
péknél, a buszozás a gimnáziumba, a téli csil-
lagnézés... Annál kevésbé a sajtófotó jellegûe-
ket („monumentális gyászszertartás, külföldi ál-
lamfôk borús tekintete, katonai fölvonulás, ágyútal-
pon a koporsó”, képaláírással mintegy: „Temettek
egy világot”), a zsánerképeket („A méla bútorok,
a faragott tölgyfa szekrény, a keskeny vitrinek, az
üvegablakos könyvespolcok a falak mentén és a fe-
kete zongora a szoba végében örökös félhomályban
éltek”) meg a fenséges vagy idillikus tájképe-
ket. A fenséges (hegyi, katonai, férfi) és az idil-
likus (alföldi, békés, nôi) fesztávja esztétikailag
csöppet sem invenciózus. 

Mindent egybevéve tehát ez a regény gon-
dolatilag megalapozatlan, a narratív szerkeze-
te ebbôl következôen rozoga; hemzseg az iro-
dalmi utánérzésektôl, a nyelve neutrális, sti-
lisztikailag és retorikailag elég kezdetleges.
Akad néhány felszikrázó pillanat, mégpedig
épp az idôkezelés csomópontjai, ahol illúziót
keltve belobban vagy beúszik a múlt – ám a tar-
talom elaborációja ilyenkor is közhelyes. Az
élettapasztalat artisztikus tálalása, az irodal-
miaskodás nem is vezethet többre.

Radics Viktória

„HOGY GYÖKERET VERJEN
A MAGYAR SZELLEMI 

TALAJBAN AZ ÁLTALÁNOS 
ANGLISZTIKA”

Fest Sándor: Skóciai Szent Margittól 
A walesi bárdokig.
Magyar–angol történeti és irodalmi kapcsolatok
Szerkesztette Czigány Lóránt és Korompay H. János
Universitas, 2000. 725 oldal, á. n.

Czigány Lóránt a THE OXFORD HISTORY OF HUN-
GARIAN LITERATURE 1984-ben megjelent hatal-
mas, Riedl Frigyesé (1906) óta az elsô, a teljes-
ség igényével megírt, angol kiadó által megje-
lentetett magyar irodalomtörténetéhez Dante
PARADICSOM-ából veszi a mottóját:

„Ó boldog Magyarország! csak ne hagyja
Magát félrevezetni már...” (XIX. 142–43)

Azt gondolom, Dante fohásza kísérte Czi-
gány Lórántot merész vállalkozásában, mikor
is egymagában úgy írta meg a magyar iroda-
lom angol nyelvû történetét a kezdetektôl az
1970-es évekig, hogy valóban sikerült neki
olyan pártatlannak lennie, „amennyire emberi-
leg lehet”, ahogy a bevezetôben fogadkozik, s
úgy tud magyar irodalmi jelenségekrôl és mû-
vekrôl beszélni, hogy az angol nyelvû kultúrán
felnôtt olvasói számára az angol kultúrtörté-
netben jelöli ki hivatkozási pontjait; angol
analógiákat mutat fel, beszámolójában sorra
megmutatja az irodalomtörténeti kapcsolódá-
sokat a két kultúra között, miközben a magyar
hagyományok egyediségét is érzékeltetni tud-
ja mûértelmezéseivel egy olyan nehéz hely-
zetben, mikor mûfordítások gyéren és sok-
szor gyatra minôségben álltak rendelkezésére.
A magyar irodalom angliai–amerikai befoga-
dását a Czigány Lóránt tárgyalásában – nyil-
vánvalóan szándékosan – érvényesített kriti-
kai szemlélet feltehetôen nagyban elôsegíti,
ugyanis a magyar jelenségek bemutatása köz-
ben teret ad az angol–amerikai kritikai gon-
dolkodásban a 60-as, 70-es évekre kialakult új-
szerû szempontoknak és témáknak. Azt gon-
dolom, irodalomtörténete annak az úttörô tu-
dósi pályának a késôi gyümölcse, amelynek
teljes fennmaradt írásos anyagát most éppen
ô adta közre Korompay H. Jánossal: Fest Sán-
dor összegyûjtött írásait. S a Dante-idézet igen
jól jellemzi Fest munkásságának is alapten-
denciáját, tudósi s az attól soha el nem választ-
ható erkölcsi magatartásának legjellegzete-
sebb irányultságát. Ahogy tanítványai egytôl
egyig kiemelik visszaemlékezéseikben, Fest ta-
nári és kutatói credója így foglalható össze:
„Szellemi elszigetelôdést, elkülönülést, egyoldalúsá-
got a modern élet nem tûr; tanulnunk kell a kül-
földtôl, de csak hogy még inkább azok lehessünk,
akik vagyunk.” (Idézi Maller Sándor: Irodalom-
történet, 1984.)

A kötet méltó emléket állít – mi lehetne
ugyanis méltóbb emlék, mint tanulmányainak
teljes bibliográfiája és minden fellelhetô cik-
kének közreadása egy szépen kiállított könyv-
ben – az 1880-as években született kiemelke-
dô képességû tudósgeneráció egyikének. An-
nak a nemzedéknek a tagjairól van szó, akik-
nek a munkássága a két világháború között
bontakozott ki, s akiket a politika a második vi-
lágháborút megelôzô és követô ideológiailag
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könyörtelen kegyetlenséggel kirekesztô légkö-
re ellehetetlenített, idegenbe kergetett vagy
elpusztított. A totalitárius korszakokban vagy
a totalitárius veszélyt elôre jelzô korokban
minden élet, minden tudósi pálya valamifajta
ideológiai elkötelezettséget sugall: Fest „liberá-
lis beállítottságú demokrata volt ízig-vérig”, írja
róla Maller Sándor. Ô a német szellemi hatá-
sok iránt mutatott fogékonyságot az angol kul-
turális hagyományok megismertetésével óhaj-
totta ellensúlyozni. Tudós tanulmányaiban,
melyekben az angolok hazánk iránti érdeklô-
dését tárgyalja, és a magyarok angliai szellemi
kalandjairól számol be, gondosan elkerüli
azonban a Trianont követô veszteségtudatból
származó terméketlen, vészjósló nacionalista
nosztalgia minden árnyalatát.

Czigány Lóránt Koltay-Kastner Jenôt, volt
professzorát választotta, hogy a kötet olvasói
számára bemutassa Fest Sándor életútját és ku-
tatói pályáját: az ô 1948-ban írt emlékbeszéde,
mely az Akadémián hangzott volna el, de az
Akadémia „államosítása” miatt nem kerül-
hetett rá sor, itt jelenik meg elôször nyomta-
tásban a kötet bevezetôjeként. Koltay-Kastner
nagy szimpátiával rajzolja meg Fest Sándor
családi hátterét és kutatói-tanári pályáját. Fest
egyik legrokonszenvesebb tulajdonságát a
megemlékezés szerint – de természetesen a
tanulmányok fényében is egyszersmind – a
hallatlan odaadás és a példátlan fegyelem jel-
lemzi, a tények feltétlen tisztelete és a kuta-
tó lehetôségeit korlátozó tényezôk elfogadá-
sa. Körülbelül akkor, amikor a British Council
jóvoltából a debreceni egyetemen 1938-ban
megalakult Angol Tanszék élére került, ön-
életrajzi vázlatában így fogalmazta meg taná-
ri és kutatói filozófiáját: a tiszta angol filológiá-
ból „produktív munkára addig, míg az angol–
magyar szellemi kapcsolatokat ki nem merítette, a
rendelkezésre álló hiányos segédeszközökkel ösztönt
és biztatást nem meríthetett” (XXXII). Ezzel a sze-
rény, de elképesztôen gazdag eredményt hozó
meggyôzôdéssel indította el Magyarországon
az anglisztikai tanulmányokat.

Fest Sándor az elsô világháború elôtt több-
ször járt Angliában és az Egyesült Államokban,
s e kutatóútjai során kezdte gyûjteni az ada-
tokat az angol–magyar kulturális kapcsolatok
történetére vonatkozóan; pályájának csúcsa
körülbelül 1934 és 1938 közé tehetô, amikor
egyszerre tanított a Fasori Evangélikus Gimná-

ziumban, a budapesti egyetemen és az Eötvös
Collegiumban. Valaha maga is az Eötvös Col-
legium diákja volt (1912-tôl), s az ô pályája is
emlékeztet rá, hogy a magyarországi angliszti-
ka háború elôtt felnevelkedett legjelesebb mû-
velôinek munkássága milyen látványosan iga-
zolja az Eötvös Collegium pedagógiai gya-
korlatának és szellemi légkörének stimuláló
hatását: Fest Sándor 1902-tôl, Szenczi Miklós
1924-tôl, Országh László 1827-tôl, Maller
Sándor 1935-tôl és Ruttkay Kálmán 1942-tôl
volt az Eötvös Collegium diákja. Szellemiségü-
ket meghatározta az a nyitott és toleráns szel-
lem, melyet a Collegium jelentett az ideoló-
giailag egyre fenyegetôbben beszûkülô szelle-
mi éghajlat alatt. Gyergyai Albert szerint a
Collegiumra leginkább jellemzô kritikai szel-
lem a gúny és alázat érdekes egyvelegébôl táp-
lálkozott, s „legalább annyira rokon [volt] Vol-
taire-rel, mint Kempis Tamással” (Irodalomtörténet,
1958), Schöpflin Gyula „szabadelvû szigetként”
írja le „az egyre ellenségesebb társadalomban”, ô
innen került fegyházba illegális kommunista
kapcsolatai miatt, de nézeteirôl megelôzôen
teljesen nyílt vitákat lehetett folytatni vissza-
emlékezései szerint (Irodalomtörténet, 1978).
Nyilván ez a szellemi szabadság, az egyéniség
és az egyéni meggyôzôdés tisztelete adta meg
azt a tartást a Collegium diákjainak, mely
Festnek is élete végéig sajátja maradt. Tanítvá-
nyai a férfi ideáljának megtestesülését látták
benne, a test és a lélek megvalósult harmóniá-
ját: Maller Sándor például „a fizikai munkától
szijjas testalkatú férfiként” írja le, s személyiségé-
nek ez a családi neveltetése s iskolái, feltehe-
tôen elsôsorban az Eötvös Collegium által ki-
alakított harmóniája tette számára lehetôvé,
hogy sorsának változó körülményei között, a
külsô tényekhez alkalmazkodva, de autonóm
módon folytassa kutatói és oktatói pályáját
haláláig: középiskolában vagy egyetemen, az
Eötvös Collegiumban vagy – Gál István szerint
az önként vállalt számûzetésben (Angol Filoló-
giai Tanulmányok, 1963) – Graz melletti birto-
kán. Élete végén, mikor hírét vette, hogy Finn-
ország és Románia kapitulált, Debrecenbôl
Pestre sietett, diplomáciai szerepet készült vál-
lalni jó angol kapcsolatait kihasználva, hogy
elôkészítse a brit–magyar közeledést, de az
óvóhelyen 1944 decemberében egy becsapó-
dó akna által okozott robbanás következtében
elpusztult.



Fest kutatásai az angol–magyar kapcsolatok
történetét Szent István korától a XIX. század
második feléig fogják át. Az általa feltárt té-
nyek arra utalnak, hogy Sir Philip Sidney volt
az elsô jelentôs utazó Magyarországon, az an-
gol reneszánsznak ez az egyik legvonzóbb fi-
gurája, a zseniális katona, diplomata, a huma-
nizmus legkiválóbb erényeinek letéteménye-
se, aki mellesleg, csak úgy szabad idejében,
ahogy akkoriban sok más mûvelt ember, ver-
selgetett, s verseivel, elsôsorban szonettjeivel
a reneszánsz szellem egyik érzelmi és intellek-
tuális vonatkozásban leggazdagabb dokumen-
tumanyagát hagyta ránk. Ô írta meg az angol
esztétikatörténet elsô komoly értekezését, a te-
remtô képzelet apológiáját sajátosan szemé-
lyes hangú, míves, de ihletett nyelvezetén, a
DEFENCE OF POESIE-t, amelyben többek között
beszámol arról is, mit tapasztalt Magyarorszá-
gon, mikor kiterjedt európai utazásai során
Bécsbôl kíséret nélkül több mint egy hónapra
átjött hozzánk is (1573). Nagy elismeréssel lát-
hatta, hogy a virtus kinevelése terén milyen
fontos szerepet játszik az ünnepi alkalmak
során elhangzó dal: „Magyarországon minden
lakomán és más ilyen összejövetelkor olyan szokást
láttam, hogy ôseik vitézségérôl dalokat énekelnek,
melyekrôl ez a katonás nemzet azt gondolja, hogy 
a derék vitézség legfôbb lángrarobbantói.” (222.) 
A történelem iróniája, hogy e híres traktátust
Sidney a puritánoknak a költészet erkölcsrom-
boló hatását célba vevô pamfletháborúja kö-
zepette írta, s az angol–magyar kapcsolatok
szám szerinti és minôségi kiterebélyesedése
éppen a puritanizmus magyarországi térhódí-
tása idején, Bethlen Gábor, majd I. Rákóczi
György politikájának nyomán teremtett igen
szoros kapcsolatot elôször Erdély és Anglia
között, késôbb pedig az özvegy fejedelemasz-
szony, Lorántffy Zsuzsanna Sárospatakról irá-
nyított kultúraszervezô tevékenysége jóvol-
tából, majd Debrecen teológusainak angliai
tanulmányútjai következtében a királyi Ma-
gyarország protestantizmusa történetében is
kitüntetett szerepet játszottak az angliai egye-
temekkel, elsôsorban Londonnal és Oxford-
dal, kisebb mértékben Cambridge-dzsel való
kapcsolatok. Az erdélyi ifjakról még Milton is
megemlékezik az AEROPAGITICÁ-ban, mégpedig
egy olyan passzusban, amelyben azt szándék-
szik igazolni, hogy az angol Isten kiválasztott
népe, s érvként éppen az erdélyi diákok an-
gol egyetemeken töltött tanulmányaira hivat-

kozik: „Nem ok nélkül küldi évente el a megfontolt
és bölcs beosztással élô Erdély egészen az Oroszor-
szágtól ôt elválasztó hegyi tájakról és a hercynai va-
donon túlról is nem hogy ifjait, de megállapodott
férfiúit is, hogy nyelvünket és teológiai tudománya-
inkat tanulmányozzák.” (304.) Hunyadi János
(1576–1650) meg is telepszik Londonban, s 
a Gresham College tanára lesz, s nemsokára
egy sor protestáns erdélyi fôúr Hollandiából
átmegy Angliába is, hogy ott „felszívja a való-
di szabadság levegôjét”, ahogy Kazinczy írja
késôbb egy sárospataki teológusról. Izgalmas
kérdés annak taglalása, hogyan egészítette ki
a teológiai érdeklôdést az 1783-ban megkö-
tött versailles-i béke, melynek hatására Bécs
politikájában a francia orientációt az ango-
lokhoz való közeledés váltotta fel: ekkor indul
meg komolyabb formában az angol irodalmi
mûvek felfedezése és – nagyrészt franciából
vagy németbôl való – magyarra fordítása. II.
József korában az Anglia iránti érdeklôdés je-
lentôsen kiszélesedik, s immár nem teológiai,
hanem filozófiai és politikai motívumok irá-
nyítják az érdeklôdést. A fôúri családok termé-
szetesen élen járnak, a Széchenyiek, az Ester-
házyak (egyikük, Pál Antal, késôbb „angliai
nagykövet, s maradt vagy harminc évig, míg kegy-
vesztett nem lett Metternichnél”, írja az egyik utód
a HARMONIA CÆLESTIS címû családi krónikában;
ô az, akirôl Fest Sándor feltételezése szerint
Thackeray a HIÚSÁG VÁSÁRÁ-ban a magyar ná-
bob alakját mintázta, 314.), a Festeticsek (akik
közül 1815-ben Festetics Györgyöt egy angol
vendége így jellemez: „ismeretei kimeríthetetle-
nek, s alaposabb tájékozottsággal rendelkezik szige-
tünk modern politikai berendezkedését illetôen, mint
jómagam”, 316.), majd Széchenyi István „már
tudatos határozottsággal irányítja a figyelmet Ang-
lia gazdasági életére”. Az érdeklôdés a reform-
korban oly élénk volt, hogy valóságos divatot
teremtett, s megszületett az anglománia gúny-
irodalma is:

„Sárban és esôben rossz dolog
A szarvasfuttatás.
Az árkokat jó volna tán
Elébb behuznotok,
Mint Albiont majmolni...”

– idézi Fest Sándor az egyik korabeli versikét
(391.). A kor igen népszerû angol írónôje,
Catherine Grace Frances Gore 1829 elôtt jár
Magyarországon, 1829-ben három kötetben
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adja közre HUNGARIAN TALES címû mûvét, mely-
ben többek között kijelenti, „Anglia közönye
Magyarországgal szemben [...] hálátlanság, mert
tán egyetlen egy országban sem dühöng (»rages«) az
anglománia annyira, mint éppen Magyarorszá-
gon” (395.). Scottot, Byront, Moore-t említi, A
WAKEFIELDI LELKÉSZ-t és természetesen Shakes-
peare-t mint a kor mûvelt közönsége által for-
gatott szerzôket. 

Fest kutatásai azonban azt igazolják, hogy
Angliában idônként a közírás és a szépiroda-
lom is beemelte Magyarországot olvasóinak
látókörébe. Pl. J. A. Blackwell, aki késôbb az
angol kormány politikai ügynöke volt Magyar-
országon, 1837-ben a londoni Athenaeumban
hosszabb, nagy szimpátiával áthatott cikket írt
a magyarokról, s tanulmányának konklúzióját
késôbb egy drámájában is megfogalmazta:

„Hungary [...] shall resume her rank
Among the nations, and as erst she was,
Be Europe’s proudest bulwark. Then, unfurled
By patriot hands. The Magyar flag shall wave
From the Carpathian’s to the Balkan’s ridge,
From Adria’s shores to where the Danube rolls
Into the Euxine...” (401.)

Fest Sándor munkásságának irodalomtör-
téneti vonatkozása kiindulópontként szolgált
késôbbi elemzésekhez, s így része immár a
magyar, illetve az angol irodalom történetérôl
való ismereteinknek. Igen izgalmas például,
ahogy az angol hatások kérdését tárgyalja a
Tar Lôrinc-mondában, vagy ahogy Pope ha-
tását mutatja be a felvilágosodás magyar köl-
tôinek munkásságában, Orczy Lôrincnél, Bar-
csaynál, majd Bessenyei Györgynél, aki már
Pope „filozófiájának öntudatos követôje” (277.),
és legfôképpen Csokonainál. Vagy úttörô ér-
deme az angol romantikusoknál felbukkanó
magyar alakok eredetének feltárása, például
Byronnál, aki kultikus figura volt egész Euró-
pában – ez jól ismert tény, de hogy ô magyar
utalásokat, figurákat teremtett, azt Fest Sán-
dor mutatta ki elôször (a WERNER címû drámá-
ban szereplô Gabor eredetérôl van szó), s hogy
– az európai vonatkozásban teljesen elszigetelt
– Shelley milyen hamar „megjelent” Magyar-
országon (egy 1848-ban írt ELMÉLETI ÉS GYA-
KORLATI RÖVID ANGOL NYELVTAN címû tankönyv-
ben az irodalmi szemelvények között Shelley
is szerepel), arra is ô talál elôször adalékokat.
Festet az irodalmi jelenségek közül azonban

elsôsorban Shakespeare izgatta (Debrecenben
minden félévben tartott Shakespeare-kur-
zust): két tanulmánya is van a shakespeare-i
motívumokról Vörösmartynál, külön tanul-
mány foglalkozik az 1830-as évek magyaror-
szági Shakespeare-kultuszával, s a kötetben ol-
vasni lehet arról is, MIT TUD A SHAKESPEARE-KO-
RABELI ANGOL IRODALOM MAGYARORSZÁGRÓL? vagy
arról, hogy milyen adalékokat talált Fest Sán-
dor „a Shakespeare-korabeli irodalom magyar vo-
natkozásaihoz”.

Nyilván a kutatások azóta tovább folytak, de
a Fest Sándor által képviselt kutatói és tanári
magatartás vonzereje nem csökkent, s ered-
ményeire fontos tanulmányok építettek azóta.
Módszerét felhasználta például Gál István
többek között a KEATS MAGYAR VONATKOZÁSÚ DRÁ-
MÁJA címû tanulmányában, Ruttkay Kálmán
VÖRÖSMARTY SHAKESPEARE-FORDÍTÁSAI címû mun-
kájában vagy Dávidházi Péter a magyarországi
Shakespeare-kultusz történetérôl írott köny-
vében. E cikkek így kötetbe gyûjtve a teljes bib-
liográfiával és a hibátlan névmutatóval együtt
rendkívüli értéket képviselnek minden ma-
gyar anglista számára: egyrészt a szakma hôs-
korát jelentik, az eredetet, melyhez visszamen-
ni valószínûleg mindnyájunk számára félig-
meddig kárpótlás a kutatásban, tanításban töl-
tött néha nehéz, néha reménytelen órákért;
másrészt a tisztességes kutatási módszerek is-
kolapéldáját adják; nem utolsósorban pedig a
kulturális kapcsolatok szövevényes történetét
mesélik el lefegyverzô egyszerûséggel és –
ôszintén állíthatom – roppant szórakoztatóan.

Péter Ágnes
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Negyven éve, 1961. április 11-én kezdôdött 
az Eichmann-per Jeruzsálemben. A több mint
egy évig elhúzódó tárgyalásokon (a bíróság
1962. május 29-én hirdette ki a jogerôs halá-


