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HÍRADÁS EGY FONTOS CSEH HUNGARICUMRÓL 

(LEGENDY A KRONIKY KOR U N Y UHERSKÉ) 

A „híradás" szigorúan véve nem bevett filológiai műfaj, nem is 
műszó, de mint hamarosan kiderül, jó okkal használjuk az „ismer-
tetés" helyett. Richard Prazák, a brnói egyetem tanára, az ottani balka-
nisztikai és hungarisztikai intézet vezetője, fontos fegyverténnyel 
gyarapította a hungarológia nemzetközi szakirodalmát — és a nem-
zetközi hungarológia tekintélyét. A könyv, amelyről az alábbiakban 
beszámolunk, lényegét tekintve látszólag „nem több" egy ízlésesen ki-
állított cseh nyelvű magyar középkori szöveggyűjteménynél (a kor-
látozott lehetőségek közepette is futotta tizenhét fekete-fehér illusz-
trációra, jobbára a Képes Krónikából és az Anjou-legendáriumból), 
de többről és másról van itt szó. Ez a kiadvány Prazák személyes ügye : 
az ő könyve, az ő műve. S épp ezért, jóllehet nem feladatunk itt és most 
a szerző tudományos profiljának és a szóban forgó könyvet megelőző 
munkásságának a taglalása, nem is tekinthetünk el néhány ilyen ter-
mészetű megjegyzéstől. Prazák a cseh hungarológia első számú kép-
viselője: párját ritkító céltudatossággal vált azzá. (Zárójelben ide 
iktatjuk mint nem érdektelen információt, hogy mellesleg Albert 
Prazák neves cseh irodalomtörténész unokaöccse, s ezenkívül is több 
személyes szállal fűződik a cseh kultúra és tudományosság jeles 
hagyományaihoz.) A prágai Károly egyetemen 1950-ben hosszú szü-

I net után felújított magyar szak hallgatóinak első nemzedékéhez tar-
tozik, s az akkor és azóta is általános úzustól eltérően szakválasztását 
nem mondhatjuk sem esetlegesnek, sem személyileg (például nemzeti-
ségi, családi vagy rokoni vonatkozásban) motiváltnak. Egy jól meg-
sejtett és azóta valóra váltott küldetésérzet vezérelte: a szomszédnép-
pel való sokféle előjelű történeti együttélés kutatásában rejlő lehető-
ség és feladat. 

Prazákot eleinte a felvilágosodás és a mi reformkorunknak meg-
felelő nemzeti megújhodás irodalma és cseh—magyar kapcsolatai 
vonzották, ami az ő esetében szintén nem mondható véletlennek, 
habár ebben az egyetemi tanterv felépítése is közrejátszhatott: ezek 
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voltak egyben első magyar irodalmi élményei. Első — még egyetemista 
korában — megjelent írása Vörösmartyról szólt; szakdolgozatát 
Eötvös Józsefről írta. A korszakhoz továbbra is hű maradt; elmélyí-
tette a korábbi kutatásokat Jan Neruda Petőfi-élményéről, értelmi 
szerzője, szerkesztője és kommentátora a néhány évvel ezelőtt meg-
jelent cseh Vörösmarty-válogatásnak, a felvilágosodás kori kapcsola-
toknak pedig két könyvet is szentelt: egyet (1962) a türelmi rendelet 
után Csehországba települt magyar református lelkészekről, s egy 
másikat (1967) Josef Dobrovskynak, a cseh nemzeti ébredés nagy 
alakjának magyar és finnugor vonatkozású munkásságáról. Tudo-
mányos érdeklődése több-kevesebb intenzitással kiterjedt a cseh— 
magyar kapcsolatok minden korszakára, foglalkozott egyebek között 
Comenius sárospataki korszakával, cseh zeneszerzőknek és zenemű-
vészeknek a magyar zene fejlődésére gyakorolt ösztönző hatásával, 
huszadik századi magyar szerzőkkel is; eddig publikált tanulmányai 
egy legalábbis a tizenkilencedik század végéig terjedő kapcsolattörté-
neti szintézis körvonalait sejtetik, s részben már meg is testesítik, de 
figyelmét egyre inkább a régebbi korszakok kötik le, főleg a magyar 
középkor irodalma — a jelen írásunkat közvetlenül kiváltó könyv 
tárgya. E kiadványt lehet sommásan jellemezni vagy leírni, de érdemi 
recenzióra nem egykönnyen szánhatja rá magát az, aki a szerző apró-
lékos és elmélyült anyagismeretével és szinte megszállott szorgalmával 
nem állíthat ugyanannyit szembe a magáéból. 

A könyv tehát a magyar középkor latin nyelvű irodalmából nyújt 
cseh nyelven bőséges válogatást : a legendákból, a gestákból (ahogyan 
a magyar szakterminológiában máig nevezzük, őrizve egy valaha 
rigorózusabb megkülönböztetés emlékét), a krónikákból. Teljes 
terjedelmében négy szöveget közöl Prazák könyve: az Imre herceg 
számára készült Intelmeket, Szórád (Zoerard) és Benedek remeték 
legendáját (Boldog Mór szerzeményét), Anonymus Gestáját és 
Ricardus fráter Relatióját Juliánus útjáról. Többé-kevésbé rövidítve 
vagy kivonatosan hozza a kötet István király nagyobbik és kisebbik 
legendáját, a Hartvik-legendát, Szent Gellért kisebbik legendáját, 
Szent László és Szent Margit legendáját, Rogerius mester Siralmas 
énekét, Kézai Simon Gestáját és a Képes Krónikát. Holmi teljességi 
vagy válogatási szempontok számonkérése éppoly illetéktelen volna, 
amennyire szükségtelen: a szerző a címmel megvonta a válogatás 
határait. 

Jellemzője és jelentős érdeme a kötetnek a vas következetességű 
szerkezeti felépítés: a mintegy két ívnyi bevezető tanulmány után, 
amely a magyarországi latin nyelvű irodalom első évszázadait (a ké-
sőbbiekre is kitekintve) összegezőn, ám rendkívül tüzetesen mutatja 
be, az egyes szemelvényeknek szentelt fejezetek mindegyike az alábbi 
részekből áll : bevezetés, jegyzetek, a kiadások bibliográfiája, a szak-
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irodalom bibliográfiája, maga a textus és végezetül annak egyes részeit 
magyarázó kommentár — mindez Prazák műve. (A latin eredetiből 
készült fordítás Jana Nechutová és Dagmar Bartonková munkája.) 
S mindez továbbá a pontosság és bőség olyan igényével, amely már-
már, a szó pozitív értelmében, fényűzőnek mondható. 

Az eddig mondottak talán már némiképpen megalapozzák azt a 
fentebb előrejelzett véleményünket, hogy Prazák könyve jóval több 
egy szöveggyűjteménynél: valóságos tankönyvként fogható fel, 
hiszen a kötetbe felvett szövegek tárgyalása során a koraközépkori 
magyarországi latin nyelvű egyházi és történeti tárgyú irodalom egyet-
len jelentősebb emléke sem marad említetlen. A bibliográfia alapos-
ságát külön ki kell emelni. (Prazák ezen a téren szervező képességét is 
bizonyította már: brnói intézete 1966-tól kezdődően követi és publi-
kálja, eddig már négy füzetben, a csehszlovák hungarológia rendkívül 
tágan értelmezett szakirodalmát.) 

Elmondható hát, ami az eddigiekből már amúgy is kiderült: ez a 
könyv nemcsak a (nem is szükségképpen hungarológiai érdeklődésű) 
külföldi szakemberek szempontjából nézvést, hanem a magyarországi 
medievisztika mai mércéjével mérve is elsőrendű teljesítmény. S ezzel 
nemcsak a tudományos szintet méltatjuk; utalunk arra is, hogy a 
kötet, terjedelmével fordítottan arányos tömörsége és gazdagsága 
folytán — természetesen, ha nem csehül, hanem magyarul volna hozzá-
férhető — még a magyar tudósjelöltnek is könnyebben kezelhető kézi-
könyvül szolgálhatna, mint a forgalomban levő terjedelmesebb hazai-
ak. Aminthogy a cseh hungarológia számára magától értetődően ez is 
lesz a rendeltetése. A „magyar viszonylat" fogalmához azonban van 
megjegyezni valónk. Természetes, hogy Prazák — ezt már a biblio-
gráfiai apparátus megtekintése előtt is eleve feltételezhettük — első-
sorban, azaz döntő mértékben az általa jól ismert és nagy respektussal 
kezelt magyarországi (és az abban is közkeletű külföldi) szakiro-
dalomra támaszkodik, de mozgósít olyan forrásokat is, amelyek kívül 
estek vagy eshettek a magyar kutatók tájékozódási körén. Első helyen 
itt természetesen önálló levéltári kutatásait kell említeni, de mindjárt 
ezután a cseh és szlovák nyelvű szakirodalmat, hiszen nemcsak kutatói 
alkatának, hanem a kiadvány jellegének is megfelelőn olyan kompara-
tisztikai anyaggal szolgál, amely csak itt és ezúttal nyerhetett elsődle-
ges fontosságot. Vagyis magyar tájékozódású, de nem magyar köz-
pontú vagy magyar szempontú kiadvány. A szerző rokonszenvezőn, 
de határozottan megveti a lábát a maga kívülállói szemléletében : vele 
és rajta mérhető, hogy a magyar középkorkutatás, minden megosztott-
sága és belső polémiái ellenére mennyire magyar origójú; s ennek felis-
merése közös érdek és hasznos hungarológiai eredmény. 

Persze a különböző nézőpontoknak korrigálniuk is kell egymást. 
Már korábban is szóvá tettem, hogy a középkori krónikások olykor 
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szinte gyermeteg részrehajlásával és pártosságával kapcsolatban nem 
szerencsés dolog nacionalizmust emlegetni. Viszont igaza van Prazák-
nak abban, hogy az utókor bőven vegyített a tisztán tudományos 
érdekű vizsgálódásba nacionalista, tudományon kívüli elfogultságo-
kat — pro és kontra, magyarok és nem magyarok; ez a tény maga is 
méltó tárgya lehetne a tudományos felülvizsgálatnak. 

Természetesen nem állítom, hogy Prazák könyvének nincs vitat-
ható pontja. Már csak azért sem, mert hiszen az egész korszak fakto-
gráfiájában és értékelésében temérdek a bizonytalanság, melyet 
minden kutató együtt örököl a témával. Hogy egy-két konkrét észre-
vétel erejéig a kötelező recenzensi akadékoskodásnak is eleget te-
gyünk: így például Anonymus prológusának egyik ismert kitételét 
a cseh szöveg úgy tükrözi, hogy „a magyarok ezután ne a szövegek 
biztos értelmezéséből, hanem a történeti források világos elemzéséből 
ismerjék meg az igazságot". A hely azért érdekes, mert a latin szöveg 
olvasata itt valóban ingadozik: a Szentpétery SRH-jában közölt 
kritikai kiadás (amely a fordítás alapjául szolgált) egyaránt meg-
engedi az ammodo vagy an non olvasatot [„ergo potius ammodo (an 
non) de certa scripturarum explanatione et aperte hystoriarum inter-
pretatione rerum veritatem nobiliter percipiat"], de a mondat értelme 
mindenképpen pozitív marad, lásd többek között Paisnál „most 
már inkább az iratok biztos előadásából meg a történeti művek vilá-
gos értelmezéséből . . . fogja fel a dolgok igazságát". Vagy nézzük 
a földrajzi és személynevek átírását, amely a kiadói jegyzet szerint 
„a magyar történeti forrásokban ma már nehézkes helyesírási alakban 
szerepelnek, s ezeket csupán a kommentárban, kivételesen az első 
előfordulás helyén tüntetjük fel". Ez helyes is, de éppoly kétségtelen, 
hogy bármiféle következetes megoldásra törekedni eleve reménytelen 
igyekezet, biztos kritériuma az egységesítésnek nincsen. Az azonosítás-
ról nem is szólva. Ismét Anonymusból veszem az egyetlen példát: 
a Böngérnek adományozott uradalom határjelzőjeként említett 
Tapolca folyó aligha azonosítható teljes bizonyossággal a Jolsva 
patakkal (245.); ugyanúgy valószínűsíthető a Hejö is, mint Pais véli 
Magyar Anonymusában 1926-ban vagy Györffy Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajzában 1963-ban. Itt és sok esetben 
másutt is a fokozott módszertani óvatosság és tartózkodás híve vol-
nék, éppen mert Anonymus, úgy látszik, valóban könnyű kézzel bánt 
az efféle hagyományokkal és hiedelmekkel. Felvethetnénk még — nem 
a bírálat, hanem a kiegészítés szándékával — némely didaktikai 
szempontokat is: a magyarok legközelebbi nyelvrokonait a szerző 
magvas bevezető tanulmányában voguloknak és osztjákoknak nevezi, 
s ez egyezik is az ismét jogaiba iktatott hagyományos nyelvtudományi 
terminológiával, de talán nem ártott volna itt megemlíteni a közben 
jó ideig használt (s nem teljesen elvetendő megfontoláson alapuló) 
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manysi és chanti elnevezést is. A szövegek címében pedig (ez ismét a 
gyakorló pedagógus okvetetlenkedése), lévén az sok esetben amúgy is 
konvenció vagy meggyökeresedett úzus kérdése, ha az Intelmek címé-
ből kimaradt volna (a fő helyen!) a csak virtuális szerzőnek tekinthető 
Szent István, s a Relatío de facto Ungariae Magnae címében se kapott 
volna hangsúlyt Ricardus „felfedező" szerepe, hiszen mégiscsak 
Juliánus barát úti beszámolójának a feljegyzéséről van szó. Az első 
esetben ilyeténképpen a szerzőség bizonytalanságát éreztetném, a má-
sikban a mű központi alakjának szolgáltatnék elégtételt. 

Lehet tehát sok mindenről eszmét cserélni, vitázni, de aligha von-
hatná kétségbe bárki is, hogy olyan alapos és koncepciózus művet 
tett Richard Prazák az asztalra, amelyet tudományos és közvetítői 
erényeiért egyaránt elismerés és dicséret illet. 

(Praha, Vyäehrad, 1988) 
RÁKOS PÉTER 

WINKLER-KÓDEX. 1506.* 

Az írásban rögzített magyar nyelvű irodalomnak kezdetei a 
homályba vesznek. Egy-egy kiemelkedő, értékes maradvány, a Halotti 
Beszéd, az Ó-magyar Mária-siralom, azt bizonyítja, hogy ezeket a 
kezdeteket korai időkre kell tennünk. A magyar nyelv már a XII— 
XIII. században olyan fejlettségi fokot ért el, amely alkalmassá tette 
szellemi tartalmak, gondolatok, érzelmek kifinomult, költői kifeje-
zésére is. Az első, legalább nem sokkal későbbi másolatban fönn-
maradt, egész kötetet kitevő magyar szövegünk, a Jókai-kódex a XIV. 
században keletkezett. A XV. század végéről, a XVI. század elejéről 
már néhány tucat magyar nyelvű kódexünk van, annak bizonyságául, 
hogy az iskoláztatás, a könyvolvasás már a korábbinál sokkal na-
gyobb körre terjedt ki. Ezek a kötetek természetesen csak csekély 
töredékét teszik ki a föltételezhető eredeti mennyiségnek. Hiszen ha a 
középkori magyarországi latin nyelvű kódexeknek, becslés szerint, 
mintegy egy-két százaléka maradt fönn, ennél semmivel sem lehetett 
jobb, sőt inkább rosszabb a magyar nyelvű kódexek ilyen aránya. 
A latin kódexek tekintélyes része ugyanis külföldön maradt fönn, 
ahová elszivárogtak, ahová elmentették őket. Az ott érthetetlen 
magyar nyelvű kódexek fönnmaradását azonban semmi sem indo-

* A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői; 
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi Pusztai István. 
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kolta, megmaradásukról nem gondoskodtak. Ha tehát ma mintegy 
40 nyelvemlék kódex van birtokunkban, arra következtethetünk, 
hogy ezek legalább 2000— 4000 egykori kötetből maradtak fönn. 
A fönnmaradt kódexek bizonyos fokú hasonlóságából arra következ-
tethetünk, hogy az elveszettek is ilyen jellegűek lehettek. Mindenesetre 
középkori szellemi életünknek, nyelvünknek, irodalmunknak, egész 
műveltségünknek legértékesebb tanúi ezek, a művelődéstörténetnek, 
nyelv- és irodalomtörténetnek, egyháztörténetnek legfontosabb for-
rásai közé tartoznak. Még akkor is, ha a szövegek legnagyobb része 
nem eredeti alkotás, hanem latinból való fordítás. 

Érthető tehát, hogy a magyar tudományos kutatás mindig nagy 
érdeklődéssel fordult feléjük, és már a múlt században megkezdődött 
a szövegek kiadása, a Régi Magyar Nyelvemlékeknek a kor színvona-
lán álló és ma is sok eredménnyel forgatott sorozatában. A részlet-
tanulmányoknak pedig se szeri, se száma. Az eredeti példányok köz-
vetlen tanulmányozása azonban nem könnyű feladat, nem könnyen 
hozzáférhetőek. Főleg pedig az ilyen munka az értékes kincsek állandó 
rongálását jelenti. Ezért volt nagyon szerencsés vállalkozás, amikor 
1942-ben a Jókai-kódex publikálásával megindult a Codices Hungarici 
sorozat. Azóta már — ha nem is kódex-fakszimilek alakjában, de 
legalább a kutatás számára lényegében kielégítő szöveghasonmások 
sora jelent meg — időközben némileg változó kiadási elvek alapján. 
Ennek a sorozatnak legújabb és eddig legfejlettebb elvek szerint ki-
adott 9. kötete a budapesti Egyetemi Könyvtárban Cod. Hung. XVI. 
Nro 2. 1506. jelzet alatt őrzött Winkler-kódex. A kiadás a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén készült Benkő 
Loránd professzor vezetésével, az előkészítő munkacsoportot Korom-
pay Klára vezette. Bevezetését írta és a közzététel munkáját végezte 
Pusztai István. A kötet megjelenését örömmel kell üdvözölnünk. 
Azonban szóvá kell tennünk egy érthetetlen körülményt. A magyar 
nyelvemlékek tudományos bevezetéssel ellátott szöveg-hasonmás 
kiadásainak egy másik sorozata is készül egyidejűleg Régi Magyar 
Kódexek címmel. Kiadó testülete és a kiadást végző személyek ugyan-
azok, mint a Codices Hungarici-é. A Régi Magyar Kódexek sorozat 
első számának bevezetése azt a célt tűzte ki, hogy gyorsabb ütemet 
adjon a kódex-szövegek kiadásának, mint ahogy a Codices Hungarici 
kötetei megjelennek, szerényebb kivitelben és tudományos apparátu-
sának (a latin eredetiek felkutatása és közlése) csökkentésével, de 
mégis a szövegek hasonmás-kiadását és átiratát közölve. A valóság-
ban ezeknek a köteteknek bevezetései tudományos alaposság tekinte-
tében nemigen maradnak el a Codices Hungarici bevezetései mögött. 
Ami pedig a kivitelt illeti, az 5. kötetnél már igyekszik túltenni 
a Codices Hungarici-n, amennyiben ez az 5. kötet már nemcsak szö-
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veghasonmás, hanem igazi, színes fakszimile-kiadás. (Bár itt sajnálattal 
kell megjegyeznünk, hogy a technikai kivitel kritikán aluli, nem válik 
dicsőségére a magyar nyomdaiparnak!) Talán fontosabb lenne a 
kódexek számára a Codices Hungarici sorozat gyorsabb ütemű 
közreadása, a másik sorozatban pedig minél gyorsabban hozzáfér-
hetővé tenni a töméntelen, sokszor még föl sem kutatott és nem 
regisztrált szórványemléket, főleg azokat a bejegyzéseket, amelyek 
tömegesen találhatók könyvtáraink XVI. századi könyveiben. 

A Winkler-kódextí már Döbrentei „Egyházi vegyeskönyvnek" 
nevezte el, s ennél jobb nevet valóban ma sem lehet adni neki. Tar-
talma, a jelenlegi sorrendben, a következő: 1. Kalendárium (csonka). 
2. Latin nyelvű ájtatosságok. 3. A latin ájtatosságok közé beírt ma-
gyar nyelvű szövegek. 4. Mária-siralom. 5. „Atyának bölcsessége." 
6. „Emlékezzél keresztyén." 7. „Szentséges életnek módja." 8. Passió. 
9. „Ájtatos gondolatok minden órákra." 10. „Dicséreteket és hála-
adásokat adok neked." 11. Szent Brigitta tizenöt imája. 12. Áldozás 
előtti imádság. 13. Szent Bonaventura imája. 14. Esti imádság. 15. 
Szent Bernát gyónási imája. 16. Evangéliumi szakaszok. 17. Abgarus 
király legendája. 18. Intelmek. 19. „Jézus Krisztus patikája." 20. 
„Szűz Mária hét epesége." 21. „Szent ének, ki dicséri Szűz Máriát." 
22. Két verses regula. 

A nyelvemlék kiadója szerint ennek a domonkosrendi apácák szá-
mára készült kódexnek 1— 7. pontok alatt felsorolt része tervszerűen 
szerkesztett, közös használatra szóló hóráskönyv. Ebben az esetben 
azonban kétséges, miért van a magyar nyelvű kalendárium után kö-
vetkező rész mintegy felét kitevő első szakasza latin nyelven, a követ-
kezők magyarul. A passió (8.) a kódexben megadott datálások szerint 
ennél a mostani első résznél korábban keletkezett, írása is teljesen 
elütő. Csak annyi bizonyos, hogy ezt is még 1506-ban írták. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy nem látszik elfogadhatónak a közlő 
véleménye, amely szerint néhány laptól eltekintve az egész kódex 
egyetlen kéz alkotása. A magunk részéről azt gondoljuk, hogy több 
azonos iskolázottságú kéz írása váltakozik a kódexben. Hangsúlyozni 
szeretnénk, 1506 táján már nem kell föltételezni, hogy egy-egy kolos-
torban csak egy-egy scriptor feladata és mestersége lehetett az írni-
tudás, írásalkalmazás. Ebben az időben a kolostoroknak legalább egy 
részében valószínűleg tanították írni a szerzeteseket, akik így képesek 
voltak egymást az írásban bármikor váltani. Az írásvonalak hasonló-
sága, a helyesírás lényegbeli azonossága a közös iskolától származik. 
(Hasonló jelenséget vélünk megmutatkozni az Érsekújvári Kódexben 
is.) Az egyes lapok írásai közt néha pontosan egyik lapról a másikra 
olyan nagy különbségek tűnnek föl, hogy azok aligha származhattak 
egy kéztől. Mindenesetre a „kezek" vizsgálata még további kutatá-
sokra szorul. 
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Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy a kódex kodikológiai leírásá-
val sem értünk mindenben egyet. Csak néhány apróságról van szó, 
a kiadás lényegét nem érintik. Ilyen az a megállapítás, hogy mintegy 
4—4 mm-t „gyalultak le" a könyvköltók a könyv testéből. A veszte-
ségnek ennél nagyobbnak kellett lennie, hiszen a felső sorok írása 
olykor meg van csonkítva, pedig bizonyára volt ott margó is. Hiány-
zik annak közlése, hogy a kódexben nincs eredeti foliószámozás, szig-
natúra és reclamans. Nem egészen érthető, miért nem sikerült a kódex 
szétszedése után sem a pontos ív- vagy ívfüzetmegállapítás. Azt sem 
tudjuk meg, hogy hajtogatással kialakított ívekről van-e szó, vagy 
egyformára vágott, kettéhajtott foliók egymásbahelyezéséről (ívfüze-
tek), pedig erre a vízjelek helyéből lehetett volna következtetni. 
(Semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ezt az alakot „régebben 
8-ad rétnek nevezték".) A vízjelek elhelyezkedésének vizsgálata fon-
tosabb lett volna, mint a papír eredetének — sikertelen — nyomo-
zása. Minthogy datált kódexről van szó, a vízjel-megállapításnak nem 
sok értelme van. A talált leghasonlóbb jelek úgyis későbbiek, mint 
magának a kódexnek írása, semmivel sem visz közelebb a dolgok 
ismeretéhez az a megállapítás, hogy a papír vagy Dél-Németország-
ban, vagy Itáliában keletkezett. Azt se fogadhatjuk el, hogy a kódex-
ben található két írás „Gothica textualis formata" és „Gothica 
textualis cursiva". Textuális írása ugyanis nem „formata", a cursiva 
pedig sohasem nevezhető ilyennek. Van még ezeken kívül itt Gothica 
currans is. 

Mindezek a kifogások a publikációnak mint nyelvemlék-közlésnek 
érdemeit semmivel se csökkentik. Érdemei a gondos szövegolvasat, 
a többi nyelvemlék szövegeivel való pontos összevetés, és a latin 
eredetiek alapos nyomozása, a fölhasznált irodalom teljessége. 

Befejezésként még csak annyit szeretnénk megemlíteni, hogy ezek-
nek a régi magyar nyelvemlék-kódexeknek a nyelve olyan csodaszép 
és annyira mai (például „Édes anya, bódog anya, verág szülő Szűz 
Mária"), hogy érdemes lenne egyszer egy mai helyesírásban átírt 
válogatást kiadni nyelvemlék-szövegeinkből. Talán ez is hozzájárulna 
siralmasan romló magyar irodalmi és köznyelvünk újjáélesztéséhez, 
újra megmagyarításához. (Akadémiai Kiadó, 1988.) 

CSAPODI CSABA 
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MAGYAR NYELVŰ HALOTTI BESZÉDEK A XVII. 
SZÁZADBÓL* 

örvendetes, hogy a művelődéstörténeti forrásfeltárás egyre táguló 
körében eddig kevéssé vizsgált műfajok is helyet kapnak. A halotti 
beszéd-kutatás egyik inspirációja volt az a hatalmas munka, amely 
a Rudolf Lenz professzor által szerkesztett három kötetben nemzet-
közi eredményeket tárt a nyilvánosság elé: Leichenpredigten als 
Quelle historischer Wissenschaften. Marburg, 1984. A kiadvány-
ban a magyar eredményeket Péter Katalin foglalta össze és б volt 
a vezetője annak a szemináriumnak is, amely az ELTE ВТК Régi 
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén végzett halotti beszéd-kutatá-
sokat. A Tarnai Andor tanszékvezetői irányításával folytatott munka, 
amely több éve fontos kutatási területévé vált a tanszéknek, számos 
diákköri- és szakdolgozatot eredményezett, most pedig egy kritikai 
igényű szövegkiadást tarthatunk a kezünkben Kecskeméti Gábor és 
Nováky Hajnalka munkájaként. 

A kötet 12 halotti beszédet tartalmaz, szándéka szerint reprezen-
tatív antológiának is tekinthető, mert a válogatás szempontjai rend-
kívül jól körülhatároltak. А XVII. században mintegy száz halotti 
prédikációt és orációt tartalmazó nyomtatvány jelent meg, a kiválasz-
tott tizenkét beszéd jellegzetes példái a műfajnak. Történeti személyisé-
gek (Nádasdy Ferenc, Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony, a veze-
kényi csatában elesett Esterházy László, Ferenc, Tamás és Gáspár, 
Báthori Zsófia, Széchényi György esztergomi érsek) mellett kevéssé 
ismert alakok (Felvinczi Sándor lelkipásztor, Telekesi Török Bálint 
diákoskodó nemes) is helyet kapnak. Felvincziről és az Esterházyakról 
két-két beszéd is olvasható, az összehasonlításra is alkalmat adva. 
A felekezeti megoszlás is tudatos válogatás eredménye: a kötet öt 
katolikus, három református és két evangélikus szertartás szerinti 
temetést idéz fel. A búcsúztatottak életkora a tizenkét évtől a száz-
három évig terjed. 

A halotti beszédek forrásértéke felbecsülhetetlen. A művelődés-, 
életmódtörténet számára éppúgy nélkülözhetetlen, mint a történet-
tudomány, a családkutatás adatainak gyűjtésekor. Az irodalomtörté-
net-írás pedig a stílus és a retorikai eszközök vizsgálatakor hasznosít-
hatja a halotti orációkat. Mindezen szempontok helyet kapnak abban 
az elmélyült tanulmányban, amelyet a szövegkiadás bevezetőjeként 

* A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Kecskeméti Gábor. 
A bevezetőt írta Kecskeméti Gábor és Nováky Hajnalka. 
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olvashatunk. Nagy teret szentelnek a szerzők a temetési szokásoknak 
és a temetési pompa szükségességéről folytatott korabeli vitáknak. 
Már a bevezető két mottója — Beniczky Péter és Hodászi Miklós 
megállapítása — előlegzi a két végletet : a pompázatos temetés igény-
lését és elvetését. A XVII—XVIII. századi levelek, végrendeletek 
gyakran foglalkoznak a temetés külsőségeivel, mások elhunytakor 
vagy a szerzők saját halála közeledtén. A z előkelőség megkívánta 
pompa és a puritán racionalizmus között vívódik Bethlen Miklós is, 
leginkább ez utóbbi felé hajolva. Idézett szövegét bővíthetjük még 
levelezéséből és Önéletírásaból vett citátumokkal. Első felesége, 
Kun Ilona halálakor írja Önéletírásában: „. . . tudván azt, hogy a 
gyász, sírás keserűség sem a megholtnak, sem annak maradékinak 
sem magának a gyászolónak egy cseppet sem használ, feltevém magam-
ban, hogy a megholtnak gyermeki s atyjafiaihoz való igaz szeretettel, 
és az ő érdemiette becsületes jó emlékezettel mutassam hozzája való 
szeretetemet, nem az ördögtől és világtól találtatott ceremóniás hypo-
crita gyásszal; melyet el is követtem teljes tehetséggel; ha élnének, 
magok is megvallanák". Második felesége, Rhédey Júlia halálakor a 
rab Bethlen Bécsből küldi intő szavait: „Tudom én a Magyarnak mas 
Nemzetek felett való bolondságát a Lakadalom es Temetesbe, a melly 
bolondság, kar, es bűnis." Hiába küldi azonban pontos utasításait 
fiának, Bethlen Józsefnek — „Ha a' pénzben úsznánk sem engednem 
meg a' pompás temetést" — intését mégsem tartották meg, utólag kell 
felháborodva megállapítania: „Én tudom a szegény Anyád temetése 
költség nélkül nem lehetett, azzal tartoztunk. Be elvétetted-é, vagy 
mi a veszélyt írsz, hogy 20 vég fekete posztót vettetek, talám az utat is 
posztoval teritettétek be a Háztol fogva a Temetőig?" A katolikus 
Nádasdy Ferenc végrendeletében tiltakozik a „legfényesebb temeté-
sek" ellen. Bethlen Kata megszabja az orációk számát és igéjét. 
A hangsúlyozott puritánság azért is figyelemre méltó, mert a régi 
magyar szokások elmúlásán kesergő Apor Péter Metamorphosis 
Transylvaniae című könyvéből azt is megtudhatjuk, milyen volt az 
igazi főúri temetés: „Az töröksíposok és trombitások után mentenek 
az urak hintái, azután ment az község, az község után vezette két-két 
ember az czifrán felöltöztetett paripákot, azután mentenek a férfi-
keservesek hintái, az férfikeservesek után mentenek lóháton az test 
előtt az fenn említett két páncélban öltözött emberek; akiknél az 
aranyas zászló volt, és aranyas fegyverben volt maga is, az ment 
szerszámos cifra paripán ; akinél az fekete zászló volt, az ment baka-
csinban öltözött lón. Az ezüstcímert feketében az fejinél gyalog 
vitték." 

A temetések külsőségeinek leírása átvezet bennünket a szertartások 
rendjének megismeréséhez. Kecskeméti és Nováky bevezetője gondo-
san figyel a katolikus és protestáns temetések különbözőségeire, az 
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elhangzott beszédek szerepére. Az oráció és a halotti prédikáció kö-
zötti sokszor jól megfigyelhető, de még többször élesen el nem választ-
ható különbségek vizsgálatát azzal hidalják át, hogy egységesen a 
„halotti beszéd" terminust használják. A beszédek felépítésének, for-
rásainak feltárásakor nem hagyják figyelmen kívül a hatásmechaniz-
must sem. Nagy gondot fordítanak arra, hogy a beszédeket nem ön-
magukban, hanem a kortársi igényeket, szokásokat is tekintetbe véve 
vizsgálják. Egy kevésbé elemzett szempontra azonban felhívjuk a 
figyelmet. Éppen azért, mert három hölgy is szerepel az elbúcsúzta-
tottak között, érdekesnek tartanánk — egy terjedelmesebb válogatás 
esetében — a nőideál megrajzolását a halotti beszédek tükrében 
A XVII—XVIII. századi asszonyokról mondott orációk még arra is 
ráirányítják a tekintetet, hogy a prédikátorok mennyire alkalmazkod-
tak hallgatóságukhoz, az összegyűlt asszonysereghez, és ezért a nő-
kérdésnek rendkívül gazdag anyaga olvasható a halotti beszédekben. 

A kötet szövegkiadási munkálatai egyértelmű dicséretet érdemel-
nek. Kecskeméti Gábor gondos és pontos szövegeket ad közre, jegy-
zetei szinte minden igényt kielégítenek. A jegyzetapparátus könnyen 
áttekinthető, bár szerencsésebbnek találtuk volna, ha a több helyen 
megmagyarázott idegen szavakat és kifejezéseket a kötet végén alfa-
betikus jegyzék foglalta volna össze. Egyetlen apró helyesbítést 
fűzünk a szövegkritikai jegyzetekhez. Hoffmann Pálnak az Esterházyak 
felett mondott beszédében olvashatjuk Esterházy Lászlóról: „. . . 
óltárt-is fogadot hogy chináltat azon Boldogságos Szűznek a' Czeli 
Szentegy-házban. . ." (141.) Kecskeméti Gábor valószínűsítő magya-
rázata szerint: „Czel: alighanem Kiscell (a mai Celldömölk része.)" 
(398.) Kiscell valóban híres búcsújáróhely, templomának építése 
Koptik Odó bencés apát nevéhez fűződik, aki 1739-ben került Dö-
mölkre és hozta magával Mariazell kegyszobrának a mását. A kegy-
kápolnában elhelyezett szobor 1748-ban került végleges hajlékába, 
a mai templomba. A vezekényi csatában 1652-ben elesett Esterházy 
tehát majd' száz évvel korábban nem gondolhatott a kiscelli templom-
ban oltárállításra. Fraknó várának örökös ura, Sopron vármegye fő-
ispánja inkább az ausztriai Mariazell templomát kívánhatta oltárral 
gazdagítani. 

Ez a jelentéktelen módosítás azonban semmit sem von le a ki-
advány értékéből. A megbízhatóan pontos, éppen ezért igényes és 
hálátlan munka közreadói — fiatalok lévén — remélhetőleg még sok 
hasonló kötettel örvendeztetik meg a művelődéstörténet kutatóit. 
(Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete 
kiadása, 1988.) 

NÉMETH S. KATALIN 
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TARNÓC MÁRTON: KETTŐSTÜKÖR 

Tarnóc Mártonnak, a régi magyar irodalom közkedvelt egyetemi 
oktatójának legújabb tanulmánykötete elsősorban az elmúlt évtize-
dekben Budapesten diplomát szerzett magyar tanárok körében szá-
míthat érdeklődésre. Rajtuk kívül bizonyára azokban is visszhangot 
vált majd ki, akik a régi magyar irodalmat a mai kultúra, illetve a 
XX. századi irodalom, művészetek és tudománytörténet felől kíván-
ják megragadni, mintegy „Kettőstükör"-ben. A bevezetésnek is szol-
gáló Régi magyar irodalom — korszerű humán műveltség című eszme-
futtatás ugyanis olyan gondolatokat vet fel, amelyekkel véleményünk 
szerint minden, régi magyar irodalommal foglalkozó vagy annak meg-
ismertetésére hivatott egyén találkozik. Tarnóc ebben nemcsak azt 
indokolja meggyőzően, hogy régi irodalmunk és műveltségünk jelen-
léte fontos és nélkülözhetetlen mai korszerű szellemi életünkben, ha-
nem felhívja a figyelmet arra is, hogy a tudományos kutatás, az iskolai 
oktatás, ismeretterjesztés és az élő irodalom tehet a legtöbbet annak 
érdekében, hogy kultúránknak ez a gazdag kincsesháza újra élő szel-
lemi kinccsé váljon. 

Tarnóc Márton fő kutatási területe a XVII. század első felének 
irodalma. Tanulmányai elsősorban e kor nagy egyéniségeiről szól-
nak: Bethlen Gáborról, Pázmány Péterről, Geleji Katona Istvánról, 
Laskai Jánosról, Szalárdi Jánosról. Mindben a vizsgált személyek 
alkotásainak, illetve a rájuk vonatkozó kortárs és későbbi irodalom 
alapos ismeretének segítségével mond véleményt és tesz összehasonlí-
tásokat. Gondosan megfontolt kutatási eredményei ezért bizonyulnak 
igazaknak, időtállóknak. De szóljunk ezekről konkrétabban is! 

Bethlen Gábor művelődéspolitikájáról a Bethlen-évforduló kap-
csán már igen sokan igen sokat elmondtak, de a korabeli alkotások-
ból Tarnóc Márton villantotta fel a mindennapi polgári élet, a teremtő 
és építőmunka költői megfogalmazásait, az építő és újat teremtő 
fejedelem bemutatása mellett. 

Pázmány Péterről és Geleji Katona Istvánról a XVII. századi 
próza fejlődéstörténete szempontjából alkotott ítéletet, és sikeresen 
ragadta meg emberi egyéniségük titkát is. Geleji Katona István élet-
művét költői hasonlattal a következőképpen jellemezte: „Vaskos 
prédikációs kötetei — első benyomásként — riasztóan hatnak a kor-
szak kutatójára. Úgy érzi, sivatagban jár és hatalmas, szürke szikla-
tömb emelkedik előtte, de megmászása nem ígér oly szép kilátást 
termékenyebb földekre, mely indokolná a vele való vesződést." 
Tarnóc Márton a korábbi irodalomtörténészekkel szemben nem 
riadt vissza a Geleji-corpustól, és számos említésre méltó, érdekes 
eredményre bukkant: például Geleji Horatius-idézetfordításai; egy-

10 I t 91/2 
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egy közmondás anekdotikus-novellisztikus formában való kifejtése, 
barokkos mondatfűzése stb. 

Még komplexebben vizsgálta Justus Lipsius magyar fordítójá-
nak, Laskai Jánosnak az életművét. Ez természetes is, hiszen Laskai 
János Válogatott írásainak sajtó alá rendezését mély és széles körű 
bibliográfiai, művelődéstörténeti, stilisztikai és fordításösszevetési 
vizsgálódások előzték meg. Ezeknek köszönhetően ez a tanulmány 
a jelen kötetnek is a legérdekesebb és eredményekben leggazdagabb 
írása. Kár, hogy az 1651-ben megjelent Imádságoskönyv-fordítást 
nem elemezte azóta se hasonlóan, mivel az még részletekben sem 
került bele az RMPE II. kötetében közreadott válogatásba. 

Szemmel láthatóan szívesen foglalkozott Tarnóc Szalárdi János 
munkásságával is. Jól ragadta meg alakjában a tudatos írót, akire a 
bibliás protestáns történeti koncepció mellett a puritánus Medgyesi 
Pál jajsorozatában kifejtett történetszemlélet elemei is hatottak. Nem 
volt sem Tacitus-, sem Livius-követő, hanem a saját útját járta. írása 
műfajilag az emlékirattal rokon, de Tarnóc utalt a korabeli próza-
irodalommal való kapcsolatára is. Lippay János Pozsonyi kert című 
művét a magyar kertészeti szaknyelv létrehozása szempontjából érté-
kelte Tarnóc. 

Az egy-egy személyhez, alkotóhoz kapcsolódó írások után rövid 
összefoglalás következik, amely a XVII. századi magyar könyv helyze-
tét kívánta tükrözni. Ez az 1973-ban készült tanulmány még ma is jó 
kiindulás, bár az azóta eltelt több mint másfél évtized alatt a könyv- és 
nyomdatörténeti kutatás sok új eredményt hozott napvilágra. Hogy 
csak egyet említsünk: 1981 óta folyamatosan jelennek meg a szegedi 
Könyvtártörténeti Füzetek, amelyek XVI—XVIII. századi könyvjegy-
zékeink bibliográfiáját adják közre. 

Hasonlóképpen könyves tanulmány Tarnócnak az Aranyos Bibliá-
ról szóló írása is. Ebben megcsodálhatjuk, milyen szépen tudta meg-
fogalmazni „az áldott kezű mester" tragédiáját. A kötet legutolsó, 
Régi magyar asszonyok — régi magyar műveltség című tanulmányá-
ban a Vita publica, privata és religiosa hármas felosztás alapján mél-
tatta a nők szerepét a régi magyar irodalmi műveltségben. 

Szinte tanulmányszámba vehetők a Kettőstükörbe felvett recen-
ziók: a magyarországi bibliográfiák történetéről is számot adó Régi 
Magyarországi Nyomtatványok 1473—1600 című és a Régi Magyar 
Költők Tára két sorozatát részletesen bemutató írás, valamint az 
Anyanyelvünk igézetében című Jegyzetek Szabó T. Attila tanulmá-
nyairól. 

Nem meglepő, milyen találóan értékelte Szabó T. Attila munkás-
ságát. Hiszen a nagy erdélyi nyelvész-levéltároshoz hasonlóan az 
írott források tisztelete és figyelembevétele Tarnóc Mártonnak is 
mindig fő elve a kutatásban. 
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Végül Tarnóc a régi magyar irodalom és az utókor kapcsolatát 
négy nagy egyéniség munkásságában elemezte: a pozitivizmus mód-
szerével vizsgálta meg Kodály Zoltán bejegyzéseit régi magyar iro-
dalmi szövegkiadásokba, illetve a régi magyar költészet bizonyos be-
szivárgását és továbbélését József Attila néhány versében. Nem vélet-
len, hogy éppen Tarnóc Márton értékelte Riedl Frigyes és Waldapfel 
József irodalomtörténeti munkásságát. Mindkettőnek az életművét 
értékelve kiemelte, hogy költői ihletettségű értekező prózában (317.), 
illetve a szépirodalmi igényű stílus és gondolatfűzés igényével (361.) 
fogalmazták meg tudományos eredményeiket. Mindez Tarnóc Márton 
értekező prózájára is elmondható. Szép nyelve, találó hasonlatai, 
gördülékeny stílusa, sajnos, szokatlan a mai magyar irodalomtudo-
mányban. 

A tanulmánykötet jó áttekintést ad az irodalomtörténész eddigi 
munkásságáról. Bár mindegyik írás elhangzott vagy napvilágot látott 
már, mégis jó együtt olvasni őket. Még akkor is, ha a tanulmányokat 
nem szerkesztették kötetté a szó szoros értelmében. Ezért fordulhat 
elő, hogy ugyanazok a gondolatok, idézetek többször is szerepelnek 
(például a 66. és a 85. oldalakon), ami persze nem olyan nagy baj, 
hiszen repetitio est mater studiorum! A jegyzetek közlésekor sem 
törekedtek az egységesítésre. Ahogy az első megjelenéskor közreada-
tott a tanulmány, úgy került bele a gyűjteményes kötetbe is. Pedig 
ez az új közlés módot adhatott volna a szerzőnek és a szerkesztő-
nek néhány véletlenül becsúszott hiba kijavítására is: például a Glirius 
Mátyás (289.) indokolatlanul magyarított névalak helyesbítésére; 
Laskai János disszertációjának nyelvtanilag helyesebb, és nem csupa 
jelzővel való idézésére (133.), Szenei Molnár Albert nevének helyes 
írásáról nem is beszélve. Ezeknek a kisebb szeplőknek a száma azonban 
szerencsére nem nagyon szaporítható. (Magvető Könyvkiadó, 1988.) 

P. VÁSÁRHELYI JUDIT 
* 

K ö n y v g y ű j t ő k , k ö n y v k e r e s k e d ő k , 

k ö n y v k i a d ó k 

KELECSÉNYI GÁBOR: MÚLTUNK NEVES 
KÖNYVGYŰJTŐI 

A Gondolat Kiadó „Magyar könyv" sorozatának előttünk fekvő 
kötete nem a magyar bibliofília történetének teljes és részletes feldol-
gozása. Kelecsényi Gábor már könyve elején leszögezi, hogy a rene-

10» 
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szánsz, a barokk, a felvilágosodás és a reformkor számos, többségé-
ben főpapi és főúri könyvgyűjtője közül csak a legkiemelkedőbbekkel 
kíván foglalkozni. A könyvgyűjtés a tárgyak gyűjtésének egyik spe-
ciális formája, de motiválhatják gazdasági indokok is, hiszen a köny-
vek vásárlása a pénzbefektetés egy lehetséges módja. A bibliofília 
azonban „passzió, a kiállításánál vagy tartalmánál fogva különleges 
könyvek iránt érzett nemes szenvedély". A magyar könyvgyűjtők 
amellett, hogy szenvedélyesen gyűjtötték a nyomtatott és a kéziratos 
műveket, tevékenységükkel a közjavát szolgálták és kiterjedt nemzet-
közi kapcsolataik révén hozzájárultak a magyarság hírnevének növe-
léséhez a világban. Kelecsényi a könyvgyűjtőkön kívül szót ejt még 
a bibliofília határterületén mozgó néhány különleges alakról, könyv-
kereskedőkről, ügynökökről és hamisítókról is. Érdekes esetek kapcsán 
beszél a bibliomániáról — a bibliofília torz változatairól — a könyv-
lopásról és a könyvcsonkításról. 

A magyar könyvgyűjtés történetének két kiemelkedő személyisége 
Mátyás király, aki udvarában létrehozta az Európa-szerte ismert és 
később tragikusan szétszóródott Bibliotheca Corvinianát és Széché-
nyi Ferenc, a nemzeti könyvtár, a mai Széchényi Könyvtár megala-
pítója. 

Mi emeli ki Mátyás könyvtárát a kortársak gyűjteményei közül? 
Elsősorban az, hogy neki mint uralkodónak több anyagi forrás, lehe-
tőség állt rendelkezésére, hogy szenvedélyének hódolhasson. Kele-
csényi Gábor részletesen beszámol azokról az indítékokról, amelyek 
hozzájárultak a könyvtár fejlesztéséhez. A könyvgyűjtésben Mátyás 
példaképe volt többek között Vitéz János, aki nevelését irányította, 
később sok segítséget kapott a művelt humanista tudós Galeotto 
Marziótól, aki 1461-es rövid látogatása után 1465-ben visszatért 
Budára és éveken át könyvtárosaként működött közre a könyvek be-
szerzésében és rendszerezésében. A király gyűjtésében univerzalitásra, 
teljességre törekedett, szeme előtt az egyetemes tudás eszméje lebe-
gett. Az antik auktoroktól saját korának szerzőiig a tudomány leg-
különbözőbb területeiről mindent gyűjtött. Mátyás azonban nemcsak 
gyűjtötte a főleg kéziratos müveket — a nyomtatott könyvektől vala-
hogy idegenkedett még —, hanem könyvrendeléseivel támogatta is a 
könyvművészetet, akárcsak a művészet más ágait. Udvara így lett a 
reneszánsz kultúra egyik európai központja. A szerző a legújabb kuta-
tások eredményeire támaszkodva írja le a virágzó könyvtár beren-
dezését, majd szól az uralkodó halála utáni szétszóródásáról. Sajnála-
tos, hogy az utókornak csak feltételezései lehetnek a könyvtár állo-
mányának nagyságáról. Maga Mátyás is adott kölcsön, vagy adomá-
nyozott könyveket, halála után pedig hamarosan megkezdődött a 
könyvtár „széthordása". Miksa császár követe, Cuspinianus, például 
25 alkalommal vitt magával könyveket uralkodója részére. A török 
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uralom aztán végleg beteljesítette a könyvtár sorsát. Végezetül említés 
történik a Bibliotheca Corviniana néhány jeles darabjáról, egyes korvi-
nák felbukkanásáról itt-ott a világban. 

Széchényi Ferenc gyűjteményének sorsát az különbözteti meg más 
magyar főúri könyvtárakétól, hogy míg azok csak egy-két generációt 
éltek túl, s vagy a konfiskálás, vagy a történelem vihara, vagy az utó-
dok felelőtlensége miatt szészóródtak, addig az övé nemcsak hogy 
együttmaradt, de továbbfejlődött és ma is a nemzet első könyvtára-
ként működik. Mindebben számos körülmény sikeres egybeesése ját-
szott közre. Széchényi könyvgyűjtése a nemzeti önállósodási törek-
vések felerősödésének korára esik. 1802-ben létesült nemzeti könyv-
tárunk így is később keletkezett, mint számos európai ország hasonló 
intézménye. Széchényi a XVIII. század végén, felvilágosodás szelle-
mében nagy anyagi áldozatvállalással hozta létre hungarika-gyűjte-
ményét és bocsátotta közhasználatra. Felismerte, hogy a magyar szel-
lemi örökség megőrzése, rendszerezése és a kutatás számára hozzáfér-
hetővé tétele valamiképpen hozzájárulás a magyar nemzeti identitás-
tudat megőrzéséhez. Míg más magyar bibliofilek gyűjtőkörébe (Árva 
Bethlen Katát kivéve) elsősorban a külföldi irodalmak termése tarto-
zott, ő a magyar szerzők műveit, illetve a magyar vonatkozású műve-
ket gyűjtötte, mégpedig a teljesség igényével. A könyvtár fennmaradá-
sához hozzájárult a jól kiválasztott központi hely (Széchényi nagy-
cenki kastélyából helyezte át a könyvtárat Pestre), valamint az a tény 
is, hogy a gyűjteményt az egész nemzet magáénak érezte és létét 
támogatásával biztosította. Mátyáshoz hasonlóan Széchényi is csak 
irányította a könyvtár szervezésével kapcsolatos munkálatokat, az 
adminisztratív feladatokat és a könyvek rendezését Lajos fiának neve-
lője, Tibolth Mihály végezte. Tibolth állította össze a könyvtár három 
kötetes, 1798-ban megjelentetett betűrendes és szakrendi katalógusát. 
József nádor kezdeményezésére az Országos Könyvtárat a létesí-
tendő Nemzeti Múzeum alapjául fogadta el az országgyűlés 1807-ben, 
s annak részeként is működött tovább egészen 1949-ig, önálló intéz-
ménnyé válásáig. 

E két kiragadott példán, a magyar könyvtári eszme két alappillérén 
kívül természetesen számos más gyűjteményről is szól Kelecsényi 
Gábor könyve. Szerencsés esetben a magángyűjtemények később a 
köz tulajdonába jutottak, felekezeti vagy intézményi kezelésbe kerül-
tek. Példa erre Ráday Gedeon gyűjteménye, amely a pesti refor-
mátus teológiai akadémia könyvtárának alapját vetette meg, Klimó 
György pécsi püspöké, amely a pécsi egyetem könyvtárát gyarapította, 
Teleki Józsefé Akadémiáé lett, Jankovich Miklós gyűjteményének egy 
részét pedig a Nemzeti Múzeumnak sikerült megvennie. Az egyes gyűj-
temények létrejöttét a szerző az alapító életrajzába ágyazva mutatja 
be, beszámol a gyűjtés szempontjairól és annak módjairól (örökség, 
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vásárlás tanulmányok alatt, külföldi utazások közben, barátok, ta-
nárok inspirációjára), elidőz a könyvtár jelesebb darabjainál, tudó-
sít arról, volt-e katalógus, s hogy mi lett a gyűjtemény sorsa az ala-
pító halála után. Számos izgalmas, kalandos történetet mond el egyes 
könyvritkaságok megszerzésével kapcsolatban. Munkáját bőséges és 
korszerű szakirodalomra alapozza, stílusa sohasem szárazon tudo-
mányos, mindvégig rendkívül olvasmányos és élvezetes. Bár könyve 
inkább a nagyközönség számára készült, a kutatók is haszonnal 
forgathatják. A kötet érdekességét növelik a gondosan összeválo-
gatott illusztrációk. Elmondhatjuk tehát, hogy Kelecsényi Gábor 
munkája értékes gyarapodást jelent a magyar könyvtártörténeti iro-
dalom számára. (Gondolat, 1988.) 

GAZDA ISTVÁN: 
KÖNYVKERESKEDŐK A RÉGI VÁCI UTCÁBAN 

Gazda István könyve a pesti könyvkereskedelem 1757-től 1857-ig 
terjedő első száz évével foglalkozik. Bár munkája címében csak a Váci 
utca szerepel, de — mint az könyvéből is kiderül — vizsgálódását nem 
korlátozza csak erre az utcára, hiszen Pest belvárosának számos más 
pontján lévő könyvesboltokról is bőven esik szó. A kötet a könyves 
szakma szempontjából meghatározó jelentőségű évszámok köré 
csoportosított fejezetekből épül fel. 

Pest első könyvkereskedői a könyvkötők voltak, mivel a városi 
tanács csak úgy adott számukra működési engedélyt, ha az eladásra 
szánt könyveket már Pesten dolgozó iparosnál köttetik. Többek kö-
zött ilyen okok következtében fonódtak ebben a korban szorosan 
össze a könyvnek mint árucikknek előállításával és terjesztésével fog-
lalkozó szakmák, a könyvnyomtatás, könyvkötés és könyvkereskedés. 
A kereskedők állandó küzdelmet folytattak a cenzúrával és a revízió-
val (a nagybani terjesztés tiltásával). Az első könyvkereskedők is 
— akárcsak a városi polgárság nagy része — német származásúak 
voltak. Pest egyik legkorábbi, könyvkiadással is foglalkozó könyv-
kereskedője Mauss Gellért volt, aki már 1748-tól árusított a Váci 
utcában. Az 1780-as évek elején több oktatási intézmény létesült 
Pesten, s nyújtott ezzel biztos hátteret és állandó vevőkört a fellendü-
lőben levő könyves szakmának. A XVIII. század végének egyik leg-
kiemelkedőbb kiadója Trattner János Tamás, aki Bécsből irányította 
nyomdáját, s akit utánnyomásai miatt sok kritika ért. A Trattner-
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név azonban időállónak bizonyult, ezen a néven 1828-ig, majd Tratt-
ner— Károlyi néven egészen 1867-ig működött a nyomda. 

1803-ban nyitotta meg üzletét Hartleben Konrád Adolf, akinek 
nevéhez nagyon sok könyv kiadása fűződik, de a kultúr- és irodalom-
történetileg jelentősek a 40-es évekre, illetve az ennél későbbi kor-
szakra esnek. Ilyenek például Eötvös művei [A karthausi (1842), 
A falu jegyzője (1845), Magyarország 1514-ben (1847)], a Külföldi 
regény tár sorozat, Bajza világtörténetének egy része. Ő adta ki 1802-
től a Schedius Lajos szerkesztette Zeitschrift von und für Ungern 
című havilapot. 1861-ben unokaöccse, Adolf vette át az üzleti ügyek 
irányítását, s így Hartleben és örökösei 70 esztendőn át képviselték 
a jó nevű céget. Sajnálatos — mint Gazda megjegyzi —, hogy sem az 
Új Magyar Lexikon, sem a három kötetes Magyar Irodalmi Lexikon 
nem ír róluk. 

1827-ben megint egy később rendkívül ismertté váló kereskedő, 
a göttingai születésű Wigand Ottó nyitott üzletet a Váci utcában. 
Ő volt Széchenyi több művének (többek között a németre fordított 
Lovakrulnak, a Hitelnek és a Világnak) kiadója, ő adta közre ezen 
kívül Kisfaludy Sándor összegyűjtött munkáinak első négy kötetét. 
Nála jelent meg a német Conversations Lexikon magyar változata 
12 kötetben 1831 és 1834 között, ami azonban több szempontból is 
sikertelen vállalkozásnak bizonyult. Gazda könyvének egyik nagy 
erénye, hogy kiigazítja, vagy sok esetben pótolja egyes lexikonok 
hibás, vagy hiányzó adatait. Helytelenül rögződött a köztudatban pél-
dául az is, hogy Wigand Emich Gusztávnak adta volna át boltját. 
Valójában sógora, Heckenast Gusztáv lett az utóda, akinek nevével 
új korszak kezdődik. Téves az a nézet is, hogy Wigand Wesselényi 
Balitéletekrül című művének engedélyezésével kapcsolatos cenzori 
huzavona miatt települt át Lipcsébe, hiszen ő akkor már, valószínű-
leg 1831-től kezdve, ott élt. Ezt igazolja egyebek mellett az is, hogy a 
Lovakrul és a Hitel német nyelvű kiadása is már Leipzig—Pesth 
kiadási hellyel jelent meg 1830-ban. 

1832 azért fontos év, mert ekkor három új könyves lépett a színre: 
Kilián Rozália, fia, ifj. Kilián György és a Wigandtól átvett bolt új 
gazdája, Heckenast Gusztáv. A szerző részletesen beszámol az 1838-as 
pesti árvíz következtében a könyvkereskedőket ért károkról és a 
megsegítésükre megjelentetett kiadványokról. Az Auróra-pernek 
a szerkesztők egymással való rivalizálása mellett voltak kiadói vonat-
kozásai is. A Kisfaludy Károly alapította évkönyvet Bajza József 
1832-től Trattneréknél nyomatta, de a 14. kötetet már Kilián György-
nél akarta megjelentetni. A sértődött Trattner Szemere Pállal szer-
kesztetett egy másik Aurórát, s így a következő évben két Auróra 
Almanach jelent meg. 1837/38-ban már Hajnal címen adta ki Trattner, 
a Bajza-féle Auróra viszont 1837-ben jelent meg utoljára. A Kilián-cég 
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is több mint 100 évig volt megbecsült kiadója Pestnek, ebből 60 évig 
a Váci utcában. 

Heckenast Gusztáv tulajdonképpen rövid ideig volt kereskedő, ne-
vét elsősorban kiadványai örökítették meg. 1841-től Landerer Lajos 
nyomdásszal voltak üzlettársak. Heckenast adta ki a Pesther Tage-
blattot és ennek utódját, a Pester Zeitungot, majd 1841-től már Lande-
rerrel közösen a Kossuth szerkesztette Pesti Életképeket (később 
Életképek), a Magyar Szépirodalmi Szemlét, a Világot és a Budapesti 
Híradót. Heckenast és Landerer nyomdáját az utókor az 1848-as 
események kapcsán ismeri leginkább, hiszen ott nyomtatták ki a 
21 pontot és a Nemzeti Dall. Az 1850/60-as évektől Heckenast poli-
tikai nézetei sok tekintetben megváltoztak, egyre inkább a békés gaz-
dasági fejlődés, a Béccsel való megegyezés híve lett, de tevékenységét 
összegezve elmondható, hogy sajtóvállalkozásainak, kiadványainak 
nagy része haladó és ellenzéki eszméket szolgált. Ez a száz év tehát 
a pesti könyvkereskedelem megszületésének ideje, 1857-től már új 
korszak, új szellemű kiadók (Ráth Mór, Abafi-Aigner Lajos, a 
Révaiak) kora kezdődik. 

A kötet világos, közérthető és élvezetes stílusa miatt nem csak 
érdekes művelődéstörténeti olvasmány, hanem tankönyv, fontos 
segédkönyv szerepet is betölthet, hiszen a szerző sok adatot vonultat 
fel és támaszt alá saját kutatásaival. A könyvesboltok helyét illető 
tájékozódást nagymértékben megkönnyíti, hogy Gazda István a régi 
utcanevek mellett feltünteti a mai nevet, sőt a házszámokat is. A köte-
tet bőséges jegyzetek, a főbb forrásmunkák felsorolása, gazdag fény-
képanyag, valamint időrendi és helyrajzi mutató teszik teljessé. 
(Akadémiai Kiadó, 1988.) 

* 

Szomorú aktualitást ad e könyvismertetésnek, hogy Kelecsényi 
Gábor 1991. február 9-én, életének 71. évében elhunyt. 

RÓZSA MÁRIA 

M. KONDOR VIKTÓRIA: A HORNYÁNSZKY-
NYOMDA ÉS AZ AKADÉMIA KÖNYVKIADÁSA 

A pesti Hornyánszky-nyomda és kiadóvállalat 1863-tól működött 
az alapító, illetve leszármazottainak tulajdonában. 1923-ig, amíg a 
banktőke el nem nyelte a családi vállalkozást, a főváros egyik jóhírű 
üzeme volt, amely kitűnt gondosan készített termékeivel és színvona-
las kiadványaival. 1883-tól 1895-ig az Akadémia bérházában bérelt 



Szemle 405 

helyiségeket, és szoros kapcsolatban volt az Akadémiával, szerepet 
vállalva a kiadványok nyomtatásában, kiadásában és terjesztésében. 

A nyomdaalapító, Hornyánszky Viktor György, dunántúli evan-
gélikus tanítói család sarja, maga is tanító és tollforgató ember, 
Heckenast Gusztáv biztatására jött Pestre. Miután nyomdát alapított, 
a súlyos sztrájkokkal terhelt időben a főnökök és munkások békés 
megegyezésének híve lett, olyannyira, hogy sikeres békéltető akcióinak 
elismeréseképpen 1873-ban a nyomdai munások egylete elnökévé 
választotta. Mint nyomdavezetőt, kiadót és könyvkereskedőt szak-
májának kiválóságai, nyomdáját pedig az igényes középüzemek közé 
sorolták. Ő maga és utódai figyelemre méltó szerepet vállaltak koruk 
könyvkiadásában is, különösen az első világháborúig, s ezen belül ki-
emelkednek akadémiai kiadványaik. 

A szerző, amint bevezetőjében elmondja, áttekintette Hornyánszky-
ék levéltári és bibliográfiai forrásanyagát, és megállapította, hogy a 
hagyaték sajnálatosan fogyatékos. Levéltári anyag alig maradt, a 
nyomdában nyomtatott, illetve itt kiadott könyveknek az impresz-
szumok pontatlansága miatt csak egy része érhető tetten. A tünetek 
egyfelől a már korábban is dúló, de a második világháború után ka-
tasztrofálissá növekedett hagyománypusztításra utalnak, másfelől, 
megszívlelendő tanulságul szolgálnak mai könyvkiadásunknak, ahol 
se szeri, se száma a könyveken feltüntetett felesleges és semmitmondó 
adatoknak, amíg a könyvészetnek szóló fontos információk sok eset-
ben hiányoznak. 

Indokolt, hogy e hiányok miatt a szerző témakörét a könyv címé-
ben foglaltakra, vizsgálatait pedig a századfordulóig terjedő kor-
szakra korlátozta. Minden félreértést eloszlatandó, talán még egyér-
telműbb lett volna, ha feldolgozásának időhatárai — 1863— 1900 — 
már a könyv alcímében megjelentek volna. 

A mű első részében a szerző ismerteti a nyomdaalapító életrajzát, 
a vállalat későbbi évtiezedeit, és rövid összefoglalást ad a nyomda 
kiadási tevékenységéről. E jó áttekintést nyújtó fejezetben csupán a 
nyomda végleges megszűnésére vonatkozó megjegyzés — miszerint 
ez 1943— 1944-ben bombatalálat miatt következett be — ébreszt két-
ségeket, s ezeket az 1948. évi Typographiáböl idézett jegyzet sem osz-
latja el. Az 1895-ben az Aradi utca 14. alatt létesült nyomdaépület 
ma is áll, és a főváros még fel nem fedezett ipari emlékei közé tartozik. 
Kétemeletes, belső udvarral és azt övező galériákkal épített csarnok, 
jellegzetes, a XIX. század második felében igen korszerű vasszerkeze-
tű építmény, amelyhez minden bizonnyal valamilyen nyugati nyomda-
épület szolgálhatott például. 

A következő fejezetben az Akadémiával való kapcsolattal ismer-
kedik az olvasó. Ez a rész betekintést nyújt a kor kiadási és könyvter-
jesztési viszonyaiba, megismertet az Akadémia gondjaival, amelyek 
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a szűkös anyagiakból, a szervezés problémáiból, az alacsony pél-
dányszámokból és végül egyebek között saját hivatalának nehézkes-
ségéből erednek. A Hornyánszky-nyomda azonban, a versenytársak 
ellenére is, sok küzdelem és vita árán hosszú időn át újra és újra meg-
szerzi és bírja az Akadémia bizalmát. 

A könyvet néhány nemzeti jelentőségű kiadói vállalkozás bemuta-
tása — nincs rá jobb szó — izgalmas olvasmánnyá teszi. 

Ezek között is élen jár Szinnyei József Magyar írók élete és munkái-
nak kiadástörténete. A Hornyánszkynál 1891 és 1914 között 14 
kötetben megjelent munka keletkezésének históriáját Szinnyei-napló-
jában és -leveleiben örökítette meg. Ezekből állított össze a szerző sze-
rencsés kézzel egy olyan válogatást, amely az olvasóban „egy írói 
lexikon regényének" képzetét idézi fel. Szinnyei 1877-ben tette meg 
első javaslatát a „Névtárra", 1882-ben kezdte meg a szerkesztést. 
1889-ig harcolt az Akadémiával, amíg március 2-án hírül adta, hogy 
munkáját felvették a kiadási programba. Hornyánszky ugyanazon év 
novemberében elvállalta a kiadást. Újabb két év — a kezdettől 
tizennégy év — telt el, amíg megjelent az első kötet. Szinnyei drámai 
küzdelmeit munkájának elfogadtatásáért, harcait akadályozóival és a 
tehetetlenség erőivel, kétségeit önmagával szemben, hogy vajon meg-
birkózik-e majd a feladattal: minden korok minden rangú szerzői 
csak megrendült együttérzéssel olvashatják. 

Ugyanitt ismerkedhetünk meg az Akadémia és a Hornyánszky-
nyomda történetében egyaránt fontos tudományos szótárak kiadás-
történetével. Itt csak a legfontosabb dátumokat említjük. A Magyar 
Nyelvtörténeti Szótár szerkesztése 1873-tól tizenöt évig tartott, meg-
jelent három kötetben 1888 és 1893 között. A Magyar Tájszótár 
kiadását 1880-ban határozták el. Tizenhárom évi előkészítés után 
1893-ban és 1901-ben jelent meg két kötetben és akadémiai nagy-
jutalmat kapott. A Mesterségek szótárának anyaggyűjtésével 1882-
ben Freeskay Jánost bízták meg és a 34, egy-egy mesterség szak-
kifejezéseit tartalmazó füzet 1899 és 1910 között látott napvilágot. 

A könyv szereplője a magyar tudományos élet számos jelenté-
keny alakja, Szinnyei barátai és munkatársai, könyvkiadásunk törté-
netének szereplői és mások. Itt még említésükre sincsen helyünk. 
Életközeli megjelenítésük a szerző érdeme. Érdemes lett volna azon-
ban névsorukat mutatóba is foglalni. 

A kötet szövegét könyvcímlapok, nyomtatványok, levelek hason-
másai illusztrálják. Sajnos, némelyikük ábramagyarázat hiányában 
nem érthető. Néhány levélnek csak a befejező oldalát közölték, ami 
nem szerencsés. A 158. lapon elhelyezett nyomdagép-ábrából nem 
tűnik ki, hogy az a Hornyánszky-nyomdából származik-e vagy sem. 

M. Kondor Viktória munkája értékes hozzájárulás a gazdagnak 
nem mondható hazai nyomda- és kiadástörténethez. Mivel a válasz-
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tott témakörben is bőven maradt még feltárni való, esetleges folytatá-
sát — ha erre mégis mód nyílna — csak üdvözölni lehet. (Az MTA 
Könyvtárának közleményei 22., 1989.) 

HAIMAN G Y Ö R G Y 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÖSSZES MŰVEI 9.* 
A mostani kötet tartalmazza tehát az életmű egyik fődarabját, 

s ezzel megnyílt az út a kritikai kiadás befejezéséhez: a líra és a verses 
epika után teljessé, folyamatossá vált a drámák sora is. A kötet hosszú 
előélete szomorú. Előkészítését még Brisits Frigyes kezdte meg (mun-
kájának méltatása: 433.), utóbb Fehér Géza folytatta. D e sem ő, sem 
a Csongor és Tündét gondozó Staud Géza nem tudta befejezni a 
kéziratot, mint ahogyan az egyik sorozatszerkesztő, Tóth Dezső sem 
érte meg a kötet elkészültét. A Csongor és Tünde jegyzetapparátusá-
nak zöme így hárult Taxner-Tóth Ernőre, s rá maradt — Horváth 
Károly sorozatszerkesztővel — az egész kötet egybeszerkesztése és 
végigkísérése. A szokottnál nehezebb feladata volt a fentiek miatt 
Lukácsy Sándor lektornak és az Akadémiai Kiadó felelős szerkesztőjé-
nek, Róbert Zsófiának is. Jelentős többletmunkájukat a recenzens el-
ismeréssel rögzíti, hiszen a megjelenés után a kötetnek már csak utó-
(s nem elő-)élete van. 

A tomus poroszosán vastagnak tűnik : 423 lapnyi főszövegével 654 
lap apparátus áll szemben. Ez utóbbiból azonban 263 lap a Csongor 
és Tünde kéziratának teljes közlése. Mert a főszöveg ugyan — a kriti-
kai kiadás sorozatelvének megfelelően — természetesen az úgyneve-
zett „kézi kiadás" ( Vörösmarty' Minden Munkái I—IX., Pest 1845— 
1848), a Csongor és Tünde kéziratának teljes, a Kincskeresők és a 
Vérnász manuscriptumának részleges közlésétől eltekinteni azonban 
nem lehetett, a szöveg nagymérvű változása miatt. Kivált az első 
kézirata tekinthető problémásnak. Ezért nem lett volna értelme — köz-
tes textológiai fázisként — a kézirat hasonmás kiadásban való meg-
jelentetésének, mint ahogyan az például Az ember tragédiája eseté-
ben történt, Horváth Károly szövegtani kísérőtanulmányával, 1973-
ban. A textológia egyedül lehetséges válasza ilyenkor a komplex elem-
zés, amely kiterjed a papír, az íráskép, az alkotáslélektani szokások és 
mozzanatok vizsgálatára is. A kötet textológiai színvonala — szúró-
próbaszerű ellenőrzéssel bárki meggyőződhet róla — megnyugtatóan 

* Szerkeszti Horváth Károly és Tóth Dezső. Drámák IV. : Csongor 
és Tünde (1830), Kincskeresők (1832), Vérnász (1833). Sajtó alá 
rendezők: Fehér Géza, Staud Géza, Taxner-Tóth Ernő. 



408 Szemle 

jó. A szövegkritikai jegyzetekhez szintén kevés megjegyzést fűzhe-
tünk: Mirigy szerepel az 183l-es, első edíció szereplőlistáján, csak 
éppen az utolsó helyen (715.); az első kiadásnak 1984-ben Székesfehé-
várott, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár jóvoltából hasonmása 
jelent meg, ami szemlátomást elkerülte a sajtó alá rendezők figyelmét. 

Taxner-Tóth a komplex kéziratelemzésből minden lehető elsődle-
ges következtetést levon, hogy sokoldalú érveléssel adhasson választ 
a keletkezéstörténet legfontosabb kérdésére: Vörösmarty a Csongor 
és Tünde első, még epikus vázlatát 1826-ban vagy 1827 legelején 
vetette papírra, 1827 áprilisa és augusztusa között a kidolgozással is 
eljutott a IV. felvonás közepéig; a befejezés azonban 1830-ra maradt. 
Az erre vonatkozó összefoglaló (741 — 744.) eredményesen oldja fel 
a közvetett források ellentmondásait, az argumentáció és a nyomán 
kibontakozott időrend meggyőző. 

A kéziratok közléséhez fűzhető szövegmagyarázatok és konkor-
danciák lehetőségeit, határait a sajtó alá rendezők eltérően értelmez-
ték. Fehér Géza a Kincskeresők és a Vérnász esetében jobbára az 
1830-as évek Vörösmartyja felé tekintett ki, sőt Petőfitől is idézett 
párhuzamokat, szóvisszhangokat. Taxner-Tóth Ernő viszont inkább 
igényes kommentárokat fűzött a Csongor és Tünde kéziratához. (For-
rásmunkáik sem teljesen azonosak: Taxner-Tóth például nem hasz-
nálta a Történeti-Etimológiai Szótár köteteit.) Több vitatkozni valónk 
természetszerűen az utóbbi megoldással lehet. A jegyzetíró két fejeze-
tet is szentelt e vállalt feladatának: a kézirathoz (715—727.) és a mű 
egészéhez is készített — azonos címmel — magyarázatokat (az 
utóbbi: 805—841.). Kommentárjaiban egy nagy értelmező tanul-
mány vagy akár egy kismonográfia ismeretanyaga rejlik — kötetünk-
ben azonban ezek (itt is folytatott alkotáslélektani fejtegetéseikkel, 
dramaturgiai elemzéseikkel) túlírtnak hatnak, szétfeszítik a kritikai 
kiadás sorozat-kereteit. Néhány szemléltető példát az alkalmazott 
(és vitatott) módszerre. Felfogás kérdése, elhisszük-e, hogy a kézirat 
IV. felvonásának 147. soránál olvasható, később törölt részlet („Mert 
ez ollyan czifra ország, / hogy mit egyszer ellopának, / Vissza lopni 
nem szabad.") „az elszegényedett nemesség kifosztottság-érzésé"-nek 
ad hangot (722.), vagy hogy ugyanott a IV. felvonás 637. sorának 
bizonytalan olvasatú fejfájása „túlságosan úri nyavalya" lenne Ilma 
számára, s ezért kellett azt fogfájásra módosítani (724.). Igaz ugyan, 
hogy csökken az általános műveltség, s azon belül a historikus szö-
vegek közértése, mégsem hinnénk, hogy például a zenegjen, a meg-
csalódjék, az ódd stb. régies igealakokat vagy a tátos, lidércz, morzsa-
lék, gerlicze stb. főneveket magyarázni, sőt helyenként értelmezni, 
kommentálni kellene. (Mindez egy jövőbeli, már a kritikai kiadás 
textológiai eredményeire építő Vörösmarty-szótár feladata lehet.) 
A szövegkörnyezetükben egyértelmű szóalakok vagy kötött szókap-
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csolatok magyarázatához is fölösleges további rokonjelentéseket, ki-
vált asszociációkat fűzni (817—825. passim). Amilyen — egyetlen 
példánál maradva — a bölömbika-bika kapcsolás, kizárólag a hang-
alak alapján, két ízben is (733. és 811.). 

A Csongor és Tünde a magyar irodalom egyik alapműve. Ezért 
aligha kerülhető meg a számvetés: most, kritikai kiadásával kezünk-
ben hogyan látjuk, hogyan láthatjuk a mű legfontosabb filológiai 
problémáit. Elsőbben a műfaj és ezzel szoros összefüggésben a szín-
padra írás kérdéséről. Vörösmarty 1826-ban, a Salamon király elő-
fizetési felhívásában helyezte először a drámát — vérbeli romantikus 
módjára — a műfajok értékhierarchiájának csúcsára. Kötetünk jól 
szemlélteti a dráma felé fordulás műhelyfázisait. Ez nemcsak a Kincs-
keresők című dráma (1832) és a Kecskebőr című novella (1833) csak-
nem párhuzamos megírásán mérhető le, de még jobban a Csongor és 
Tünde keletkezéstörténetén. Például az 1830 őszén befejezett A Rom 
verses kisepikájának „ifjú kalandor"-án, aki boldogságát keresni 
„tova ment a messze világba", hogy a kb. ekkor véglegesített Csongor 
és Tünde egyik címszereplőjeként térjen vissza, a szállóigévé vált 
kezdősorokkal: „Minden országot bejártam, / Minden messze tar-
tományt. . ." (A kézirat hiányzó 1—45. sora valószínűleg egyszer 
s mindenkorra megakadályozza az ennél konkrétabb vagy tovább-
lépő megállapításokat.) 

Az epikától a drámához vezető útnak, mint említettük, több fázisa 
van. Vörösmartynak a kötetünkben is többször idézett, Stettnernek 
írott, 1827. április 25-diki levele a székesfehérvári színtársulat elő-
adásáról (a Salamon király megjelenése után és a Kont-dráma véglege-
sítése idején) egyrészt rögzíti ugyan az együttes szakmai előrehaladá-
sának örvendetes tényét, ám efölötti meglepetése nyilvánvalóan utal 
arra, hogy a költő magyar nyelvű színielőadást vajmi ritkán látott, 
s azt — éppen szokatlansága miatt — elsősorban nyelvi élményként 
élte meg drámaírói törekvéseinek e színház nélküli szakaszában. Ezért 
messzemenően egyetértünk Taxner-Tóthtal, amikor tagadja Pór Anna 
hipotézisét, amely szerint a költő kilométerek tucatjait szekerezte 
volna végig, hogy megtekintse a Balog István vezette színtársulat 
Tündér llona-előadását (734. és 759.). A Csongor és Tünde kéziratához 
fűzött szövegkritikai jegyzetek felhívják figyelmünket a kocsmai beve-
zető jelenet (az epikus indítás vagy éppen keret) elhagyására, a jelene-
tezés és a színi utasítások megjelenésére és megszilárdulására (445.). 
Közvetett módon ilyen érvek lehetnek a mindenkori kezdő dráma-
író természetszerű hibái, aki még nem láthatta egyetlen munkáját 
sem színpadon, és amelyektől persze Vörösmarty sem mentes. Az I. 
felvonásban ilyen áruló jel, hogy a költő még nem tud belehelyezked-
ni Tünde gondolataiba, és kívülállóként, férfi-szempontból—epikus 
módjára — ír számára szövegeket (719.). Vagy amikor, a IV. felvonás-
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ban, Csongor mind a kéziratban, mind a nyomtatott szövegben úgy 
jön ki Mirigy házából, hogy — megfelelő szerzői utasítás híján — el-
felejtett oda bemenni (722.). 

Az elmondottakból még nem következik automatikus válasz a 
„dráma vagy drámai költemény" műfaji kérdésére, viszont a teljes 
kézirat közlése ehhez is szolgáltat új adalékokat. Taxner-Tóth joggal 
figyelmeztet rá, hogy egyrészt a Balga— Ilma kapcsolatból eltűnik 
a drasztikus, elborzasztóan romantikus és vaskos elemek túlsúlya, 
amilyen például, hogy a kéziratban Balga még akasztással fenyegette 
a II. felvonásban eltűnt Böskéjét, az ördögfiak agyonverésére biztatta 
urát, míg azok kínzással kecsegtették Balgát. Ugyanúgy a középkori 
tematika hozadékának mellőzése az a változtatás, amelynek során az 
epikából ismert kardos-buzogányos, pödrött bajszú, tehát korhoz és 
etnikumhoz kötött hős a szemünk láttára válik elvontabb, korszerű 
ember-modellé (716.). Végül hasonlóképpen a drámai költemény felé 
tett lépést bizonyítják a szépszámú stilisztikai változtatások, ezeket 
a jegyzetíró kozmikusabb, áttételesebb, sejtelmesebb megoldásoknak 
nevezi. A Csongor és Tünde terjedelme is a drámai költeményé: 3672 
verssor, azaz mindössze 445 sorral rövidebb Az ember tragédiájánál. 
A drámai költeményként való definiálás mellett érvel Kölcsey meg-
jegyzése („a drámai actio nem képzeletem szerint ment") éppúgy, mint 
a Nemzeti Színház drámabíráló bizottmányának 1844-es eltanácsoló 
véleménye a színházi konvenciórendszertől eltérő műről. Összegezve 
az áttekintést : a műfaj kérdésében Horváth Károly véleményét oszt-
juk, aki 1968-ban a drámai költemények sorában jelölte ki a Csongor 
és Tünde műfajtörténeti helyét. (Álláspontját a jegyzetíró a szakiro-
dalom áttekintésében idézi: 853—854.). 

A romantikus dráma ábrázolási lehetőségeinek felismerése, a 
műfaj meghódítására tett kísérletek, a belső költői fejlődésből ki-
küzdött drámai költemény megírása után a második fázis 1831/32-re 
tehető Vörösmarty pályáján. Ekkor, a Csongor és Tünde megjelenésé-
nek évében fordult a kassai színtársulatot felügyelő Abaúj vármegyei 
és Kassa városi választmány játékdarabokért a Magyar Tudós Társa-
sághoz, amely az 1831. május 2-diki ülésén Vörösmartyt, továbbá 
Toldyt és Döbrenteit kérte fel javaslattételre. így készült el előbb a 71 
cím szerinti drámát és ezenfelül több szerzői életművet megnevező 
fordítói ajánlólista; jelezve azt a szándékot is, hogy később eredeti 
művekre írnak ki pályázatot. Ez 1832-ben meg is történt, és győztese 
Vörösmarty lett a Vérnásszal. A Magyar Tudós Társaság 1832. már-
cius 10-én emelte tiszteleti tagjává br. Berzeviczy Vincét, a kassai 
társulat művészeti vezetőjét. E késztetések — párosulva Pest vármegye 
színházalapító szándékának élénkülésével, gr. Széchenyi István, Benke 
József színházi röpiratával — motiválták a Kincskeresők, majd a 
Vérnász megírását, amelyeket Vörösmarty már egyértelműen a szín-
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házi műsorra szánt, bár változatlanul az élő színházzal való kapcsolat 
nélkül. (A harmadik fázisra, a kettő egységére csak 1833 után a budai 
Várszínházban megtelepedett magyar színtársulat hatására kerülhe-
tett sor, a rendszeresedé színházlátogatások és a Magyar Tudós Társa-
ság megbízásából a színpadi szövegkönyveken végzett stilizáló javítá-
sok tapasztalataival. Az 1833 utáni színpadi művek, valamint az 
Elméleti töredékek, a dramaturgiai tanulmányok, a színikritikák már 
eredményei e színházközpontú, az irodalmi és a színi hatás egységét 
valló szakasznak.) 

Az első és a második, kötetünk évkörébe eső fázis nyomon követésé-
hez a szükséges tényeket, hivatkozásokat, sőt az idézeteket és a meg-
fogalmazásokat is fel-fellelhetjük a jegyzetapparátusban. Hogy e 
mozaikok mégsem állnak össze markánsabb gondolatmenetté, annak 
oka, hogy Fehér Géza a Kincskeresők keletkezési motívumait nem-
csak szórtan (901., 910.), de hiányosan is vonultatta fel, így a dráma 
nem kapta meg folyamatértékét az életművön belül, megírása a 
valóságosnál jóval véletlenszerűbbnek tűnhet. 

A Csongor és Tünde szakirodalmának másik, még régebbi keletű 
„örökzöldje" a vélhető források és minták kérdése. Ezúttal is tekin-
télyes nagyságú fejezet jut a témának (717 — 786.), s ez nem is tartal-
mazza az „Előzmények Vörösmarty korábbi munkásságában" című 
áttekintést (786— 793.). A pozitivista forráskutatás, de századunk 
irodalomtörténetírása is olyan gazdag készletet halmozott fel e min-
tákból, hogy ma inkább megrostálásuk, mintsem gyarapításuk tűnik 
feladatunknak. Kezdjük a szakmai konszenzus alapfokán. Taxner-
Tóth véleménye szerint „az alapvető főforrás = Gergei Albert szép-
históriája" formula ma már nem tartható fenn (759.). Egyetértésünk 
e téren teljes: örömmel üdvözölhető, hogy a ma is mérvadónak 
tekinthető egybevetést a széphistóriával Horváth Jánostól egészében 
idézve, szövegpéldákkal együtt olvashatjuk (760—771.). Megfogal-
mazásánál jobbat, találóbbat ma sem mondhatunk: „teljes, egyéni 
átköltés" (750.). A vitatható nézetek kiszűrését kezdjük a pusztán és 
nyersen ideológiai szempontokkal. Kardos Tibornak és Pór Annának 
„a téma egész népi bokrá"-t részletező kutatásai még az 1950-es évek 
irodalomszemléletének törekvéseit példázzák: az előbbinél a végle-
tekig kitágított szellemi forrásvidékbe így már belefértek a szláv-orosz 
folklór motívumai is; utóbbinak pedig azért volt szüksége Vörös-
marty említett utaztatására, hogy egy vándorszínész-csapat előadásán, 
falusi közönség között próbáljon rátalálni a Csongor és Tünde igazi 
ihletére. 

A vélhető minták jövőbeli megrostálására és valószínűsítésére a 
kutatásnak több lehetősége van. Az egyik ilyen tartalék módszertani : 
Fried István friss tanulmányai bizonyítják, hogy a komparatisztika 
sikerrel különítheti el a tipológiai, műfajtörténeti párhuzamokat és 
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megfeleléseket a szorosan vett hatáskutatástól, márpedig ezek a Vörös-
marty-utóéletben alaposan összekeveredtek. A filológiai feladatokra 
térve: igaza van Taxner-Tóthnak, hogy „nem ismerjük eléggé a költő 
olvasmányait." (771.) Az egyik szűrő pedig a jövőben ez lehet, míg 
a másik területen, a baráti és eszmetársi kör kapcsolattartásának, 
levelezésének kiadásával éppen jegyzetírónk tette az elmúlt években a 
legtöbbet. Az OSzK Színháztörténeti Tárában az elsődleges feltárás 
szintjéig jutott el a pesti Német Színház könyvtárának vizsgálata, 
amely a későbbiekben — Vörösmarty itteni színházi élményeinek fel-
tárásával — választ adhat a bécsi népszínmű sokat emlegetett hatá-
sára. A tények itt is megszaporodtak, Schikaneder Varázsfuvola-
szövegkönyvétől és más darabjaitól a magyar epigon Ernyi Mihály 
A tündéralmáján át Raimund és Nestroy tündérbohózatáig. De érde-
mes volna folytatni a drámaelméleti összehasonlító elemzéseket, 
amelyeket Bécsy Tamás indított el, amikor kétszintes drámamodellt 
állapított meg a Csongor és Tündében (vö. 854.), de a feltételezett 
minták ilyen szempontú áttekintése még várat magára. 

Kötetünk e részben máris teljesíti a jó kritikai kiadás követelmé-
nyeit: átmeneti szintézist, korrekt áttekintést nyújt, de egyben új 
kutatási feladatokra, lehetőségekre is felhívja a figyelmet. Mindazon-
által vannak olyan publikációk, amelyek a kötet egészéből hiányoz-
nak, mint például Trombitás Gyula könyve ( Vörösmarty dramatur-
giája Bp. 1913.), Solt Andor azonos című tanulmánya (It 1950.), 
Martinkó András műfajtörténeti tisztázása ( Vörösmarty és Az ember 
tragédiája. Teremtő idők, Bp. 1977.) vagy Hubay Miklós drámaírói 
szemmel és tapasztalattal írott eszmefuttatása (Miért szép a Csongor 
és Tünde? — A dráma sorsa. Bp. 1983.). Már a kötet nyomdai munká-
latai idején jelent meg, s így legfeljebb a korrektúrában lett volna 
pótolható Fried István alapvető drámatörténeti értekezése (A vég-
zettragédia magyar vége. Színháztudományi Szemle 24. Bp. 1987.), 
amely .a Vérnász jövőbeni elemzéseihez lesz nélkülözhetetlen. 

A jegyzetapparátus kétségkívül legproblémásabb fejezetei a szín-
háztörténeti áttekintések. Az még a többszerzős megoldásból vala-
mennyire érthető, hogy Staud Gézának más volt a véleménye a 
Csongor és Tünde színpadra írásáról (858— 859.), mint munkatár-
sainak. Gondjaink azonban ennél jóval súlyosabbak, érintik a termi-
nológia és a tárgyszerűség köreit is. 

Mai felfogásunk szerint bemutatónak nevezünk minden olyan szín-
padi előadást, amelynek lényeges színjátékelemei — használt szöveg-
változat vagy fordítás, rendezés, szcenika — különböznek egyazon mű 
előző színrevitelétől. Itt azonban a bemutató és az új betanulás (egy 
régóta futó előadás szereposztásának teljes vagy részleges, de lénye-
ges felfrissítése) más értelemben szerepel. Staud a dráma címét és a 
játszási helyet tekintette csupán lényegi kritériumnak: azonos város 
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ugyanazon színházában már csak új betanulásnak nevezett minden 
további színrevitelt. Noha értelmezése mind a Csongor és Tünde 
színháztörténetéről írott tanulmányában (858— 878.), mind a bemu-
tatók táblázatában (879—881.) következetes, a terminológiai önké-
nyesség ismételten visszájára fordul. Mindjárt az ősbemutató kérdésé-
ben, amelyben a kritikai kiadás nyitvahagyja az időpontot. Miközben 
— igen helyesen — Staud visszahozta a köztudatba az Egressy Gábor 
rendezte 1866-os színitanodai vizsgaelőadás tényét és forrásanyagát 
(861—862.), azt nem minősíti; a Paulay Ede által színre alkalmazott 
és rendezett, 1879. december 1-jei, hagyományosan ősbemutatónak 
tekintett nemzeti színházi előadást viszont csak bemutatónak nevezi 
mindvégig (862—868. és 879.). Vagy — hogy csak a legkirívóbb ter-
minológiai ellentmondást említsük — mihez képest és mitől új be-
tanulás Németh Antal 1941. évi rendezése, a budapesti Nemzeti 
Színház együttesével a Frankfurt am Main-i vendégjátékra készítve, 
amihez nemcsak új színpadi keret és kísérőzene készült, de az erősen 
meghúzott szövegből (2259 sor) ráadásul Németh Szabó Lőrinccel 
íratott meg 120-at, hogy a dramaturgiai döccenőkön az előadást át-
segítse? (879.) Azaz: a szövegváltozatot és a játszóhelyet is ideszá-
mítva, egyetlen fontos színjátékelem sem maradt változatlan . . . 

Tárgyi tévedések és hiányok mindhárom dráma színháztörténeti 
jegyzetanyagában fellelhetők. A Csongor és Tündé\el kapcsolatban 
nem igazolják érvek, hogy Paulayt „a mű keletkezésének 50. évfor-
dulója" motiválta volna, az akkori ismeretek szerint ez 1881-ben lett 
volna időszerű (862). A Nemzeti Színház új, alig egy éve hivatalban 
levő igazgatója az eredeti drámák hiányával küszködött, és — mint ez 
magától Paulaytól olvasható a kötetben (862— 863.) — Vadnai Ká-
roly ötletére jutott el Egressy kísérletének kiteljesítéséhez. Nem állja 
meg helyét, hogy „a Paulay-féle szcenírozás 37 évig változatlanul élt a 
Nemzeti Színház műsorán" (869.): a villanyvilágítás 1883. évi beveze-
tése után ugyanis „átvilágították" az előadást, erősítve annak mesei 
jellegét a színpadi látványban. E munkának a hivatkozott rendező-
példányban számos nyoma van. Említetlenül maradt, hogy Paulay 
nem csupán húzott és átcsoportosított szöveget, hanem néhány sort 
be is toldott Vörösmarty szövegébe. (Erről részletesen írtunk: It 
1989/1. 4 7 - 4 8 . ) 

A színpadi bemutatók táblázata (879—881.) olyannyira hiányos, 
hogy a recenzens — nem lévén más lehetősége a kritikai kiadás leendő 
használójának tájékoztatására — az 1949 utániakat ehelyütt pótolja: 

— 1968. Marosvásárhely, Gergely Géza és Hunyadi András rend. 
— 1971. Szabadka, Lendvay Ferenc m. v. rend. 
— 1972. Marosvásárhely, főiskolai vizsgaelőadás, Lohinszky Loránd 

rend. 

11 It 91/2 
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— 1972. Kassa, a Magyar Területi Színház előadása, Веке Sándor 
rend. 

— 1972. Nagyvárad, Szabó József rend. (Csak az 1973. évi, debre-
ceni vendégjáték szerepel!) 

— 1976. Sepsiszentgyörgy, Völgyesi András rend. (vendégjáték: 
Szabadka, Újvidék) 

— 1981. Nyíregyháza, Bozóky István rend. 
— 1981. Állami Bábszínház (felújítás) 
— 1983. Zalaegerszeg, Merő Béla rend. (beavató színházi előadás, 

bemutató Csesztregen) 
— 1984. Kolozsvár, Harag György rend. 
— 1985. Eger, Szikora János rend. 
A kézirat lezárása (1985) óta még: 
— 1986. Szolnok, az egri előadás áthelyezése 
— 1988. Debrecen, Gergely László rend. 
— 1988. Újvidéki Tanyaszínház, Soltis Lajos rend. 

A balettek sorából hiányzik az az NDK-feldolgozás, amely szintén 
Weiner Leó zenéjére készült, és a Theater Rudolfstadt mutatta be 
(1974). Nem említi a kötet, hogy a Nemzeti Színház — vendégjátékai 
során — a Csongor és Tündéi 1977-ben a Szovjetunióban, 1980-ban 
Csehszlovákiában is eljátszotta. A hanglemez-felvétel diszkográfiai 
adatai hiányoznak (881.), mint ahogyan hiába keressük a rádiófel-
vételeket vagy a Zsurzs Éva rendezte tv-feldolgozást is, vagy az utalást 
Görgey Gábor mai átköltésére (Egy fiú és a tündér, Új írás 1974/1.). 

Nem teljes a fordítások jegyzéke sem (882.). Franz Fühmann né-
met átültetése 1985-ben, Berlinben jelent meg; az OSzK Színház-
történeti Tára őrzi Fogarasi Miklós kéziratban maradt olasz fordí-
tását (1941-ből); sajtóhír említette 1967-ben Roger Richard francia 
szövegének elkészültét. Kiegészítésre szorul a drámai költemény il-
lusztrátorainak névsora (728— 729.) is : hiányzik Bartha László ( 1955), 
Gózon Lajos (1971) és Hincz Gyula rajzainak újabb, 1979. évi meg-
jelentetése. 

A Kincskeresők jegyzeteiben téves, hogy a kassai színtársulat fel-
oszlott és Budán alakult újjá (902.): az operaegyüttes és a prózai tár-
sulat egy része ott maradt és játszott tovább. A Magyar Tudós Társa-
ság nem négy, hanem egy páholyt bérelt tagjai számára (902.), a Vár-
színház földszinti, 7. számú páholyát. A dráma várszínházi súgópél-
dányában semmi nem igazolja, hogy Vörösmarty kéziratáról készült 
(904.), miután a szöveg az 1833. évi Aurorában megjelent. Ugyanott 
nem „egy valamikori vidéki előadás" szereplőinek neve olvasható 
utólagos, ceruzás bejegyzésként (908.), hanem — olvasati hibákkal 
közölve — a Nemzeti Színház tagjaié, akik ebben az összeállításban 
1855 és 1857 között szerepelhettek együtt. Minthogy azonban a Kincs-



Szemle 415 

keresők sohasem került a Nemzeti műsorára, feltehető, hogy a költő 
halálát követően felmerült a bemutató ötlete, de végül a Marót bán 
realizálódott 1856 májusában, Egressy Gábor rendezésében. A „má-
sodik súgópéldány"-nak nevezett változat (OSzK Színháztörténeti 
Tár, N. Sz. К 47/1) ennek a tervnek dokumentuma. A várszínházihoz 
viszonyítva egy rövidített, két felvonásra és négy képre tagolt szöveg, 
amit Szigligeti letisztáztatott és beköttetett, így valószínűleg ő lett 
volna a rendező is. A színházi levéltár pusztulása miatt hírlaptári 
kutatással lehetne talán az elmaradt nemzeti színházi bemutató rész-
leteit tisztázni. Recenzens végül azt a személyes balszerencséjét kény-
telen rögzíteni, hogy tanulmányának tartalmi összefoglalójában 
(926—927.) a Kincskeresőkre vonatkoztatták mindazt, amit ő Vörös-
marty egyik mintájáról, Raupach Molnái• és gyermekéről állított, és 
hogy a színházi példány minden törlését (a dramaturgiai és szcenikai 
indíttatásúakat is) a cenzornak rótták fel. . . 

A Vérnász súgókönyvének hiába keressük pontosabb jelzetét 
(1028.). Laborfalvi Róza új szereplő volt ugyan a Várszínház 1836. 
augusztus 23-diki, második előadásán (1049— 1050.), de a fiatal szí-
nésznő Lenke szerepét már Kassán is játszotta: ő volt a Honművész 
kritikájából idézett B. Róza( = Benke Róza) az 1046. lapon. 

Nyilván a több heterogén fejezetből történő egybeszerkesztés 
okozta, hogy e szokásosnál nagyobb számú a sajtóhiba vagy a javí-
tatlanul maradt szerzői tollhiba, s nem mindegyik annyira szórakoz-
tató, mint a magyar kötészet emlegetése (795.). A Fann>' [sic!] hagyo-
mányai inkább bosszantó (797.). Fel kellett volna figyelni arra is, hogy 
szövegegybevetésekre nem használható Arany János vagy Mészöly 
Dezső későbbi fordítása a Hamletből vagy a Rómeó és Júliából, ha-
nem ahasznált, egy korú átültetést kellett volna megkeresni (933—937.). 
Ha pedig a Vörösmarty kritikai kiadás köteteiből megszokhatatla-
nul nem hiányozna a névmutató, egész sor elírás vagy ingadozás auto-
matikusan kiküszöbölődött volna. Ilyenek: Raimund neve helyesen 
a 843. és 859. lapon, helytelenül a 776.-on és az 1039.-en; Picard 
helyesen: 1036., helytelenül: 901. Csak hibásan olvasható Töpfer 
(1039.), Hincz Gyula (729.) és Bozay Attila (883.). Ingadozik Birch-
Pfeiffer neve, sőt Vörösmarty nevének teljes alakja az apparátus egé-
szében a Vty rövidítéssel, amíg Gyulai Pál egyazon lapon (871.) szere-
pel kétféle írásmóddal. 

A kötet képszerkesztése (senki nem jegyzi névvel) rutinmunka, 
s mint ilyen, teljesen esetleges. Taxner-Tóth külön is felhívja a figyel-
met, amelyek a Csongor és Tünde kéziratának legérdekesebb lapjai: 
90. г., 110. v. (438., 440 ). A képeken helyettük négy teljesen érdekte-
len kéziratlapot látunk. 

A VÖM 9. kötete természetesen a Csongor és Tünde miatt került 
centrális helyzetbe a sorozaton belül. Mindenképpen nélkülözhetetlen 
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kutatói és tanári segédkönyv lesz. Hogy azonban egy klasszikus szöveg 
milyen ártalmaknak van kitéve utóéletének különböző korszakaiban, 
arra éppen kötetünk nyújthat közvetlen és közvetett bizonyítékokat. 
Arról, amiről például a jegyzetapparátus tapintatosan hallgat, nem 
hozva szemelvényeket főiskolai-egyetemi jegyzetekből, tankönyvek-
ből: hogy évtizedeken át válságműnek tanították a drámai költe-
ményt, hiszen az egyéni boldogság keresése esztétikailag is értéktele-
nebb a közjónál. . . Hogy a ,,Ragyognak tettei. . ." című tanulmány-
kötet (amelyből Taxner-Tóth most négy tanulmányt idézhet) még 
1975-ben sem jelenhetett meg fővárosi kiadónál, és amikor Székes-
fehérvárott mégis nyomdába került, nem kaphatott országos terjesz-
tést. Az viszont már a jegyzetapparátus (igaz, igen figyelmes) tanul-
mányozásakor derülhet ki, miért nem sikerült, miért nem sikerülhe-
tett a Csongor és Tünde átértékelése, netán eltanácsolása az 1950-es 
években. Vörösmarty e részben jobban járt, mint Madách. Ott Lukács 
György, Révai József lépett sorompóba, tételes ideológiát és filozófiát 
kérve számon a műalkotáson, itt csak Mészáros Istvánt sikerült fel-
vonultatni — Horváth János, Waldapfel József, Turóczi-Trostler 
József ellenében. . . S ha ehhez hozzávesszük, hogy 1949, a színházak 
államosítása után megszűnt a Nemzeti Színház klasszikusokra szóló 
műsormonopóliuma, s vidéki előadások sora születhetett, láthatjuk 
a kisajátítási-átértékelési kísérletek szükségszerű kudarcát. 

Mielőtt azonban elégedetten hátradőlnénk és a tudományos fel-
adatokra koncentrálnánk, elkönyvelve a kötet minden szövegtani és 
filológiai nyereségét, egyenetlenségét pedig a magyar textológia általá-
nos gondjainak tudnánk be, amilyen a mesterségbeli tudásátadásának 
hiánya, a szakemberek hiányzó nemzedékeinek nyilvánvaló volta, 
e nélkülözhetetlen segédtudomány erkölcsi és anyagi megbecsülésé-
nek problémaköre — szembe kell néznünk egy új, egy mai kihívással. 
Az Akadémiai Kiadó kötetünkben ugyanis közli: „Első kiadás: 1989. 
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, 
a rádió-és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket 
illetően is." Hajói értelmezzük, ez a jogkiterjesztés azt jelenti, hogy a 
jegyzetíró magyar vagy idegen nyelvű tanulmánykötetébe csak a 
Kiadónak fizetett összeg ellenében veheti fel szövegét, ami a hosszú 
nyomdai átfutás ideje alatt szakfolyóiratban külön is megjelent; 
hogy a színházak csupán hasonló feltételekkel juthatnak hozzá a 
Csongor és Tünde gondozott szövegéhez. A következmények könnyen 
kiszámíthatóak: az igazán nagy közönséghez szóló fórumok, a szín-
házak, a Rádió, a Televízió; mi több: a tankönyvkiadás és az amatőr 
színjátszás a korábbi kiadásokat fogják felhasználni, és a szerzői jogi 
viták vagy perek idején büszkén fogják bizonyítékként felmutatni a 
szövegromlott helyeket. A kritikai kiadás tehát saját eredendő céljai 
ellen fordul. Gondoljuk meg: nem részvénytársaságról vagy magán-

< 
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cégről van szó, hanem a Magyar Tudományos Akadémia állami 
kiadójáról, amely hosszú évek óta dotációjának nehéz millióit rész-
ben épp a klasszikusok kritikai kiadására kapja és veszi fel. Lehet, 
hogy az üzletiesség kalmárságának (vö. : „Itt van zsebemben a' tündér 
világ. . — II. felvonás, 44. sor a kritikai kiadásban) sikerül mindaz 
— kisajátítás-kirekesztés, szövegromlás, az előadási kedv megcsap-
pantása — , ami még az 1950-es években sem? Szegény Vörösmarty, 
szegény magyar klasszikusok. . . És az igazán szegény: a leendő 
magyar olvasóközönség. (Akadémiai Kiadó, 1989.) 

KERÉNYI F E R E N C 

SZEGEDY-MASZÁK MIHÁLY: KEMÉNY ZSIGMOND 

Nem attól Iesi értékes egy irodalomtörténeti tanulmány, hogy nagy 
számban fedez föl új vonásokat egy régebbi íróban. Sokkal inkább 
új nézőpontok, vizsgálati módszerek megtalálása a fontos: mert ezek 
segítségével a régebbi fölismerések friss megalapozást kapnak, na-
gyobb összefüggésekre, fejlődéstörténeti folyamatokra nyílik ki-
tekintés, s voltaképp az összkép is megváltozik: a korábban másod-
rendűnek vélt jellemvonás kiemelkedik. Szegedy-Maszák Mihály 
monográfiája azért hasznos és időszerű, mert segítséget ad az efféle 
felülvizsgálathoz, ha a részletekben lehet is vitánk vele. 

Régi igazság az, hogy Kemény Zsigmond Scott és a német roman-
tika jegyében indul, ám eljut a realizmus országába, most azt is meg-
tudhatjuk, hogy nem egy vonatkozásban a modern regény előfutárá-
nak is bizonyulhat. Lemondott ugyanis a mindentudó elbeszélő elő-
jogairól, gyakran azonosult a szereplők korlátozott ismereteivel, 
hiányzó előrelátásával — olykor be is vallotta (például a Gyulai Pál-
ban) rosszul értesültségét. Továbbá fontosnak tarthatjuk „az elbe-
szélő értelmezéseinek viszonylagos ritkaságát" (214.) hőseinek értékes 
vagy súlytalanabb mivoltára vonatkozóan. A három nagy történeti 
regényben senki sem fogja az olvasó kezét, nincs félreérthetetlen irá-
nyítás, a szerző felnőtt, magától is tájékozódni tudó befogadókra 
számít! (Mondanunk sem kell, hogy az ilyen írói magatartáshoz kell 
valamilyen embernevelő — nemzetpedagógusi buzgalom!) 

De Kemény nem csupán intelligens, éber figyelmű olvasókra szá-
mított. Műveltekre is. Nem új ez a megállapítás, amióta Erdélyi 
János a Gyulai Pál recenziójában a regény stílusának bonyolult képei-
re, idézeteire utalt, jó párszor elhangzott már. Ez a műveltség — han-
goztatja a monográfus — elsősorban Erdély történetének tüzetes 
ismeretét kell hogy jelentse, hiszen egy-egy jellemzést A rajongókban 
„a műben elbeszélteknél jóval későbbi események fényében szükséges 
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értelmezni" (241.). Különben fogalmunk se lehet a narrátor II. Rákóczi 
György iránti metsző iróniájáról például. (íme a lehetséges magyará-
zatok egyike a fájdalmas tényre, hogy históriai regényei igazában még 
a német nyelvterületre sem jutottak el.) 

Közismert, hogy Keménynek különleges tehetsége volt az összetett, 
egy-egy körülhatárolt erkölcsi kategóriába be nem szorítható jellemek 
megalkotására. A jeles kortárs. Gyulai Pál váltig hangoztatta, hogy 
alkotásaiban állandóan felbukkan a „túlhajtott erények", az „erény 
tévedéseinek" megjelenítése. Nyomban beláthatjuk a tétel igazságát, 
ha Jenő Euárdra (Ködképek. . .), Pécsi Simonra, Mikes Jánosra, 
Werbőczyre gondolunk. Amikor azonban Szegedy-Maszák leszögezi, 
„Kemény általában idegenkedett attól, hogy olyan jellemet teremt-
sen, aki egyértelműen ellen- vagy rokonszenvet kelthet az olvasóban" 
(228.), másfajta szereplőkre is gondol. 

Sokoldalú fejtegetéseinek az a végkövetkeztetése, még a gyilkos 
Barnabás, a kérlelhetetlen machiavellista Kassai István lelkületében 
is lappang némi emberség, jóra törekvés. Egyetérthetünk a megálla-
pítással, de azt sem felejthetjük el, hogy A rajongók nagyon sokféle 
viszonyulásba, párhuzamba — ellentétbe állítja a „címnélküli kan-
cellárt." Majdnem igaza lehet a háborús párt ellenében feltűnő a már 
letiport (!) Pécsivel szembeni mérséklete, mások szemében azonban 
Kassai kizárólag gyűlölt, rettegett cselszövő marad. Különösen irtó-
zik tőle a szombatos Laczkó felesége, aki a szerző legtisztább, legál-
dozatkészebb hősnői közül való, vallási kérdésekben talán még az író 
szócsövét is sejthetjük benne! 

* 

Az elmondottakat úgy summázhatjuk, hogy a monográfia Kemény 
Zsigmond magas fokú intellektualitását hangsúlyozza. Olyan író ő, aki 
teljes bonyolultságában látja és láttatja a törtcnelmi helyzetet és egyéni 
tudatvilágot, épp ezért regényeit sem szánja lektűrnek vagy könnyen 
érthető példázatnak. E megállapítást józanul aligha lehet tagadni, 
ám belőle olyan következtetésekhez is eljuthatunk, amelyek már 
problématikusak. Eljuthatunk odáig, hogy a bonyolultságot, az olvasó 
rejtélyek elé állítását tartjuk az egyik legfőbb művészi értéknek, s ez 
esetben a Ködképek — ha nem is egymagában — az életmű csúcsára 
kerül. Ezt a rangsort állította fel Szegedy-Maszák Mihály egy korábbi 
összefoglaló dolgozatában, kiemelve az említett munka meg A rajon-
gók kivételes rangját (vö. Világkép és stílus. Bp. 1980. 318.). Érvelésé-
nek veleje a következő: ,,[A ködképek] anarchiát idéző különössége 
ellenáll a felületes olvasásnak. Várhatósága alacsony, szövege gyakran 
aláássa a korábban kihámozott jelentést: Látszólagos kuszasága tevé-
kenységre készteti az olvasót. . ." Jelen monográfia nem tartalmazza 
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az idézett mondatokat, ám értékrendje, vizsgálati módszerei nem-
különböznek döntően a korábbi elemzésétől, így ez az argumentum 
a végkövetkeztetéssel együtt helyet kaphatott volna benne. 

Csakugyan ilyen vitathatatlan értékű a Ködképek, csakugyan felül-
múlja az Özvegy és leányát, Zord időt!' És általában jelentős vívmányo-
kat mutatnak-e fel Kemény 1850—53 közti romantikus jellegű kísér-
letei, amelyek közül A szív örvényei kap még megkülönböztetett 
helyet Szegedy-Maszák könyvében? Egy fiatal irodalomtörténész, 
Neumer Katalin, noha a monográfussal azonos poétikai nézeteket 
vall, épp e két regénye vonatkozóan ellenvéleményt jelentett be (N. K. : 
Kemény Zsigmond három regényének értelmezése. ItK 1986. 147— 
161.) Talán legfontosabb ellenvetése az, hogy a szereplők elbeszélő 
stílusa (főként A szív örvényeiben) nézőpontjuk különbözősége ellenére 
nem különül el sem egymásétól, sem a narrátorétól. A Ködképek fiktív 
elbeszélője, Várhelyi gyakran keveredik ellentmondásba a neki tulaj-
donított körülményekkel: kisajátítva az auktorális mindentudást le-
írja a lelki folyamatot, az egyetlen szemlélő által sem látott jelenetet is. 
„Az elbeszélő rendet teremteni kíván az elbeszélt eseménysorok között, 
s értékelni ( . . . ) a szereplőket. Szándékait azonban nem tudja meg-
valósítani: az események kaotikusak, az értékelések ambivalensek 
maradnak. Törekvéseinek sikertelensége nem válik számára vilá-
gossá. . ." (i. m. 152.) 

A felsorolt fogyatékosságok persze eltérő súlyúak, azonban a 
régebbi kutatásokhoz visszatérve számukat könnyen megnövelhet-
jük. Mindenekelőtt szembetűnik, hogy a merő véletlenből összetalál-
kozó történetmondók olyan hibátlan pontossággal ki tudják egészí-
teni partnerük töredékes sztoriját. Tündérmeseszerű avagy pikareszk 
alkotásban helyénvaló lenne ez, csakhogy a Ködképek jelentős részére 
a tárgyi hűség, társadalmi illúziótlanság, mélyreható lélekelemzés 
jellemző. Ilyen stílusjegyekkel sehogysem vág egybe a valószínűség, 
okozatiság félredobása. De hiányzik a valódi indoklás Florestan és 
Amelin bizarr anekdotájából szintén, holott Amelin-Cecil éppen nem 
a karakterének megfelelően cselekszik a vörös szobában. 

A felsoroltak nem jelenthetik azt, hogy egyforma tartózkodással 
kezeljük A szív örvényeit meg a Ködképeket. Míg az utóbbi fölveti a 
kor nagy kérdéseit (forradalmi vagy lassú-fokozatos átmenet; kény-
szerített vagy önkéntes korszerűsödés), addig az előbbi nemcsak 
politikai eszmékben, hanem mindenféle átfogóbb gondolatban sze-
gény. Annál több irodalmi kölcsönzést, sőt sablonossá lett motívumot 
mutathatunk ki benne: akad itt halálos párbaj, érthetetlen hirtelen-
séggel megszakított szerelmi románc, olasz banditákkal, szabadság-
hősökkel egyként barátkozó tündéri külföldi delnő stb. 

Szegedy-Maszákot olvasva azt gondolhatjuk, hogy a romantika 
többnyire csak jó oldalaival, vagy éppen a modernség irányába mutató 
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vektorával hatott regényírónkra. Holott az említett művekben, a 
Gyulai Pál lapjain s másutt is jócskán találkozhatunk ,,a francia 
regényírók divatos modorával", hogy Eötvös József hajdani ki-
fejezését használjuk. Sorolhatjuk itt a hallgatózáshoz, levéllopáshoz 
hasonló kellékeket, a kaszatömlöcök, kísérteties várak, véres bosszú-
állások hatásvadász motívumait, célozhatunk Sennóné, Szerémi 
Eleonóra meghökkentő átalakulásaira, amelyek egészen a Victor 
Hugó-i antitézis szellemében fogantak. Előbb csaknem gyámoltalan 
fiatalasszony, akiből a bosszúvágy hatására politikai ügynök, feje-
delmi „kegyencő" lesz, s világmegvető apácaként búcsúzik az olva-
sótól. Az efféle helyzetek, beállítások egyoldalúan a kalandosságot, 
meglepetést hajszolják, árnyékot vetnek a regény másfajta eszközeire 
is. Hatásukra az időrend cseréit is inkább csak trükknek, a hajdani 
korízlés oltárán hozott áldozatnak tarthatjuk. Ezért írhatta le a 
Gyulai Páli elemezve Barta Jánosa töprengő mondatot „Kérdés: a mai 
olvasó érez-e mélyebb esztétikai hatást ebben az időjátékban?" 
(Előszó az 1967-es kiadáshoz.) 

* 

Iménti vitánk nem a modern prózapoétikai vizsgálódások ellen 
irányult. Azt kívántuk mindössze kifejteni, hogy egy-egy mű értéké-
nek megállapításakor nem juthatnak kizárólagos szerephez, alkalom-
adtán még dominánshoz sem. Az ítéletalkotáshoz fel kell használni 
az esztétika, eszme-, műfaj- és stílustörténet, továbbá a stilisztika 
eredményeit — ha el akarjuk kerülni az egyoldalúságot. 

Ez az egyoldalúság jellemezte a szerző Keményről írt dolgozatait 
a hetvenes években, monográfiája már kevésbé vádolható vele. 
Az esztétika jelenlétét bizonyítja például A rajongók tragikumtípusai-
nak kifejtése, a filozófiatörténet leginkább a Ködképek értelmezését 
hatja át (lásd a romantikus iróniáról szóló egészen újszerű részeket). 
Mindhárom híres históriai regény forráshasználata bemutatásra 
kerül, és ez a jól ismert eljárás bizonyos fokig eredeti megállapításhoz 
vezet: szerzőnk nem tartott ki tartósan egyfajta modell mellett, mindig 
más és más arányban vegyítette a fikciót a történelmi tényekkel. 
Régóta foglalkoztatja az irodalomtörténet-írást, milyen volt nagy 
írónk emberi-erkölcsi értékrendje. A monográfus arra figyelmeztet, 
hogy a „lelki mélység", „mély érzések" megléte fontos követelmény 
írásaiban. Akiből ez hiányzik, az többnyire átalakulásra, lelki fejlő-
désre képtelen, valamiképp súlytalan személyiség. (280. skk.) 

Gazdagodtak, finomultak Szegedy-Maszák Mihály szempontjai, 
módszerei, ám a stilisztika nem kapta meg az őt megillető helyet 
könyvében. Pedig műve kezdetén gondolatébresztő lapokat írt arról 
(98— 99.), hogyan áll szemben a Gyulai Pálban a választékos irodai-
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miság a köznyelvi, tájnyelvi elemekkel, körmondatos bölcselkedés 
a közmondással, szólással. Hosszú szünet után ismét megjelenik egy 
stilisztikai jellegű megállapítás: „ ( . . .) nagyon is elképzelhető, a mai 
olvasók egy része azért is érezheti magától kissé távol Kemény regényei-
nek nyelvét, mert az erdélyi írott nyelv (ti. a XVII. századé, N . M.) 
végül is nem elég szervesen épült be irodalmunk tudatába." (206.). 
Nem látszik meggyőzőnek e munkahipotézis, noha Szegedy-Maszák 
csupán a pályát lezáró „hármas piramis"-ra korlátozta érvényét. Ám 
még bennük is erősen érzékeljük a romantikus „fennkölt stílus" meg 
a nyelvújítás jelenlétét. Véleményünk szerint inkább ez kelthetett-
kelthet idegenkedést, mint a XVII. századi elemek. 

Árnyaltan, világosan fogalmaz a monográfus, azonban talán túl-
zottan is törekszik az érzelemmentes tárgyiasságra. A nálunk annyira 
elterjedt esszéizmustól való elvszerű tartózkodását fejezi ki így. Követ-
kezetesen kerüli még a meghonosodottnak tartott idegen szavakat is. 
Annál inkább becsülhetjük purizmusát, mivel épp azok körében ritka, 
akik Szegedy-Maszák Mihályhoz hasonlóan a legfrisebb szövegelem-
zési eljárások meghonosítására törekednek. (Szépirodalmi Kiadó, 
1989.) 

NAGY MIKLÓS 

IMRE LÁSZLÓ: ARANY JÁNOS BALLADÁI 

„Minden olyan próbálkozásunk, hogy egységes, statikus definíciót 
készítsünk, kudarcra van ítélve . . . A műfaj felismerhetetlen, és mégis 
maradt belőle valami; épp elegendő ahhoz, hogy ez a „nem poéma" 
szintén poéma legyen. Ez az „elegendő" pedig nem az „alapvető", 
nem a „fő" műfaji jegyek közt keresendő, hanem a másodlagosok közt, 
azok között, amelyek annyira maguktól értetődnek, hogy látszólag 
nem is jellemzőek a műfajra. Az a megkülönböztető jegy, amelyre 
az adott esetben a műfaj jellegének megtartásához szükség volt, nem 
más, mint a mű mérete . . . A regény abban különbözik a novellától, 
hogy nagy formai — nyilatkozik a poémáról gondolkozva okos, 
mértéktartó szkepszissel a műfaji meghatározások érvényességéről, 
lehetőségeiről a kiváló orosz irodalomtudós, Jurij Tinyanov. Nem 
egykönnyen határozható meg az Arany-balladák differencia specificája 
sem, annál inkább, mert rendkívül különböző verstípusokat szok-
tunk e műfaji kategória alá rendelni A varró leányoktói, a Szőke 
Pannitói, a Rákóczinétői a Zách Klárán, Agnes asszonyon, Szibinyáni 
Jankón át egészen a Tengeri-hántásig, Híd-avatásig, Vörös Rébékig. 
A rendszerező csoportképzések ezért hagynak az Arany János-i 
balladák esetében még a szokásosnál is több hiányérzetet bennünk, 
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és nemcsak a külsődlegesnek tűnő felosztási alap érvényesítésekor 
(önálló és más, hosszabb művekbe szőtt darabok) vagy az egy törés-
vonal mentén történő felosztásakor (románc-ballada, történeties-
népies tárgy, hangnem). A legszerencsésebb megoldás persze aligha-
nem a teljes elrendezés illúziójáról való lemondás volna, ha az éppen 
célba vett sajátság, törvényszerűség megvilágítására mindig más és más 
csoportosítást használnánk fel. Imre László azonban nem egy bizo-
nyos szempontból kifejtett szakcikket, hanem a szélesebb literátus 
olvasóközönségnek (tanároknak, diákoknak, művelt érdeklődőknek, 
kutatóknak) szánt, összefoglaló könyvet írt, az „általános felosztás" 
megkísérlésétől így nemigen állhatott el. E helyzetben végül is éssze-
rűen járt el, amikor, nem ragaszkodva az egynemű, egységes klasszi-
fikációs alaphoz, olyan lazán összefüggő irodalomtörténeti, poétikai, 
stílustörténeti kategóriákat keresett, amelyek mentén elrendezve az 
anyag sokfélesége, gazdag különneműsége minél jobban (minden 
eddigi kísérlethez képest jobban, érzékletesebben) kitűnik. Az így 
megkülönböztetett balladafajták : a népiek (A varró leányok, A hamis 
tanú, Tengeri-hántás, Agnes asszony, Vörös Rébék stb.), a shakespeare-i 
drámaiak (Tetemre hívás, V. László, A walesi bárdok), a reformkori 
kisepikánk, históriás énekeink nyomán járók (Török Bálint, Az egri 
leány, Szondi két apródja), az előzőekhez kapcsolódó románcosok 
(Szibinyáni Jank, Rákócziné, Rozgonyiné, Mátyás anyja), a roman-
tikusok (Bor vitéz, A képmutogató, Híd-avatás) és végül az anekdo-
tikusak (A méh románca, Pázmán lovag). Természetesen e felosztás is 
hagyhat bennünk kételyeket. N e m látszik eléggé kifejtettnek a 
shakespeare-i drámai és a romantikus típus közti különbség, a román-
cosság ebben az összefüggésben inkább csak a reformkori kisepika 
nyomán járó verscsoporton belüli alosztály képzésére, mintsem külön 
típus jellemzésére-meghatározására tűnik alkalmasnak, a balladai 
tragikum meghatározó, differenciáló szerepe a felosztásban némileg 
elhalványul, a nagykőrösi és az öregkori balladák közti különbség 
kevésbé tűnik így szembe. De — ismétlem — az általános felosztás 
szükségétől vezérelve a szerző nemigen tudhatott ennél jobb megoldást 
találni. 

A balladaíró Arany pályája fejezet jól sikerült klasszifikációjához 
hasonlóan átgondolt, szerencsésen megoldott az Arany János balladái 
további szerkezeti felépítése is. Az Arany-ballada rétegei című rész-
ben Imre László az ingardeni— hartmanni elmélet nyomán haladva 
rétegekre bontja és így vizsgálja a balladákat. A szubjektivitás szint-
jének szentelt alfejezetben helyénvalóan hangsúlyozza, hogy a vers-
csoport erős lírai érdekeltsége nemcsak a témák életrajzi alkalomsze-
rűségét jelenti, hogy „. . . balladáival Arany általában valami nagyon 
személyeset fejez ki". E lírai érdekeltség tüzetes, elemző, differenciáló 
vizsgálata annál inkább központi jelentőségű, mert az epikus történés-
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elemek víziós meghatározottsága szinte minden balladában külön-
böző. A Rozgonyiné nagy nyelvi leleménnyel megalkotott párbeszédei-
ből, cselekménymozzanataiból, szcenikájából az epikai elemet végső 
soron megszüntetve árad az életbizalom, a bensőség, elrendezettség 
látomása, az V. László és még inkább a Tetemre hívás cselekménymoz-
zanatai a tragikus vízió ellenére is meghatározó sajátságként mutatják 
fel az epikai önértéket, s még nagyobb mértékben „saját életet él" az 
olyan balladák cselekményvezetése, környezetrajza, mint a Szibi-
nyáni Jank vagy a Szent László. 

A balladák fő tragikumtípusait (az erkölcsi törvény ellen vétők 
bukása, a mártiriumot vállalók katartikus, felemelő önfeláldozása), 
a megszólalásmód változatait és az akusztikai rétegeket számba vevő 
alfejezetek megint csak sok elmélyült, helytálló észrevételt tartalmaz-
nak. A szerzőnek a közbeszólások funkciójáról, a paralelizmusok 
szerepéről és fajtáiról, a balladákból kitetsző szentenciózusság jellegé-
ről, a refrén használatáról, a rímelésről egyaránt vannak találó meg-
látásai, kellő súllyal hangsúlyozza a balladák rendkívüli ritmikai sok-
féleségének („. . . Arany szinte minden ballada verstani egyediségére 
ügyel.") további kutatásra, feldolgozásra váró tényét, problémáját. 

Az ingardeni —hartmanni rétegelmélet szerint a művészi szépség, 
az esztétikum titka végeredményben a műrétegek egybeolvadásának, 
egymásba tűnésének sajátos módozataiban keresendő. A kompozíció 
(„Az összes réteg megfeleltetése") tipologizáló leírásai éppen amiatt 
maradnak bizonyos mértékig mindig formálisak, mert a szerkezet 
igazából minden műben egyedi, sajátszerű; funkcionalitását csak az 
egyes mű rétegei összeszervezettségének-összeszerveződésének meg-
értése, leírása tárhatja fel. Imre László is érzi, tudja ezt. „ A balladák 
rétegei tehát nem külön léteznek, hanem élő szervezet gyanánt, sérülés 
nélkül szét nem választható módon alkotnak egészet." — írja könyve 
negyedik nagy része, az öt konkrét elemzést tartalmazó utolsó fejezet 
elé. E fejezet a könyv egyik legjobb része. Imre elemzései kivétel 
nélkül korrektek, színvonalasak, átgondoltak, jó néhány kitűnő 
trouvaille-1 tartalmaznak, legyen szó a topográfiai pontok közti 
különbség szimbolikus-axiológiai jelentéséről a Szondi-versben, szer-
kezet és hangzásvilág átszemantizálódásáról a walesi dalnokokról 
szóló tragikus énekben vagy a közbeszólások finom, áttételes, sok-
értelmű elemzéséről a Tengeri-hántásban. A Bor vitéz-elemzés — mint 
erre már mások is rámutattak — különösen leleményes, színvonalas 
kísérlet. A költemény formakoncepcióját az elemző új, érdekes, sajá-
tos perspektívából veszi szemügyre, a verssorok ismétlődése e szerint 
nem virtuozitás, formai bravúr, hanem organikus költői eszköz: 
„. . . vad, fékezhetetlen áramlást idéz elő . . . eltörli a határt valóság 
és álom között . . . megteremti a vers alapéményét, a szédületet, 
a h ipnot izá l tságot . . ." 
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Végezetül hadd szóljunk egy, az eddigieknél nem kevésbé fontos 
problémáról, az Arany-balladák megtermékenyítő hatásáról, a mai 
tudat számára valóságáról. Imre László Ady egyes műveiig követi 
nyomon a balladák utóéletét, a modernség kérdéskörével azonban 
részletesen, kifejtően nem foglalkozik. Magam e modernséget első-
sorban az Arany-költészet rendkívüli tárgyszerűségének és lírai 
vizionáltságának kettősségében látom. A XX. századi tárgyias költé-
szet és a ballada rokonságáról már Nemes Nagy Ágnes is szólt az 
V. Lászlói elemző tanulmányában. A z objektív líra — írta — „. . . 
tárgyakkal, tájjal, cselekménytöredékekkel, fiktív figurákkal próbálja 
meg sugallani a költő másképp ki nem fejezhető közérzetét, számos 
olyan eszközzel tehát, amely a régibb verses epikának, a balladának is 
eszköze v o l t . . . az objektív költészet nem egy kiemelkedő műve 
nagyon is emlékeztet engem a kihaltnak tekintett balladaműfajra". 
S valóban: a metaforák elhasználódásának, a költői szókapcsolatok 
automatizálódásának, kiüresedésének, a nyelv roppant hitelvesztésé-
nek idején a kitörés egyik igen fontos útja-lehetősége a művészi hitel 
tárgyiasítás általi visszaszerzése, a költői vízió tárgyakon, környezeti 
elemeken, helyzeteken, cselekményfragmentumokon keresztüli érvé-
nyesítése. Az az elv, amelyet Arany nemegyszer oly roppant művészet-
tel aknáz ki: gondoljunk csak a Rozgonyiné életbizalmat árasztó meg-
szólító, megnevező formuláira, színes, gazdag tárgyiasságára, benső-
séges családiasságot sugalló embléma-, intézményrendszerére, a 
Szondi két apródja tökéletes spirálszerkezetére, a rendíthetetlen mártír-
morál nagy, középponti gyűjőmedencéjébe befutó cselekményerekre 
vagy a Zách Klára jelenetező körülírásaira: a tragikum pusztító 
fátumosságát a perifrázisok burkoló, rejtő köntösével, a verszene 
capriccio dallamaival enyhítő tapintatra. Víziós, lírai versek ezek: 
a külső világ tárgyias elemein keresztül megszólaló, hiteles látomások. 
(Tankönyvkiadó, 1989.) 

NYILASY BALÁZS 

MIKSZÁTH ÉS A SZÁZADVÉG-SZÁZADELŐ 
PRÓZÁJA 

Balassagyarmaton 1987-ben (Mikszáth születésének 140. évforduló-
ján) nagyobb jubileumi rendezvénysorozat keretében emlékülés volt, 
amelyet a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és Nógrádi Tagozata, 
valamint a nógrádi múzeumok szerveztek. Ennek a vándorgyűlés-
nek „technikai okok" miatt csökkentett anyagát tartalmazza a 
Kovács Anna által szerkesztett és lektorált kötet, 500 példányban 
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A bevezető Kerényi Ferenc tanulságos zárszavait idézi, fontos belőlük 
kiemelni, hogy a Mikszáth-kutatásban — a kritikai kiadás előrehala-
dása mértékében — az elsietett szintézis helyett most egyre növekszik a 
jelentősége „a részproblémák, új megközelítési szempontok" kere-
sésének. 

Hét dolgozat szerepel a kötetben. Wéber Antal Mikszáth maximái 
címen a tudatosság, a gondolkodás, a reflexió szerepét emeli ki az 
életműben, azt, hogy a kedélyeskedés álcájában Mikszáth rendre 
„fontos igazságokat mond ki"; nem új, de sajnos mindmáig ismételni 
való észrevételeket tesz az írónak főleg Macaulay és Carlyle által 
inspirált esszéizmusáról. Nagy Miklós a névadás kérdését elemzi, 
a jegyzetben célozva egy Poetische Namengebung című göttingai ki-
adványra és annak apparátusára. Legfőbb tétele az, hogy e tárgyban 
„Mikszáth fő erősségét az egykorú — közel egykorú névadási kon-
venciók meg a nemesi famíliák kitűnő ismeretében jelölhetjük meg". 
Tartalmi információkban gazdag ismertetést ad Praznovszky Mihály 
„a pályakezdő nógrádi újságíró" tevékenységéről, tájékozottan ki-
tekintve az 1870 körüli nógrádi sajtó történetére és arra, hogy milyen 
egzisztenciális megfontolások késztették Mikszáthot „az egyetlen 
lehetséges továbblépésre", Balassagyarmat elhagyására. Rejtő István 
a parlamenti karcolatok szerzőjéről ír, filológiai fölkészültségének 
ismeretében már túlzottnak mondható tárgyias szerénységgel. Kmecz-
kó Mihály a Csehszlovákiában működő Magyar Területi Színház 
nevében ismerteti a Mikszáth-bemutatók tapasztalatait, egyebek 
között azt az igényt sugallva, hogy minél több hasznos adaptáció 
készüljön (s kivált nemzetiségi területen) a klasszikus magyar próza-
irodalom termékeiből. 

Imre László és Széles Klára műelemzésre vállalkozott, mindketten 
sikeresen oldották meg a kitűzött feladatot. A Szent Péter esernyője 
látszólagos egyszerűsége, mesei áttetszősége, más Mikszáth-regények-
ből ismert motívumokat ismétlő jellege ellenére varázslatos hatású 
regény, amely távolról sem csak bakfisokra és kezdő olvasókra hat. 
Imre László találóan fejti meg a hatás rejtélyét, „a páratlanul emlékeze-
tes olvasói élmény" okát, legföljebb talán a cím sikeredett kicsit 
tudálékosra (Epikai ritmus és kicsinyítő emocionális-vitalisztikus 
valóságélmény a Szent Péter esernyőjében). Széles Klára a Mikszáthtól 
elválaszthatatlan századforduló körüli novellisztikából választott ki 
elemzendő példát, Lövik Károly Árnyéktáncát, kiemelve a jellegzete-
sen századvégi halál-motívumot; az „egyszemélyes vonások" ismer-
tetése plasztikusabb és árnyaltabb, mint a Következtetések című záró-
fejezetben olvasható kitekintő rész. 

Mindazonáltal modernebb, korszerűbb (és egyre korszerűbb) író-
nak tartom Mikszáthot, mint amit olvasok róla. A legalaposabb tanul-
mányok (Wéber Antalé, Imre Lászlóé) is óvatosak abban a tekintet-
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ben, hogy az utókor, a mai magyar irodalom felől vessenek pillantást 
rá és művére. Mikszáth nem csevegő, nem anekdotista, nem az epizó-
dokat felületesen összeszövő bűvész. Akkori korszerűségének és mai 
aktualitásának lényegét abban sejtem, hogy érdeklődése a cselek-
ménytől az elbeszélés mikéntje — módja, technikája — felé fordul, 
hogy szándékosan választ jellegtelen, ismétlődő, közismert, akár 
parodizálható témát; csak a megírás érdekli. Egyik tárcájában (al-
címe: Fecsegés) ezt írja: „Állj meg, Pegazus! Ide kötlek a fűzfához. 
S magam betekintek a tepsik, lábasok és bögrék közé a konyhába. 
[. . .] Mért ne írhassak most a konyha produktumairól, mikor ezekre 
gondolok szívesebben?" A lényeges az, hogyan fecseg valaki a konyha 
produktumairól. (Salgótarján, 1989.) 

C S Ű R Ö S MIKLÓS 

MONARCHIA-KARNEVÁL AZ IRODALOMBAN 

(AZ O S Z T R Á K - M A G Y A R M O N A R C H I A EMLÉKE 
AZ IRODALOMBAN) 

A Fried István írta Előszó tanúsága szerint 1987. november 13-án 
és 14-én zajlott le a Csongrád megyei TIT Klubban az a tudományos 
konferencia, amelynek előadásait sajnálatosan kevés — mindössze 
kétszáz — példányban s elszomorító nyomdahibák légiójával nemrég 
tette közzé a Szegedi Magas- és Mélyépítő Vállalat sokszorosító 
üzeme. Hovatovább azon kell örvendeznünk (példányszámtól, saj-
tóhibák garmadájától elvonatkoztatván), hogy az efféle kiadványok 
egyáltalán megjelennek; arra már gondolnunk sem szabad, miért 
nem lelhet egy ilyen gyűjtemény méltó kiadót és sokkal méltóbb 
nyomdát önmagának. 

Ismert tudósok — Vajda György Mihály, Kiss Endre, Kajtár 
Mária, Bernáth Árpád, Pomogáts Béla, Wenner Éva, Kiss Gy. Csaba, 
valamint a szervezés és a kötetszerkesztés munkáját is vállaló Fried 
István — voltak a kétnapos szimpózium résztvevői. Mivel pedig az ülés-
szakot az AILC Magyar Nemzeti Tagozata, továbbá a JATE Böl-
csészettudományi Karának összehasonlító Irodalomtudományi Tan-
széke rendezte, korántsem volt véletlen az értekezlet komparatisztikai 
célkitűzése és jellege. S noha az Előszó jóval nagyobb ívű s több 
aspektusú vizsgálódást ígér, mint amire az előadások zöme vállal-
kozott (a többnyire műelemző dolgozatokban nemegyszer a háttér-
be szorulnak, illetőleg teljességgel elmosódnak a komparatizmus 
specifikus szempontjai), a könyv egésze mégis szépen illeszkedik a 
világszerte már évtizedek óta, nálunk viszont csak a legújabb időkben 
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fellendülő Monarchia-kutatások rendszerébe. Átfogó képet csupán 
terjedelménél fogva sem ad (nem is adhat!) ez a gyűjtemény, érdekes-
izgalmas adalékot viszont annál többet. Kitetszik belőle, hogy a két 
világháború között is okkal tételezhetjük egy sajátos Monarchia-
irodalom létezését, hogy utódállamok sokaságára széthasadozva bár, 
továbbra is értékteremtő, relatív kulturális egység maradt ez a régió, 
hogy a birodalom erőszakos megszüntetése után is megannyi szán-
déktalan, ámde korántsem esetleges egybehangzás, párhuzam, rokon 
jegy akadt e térség literatúrájának tematikájában, modalitásában, 
mentalitásában, s hogy a sokszínű, sokszólamú művészi produkció — 
akár a századfordulóé — változatlanul európai színvonalú és jelentő-
ségű volt. Meggyőződésünk: a hangzatosra sikeredett kötetcím s a 
némileg pontatlan alcím helyett inkább utalt volna e tanulmánygyűj-
temény lényegére az a tárgyszerű, puritán mondat, amely kijelölte a 
konferencia témáját, s amellyel Fried István előszavában találkozunk: 
A Monarchia képe a két háború közti irodalmak tükrében (IV.). 

Amilyen sokarcú jelenség volt a hajdani Monarchia, olyannyira 
sokféle a megítélése is. Rendre más-más képét adják a letűnt államala-
kulatnak az e könyvben elemzett írók s műveik, s a tudomány mai ál-
láspontját képviselő előadók közt sem teljes mindenben a konszenzus. 
Némelyek enyhültebben, mások szigorúbban vélekedneka Monarchiá-
ról, ki tagadhatatlan erényeit, érdemeit hangoztatja inkább, ki meg 
többnyire csak hibáit, mulasztásait, sőt bűneit emlegeti. Valamiben 
viszont meglepően egyek az ülésszak résztvevői: mindahányan úgy 
tartják, hogy a birodalomnak — noha gazdaságilag prosperáló, 
kultúrájában pedig tüneményes értékeket termő egység volt — ki-
békíthetetlen ellentmondásai, vagyis belső okok miatt szükségszerűen 
szét kellett hullania (2., 5., 21., 41., 71., 98—99. stb.). Valamennyien 
csatlakoznak ilyképp a marxista (avagy marxizáló) történettudomány 
amaz axiómájának szintéziséhez, amely a centrifugális erők (például 
az elszakadásra, saját államok teremtésére vágyó nemzetiségi törek-
vések) felülkerekedésével indokolja a Monarchia felbomlását. E köz-
keletű s nálunk szinte kizárólagos érvényű nézetnek — véleményünk 
szerint — több „szépséghibája" is akad. Említsünk föl négyet közü-
lök : 1. Ha csakugyan az immanens és antagonisztikus ellentmondások 
vetették szét a birodalmat, akkor minden anyagi és szellemi produk-
ciója, aránylag jól működő gazdasági élete, viszonylagos liberalizmusa 
és toleranciája, megannyi nagyszerű bölcselői, művészeti, kulturális 
teljesítménye csakis a feltartóztathatatlan romlás virágának tekint-
hető. Ez a feltevés kalodába zárja, de legalábbis kényszerpályára 
tereli gondolkodásunkat, ebből a pozícióból valóban nehéz autenti-
kusan magyarázni például az irodalom, a festészet, a zene, a filozófia 
stb. káprázatos fölívelését. 2. A felbomlást első renden belső okokra 
visszavezető elképzelés túlságosan is a „post hoc, ergo propter hoc" 
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hamis és felületes logikáját követi; egyedül lehetségesnek, szükség-
szerűnek tünteti fel a reális eshetőségek egyikét. A történelem soha-
sem egyesélyes folyamat, s bármely bekövetkező fejleménye nem 
abszolút értelemben kauzális. 3. Ha számos belső gonddal, súlyos fe-
szültséggel küszködött is a Monarchia, benne a centripetális erők 
éppúgy működtek, mint a centrifugálisak. Amíg a harctéri vereség, az 
összeomlás ideje el nem jött, e két ellentétes tendencia hozzávetőleges 
egyensúlyát szemlélhetjük. 4. A darabokra hasadozást immanens 
okokkal indokló teória nem veszi kellőképpen figyelembe a bomlást 
gyorsító, hathatósan támogató külső erőket, a győztes nagyhatalmak 
akaratát, ha tetszik: Kemény Zsigmond emlegette „külpolitikai 
végzetet". Alighanem itt az ideje, hogy ezen a területen is felülvizs-
gáljuk régi, megkövesedett előítéleteinket és hiedelmeinket. Sokat 
segíthetne ebben a francia emigrációban élő Fejtő Ferenc nemrég 
megjelent könyve, a Requiem pour un empire défunt (Rekviem egy 
elmúlt birodalomért), amelynek újszerű koncepciójáról egyelőre csak 
kritikák — például Nagy Péteré, az Élet és Irodalom 1989/37-es 
számában — hoztak hírt, egy rövid mutatványt pedig a Világosság 
5. száma közölt belőle. Jó lenne mihamarább magyarul olvashatni ezt 
a monográfiát! Gyaníthatóan vitákat provokálna, ám e polémia törté-
nésznek, irodalmárnak csakis hasznára válnék. Jelenünkről is töp-
rengünk, ha a Monarchia sorsáról, veszésének okairól újra elgondol-
kodunk. (Fejtő könyvét időközben — némileg rövidítve — nálunk 
is kiadták. L. H.) 

Ha netán fölösleges kitérőnek tetszett is, szót kellett itt minderről 
ejtenünk, ugyanis a szegedi ülésszak előadói nem vagy nem kizárólag 
esztétikai szempontból elemezték a Monarchia-élményt megörökítő 
műveket, hanem többé-kevésbé valóságtükröző, ideológiahordozó 
alkotásoknak tekintették őket. Márpedig másként pillant ezekre a 
produktumokra, másra fogékony bennük az a kutató, aki eleve s belső 
okok miatt szükségszerűnek tételezi a birodalom pusztulását, mint az, 
aki — legalább teoretikusan — másmilyen fejleményeket is elképzel-
hetőnek, megengedhetőnek tartott volna. Minden előfeltevés be-
folyásolja, sőt, determinálja a vizsgálódás menetét és konklúzióit. Az 
ülésszak résztvevői egyöntetűen felbomlásra ítélt államalakulatként 
aposztrofálták a Monarchiát, s ez a prekoncepció nyomot hagyott 
valamennyiük gondolatmenetén. A vizsgált művek azon rétegeit, 
megjegyzéseit, sugallatait emelték ki s interpretálták elsősorban, 
amelyek alátámasztották eme véleményüket. Képletesen szólva: 
örömestebb azonosultak a Monarchiát dühödten elutasító Karl Kraus 
avagy Miroslav Krleza nézetével, mint például a Stefan Zweigével. 
S ha a világháború előtt született mű került terítékre, abban is a 
pusztulás előhírnökét ismerték föl. így lett például Musil nagyszerű 
regénye, az 1906-ban megjelent Tör/ess iskolaévei — nem először 
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s nyilván nem utoljára, de számunkra ezúttal is lehangolóan — a 
Monarchia világában rejtező káosz megörökítése, jóslat a fasizmusról, 
a magyar(í) fehérterror zseniális előrejelzése (19—20.) . . . 

Ne essék félreértés: a tanulmányfüzér tudományos hozadéka így 
sem csekély, ám a jelzett prekoncepció némelykor béklyó avagy bal-
laszt az okfejtéseken, útjában áll a szabadabb gondolkodásnak, az 
elfogulatlanabb ítéletnek. 

Külön-külön véve szemügyre a kötet írásait. Vajda György Mihály 
— főként a közös hadsereg irodalmi tükörképére figyelve — nagyon 
élvezetesen, bár örömest elkalandozva beszél a Monarchia fenomeno-
lógiájáról. Előadása érdekes példák és korjellemző adalékok sokaságát 
tartalmazza, meglepő viszont, hogy nem tud Stefan Zweig müvének 
Tandori Dezső-féle, 1981-es fordításáról (ez már A tegnap világa 
címen látott napvilágot — 4.), hogy „átírja" Hanák Péter tanulmány-
kötetének címét (nem Magyarország és a Monarchia, hanem Magyar-
ország a Monarchiában — 6.), s hogy igényes stiliszta létére rendre 
helytelenül használja a „keresztül" (például „alakokon keresztül") 
névutót (4., 5., 13.). Erzsébet királyné halálának éve nyilván nyomda-
hiba (nem 1888-ban, hanem tíz évvel később gyilkolták meg őt: 17.), 
a Tanácsköztársaság megítélésében pedig végképp nem vagyunk egy 
nézeten a szerzővel. Nem hisszük, hogy az előtte és utána bekövetkező 
„káosz" ellenében ez a diktatúra teremtett „rendet", s úgy tartjuk, 
hogy elsősorban saját hibáiba és bűneibe bukott bele (19.). — Kiss 
Endre szellemes és invenciózus, poétikailag is tanulságos interpre-
tációját nyújtja Franz Werfel Érettségi találkozó című regényének, 
e „majdnem-remekmű"-nek (23.). Kitűnő megfigyelése, hogy a joggal 
konvencionálisnak tartott író e könyvében tudatosan tematizálja 
(ámde meg is haladja) a konvencionalitást (24— 25.), helyesen emeli ki 
a műszervező elemek közül a perspektíva kivételes fontosságát (30.), 
s hiteles a pszichológiai folyamat értelmezése is. Arról viszont nem 
győzött meg bennünket Kiss Endre, hogy a Musillal rivalizálni vágyó 
Werfel regénye számos vonatkozásában különb a Törless iskolaévei-
nél (31—32.), s szerintünk a Monarchia „sárga—fekete birodalom"-
nak (29.) aligha, csakis fekete— sárgának („schwarzgelb"-nek) titulál-
ható. — Kajtár Mária Joseph Roth A császár mellszobra című elbe-
széléséről értekezik. Ügyesen rekonstruálja a szerző Monarchia-
képét, s mutatja föl legfőbb eszméjét, a nemzetfölöttiség ideálját 
(41—43.), meglelve ezt az elemzett novellában is. Érdekes, amit a 
Roth-művek mesei hangütésének szerepéről olvashatunk (43.), 
s elgondolkodtató számunkra: korszakváltásuk idején — úgy tetszik 

— óhatatlanul felbukkannak a régi és az új világot szembesítő epikai 
fikciók. így volt ez a Toldi estéjé ben, Gyulai Pál remekében, az Egy 
régi udvarház utolsó gazdájában, ugyanígy Joseph Rothnál és Werfel 
Érettségi találkozójában is. — Bernáth Árpád nagy jegyzetanyaggal 
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ékes fejtegetése arra az izgalmas kérdésre keresi a választ, miért nem 
foglalkoztatta utolsó éveit kivéve Hermann Brochot (származása, 
osztrák— magyar kapcsolatainak sokasága ellenére) a Monarchia 
létének, majd megszűnésének problémája. Számunkra elfogadható a 
magyarázat: Broch az európai kultúra egészét látja válságban, s az 
egyén újulását" . . . csak egy új világközösség keretén belül tudja el-
képzelni" (61.). — Pomogáts Béla Bánffy Miklós Erdélyi történetéhez 
fűz okos reflexiókat. Rekonstruálja a trilógia epikus anyagának három 
nagyobb körét, a regényóriás sugalmazta véleményt a Monarchia 
széthullásának okairól, a szerzői modalitás kettősségének funkcióját s 
a művet átszövő transzilván ideológiát. A magunk részéről fájlaljuk, 
hogy az alkotás esztétikai gyengéiről egyetlen szó sem esik az elemzés-
ben. — A trieszti Italo Svevo egyik hőstípusának, a cselekedni nem tu-
dó (úgynevezett „inetto") embernek változatairól Wenner Éva érteke-
zésében olvashatunk. Kezdetben Schopenhauer bölcselete, végül már 
Freud pszichológiája húzódott meg e figurák magatartásában — bár 
szerintünk a létharc, a kiválasztódás darwini gondolata is jelen van 
bennük — , az álom és a való határainak elmosása egy új, a kortársa-
kéval rokon világszemléletet, az önanalízis eluralkodása pedig egy 
modern regénystruktúrát involvál. — Fried István Miroslav Krleza 
Monarchia-vízióját elemzi, találó életérzés- és motívum-párhuzamo-
kat mutatván Ady, Rilke, HofmannstahI és mások művészetében, 
s kapcsolatba hozza e látomást a bahtyini karnevál-jelenséggel, az 
álarcproblematikával és a haláltánccal. Krleza Monarchiatagadó 
indulatával nehéz azonosulnunk, az pedig meglepő számunkra, hogy 
noha az író horvát nyelvű naplójában egyszer szerepel csupán a 
„brokát" szó (111.), a magyar fordítás háromszor is megismétli 
(99.) . . . — Végezetül Kiss Gy. Csaba mutatja be Stanislaw Vincenz 
művészetét és létfilozófiáját. Röstelkedve valljuk be : az itt olvasotta-
kon túl semmit nem tudunk e galíciai írónagyságról, a tanulmány 
minősítésében ilyformán aligha vagyunk kompetensek. Annyit 
mondhatunk csupán: Vincenz dialóguseszméje, toleranciaelve és a 
nacionalizmusok ellenében fölmutatott Kelet-Galícia-modellje rend-
kívül vonzó számunkra. 

Fenntartásainktól, ellenvetéseinktől függetlenül tartalmas, tanul-
ságos kötetnek ismertük meg e gyűjteményt. Az Előszó arról is tudósít 
(IX.), hogy a szervezők a konferencia folytatását rég tervbe vették. 
Kívánjuk : az újabb ülésszak immár ne csak témáiban, hanem előadói 
gárdájában is legyen nemzetközi, s hogy anyagát tetszetősebb formá-
ban és jóval kevesebb nyomdahibán bosszankodva olvashassuk — 
mihamarább! (Szeged, 1989) 

LÖRINCZY H U B A 
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GÁLL ERNŐ: KELET-EURÓPAI ÍRÁSTUDÓK 
ÉS A NEMZETI-NEMZETISÉGI TÖREKVÉSEK 

A neves romániai magyar tudós újabb tanulmánykötete értelmiség-
történeti stúdiumaiból közöl, kitűnően megszerkesztett formában, egy 
csokorra valót. Két fogalmat érez fontosnak, olyannyira, hogy címbe 
emeli őket: írástudó és ébresztő. Nem értelmiségtípusokról van szó, 
hanem az értelmiségi lét bizonyos formáiról, valójában egy másik 
tanulmány címében már jelzi a különbségeket is: „küldetés" és szak-
szerűség. Mindazonáltal a kétféle magatartásforma kiegészítheti egy-
mást, Constantin Dobrogeanu-Gherea és Lukács György életútjának 
és életművének példáján érzékelteti, hogy a messianisztikus hit és 
elkötelezettség nem zárja ki a legszigorúbban vett „szakmai" munkát. 
Gáli Ernő nem csekély érdeme, hogy bőségesen kiaknázza Kari 
Mannheim életművéből a viszonyainkra alkalmazhatót, és például a 
„szabadon lebegő" értelmiségi figurájának fölvázolásával zónánkban 
jól ismert értelmiségi típusokat képes plasztikusabbá tenni. Nem vitás, 
hogy ma is időszerű kérdéseket vet föl Gáli Ernő értelmiség-tipológiá-
ja (nem pusztán az időnként fel-fellángoló és nem kizárólag a magyar 
gondolkodásra jellemző népi-urbánus ellentét miatt, jóllehet e téren 
Gáli Ernő az 1930-as évekkel bezárólag végzi elemzését). Az ő nyitott-
ságára jellemző, hogy egyazon megértéssel, felfedező hévvel tárgyalja 
Tamási Áron és Otto Bauer pályáját; a román tudományosság éppen 
úgy nézetei forrásául szolgál, mint a magyar, a német vagy a francia. 
A kisebbségi-nemzetiségi problémák tárgyalásakor sem téveszti 
szem elől az európai távlatot, s nemegyszer szelíd polémiát folytat az 
öncélúság, a befelé fordulás és a fatalisztikus szemlélet ellen. 

Gáli Ernő a nemzeti tudat XVIII. századi ébredésétől kezdve szinte 
napjainkig kalauzol végig sokat vitatott, keveset kutatott, oly sokszor 
(tudatosan) félreértelmezett problémákon. A középpontban az értel-
miségi lét élhetősége áll, nevezetesen az értelmiség helyére és felada-
taira kérdez a XVIII. század vége óta oly viharos gyorsasággal válto-
zott világban. Rámutat arra, miért volt szükség ébresztőkre; „az 
ébresztés történelmi missziója [. . . ] főként azokra a költőkre, nyelvé-
szekre, történészekre vár, akik egyben a nemzeti újjászületés nélkü-
lözhetetlen tényezőit, stimulenseit, nevezetesen az egységes nemzeti 
nyelvet és irodalmat, a közös múltból és származásból táplálkozó 
nemzeti öntudatot megteremtik." Tegyük hozzá, hogy egyfelől bizo-
nyos népeknél a papi értelmiség, másoknál egy katonatiszti réteg ját-
szott „ébresztő" szerepet, másfelől viszont az ébresztők alkotják meg 
azokat a mítoszokat és legendákat, amelyek még a „szakszerű" törté-
neti munkákban is végzik a „ébresztés" feladatát. Mivel — idézzük 
ismét Gáli Ernőt — „a tényleges helyzetből, illetve ennek a kor roman-

12* 
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tikus-nacionalista tudatvilágában tükröző tolmácsolásából fakadóan" 
a nemzeti lét alapkérdéseire adandó válaszok „a nemzeti pusztulás, 
avagy a megújhodás, a felemelkedés, az egész emberiség javát szol-
gáló küldetés alternatíváiban fogalmazódtak meg." „Herder árnyéká-
ban" — idézhetjük klasszikusunkat, a „szétszóródás előtt" riasztó 
látomásában. Mintha régiónk kis népeinek írástudói (legalábbis egyik 
típusukban) még mindig ennek az alternatívának tudatosítását érez-
nék feladatukul, és így ehhez alkalmaznák szókincsüket, hangvételü-
ket és az elemzésre választott történelmi példák értelmezésének irá-
nyát és tónusát. Az „ébresztés" fájdalmas igénye nem szűnt meg 
akkor sem, amikor az Osztrák— Magyar Monarchia felbomlott, és az 
„utód"-államok nemzeti közösségnek hirdették világgá földrajzilag 
tetemesen megnövekedett nemzetüket. „Osztályelnyomás és nem-
zetiségi diszkrimináció egybefonódása továbbra is belső feszültsége-
ket gerjesztett, s noha a kisebbségekre nehezedő nyomás országon-
ként, korszakonként változott, a megoldatlan nemzetiségi kérdés az 
utódállamok egymás közti viszonyában is súlyos konfliktusokhoz 
vezetett." Az ébresztők így az eseményektől dermedt, kisebbségbe 
került közösség tudatát nevelték, s alakították ama Benkő Samu által 
néven nevezett „helyzettudat"-ot, amely szerint a „történelem sors-
helyzeteket hoz létre, s ezekben a tudatosság különböző szintjén maga-
tartásformákat alakít ki az ember". A cselekvés lehetőségeit az örökölt 
történelmi helyzet határolja körül. Az egyénnek ezzel a helyzettel nem 
megbékélnie, hanem számolnia kell. „Az értelmiségi tudatnak külö-
nösképpen az a rendelt hivatása, hogy az objektív szituáció megváltoz-
tatására vállalkozik." 

Gáli Ernő finom érzékkel mutatja be a forradalmak után Csehszlo-
vákiába, Romániába, Jugoszláviába (SHS Királyságba) került ma-
gyar emigránsok problémakörét, valamint az avantgárd művészek 
ellentmondásos helyzetét a nemzetiségi lét tudatosításának korpa-
rancsa és a művészeti nemzetköziség számukra olykor kínzó dilemmái 
között. Mindenesetre a „szabadon lebegő értelmiség" koránt sem 
elmarasztaló megnevezésével bizonyos mértékben leírhatónak vélhet-
hetjük az emigránsok egy részének magatartásformáját, ám velük 
nemigen állítható szembe az az értelmiségi csoport, amelyet a pol-
gári Csehszlovákiában „aktivistá"-nak neveztek, s együttműködésre 
törekedett a hivatalos Csehszlovákiával (közöttük is volt emigráns, 
például az egykori holnapos, Antal Sándor, költő, szerkesztő). A ma 
történetírójának a nemzetiségi kérdés minden vetületét tanulmányoz-
nia kell, ezért fontos Otto Bauer A nemzetiségi kérdés és a szociál-
demokrácia (1907) című művének forgatása. „Marx és Engels másod-
rendűnek, alárendeltnek minősítette a nemzeti kérdést" — állítja teljes 
joggal Gáli Ernő, szemben velük Kautsky jelentősnek tartotta, s a 
nemzeti kérdést „a gyakorlati politika közvetlen tennivalói közé 
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sorolta". Bauer elméleti igényű fejtegetése a nemzet, a történelem 
nélküli nép kategóriájával kapcsolatban kritikusan kezeli Marx és 
Engels nézeteit, szerinte a történelem nélküli nép nem azt jelenti 
hogy az adott népnek soha nem lett volna történelme. Gáli Ernő 
mutatja be, miképpen érzékelteti Bauer a szlovén és cseh példán a 
„történelmi lét meghódításának folyamatát". 

Gáli Ernő igen gazdag tartalmú könyvében megfontolást érdemlő 
tanulmányt olvashatunk „Értelmiségi és nemzeti-nemzetiségi elidegene-
dés" címmel. Az a felismerés vezérli — írja —, „hogy nemcsak egyé-
nek, hanem egész társadalmi csoportok is az elidegenedés régióiba 
juthatnak". Az értelmiségről szólva, kiemeli, hogy nem egyszerűen 
„szenved az elidegenedés szorításában", hanem azáltal, hogy az „el-
idegenedés viharos megnyilvánulásai" „igen gyakran az élet értel-
mét, a hivatástudatot teszik kérdésessé", „frusztrációként hatnak rá". 
Karl Mannheim, Joseph Gabel, Raymond Aron ide vonatkozó néze-
teinek tömör ismertetésével felrajzolja ama hátteret, amely nélkül a 
jelenlegi értelmiségi elidegenedés aligha érthető meg, s ehhez a „kultúr-
ipar" fogalmát is odailleszti (Horkheimer és Adorno nyomán). Ami 
igazi mondanivalójának tárgya: a nemzeti-nemzetiségi elidegenedés, 
ez viszonylag kevés elemzőre talált eddig. A magyar szakirodalomból 
Tordai Zádor tanulságos fejtegetésére utal, „az ideológiai elidegene-
dés és az «illuzórikus közösség»-ként kezelt nemzet összefüggéseiről". 
Az értelmiségi és a nemzeti-nemzetiségi elidegenedés igen szorosan 
függ össze, az elnemzetlenítés, az etnikai-faji diszkrimináció jól ismert 
példáit sorolhatnók. Emile Dürkheim és Tavaszy Sándor tételeinek 
idézése után, majd Makkai Sándorra hivatkozva szól az önelidegene-
désről, annak szélsőséges formájáról, az öngyűlöletről. A nemzeti-
nemzetiségi tudat és az identitás problémáját fejtegető rész a tisztázás, 
a tárgyilagos vizsgálat sürgetésével zárul. 

Gáli Ernő kötetének néhány főbb gondolatát emeltük ki, jelezve, 
mennyi nélkülözhetetlenül fontosat találhat benne az érdeklődő 
olvasó. (Kossuth, 1987.) 

FRIED ISTVÁN 

A MAGYAR IRODALOMRÓL - FRANCIÁKNAK 

(JÁNOS SZÁVAI: INTRODUCTION À LA LITTÉRATURE 
HONGROISE) 

Szávai János, aki 1982 és 1985 között tanított a párizsi III. sz. 
Egyetemen, ezzel a „bevezetéssel" végre világos és jól kezelhető kézi-
könyvet adott azoknak a franciáknak, akik általános képet szeretné-
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nek kapni a magyar irodalomról. Nyolc, különböző jelentőségű rész 
rajzolja meg ennek a mindjárt elöljáróban „legalább ezeréves"-nek 
nevezett irodalomnak a főbb korszakait: A középkor és a reneszánsz; 
A XVII. és XVIII. század; A felvilágosodás kora; Romantika, 
reformkor; A nagy korszak; A század vége; A XX. század; A háború 
után. E részek még rövid fejezetekre oszlanak, a leggyakrabban egy-
egy nagy név körül. 

A periodizáció sosem lehet semleges, s természetesen e szabály alól 
a szóban forgó felosztás sem vonhatja ki magát. Jókai a „nagy kor-
szakba" tartozik, amíg Mikszáth — aki kétségtelenül fiatalabb volt 
nála egy emberöltővel, de alig hat esztendővel halt csak meg később, 
mint elődje — Vajdával együtt a „századvég" fejezetben van, ami a 
francia olvasó szemében könnyen devalválhatja (annál is inkább, 
mert a „fin de siècle" a francia fülnek rosszabbul hangzik, mint hang-
zott volna a „fin du siècle"). S az időrendnek olyan eltorzítása, amely a 
József Attiláról szóló fejezetet a Radnótiról szóló után helyezi, két-
ségtelenül értékítéletet rejt a két költő modernsége fölött. Ez annál is 
inkább szembeszökő, mert az egész „XX. század" fejezetet a szerző 
A Dunánál soraival zárja. 

Szávai Jánosnak teljesen igaza van, hogy nem akarta eltemetni 
olvasóját a nevek lavinája alá. Kifejezetten csak a legnagyobb ala-
kokra összpontosít, s ezáltal előadása az áttekinthetőség szempontjá-
ból sokat nyer. Csak a lényegeset mondva, előadja életpályájukat, jel-
lemzi művészetüket, leírja főbb műveiket. A külföldi olvasó számára 
— akinek többnyire nem nyilvánvaló az az érzelmi háttér, amely a 
magyarok befogadását egyes esetekben meghatározza — rendkívül 
hasznosan hangsúlyozza azt, milyen helyet foglal el egyikük vagy 
másikuk honfitársai nemzeti tudtában, megmutatja azt a szinte 
mitikus dimenziót, amely például Petőfi vagy Ady műveit körülveszi. 
Ugyancsak jogosan hívja fel a figyelmet a költők számbeli fölényére 
a magyar irodalomban és nem siklik el a tény fölött, hogy a költészet-
nek ez a százados túlsúlya a prózával szemben nem elhanyagolható 
akadálya annak, hogy a magyar irodalom nemzetközi visszhangra 
leljen. S ha némelyik idézetfordítás zavarba ejti is az olvasót, számos 
a kitűnő közöttük, s különös örömmel láttam, hogy jelentős helyet 
biztosított Lucien Feuillade fordításainak, aki igen nagy tehetségű 
költő és fordító, szerénysége miatt azonban gyakran háttérbe szorul. 

Alig kétszáz lapon természetesen nem lehet mindennek helyet 
szorítani és igazságtalan lenne szemrehányást tenni a szerzőnek egyik 
vagy másik név kimaradásáért, akit a tájékozottabb olvasó, saját 
ízlését követve, esetleg hiányol. Mint amilyen például Kuncz Aladár 
Fekete Kolostora., amelynek francia fordítása megérdemelné, hogy 
újra kiadják; vagy Krúdy Szinbádjának francia fordítása; s miért ne 
lehetett volna kihasználni ezt a lehetőséget figyelemkeltésre a múlt 
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egyik-másik remekművét illetően, mint például Babits Halálfiai, 
amelyet eddig még nem fordítottak le franciára, de nagyon is meg-
érdemelné, s ezzel fel is lehetne hívni rá a kiadók figyelmét. 

Néhány kisebb tévedés, sajtóhiba és ügyetlen nyelvi fordulat el-
kerülte a szerző s a korrektor figyelmét; ez utóbbi bizonyára nem is 
volt francia. Tévedések a szavak nemei körül, a francia prepozíciók 
helytelen használata itt-ott megszeplősíti az egyébként gördülékeny és 
kellemes olvasmányt nyújtó stílust. S ha a Kalevalát és Kalevipoeget 
„reconstitution"-nak nevezi, s ezzel egy elmúlt kor elméletét idézi, 
vajon nem csak azért van-e, mert meggondolás nélkül használta a 
terminust ? 

Némely tévedés azonban súlyosabb. 
Karinthy elbeszélése, „amelynek hőse, nagy tehetségű hegedű-

művész, aki csak úgy játszhatik a közönség előtt, ha cirkuszba szerző-
dik s felmászik a trapézra" nem a Kötéltánc, hanem a Cirkusz — a-
mely egyébként szintén megvan francia fordításban. Ha azt állítja, 
hogy Radnóti „számos eklogát, vagyis pásztoréneket írt a feleségé-
hez", ez nem felel meg teljesen a valóságnak; „a feleségéhez" számos 
költeményt írt, igaz, de az eklogák közül csak egyet, a hetediket. 
Különös az a mondat is, amely szerint ugyanez a Radnóti „valószí-
nűleg egy kiürítés során, egy erőltetett menet végén" halt meg. Tolnai 
Gábor professzor, a különböző tanúvallomások szembesítésével vagy 
tizenöt esztendővel ezelőtt írott tanulmányában az Irodalomtörténet-
ben világosan megállapította azokat a körülményeket, amelyek között 
a költőt vagy húsz más munkaszolgálatos társával együtt magyar és 
osztrák hóhéraik tarkólövéssel juttatták abba a közös sírba, amelyet 
minden valószínűség szerint velük ásattak meg. Vajon lehet-e Radnó-
tit igazán „a két háború közötti" költőnek nevezni, ha ismerjük nagy 
verseit? Az is erősen vitatható, hogy híres Paris verse (amelyet Jean 
Rousselot Nostalgie de Paris címen fordított) „egy Villon ballada 
ironikus és szomorú parafrázisa". Igaz, kétségtelen, ott van az ötödik 
versszakban a párizsi metró állomásneveinek híres visszaidézése 
(Cité, Châtelet, Saint-Michel : ezeket a helyeket Villonnak is ismernie 
kellett; de már Denfert-Rochereau-ról ez nem olyan bizonyos!), 
de egyfelől a francia költő nem szólítja meg sem „a tavalyi hó"-t, 
sem Nagy Károlyt egyesszám második személyben, másfelől Radnóti 
verse távolról sem emlékeztet egy középkori francia balladára. (Meg-
jegyzem viszont, hogy Radnóti a Párisb&n, még ha az a szedés-képben 
nem is érzékelhető, La Fontaine-i „szabad vers"-et használ — ugyan-
azt, amelyet La Fontaine magyar fordításánál használt. Megjegyzem 
még, hogy Scarron: Paris című versét is lefordította. Saját ihlete 
azonban teljesen más volt.) Ha minden alkalommal, amikor egy költő 
az után sóhajt, amit elveszített, Villonra kell hivatkoznunk, akkor 
sosem érünk a végére! Vajon az A la recherche. . .-ben a „hol van az 
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ég?" is Villon-reminiszcencia? Amennyire nyilvánvaló Villon ihletése 
József Attilánál, annyira nem az Radnótinál. 

A könyv utolsó fejezete, amely a háború utánról szól, fogja való-
színűleg az átlagos olvasó figyelmét leginkább felkelteni, hiszen őt 
jobban érdekli a jelen irodalom általában, mint a klasszikusok. Milyen 
tájékoztatást kapnak ebből a sietve dolgozó újságírók? Milyen csodá-
latos lelőhelye lesz ez a kiadóknak, akik új kéziratot keresnek? Furcsa 
módon ez a rész két fejezetre oszlik, amelyeknek címe: „ A z 1945 utáni 
költészet" és „A közelmúlt (1960— 1987)". Lehet-e ebből arra követ-
keztetni, hogy a háború utáni első tizenöt évben nem látott napvilá-
got jelentős prózai mű ? Ez igaz is lehet, s ha ez a szerző véleménye, kár, 
hogy nem mondja ki kereken. A legkellemetlenebb viszont az, hogy az 
utolsó fejezet könnyen olyan benyomást kelthet a francia olvasóban, 
hogy a kortárs irodalom elég szegényes, mivel az a néhány név, amely 
már forgalomba kezdett jönni Nyugaton, nem tetszik elég fontosnak 
egy magyar kritikus számára, hogy akár csak le is írja őket. A fiatal 
nemzedékből pusztán Esterházy és Nádas érdemel egyenként vagy 
tizenöt sort. De se Spiró, se Grendel, se Lengyel Péter nem léteznek. 
Az előző nemzedékből nem találni sem Sarkadit, sem Lengyel Józsefet, 
sem Csoórit, sem Hubayt, sem Szabó Magdát, sem Szentkuthyt, sem 
Konrádot, egy szóval egyet sem azok közül, akiket mi, gyámoltalan 
franciák, most már többé vagy kevésbé ismerünk. 

Kétségtelen, hogy Szávai János e „Bevezetés" bevezetésében az 
érdeklődő olvasó figyelmét felhívja a Klaniczay Tibor szerkesztésé-
ben megjelent és tartalmasabb Histoire de la littérature hongroise-m. 
Ez bizony szerény vigasz lehet Spirónak, Grendelnek, Lengyel Péter-
nek, akik akkor még túl fiatalok voltak ahhoz, hogy helyet kaphassa-
nak. És vajon hány olvasónak fog sikerülni megszerezni ezt a köny-
vet, amely egy évtizeddel ezelőtt jelent meg Budapesten, és tudomá-
som szerint soha nem jutott el a francia könyvesboltokba? (Jean 
Maisonneure, Paris — Akadémiai Kiadó, 1989.) 
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