fejezete is ezt bizonyítja: Die Ungunst 
des poetischen Klimas, Niedergang der europäischen Sonettdichtung. 
A francia szakirodalom is ezt erősíti meg: L. de Veyriéres: Monog-
raphie du Sonnet. Sonnetistes anciens et modems. Paris, 1869—70. 
1—II. és Ch. Asselineau: Histoire du Sonnet pour servir a l'Histoire 
de la Pensée françise. Alençon, 1856. 

8 így például: Sur les Animaux, Sur les Arbres et les Plantes, Sur 
la Lune, Sur les Eléments, Sur le Feu, Sur l'Air, Sur les Vents, Sur la 
Mer, Sur les Fontaines, et les Rivières, Sur la Navigation, Sur la 
Terre, Sur le Printems, Sur l'Été, Sur l'Automne, Sur l'Hyver. 
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nem is mond le arról az igényéről, hogy verseiben egyesítse a formai 
igényességet, szépséget a kegyességi jelleggel. (Les Sonnets (. . .) sont 
beaux et (. . .) édifians . . .) 

Drelincourt megbízhatóan és szabályosan versel végig az egész 
köteten, betartja a szonett műfaji kritériumait. Most szemügyre vett 
Józsefről írott költeménye is meglehetősen szabályos felépítésű, szó-
tagszáma így alakul: 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 3 ; 1 2 - 1 0 - 1 4 - 1 2 ; 1 1 - 1 0 -
14; 11 — 13—13. Láthatóan elég szabadon használja az endecasillabo 
sorfajtát, gyakran 12—13 szótagosra bővíti; némely sor inkább érez-
hető jambizáló alexandrinnak. Rímképlete is betartja a kialakult 
konvenciókat. 

A derék Borosnyai Lukács Simon bizony nagyon is „szabadosabb 
Fordítással" készítette versét „Drelincourt Sonnetjéből"; sajnos 
olyannyira érvényesítette fordítói szabadságát, hogy a sugalló szo-
nett formát föl sem ismerhetjük. Ha nem írja fordítása alá forrását, 
talán meg sem fordul a fejünkben, hogy itt szonett után nyomozzunk. 
Pedig ha Borosnyai Lukács Simon poétái invenciója 1775-ben fu-
totta volna annyira, hogy a francia szonettet magyarul is szonettnek 
fordítja, akkor talán most őt övezné a dicsőség az első magyar nyelvű 
szonett — legalább — fordításáért. Hiszen éppen ekkoriban alakul 
Faludi verse is; meglehet, Borosnyai hamarább veti papírra művét, 
mint talentumosabb jezsuita kortársa. így aztán csak annyi dicsőség 
jár Borosnyainak, hogy róla tudjuk bizonyosan, szonettből készítette 
verses fordítását. 

Ám az sem tanulság nélküli, ha egy pillantást vetünk ama vers-
formára, amiben Drelincourt magyarul megjelenik; mivé csorbult a 
szonettforma Borosnyai Lukács tollán. Nem feladatunk tartalmi 
összevetés végzése, de futólagos áttekintés alapján is világos, hogy 
a francia eredeti jóval tömörebb, a magyar változat narratívabb jel-
legű, terjengősebb és erősebb a konfesszionális kötöttsége, frazeoló-
giai egységei is inkább biblikus asszociációjúak. Versformáját te-
kintve ez abban is kifejeződik, hogy tizenhat sorra növekszik. Régebbi 
költészetünk egyik leggyakoribb metrikai alakzata a tizenkét szóta-
gos sor, amely páros rímekbe kapcsolódva a XVI—XVIII. századi 
költészetünkben százával bukkan föl.9 Egyik legstatikusabb metrikai 
alakzatunk, Borosnyai is ezt használja: a12a12b]2b12c12ci2d12d,2 

e12e12a12a12d12d12fi2f12. Ugyanakkor ez nem is rendeződik való-
ságos versszakba, használata a szerzőt fölmenti a strófaépítés forma-
teremtő követelménye alól, addíciós technikája tetszés szerinti bőví-
tést tesz lehetővé. Igaz, Borosnyai ezt azzal enyhíti, hogy a 11—12. 

s Horváth Iván : Balassi költészete történeti poétikai megközelítés-
ben. Bp. 1982. 1 2 4 - 1 3 0 . 
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sorban megismétli az aa, a 13—14. sorban pedig a dd rímpárt. (Ennek 
alapján arra következtethetünk, hogy Borosnyai mégiscsak egyetlen — 
még ha igen alacsony szinten poétizált — strófának fogta föl versel-
ményét.) A verssorok többsége három négy szótagos ütemre osztható 
viszonylagos szabályossággal, de találunk 4,2/4,2 osztásút is. (S' a' 
Keresztnek útján ditsöségre mentél.) 

Az elmondottakból levonhatjuk azt a következtetést, hogy Boros-
nyai elég konzervatív poétikai szemlélet szerint választotta ki műfor-
dításának versformáját. Tulajdonképpen olyan hagyományrendszer-
hez alkalmazkodott, amelynek igen kicsiny volt a variábilitása, s 
ebből a hagyományrendszerből hiányzott a szonett, ezért nem is 
tudott vele mit kezdeni. Arra még nem volt képes, hogy az örökölt 
konvenciórendszert meghaladja, s igazodni tudjon választott mintá-
jához, még ha csak a fordítás szintjén is, így ahelyett, hogy a magyar 
költészetbe asszimilálni igyekezne egy új jelenséget, a szonett disszi-
milálódik az általa ismert és érvényesnek tartott magyar poétikai 
konvencióhoz. Fordítása ezért csak zsákutca, s amivel ő adós ma-
radt, azért kárpótolt bennünket Faludi Ferenc. 

IMRE MIHÁLY 



SZEMLE 

NEMES NAGY ÁGNES: A HEGYI KÖLTŐ 
VÁZLAT BABITS LÍRÁJÁRÓL 

Kivételes találkozásból született ez a könyv. Nemes Nagy 
Ágnes szellemi öneszmélése kezdeteitől élvezi, tanulja, értel-
mezi Babits költészetét, a Babits-életművet. Erről a szubjek-
tív indíttatásról, a költő-értekező témájában való érzelmi és 
értelmi involváltságáról ad számot a nyitó fejezet, de tema-
tikusán csak ez. Mert a könyv egésze objektív érvényességet 
céloz és valósít meg, tárgyias akar lenni és az is lesz, mint 
írójának s hősének szemlélete. „Hadd használjuk úgy az él-
ményt, mint a műre irányítottság eszközét" — fogalmazza 
meg ismert pontosságával Nemes Nagy Ágnes, s szándékát 
mesterfokon váltja valóra. 

Nem szabad elsiklanunk azonban e vállalkozás — ugyan-
csak szubjektív - nehézségei fölött. Igaz ugyan, hogy aki a 
20. századi, a jelenkori magyar líra történetét akár csak cím-
szavakból ismeri, már eleve természetesnek veszi, hogy Ne-
mes Nagy Ágnes részletesen, lényegileg szólt Babitsról. 
Nemcsak a maga, de egy szélesebb költői csoport, költői 
irányzat, s történelmi metszetben: egy költői — és emberi 
— nemzedék képviseletében is. De az élmény s mondanivaló 
bősége, a téma bensősége nehezíthette is a kifejezést. Külö-
nösen az olyan alkat számára, amilyen Nemes Nagy Ágnesé, 
aki csak biztos gondolati csomópontok kijelölésével, a vizs-
gált anyag alapos szelekciójával kezd íráshoz. 

A szelekció ez esetben talán mindennél nagyobb lemon-
dással járt : az életmű értekező és epikus műfajainak mellő-
zésével a tanulmány egyedüli tárgya Babits költészete. 
Csakhogy egyfelől a szerző Babits-élménye, Babits-tudata, 

13 lt 86/3 
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másfelől kifejtésmódja végül sok mindent visszavesz abból, 
amit anyagából kizárt. Nemes Nagy Ágnes az életmű egé-
szében gondolkodik: nem téveszti szem elől Babits tanul-
mányait, noha szövegszerűen csak imitt-amott hivatkozik 
rájuk. De ezek a kifejtetlen jelzések gondolatmenetének 
integráns részei. Oly pontosan vet föl s hagy nyitva egy-egy 
kérdést, villant föl egy-egy összefüggést, hogy abban már a 
felelet iránya, az analógia alaprajza is benne rejlik. 

A könyv gondolati anyaga egy eredendő kettősségből bon-
takozik ki: Babits különlegességének és egyetemességének 
egyaránt fontos, egymást föltételező meghatározásából. Ez 
az életmű szokatlan, osztályozhatatlan jelensége az egykorú 
magyar irodalom- és eszmetörténetnek; sajátszerűségét, ere-
detiségét mindenekelőtt eszmélkedésének iránya és tárgya 
teszi. Babitsot az ontológiai alapkérdések, a megismerés 
problémái érdekelték: filozófiai távlatba állította a világ 
minden rendű jelenségeit. „A legnagyobb, legélesebb eltérés 
a szokásostól nem az, amikor környezetünkkel ellentétes 
véleményt állítunk, hanem amikor másról állítunk valamit" — 
ez a másság, az esztétikai energiává lett filozofikum avatja 
egyedülivé Babits líráját — társtalanná különösen a magyar 
költészettörténeti hagyományban. Mindenkitől megkülön-
bözteti én- és tárgyszemlélete is: hogy tehát nemcsak másról, 
de másképpen is beszél, a személyes ént rejtve, háttérbe 
vonva a mindenkori tárgy objektív megragadására tör. Leg-
alább ugyanily hangsúllyal állítja azonban Nemes Nagy en-
nek a költészetnek az egyetemességét. Több értelemben is. Ba-
bits minden ízében befogadó volt: nehezen találni az övéhez 
fogható nyitott ízlést és szellemet. Eredetisége egylényegű 
hagyomány- és stílusintegráló készségével: azért fogadhatta 
magába a lényegi koráramlatokat, mert összetéveszthetetle-
nül önmaga maradt, mindent a sajátjává lényegített át; de 
ez a feltételezettségi viszony akár meg is fordítható. S a 
Babits-élmény sem kirekesztőleges. A tisztázott végkövet-
keztetések eldöntő erejével sugallja a könyv minden mon-
data, hogy Babits elsajátítása az egész értékes magyar és 
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egyetemes irodalom befogadásának része. Szemben minda-
zokkal, akik Babitsot így vagy úgy, életében vagy utókorá-
ban a különcség vagy részérvényesség karanténjába igye-
keztek zárni, el- avagy kirekeszteni. 

A tanulmány szerint a fiatal Babits döntő hozadéka az 
objektív líra, illetve ennek egy sajátos változata. A fogalom 
Nemes Nagy Ágnesnek a modern lírával foglalkozó mun-
káiban, elsősorban nagyívű Rilke-tanulmányában már ko-
rábban is kulcsszerepet kapott. Másfelől a Babits-értelme-
zés történetében is egészen korán fölbukkant az első két 
kötetet mérlegelő Horváth Jánosnál. Tágas jelentésmezejéből 
a Rilkéről adott kép elsősorban a metaforizált tárgyiság 
tartományát rajzolta körül : azt a folyamatot, mellyel a benső 
érzelemvilág a külső természet tárgyaiba helyeződik át, meg-
sokszorozva és fölfokozva önnön hatóerejét, kifejezését. 
Horváth János egyrészt még a leíró-érzékletes plasztikusságot 
nevezi tárgyiasságnak, másrészt viszont a fiatal Babits stí-
lusreprodukciójában lát objektivitást, abban, hogy a tárgyi 
világ egy-egy részletét mint kifejezést fogja föl, abban, hogy 
„valami rajta kívül álló is részt vesz a költemény létrehozá-
sában". A hegyi költő objektivitás-fogalma folytatja és al-
kalmazza mindezeket a jelentéseket, de fölerősít egy másik 
vonatkozást is: az egyetemes én, az általános alany megkép-
zését a versben, mégpedig nemcsak poétikai nézőpontként, 
hanem etikai középpontként is, a többször emlegetett „én-
felettes" erkölcstani értelmében. 

Mindezek a meghatározások azonban merev absztrakciók 
maradnak, ha nem a pályatörténet folyamatrajzából értjük 
meg őket. A Babits-könyv egy lényegileg állandó alkat vál-
tozásainak, fejlődésének történetét beszéli el, az „állandó a 
a változóban" filozofémájának példaszerű megvalósulását. 
Nemes Nagy Ágnes alkaton a teljes személyiség dinamikus, 
önfejlesztő képességét érti, amelyet befolyásolnak, esetleg 
irányítanak, de semmiképp sem determinálnak az életrajzi 
vagy társadalmi feltételek. Az életművet három korszakra 
osztja. Részletesen az elsővel meg a harmadikkal foglalkozik. 

13» 
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Az első periódust a „tárgyias létlíra" szakaszának nevezi; a 
másodikat, a 20-as évek munkásságát átmeneti fázisként, 
aktuálisabb-személyesebb énlíraként jellemzi. Hiányoljuk a 
középszakasz, a növekvő személyesség elidőzőbb megtár-
gyalását? A könyv szuverén gondolatvezetése következete-
sen készíti elő a kései korszak, az aktuális, énkifejező lét-
líra bemutatását. 

S hogy a Babits-líra folyamata: fejlődés, azt a század tra-
gikus tapasztalatain megért tudat értékrendje mondatja ki 
Nemes Nagy Ágnessel. Hogyan mond le a „harmadik" 
Babits ifjúkora kincseiről, hogyan lép át — nagyrészt tör-
ténelmi és egyéni megpróbáltatások hatására — a díszített, 
bőséges, stílromantikus nyelvből, a grandiózusán fölépített 
versszerkezetből a megtört, megcsukló, közvetlen beszédbe, 
a lerombolt formába — erre a váltásra összpontosít a könyv, 
ez Nemes Nagy Ágnes — s egy nemzedék, egy irányzat — 
Babits-élményének végső fokozata. Együtt jár a versbeszéd 
módosulásával három, egymással rokon szerep kiformáló-
dása, melyeknek rejtett előjeleit már a korai lírában fölfedte 
a tanulmány: az áldozaté, a hírmondóé, a prófétáé. Ironi-
kusan lefokozott, kételyekkel ellenpontozott önmegjeleníté-
sek ezek a kései Babitsnál, de olyan ember tudatának, er-
kölcsiségének megnyilvánulásai, aki többet szenvedett, a lé-
tezés több rejtélyével nézett szembe, mint mások — éppen 
ezért szólhat mások nevében is, hírt hozhat nekik és figyel-
meztetheti őket. Ez az etikus reprezentáció a babitsi egye-
temesség talán legnagyobb teljesítménye. 

A hangváltás szorosabban líra- és irányzattörténeti ösz-
szefüggéseit is számba veszi Nemes Nagy Ágnes. Elsősor-
ban az avantgarde egyes elemeinek beépülését Babits lírá-
jába. Itt egy őt régóta foglalkoztató problémát érint újból, 
a magyar avantgarde sajátosan marginális szerepét két 
háború közti költészetünk jellegadó típusai mellett. Az ér-
tékhangsúly világos: a kollektív érvényű irányzati jegyek 
egy-egy nagy alkotói egyéniség szemléletéhez, kifejezéséhez 
hasonulva válnak csak magas esztétikummá. 
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Az egyes Babits-versekkel foglalkozó fejezetek is tekintet-
tel vannak a pályakép folyamatára. Minden elemzett versnek 
az egész életmű a kontextusa. Az értelmezések így bizonyos 
állandókkal élnek. Legfontosabb egy szerkezet meghatározó 
retorikai-stilisztikai modell, amely „kijelentés" és „részlete-
zés", tömörített „közlés" és „áradás" dinamikusan feszült 
egymásutánját, kölcsönhatását fejti ki a versekből. Az ellen-
tétek, a végletek feszített egysége lesz így a babitsi vers, mely 
a „labilitás határán egyensúlyos". 

A könyv tehát korszakjellemző, általános fejezetek és vers-
elemzések „egyenrangú" tömbjeiből épül föl. Igaz, hogy 
elemzései az adott periódus általános áttekintése után követ-
keznek: de nemcsak konkretizálódik bennük a gondolat, 
hanem tovább is épül, s így egy-egy versértelmezés nemrit-
kán egy következő elvi összegzést készít elő. Szövegelemző 
módszerének e könyvben három vonása rajzolódik ki külö-
nös élességgel. Először is mindig tekintettel van a versbeli 
jelentés komplexitására, s külön minden egyes költemény 
sajátos összetettségére, amelyhez a magyarázat módjának 
mindenkor igazodnia kell. Ezért pl. a hindu „theosophikus 
ének" fölfejtése lineáris, szövegkövető, A végtelen folyosó 
kompozícióját viszont átfogó pillantással, majd az egészből 
a részletek felé haladva tárja fel az elemzés. 

S milyen tanulságosak azok a megfigyelések, melyek a 
versrétegek közti feszültségről adnak számot. Kimondott és 
rejtett közlés antinómiája világosodik meg a Levél Tomiból 
zárlatában vagy a Ne mondj le semmiről soraiban : az előbbi 
logikai tartalmához az íráskép, az utóbbiéhoz a hangnem 
ellenszólama járul, termékeny feszültséggel telítve a vers 
összjelentését. Nemes Nagy Ágnes líraszemlélete igazi esély-
egyenlőséget ad a vers rétegeinek: ezek bármelyike ellát-
hat akár lényegképző, akár moduláló funkciót. Mégsem ol-
dódik fel saját ellentmondásaiban a vers: az elemek közti 
gondos differenciálás sohasem öncél, végső soron tömör, 
összefoglaló meghatározásokhoz vezet: „a Fekete ország a 
negatívum, a léttelenség, a determinált sötétség verse"; a 
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Levél Tomiból esetében: „A nem-ismertben egyedül maradni, 
földrajzi és lelki világvégén : erről van szó". 

A szövegértelmezések két további jellegzetessége szorosan 
összefügg. Nemes Nagy Ágnes számára a vers attól és úgy 
végleges, zárt szöveg, hogy a kész mű horizontján egyszers-
mind más, lehetséges megfogalmazásai is kirajzolódnak: a 
megtartott szó mögött az elvetett szó, a rögzített nyelvmű 
mögött a virtuális megnyilatkozás is — különösen Babitsról 
szólva lényeges ez, a „megvitatottság" értelmében. Magától 
értődik, hogy ilyen kényes, intuitív következtetésre csak a 
legmélyebb, vagy a könyv térszimbolikájával élve, a legma-
gasabb versértés vállakozhat. S ritka képesség hitelesíti azt 
a módszerét is, hogy a vers elsajátítását mintegy beépíti az 
értelmezésbe, beszámol a szöveg olvastán születő föltétele-
zésekről, amelyeket igazolhatnak, de cáfolhatnak vagy kor-
rigálhatnak is a vers további részei. Az Indusének vagy a 
Mint a kutya kezdetű vers lényegéhez királyi úton vezet el ez 
a szövegdinamikai megközelítés. Persze, mondanunk sem 
kell, a módszer itt is csak attól nyeri erejét, aki használja: 
csak a reprezentatív olvasó tapasztalataiból okulunk. 

S Nemes Nagy Ágneséiből lehet. A naiv versolvasó épp-
úgy gazdagodhat belőlük, mint az irodalom legfölkészültebb 
kutatója. Elementáris az esszéíró költőben az élménysugárzó 
s gondolatközlő képesség, s egyben minden programos elszá-
nás nélkül demokratikus. Döntő esztétikai, egyszersmind 
ontológiai álláspontja, hogy a nagyságban mindenki része-
sedhet : befogadóként, együtt-gondolkodóként társa lehet az 
alkotó géniusznak; vagy mondjuk így géniusz helyett: a 
„hírmondónak", mert szerzőnk idegenkedik a zsenikul-
tusztól. 

Nem ellentétezi a lét rétegeit, a tudat szintjeit ez a szemlé-
let, hanem a részesedés, a bennfoglalás alapviszonyát hang-
súlyozza ember és természet, természet és transzcendencia 
között: miként Jónás „kisebb tudat egy nagyobb tudatban". 
Ugyanezen a jogon lehet a szó — a mindenkori szó, a köz-
nyelvi-köznapi szó - szövegkörnyezete révén kinyilatkoz-
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tatás. Milyen szavakat mutat is föl Nemes Nagy Ágnes? A 
tárgy alkotó megnevezéseit. A Levél Tomiból „elbírhatatlan 
vasmadarait", a Jónás könyve sorát: „vért, zsírt és epét 
okádva körülötte", azaz e sor „zsír" szavát. „A zsír itt az 
alkimista varázsige, amely a szavak jel-mivoltát tárggyá, 
arannyá (. . .) változtatja". Olyan költői nyelv az eszménye, 
amely a jelhasználat önkényességét minduntalan áttörve, szó 
és tárgy természetes egységét villantja föl, s lehetővé teszi a 
megnevezett létező váratlan megjelenését, epifániáját. De 
Nemes Nagy Ágnes nem vall semmiféle nyelvmisztikát, mint 
ahogy szellemi alkata általában sem hajlik miszticizmusra. 
Hiszen a költői beszéd alakítottsága, szerkesztettsége érték-
vonás, a köznyelvi tudattal való érintkezése, áthallása pedig 
aiaptény a szemében. 

Talán nem jogtalanul lendült ki vizsgálódásunk ilyen álta-
lánosítások, absztrakciók felé. Ez a tárgy, ez az életmű Ne-
mes Nagy Ágnes legfontosabb közlendőit hívta elő. Ebben 
irodalomszemlélete, erkölcsisége, világtapasztalata legérvé-
nyesebb mintáját találta meg. Még egyszer: nem a kirekesz-
tés, hanem az egyetemesség jegyében. (Magvető Könyvkiadó, 
1984.) 

BÁRDOS LÁSZLÓ 

A MAGYAR SHAKESPEARE-TÜKÖR* 
KRITIKATÖRTÉNETI JELENTŐSÉGE 

„Válogatásunk célja az volt, hogy közérdekű könyvet szerkesszünk 
Shakespeare magyarországi megismeréséről, értékeléséről, meghono-
sodásáról" — olvassuk a kötet magvas bevezető tanulmányában; s 
mivel ezt a feladatot a kínálkozó anyag zavarbaejtő bősége miatt, 
úgymond, „közmegnyugvásra megoldani nem lehet", a tanulmányt 
író Maller Sándor megköveti a gyűjteményből kiszorult szerzőket, 

* Magyar Shakespeare-tükör. Eszék, tanulmányok, kritikák. Szerk. 
Maller Sándor és Ruttkay Kálmán. 
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hozzánk pedig így fordul: „Az olvasókat és bírálókat arra kérjük, 
ne azt vegyék számba, ami kényszerűségből kimaradt a kötetből, 
hanem ami benne van." (52—53. 1.) Nos, az olvasókat meglágyíthatja 
ez a captatio benevolentiae, a bírálókat azonban nem fegyverezheti le, 
hiszen tisztükhöz tartozik a válogatás munkáját ellenőrizni, amihez 
a kihagyásra ítélt anyagot éppúgy fontolóra kell venni, mint az anto-
lógiába bekerült írásokat. Ha most mégis leszögezzük, hogy a kötetet 
összeállító Maller Sándor és Ruttkay Kálmán jó arányérzékkel kivá-
logatott gazdag anyagot tudott leleményes szerkesztői munkával 
sokatmondóvá, sőt önmagán túlmutató jelentőségűvé átlényegíteni, 
akkor ezt nem a kérésnek engedve s a kimaradtak fölött eleve szemet 
hunyva tesszük, hanem a megvalósultat összevetve azzal, ami — 
avatatlanabb kezekben — megvalósulhatott volna. Eszünkbe juthat, 
1916-ból, Babits kifakadása a Nyugatban, amikor a költő, a magyar 
Shakespeare Bizottság jubileumi évkönyvét kommentálva, a három-
százados ünnep kegyeletes hangulatát bosszús kérdéssel törte meg: 
„Hát nem tudja a magyar irodalom Shakespeare nagy, meggyümöl-
csöztető szelleme iránt jobban leróni háláját, mint a felesleges dolgo-
zatok e sivár tömegével?" (355. 1.) Ezzel szemben a mostani, nem 
évfordulóra készült gyűjteménynek sikerült valóban közérdekűvé vál-
nia, s ha nem lesz is olyan olvasó, aki minden egyes szemelvényben 
egyforma érdeklődéssel mélyed el, olyan sem igen lesz, bármilyen 
célból ütötte föl a könyvet, aki e kiszemelgetett írások túlnyomó ré-
szében ne találná meg a neki valót. Maller Sándor, aki diplomáciai 
pályafutása végén láthatólag ifjúkori szerelméhez: ahhoz a hatás-
történeti kutatáshoz tér vissza, melyet egykor Osszián Magyarorszá-
gon (1940) című munkájával jegyzett el, s Ruttkay Kálmán, aki több 
évtizedes filológusi munka jussán, Arany és Vörösmarty Shakespeare-
fordításainak kritikai kiadását sajtó alá rendezve (1961, ill. 1983.) 
tett szert e kötetben busásan kamatozó tapasztalatokra, szerkesztő-
párosként olyasmit hoztak létre, ami különféle szakmák érdeklődé-
sére tarthat számot. 

Éppen ezért, mielőtt a kötet kritikatörténeti tanulságaiból adnánk 
némi ízelítőt, előre kell bocsátanunk, hogy beszűkítő nézőpontunk 
nem lesz képes e sokrétű gyűjteménynek igazságot szolgáltatni; a 
kritikai normák és módszerek kutatóján vagy a Shakespeare-szakiro-
dalom búvárain kívül legalább annyi haszonnal forgathatja e szöveg-
gyűjteményt a színháztörténész, a fordítás elméletére és gyakorlatára 
kíváncsi kiadói szakember, az inspirációt kereső színházi rendező 
vagy színész, a magyar értekező próza stílustörténetéből erőt gyűjteni 
kívánó író, az órájára készülő irodalomtanár, s az értékrendszerek 
átalakulására és küzdelmére összpontosító művelődéstörténész. A 
válogatásnak ráadásul nem csekély érdeme, hogy e szakmai körök 
ellátásán túl, s éppenséggel nem ezek rovására, gondoskodni tudott 
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a Gondolat Kiadó által megcélzott közönségről: az ún. „művelt át-
lagolvasókról" is, akiknek teherbíróképességét e tapintatosan mére-
tezett és előzékeny dramaturgiával változatossá rendezett szemelvé-
nyek bizonyára nem haladják meg. A rajzokkal, fotókkal és színla-
pokkal illusztrált kötet tanulmányain, színikritikáin, levélrészletein és 
egyéb írásain át mindnyájan élvezetes képet kaphatunk az utóbbi két 
évszázad magyar kultúrájáról — Shakespeare tükrében. (S ha mind-
ehhez hozzátesszük, hogy mennyire jogosan hiányolja Keresztury 
Dezső az Enciclopedia dello spettacolo című színházi lexikon Shakes-
peare-tanulmányának hatástörténeti áttekintéséből a Közép-Európá-
ról szóló fejezetet, s mutat rá ezzel „a nemzetközi Shakespeare-kutatás 
egy méltatlanul s helytelenül árnyékba került területére" (531. 1.), 
akkor bátran javasolhatjuk e reprezentatív gyűjtemény — bizonyo-
san ki is fizetődő — angol nyelvű kiadását.) 

Nem állítjuk persze, hogy e kötet megszerkesztésének ez volt az 
egyetlen üdvözítő módja; egy-két válogatási dilemmát alighanem 
magunk is másképpen döntenénk el. Mivel a kötet bevallottan igyek-
szik a Shakespeare-Att/toz meghonosítását is bemutatni, szívesen 
olvastunk volna egyet azokból a cikkekből, melyek a David Garrick 
rendezte stratfordi Shakespeare-ünnepségekről adtak megkésett tudó-
sítást, egyúttal magyar írók kultuszát szorgalmazva — például a 
Honművész 1834-ben közölt cikkét (Shakespeare-innep Stratfordon, 
1769. Sept. 6-án). A szerkesztők anyagfeltárásának példamutató mély-
ségét látva, s az eddig folyóiratokban elsüllyedt vagy kéziratban lap-
pangó, először itt közölt írásokból (például Toldy Ferencéiből, 90— 92. 
1.) következtetve bizonyosnak látszik, hogy maguk a válogatók sem 
bánták volna, ha a Kiadó (még) bőkezűbben méri a rendelkezésükre 
bocsátott terjedelmet, s a kényszerű rövidítésnek nem esik áldozatul 
néhány ide kívánkozó szemelvény, köztük Kéry László fontos monog-
ráfiájának (Shakespeare vígjátékai, 1964) részlete. Végül nehezményez-
zük, ad hominem, hogy Ruttkay Kálmán, tiszteletre méltó szerény-
ségből, kihagyta máig alapvető tanulmányát Klasszikus Shakespeare-
fordításainkról (1965). Azonban e néhány, láthatólag helyszűkéből 
adódott, csak üggyel-bajjal kipécézhető hiány felsorolásával anélkül 
estünk túl a recenzens kötelező zsörtölődésén, hogy értékelésünk 
lényegét meg kellett volna változtatnunk : az anyagválogatás gazdag, 
arányos, egyenletes, és a legkülönfélébb olvasói rétegek igényeit tudja 
egyszerre kielégíteni. 

Szűkebben kritikatörténeti szempontból a kötet tanulságos anya-
got kínál az utóbbi idők hevesen vitatott dilemmájához: összemér-
hető eredményeket adó, s így tudásfelhalmozó tevékenység-e a kritika, 
vagy összemérhetetlen, ún. „inkommenzurábilis" korszakok és foga-
lomkészletek váltakozásából áll, melyek nem hozhatók közös neve-
zőre, s így eleve le kell mondanunk az ismeretgyarapító, ún. „kumu-
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latív" tudományosság követelményéről? Az újarisztoteliánus R. S. 
Crane már az 1950-es évek elején úgy látta, hogy az irodalomkritika 
„soha nem volt és ma sem egységes tudományág, (. . .) hanem külön-
böző, többé-kevésbé összehasonlíthatatlan »rendszerek« vagy »nyel-
vek« halmaza, amelyek bármelyikében egy adott kérdés (. . .) szükség-
szerűen mást jelent és más válaszra számíthat, mint a többi, ugyanez-
zel foglalkozó rivális kritikai nyelvben".1 George Watson, az angol 
kritika történetéről írott könyvében (1962) megtámadta a korábbi 
kritikatörténetek előfeltevését, mely szerint az irodalomkritika egy-
nemű tevékenység volna, s története során az egymásra következő 
kritikusok ugyanazokra a kérdésekre adnának különböző válaszokat. 
Szerinte a kritikatörténet nem eszmék fejlődése, hanem hirtelen for-
radalmaktól tarkított káosz; nem ugyanazokról a kérdésekről folyó 
több százados vita, hanem a vita kialakuló előfeltevéseinek ismétlődő 
elutasítása; a nagy kritikusegyéniségek „nem hozzájárulnak, hanem 
félbeszakítanak".2 René Wellek, erre válaszolva, nem tartja ennyire 
kétségbeejtőnek a helyzetet, lát folytonosságot, s a kritika történetét 
néhány alapeszméről folytatott hosszú vitának tekinti.3 Szembeszáll 
Thomas S Kuhn paradigmaváltás-elméletének kritikatörténetre való 
alkalmazásával, azaz nem fogadja el Grant Webster álláspontját, 
mely szerint a kritika története a nagy kritikusok mint „mintapéldá-
nyok" által kidolgozott, követők által alkalmazott, végül, felbomlá-
suk előestéjén, „kodifikálok" által szentesíteni kívánt „szabályzatok" 
egymást forradalmi úton kiszorító szakaszaiból állna, s ezek annyira 
különneműek volnának, hogy köztük a merő időbeliségen túl sem-
minémű folytonosság vagy akár logikai összefüggés nincs, az igazság 
egyetemes és maradandó kritériumai híján tévességüket kimutatni 
lehetetlen, s leváltásuk cáfolat vagy bármiféle érvelés helyességétől 
nem függ.4 Az ICL A budapesti kongresszusán, 1976-ban, Wellek 

' R . S . Crane: A kritika nyelvének sokfélesége. Ford. Zombory 
Erzsébet. Helikon. 1976. 610. L. még erről R. S. Crane, Richard 
McKeon és Elder Olson további gondolatait Critics and Criticism 
Ancient and Modern. Szerk. R. S. Crane. Chicago. 1952. 5—12., 
148-149 . , 1 7 4 - 1 7 5 . , 463 -545 . , 5 4 6 - 5 5 2 . 

2 George Watson: The Literary Critics. Harmondsworth, Middle-
sex. 1968. (Első kiadás: 1962.) 1 0 - 1 1 . 

3 René Wellek : Poetics, Interpretation, and Criticism. (1974) R. W. : 
The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill. 1982. 33. 

4 René Wellek: An End to Criticism ? The Georgia Review, Spring. 
1980. 182—183., 184., 188. A tanulmányszerű recenzió (ún. „essay-
review") tárgyául szolgáló mű: Grant Webster: The Republic of 
Letters: A History of Postwar American Literary Opinion. Baltimore. 
1979. 
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kifejtette, hogy Kuhn elméletének elfogadása a kritikában azt ered-
ményezné, hogy minden nézeteltérést rivális paradigmák összemér-
hetetlen nézőpontjaira lehetne fogni, ürügyet nyerve így a racionális 
megvitatás alapszabályainak mellőzésére, holott a kritikában nincse-
nek olyan teljes forradalmak, mint amilyeneket Kuhn a tudomány-
történetből kiolvasott, sőt a problémák folytonosságán kívül a tudás 
növekedésének is tanúi lehetünk.5 Bár legkétkedőbb pillanatában 
Wellek úgy látta, hogy saját kritikatörténetében nem sikerült meg-
győző fejlődésképet adnia, és sem az irodalomtörténeti, sem a kritika-
történeti evolúció eszméjében nem tudott hinni többé, mindez még 
ekkor sem jelentette számára minden folytonosság lehetetlenülését — 
a kritikai érvelés története nem fejlődés, a vita mégis ugyanazokról 
az alapeszmékről folyik." 

A Magyar Shakespeare-tükör szerkesztésmódja kimondva-ki-
mondatlanul ehhez a dilemmához kínál megvizsgálandó példaanya-
got; figyelmünket a magyar Shakespeare-kritikának tematikus foly-
tonosságot biztosító főmotívumaira irányítja, nemegyszer lábjegyzet-
tel is utalva az adott téma korábbi vagy későbbi felbukkanásaira a 
köteten belül. Eközben bőven van alkalmunk elgondolkodni azon, 
hogy a tematikai folytonosság dacára ugyanarról szólnak-e az utóbbi 
kétszáz év bizonyos (egymással vitázó) Shakespeare-kritikái, össze-
mérhetők-e egymással a közös vitakérdést más-más nézőpontból és 
módszerrel feszegető eszmefuttatások megállapításai, s így végül 
folyamatosan gyarapodik-e tudásunk Shakespeare műveiről (ahogy 
a kritikára alkalmazott „kumulatív" tudományfelfogás értelmében 
gyarapodnia kellene), vagy legföljebb csak az egyes nézőpontokon 
belül számíthatunk ismereteink fejlődésére, a következő nézőpont 
azonban az így szerzett tudásnak nem veheti hasznát s minden szem-
léletváltás után a munkát elölről kell kezdeni? 

A kötet sugallta válasz összetett. A vitatéma folytonosságának 
meggyőző példája lehet a költői, illetve színi hatás elsődlegességét 
hirdető kritikusok összecsapása, különböző kontextusokban, Bajza 
és Henszlmann dramaturgiai vitájától Babits, Rédey Tivadar, majd 
Mészöly Dezső és Vas István fordításelméleti nézeteinek szembesíté-
séig (108 -128 . , 3 5 5 - 3 6 6 . , 367., 4 3 8 - 4 4 6 . , 4 6 7 - 4 7 0 . 1.), s bár már 
Vörösmarty a kettő egységét szorgalmazta, a másfél évszázados, 
előzményeiről idővel megfeledkező polémia végül is hozzájárult a kér-

5 René Wellek: Reflections on my History of Modern Criticism. 
R. W. : The Attack on Literature and Other Essays. Chapel Hill. 
1982. 1 4 4 - 1 4 5 . 

6 René Wellek: The Fall of Literary History. Uo. , 77. 
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déskör tisztázódásához. Hasonlóképpen világították meg az 1950-es 
és 1960-as évek színikritikái a túlzott filológiai rekonstrukció, illetve 
a mindenáron erőltetett aktualizálás végleteinek tévútjait Shakes-
peare színrevitelében. (Vő. 475-477 . , 5 2 3 - 5 2 7 . , 5 5 2 - 5 5 5 . 1.) A 
szöveggyűjtemény olvasója a tematikai folytonosságnak mégsem 
csupán problématisztázó hasznát veheti észre, hanem azt is, hogy az 
összemérhetőséget biztosító közös nevező létrehozásához a „tárgy" 
azonossága gyakran elégtelen. A szerkesztés jóvoltából egymás után 
olvassuk Nagy Lajos Shakespeare ellen című írását (1923), mely sze-
rint Shakespeare pszichológiája „túldicsért" és „abszolút primitív", 
s még azt „a nívót sem üti meg, melyet a jobb írók pszichológiája már 
elér, ami még szintén messze van az igazitól" (392—393. 1.), majd 
Harsányi Kálmán II. Richárd király című írását (1925), mely ámulva 
tűnődik azon, hogy „a lélekrajzok roppant shakespeare-i mappájá-
ban" miként szorulhatott e „krónikahangú" drámába „az a hajszál-
mérlegen latolgató modern lélekelemzés, mely egy betegesen finom 
hermafrodita lelket tud végső rejtekéig fölkutatni és napvilágra tár-
ni". (394—395. 1.) A két kritikus más-más darabokra hivatkozik 
(Nagy Lajos az Othello, a Lear király és a III. Richárd lélektanát 
marasztalja el), ennél is fontosabb azonban, hogy különböző iroda-
lomfelfogással közelítenek tárgyukhoz (Nagy Lajost erős szociális in-
dulat fűti, s az irodalom társadalmi felelősségére összpontosít; a 
Shakespeare-drámák hatásában, sőt belső tendenciájában is haladás-
ellenes mozzanatokat vél fölfedezni). Kettejük végletesen eltérő véle-
ménye Shakespeare pszichológiájáról a szemléleti kiindulópontok 
meghatározó szerepére utal. Ám az antológiából kiviláglik e kérdés 
másik oldala is: hiába beszél két kritikus egyazon szerzőnek ugyan-
arról a művéről, s hiába fogalmaz meg róla nagyon hasonló érték-
ítéletet, az egybeesés külsődlegesnek és véletlenszerűnek bizonyul, ha 
más-más kritikai nézőpont és kritériumkészlet, s talán különböző 
normahasználati mód is húzódik meg mögötte. A szerző és mű 
viszonyára összpontosító kifejezéskritika az őszinteségnek és sponta-
neitásnak nyújtja a pálmát, a mű és az ábrázolt világ megfelelését 
firtató ábrázoláskritika a valósághűség elért foka szerint rangsorol, 
a műnek a befogadóra gyakorolt hatását figyelő hatáskritika a taní-
tás, gyönyörködtetés, megindítás stb. eredményességét jutalmazza, a 
mű belső viszonyrendszerét elemző tárgykritika a részek egységet 
adó koherenciájától teszi függővé ítéletét.7 A magyar Shakespeare-

7 E terminusokat M. H. Abrams nyomán alakítottam ki; vö. 
M. H. Abrams: The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the 
Critical Tradition. New York. 1958. (Első kiadás: Oxford University 
Press. 1953.) 3 - 2 9 . 
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kritika két évszázada mind a négyféle kritikai orientáció példáiban 
bővelkedik, sajátos elméleti problémáikkal együtt. 

Az 1830-as évek kritikái gyakran figyelik a befogadóra gyakorolt 
hatást. Hatáskritikai kérdést feszeget Döbrentei Gábor 1830-ban, 
amikor azon tűnődik, megjelenítse-e Banquo lelkét egy színész a 
Macbeth-ben, s úgy foglal állást, hogy „az efféle teátrumi masinéria 
már az ismeretes játékszíni eláltatáshoz tartozik, a nézőnek moz-
gásra hozatott képzelése mintegy önkénytesen kíván megcsalódni, s 
minthogy az ember a csupasz észképnek, sőt érezhető indulatnak is 
hamar emblémát szeret kigondolni, nem esik ellenére itt a léleknek 
mint a lelkiisméret kínzójának allegóriás látása." (82.1.) Hatáskritikai 
szempontból ítél a Rajzolatok színikritikusa, Ö. T., amikor 1835-ben 
Shakespeare-t „minden drámaírók közt legnagyobb, legmegrázóbb, 
leghatóbb" címmel tünteti ki (87.1.). Egy befogadás-lélektani tárgyú 
eszmefuttatásban (1837) Tóth Lőrinc tulajdonképpen az ábrázolás-
kritikai, illetve hatáskritikai normakészlet elsőbbségén töpreng, hogy 
végül az utóbbi mellett döntsön. „Akár való, akár költött legyen 
valamely történet, az emberi indulatokra, s az akarat által az emberi 
cselekedetekre egyenlőn képes hatni" — állapítja meg, s a „szigorú his-
tória-búvárok" ellenében védelmébe veszi a költészetet, mely a való-
ság híján, bár a valószínű fikció jóvoltából is, igenis képes gyakorlati 
hasznot hozni: megindít és tettre serkent. A reformkori kritikus a 
magyar történetírásból mer ellenpéldát hozni: „jobban hat ránk р. o. 
egy Rómeó, egy Desdemona sorsa Shakespeare mesterkezétől költve, 
mint Hunyadi László igaz története, ha úgy adatik elő, mint azt a 
különben minden tiszteletre méltó Virág előadá." (94. 1.) (A hatás-
kritika introspektív és impresszionista változatban éled majd újjá 
a századfordulón Ignotus bírálataiban, melyek a befogadás közben 
tapasztalt szubjektív érzelmek már-már önmutogató taglalását nem-
egyszer szinte kultusszá avatják. Az Antonius és Kleopátra méltatása-
kor az utolsó felvonás „lélegzetre nehezedő, orgonabúgásos hatása" 
foglalkoztatja, s azt fürkészi, „hogy a darab olvasása közben mi 
okozza azt a zaklatott és agyonhajszolt" érzését s a „mozsárbatörő, 
netovábbos színpadi hatást". (269—270. 1.) 

A XIX. század középső harmadában a kritikai beállítódásfajták 
egymást kiegészítő társítása tűnik szemünkbe, a tárgykritikai szem-
pont előtérbe kerülésével. A Coriolanust méltató Bajza, 1842-ben, 
történeti hűség, lélektani valószerűség és költészeti kiválóság egysé-
gét csodálja (110—111. 1.). Henszlmann Imre ugyanebben az évben 
a Regélő lapjain a hatáskritika egyoldalúan érvényesített normáival 
szemben tárgykritikai orientációt szorgalmaz, melynek fő kritériuma 
„a tervnek létszeres (organikus) kényszerűsége, s jellemek szükséges 
fejlődése, mit kivált Othellóban csodálnunk kell". Tiltakozik az ellen, 
hogy a szerkezet értékét a közönség kíváncsiságának felcsigázott álla-
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potán mérjék le, ugyanis jó szerkezetnek szerinte „a cselekvények 
szükséges egymásba szövődését, a következményeknek előzmények 
általi föltételezését" kell tartani, s a kritika feladata a „lényegesbe, a 
jellemek kifejlődésének pszichológiai kényszerűségébe behatni." 
(124—126. 1.) Az 1840-es években ábrázoláskritikai és tárgy kritikai 
normák egyesítésével dicséri Vahot Imre, majd Vas Andor (Hazucha 
Xavéri Ferenc) a Lear királyi. (130. 1.) Gyulai Pál, 1864-ben, vitába 
száll Gervinus értelmezésével, mely A Szent-Iván éji álom megírásá-
nak alkalmát (lakodalmi ünnepély) csak említi, de nem hozza össze-
függésbe alapeszme, cím, jelleg és felépítés magyarázatával, holott az 
alkalomszerű szándék sajátosságaiból „kiindulva minden rész egy 
organikus egésznek fog feltűnni, s nincs szükségünk erőltetett ma-
gyarázatra, melyhez nem egy német esztétikus kénytelen folyamodni." 
(231 — 232. 1.) Gyulai azért is dicséri ezt a művet, mert ami Shake-
speare elődeinél díszítmény volt, nála mélyebben olvad „a mű orga-
nizmusába". E gondolatmenetben a kifejezéskritikai szempont a 
tárgykritikait egészíti ki (229. 1.) 

Századunkhoz érve szerző és mű viszonyának mérlegelése lesz 
mind gyakoribb. Cholnoky Viktor azon töpreng, hogy Shakespeare 
alakjai közül melyik szólaltatja meg a költő saját énjét; úgy érzi, 
főként Athéni Timon és — még inkább — V. Henrik, bár Shakes-
peare „individuális kivoltát alig lehet megállapítani abból a har-
minchét oszlopból, amit maga köré emelt". (264. I.) A fiatal Lukács 
György írása (1909., megjelent 1911-ben) elsősorban kifejezéskritikai 
szempontból közelíti meg Shakespeare drámáit, amikor úgy véli, 
nincs jogunk olyan problémákat vizsgálni s értékelni bennük, ame-
lyek fölvetése nem állt a szerző szándékában. Mivel Shakespeare-t 
szerinte a drámai jellemek viszonyából fakadó tragikus érzések meg-
nyilvánulási módjai érdekelték, a kritika csakis ebből a szempontból 
ítélhet, normáit csakis az alkotó szándékából vonhatja el. „Minden 
más követelmény velük szemben igazságtalan lenne, olyat kívánva 
tőle, ami még szándékolva sem volt, aminek sikerülése vagy nem 
sikerülése így kérdés tárgya sem lehet." (325. 1.) Babits azt figyeli 
meg, hogy Shakespeare „alakjain át" mindig maga a költő beszél, 
„mégis szavaitól az alakok kapnak reliefet; hangjából az ő hangjuk 
is kihallik", és verseiben se tudjuk, „hol végződik a maga érzése, s 
hol kezdődik a költött?" (365 — 366. 1.) A szerző életrajzi élményének 
összefüggését keresi művével, a kifejezéskritika stratégiájához folya-
modva, Schöpflin Aladár, jóllehet tudja, hogy Shakespeare „mindenki 
másnál jobban tudott önmagából kiszakadni és mások, szereplő sze-
mélyek lelki életébe belehelyezkedni" (410—411. I.). Németh László 
szerint a modern íróknál könnyű észrevenni belső élettörténet és 
létrehozott művek összefüggéseit, viszont „Shakespeare művein (s 
ez inkább érdemük) nem üt át így az író története," bár kései drá-
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máiban átsejlik lelki fejlődésének egy-egy stádiuma (455. 1.). Benedek 
Marcell azt olvassa ki Shakespeare hőseinek sorsából, hogy alkotó-
juknak a magányosság lehetett egyik legnyomasztóbb élménye (472. 
1.). Keresztury Dezső szerint Shakespeare müvei függetlenedtek 
szerzőjüktől, az emberiség nagy személytelen műalkotásainak rend-
jébe léptek, az Iliásszal, Odüsszeiával, a görög tragédiákkal és a Bib-
liával; a drámaíró személyére vonatkozó viták legföljebb szakmai 
köröket foglalkoztattak, egy-egy pregnáns sora viszont szállóige 
lett, melyet sokan úgy használnak, hogy eredetét nem is tudják. 
( 5 4 1 - 5 4 2 . 1.) 

Felelőtlenség volna egy szöveggyűjtemény — mégoly gondosan 
szerkesztett és reprezentatív — anyagára szorítkozva messzemenő 
következtetéseket levonni a magyar irodalomkritika, vagy akár csak 
a Shakespeare-kritika korszakváltásairól; annyi azonban bizonyos, 
hogy ez az antológia serkenteni fogja a kritikatörténeti kutatásokat. 
Ezért kér helyet a könyvespolcon az utóbbi években megjelent olyan 
kritikatörténeti olvasókönyvek mellett, mint A magyar kritika évszá-
zadai első három kötete (Rendszerek A kezdetektől a romantikáig 
Szerk. Tarnai Andor és Csetri Lajos. Bp. 1981.; Irányok Romantika, 
népiesség, pozitivizmus Szerk. Fenyő István, Németh G. Béla, Sőtér 
István. I—II. Bp. 1981.), vagy a Pennaháborúk Nyelvi és irodalmi 
viták 1781-1826 (Szerk. Szalai Anna. Bp. 1980), illetve a Tollharcok 
Irodalmi és színházi viták 1830—1847 (Szerk. Szalai Anna, Bp. 1981.). 
Ha egyszer valaki meg fogja írni a magyar kritika nézőpontjának 
változásait az utóbbi két évszázad folyamán, keresve sem találhat 
alkalmasabb vizsgálati anyagot hozzá, mint a magyar Shakespeare-
kritika gazdag termését: a „tárgy" azonossága nemcsak a nézőpont 
ítéletformáló beavatkozását szemlélteti tanulságosan, hanem segít 
arra is válaszolni, hogy milyen értelemben tekinthetjük feltétlenül 
ismeretgyarapítónak a kritika tanulmányozását. A Shakespeare-kri-
tika olvasása megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy a kritika 
mindenkor egyszerre normatív értékelés és értékelő normaképzés, 
s e kétoldalú tevékenység utóbbi aspektusa révén bepillantást enged 
az adott kor értékválasztó vívódásaiba. Újra bebizonyosodik szá-
munkra, hogy a kritikai válasz legsajátosabb eredménye nem a tár-
gyára vonatkozó ítélet, hanem az ítélet megformálása közben tisztá-
zott normakészlet, mely a kritikus értékrendjét, azaz végső soron: 
közvetett létértelmezését is kifejezi. A kritika kettős természetéből 
adódik, hogy jelentősége valamelyest függetlenedhet a tárgyáról kö-
zölt ismerettől. A kritika bizonyos értelemben még akkor is ismeret-
gyarapító tevékenység lehet, ha egyes korszakainak más-más néző-
pontú ítéletei nagyrészt összemérhetetlenek; tárgyához tán nem jut 
egyenletesen közelebb (hiszen részben maga konstruálja meg azt, s 
mindig másképpen), de mind többet fed föl a normáit tisztázó kritikus 
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értékrendjének változásairól, a normaválasztás és normahasználat 
kölcsönhatásában megmutatkozó kritikusi világnézetről. A Magyar 
Shakespeare-tükör a kritikatörténeti stúdiumok hasznát is bizonyítja. 
(Gondolat Könyvkiadó, 1984.) 

DÁVIDHÁZI PÉTER 

RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS: MAGYAR LANT 

Kritikát írni sohasem volt hálás feladat. Manapság különösen nem 
az. A tér is beszűkült, mintha a napilapok is inkább kényszerű köte-
lességnek tekintenék közlését, a folyóiratoknak is már-már hagyo-
mányosan a végén helyezkedik el a kritikai rovat; a szakmai közlö-
nyök esetében sincs másképp. A betűtípusok is kisebbre zsugorodnak 
a kritikai rovatban, normál betűvel szedett, kiemelt kritika megjele-
nése már rangot jelent (a bírált műét esetleg, s ritkábban a kritikát 
író szerzőét). 

Rónai Mihály András kritikusi tevékenysége ezen belül is külön 
műfajt képvisel: kötetének tanúsága szerint szinte kizárólagosan a 
napisajtóban, rotációs papíron jelentek meg az első közlés idején. E 
tény, egy szélesebb közönséghez való szólás igénye, önmagában véve 
is befolyásolja munkái jellegét. Abban a tekintetben is, hogy a sajtó-
ban jobban kell alkalmazkodni a szűkös lehetőségekhez, illendő al-
kalmazkodni a kulturális élet aktualitásaihoz, másrészt — az igényes 
újságírás szintjén — e sajátos területen is úgy kell írni, hogy a mű, 
az írás ne kerüljön a tegnapi hírekkel egyetemben az elfelejthető köz-
lemények sorába. Ezt a feladatot a régebbi generációk eredménye-
sebben tudták megoldani, mint ahogy ez manapság történik. 

Ám nem az a célunk, hogy e témában ítéletet mondjunk. Rónai 
Mihály András e kötetbe foglalt írásai egyébként sem pusztán úgy-
nevezett recenziók, könyvismertetések, tájékoztatók. A műfaji hatá-
rok rugalmasabbak nála. Többnyire, bizonyos alkalmakhoz kapcso-
lódóan, jeles alkotók személyiségét is bemutatja, munkája ilyenkor 
esszévé kerekedik, az alkalomszerűség kapcsán időtállónak szánt 
tanulmány-igényű állásfoglalás alakul ki, anélkül hogy túllépné a 
megjelenés fórumául szolgáló újság nyújtotta lehetőségek terjedelmi 
és szükségképpen műfaji határait. Az érdeklődő közönséghez szólás 
és a szakmai igényesség ilyen sikeres ötvözése nagy teljesítmény. Ró-
nai Mihály András pályafutásának egyik igen fontos, s talán a legis-
mertebb területe a napisajtóban gyakorolt irodalmi kritika, az esszé 
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és az irodalmi publicisztika. Kiváló mesterektől tanult. Valaha igen 
jeles írók is művelték az említett műfajokat, s így már ifjú korában 
elsajátíthatta ezt a nem könnyű, de kellő szinten művelve mégis igen 
hatásos tollforgató mesterséget. 

A kötetbe foglalt írások szerzője maga is költő, író, műfordító, s 
már csak e tény következtében is könnyedén, olykor szárnyalóan, 
máskor ünnepélyesen, helyenként megjelenítő erővel tudja megfor-
málni véleményeit, gondolatait, s úgy tudja váltogatni írásai hang-
nemét, ahogy azt a téma és az alkalom megkívánja. A fölényes mes-
terségbeli tudás, amely évtizedek óta egyenletesen érvényesül Rónai 
Mihály András írásaiban, önmagában mégsem biztosíthatta volna 
azt a szüntelen szellemi jelenlétet, amely munkáinak egyik legfon-
tosabb jellemzője. Ehhez szükségeltetik az a széles körű kultúra is, 
melynek birtokosa. S ha az európai kultúrában, irodalomban van-
nak is előszeretettel művelt területei (az olasz és a francia), ha az 
egyes műnemeket tekintve kétségkívül a lírához vonzódik leginkább 
— a magyar irodalmat illetően a lehetőségek határáig összfolya-
matban gondolkodik, s irodalmunk egészét vallja tevőlegesen magá-
énak. 

Kötetének első írása Janus Pannoniusról szól, az utolsók Devecseri 
Gábor alakját idézik. Közben sort kerít a nagy magyar írókról szóló 
írások megkomponálására csakúgy, mint az elfeledettekre, s a maguk 
sajátos művészetében kiemelkedőkre, s a közelebbről megismert ré-
gebbi és újabb kortársakra. A Magyar lant ebben a megközelítésben 
akár irodalomtörténeti vázlatként is felfogható, melynek egyes feje-
zetei e képzelt irodalomtörténet önálló íróportréinak szerepét is betöl-
tenék. A szerző bizonyára nem ilyesfajta mű megalkotására törekedett, 
így a kötet inkább a magyar irodalom egésze iránti folyamatos érdek-
lődést illusztrálja. 

Az így összeálló köteteknek vannak természetesen hiátusai. Ezt 
aligha venné rossz néven bárki is, hiszen a szerző egyrészt meg is 
említi ezt a körülményt, másrészt nem is vállalt ilyen feladatot. Mégis 
feltűnő, hogy Kosztolányiról nem tett közzé írást (e tény fölött is 
sajnálkozását fejezi ki), s ha mások kapcsán emlegeti is, alig ejt jó 
szót róla. Magától értetődő, hogy nem köteles szeretni, hiszen sze-
mélyes vonzalmat nem lehet igényelni a mégoly jelentékeny író iránt 
sem. Ennek ellenére feltűnő, hogy Rónai Mihály András, aki a leg-
különfélébb írók és költők világába oly kiválóan és szuggesztíven tud-
ja beleélni magát, s még az ízlésével, világszemléletével szöges ellen-
tétben állóknál is méltányolni tudja a tényleges értéket, kemény és 
rideg Kosztolányival szemben, s ennek igazi okát végül is nem lehet 
meglelni. Az ismert motívumok (a Pardon-rovat, az Ady elleni táma-
dás) ezt a makacs elzárkózást a más írók esetében alkalmazott hajlé-
kony megközelítéssel egybevetve aligha indokolhatják. 

14 I 86/3 
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Itt azonban nyilvánvaló egy olyan tényezőnek a hatása is, mely 
Rónai Mihály András kis tanulmányainak, portréinak, kritikai írá-
sainak egyik meghatározó, módszerbeli eleme. Indulásától kezdve 
egy jellegzetes, élmény-központú mű- és személyiség-elemzés mód-
szerét követi, mely a Nyugat körére és az úgynezett esszéíró nemzedék 
gyakorlatára egyként jellemző volt. Az ilyen szellemben írt művekre 
feltétlenül jellemző egyfajta, sokszor igen termékenynek bizonyuló 
szubjektivitás. Ismertető jegyei közé tartozik a személyes élmény 
(találkozás, privát körben elmondott vélemény, valamilyen közösen 
átélt esemény stb.); az olvasmány keltette, ugyancsak a megítélő sze-
mélyiséghez kapcsolódó reminiszcenciák, az ily módon kiszélesült 
asszociációs mező, a fogalmi meghatározásoknak a lehetőségig való 
redukálása, az élménytolmácsolás szépirodalmi eszközeinek stílus-
meghatározó jelenléte. E vonások közül az utóbbiak a régebbi, a 
primér személyességet kizáró régebbi irodalomra vonatkoztatva is fel-
használhatók, és Rónai Mihály András előszeretettel él is ezzel a 
lehetőséggel. 

Ennek eredményeképp a Bessenyei-portréhoz szorosan kapcsoló-
dik Vajthó tanár úr, s a már-már legendás Markó utcai gimnáziumi 
osztály emléke. De a többi írásnak is van nyíltan vagy rejtetten vala-
miféle személyességhez kötődő egyedi, tárgyi vagy hangulati apro-
pója. Kétségtelen, hogy ennek az írásmódnak, szemléletnek, az iro-
dalomhoz való egyéni viszonynak van valamiféle varázsa, első renden 
abban, hogy olvasmányossá avatja az ilyen típusú írásokat, sőt olykor 
szinte önállóan ható, a tárgyba foglalt közlendővel egyenértékűvé, 
aminek aztán megvan az a kockázata is, hogy a téma verete, s az 
előadásban érvényesülő stiláris fordulatok hatásmechanizmusa né-
mileg háttérbe szorítja vagy éppenséggel túlhangsúlyozza a szorosab-
ban vett gondolati anyag egyes összetevőit. 

Rónai Mihály András azonban, mint lelkiismeretes és alapos ol-
vasó, akitől az aprólékos filológiai ismeretek sem idegenek, széles 
körű kultúrájával végül is szilárd alapra építi ítéleteit. A szépprózai 
eszközök igényes alkalmazása pedig éppenséggel növeli írásainak jó 
értelemben vett hatásosságát, s ezzel kiemelkednek a szürkén fogal-
mazott, nehézkes, elméletieskedő cikkek sorából. A poentírozás, 
frappáns párhuzamok, egyfajta emelkedett tónus (különösen az em-
lékező cikkek esetében) néha már a szükségesnél is „szebbre" sikere-
dik, itt-ott patétikusnak érezzük. Ez azonban ízlés dolga. Annál is 
inkább, mert Rónai Mihály András korántsem egyetlen jellegzetes 
írásmód képviselője, szellemesen, olykor csípősen, máskor maró 
gúnnyal polemizál, s vitáiban mindenkor következetes baloldaliság, 
meggyőződéses humanizmus érvényesül. 

Kötete nem egyszerű gyűjteménye a különböző újságokban meg-
jelent írásoknak (Pesti Napló, Magyar Nemzet, s egyebek között a 
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legnagyobb számban a Népszabadságban láttak napvilágot). Néme-
lyik munkáját több változatban is megírta, könyvében jegyzetekkel 
kikerekítette, sőt vélhetőleg a kötetbe külön változatot is írt. E körül-
mény azt a szándékát demonstrálja, miszerint — és nem egyszerűen 
az újságírói munka melléktermékeként — valóban a „magyar lant" 
dicséretét óhajtotta könyvbe foglalni, s irodalomfelfogásáról, a ma-
gyar költészet értékeiről kívánt vallomást tenni egy hosszú írói pálya 
évtizedeinek termését betakarítva. Ha megközelítése egyéni is, s e jel-
legnek megfelelően erőteljesebben érvényesül a személyiség, mint a 
szorosabban vett szakmában, a maga más látószögével el nem hanya-
golható hozzájárulás költészetünk értékeinek, karakterisztikumainak 
jobb megismeréséhez. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984) 

WÉBER A N T A L 

SZÁVAI JÁNOS: ZSENDÜL-E A FÜGEFA Á G A ? 

Tanulságos, szép, hiányt pótló kötetet tett közzé Szávai János. 
A címével „ősi képet" idéz, miközben azt a célt tűzi maga elé, hogy 
prózairodalmunk fejlődésének, kivirulásának esélyeit vizsgálja. „A 
líra, melynek óriásai élnek köztünk, csak nekünk terem. Vajon a 
prózától többet várhatunk-e?" Ez az állítás és ez a kérdés határozza 
meg szemléletét, érdeklődését; szerencsére nem követi a műfajok 
szembeállításának és hierarchizálásának divatját, nem a költészet ro-
vására akarja bizonygatni újabb prózairodalmunk életképességét. 
Igazolja, hogy finoman érzékeny „az epika csodája" iránt, amelyet 
leginkább az idő revelatív megjelenítésében lát. Aránylag rövid recen-
ziókból, kritikákból, esszékből áll a gyűjtemény, de az az állandó 
figyelem, amely a közvetlen tárgyon túl a modern elbeszélő próza 
hazai történetének és poétikai összefüggésrendszerének egészét tartja 
szem előtt, a kurtább írások érdekét és értékét is megnöveli, Szávai 
historikus és elméleti invenciója bennük is érvényesen megmutatko-
zik. 

A Regény vagy emlékezés? című első fejezet „memoárirodalmunk 
új virágkorát" mutatja be. A szerző ebben a témában különösen 
otthonos, az önéletírásról szóló monográfiája tudvalévően nélkülöz-
hetetlen kézikönyvvé, afféle alapművé vált. Ezúttal író, költő és poli-
tikus, építész, szobrász, parasztasszony és mások alaposan elemzett 
műveinek tanúságával bizonyítja „egy műfaj újraéledését s jelentősé-

14* 
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gének növekedését" az utolsó tíz-tizenöt év magyar irodalmában. 
Természetesen mindig érdemes ellenőrizni, olvasmányemlékeinkkel 
egybevetni az olyan megállapításokat, mint pl. hogy az előző korsza-
kokban „nagyobb időközökkel, kevés összefüggést mutatva követik 
egymást" a memoárok; ha mondjuk az 1848—49 utáni évtizedek 
részben már újra kiadott emlékiratirodalmát idézzük magunk elé, 
nem biztos, hogy ezt az anyagot szegényebbnek találjuk a legutóbbi 
korszak termésénél. Vagy az 1930-as, 1940-es években egymást követ-
ték Móricz, Babits, Kodolányi, Veres Péter, Sinka, Illyés, Márai és 
mások önéletrajzi emlékekre épülő prózai művei. Szávai egyébként 
higgadtan és kellő mértéket tartva értékeli az emlékirat műfaját, 
amikor kimondja róla : „a regénnyel ugyan nem versenghet, de a közel-
múlt tanúsága szerint egyre fontosabb helyet foglal el prózai elbeszélő 
irodalmunkban". 

Az emlékirat-fejezetben főleg idősebb kortársaink (köztük Déry, 
Illyés, Németh László, Bernáth Aurél) műveire esik nagyobb hang-
súly, a Regények ciklus — talán Rónay György és Szobotka Tibor 
kivételével — ha nem is a „fiatal", de a mai, a kortárs magyar irodal-
mat idézi fel, Lengyel Péter, Bereményi Géza, Ács Margit, Balázs 
József műveiről szól. Egyetértünk Gion Nándor méltatásával a Mii-
vész és történelem főcímű értekezésben, amely a nagyepikának, az 
idő kifejezése műfajának, „egy nagyobb közösség s egy életforma 
határozott képe" megrajzolásának előnyeit domborítja ki meggyő-
zően, mintegy a magyar realista regény egyik termékeny lehetőségé-
nek modelljeként. Itt érdemes megjegyezni: a francia esszé- és tanul-
mányirodalom hagyományához kötődő és főleg műfaji, poétikai kate-
góriákban gondolkodó Szávai nagyon is figyel az „ötágú síp" illyési 
gondolatára, a határainkon kívüli magyar irodalom teljesítményeire, 
amit a Gion-tanulmányon kívül a Panek Zoltánról szóló vagy a 
Jugoszláviai magyar elbeszélőket ismertető, más ciklusokba sorolt 
esszék is igazolnak. A külföldi magyar irodalmak iránti szeretet nála 
nem fokozódik behódoló túlértékeléssé, egyetértően idézhetjük pl. a 
jugoszláviai magyar novellisták egyik antológiájáról szóló ítéletét: 
„Kiemelkedő alkotót, legalábbis az itt közölt írások alapján, egyet 
sem találunk a szerzők közt, viszont az egész kötetet igen jó átlag 
jellemzi." Sajnálhatjuk, de nem kérhetjük számon néhány igazán 
nagy mű, köztük az erdélyi Szilágyi Istvánnak az Előszóban is emlí-
tett regénye kimaradását. Amit viszont Brasnyó Istvánban és néhány-
társában dicsér: a „sokatmondó szűkszavúság", „a különöst a baná-
lissal vegyítő módszer", „ a jelentéktelen, köznapi téma" Goethe 
javasolta megemelése valóban a mai magyar elbeszélés egyik legtöbb 
esélyű típusa. 

Már az Új utak című fejezetben föltűnik, a Novellákban pedig 
tovább erősödik és tartós meggyőződésünkké válik az a fölismerés, 
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hogy Szávai egyik legfőbb erénye a poétikai terminológiát megújító 
eredetiség, egyszerűbben szólva az a képesség, hogy új jelenségeket új 
elnevezésekkel tegyen emlékezetessé és vésse be őket tudatunkba. 
Mészöly Miklósról írott esszéjének már a főcíme — Kamera és nyo-
mozás — egyszeri, az ábrázolt író világképéhez és stílusához szabott 
novellatipológiát ígér, s ezt az ígéretet a tanulmány teljesíti is, a 
„film-elbeszélésnek" meg a „nyomozás-elbeszélésnek" konzekvens 
megkülönböztetésével; ezzel nem állítjuk, hogy pl. a nagyszerű Szár-
nyas lovak meggyőzően beilleszthető lenne e típusok valamelyikébe. 
De a Mészöly-esszében Szávai módszerének más erényei is megnyi-
latkoznak: az egész életmű ismeretében finom összehasonlításokat 
tesz egy-egy téma vagy szüzsé régebbi és újabb földolgozása között; 
találóak világirodalmi utalásai, melyek a groteszk és az abszurd ihle-
tését, a Hemingway-kultuszt, a francia „új regényt", majd a mind-
ebből építkező és mindezen túl a saját formáját, stílusát, novella-típu-
sát megtaláló írót bemutatva fejlődésrajzzá állnak össze, az ihletések 
és az öntörvényű fejlődés dialektikáját tükrözik. A tetszés és a nem-
tetszés, a dicseret és a kritika józan arányossága tűnik ki a Novellák 
ciklusból, kivált ahol konkrét összehasonlításra kerít sort, mint pl. 
Tárnok Zoltán és Temesi Ferenc kötete között, a Változatok a novel-
lára, / . című kritikában. Mindezt szépen, érzékletesen, tömören fogal-
mazza meg, a modern tudományos irányzatok nyelvezetét össsze tudja 
egyeztetni azzal a nemes esszéizmussal, amelyet — más mesterekkel 
együtt — leginkább példaképétől, Gyergyai Alberttól tanulhatott 
meg. 

A kötetzáró tanulmány (Novellatípusok a mai magyar irodalom-
ban) összegzésre vállalkozik, részint a novella rangját, fontosságát 
jelöli meg modern irodalmunkban, részint pedig a műfaj változatait 
kísérli meg leírni és összehasonlítani. Szempontrendszere körültekintő 
és árnyalatos, terminológiája rugalmas, továbbfejleszthető. A típuso-
kat körülírva egyaránt figyel az anekdota és a cselekményesség fon-
tosságára vagy háttérbe szorulására, a nézőpont, a tónus, az előadás-
mód milyenségére, a hagyományos vagy az attól eltérő „rendező elv 
kiválasztására" a szerkesztésben és a hangnemben; az egypercesek és 
a kisregény felé táguló elbeszélések kontrasztjára fölfigyelve a novella 
terjedelmét, hosszúságát is figyelembe veszi „a rendelkezésre álló 
anyag tipizálásakor". Típus-elnevezésein (pl. a kétdimenziós realista, 
a vízió- és a kirakós novella stb.) még sokat tűnődhetünk, de vég-
következtetését — nem megfeledkezve persze a korszak néhány pom-
pás új regényéről — oszthatjuk: „a lírával s a memoárral együtt, az 
utolsó évtized legértékesebb alkotásai" alighanem a novella műfajá-
ban születtek meg. 

CSŰRÖS MIKLÓS 



TÁRSASÁGI HÍREK 

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
1985. NOVEMBER 19-1 KÖZGYŰLÉSE 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1985. november 19-én tar-
totta tisztújító közgyűlését. 

A közgyűlés ünnepi előadója Kenyeres Zoltán volt, aki Lukács 
György és a magyar irodalom címmel emlékezett meg a nagy tudósról, 
a Társaság egykori elnökéről. 

Ezt követte Pálmai Kálmán főtitkári beszámolója: 

A M A G Y A R I R O D A L O M T Ö R T É N E T I T Á R S A S Á G 
M U N K Á J Á R Ó L ( 1 9 8 1 - 1 9 8 5 ) 

Az eltelt öt esztendőben Társaságunk igyekezett munkáját a nehe-
zebbé vált körülmények között is céljaihoz és rendeltetéséhez híven 
végezni. A nehezebbé vált körülmények nemcsak anyagi vonzatúak, 
hanem abból a nemkívánatos helyzetből is származnak, amelyben 
szaktudományunk van. Nem panaszkodni akarok. De tény, hogy 
századunk utolsó éveiben a műszaki és a természettudományok, a 
technika, valamint a közgazdaság-tudomány fejlesztése került szük-
ségszerűen előtérbe, s a társadalomtudományok közül azok, amelyek 
művelése a társadalmi fejlődés szempontjából az előtérben áll, mint 
pl. a szociológia, a pszichológia és részben a történettudomány. Az 
irodalomtörténet iránt csökkent a közérdeklődés, s ez a tény főként 
a Budapesten tartott havi felolvasó-ülések közepes vagy gyenge láto-
gatottságában mutatkozott meg. Bizonyára nemcsak az ún. objektív 
okok játszottak közre ebben, hanem a vezetőség munkájának fogya-
tékosságai is — amelyekre majd kitérek —, meg az irodalom s a 
vele kapcsolatos gondolkodás — kritikában, irodalomtörténetben — 
észlelhető változásai. Nem fejtegetném tovább ezt a bonyolult kér-
déskört, csak még annyit jegyzek meg, hogy az irodalomtörténetnek 
a szellemi életben jelenleg tapasztalható kissé periférikus helyzetéhez 
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e diszciplínának a középiskolai, főként a gimnáziumi oktatásból való 
lényegi kiszorulása is hozzájárult. Remélni szeretném, hogy ez az 
állapot csak ideiglenes, s eljön az idő, amikor a tudományszak jobb 
s méltóbb megismerésének igénye újra jelentkezni fog. Mindezek, 
más egyebek mellett, befolyásolták természetesen Társaságunk tevé-
kenységét, s e tevékenység hatásrendszerét is. 

Az utolsó öt évben súlyos és fájdalmas veszteségek érték sorainkat. 
34 tagtársunk halálhírét kellett tudomásul vennünk. Meghalt Belia 
György, Benkő Ákos, Béládi Miklós, Bod Andor, Csanád Vilmosné 
Sugár Edit, Cs. Nagy István, D . Szemző Piroska, Elbert János, Gál 
István, Gergely Gergely, Gergely Pál, Gyergyai Albert, Jékely Zoltán 
Joós Ferenc, Julow Viktor, K. Nagy Magda, Koltay-Kastner Jenő, 
Komor Ilona, Kovács Endre, Kovács Kálmán, László Zsigmond, 
Lontav László, Madácsy László, Makay Gusztáv, Merényi Oszkár, 
Mezey László, Oltványi Ambrus, Sáfrán Györgyi, Sipka Sándor, 
Szabó Gyula, Szabolcsi Éva, Szobotka Tibor, Tóth Dezső, Végh 
György. 

Társaságunk szűkebb vezetőségét, valamint az Irodalomtörténet 
szerkesztőségét is súlyos veszteség érte, kiváló, felejthetetlen mun-
katársunk, Bárdos Sándorné, Lívia elhunytával. Halottaink emlékét 
műveik és szívünk őrzi. Kérem egyperces csönddel tisztelegjünk előt-
tük. 

Beszámolómban először a vándorgyűlésekről szeretnék szólni. Az 
elmúlt időszakban 10 vándorgyűlést tartottunk, felelősséggel mond-
hatom: nagy sikerrel. Ezek közül hat születési és halálozási évfor-
dulókhoz kötődött, négy pedig más témakör megtárgyalására vállal-
kozott. Vándorgyűléseinket minden alkalommal az illetékes megyei 
vagy városi vezetéssel, a TIT szervezetekkel, s a helyszíntől függően 
az ott működő felsőoktatási intézménnyel együtt rendeztük meg. 

1981-ben Kaposvárott a 100 éve született Riedl Frigyesre emlékez-
tünk, majd az ő életművéhez kapcsolódóan az irodalomtudomány és 
irodalomoktatás összefüggéseiről, az Arany-kép történeti változásai-
ról, s ugyanennek az iskolai tankönyvekben való megjelenéséről be-
széltünk. Utolsó témakörünk világirodalmi kitekintést nyújtott a XX. 
századi regényről. Részvételi létszám: 80 fő. 

1981 őszén az MTA Nyelv és Irodalomtudományok Osztályával, 
a Magyar Nyelvtudományi Társasággal együtt tudományos ülésszak 
rendezésében vettünk részt Sátoraljaújhelyen Kazinczy Ferenc halálá-
nak 150. évfordulója alkalmából. 

Az ülésszakon az irodalomtörténészek, nyelvészek mellett törté-
nészek, művészettörténészek, sőt könyvművész és színháztörténész 
is szerepelt a népes előadógárda soraiban. Részvételi létszám: 112 fő. 

1982 áprilisában Orosháza volt vándorgyűlésünk színhelye. F ő 
témánk A Viharsarok irodalma, népe, társadalma címet viselte. Ennek 
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megfelelően történettudós beszélt a Viharsarok agrárszocialista moz-
galmairól, hagyományairól, előadás hangzott el Orosháza társadal-
mának fő vonásairól a századfordulótól a felszabadulásig, továbbá 
az irodalmi szociográfia és az önéletrajz problémáiról, valamint Dar-
vas Józsefről, és felkért hozzászólók széleskörűen egészítették ki az 
alaptémákat. Záróprogramként világirodalmi összefüggésekben a pi-
kareszkről folyt kerekasztal-beszélgetés hét szakember részvételével. 
Részvételi létszám: 100 fő. 

1982 őszén Arany János halálának 150. évfordulóján Nagykőrösön 
rendeztük vándorgyűlésünket, az MTA Nyelv- és Irodalomtudomá-
nyok Osztályával, a TIT Országos Irodalmi Választmányával, s a 
helyi Arany János Társasággal közösen. Az Arany-életművet köz-
vetlenül elemző előadások mellett szó volt Arany és a Nyugat, vala-
mint Arany és a mai magyar líra kapcsolatáról is. A programot a 
Goethe évhez kötődő előadások zárták. A résztvevők száma: 102 fő. 

1983 tavaszán két vándorgyűlési jellegű tudományos ülésszak zaj-
lott le Szegeden. Április 15-én a 100 éve született Juhász Gyulára, 
16-án a 100 éve született Nagy Lajosra emlékeztünk, mindkét alka-
lommal sokoldalú, árnyalt összefüggésben idézve életművüket. A 
világirodalmi téma ez esetben a 20. századi drámáról szólt. Rész-
vételi létszám: 122 fő. 

1983 októberében Pécsett ugyancsak az MTA első osztályával, 
a TIT Országos Irodalmi Választmányával közösen Babits Mihály 
születésének 100. évfordulója adott alkalmat a vándorgyűlésre. A téma-
körök szinte az egész hatalmas életművet felölelték: a lírikusról, a 
prózaíróról, az esszéíróról, az irodalomtörténészről, a gondolkodó-
ról, az irodalomszervezőről egyaránt hangzottak el előadások. Rész-
vételi létszám: 184 fő. 

0 1984 májusában Zalaegerszeg adott otthont vándorgyűlésünknek. 
Ezúttal a magyar régiség felé fordítottuk figyelmünket. Az első napon 
a Régi magyar asszonyok, régi magyar műveltség témakörét bontották 
ki előadóink, majd irodalmunk és önismeretünk századairól, régi iro-
dalmunk és a mai magyar közgondolkodás kérdéseiről, s Zala megye 
múlt század eleji irodalmi életéről és hagyományairól szóltak előadóink. 
Végül világirodalmi témaként az Arthur-legenda francia, angol és 
német változatait vizsgálták a szakemberek. A létszám: 95 fő volt. 

1984 évi őszi vándorgyűlésünket az Akadémia első osztályával, 
a Magyar írók szövetségével, valamint a helyi Radnóti Emlékbizott-
sággal és Irodalmi Társasággal közösen Győrött rendeztük, Radnóti 
Miklós születésének 75. évfordulója alkalmából és tiszteletére. A 
vándorgyűlésen igen széleskörűen, az átfogó elemzéstől az érzékeny 
versértelmezésig, Radnóti prózai írásainak vizsgálatáig, a 20. szá-
zadi líra újító törekvéseitől az avantgarde és klasszicizmus értelmezé-
séig az életművel együtt alakuló magyar és világirodalmi összefüggé-
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sekre egyaránt rámutattak az előadók. A z Abda határában álló em-
lékmű megkoszorúzásán egy Jugoszláviából érkezett íróküldöttség 
is részt vett. Részvételi létszám: 143 fő. 

Elérkeztünk 1985-höz. Ebben a most lassan leforgó évben tavaszi 
vándorgyűlésünket Kosztolányi Dezső születésének 100. évfordulója 
alkalmából a Magyar Nyelvtudományi Társasággal s a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolával közösen Nyíregyházán rendeztük 
meg. A két Társaság előadói 20. századi irodalmunk e talán legsok-
oldalúbb költőjének és nyelvművészének, prózaírójának és nyelvmű-
velőjének, műfordítójának életművét a maga roppant gazdagságában 
igyekeztek feltárni. Társaságaink együttműködése igen eredményes-
nek, mindkét tudományágra nézve haszonnal járónak, gyümölcsöző-
nek bizonyult. A résztvevők száma 172 fő volt. 

Végül a közelmúltban Egerben zajlott le a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 55. vándorgyűlése, amelyet ugyancsak a Magyar 
Nyelvtudományi Társasággal együtt rendeztünk a felvilágosodás tárgy-
körében. Az előadások a felvilágosodás és nemzet gondolatkörében a 
társadalomra és az irodalomra, valamint a nyelvre, stílusvizsgálatra, 
nyelvfilozófiára vonatkozó szakkérdéseket egyaránt érintettek, s mel-
lettük sor került a kor művészettörténetét, zenéjét elemző előadásokra 
is. így a divatos és helyes interdiszciplinalitás jegyében a két Társa-
ság együttműködése újra igen szerencsésnek bizonyult. Ha a téma 
megengedi, vagy éppen kívánja, Társaságaink elhatározták, hogy a 
vándorgyűlések közös rendezésével a jövőben is élni kívánnak. A 
részvételi létszám: 147 fő. 

Igyekeztünk gondoskodni a vándorgyűlések előadásainak publi-
kálásáról is, ami szerencsésen alakult a nagykőrösi Arany és a győri 
Radnóti vándorgyűlés esetében. A z előbbit, a nagykőrösi Arany 
Múzeum és Arany János Társaság segítette önálló kiadványban meg-
jelenéshez, a Radnóti-előadások pedig a TIT Országos Központjának 
támogatásával az Irodalomtörténeti Társaság kiadásában láttak nap-
világot. Ez utóbbi kis kötetet Társaságunk minden tagjának, mintegy 
illetménykötetként, megküldtük, s a kiadvány könyvesboltban is kap-
ható. Más vándorgyűléseink anyagából a különböző folyóiratokban 
jelentek meg egyes előadások, sokat közölt belőlük Társaságunk 
folyóirata, az Irodalomtörténet is. 

A vándorgyűlésekkel kapcsolatban két adatot szeretnék még is-
mertetni. Az elmúlt öt esztendő tíz vándorgyűlésén a Társaság em-
lékkönyvében található aláírások szerint 1257-tn vettek részt. Az 
előadók száma: 153 volt, köztük akadémikustól a különböző egye-
temi és főiskolai fokozatok birtokosain túl, kiváló középiskolai taná-
rokig színes és gazdag volt a skála. Változó s szeszélyes érdeklődésű 
korunkban ezt az eredményt, úgy gondolom, szabad jónak minősí-
teni. 
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Felolvasó üléseinkről, amelyeket havonta ebben a teremben tar-
tottunk, a látogatottságot illetően lényegesen kevesebb jót mondha-
tok, mint vándorgyűléseinkről. A dolog természeténél fogva ezeken 
a fővárosban élő érdeklődők vettek részt, főként irodalomtanárok, s 
ritkán — bár az ülésekre mindig felhívtuk a figyelmet — fiatalok, 
egyetemi hallgatók is. Nem szükséges minden felolvasó ülésről szól-
nom, amelyek témáit — s ugyanúgy a vándorgyűlésekét is — a Társa-
ság vezetőségével együtt jelöltük ki. Most csak azok közül említek 
néhányat, amelyeket a középiskolai tanárok igényeinek figyelembe-
vételével rendeztünk meg. Ezek a dolog természeténél fogva főkép-
pen XX. századi magyar és külföldi írókat, jelenségeket tárgyaltak. 
Bécsy Tamás Örkény István drámáiról, Görömbei András Sütő And-
rásról,, Zappe László A nagyregény feltűnése újabb prózánkban cím-
mel adott elő, Jékely Zoltán emlékülésünkön Lator László és Ta-
káts Gyula szerepelt, Ottlik Géza: Iskola a határon című regényét 
Alexa Károly, Szávai János és Tandori Dezső elemezte, Dsida Jenő-
röl Nemes Nagy Ágnes beszélt, s előadássorozatot rendeztünk Fejeze-
tek az újabb magyar Ura poétikájából címmel Alföldy Jenő és Koczkás 
Sándor előadásában. Világirodalmi szakosztályunk rendezésében 
olyan külföldi szerzőkről tájékoztattuk a hallgatóságot, akiket a 
középiskolai tanterv is valaminő mértékig a megismerendők között 
tart számon. Ezért működik Társaságunkban világirodalmi tagozat 
is. A témák közül megemlítem Király Gyula előadását Bidgakovról, 
Dosztojevszkijről, Spiró Györgyét Krleía és Olbracht munkásságáról, 
Magyar Miklósét Albert Camus-ről és Szentkuthy Miklósét James 
Joyce-ról. Ez és Szentkuthy második előadása Bálint Sándor okán 
igen nagy közönséget vonzott. Ennek oka azonban művelődéstörté-
neti gazdagságán túl elsősorban az illusztris előadó retorikus, rene-
szánsz egyéniségében keresendő s abban is rejlik. Felolvasó üléseink 
látogatottsága általában 20—25 fő, egy-két alkalommal ennél vala-
mivel több volt. Itt jegyzem meg, hogy a felolvasó ülések látogatott-
ságának nem kellő mértéke összefügg az időben egybeeső különböző 
más alkalmakkal, a tanárok erős elfoglaltságával, különóráival, a 
nyugodtnak éppen nem nevezhető iskolai élettel, noha a felolvasó 
ülések meghívóit nemcsak tagjaink, hanem a főváros valamennyi 
gimnáziumának szaktárgyi munkaközösség vezetője is megkapja. 
Elnökünk a Fővárosi Tanács illetékeseit is megkereste, segítségüket 
kérve ahhoz, természetesen csak figyelemfelhívó ajánlás formájában, 
hogy felolvasó üléseink hallgatóságának számát növelni lehessen, 
hiszen ezeket a tanári továbbképzés alkalmaiként is fel lehet fogni. 
E figyelemfelhívás megtörtént, de hatástalan maradt. Szó ami szó, 
nem mindig sikerült megtalálni a legjobb megoldást az érdeklődés 
felkeltésére s a létszám növelésére. Nem tehetünk mást, mint hogy 
bízunk abban, hogy ez a helyzet nem romlik tovább, sőt — talán 
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majd az új vezetőség invenciózusabb, találékonyabb munkája kö-
vetkeztében — javulni is fog. 

Meg kell említenem néhány olyan alkalmat is, amelyek rendezé-
sében és lényegi mondanivalójának kialakításában Társaságunknak 
is szerepe volt. Ilyen volt pl.: A Károlyi-Biblia hasonmás kiadásának 
ünnepi bemutatója Vizsolyban. Bálint György születésének 75. év-
fordulóján tudományos emlékülés közösen az Akadémiával, az író-
szövetséggel s a Magyar Újságírók Szövetségével. Az Ókortudomá-
nyi Társasággal közösen emlékeztünk Vergilius halálának 2000. év-
fordulójára; Kunszentmiklóson Baksay Sándor születésének 150. év-
fordulójára emlékeztünk; egyetemünk XX. századi magyar irodalom-
történeti tanszéke az Irodalomtudományi Intézettel és Társaságunk-
kal közös rendezésben tisztelgett az akkor 80 éves Illyés Gyula élet-
műve előtt. Szolnokon Verseghy Ferencre emlékeztünk 225. éves 
szülelése alkalmából; részt vettünk Kunhegyesen Zsigmond Ferenc 
születésének 100. évfordulóján; Dabason a Gyóni Géza-emlékülésen. 
Társrendezők voltunk Az ember tragédiája ősbemutatójának 100. év-
fordulója alkalmából rendezett országos ünnepségen, Budapesten, 
illetve Salgótarjánban. Táncsics Mihály halálának 100. évfordulóján 
a Magyar Történelmi Társulattal közös rendezésben kétnapos ülésen 
vettünk részt Tatán; részt vettünk Pécelen Szemere Pál születésé-
nek 200. évfordulóján tartott ülésszakon. A nemrégiben alakult Mo-
dern Filológiai Társasággal közösen rendezett Shakespeare-tükör 
könyvvitán Társaságunk is részt vett. Végül, de nem utolsósorban 
társrendezői minőségben vettünk részt az Akadémiával s az írószö-
vetséggel közösen a Budapesten rendezett Babits és Kosztolányi tudo-
mányos ülésszakokon. 

Rendezvényeinkről hírt adott, illetve beszámolt a sajtó is, így a 
Népszabadság, a Magyar Nemzet, valamint az Élet és Irodalom. 
Figyelmükért e helyről is fogadják őszinte köszönetünket. Ugyanezt 
mondhatjuk a vidéki, helyi sajtó közleményeivel kapcsolatban is. 

Más természetű kötelezettségeink sorában az elmúlt 5 évben 48 
költő, író, irodalomtörténész, kritikus sírját, emléktábláját koszo-
rúztuk meg Budapesten. Engedjék meg, hogy e kegyeleti aktusok 
közül egyet kiemelhessek: Arany János halálának 100. évfordulója 
alkalmából sírjánál a koszorúzási ünnepséget egyedül a Magyar Iro-
dalomtörténeti Társaság rendezte. 

1980-ban tartott közgyűlésünkön jelentettük be, hogy a Társasá-
gunk Toldy Ferenc Emlékérmet kíván alapítani. Az emlékérmet 
jelentős tudományos eredményt elért irodalomtörténészek s a tudo-
mány új eredményeit ismerő s azokat az iskolai oktatásban is fel-
használó tanárok nyerhetik el. A plakett, amely „a magyar irodalom-
történetírás atyját", Toldy Ferencet ábrázolja, Konyorcsik János 
Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Az emlékérem évente egy-
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szer adományozható. Első alkalommal 1981-ben, a Magyar Iroda-
lomtörténeti Társaság fennállásának 70. évfordulóján ítélte oda az 
emlékérmet a Társaság vezetősége. Első alkalommal a jubileumra 
tekintettel hárman, Bán Imre, Mohácsy Károly és Orosz László tag-
társaink részesültek e kitüntetésben. 1982-ben egy tagtársunk, Mar-
rinkó András, 1983-ban kettő, Baránszky Jób László és Stoll Béla 
kapta meg az emlékérmet. Ekkor határoztunk úgy, hogy ezután 
minden alkalommal egy tudós kutató s egy kiemelkedő tanár kap-
hassa meg munkássága alapján e kitüntetést. így legutóbb, tehát 
tavaly, 1984-ben Nagy Miklós és Kontra Györgyné tagtársaink vehet-
ték át a Társaság elnökétől ezt a kitüntetést. Gyakorlattá vált, hogy 
az éremátadó decemberi ünnepi ülésen egy-egy jeles irodalomtör-
ténészről vagy az egyetemes magyar művelődés egy nagy alakjáról 
hangozzék el előadás. Ettől csak az első alkalommal tértünk el, 
amikor a 70 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság történetét Sipos 
Lajos tagtársunk ismertette, ugyanakkor Nagy Miklós Komlós Ala-
dárról beszélt, 1982-ben Kodály és a régi magyar műveltség címen 
Tarnóc Márton adott elő, 1983-ban Kovács Sándor Iván Négyesy 
Lászlóról, 1984-ben Wéber Antal Bóka Lászlóról emlékezett meg. 
A Toldy-emlékérem átadásáról minden alkalommal a sajtó is hírt 
adott. 

Jelentem a Közgyűlésnek, hogy az elmúlt 5 évben két alapítvány 
díjainak odaítélésében kapott Társaságunk szerepet: a Dumitrás Mi-
hály-alapította Darvas József-emlékérem az egyik, s a XIX. század 
kutatói számára — Oltványi Ambrus kívánságára — alapított Oltványi 
jutalomdíj a másik. 

1982-től kezdve Társaságunk minden évben a sajtó útján pályáza-
tot hirdetett helytörténeti irodalmi tradíciókat feldolgozó tanulmá-
nyok írására. A helytörténeti témák mellett önálló kutatáson alapuló 
műelemzések is szerepeltek. Célunk az volt, hogy az irodalomtudo-
mány iránt érdeklődő tanárok, levéltárosok, könyvtárosok egyéni 
kutatók munkalehetőséghez jussanak s irodalomtörténetünket gaz-
dagítsák. A dolgozatok közül néhányat az Irodalomtörténet vagy 
más folyóirat jelentetett meg, más pályaműveket pedig mi ajánlot-
tunk folyóirati közlésre, illetve önálló kötetként való megjelenésre. 
A nyertesek nevét az Irodalomtörténet minden évben ismertette. 
1981-től 1984-ig bezárólag 95 pályaművet bíráltunk el. A pályázat 
eredményhirdetésére mindig a Toldy Ferenc-emlékérem átadásával 
együtt, a decemberi ünnepi ülés keretében került sor. 

Nemzetközi kapcsolatainkról, röviden. Gondozásunkba tarto-
zott a AILC, — a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi 
Társaság — , az AISLI, — a Nemzetközi Olasz-nyelvi és irodalom-
tudományi Társaság, valamint a Goethe Társaság. E három szer-
vezet gondozását a Modern Filológiai Társaság megalakulásakor 
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annak adtuk át. így csak a Nemzetközi Lenau Társasággal kapcso-
latos részben tartalmi, részben szervezeti kérdések tartoznak hoz-
zánk. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ugyanis megalakulása 
óta, 21 éve kollektív tagja a NLT-nak. A különböző országokban, 
köztük eddig három alkalommal hazánkban rendezett évi üléssza-
kokon nemcsak megfelelő összetételű magyar küldöttség vett részt, 
hanem minden alkalommal magyar szakemberek is tartottak szép 
sikerű előadásokat. Lenau-Társasági tagságunkhoz az osztrák—ma-
gyar immár hagyományos jó szakmai kapcsolatokon kívül nem el-
hanyagolható művelődéspolitikai érdekek is fűznek bennünket. 

Néhány szót az Irodalomtörténet című folyóiratról. A szerkesztő-
ség igyekezett s a jövőben is igyekezni fog a folyóiratot a kutatók, 
irodalomtanárok, könyvtárosok, szerkesztők igényei figyelembevéte-
lével szerkeszteni. Egy korábbi kérdőíves felmérés adatai szerint az 
lordalomtörténet valóban segíti az iskolai munkát, az órára, a szak-
köri foglalkozásra való készülést, könyvtárosok esetében a tájé-
koztatást. Rovatai közül kedvelt a Szemle, a Tanulmány, valamint 
a Fórum, s népszerű lett Az oktatás műhelyéből című rovat elsősor-
ban az irodalomtanárok körében. A folyóirat továbbra is főként 
XX. századi jelenségekkel, irodalomtörténeti kérdésekkel foglalko-
zik, de mint eddig, ezután is helyt ad régebbi korok, szerzők, szemé-
lyek, irodalomtörténeti problémák vizsgálatának. Továbbra is nagy 
gondot okoz mind a szerkesztőknek, mind a szerzőknek, s persze az 
olvasóknak is a lassú, akadozó, bizonytalan megjelenés, a késés. Az 
impresszumban mindig megtalálható, mikor adta le a szerkesztőség a 
kéziratot a nyomdának. A többiről a szerkesztők nem tehetnek. Az 
Akadémiai Kiadó gondjai közepette is igyekszik e rossz helyzeten 
változtatni. Jelenleg is sajnos még csak az 1985. évi 1. szám került 
forgalomba. Itt kell bejelentenem, egy a folyóiratot érintő személyi 
változást. A főszerkesztő, Nagy Péter akadémikus hosszabb időre 
külföldre távozott mint UNESCO-nagykövet. A folyóirat főszer-
kesztője ő maradt, a felelős szerkesztő azonban Kovács Sándor 
Iván lett. [Megbízatásáról Kovács Sándor Iván 1986. március 8-án 
lemondott. — A szerk.] 

Társaságunk taglétszáma az eltelt öt évben 151 fővel gyarapodott. 
Sajnos nem helyeztünk kellő súlyt a taglétszám növelésére. Az ön-
kéntes belépésre számítottunk, de ezt az önkéntességet — annak 
sérelme nélkül — nem támogattuk eléggé. Tervünk volt a legutóbbi 
időben az, hogy legsikerültebb budapesti felolvasó üléseink témáit 
az eredeti előadóval vidéki szellemi központokba is eljuttassuk. De 
ebben is megálltunk. Igaz, a takarékos idők nem kedveznek egy ilyen 
utazással, esetleg szállással is együtt járó „tájolás" realitásának. A 
tanulság mindenképpen az, hogy szívósan keresni kell e célok meg-
valósításának útját-módját, nem elég a puszta szándék, a belenyug-
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vás, az ún. „objektív" körülményekbe. Örülünk szerény sikereinknek, 
de nem tettünk meg minden tőlünk telhetőt a Társaság további épí-
tése, szervezeti erősödése érdekében. Remélhetőleg a megválasztandó 
új vezetőség ebben is képes lesz többet elérni, mint a most leköszönő. 

Még gazdálkodásunkról, ebbeli nehézségeinkről szeretnék szólni, 
csak az általános kérdéseket érintve. Igen megnehezítette, főként szer-
vező munkánkat, a postai költségek erőteljes emelése, az 1983-ig 
kötött keretű kiküldetési, utazási költségek emelkedése, hasonló-
képpen a nyomdai költségeké, amelyekre póthitelt sem kaptunk, 
valamint a papír, az írószer megdrágulása. D e emelkednek a vándor-
gyűlések költségei is, magasak a terembérleti díjak, s miután ván-
dorgyűléseink munkaszüneti napokra esnek, nőtt a kifizetendő alkal-
mi bérek összege is. 

Tagdíjat egyszer emeltünk az öt év alatt, összege jelenleg évi 70 
forint. Nyugdíjasok az összeg felét fizetik. Az Irodalomtörténet elő-
fizetési díját a nyomdai áremelkedések függvényében többször is 
emelni kellett. Szívesen jelentem viszont, hogy az ún. tagdíjmorál az 
utóbbi időben mérsékelten ugyan, de mégis javuló tendenciát mutat. 

Mielőtt beszámolóm végére érnék, kisebb módosítási javaslatot 
terjesztek a tisztelt Közgyűlés elé. 

1. Javasoljuk, hogy a tagjaink sorába belépő egyetemi és főiskolai 
hallgatók a tagsági díj felét, azaz: 35,— forintot fizessenek évente. 

Javaslat az alapszabály módosítására: 
2. Alapszabályunk szerint eddig a közgyűlés háromévenként hí-

vandó össze. Miután az MTA ötévenként tartja tisztújító közgyűlését, 
Társaságunk is ehhez a rendhez igazodjék. 

Ezekben kívántam előterjeszteni a lelépő vezetőség beszámolóját. 
Kérem, tegyék meg észrevételeiket, ezáltal is segítve a jobb munkát, 
amelynek célja és egyetlen értelme változatlan: irodalmunk és iro-
dalomtörténetírásunk szolgálata. Ezt a szolgálatot ajánlom a meg-
választandó új vezetőség szíves figyelmébe is. 

* 

A főtitkári beszámoló után Tolnai Gábor akadémikus, a Társa-
ság elnöke a vezetőség nevében lemondott, és átadta az elnöklést 
Hajdú Péter akadémikusnak, az MTA I. Osztálya elnökének, aki 
megköszönte a vezetőség eddigi munkáját. 

Következett az új választmány és a vezetőség megválasztása. A 
vezetőség által jelölt és a közgyűlés által elfogadott jelölő bizottság 
(Elnöke: Klaniczay Tibor, tagjai: Király István, Szabolcsi Miklós, 
Szalai Sándorné és Tarnai Andor) ismertette a választmányba java-
soltakat. Ezután a közgyűlés titkos szavazással megálasztotta a Tár-
saság választmányát, illetve a választmány a vezetőséget. 
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A választmány tagjai: Agárdi Péter, Baróti Dezső, Bata Imre, 
Bécsy Tamás, Benkő Loránd, Bíró Ferenc, Bitskey István, Bodnár 
György, Bókay Antal, Botka Ferenc, Czine Mihály, Csetri Lajos, 
Fenyő István, Forgács Anna, Görömbei András, Grezsa Ferenc, 
Gyürey Vera, E. Hajdú Marianna, Horváth Károly, Uia Mihály, 
Illés László, Kabdebó Lóránt, Katona Béla, Kenyeres Zoltán, Ke-
rényi Ferenc, Keresztury Dezső, Keserű Bálint, Király István, Kla-
niczay Tibor, Koczkás Sándor, R. Kocsis Rózsa, Komlovszki Tibor, 
Kontra Györgyné, Kovács Sándor Iván, Kulin Ferenc, Kulin Kata-
lin, Lukácsy Sándor, Lőrinczy Huba, Margócsy István, Martinkó 
András, Mezei József, Mezei Márta, Mohácsy Károly, Nacsády 
József, Nagy Miklós, Nagy Sándor, Németh G. Béla, Nyirő Lajos, 
K. Ónodi Irén, Orosz László, Paál Rózsa, Pálmai Kálmán, Péter 
László, Rónay László, Serey Éva, Sipos Lajos, Stoll Béla, Szabolcsi 
Miklós, Szederkényi Ervin, Szegedy-Maszák Mihály, Szigethy Gá-
bor, Szigeti Lajos, Szíjártó István, Szuromi Lajos, Tamás Anna, 
Tamás Attila, Tarnai Andor, Tarnóc Márton, Tolnai Gábor, Tver-
dota György, Cs. Varga István, Veres András, Wéber Antal. 

A vezetőség tagjai: Elnök Keresztury Dezső, alelnökök: Czine 
Mihály, Wéber Antal, Pálmai Kálmán [tisztségéről 1986. január 8-án 
lemondott], főtitkár Kovács Sándor Iván, szakosztálytitkárok Nagy 
Miklós, Forgács Anna, Kulin Katalin, szervező titkár Csáky Edit 
[1986. március 1-én munkaviszonyát felmondta], vezetőségi tagok: 
Bécsy Tamás, Biró Ferenc, Botka Ferenc, Grezsa Ferenc, Kenyeres 
Zoltán, Kerényi Ferenc, Király István, Komlovszki Tibor, Kontra 
Györgyné, Kovácsné Ónodi Irén, Lőrinczy Huba, Margócsy István, 
Orosz László, Rónay László, Sipos Lajos, Tamás Attila, Tarnóc 
Márton, Tolnai Gábor, Cs. Varga István. 

Később a vezetőség tagjai közé választotta Kabdebó Lórántot, 
1986. június 1-től a Társaság szervező titkára: Sántha Teréz. 

ÜNNEPI ÜLÉS 1985. DECEMBER HÓ 13-ÁN 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1985. december 13-án ün-
nepi ülést tartott az ELTE Bölcsészettudományi Kara Tanácstermé-
ben. 
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A főtitkári megnyitó után Keresztury Dezső akadémikus mondott 
elnöki köszöntőt, majd Wéber Antal ismertette az irodalomtörté-
neti pályázat eredményét: 

Második díjat kapott: Tóth László A második világháború utáni 
hivatásos magyar színjátszás kezdetei Szlovákiában, Kertész Tivadar: 
Gárdos Alfréd (1872—1942) című dolgozatáért; harmadik díjat ka-
pott: N. Böhm Edit: Verset — élőszóval. A verselőadó-müvészet hely-
zete Magyarországon, Fehér Márta (Budapest) Pilinszky János: 
Trapéz és korlát. Ezüstkor, 1946, Ötvös László (Kunmadaras) Si-
mándi Pál írói munkássága című dolgozatáért. 

A díjakat és a Toldy Ferenc-emlékérmeket Keresztury Dezső elnök 
adta át. 

A Toldy-érem 1985. évi jutalmazottjai: Kulcsár Adorján ny. kö-
zépiskolai tanár (Budapest) és Szalai Anna irodalomtörténész, kriti-
kus, a Szépirodalmi Könyvkiadó főszerkesztője. 

* 

Az Oltványi Ambrus-alapítvány díját Imre László (Debrecen) 
kapta. A díjat — már korábban — Németh G . Béla akadémikus 
adta át 

A Társaság ünnepi ülésén hangzott el a jelen számunkban közölt 
Emlékezés Kerecsényi Dezsőre című előadás. 
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Ára: 30,— F t 
Előfizetés egy évre: 120,— Ft 

Terjeszti a Magyar Posta 

Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta 
hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál 
(HELIR) 1900, Budapest V., József nádor tér 1., közvetlenül 
vagy postautalványon, valamint átutalással a H E L I R 215— 
96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányon-
ként megvásárolható az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest 
V., Alkotmány utca 21. tel.: 111-010) és az Akadémiai Kia-
dó Stúdium (1368 Budapest, Váci utca 22., tel.: 185-831) és 
Magiszter (1052 Budapest, Városház utca 1., tel.: 382-440) 
könyvesboltjaiban. 

Előfizetési díj egy évre: 1 2 0 , - Ft 

Egy szám ára: 30,— Ft 

Külföldön terjeszti a K U L T U R A Külkereskedelmi Vállalat 

H-1389 Budapest, Pf. 149. 
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