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József Attila jelentőségét, központi helyét 
kora irodalmában még legértőbb barátai sem 
ismerték fel. Különös egyénisége, de még 
inkább bonyolult, ellentmondásoktól szab
dalt kora volt az oka, hogy még vájtfülű esz
téták sem ismerték fel igazi költői nagyságát, 
hiszen ellentétes világnézetük miatt nem ért
hették meg lírai-esztétikai újszerűségét sem. 
Ez a polgári sikertelenség mintha saját tábo
rát is befolyásolná, Lukács György, aki Bécs
ben még jelentős költőnek tartja a húszévest, 
később, egészen a felszabadulásig, le sem írja 
a nevét. Révai József, aki nagyszerű tanul
mányokkal bizonyítja a forradalmi örökség 
mély megértését, szintén nem tud róla. A fel
szabadulásnak, szocialista fejlődésünknek kel
lett elkövetkeznie, hogy József Attilának 
a szocialista irodalomban betöltött központi 
szerepét elismertessük. Hogy ez a folyamat 
még 1945 után sem volt töretlen, arra legin
kább Révai felfogásának fejlődését kellene 
idéznünk, aki az ötvenes években jutott el 
ennek a szerepnek a felismeréséhez, ha Ady 
tanulmánya színvonalán már nem is tudta 
megfogalmazni. 

Szabolcsi Miklós számára a felszabadulás 
hozta meg József Attila és a szocialista iroda
lom élményét. Kis híján két évtizedet töltött 
el az életmű gondos filológiai sáfáraként, az ő 
nevéhez fűződik a JAÖM első három kötete, 
az a nagyszabású és precíz filológus detektív-
munka, amellyel a versszövegek és a kortársi 
emlékek anyagát menti meg a haladó időtől. 
De ennél sokkal több, annak a Bartók-i pályá
nak útegyengető munkája is, amelyet József 
Attila költészete kezd befutni Nyugaton is, 
hiszen Szabolcsi számtalan külföldi előadás
ban, tanulmányban, antológia-utószóban mu
tatta fel a magyar költő kapcsolatát az európai 
lírával, a kortárs irodalommal. 

Szabolcsi Miklós könyvének nagy anyag
gazdagsága, teljességigénye, történeti, elvi, 
esztétikai módszeressége József Attila helyé
nek megnyugtató kijelölését, sőt ezen túl 
a szocialista magyar irodalom genezisét ígéri. 
A szerző új tudományos diszciplínát valósí
tott meg monográfiájában, a kutatásnak való
ban olyan komplex módszerét, amely példa

mutató irodalomtörténetírásunk számára. 
Az életrajzot a filológiai módszer alaposságá
val, a művet valóságos mikrofilológiával vizs
gálja át. Nemcsak könyvészeti-hírlapi anya
got tanulmányoz, hanem szinte a riporter 
valóságszomjával jár utána József Áron legen
dás sorsának, a ferencvárosi lakásoknak, 
Öcsöd, Szabadszállás, Makó a versek kolorit-
ját is meghatározó színtereinek. De anya
könyveket, lakcímjegyzékeket, munkaköny
veket, gyámhatósági iratokat, törvényható
sági jelentéseket tanulmányoz át, szóbeli 
visszaemlékezéseket rögzít, fényképez és leve
lezést folytat, hogy minél hívebben rajzol
hassa meg a családi-társadalmi miliőt. Kénye
lem vagy figyelmetlenség miatt egyetlen 
lehetséges vonatkozást sem hagy homályban. 

A gyermekkor rajza József Jolán hibáiban 
is páratlan művére épül, Szabolcsi szerényen 
azt írja: „adatait, élményeit kényszeríti hiteles 
sorrendbe". Valójában az igazságot deríti fel 
a családtörténet és az életrajz teljesen új 
összefüggéseiben: József Áron származását, 
az „Amerikába" való kivándorlás legendáját, 
Pőcze Borbála és szabadszállási családjának 
sorsát, József Jolán első házasságát, Makai 
Ödön megtört életpályáját, az abbáziai gyer
meknyaraltatási akciót, a Tanácsköztársaság 
időszakát, a makói éveket világítja át igazság
kereső szenvedélye. 

E sok, valóban új összefüggés közt mind
össze egy ponton támadt hiányérzetem: nem 
látom világosabban azt az emberi-lélektani 
rejtélyt, hogy ti. miért hagyta ott József 
Áron a családját, miért hidegültek el egymás
tól a házastársak? Szabolcsi igen sokféle 
lehetséges magyarázatot felvillant, de nem 
szögezi le magát egyik mellé sem. Pedig úgy 
sejtem, hogy az apa pszichológiai alkata sok 
mindent, így fia egyéniségének nem egy 
vonását is megvilágítaná. Csak a felelőtlen, 
rossz apát lehet látni benne? Miért szeretné 
magához venni gyermekeit egy év múlva? 
Mit jelentene Szabolcsi megítélésében a pszi
chiáter jellemzése: József Áron „abuliás teleo-
pata, akit J. A. tulajdonképpen nem ismer, 
de mint fogalmat, gyűlöli" (Varga Ervin: 
J. A. betegségéről). Megértem, hogy Szabolcsi 
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nem akart kegyeletsertó lenni, de a szülők 
házassága, József Áron egyetlen fennmaradt 
levelének néhány mondata ilyen alaposságú 
munkában indokolást igényelt volna. 

A lélek rejtelmeit tények híján csak talál
gatni lehet, de a kor szükségszerűsége vas 
logikával érvényesül az egyén akaratával 
szemben. „Bármennyire is egyedi egy életsors 
— írja Szabolcsi —, magán viseli az általános 
bélyegét, mély társadalmi-politikai-gazdasági 
erőknek szinte jelképes megvalósulása; s bár
mennyire is ,egy író furcsa élete' a József 
Attiláé, a sok furcsaság, kitérő s kaland is jel
legzetes." Valóban, már József Áron életében 
egyéni és történelmi sors, véletlen és szükség
szerű makacs szorítását tapasztalhatjuk. Fia 
úgy tudja, hogy apja Amerikába vándorolt, 
hogy „lefülelje bátorán a természetes jó-
szerencsét" — Szabolcsi meggyőzően mutatja 
ki, hogy a századeleji magyar kivándorlás 
számarányban második célpontja Románia, 
a jobb kereseti viszonyok, a szakmunkás
hiány valósággal csalogatja a magyar nincs
teleneket is. Nem magyarázza-e a gyerme
keiért foggal-körömmel harcoló Mama sziszi
fuszi küzdelmét mélyebben a szociológia 
adata, hogy ti. az egyedül maradt asszony 
egésznapi munkával is férje keresetének 
mindössze egyharmadát-egynegyedét kap
hatta? A férfi fenntartó nélkül maradt család 
nyomát szinte lehetetlen pontosan követni 
a Ferencvárosban, félévenként, háromhavon
ként költöznek máshová, a lakáshiány, a túl
zsúfoltság, a lakbéruzsora, a magas élelmiszer
árak — tehát a mohón nekilendülő kapitaliz
mus személytelen uralmát nyögi a félárva 
család. 

A kor általános tendenciáit így hozza kap
csolatba a szerző a József-család különös sor
sával. Még a történelem, a társadalomrajz 
adatai is élettel telnek meg, hiszen sohasem 
téveszti szem elől az élmény és a mű aspek
tusát. Rendkívül találó az is, ahogyan a szá
zadeleji főváros, közelebbről a Ferencváros 
sajátos couleur locale-ját megrajzolja, amely 
minden bizonnyal József Attila külváros
élményének legmélyebben megőrzött alap
rétege. 

A környezet, a nagyvárosi miliőn belül, 
milyen lehetett a gyermek József Attila kis 
világa? Valóban feltűnő, hogy mennyire más, 
mint az a tiszta, derűs, tündérien játékos 
környezet, amely Tamási Áron, Illyés Gyula 
gyermekkorát olyan gyönyörű fénnyel ra
gyogta be. A paraszti és proletár gyermek
környezet különbségét érdemes volna meg
vizsgálni, mennyivel személy te lenebbül, tehát 
félelmetesebben éli át a proletárgyerek 
az elnyomás, a kiszolgáltatottság tényét, 
mennyire más a viszonya a valósághoz, a ter
mészethez, mint a falusi környezetben fel
nőtté stb. De József Attila gyermekkorának 
legfájóbb hiánya ,,a játék és az oltalom". 
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Pontosan írja le ezt is Szabolcsi: ,, . . . a gyer
mekkor kezdetétől fogva már nélkülözések, 
elhagyatottság, nehéz és kínos helyzetek-
emlékét; a fizikai éhezését és a lelki megalázá-
sét" jelentette számára, s az öcsödi tartóz
kodás is úgy maradt meg emlékében, mint 
„a legnagyobb idegenség, a legszörnyűbb 
megaláztatás, a kivetettség időszaka, mint 
mértéktelenül kemény munkáé s a nemérde
melt büntetéseké, a megszenvedett veréseké". 
Mégha a freudizmus komorabbá is színezi 
ezeket az emlékeket a valóságosnál, annyi 
sérülést szenvedett már gyermekkorában, 
hogy azok egy egészséges alkat egyensúlyát is 
megbonthatták volna. Szabolcsi nem híve 
az átöröklés biológiai elméletének, amelyet 
— valljuk be, sokszor annyira tudomány
talanul, sőt sematikusan alkalmazott a pol
gári irodalomtudomány —, ezért a gyermek
korban keresi a betegség első nyomait: 
„ . . . az itt elszenvedett sérelmek egyik össze
tevőjét • alkották későbbi neurózisának, s 
hozzájárultak egy adott szerencsétlen pilla
natban egyensúlya felbomlásához". Addig 
azonban még több, a gyermekkorihoz hasonló 
„ütés" érte. 

Ha most arra a kérdésre keresünk felele
tet, mi az új, irodalomtörténetírásunk szá
mára is megszívlelendő vonás Szabolcsi mun
kájában, akkor először a mások által is elis
merően komplex tudományos módszerére kell 
utalnunk. A kor története, a társadalom 
rajza, művelődés- és irodalomtörténete, esz
tétikája, a költő és kortársainak lélekrajza 
jelenti összetetten-árnyalt tudományos látás
módját. A történész elismeréssel emelte ki 
azokat az eredményeit, amelyekkel a rokon 
tudományokat megajándékozta. Én mégis 
inkább azt a tanulságot húznám alá, hogy 
az irodalomtörténésznek, még újabb, mar
xista történeti feldolgozás birtokában is, 
a maga munkája közben át kell élnie a kort, 
annak sokarcú vonatkozását.Szabolcsikönyve 
még jobban megerősített meggyőződésemben, 
hogy a legújabb kor bonyolult problémáit 
lehetetlen más módon, elvileg határozottan 
és mégis árnyaltan tükrözni, csak színvonalas, 
mély történeti ábrázolással. Ha el akarjuk 
kerülni a normatív irodalomtörténeti mód
szer szükségszerű torzításait, akkor feltétlenül 
a legmélyebb értelemben történeti módszer 
látszik legalkalmasabbnak. Teljes mértékben 
helyénvaló Klaniczay Tibor megállapítása: 
„A múltból a jelenen át a jövő felé vezető 
fejlődési útnak a törvényszerűségeit csak 
minden eddiginél alaposabb, a dialektikus és 
történelmi materializmus szempontjait követ
kezetesen alkalmazó széles körű történeti 
kutatás derítheti fel. A múltba néző normatív 
irodalomtudományt a jövőbe tekintő törté
netinek kell felváltania". (MTA I. O. K. 
1963.—1—4—sz. 66.) Szabolcsi objektív 
szemlélettel, a korhoz, annak általános ten-



denciáihoz, lehetőségeihez és torzulásaihoz 
méri a fiatal költő kezdő lépéseit is, anélkül, 
hogy szemlélete megragadna a kor színvona
lán. A szocialista irodalomnak teljesebb, nap
jainkban megvalósuló eszményével veti össze 
a közelmúlt eszmei-irodalmi mozdulatait s 
eredményeit. A kezdő költőt nemcsak meste
reivel minősíti, hanem a Vele együtt induló 
magyar s európai nemzedékkel, azzal az esz
mei esztétikai korhangulattal, amelyből táp
lálkozott és felnőtt eredeti művészete. 

Szabolcsi Miklós polemikus vénájú író. 
Egyetlen jelentősebb korábbi vélemény sincs, 
amellyel ne vitázna. Sokszor a nagy adat
gazdagság, a sokféle vélemény idézése meg is 
nehezíti az olvasást, érdeklődésünket mégis 
ébren tartja a minden sorát átmelegítő igaz
ságkereső szenvedély. Stílusában nincs semmi 
szépelgő irodalmiság, a filológus és nem az 
esszéista irodalomtörténészek közül való. 
Aki többre becsüli a gondolat puritán pontos
ságát a kifejezés kimódolt szépségénél, az 
az igazság lényegét nem áldozza fel egy tet
szetős stiláris fordulatért vagy kézenfekvő, 
de megalapozatlan általánosításért. 

Teljesség-igényéből következik, hogy való
sággal mikroszkóp alá tartja az életet és a 
művet. Ez a rendkívül közeli nézőpont még
sem belefelejtkezés a részletekbe, hiszen egy 
rendkívül erős ideológiai készség, széles körű 
irodalomtörténeti szemhatár minősíti. Az elő
forduló hibák — elsősorban az ismétlés veszé
lye—abból adódnak, hogy túlságosan is rövid 
szakaszokra bontja az életrajzot, a költői 
művet, így aztán akaratlanul is jelentéke
nyebbé nagyít a fejlődés nagyobb etapjából 
nézve kevésbé jelentős motívumokat. így 
például feltétlenül túlrészletezett az ifjú 
szegedi költőkről és irodalmi lapokról szóló 
fejezet. A tehetség minősítése itt is, valamint 
a forradalmi írók esetében is alárendelődik a 
kort-életérzést-hangulatot tükröző sajátos
ságoknak. 

El lehet-e lesni a folyamatot, amely alatt a 
bábból pillangó lesz? Az egész József Attila 
oeuvre vizsgálatában aligha van nehezebben 
ábrázolható probléma, mint eredeti költői 
hangjának megtalálása, mestereitől való foko
zatos elszakadása. Weöres Sándoron kívü 
nincs magyar költő, akire annyi elődje é: 
kortársa hatott volna, mint József Attilára. 
Szabolcsi Miklós nagy apparátussal mutatja 
ki Ady, Juhász Gyula, Berzsenyi, Kemény 
Simon, Kosztolányi, Babits, Baudelaire, 
Whitman nyomait a fiatal költő első köteté
ben. Legtöbb elemzésével egyet lehet érteni, 
azonban általánosságban kell a komparáció-
ról leszögezni valamit. Mesterek-kortársak 
fiatal költőkre gyakorolt hatását csak úgy 
gyümölcsöző vizsgálni, ha a formális egyezés 
(jelzők, szóképek, versforma stb.) kimutatá
sán kívül azt is megállapítjuk, hogyan s 
mennyiben mozdította vagy gátolta a mo

corgó lírai eredetiséget. A fiatal tehetség 
akaratlanul is magára ölti a bálványozott 
mester kosztümjét, amely nemcsak modort, 
de mondanivalót is sugallhat. Ady költészete 
kétségtelenül nagy hatást gyakorolt a fiatal 
József Attilára. Azzal viszont már nem tudok 
egyetérteni, hogy ,,Ady költészetében találja 
meg azokat a motívumokat, amelyek saját 
helyzetének legjobb kifejezésére alkalmasak." 
Adytól tanulhatott politikai látásmódot, 
forradalmi hitet, költői hivatástudatot, de a 
saját helyzetének kifejezésére alkalmas motí
vumokat a legkevésbé. Egyetlen olyan Ady-
fogantatású verse sincs, amelyet remekmű
nek lehetne nevezni. Szabolcsi ugyan egye
zést tételez fel az Elhanyagolt véres szívünk és 
A város peremén néhány sora közt, ez azon
ban nem nagyon meggyőző. Költői alapter
mészetük, lírai egyéniségük annyira elütő 
volt, hogy mélyebb lelki-költői rokonságot 
nem eredményezhetett. A szerelmi, lírai 
önarckép témájú verseiben a fiatal költő való
sággal stílus-szerepjátszást folytat, a kifeje
zésnek a valóságos élményhez alig van köze. 
Hogy Ady művének igazi folytatója legyen, 
túl kellett lépnie Ady költői eszközeinek pró
bálgatásán. 

Amit Juhász Gyula hatásáról ír a szerző, 
az már sokkal közelebb jár az általam emlí
tettekhez: „Jól megértette, magába szívta 
Juhász Gyula költészetének levegőjét, — s 
át is vett belőle lényeget és formát, magatar
tást, táj látást, szavakat. . . Juhász Gyula 
rejtett bánata, hamu alatt izzó forradalmi
sága, sőt nemzeti fájdalma, vidékies, szomorú 
magánya, másfelől szépségkultusza, művész
magatartása is visszhangot lel az ifjú József 
Attilánál". Ez a költői hatás azért lehetett 
mélyebb, mert szemlélődő-meditáló alapter
mészetük is rokon volt. Az igazi vonzás sok
szor a legkevésbé mutatható ki azonos sza
vak és formák találkozásában, valójában 
sokkal mélyebbekrejlik: a szemlélet és hang 
hasonlóságában. így tanulta el és fejlesztette 
tovább a fiatal költő Juhász Gyula lénye
gében impresszionista, mégis nagy távlato
kat (sokszor a végtelenséget) felvillantó táj
ábrázolását, a Tiszazug, a Holt vidék falusi 
tájában is jelen van a Tápai lagzi és a Magyar 
tél szemlélete-hangulata, pedig formális egye
zést aligha lehetne kimutatni. 

Az első három év költői termését Sza
bolcsi több síkon is elemzi: először életrajzi 
adalékként, majd a hatások kimutatásánál, az 
önálló mondanivaló jelentkezése, végül a 
kötet esztétikai összképeként. Tegyük hozzá: 
könyvének ezek a fejezetei nem maradnak 
alatta az életrajznak, ugyanaz a gondosság, 
mindenre kiterjedő figyelem, alkotáslélektan 
és stílusvizsgálat, tartalom és forma együttes 
kezelése eredményezi mindezt. Nemcsak értel
mével közelít a versekhez, füle is van hozzá
juk, világnézet, érzés, hangulat, forma együt-
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teséből hallja ki a mondanivalót, a mutáló 
kamaszéból az érett költő finom felhangjait. 
Ami a Szépség koldusa sokféle hatásának elő
remutató értelmét jelenti, teljes mértékben 
helytálló: „József Attila nem a konzervatív 
népnemzeti iskola epigonjaként indult, nem 
is az arra épülő munkásköltészet folytatója
ként. Másfelől: nem követte kortársai leg
többjének útját s nem a szélsőséges avantgar-
dizmus, a formák szétrombolása útján kezdte 
pályáját; nem Kassák epigonjaként s nem 
expresszionistaként lett költővé. Ahhoz a 
nagy költői-politikai forradalomhoz csatla
kozott, amely az ő fellépése előtt másfél évti
zeddel élte virágkorát: Adyhoz és a Nyugat 
l írájához.. . A magyar költészet, s rajta 
keresztül alapjában az európai költészet leg
igazibb, legtermékenyítőbb fő áramába kap
csolódott . . ." 

Az eddigi véleményekkel szemben két 
irányban is polemizál: akik proletár-élménye
ket olvasnak ki a korai versekből s akik után
zásnál nem vesznek többet észre. Ügy látom 
azonban — ha árnyaltabban is — Szabolcsi 
az először említettek álláspontját osztja: az 
aratás-versekben én nem fedezem fel a „ple
bejus indulatot" s a „mély proletárélménye
ket". Még a művészileg legsikerültebb Éhség
ben sem találom nyomát a plebejus indulat
nak, a vers újdonságát éppen a parnasszista 
ábrázolástechnika és a reális megfigyelés 
ellentétének feszültsége adja, az. ábrázolás 
szempontjában pedig a dolgozó emberrel való 
mély együttérzést látok. Az Aratás előtt záró
képében is túlzásnak látszik „rejtett fenyege
tést" érezni, aminthogy a Fiatal életek indulója 
mögül nem hallom ki a forradalmi dalok meló
diáját. Kár, hogy Szabolcsi nem mondja meg, 
mire alapozta mindezt, az eredeti Induló 
címet nem érzem bizonyítéknak. Azt sem 
látom be, miért lenne ez a nagyon bátor köl
temény tudatos lázadás, ha nemcsak a maga, 

Nem véletlen, hogy több mint másfél 
évtizednek kellett eltelnie, míg a marxista 
irodalomtörténetírás a stíluskorszakok és stí
lusirányzatok bonyolult kérdését tudományos 
igénnyel felvethette. A hallgatásban szerepe 
lehet bizonyos baloldaliaskodó nézeteknek 
is, melyek a szellemtörténeti iskola ellenha
tásaként kaptak ideig-óráig lábra, de a valódi 
ok inkább a feltételekben kereshető: hiányoz
tak a tudományos szinten mozgó részlettanul
mányok, s az elmélet alkalmazásának biztos
sága, amelynek nyomán a rendszerezés lehe
tővé váljék. Előbb egész fejlődési szakaszok 

de a kor fiataljai nevében szól is? Kikristályo
sodott, körülhatárolt-e, világnézet-e az a 
„békevágy, lázadás, világmegváltoztatás . . . 
forrongó indulat", amelyet a szerző olvas ki a 
e költeményekből? Az Arany kalásztól. . . 
kezdetűből Szabolcsi „inkább a szegénység, 
az elnyomott nép s-a reménytelenül küzdő 
fiatalok panaszát hallja, mintsem a nemze
tét". Bizonyíték: „a versek színtere s hang
szerelése — az is, amit ekkori baráti körének 
nézeteiről tudunk". A versek „színtere" a 
Juhász Gyula módján színezett Magyar Ugar. 
Makói ismerősei, még a> legtisztábban látó 
Espersit is így élte meg Trianont. A prob
léma később is foglalkoztatja. Miért idézné 
különben az Ének 1923-ban a nemzethalál 
vízióját? 

Ezeket a verseket tehát a szerző is egy 
árnyalattal pozitívabbnak értelmezi a való
ságosnál. Pedig nincs szükség rá, annyira 
rövid ideig tartó, múló pillanat az életében, 
hogy később nem találkozhatni nyomaival. 

Az utolsó fejezet (Kitekintés és korkép) 
mutatja meg igazán Szabolcsi Miklós művé
nek arányait és a következő kötet nagy lehe
tőségeit. Tulajdonképpen több is, mint amit a 
monográfia megkívánna: korkép, irodalom
történeti fejezet a húszas évek első három 
esztendejéről. Alapvető megállapításait min
denki hasznosítani fogja, aki csak a kor prob
lémáival foglalkozik. Arról győz meg bennün
ket, mennyire valóságos törést jelentett a kor 
valamennyi jelentős írója számára 1919 ősze, 
hogy alig van korszak a magyar irodalom
ban, amely kuszáltabb és bonyolultabb képet 
mutatna. És mégis: ebben az időben kovácso-
lódik ki századunk leghaladóbb irányzata, a 
szocialista irodalom. 

Ennek az útnak szintetikusan ábrázolt, 
alapos és nagy távlatú képe Szabolcsi Miklós 
műve, s ezért nyeresége marxista irodalom-
tudományunknak. ВоШ ЬШ(. 

már ismert anyagát kellett átvizsgálni, új 
írókat feltárni és helyükre illeszteni, s eköz
ben a marxista elmélet alkalmazásában meg
mutatkozó kezdeti bizonytalankodást leküz
deni, hogy megteremtődjenek a szintézis
alkotás tárgyi és szubjektív előfeltételei. 
Klaniczay Tibor tanulmánykötetének meg
jelenése a fordulatot jelzi: az irodalomtör
ténetírás már elérkezett ahhoz a ponthoz, 
hogy a legbonyolultabb problémákkal, a 
többi közt a stíluskorszakok, stílusirányzatok 
kérdésével — beleértve azok elméleti vonat
kozásait is — szembenézzen. 

KLANICZAY TIBOR: RENESZÁNSZ ÉS BAROKK 

Tanulmányok a régi magyar irodalomról. Bp. 1961. Szépirodalmi K. 597 1. 
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Ezzel jeleztük is, hogy a kötet gazdag tar
talmából éppen a nagy stíluskorszakok: a 
reneszánsz és barokk kérdéseivel foglalkozó 
tanulmányokat érezzük a legjelentősebbek
nek, amelyekben felvetődő kérdések előzetes/ 
tisztázása nélkül többek között az új Balassi-, 
Zrínyi- és Pázmány-portré sem készülhetett 
volna el. Nemcsak azért a legjelentősebbek, 
mert több vonatkozásban ismeretlen anyagra 
támaszkodva az eddigi felfogástól — bele
értve a marxista eredményeket is — eltérő 
álláspontokig jut el Klaniczay, hanem azért 
is mert a tudományos módszer következetes 
alkalmazásával mintát kínál más bonyolult 
kérdések megközelítésére is. Klaniczay kiin
dulási pontja: az irodalomtörténeti jelen
ségek, a művészeti stílusok vizsgálatában nem 
helyezkedhetünk sem a lekicsinylés, sem az 
apológia álláspontjára, hanem a jelenséget a 
maga történetiségében kell vizsgálni. Ez a 
szempont a jelenség létrejöttének, hazai és 
európai összefüggéseinek konkrét vizsgálatán 
túl azt is megkövetelte, hogy Klaniczay a 
szemügyre vett korszakot, írót alakulásban, 
mozgásban levőnek tekintse, hogy a belső fej
lődés irányát, tendenciáit kitapinthassa. 
E módszer helyes érvényesítése megóvta attól, 
hogy előre kialakított normák mércéje alá 
helyezze az írót, melyet ha nem ért el, a pár 
évvel ezelőtti gyakorlat szerint korlátokról 
kellett volna beszélnie. A tanulmánykötetben 
erőteljesen érvényesül az az álláspont, hogy 
senkitől sem várhatunk többet, mint ami 
abban a fejlődési szakaszban elérhető volt, 
hogy a kor által megteremtett objektív lehe
tőségekből kell kiindulni, hogy nem azt kell 
mérlegre tenni: miben marad el a vizsgált 
jelenség egy korabeli vagy későbbi fejlettebb 
osztályviszonyok között kialakult hasonló 
jelenségtől, hanem elsősorban azt, hogy a 
konkrét viszonyok között milyen lépést jelent 
előre a múlthoz viszonyítva! A marxista 
módszer alkalmazása tehát elsősorban a kor 
mérlegre tevését jelenti, hogy kiderüljön: 
mire vállalkozhatott az író az adott feltételek 
között. Ebből logikusan következik, hogy 
ha a társadalmi viszonyok még nem tettek 
lehetővé fejlettebb álláspontot, ott nem kell 
korlátokról beszélni, mert az objektív hely
zetből adódó lemaradásról van szó. A törté
netiség elvének érvényesítése, a jelenségek 
egymással való összefüggésükben és fejlő
désükben, alakulásukban való szemlélete 
vezetett arra, hogy több ponton igen értékes, 
új eredményekre jutott Klaniczay s hitele
sebb, árnyaltabb, egyes fejlődési szakaszokon 
egészen új képet alakított ki a letűnt száza
dok irodalmáról. Nem vállalkozhatunk arra, 
hogy e rendkívül gazdag kötet anyaga által 
felvetett valamennyi problémát érintsük. 
Inkább arra törekszünk, hogy azokhoz a 
kulcskérdésekhez szóljunk hozzá, ame
lyekben különösen megnyilvánul ez új 

eredményeket biztosító koncepció és mód
szer. 

Az első ilyen központi kérdés, amelyben 
Klaniczay több ponton új eredményekre 
jut, a magyar irodalom reneszánsz korszaka. 
A felszabadulás előtti és utáni reneszánsz
kutatás eredményeinek bírálatában Klani
czay abból indul ki, hogy a zavart a reneszánsz 
humanizmus, reformáció fogalmainak pontat
lan használata, valamint összefüggéseik és kü
lönbözőségeik tisztázatlansága okozta. Ezért 
mindenekelőtt e kategóriák tartalmát és 
összefüggéseiket tisztázza. A reneszánszot az 
európai művelődés nagy korszakának, tehát 
történeti kategóriának tekinti, melyben a fel
törekvő polgárság műveltsége, magatartása, 
művészetének — beleértve az irodalmat is — 
stílusa jut kifejezésre; a humanizmus ezzel 
szemben szűkebb jelenség: elsősorban a pol
gárság világi ideológiája, mely összefonódott 
a klasszikus műveltséggel és — legnagyobb 
képviselőiben — sajátságos etikai magatar
tással, melynek legfőbb tartalmi eleme: törek
vés az elnyomottak helyzetének könnyítésére. 

E kategóriák tartalmának világos, tudo
mányos meghatározása után —európai össze
függésbe ágyazva — megvizsgálja a magyar 
reneszánsz fejlődését; társadalmi alapját, az 
új műveltség viszonyát a különböző társa
dalmi osztályokhoz és rétegekhez, s ennek 
alapján jut el a korábbi reneszánsz értelme
zés és korszakolás revíziójához. Klaniczay 
szerint a XV. század derekától a XVII. szá
zad első harmadáig tartó időszakot a magyar 
irodalom reneszánsz korszakának kell tekin
teni. E több mint másfél évszázadra terjedő 
fejlődési szakasz első fele a reneszánsz első 
korszaka. Meggyőző érvekkel igazolja, hogy a 
Hunyadiak és a Jagellók- korát nem lehet a 
reneszánsz fénykorának tekinteni — amint 
korábban hitték —, mivel az új műveltség 
ekkor még igen korlátozott területen jelent
kezett, latin nyelvű volt, s főleg, mert a köz
nép- és kisnemesség —• melynek törekvéseit 
támogatta ez az új ideológia, a humanista 
irodalom — tömegeiben még távol állt az új, 
haladó műveltségtől. Csak élenjáró képvi
selői jutottak el saját érdekeik felismeréséig, 
de a nemesség többségének kultúrája közép
kori jellegű. Az élenjáró kultúra és poten
ciális osztálybázisa közötti ellentmondásból 
vezeti le Klaniczay a Mátyás-kori humaniz
mus belső feszültségeit, többek között azt a 
törést is, amit Janus élete utolsó felének köl
tői alkotásaiban tapasztalhatunk: a tematika 
összeszűkülését, a költői érdeklődésnek befelé 
fordulását, a tónusváltást, a koncepció elerőt
lenedését, Janus viszonyának megváltozását a 
körülötte folyó eseményekhez. 

A reformáció közbeékelődő évtizedeivel 
egyidőben bontakozik ki a magyar reneszánsz 
második korszaka, a virágzásé. E korszakban 
a reneszánsz osztályalapja megváltozik: a 
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Mohács után felemelkedő új főnemesség 
válik e kultúra hordozójává, amely már rész
ben maga is alkalmazkodik a gazdasági fej
lődés új formáihoz, s épp ezért is teheti 
magáévá a reneszánsz kultúra, életstílus 
egyes elemeit. A történetiség szempontjának 
érvényesítése révén Klaniczay világosan 
látja és fejti ki ez új osztály pozitív és nega
tív vonásait, melyek a gazdasági-társadalmi 
viszonyokból s a század középső évtizedei
nek zavaros politikai helyzetéből szükség
képpen következnek. Ekkor bontakozik ki 
teljes szélességében és válik az egész társa
dalomra jellemzővé — a reformáció által már 
nyelvében is magyarrá tett irodalmat is bele
számítva — a reneszánsz műveltség. Nyil
vánvaló, hogy helyes Klaniczay konklúziója: 
csak ekkor, a középkori gondolkodásmód, 
művelődési formák kiküszöbölése, háttérbe 
szorulása, részben átalakulása után beszél
hetünk a reneszánsz virágzásáról, melynek 
képviselője Balassi Bálint, akinek művésze
tében ugyanakkor a korszak nagy ellent
mondásai, belső feszültségei is tükröződnek. 

Igen lényeges a tanulmánynak az a része, 
mely a reformáció és a reneszánsz viszonyát, a 
a reformáció e korban betöltött szerepét 
vizsgálja. Klaniczay rámutat e két jelenség 
bonyolult, ellentmondásos viszonyára, s erő
teljesen hangsúlyozza, hogy a reformáció 
„a katolikus középkort a reneszánszhoz 
hasonlóan megtagadva, a feltörekvő társa
dalmi osztályok, elsősorban a polgárság 
haladó társadalmi törekvéseként jelentkezik. 
A reformáció társadalmi gyökerei tehát szinte 
azonosak a reneszánszéval: ugyanannak a 
gazdasági és társadalmi átalakulásnak a ter
méke mindkettő (16. 1.). 

A tanulmány e fontos megállapítása a 
kezünkbe adja a kulcsot a kétféle minőségű 
gondolatrendszer közötti kapcsolatok és 
ellentmondások megértéséhez, s lehetővé 
teszi a gondolatsor bizonyos fokú kiegészíté
sét. Ha a reneszánsz és a reformáció azonos 
társadalmi gyökerekre vezethetők vissza, 
akkor ez azt jelenti, hogy a középkorvégi 
gazdasági fejlődés ezt a két ideológiát bon
takoztatta ki — a sajátságos körülmények
ből adódóan — a korabeli Magyarországon; 
azt jelenti, hogy a társadalom egésze ezeknek a 
gondolatrendszereknek a jegyében és segítségé
vel lépett át a középkorból az újkorba. Az elma
radt osztályviszonyokkal magyarázható, hogy 
míg a reneszánsz műveltség a XVI. század
ban elsősorban a főnemesség és a nemesség 
tömegeit, tehát a társadalom kisebb részét 
hatotta át, a reformáció — mely Engels sze
rint az elméleti humanizmus teológiai, val
lási folyománya — a paraszti és félparaszti 
tömegeket, tehát az ország népének zömét 
távolította el a középkori típusú vallástól, s 
tette fogékonnyá a polgári gondolatok befo
gadására. Más szóval: a reformáció rohamos 

térhódítása a-jobbágy- és mezővárosi töme
gek között azt jelezte, hogy számukra ez az 
eszmerendszer jelentette a középkoritól valő 
eltávolodást, a továbblépést egy új, magasabb 
rendű társadalom felé. A főleg paraszti töme
gekkel rendelkező országokban a nép szá
mára még csak ez az út volt a járható, s nem a 
másik, a humanizmusé, amelyben a polgár
ság már világi fegyverekkel küzdött jogaiért. 
A magyar társadalom többsége számára a pol
gári viszonyok kialakításáért való harc 
tipikus formája a reformáció vallásos ideoló
giája volt. 

Ebből következően nemcsak azt kell meg
látnunk, hogy a reformációban megnyilvá
nuló vallásos szemlélet és a reneszánsz világi 
szemlélete között ellentmondás van, hanem 
sokkal inkább azt, amiben a régi és az új 
típusú vallásosság különbözik egymástól, 
hogy a középkori és a reformáció-korabeli 
vallásosság lényeges eltérést mutat, hogy a 
reformáció továbblépést jelent a régihez viszo
nyítva. Ebben a különbségben tükröződik a 
reformáció polgári jellege. Mind Szkhárosi, 
mind Balassi költészetében világosan meg
mutatkozik, hogy az isten és ember közötti 
viszony felfogásában gyökeres változás követ
kezett be: míg a középkori himnuszköltőt vég
telen távolság választotta el istentől, a refor
máció írói számára az isten szinte elérhető 
közelségbe,került: szövetségre lépett az em
berrel s a szövetség (foedus) feltételei mind
két fél részére kötelezőek. Ha az ember be
tartja az isten parancsait (elfogadja a refor
máció tanítását) az istennek kötelessége meg
segíteni őt! Bornemisza szerint „ha min
dennap hetvenhét embert ölnék meg, hetven
hét paráznaságba esném, hetvenhétszer lop
nék, istent hetvenhétszer szidnám, káromol
nám" . . ., ha őszintén megbánom bűneimet, 
az istennek ,,meg kell bocsátani"; Balassi 
vallásos lírájának belső fejlődését sem érthet
jük meg másként, mint hogy erősen élt benne 
az isten és ember közötti új viszony gondolata: 
korai verseiben őszintén megvallja ifjúkora 
vétkeit, s szinte önmarcangoló hévvel osto
rozza magát, hogy bocsánatot nyerjen; egyik 
késői versében azonban már ilyen sorokat ír 
le: 

De te mindazonáltal szomjú lelkem 
ne félj, 

Sőt régi uradban minden ellen remélj, 
Bizván kegyelmében, higyj és csendesen 

élj,. 
Gonoszt hozzá ne vélj. 

A vers utolsó sorai jelzik, hogy a bocsá
nat késlekedése miatt — ami a költő számára 
ellenségeitől való megszabadulást, régi hely
zete visszaállítását jelentette — Balassi küzd 
az isteni gondviselés ellen lelkében feltámadó» 
kétellyel. 
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Mindezzel arra akartunk rámutatni, hogy 
a reformációban tükröződő vallásosság igen 
lényeges elmozdulást jelent a középkori alap
ról: e vallásosság középpontjában az ember 
áll. Ismeretes, hogy a reformáció, különösen a 
kálvini változat, milyen nagy szerepet ját
szott az eredeti tőkefelhalmozás megindításá
ban azzal, hogy megszabadította a vagyon
szerzést a tradicionális kötöttségektől: a ta
karékosságot s ugyanakkor a folytonos szor
galmas munkát a kálvini etika alapjává tette, 
s az ilyen életmódból származó anyagi gya
rapodást az isten „áldásának" tekintette. 

Abból adódóan, hogy a reformáció eredeti 
formájában az elnyomott osztályok törek
véseit, vallási, erkölcsi nézeteit tükröző 
ideológia volt, következik, hogy erőteljesebb 
osztályharcos tartalom nyilatkozik meg benne, 
mint a humanizmusban, s hogy terjedése az 
anyanyelvű műveltség térhódításához volt 
kötve, hisz a nép másképpen nem értette 
volna meg, s nem fogadhatta volna be esz
méit. A reneszánsz virágkora pedig — amely
nek egyik lényeges feltétele a humanista esz
mék magyar nyelven való jelentkezése — 
éppen az által vált lehetségessé, hogy a refor
máció mozgalma kiszorította a latin nyelvet a 
szépirodalom területéről. A magyar iroda
lom reneszánsz korszakának tehát fontos és 
szükségképpeni jelensége a reformáció: még 
csak ez a mozgalom tudatosíthatta az ország 
többségét alkotó elnyomott tömegekben a 
polgári törekvéseket. A reformáció-hirdette 
nézetek természetesen behatoltak — meg
szelídített formában — az uralkodó osztály 
soraiba is, de elsődlegesen a jobbágyság és a 
mezővárosi lakosság törekvéseit fejezték ki. 
Teljesen megalapozottnak tekintjük tehát 
Klaniczay megállapításait a magyar iroda
lom reneszánsz korszakáról, s benne a refor
máció szerepéről: „a reformáció csak a rene
szánsz korában képzelhető el, s megjelenése 
nem a reneszánsz végét, hanem virágzását 
jelzi." (17. 1.) A humanizmus és a reformáció 
a konkrét magyar viszonyok között egymást 
kiegészítő, egymást feltételező jelenségek, s 
együttesen, egymást áthatva alkotják a ma
gyar reneszánsz korának két alapvető áram
latát. Mielőtt a kötet további problémáit 
érintenénk, ezért először a magyar reformá
ció irodalmával foglalkozó tanulmányra 
térünk ki, amely a reneszánsz korszak e sajá
tos irányzatának rendszerezését végzi el. 

A tanulmány célja annak kimutatása, 
hogy a reformáció mozgalma miképpen alakít 
ki egy jelleget és formáját tekintve is új 
típusú irodalmat, s eközben a magyar refor
máció irodalmának legjellegzetesebb íróira és 
alkotásaira korlátozza figyelmét. Klaniczay 
mindenekelőtt leszámol azzal a polgári állás
ponttal, mely szerint a reformáció nem a tár
sadalmi harcok vetülete, hiszen azt az ural
kodó és kizsákmányolt osztályok tagjai egya

ránt elfogadták és szinte egyszerre alltak az 
új tanítások mellé. Fejtegetéseit abból a rend
kívül fontos felismerésből indítja el, hogy e 
reformáció e gyors és általános térhódításá
nak az a magyarázata, hogy mind a feudális, 
mind az antifeudális erők újat akartak, s ezért 
fordítottak hátat a középkori egyháznak és 
ideológiának, persze osztályérdekeiknek meg
felelően értelmezve a lutheri tanításokat. 
A kizsákmányoló osztály tagjai mindvégig 
megmaradtak azon az állásponton, hogy a 
keresztény szabadságról szóló tanítást csak a 
lelki, a hitbeli dolgokra szabad alkalmazni; az 
elnyomottak ellenben az anyagi viszonyla
tokra is ki akarták terjeszteni, s lehetőséget 
láttak új, elviselhetőbb viszonyok kialakítá
sára. Erre a biztos perspektívára építi azután 
hatalmas tény-anyagra alapozott szintézisét, 
mely valójában e bonyolult jelenség első-
tudományos rendszerezése, a középpontban 
azzal a gondolattal: kik őrizték meg a refor
máció eredeti, antifeudális törekvéseit, és 
kik adták fel e célokat, meghátrálván az erő
södő feudális nyomás előtt. 

Világos koncepció vonalán mozogva, a 
reformáció fejlődésében két szakaszt külön
böztet meg, s mindkettőt a maga bonyolult 
összefüggésében vizsgálja. Az első: а mező
városi szakasz az 1530-as évektől az 1550-es 
évek derekáig tart s ideológusai Dévai, 
Ozorai és Farkas András; törekvéseik célja a 
központosított monarchia. E szakasz kiemel
kedő írói: Batizi, Benczédi, Sztárai és Szkhá-
rosi, a kedvelt műfaj pedig az ének és rész
ben a dráma, mely ekkor indul fejlődésnek. 
Az 1550-es évek közepétől az 1570-es évek 
derekáig tart a második, a megoszlás szakasza: 
a reformáció radikalizálódásának, de egyben 
megalkuvásának időszaka is, mely az előbbi
vel párhuzamosan bontakozik ki. Az 1550-es 
években, főleg Kálmáncsehi Sánta Márton 
fellépése nyomán a reformáció radikálisabb 
tanításait követő sacramentarius irányzat 
terjed el, majd fellépnek a nép forradalmi 
törekvéseit leginkább kifejező anabaptista 
áramlatok, s végül az 1560-as években létre
jön a legmerészebb vallásos újításokat hir
dető antitrinitarizmus. A reformáció köntö
sében jelentkező osztályharc betetőzése az 
1569—70. évi parasztfelkelés. 

A mintegy két évtizedre terjedő periódus 
vizsgálatában Klaniczay nem a dogmatikai 
állásfoglalást tartja lényegesnek, hanem 
hogy a reformáció eredeti, antifeudális cél
kitűzéseit fejlesztik-e tovább az írók, vagy 
pedig annak megmerevedését készítik elő; a 
reformációt mint, társadalmi mozgalmat 
képviselik-e, vagy pedig az egyes irányzatok 
nyomán létrejött valamelyik egyházat. Az 
evangélikus, református, unitárius egyház 
kialakulása voltaképperi azt jelenti, hogy a 
reformáció feudalizálódott, s az eredeti célo
kat követő írók többé-kevésbé szembekerül-
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tek a keletkezőben levő egyházakkal. Jó 
példa erre Dávid Ferenc, aki az antitrinitá-
riusok vezére volt, de a mozgalomból létre
jövő unitárius egyház épp a vele vívott harc
ban, az ő bebörtönzése során jött létre. 
Hasonlóképpen Bornemisza is igyekezett az 
evangélikus egyház keretei közé beilleszkedni, 
de mert kitartott az antifeudális program 
mellett, ellentétbe került saját egyházával. 
A XVI. század második felében tehát élesen 
elválik a társadalmi mozgalmat, az anti
feudális osztályharcot képviselő író a feuda
lizmushoz simuló egyházi írótól. 

Az írók ilyen alapon való elkülönítése nem 
okoz nehézséget, mivel a reformáció mint 
haladó mozgalom és az egyházak mint Hatalmi 
intézmények más magatartást s más jellegű 
tevékenységet kívántak íróiktól. Az anti
feudális harc szószólói, Sztárai és Szkhárosi 
kezdeményezését folytatják tovább: nyílt, 
osztályharcos politikát folytatnak s ebből 
szükségképpen következik, hogy a megoldat
lan kérdések erőteljesebb felvetésére, a való
ság hiteles bemutatására vállalkoznak. Az 
egyházi írók viszont teológiai értekezéseket, 
templomi énekeket írnak, s tartózkodnak a 
valóság ábrázolásától (Melius, Szegedi Kis 
István). A tanulmány, tekintet nélkül fele
kezeti hovatartozásukra, ebben a fejlődési 
szakaszban azokra az írókra helyezi a súly
pontot (Heltai, Dávid F., Bornemisza, a drá
mák), akik tovább haladtak, sőt előre lép
tek mind eszmei, mind irodalmi vonatkozás
ban azon az úton, amelyen a mezővárosi 
reformáció elindult. E szakaszban tehát tár
sadalmilag radikálisabb mondanivalóval fel
lépő és művészibb, a művészietlen elemeket 
fokozatosan levetkező irodalom születik. 
Ezért válik itt a legerőteljesebb műfajjá a 
valóság ábrázolására alkalmasabb dráma és a 
próza. 

A reformáció alapvető kérdésén: a társa
dalmi törekvéseken tartva állandóan a tekin
tetét, Klaniczaynak sikerült e mozgalom 
hiteles képét nyújtania, melyben nemcsak az 
eszmények és képviselőik belső fejlődése tük
röződik, de egyben az is, hogy a tartalom 
módosulása (gazdagodása vagy elsekélyese-
dése) hogyan hozza létre a maga mind művé
szibbé váló formáját vagy a művészi elemek 
elcsenevészesedését a csökkenő súlyú mon
danivaló nyomán. Ezen a ponton is ki kell 
emelnünk, hogy a tudományos koncepció 
következetes érvényesítése tette lehetővé a 
gazdagon és sokoldalúan elemzett anyagon a 
tartalom és forma bonyolult összefüggéseinek 
feltárását. A szintézis egyben kiegészíti a 
magyar irodalom reneszánsz korszakáról 
készített elemzést, amely valójában ezzel 
válik teljessé: a két tanulmány együttesen 
nyújt átfogó, világos képet arról az átalakulás
ról, amelynek nyomán a magyar nép egésze 
leküzdötte a középkort és az újkor küszöbére 

lépett. A kutatások természetesen egyik
másik ponton módosíthatnak a- részletmeg
állapításokon, de a fejlődés általános menetét 
illetően Klaniczay eredményei teljesen meg
alapozottak. Ezek jogossá teszik azt a követ
keztetést is, hogy korábban eltúlozták a 
különbséget a felvilágosodás előtti és utáni 
irodalom között, s ezáltal elhomályosodott a 
reneszánsz kultúra forradalmi jelentősége. Az 
egyetemes fejlődés perspektívájába állítva 
a reneszánsz valóban nagyobb arányú kor
szakváltozás, mint ahogy eddig feltételez
tük: a középkori latin literatúra leküzdését s 
az anyanyelvű irodalom kialakulását jelen
tette; a szépirodalom ekkor vált nyelvében 
magyarrá, tematikájában jórészt világivá, 
más szóval alkalmassá arra, hogy a társadalom 
fejlődéséért vívott küzdelem hatásos, az 
egész néphez szóló eszközévé váljék. 

Ha a reneszánsz megítélésében támaszkod
hatott Klaniczay bizonyos mértékig az előző 
kutatások eredményeire, a barokk korszak 
fejlődésrajzának elkészítésében nehezebb volt 
a feladata. Ismeretes, hogy ez a probléma 
Európa-szerte egyik legvitatottabb kérdés, s 
hogy az utóbbi időben igen nagy változás 
tapasztalható megítélésében. Nem térünk ki 
itt sem a magyar barokk-kutatás előzmé
nyeire, sem az utóbbi években nyugaton 
folyó polémiák ismert eredményeire, csupán 
az új barokk szintézis alapvető tételeit vesz-
szük szemügyre és fűzünk hozzá néhány észre
vételt. 

A hatalmas anyagra épülő tanulmány a 
szellemtörténeti barokk-koncepció után az 
első marxista összefoglalás, amely rendkívül 
gazdag részletkutatások eredményéből von 
le következtetéseket. Az új barokk-kép kiala
kítását az tette lehetővé, hogy Klaniczay itt 
is szigorúan a történetiség talaján marad, s 
azt keresi, hogy milyen konkrét valóság kife
jezője a barokk kultúra fejlődésének egyes 
szakaszaiban. A történelmi konkrétság már a 
kérdésfeltevésben is megmutatkozik: míg a 
korábbi elemzések jó része az érett reneszánsz 
művészetével vetette össze a barokkot és 
jutott el így az egyöntetű negatív megítélésig, 
Klaniczay előzőleg a későreneszánsz problé
máit (a sztoicizmus és manierizmus), tehát a 
barokkot közvetlenül megelőző jelenségeket 
vizsgálja meg, és így sokkal reálisabb alapra 
építhet a barokk művészet pozitív és negatív 
vonásainak feltárásában. A későreneszánsz 
ideológiai és művészi jelenségeinek elemzé
sével igazolja, hogy a sztoicizmus az ellen
reformációhoz, a manierizmus a barokkhoz 
vezet át, bár mindkettő még a reneszánsz 
kultúrájához tartozik. Azáltal, hogy a barok
kot nem a kiteljesedő reneszánsz-szal, hanem 
a későreneszánsz hanyatló manierizmusával 
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állítja szembe, visszahelyezte a vizsgált jelen
séget a történetiség talapzatára s megállapít
hatta: a barokk objektív szükségszerűséggel 
jelentkező irányzat, amelynek sajátos jegyeit 
a hazai valóságból kell és lehet megérteni. Ha 
valamely jelenség objektív szükségszerűség
gel következett be, azt kell megvizsgálni: 
hogyan jött létre társadalmilag, milyen szük
ségszerűség hozta létre, s az adott lehetőségek 
határán belül milyen haladó és negatív ele
meket tartalmazott. Nem azon a nyomon 
halad tehát, mint a korábbi barokk kutatások 
általában: mivel a barokk kor egészére a ter
melőerők visszaesése, legalábbis stagnálása 
jellemző — s művészetében nyilván ez a folya
mat tükröződik —, a kor szellemi jelenségeit, 
irodalmi alkotásait a maguk egészében nega
tívnak kell ítélni. így ugyanis valóban nehéz 
lenne Pázmány és Zrínyi művészetében fel
lelhető pozitív elemeket megérteni. Klaniczay 
azt keresi, hogy a megrekedés e másfélszáza
dos periódusában alakultak-e ki olyan körül
mények, amelyek — legalábbis rövid időre — 
lehetővé tették a termelőerők viszonylagos 
fejlődését, s ezzel a szellemi élet pozitív tar
talmakkal telítődését is. A barokk-per újra 
felvétele többek között abban gyökerezik, 
hogy Klaniczay szerint az Illésházy, Thurzó, 
majd Pázmány és Eszterházy által folytatott 
rendi politika történelmileg szükségszerű 
kompromisszumra alapozódott: Bocskay, 
majd Bethlen által kitűzött politikai célok 
nem voltak elérhetők, mivel a magyar arisz
tokrácia még elég erős volt ahhoz, hogy saját 
politikáját mind a Bécs, mind az Erdély felől 
jövő abszolutisztikus törekvésekkel szemben 
megvédje, s ez néhány évtizedre egyensúlyi 
helyzetet teremtett a Habsburg-hatalom, a 
rendek és az erdélyi fejedelmi hatalom között. 
E hatalmi egyensúly idején pedig a termelő
erők viszonylagosan fejlődhettek mindkét 
országban: Habsburg-Magyarországon kor
látozott mértékben, csak a nagybirtokokon, 
Erdélyben azonban a nemesi birtokokon, a 
várósokban és a mezővárosokban is ! Átme
netileg ez a kompromisszum pozitív tenden
ciákat is hordozott, mivel a rendi politika 
ellentmondásossága két út követését tette 
lehetővé: az egyik a főurak többségét kép
viselő Eszterházy Pálé, aki 1670 után a behó-
dolás kockázattól mentes, a jezsuitákkal és az 
ellenreformációval összekapcsolt rendi poli
tika reakciós útját választja; a második a 
Zrínyi Miklósé, aki a kompromisszum egyes 
pozitív elemeit vive tovább, eljut a nemzeti 
abszolutizmus új koncepciójáig. 

E fejlődés vonalán haladva Klaniczay a 
magyar irodalom barokk korszakát két nagy 
periódusa osztja: egy XVII. és egy XVIII. 
századira, a kettő között esetleg átmeneti 
korszakot is (1680—1710) megkülönböztetve. 
A két periódus közül az első értékesebb: 
Pázmány, Zrínyi, a protestáns kuruc nemesi 

költők — a magyar barokk, rodalom felfelé 
ívelő periódusát képviselik. A protestáns 
kuruc nemesi költészetnek barokk irányzattá 
minősítése Klaniczay új barokk szemléletére 
vezethető vissza, amelyre részletesebben ki 
kell térnünk. 

Klaniczay szakít azzal az állásponttal, 
mely a barokkot kizárólag az ellenreformáció 
erői, a jezsuiták, a Habsburg-hatalom szállás-
csinálói kozmopolita műveltségének, stílusá
nak tartotta, amelyet ezért társadalmilag 
egyöntetűen haladásellenesnek kell minősí
teni, s amely nem hozhatott létre haladó ten
denciákat tartalmazó műveket. Az európai 
barokk-kutatás eredményeivel összhangban б 
is a XVI. század végétől kezdődő refeudalizá-
lódásban találja ugyan meg a barokk társa
dalmi gyökereit, de megállapítja, hogy a 
folyamat az egyes országok sajátos viszonyai 
szerint alakult, s ezáltal valójában autochton 
jelenséggé vált. A barokk-kut,atásnak tehát a 
konkrét, hazai valóság feltárásából kell 
kiindulni, hogy eme általános jelenség hazai 
sajátosságait megérthessük. A főkérdés: 
milyen formában ment végbe az újrafeudali-
zálódás folyamata Mag var országon, amely
nek nyomán a magyar barokk sajátos jelleget 
öltött? 

Bár korábban megindult a refeudalizáló-
dás Magyarországon, mégis szorosabban az 
1608-ban kezdődő rendi restaurációval füg
gött össze. Amint fennebb már rámutattunk, 
Klaniczay e restaurációt, a rendi hatalom 
időleges stabilitását történeti szükségszerű
ségnek tartja, amely egy negatív és egy pozi
tív irányba fejlődő barokk stílust, ízlést ala
kított ki. Kezdetben a barokk csak a magyar 
arisztokrácia életszemlélete volt, de pár 
évtized alatt a nemességre is kiterjedt, úgy
hogy osztálybázisává az uralkodó osztály 
egésze lett. A feudális uralkodó osztály saját 
ízlését találta meg a barokkban, s mivel ez a 
kultúra a tömegek figyelmét a túlvilág, a 
„végső dolgok" felé irányította, terjesztése 
megfelelt az uralkodó osztály érdekeinek, 
hisz a hatalom iránti engedelmességre buzdí
tott, s a társadalmi rend megváltozhatatlan-
ságát sugalmazta. Az uralkodó osztály — 
főleg az egyház közvetítésével — mindent 
meg is tett, hogy a barokk eszményeket a 
kizsákmányolt tömegek sorai között is ter
jesszék, s ez a törekvés, főleg a XVIII. szá
zadban, eredményeket is mutatott fel: beha
tolt a parasztság és a polgárság soraiba is. 
A barokk — mely együtt jár meghatározott 
gondolkodással, ideológiával, filozófiával, 
vallásossággal, történelemszemlélettel, művé
szeti felfogással, emberi magatartással — így 
szélesebb, egyetemesebb jelenséggé vált, mint 
kiindulásakor: a reneszánszra következő nagy 
stíluskorszakká, mely a társadalom minden 
osztályát és rétegéi áthatotta, persze nem 
egyforma mértékben. Eszerint a barokk egye-
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temes stíluskategóriává, a kor uralkodó stí
lusává vált, amelyhez a kor művészei, írói 
igazodni kényszerültek, mégha a stílussal 
összefüggő ideológiát elutasították is, mi
vel a korstílus objektív adottság, nem pedig 
az író által szabadon választott művészi 
eljárás. 

Ebből következik Klaniczay alapvetően 
fontos tétele: a stílusok merőben ellentétes, 
haladó vagy reakciós tartalmak kifejezésére 
egyaránt alkalmasak, s ezen az alapon minő
síti barokká a Zrínyiászt, és sorolja be a kuruc 
nemesi költészetet is a barokk jelenségek 
sorába, amely szerves egységet alkot a pro
testáns üldözést felpanaszló prédikátor köl
tészettel. Klaniczay a tartalmi mondanivaló, 
a költői magatartás azonosságából indul ki 
ebben a kategorizálásban: a protestáns kuruc 
nemesi és prédikátor költészet éppúgy az 
aktualitáshoz kapcsolódó költészet, mint a 
katolikus barokk; éppúgy propagandisztikus 
célzatú: az egyéni sors helyett a haza sorsa, a 
közös ügy védelme áll a középpontban, mint 
amott; hasonló stílussajátosságok nyilvánul
nak meg mindkét fajta költészetben. S mivel 
Klaniczay koncepciója szerint a barokk nem a 
katolicizmus, hanem az egész feudális rend 
műveltsége, s a protestáns nemesség és a vele 
egy tábort alkotó prédikátorok a XVII. szá
zadban már jórészt maguk is a rendi-feudális 
szemlélet képviselői, valóban nincs akadálya 
annak, hogy e tábor műveltségében is barokk 
jegyeket találjunk. Protestáns barokkról 
azon az alapon beszélhetünk, hogy a XVII. 
századi protestantizmusban is már a rendi 
érdekek védelme nyilatkozott meg, nincs 
tehát elvi ellentét a katolikus és protestáns 
barokk irányzat között. 

Persze nem minden irányzat vonható a 
barokk fogalma alá a XVII. században. Kla
niczay rámutat, hogy az antifeudális irány
zatok, elsősorban a polgárság és a barokk 
viszonya bonyolult. Mivel a barokk feudális 
jellegű, elvileg kétségtelenül idegen a polgár
ságtól, de a kor uralkodó stílusa lévén, 
rányomja bélyegét azon osztályok gondolko
dására, művészetére is, amelyek szemben 
állottak a feudális osztállyal. Amint a rene
szánsz hatott a feudális osztályra is, ugyan
úgy a polgárság sem vonhatta ki magát a 
barokk befolyása alól, különösen ha arra gon
dolunk, hogy a XVII. század megrekedt, a feu
dális, céhes életformába kényszerített polgár
ságáról van szó. Ez megkönnyítette a barokk 
behatolását a polgárság soraiba is: megjelen
nek a XVII. század közepétől a barokk temp
lomok, szobrok, barokk tematikájú művek. 
A határozottan antifeudális tendenciájú 
puritanizmus és kartezianizmus azonban 
Klaniczay szerint a barokknak mind a kato
likus, mind a protestáns irányzatával ellen
tétes, de megállapítja, hogy a puritánusok 
által képviselt bensőséges vallásosság révén 
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ez az irányzat elválaszthatatlan részévé válik 
a barokk kornak, amelyet épp az általános — 
bár inkább külsőséges — vallásos erjedés 
jellemez a reneszánsz kori profán-laikus világ 
után. 

A szintézis végső konzekvenciája: az 1640-
es évektől kezdődően jogosan beszélhetünk a 
magyar irodalom barokk koráról, melyet ide
ológiai téren a felvilágosodás, stílus tekinte
tében pedig a klasszicizmus vált fel több, 
mint egy század múlva. A XVII. századi a 
felfelé ívelő szakasz, a XVIII. századi azon
ban már nem mutat fel hasonló értékeket. 
A XVIII. századi barokk már ,csak az arisz
tokrácia és a jezsuiták kultúrájává szűkült, s 
mint ilyen vagy az osztrák birodalmi barokk 
egyszerű függvényévé vált, vagy pedig pro
vinciális szintre: a prédikációk, iskoladrámák, 
alkalmi verselés, kollégiumi költészet szín
vonalára süllyedt. 

Klaniczay új barokk-képe hatalmas lépést 
jelent előre ennek a nemzetközi viszonylat
ban sem lezárt problémának végleges tisztá
zására a magyar irodalom vonatkozásában. 
A történetiség elvének szigorú érvényesítése 
lehetővé tette többek között egy olyan fogya
tékosságnak a kiküszöbölését, amellyel gyak
ran találkozhatunk régebben: az objektív 
lehetőségekkel nem számolva, forradalmi 
állásfoglalást kerestünk művekben, irodalmi 
jelenségekben, s ha ezt nem találtuk meg, 
negatív ítéletet mondottunk vagy szépítet
tük. Ez a tudománytalan eljárás egyszínűvé, 
sablonossá tette portréinkat, és megfosztott 
attól, hogy az adott fejlődési szakaszban, ha 
nem is forradalmi, de viszonylagosan haladó 
tendenciákat is felfedezhessünk. Az az alap
vetően helyes szempont, hogy a lehetőségek
ből kell elindulni, teremtette meg az alapot 
arra, hogy Klaniczay rendszerezze, újra 
rendezze a XVII. és XVIII. század irodalmi 
jelenségeit, s egyúttal új megvilágításba 
helyezze a barokk fogalmát is. Ha a stílusok
ban, s így a barokkban is, objektív adott
ságot látunk, amely ellentétes tartalmak kife
jezésére alkalmas, akkor a barokk stílusje
gyek nem jelentenek feltétlenül reakciós ten
denciákat. Ha a konkrét elemzés arról győz 
meg, hogy a barokk sajátosságok az adott 
szakaszban a fejlődés legalábbis viszonylagos 
lehetőségeit tükrözik, a jelenséget pozitívnak 
kell ítélni. 

E gondolatmeneten végighaladva mutat 
rá Klaniczay Pázmány, de főleg Zrínyi és a 
kuruc nemesi költészetben jelentkező előre 
mutató elemekre, s állapítja meg e barokk 
vonásokat tartalmazó irányzatok összefüg
géseit a következetesen antifeudális vonallal 
(puritánusok). Elemzésének érdeme, hogy bár 
kitágítja a barokk osztálybázisát az egész 
nemességre, egy pillanatig sem téveszti szem 
elől, hogy a puritanizmus, a kartezianizmus 
nem sorolható a barokk fogalma alá. 
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Nem egészen megnyugtató azonban a 
barokk és a puritánus mozgalom összefüggésé
nek felvetése. Klaniczay azon az alapon tekinti 
a barokk kor szerves részének a puritaniz
must, hogy végső fokon az újfajta, bensőséges 
puritánus kegyesség része annak a vallásos 
erjedésnek, amely a barokkban is megnyilvá
nul, s a reformáció és humanizmus példáját 
hozza fel: a reformáció sem tekinthető a maga 
művészetellenességével egyértelműen a rene
szánsz részének, mégis elválaszthatatlan tőle. 
Ez igaz, de nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a reneszánsz és reformáció eredetileg 
ugyanazon osztály törekvéseinek kétféle minő
ségű gondolatrendszer formájában való 
tükröződése; a barokk irányzatban, valamint 
a puritanizmusban azonban — amint Kla
niczay rá is mutat — két szembenálló osztály 
felfogása tükröződik. S ha arra gondolunk, 
hogy a reneszánsz koron belül a reformáció 
is nagy vallásos erjedést hozott, vajon nem 
arról van e szó, hogy a puritanizmusban a 
reformáció haladó törekvéseinek továbbvi
telére történik kísérlet az új viszonyok 
között? Ebben az esetben a puritanizmus és a 
barokk pozitív irányzatai a társadalom fejlő
déséért vívott küzdelem két (polgári és hala
dó nemesi) vonalát jelentené. Csak természe
tes, hogy az előbbi jelenség része a barokk 
kornak, de jelentkezése nem a barokk kor 
általános vallásos erjedésével lenne kapcso
latban, hanem azzal, hogy a polgári fejlődés 
meg-megújuló elakadása még mindig idősze
rűvé, sőt szükségszerűvé tette a reformá
cióban jelentkező út követését. E megállapí
tás azért is fontos, mert érzékelteti a haladás 
következetes vonalának (huszitizmus, a refor
máció haladó irányzatai, puritanizmus radi
kális változata) történeti korszakokat átfogó 
folytonosságát. 

Klaniczay további érdeme, hogy a vizs
gált fejlődési szakaszt nem elszigetelten, 
hanem a megelőző korszakokkal szoros össze
függésben szemléli, s így azt is érzékelteti, 
hogy hol a barokk helye a magyar irodalom 
fejlődésének belső összefüggésében: a barokk 
kor szükségszerűen következett be, mivel a 
haladó erőknek a reformáció mozgalmában 
jelentkező útja még járhatatlan volt s emiatt a 
népi mozgalmak vereséget szenvedtek a szá
zad végén. A barokk fő tartalmi és formai 
jegyeit az határozza meg, hogy a fejlődés 
szabályos útját kereső irányzatok ellenhatá
saként jött létre. Ez magyarázza, hogy a 
barokk irodalom nagy része, főleg a XVIII. 
századi szakasza nem esik a haladás vonalába, 
de a magyar társadalom konkrét viszonyai
ból adódóan viszonylagosan haladó tenden
ciák is tükröződnek egyes irányzataiban. Ha 
tekintetbe vesszük, hogy a fejlődés normális 
útján haladó társadalmakban (Anglia, Hollan
dia, Franciaország) a barokk alig pár évti
zedes virágzás után — még a XVII. század 

közepén — átadta helyét a klasszicizmusnak, 
még világosabbá vált, hogy a magyar barokk 
másfél százados uralmában a fejlődés elaka
dása fejeződik ki, melyet azonban nem egy
szerűen elítélni kell, hanem — amint Klani
czay teszi — létrejöttének s tartós uralmának 
objektív okait feltárni, s ezzel megértetni és 
megmagyarázni. 

A reneszánsz, valamint a barokk kor prob
lémáiról készített szintéziseket kiegészíti az 
új Balassi-tanulmány, valamint a Pázmány-
és Zrínyi-portré, úgyhogy a kötet zöme az 
említett két. nagy stíluskorszak kereteibe 
illeszkedik bele. Nincs tér arra, hogy most 
az írói arcképek által felvetett minden kér
dést érintsünk, csupán a Zrínyiász elemzésé
vel kapcsolatban utalunk Klaniczay barokk
koncepciójának megalapozottságára, vala
mint a realista és nem realista elemek szere
pére és viszonyára az eposzban. 

Klaniczay világosan rámutat a Zrínyiász 
barokk jellegét alapvetően meghatározó 
feszültség mibenlétére, s az ebből következő 
stílus-sajátságokra: a feszültség forrása a 
téma adottságai és a költői szándék logikai
lag fel nem oldható ellentéte ! Ez igen fontos 
megállapítás, mert voltaképp arra utal, hogy 
a feszültség a konkrét történelmi helyzetben 
gyökerezik: az ország óriási feladat előtt áll, & 
erőforrásai nincsenek arányban a feladattal! 
A fenyegető veszedelem elől nem lehet kitérni, 
az erőfeszítések felfokozására, az önbizalom 
határtalan megnövelésére van tehát szük
ség ! Ebben a belső feszültséggel terhes hely
zetben a zömében még középkori módon 
gondolkozó, de már a reneszánsz utáni társa
dalom előtt kellett bizonyítani, hogy a török 
legyőzhető, — méghozzá egy elpusztult vég
vár példáján szemléltetve. Zrínyi tekintete az 
aktuális feladatra szegeződik: hogyan lehet 
ezt a társadalmat harcra buzdítani? Ez a sajá
tos helyzet teszi szükségszerűvé mind a 
mitologikus, mind a realisztikus elemek jelen
létét, keveredését az eposzban. A társadal
mat, amelynek tudatában az isten még reális 
hatalomként élt, csak az eget a földdel össze
kapcsoló cselekmény útján lehetett mozgó
sítani a végső harcra; erőit azzal lehetett 
fokozni, ha érzékelteti az író, hogy a földön
túli hatalom a szabadságukért küzdőket 
támogatja. Ezt csak magasztos téma s a neki 
megfelelő műfaj segítségével oldhatta meg 
Zrínyi. A mitologikus elemek belépése a cse
lekmény menetébe tehát objektív szükség
szerűségből adódott. 

Ugyanakkor azonban a reneszánsz már 
érvényesítette befolyását az emberek gon
dolkodására: nem lehetett kikapcsolni a cse
lekmény bonyolításában a rációra ható érve
ket sem, s Klaniczay figyelmeztet is arra, 
milyen fontos szerepet játszanak az eposz
ban a realista elemek. Elsősorban nem a 
leírások, csata jelenetek ábrázolásában meg-
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mutatkozó realisztikus elemekre gondolunk, 
hanem arra, hogy az események, a tettek 
mitologikus indoklása mellett a legdöntőbb 
pontokon mindig jelen van a reális, az élet 
objektív logikájából adódó természetes meg-
okolás is. Vessünk egy pillantást a XV. ének 
cselekményére, melyben döntő szerepet kap
nak a keresztény mitológia elemei. Hogyan 
keveri itt Zrínyi a realista és antirealista 
elemeket a cselekmény bonyolításában, s mi a 
szerepük az előbbieknek? 

A cselekményt Zrínyi szavaival indítja el 
a költő: 

Mindenképpen próbál az isten bennün
ket, 

Valamint az ötvös tűzben arany művet, 
És mivel hogy látja az mi hűségünket, 
Égben szép koronát nékünk készíttetett. 

Zrínyi itt a hősi halálnak nem reális, ha
nem mitologikus, tipikusan barokk igazolását 
nyújtja: az isten azért szólítja magához a 
szigeti hősöket, mert hűségesen harcoltak 
hitükért. A cselekménynek ez az irracionális 
eleme azonban — Zrínyi érzi — nem lenne 
elégséges, hogy meggyőzze az olvasót: a 
védőknek valóban nem volt más választásuk, 
mint kirohanni a török fegyverek elé és öröm
mel fogadni a halált! A józan ész számára is 
elfogadható módon meg akarta indokolni a 
hősi halált mint elháríthatatlan szükség
szerűséget. Ezért iktatja be alább a követ
kező szakaszt: 

Mivel az tűz miát itt nem maradhatunk, 
Mihent isten engedi az hajnalt látnunk, 
Kimenjünk az várbul, és ott megmutassuk 
Kik voltunk éltünkben, most is azok 

vagyunk. 

sé cselekmény e döntő mozzanata így teljes 
^ ggel reális, az élet objektív logikájából 

дагеао indoklást is nyert: az égő várban nem 
rtózkodhattak tovább, el kellett azt hagy

ta 0 к ! Ezzel a hősi halál elkerülhetetlenségé
nek ésszerű indoklását is nyújtja a mitológiai 
m e t j ie t t s ez a döntő a hitelesség, az esztétikai 
h aj s szempontjából. E párhuzamos megin-
dok áást már az első énektől kezdve nyomon 
követhetjük az eposz cselekménye vonalán. 
Ez a sajátosság pedig igen lényeges, mivel — 
^végső fokon — a cselekménynek e realista 
elemei kölcsönzik a szükségszerűség, az elke
rülhetetlenség jellegét a történéseknek. 

A cselekményeknek ezekkel az elemeivel 
szoros kapcsolatban van ugyanis a jellemek 
fejlődése. Azért hitelesek végső fokon az 
eposz hősei, mivel a cselekmény fejlődése 
folyamán olyan helyzetbe jutnak, amely
ből nincs más kiút, mint amit választanak. 
Zrínyi olyan jellemeket formál, akiknek éle
tében a szükségszerűség, törvénye érvényesül: 

felismerik, hogy nincs más lehetőség, mint 
amire sorsuk kényszeríti őket, s van erejük 
rálépni erre az útra! Ez a szigetvári vitézek 
emberfeletti hősiességének reális magya
rázata. 

E realista elemek következetes alkalma
zása teszi sajátossá Zrínyi barokkját, elhatá
rolva őt más barokk íróktól, akiknél szintén 
jelentkeznek realisztikus elemek, de más a 
funkciójuk: a józan ésszel ellentétes állítás 
elfogadására igyekeznek rábírni az olvasót. 
Nyéki Vörös Mátyás a halál borzalmasságá-
nak reális leírásával irracionális cél elérésére 
biztat: mondjon le az ember a föld örömei
ről ! Zrínyi előtt azonban nagyon is ésszerű 
cél lebegett: a földi haza, a család, a vagyon 
megmentése, melyért való áldozatos helyt
állás jutalma az égi korona ! A valóságos és a 
mennyei haza így elválaszthatatlan egységet 
alkot a költő tudatában: az előbbi szabad
ságáért való bátor küzdelem árán érdemeljük 
ki az utóbbit — sugallja az eposz! Zrínyi 
és vitézei a példák: voltak, akik már végig
járták ezt az utat és el is nyerték a jutal
mat ! 

Zrínyi számára a döntő probléma éppen 
ezért a következő volt: megtalálni azokat a 
költői eszközöket, amelyekkel kifejezheti a 
kor feszültségeit s harcra mozgósíthatja a már 
reneszánsz kor utáni társadalmat. Ez tette 
szükségessé a mitologikus és realisztikus ele
mek igénybevételét: a hősök tevékenységét 
ezzel a hit és a ráció oldaláról egyaránt moti
válta. E két oldalról történő motiváció célja: 
a ráhatás minden lehetséges (érzelmi és 
értelmi) eszközét igénybe venni az ellenállás 
megszervezésére. Zrínyi költői nagysága 
abban van, hogy megtalálta azt a formát 
(téma, cselekmény, hősök), amellyel művészi 
síkra vetíthette a kor belső feszültségeit, meg
jeleníthette azt a társadalmat, mely megbir-
kózhatik a kor döntő problémájával, meg
mintázta az embertípust, mely alkalmas e 
feladatra: az ország, a szabadság, a család, 
az emberi javak megmentésére.. Zrínyi 
barokkjának tehát az a sajátossága — s ez 
teszi haladóvá, hogy a földi és földöntúli 
világ között nincs szembenállás, a Zrínyi
ábrázolta társadalom harmóniában van, 
voltaképpen egységet alkot a transzcendens 
szférával: akik a legodaadóbban küzdenek a 
földi közösség javán, azok nyerik el a mennyei 
jutalmat! Zrínyi barokkjában az a haladó, 
hogy nem a lemondást, a visszahúzódást, 
hanem — a túlvilági jutalom reményét is 
megcsillogtatva! — a társadalomátalakításá
ért folyó küzdelembe való bekapcsolódást 
szuggerálja. Az irodalom nála is, akárcsak 
Pázmánynál, vagy a jezsuitáknál, a politika 
szolgálatában áll, tendenciózus, de program
jának megvalósulása nemcsak egy osztály, 
hanem objektív hatásában az egész társada
lom érdekeit szolgálta volna akkor. 
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A Klaniczay által kifejtett tétel tehát 
valóban igaz: a barokk stílusjegyek ellenté
tes tartalmi mondanivalók közlésére egy
aránt alkalmasak. Ebben a perspektívában 
szemlélve ugyanis a hősök mitikus felnagyí
tása (Zrínyi) is más értelmet nyer. Valóban az 
olvasó intellektuális kontrolljának megbéní
tásáról van szó, s ez barokk stílussajátosság, 
de nem a józan ésszel ellentétes cél elfogadása 
érdekében: a mitikussá növelt alak a népek 
nyomorgatóját pusztítja el! A ráció fékjé
nek kikapcsolása tehát azt eredményezi: 
elfogadjuk, hogy a török legyőzhető ! Követ
kezésképp azt a célt szolgálja, hogy feloldja a 
ráció által sugalmazott, s a tapasztalatokra 
épülő aggodalmakat, hogy a török legyőzhe
tetlen. Az eposz barokk és nem barokk ele
mei ennélfogva ugyanazt a célt szolgálják: az 
elszántság, az önbizalom növelését az aktuá
lis politikai feladat megoldására. 

Klaniczay összefoglalásait, írói arcképeit 
az teszi világossá, hogy figyelmét mindig a 
központi kérdésre irányítja: mit fejez ki a 
mű társadalmilag a fejlődés adott szakaszá
ban? Ezzel a valóságos középpontra tapin
tott rá, s megtalálta a magaslatot, ahonnan 
valóban át lehetett tekinteni az életművet, s 
ahonnan nézve érthetővé vált minden lénye
ges tartalmi és formai sajátosság. Ezért a 
bonyolult, gazdag dokumentációra támasz
kodó fejtegetések folyamán nem tévedünk 
el a részletekben: a tanulmány részletei ter
mészetesen rendeződnek a központi gondolat 
köré, hogy a történetiség szempontjának s a 
tudományos módszernek szigorú alkalmazása 
gazdagodást jelent az irodalomtörténet szá
mára, bizonyítja Klaniczay egy korábbi 
Pázmány-értékelésének összevetése az e kö-

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MÜVEI 

A mikszáthi életmű 1956-ban megindult 5 
ciklusos felmérése ma már túl van a tervezett 
kötetszám felénél. Lezárult az összes művek 
első nagy fejezete. A 27. kötettel új ciklus 
kezdődik, mely a regények és nagyobb elbe
szélések után most először közli teljes egészé
ben a pályakezdő Mikszáth írásait. Ezek az 
elbeszélések, rajzok és karcolatok az országos 
sikert hozó két kötete előtt jelentek meg 
többnyire folyóiratokban, azokban az évek
ben, amikor emberfeletti küzdelmet vívott a 
megálmodott érvényesülésért. A sorozat most 
meginduló új kötetei felölelik az író mindazon 
kisebb nagyobb elbeszéléseit, rajzait, ame
lyek nem tartoztak vagy nem illettek be a 
Regények és nagyobb elbeszélések ciklusába. 

tétben levő elemzéssel. A korábbi Pázmány
arc egyöntetűen sötét színezete abból adó
dott, hogy tevékenységét nem az objektív 
lehetőségekhez, hanem a haladó íróról tuda
tunkban eleve kialakított elképzeléshez mér
tük. Az új Pázmány-kép a kor megmérésé
ből, az adott lehetőségek számbavételéből 
indul ki, s jut el e bonyolult életmű pozitív és 
negatív vonásainak megértéséhez. így anél
kül, hogy szépítene, rámutathat: Pázmány 
felhasználta a történelmi szakasz nyújtotta 
lehetőséget, hogy segítsen az egész országon: 
figyelmeztette a királyt a török elleni harc 
folytatásának kötelességére ! Szubjektív be
csületességére vall, hogy Bécs húzódozása 
láttán, maga is beismerte tévedését. Persze, 
szubjektív becsületessége nem mentesíti — s 
ezt érzékelteti Klaniczay — az alól, hogy 
objektív hatásában tevékenysége a haladás
ellenes tendenciák erősödését segítette elő. 
Az arc azonban árnyaltabb lett: a tevékeny
ségét meghatározó objektív és szubjektív 
elem szerepe világossá vált, s ezzel megértettük 
az írót. 

A kötet egyik legnagyobb értékének 
éppen azt tartjuk, hogy a feldolgozott és 
rendszerezett hatalmas anyag megismerte
tésén túl tudományos gondolkodásra is nevel 
és számos ponton a kutatás új területeire 
irányítja a figyelmet. Klaniczay szintézisei 
nyomán revidiálnunk kell a régi magyar iro
dalom legdöntőbb periódusaira vonatkozó 
eddigi nézeteink jó részét, s a korszakolás, a 
stílusirányzatok, valamint az írói portrék 
vonatkozásában érvényesítenünk kell ered
ményeit. 

Szigeti József 
(Kolozsvár) 

^ kiadás meglassulása is figyelmeztet arra, 
hogy a sajtó alá rendezés most érkezett a 
nehezebb részéhez. Ez várható is volt, hiszen a 
kisebb, szétszórt, sokszor kötetkiadást sem 
ért munkák felkutatása a megelőző filológiai 
munkánál jóval izgalmasabb, nehezebb. 
A szerkesztők azonban éppen ezekkel a köte
tekkel végzik munkájuk legtermékenyebb 
részét. 

önmagukban nézve ezek az elbeszélések 
nem jelentenek különösebb művészi értéket. 
Nem is ebben látjuk jelentőségét, hanem ab
ban, hogy részesei a teljes mikszáthi életmű
nek. Ezek számbavétele hiányában maradt 
mindmáig részleges Mikszáth értékelése. A 
most megjelent korai munkák tanulmány ozá~ 
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