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Szempci Molnár Ferenc: Magyar Krónikásének 
a XVIII. századból; 

Tóth István költő művei 
A két kötet összehasonlításakor a legszembeötlőbb az, hogy az RMKT sorozatainak 
megszokott formátumában kiadott Toth-könyvvel szemben a Szempci-kötetet met-
szetek, régi nyomtatványok, térképek - közülük az egyik színes - és kéziratfakszi-
milék is magyarázzák, illusztrálják. A Szempci-kötet első átforgatásra így szép és ba-
rátságos könyvként mutatkozik be, és nemcsak a megkapó képek, hanem például 
Zichy Mihály átfogó tanulmányának reflexióinak köszönhetően is. A meggyőző ala-
possággal és részletességgel megírt tanulmány (például Szempci Molnár Ferenc test-
magassága „5 láb, 4 hüvelyk, 2 vonás" [Szempci 133.]) nemegyszer szól ki közvetle-
nül az olvasóhoz: „Zittau sorsa, tehát skandalum volt (akkor még ilyen volt a világ), 
amelyet - ebben viszont nincs változás! - mindkét fél igyekezett a propaganda esz-
közeivel saját politikai érdekeinek megfelelően beállítani. Ismerős.. ." (Szempci 155.) 

Egy kiadvány jelentőségét azonban nyilván nem elsősorban ezek az olvasói ma-
gánügyek határozzák meg. 

Zichy Mihály abban látja a Szempci-mű értékét, hogy „a hétéves háborúról szóló, 
ilyen terjedelmes, egységes stílusban megírt alkotás a magyar irodalomban eddig nem volt is-
meretes. Abszolút nóvumról van tehát szó. Értékét emeli, hogy a benne foglalt esemé-
nyek többsége teljes mértékben hiteles." (Szempci 134.; kiem. Z. M.) Orlovszky Géza 
Tóth István életművét azért tartja érdemesnek az elfeledettség „félhomály"-ából 
(Tóth 9.) kiemelni, mert a korabeli „magyar epika általános ovidizáló tendenciáival 
szemben visszanyúl a Zrínyi által sikerrel adaptált vergiliusi képlethez". (Tóth 41.) 

Ez a két idézet szemléletesen mutatja be a két szövegértelmezői koncepció különb-
ségét. Az irodalomtörténész ugyanis éppúgy feladatának tekintheti a történelmi „va-
lósághoz" fűződő viszony feltárását, mint a történész, ám a „hitelesség" követelmé-
nyének való megfelelést a szöveg erényeként számításba venni már csak a történet-
író szempontjából elfogadható vállalkozás. A két kötet lényegi különbsége tehát a 
szövegközlők szövegértelmezést is végrehajtó tanulmányaiban ragadható meg. Már 
csak azért is, mert Szempci Molnár Ferenc „krónikáséneke(i)" avagy „Nádasdy-
eposza(i)" és a Tóth István fő művének tekinthető „Cziráky-eposz" műfajiságában, 
tárgyában szoros rokonságot mutat egymással: „A kétségtelen Gyöngyösi-reminisz-
cenciákon túl valószínűleg Tóth István művei is hatással lehettek az ismeretlen szer-
zőre." (Tóth 25. - az Orlovszky által ismeretlennek mondott szerző Szempci Molnár 
Ferenc. Az itt bemutatott két kötet sajtó alá rendezői kölcsönös szívességből használ-
hatták fel az egy időben folyó munkák eredményeit, ám úgy látszik, a Szempci-
szövegek szerzőjének azonosítása ekkor még nem történt meg.) A másik oldalon Szi-
lágyi Márton mutat rá a két mű rokonságára: „Talán nem túlzás tehát ez esetben egy 
Nádasdy Ferenc-eposzról beszélni - legalábbis abban az értelemben, ahogyan Tóth 
István 1742-ben keletkezett epikus énekét »Cziráky-eposzként« ismertette az iroda-
lomtörténet-írás." (Szempci 99.) A két, óvatosan bár, de „eposz"-nak is nevezhető mű 
egyaránt a XVIII. század közepén zajló Habsburg-porosz háborúkból meríti témáját. 
A közrendű szerzőknek azonos versformában, négysarkú tizenkettesben írt művei 
mindkét esetben egy-egy magyar főtisztet emelnek (több-kevesebb sikerrel) epikus 
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hőssé. A szövegek rokonsága láttán Orlovszky Géza megállapítja, hogy ,,[a Sátoralja-
újhelyi variánsban] a 47. strófa rímbokra mindenesetre származhat akár Tóth István-
tól is" de a „feltétlenül elvégzendő [...] részletes összevetés" a két „eposz" között 
még nem történt meg. (Tóth 24-25.) 

A Szempci-kiadás tulajdonképpen két külön (habár érintkező) tudományág előfel-
tevései, módszerei szerint feldolgozott részre tagolható. A kötet első felében filológiai 
szempontok érvényesülnek, míg a másodikban egy átfogó hadtörténeti tanulmányt 
olvashatunk. 

A Bevezetés utáni részben található a két kézirat, a Sátoraljaújhelyi és a Budapesti va-
riáns szövege. A kötet korrekt, betűhű szövegközlése, a kéziratokról adott fakszimi-
léi után némi csalódást okoz a jegyzetapparátus szikársága, annak ellenére is, hogy a 
hely- és személynevek esetében mutatók segítik az eligazodást. A 95 versszakos Sá-
toraljaújhelyi variáns után csupán 9 jegyzetpontot találunk. Nincsenek megjegyzetel-
ve például a következő szavak, kifejezések: kurucz, burgus,frayporta, nepis [= nép is?], 
gavalléria, verboválták, pátria [? haza], kárta, karton, profon, m á g [= még?], patriar-
ka [? „ősatya" stb.], udri jedem mu majku, logerez, szőrta [= szórta?], lajb gárda, füzellér, 
retirál, lógéra. A dőlttel szedettekre (vagy ezek alakváltozataira) a Budapesti variáns 
jegyzetei között találhatunk ugyan magyarázatot, de erre semmiféle szerkesztői inst-
rukció nem irányítja rá az olvasó figyelmét. Ezeken túl a hely- és személynevek több-
nyire régies írásalakja szintén jegyzetelést érdemelne. E szavak magyarázatának a 
hiánya azért is feltűnő, mert közben megjegyzeteli például a: stabális, jáger, pergel 
[pörköl]; (és a Budapesti változatból:) victoria, virtus, óbester, echo, Princz, hadi jus, 
kartáts, Fő Strása Mester szavakat. (A Budapesti variáns 482+7 versszakához 84 jegy-
zetpontban fűz magyarázatot a szövegközlő.) 

A jegyzetek után következik Zachar József két és fél oldalas irodalmi-történeti át-
tekintést is nyújtó ajánló tanulmánya (melyben egy zavaró elírás „salgótarjáni válto-
zat"-ot említ), majd utána Szilágyi Márton „irodalomtörténeti megjegyzései" találha-
tók (Szempci 93-95. és 97-101.). Ez utóbbi tanulmány szerzője abban a „nem éppen 
egyszerű helyzetben" találja magát, amelyben „azzal is szembe kell nézni, hogy nem 
nagyon vannak olyan kutatási előzmények, amelyek megkönnyítenék a feladat el-
végzését". így egyelőre „Zichy Mihály egyszerre aprólékos és nagyívű történeti ku-
tatómunkája" által elért „eredmények jelenthetik a legfőbb, sőt, jelenleg az egyedüli 
támpontot az irodalomtörténész számára". Felvetődik a filológus alapvető fontossá-
gú kérdése, „hogy vajon mennyiben tekinthető az itt egymás mellett szerepeltetett 
két szöveg ugyanazon szerző munkájának". A két eltérő kézírású tisztázat leírója 
ugyanis ismeretlen, így „az sem dönthető el, vajon valamelyik kézírás eredeti-e, vagy 
éppen mindkettő másolat". Zichy Mihály A műről írt fejezetben választ ad a kérdés 
egyik felére: „A régebbi sátoraljaújhelyi változat XVIII. századi kézírással van írva. 
A budapesti inkább XIX. század eleji írásnak látszik. Valószínűleg nem a szerző keze 
írása, hanem másolat. (Egyéb minta hiányában ez az előzőnél sem zárható ki.)" 
(Szempci 134.) Orlovszky Géza a Toth-kötet 24. oldalán pedig a kérdés másik felét vá-
laszolja meg: „Különösen érdekes számunkra az újhelyi levéltárból előkerült rövi-
debb kézirat [vagyis a Szempci-kötetben közölt Sátoraljaújhelyi variáns]. Ez a cím 
nélküli (vagy az elején csonka), 95 strófás másolat Tóth István keze írása!" Ezek 
szerint a Sátoraljaújhelyi variáns biztos, hogy másolat, és a másik variánsnál is nagy 
valószínűséggel feltételezhető ugyanez. 
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A kötet második felét a Zichy Mihály által írt történelmi tanulmány teszi ki. A „tör-
téneti rész" elkülönülésére a kötet formai tagolódása is felhívja a figyelmet. Ismét ta-
lálkozunk egy bevezetéssel (Előszó helyett), és a tanulmányt saját heiy- és névmutató 
követi. De mintha némi kommunikációs zavar is megfigyelhető lenne a két rész kö-
zött. A Szilágyi Márton által megfogalmazott és fentebb idézett filológusi aggályok 
mintha nem hallatszanának át a második részbe, amelynek szerzője következetesen 
egy író ugyanazon műve két változatának tekinti a közölt szövegeket: „. . .két válto-
zatban került elő, ám kétségtelenül ugyanattól a szerzőtől." (Szempci 134.) 

Mindemellett azonban ez a rész mutatja be a szerzőt és művét, és a történelmi ta-
nulmányban a „felosztás követi az eredeti mű (budapesti változatának) részenkénti 
beosztását". (Szempci 138.) Az imponáló részletességű tanulmány szövegében azon-
ban az „eredeti m ű " egyfajta vázlatként süllyed el, és olyan érzésünk támad, hogy 
csupán ürügyül szolgál a hadtörténeti események bemutatásához. A kötet második 
felében a tanulmány elfoglalja a főszöveg státusát, így a Szempci Molnár-szövegek 
(hogy tovább erőltessük a stílszerűséget) a történetírás hadgyakorlatának színterévé 
válnak. A főszövegek ezáltal éppolyan illusztrációvá értékelődnek át, mint a térképek 
és metszetek. 

Ám éppen ezért talán nem tévedünk nagyot, amikor azt állítjuk, hogy a Szempci-
kötetet nem a „novum"-ként közölt Szempci-szövegekért vagy ezek jegyzetappará-
tusáért, hanem az azt „kísérő" történelmi tanulmány miatt fogják forgatni a(z iro-
dalomtörténészek. Már csak azért is, mert, mint Orlovszky Géza mondja , „Az úhelyi 
Nádasdy-história [...] cselekménye kusza, nehezen követhető. Verselése döcögő, 
rímei gyengék, hibásak. Célja a történetmondás, az átélt események megörökítése. 
Irodalmi mintája kevés lehetett, népszerű ponyvahistóriák kliséiből építkezik." 
(Tóth 24.) 

Míg a Szempci-kötet a szerző korának történeti elbeszélésében keresi a szövegek 
referenciáit, addig az RMKT XVIII. századi sorozatában megjelentetett kiadvány Tóth 
István „Cziráky-eposz"-át az irodalmi hagyományban elfoglalt helye felől határozza 
meg. Az „elcsenevészesedett" Gyöngyösi-féle udvari epikák közül (A magyar iroda-
lom története 2, 438-439.) ezt a művet Orlovszky Géza az „elszánt Zrínyi követése" és 
az eposzi kellékek „szakszerű alkalmazása" miatt látja méltónak beemelni a „Gyön-
gyösi utáni félszázad legjelentősebb költői produktumai közé" (Tóth 39—41.). 

Ezt a korszakot „a Kazinczy és Toldy Ferenc által kiformált irodalomtörténeti el-
beszélés" a „tehetségtelen Gyöngyösi-epigonok" korának könyvelte el. Orlovszky 
Géza ebben a „hanyatlási időszakban" még a Szinnyei József által is „ismeretlen ma-
gyar költő"-nek mondott Tóth István szövegeinek kiadásával tehát Kazinczy, Toldy, 
Arany János és Szinnyei korszakot is megbélyegző „verdiktjé"-nek újragondolására, 
felülbírálatára is ajánlást tesz. 

A kötet egy kritikai kiadástól elvárható rendszerességgel és alapossággal kísérli 
meg az elfeledett alkotó újrafelfedezését. Ennek ellenére A szerzőről című fejezetet 
(Tóth 9-14.) kénytelen azzal a triviálisnak tűnő, de a kutató nehézségeit jól előrevetí-
tő megállapítással kezdeni, hogy „Tóth István életrajzának rekonstruálását megnehe-
zíti, hogy nevének mindkét eleme igen gyakori". így történhet meg az, hogy e feje-
zetnek csaknem a felét egy a szerzőnk elfedésében gyanúba jött sírkő (csak részben 
sikeres) „attribúciója" teszi ki. A szövegkiadó gondos kutatása ellenére is hiányosan 
maradt életrajz a szövegekből kiolvasható szerzői arcvonásokra irányítja a figyelmet. 
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Ezek szerint Tóth István „öntudatos szerző: munkáit szignálja, sőt, a Cziráky-eposz-
ba szereplőként saját magát is beleírja. [...] A maga környezetében elismert, sikeres 
poétának számíthatott [ . . .] ." 

A kötet a már említett Cziráky-eposzt Diarium címen közli. Ezentúl két „Zsu-
zsanna-epillion"-t és a függelékben kilenc levelet is hozzáférhetővé tesz. E művek 
közül edd ig csak a Cziráky-eposz jelent meg, még 1881-ben, Pauler János székesfe-
hérvári püspök kiadásában. A XIX. század végi kiadás jelentősen eltér az Orlovszky 
által alapszövegként használt , szerzői javításokkal autorizált kézirattól. A Pauler-
kiadás kézirata „azóta megsemmisült vagy lappang", így túl magabiztosnak tűnik az 
a főleg stilisztikai és esztétikai megfigyeléseken és a két szövegváltozat összeha-
sonlításán alapuló kijelentés, hogy „Pauler gyakran rosszul olvassa a kéziratot" és 
„szándékoltan is beavatkozott Tóth szövegébe", hiszen nem áll rendelkezésünkre a 
Pauler által olvasott kézirat (Tóth 42-46.). 

A Cziráky-eposz a Habsburg örökösödési háborúban 1742-ben elesett Vas megyei 
Cziráky József gróf emlékezetére íródott. Orlovszky szerint „a tárgy tehát méltó epo-
szi kidolgozásra". Az „eposzi hős" bemutatása viszont már egy kissé elbizonytalanít-
hatja az olvasót. A „seregszemle" során kiderül, hogy Cziráky mindössze négyszáz 
lovas parancsnoka, mégis az „oroszlán bátorságára van szüksége ahhoz, hogy saját 
katonáival szembe merjen állni". A népszerűtlen tiszteknek a hősök szerepébe nehe-
zen beleilleszkedő, „túlélésre játszó" katonáikkal van a legtöbb gondjuk: „a felkelt 
Vas megyeieknek csaknem egyharmada hazaszökik." A tanulmányíró maga is több-
ször felhívja a figyelmet egy ironikus olvasat jogosultságára, így ezen felbátorodva 
idézzük tanulmányából az „eposzi hős" halálát bemutató részt: „Az eposz során elő-
ször nyílik lehetősége, hogy nyílt ütközetben bizonyítsa be személyes bátorságát. Itt, 
az utolsó jelenetben Cziráky a Szigetvárból kitörő Zrínyi Miklós hasonmása [...]. 
Végül azonban »röpül egy golobics«, leteríti Vas megye Akhilleuszát [...]." [kiem. 
O. L.]. Nehéz feladat azonban egy Zrínyihez mérhető hőst formálni a tűzkeresztség-
ben saját tapasztalatlansága miatt értelmetlenül elpusztult tisztből, főleg, ha a szerző 
tehetsége jobbára kimerül a „barokk epika imitáció-elvének tudatos alkalmazásá"-
ban. Hogy a szerencsétlen Cziráky gróf történetének olvasásakor végképp az irónia 
alakzata jöjjön működésbe, arról az elesettet búcsúztató p a p halotti prédikációjának 
az idézése gondoskodik: „Mint az először fajzott bikáé az ő szépsége [mármint Czi-
rákyé], a szarvai mint a rhinoceros szarvai, azokkal hányja a nemzeteket, azokkal 
szórja a francia fejeket [.. .]." A halotti prédikáció „a hősi halál epikus megörökítése 
iránti igényt" is megfogalmazza: „buzgón kívánnátok, hogy az Európa-béli nagy 
Trója alatt, Prágában elesett magyar Achillesnek, méltóságos gróf Cziráky József úr-
nak utolsó dicsérője, új Homerus állna elő." A halotti prédikáció klasszikus, vergiliu-
si reminiszcenciákkal is megterhelt szövege arra hívja fel a figyelmet, hogy az eposzi 
kellékek használata még nem egyértelműen határozza meg a műfajt. Tóth István a 
vergiliusi modellt „saját kora valóságának, igényeinek megfelelően próbálta tovább 
fejleszteni: (1) a heroikus stílust ötvözte Gyöngyösi dekoratív realizmusával, (2) a 
narrációt közelítette a napló és az emlékirat műfajának élménygazdag szabadosságá-
hoz, (3) a szerzői elkötelezettséget enyhén ironikus (vagy a mai olvasó számára an-
nak tűnő) attitűdre, az értékek pluralitását is kifejeződni engedő személytelenségre 
cserélte fel." (Tóth 14-28. és 41.) 

Tóth István Cziráky halála után gróf Széchényi Antal titkára lett. A két Zsuzsanna-
epillion a keresztény mitológiából ismert történeteket beszéli el, a verses művek té-
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maválasztása tehát tisztelgés új úrnője, Széchényi Antalné Barkóczy Zsuzsanna előtt. 
Szent Zsuzsanna szűz életéről és mártírhaláláról szól a cím nélküli első, hosszabb ter-
jedelmű mű. Forrása egy sok kiadást megért szent-enciklopédia és a Szigeti veszede-
lem XIV. énekének alvilági lényeket megidéző jelenete. A pokolbeli szörnyeknek itt 
azonban várvívás helyett csupán az „ágyában nyugvó szűz képzeletét kellene fel-
gyújtaniok", ám az ostrom természetesen eredménytelen marad. így a „mártírium 
inszcenírozásakor" a szerző ismét felütheti a Zrínyiászt, hogy az a Zsuzsanna fogadá-
sára felsorakozott égi seregek bemutatásában segítségére legyen. Ezután már csak a 
Barkóczy Zsuzsanna névnapját köszöntő laudáció következik „sok, mecénási tény-
kedésével kapcsolatos, hasznosítandó adalékkal". A másik epillion a Tisztaságos Su-
sanna elete címet viseli, és a kéjvágyó vénektől meglesett fürdőző Zsuzsanna történe-
tét meséli el. A „széphistória" történetének az elbeszélése „szorosan követi a bibliai 
textust, de a szerző viszonya a történethez érezhetően ironikus". Mindemellett azon-
ban itt is gyakran szól Zrínyi szavaival. Orlovszky Géza megfigyelése, mely szerint 
„a Syrena-kötet néhány szép képét beleszövi a fürdőház kárpitjába", szinte önmagá-
tól kínálkozik, hogy a Zrínyi-szövegekkel átszőtt Toth-életmű metaforáját fedezzük 
fel benne (Tóth 28-35.). 

(Szempci Molnár Ferenc: Magyar Krónikásének a XVIII. századból, a szöveget gon-
dozta, hely- és névmutatóval, jegyzetekkel ellátta Zichy Mihály, a tanulmányokat 
Zichy Mihály, Szilágyi Márton és Zachar József írta, Budapest, Széphalom Könyvmű-
hely, 1999, 248 1. [Források az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből, 1] 

(Tóth István költői művei, sajtó alá rendezte Orlovszky Géza, Budapest, Balassi Ki-
adó, 2001, 311 1. [Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, IV.]) 

O R B A N LÁSZLÓ 

Álmok és tények 

Az Új Magyar Múzeum forráskiadvány-sorozatának keretében, az Irodalmi doku-
mentumok gyűjteménye 18. darabjaként napvilágot látott, a „Magyar írók a demok-
ráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia felbomlása idején" alcímet viselő kötet, 
az Almok és tények tanítanivalóan tanulságos könyv. 

Tanítani való, először is az, hogy a szocializmus állampárti ideológiája miképp és 
mennyire tartotta felügyelete alatt a kultúra területeit. A tudomány- és művelődéspo-
litika az irodalomtörténet-írást. Azzal mindjárt, ahogy a kutatásoknak gátat vetett. 
Hol a forrásokhoz jutást akadályozva meg, hol a feltárt eredmények nyilvánosságra 
kerülését. A József Farkas gyűjtésében, szerkesztésében, bevezető tanulmányával és 
jegyzeteivel megjelent kötet igazán meggyőző módon szemlélteti ezt, amikor ismé-
telten, három helyen is (a borító fülszövegében, a bevezetőben, majd a nagyobb nyo-
maték kedvéért a jegyzetek előtt) arra irányítja a figyelmet, hogy az Álmok és tények 
lényegében nem egyéb, mint egy 1962-es könyv, a „Mindenki ujakra készül..." című 
négykötetes sorozat második darabjának bővített formája, teljes kiadása. A negyven 
évvel ezelőtti kiadvány - így szól az érvelés - most „kiegészül" azokkal az írásokkal, 
amelyek annak idején „kihagyásra ítéltettek". Ahogy a jegyzetek előtt „a korhű tájé-
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