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még szívesen olvastunk volna. Gábor Csilla megközelítése értékes adalékokkal járul 
hozzá például az ellenreformáció fogalmának értelmezéséhez azzal, hogy árnyalja, 
mit é r tünk jezsuita szellemiségen, s miben állt a Szent Ignác-i lelkiség hatása a kép-
zeletre, a fogalom átfogó, a konkrét életműre vonatkoztatott újragondolása azonban 
még várat magára. A további kutatásokban Káldi sajátosságainak ismeretében arra is 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, hogy pontosan milyen hasonlóságok és különb-
ségek fedezhetők fel a jezsuiták egyéni munkamódszerei , prédikációszerző stratégiái 
és eljárásai között. Mielőbb szükséges lenne Káldi és Pázmány munká inak részletes 
összehasonlítása, melynek kezdeti lépéseit Gábor Csilla megtette a prédikációk beve-
zetőinek elemzésével. 

A könyvet olvasva feltűnő, hogy nemcsak a prédikációkat retorikailag elemző feje-
zetek, hanem a dolgozat többi része is bővelkedik a jól megválasztott , hosszan idé-
zett példákban. Ez abból a szempontból fontos, hogy Káldit a szövegkiadás is e lha-
nyagolta. Noha egy-két rövid beszédrészlete fellelhető antológiákban, így például a 
Sinkó-féle Csudatörténetekben vagy Lukácsy Sándor válogatásaiban, a szerző által is 
emlegetett 1891-es iskolai kiadás óta nem jelent meg tőle teljes prédikáció. A h iányt 
Gábor Csilla úgy küszöböli ki (és ezzel természetesen hangsúlyozza is), hogy függe-
lékben közli az általa behatóan vizsgált három prédikáció szövegét. A szövegközlés 
pontos, betartja a kritikai kiadás szabályait. A kötet erőteljes vonásokkal megrajzolt 
Káldi-értelmezése mostantól megkerülhetetlen lesz nemcsak azért, mer t a Pázmány 
előtti magyar prózairodalom egyik fontos, eddig nem ismert alakját mutatja be, ha-
nem azért is, mert a prédikáció műfajának elemzésében új, jól használható szempon-
tokat vesz figyelembe. Reméljük, hogy a munka tovább ösztönzi ma jd a kutatás egyé-
ni sajátosságokra koncentráló és az említett összehasonlító érdeklődésű vonulatát . 

(Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 296 1. [Csokonai Könyvtár, 24.]) 

BRETZ A N N A M Á R I A 

Boda Miklós: Stúdium és literatúra 

A Pannónia Könyvek sorozatban megjelent kötetnek már a borítója és címe is külö-
nös: enigmat ikus és elmésen kétértelmű. A magyar kötőszóval összefűzöt t és ékeze-
tesen írott latin szavak eredeti jelentésükben egymásra vonatkoztatva „ tudományos 
érdeklődést, tudományok iránti vonzódást" jelentenek. Ékezetesen, magyarul ez a 
cím irodalmi tanulmányokat ígér. A könyv ismeretében e kettős jelentés egy ha rma-
dikkal is bővül , mivel a két szó a Studium generale vagy a Studium litterarium fogalom-
má egészül ki, amely egyetemet, magasabb fokú iskolát jelent. E ki indulópont térbeli 
helyére, művelődéstörténeti régiójára utal a könyvborító emblémája, Koller József 
1804-ben kiadott egyháztörténeti munkájának egyik metszete: öt visszhang boltoza-
tában egy férfialak halad, felette latin mondat szalagja lebeg: Echo simul una et quina. 
(Egyszerre egy és ötszörös a visszhang.) Alatta egy vár, egy város távlati képe, ami re 
mindez vonatkozik, Quinque ecclesiae. Ez Pécs középkori latin neve: az öt gyülekezet 
városa. 
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A középkori Magyarország első egyetemének, stádiumának a késői századokig 
elható szellemi visszhangja foglalkoztatja Boda Miklóst a Stúdium és literatúra c ímű 
kötetben, melynek anyagát az előszó szerint a hetvenes évek közepétől egyetemi, 
múzeumi, levéltári per iodikákban publikált dolgozataiból válogatta össze azzal a 
szándékkal, hogy azok együ t t kerüljenek nagyobb nyilvánosság elé. Megvallja itt a 
szerző, hogy nem kívánta a szövegeket revízió alá vetni, korszerűsíteni. Az Anjou-
kori egyetem helymeghatározásával foglalkozó két t anu lmány kapcsán találunk is 
erre példát: a Baranya folyóirat 1992-93. 1-2 . számában publikál t A középkori pécsi 
egyetem lokalizációja című dolgozatának egyik bizonyítását értékeli át a soron követ-
kező tanulmány, melynek címe Pécs középkori egyeteme a kutatások tükrében (Pécsi 
Szemle 1999. 1. szám) a kötet 64. oldalán. Bátorság és bölcsesség kell ehhez is, hiszen 
egy 1883-ban megtalált c ímertöredék hiányos feliratának „egyetemi címerré" való ki-
egészítésére (Academia Sacmariana) szolgáló gondolatmenetét teszi zárójelbe a kutató, 
mikor megállapít ja, hogy a töredék a címeranalógiák alapján inkább a domonkosok 
címerére egészíthető ki, és így annak lelőhelye nyilván nem egyetem, hanem rendház 
lehetett. A gyűj temény t izenhárom tanulmánya a történetírás, irodalomtörténet és a 
művelődéstörténet területén végzett pécsi vonatkozású kutatásokat összegzi. Az írá-
sok témája a város középkori egyeteme, Janus Pannonius élete és utóélete, könyvtár-
történeti vizsgálódások Oláh Miklós könyvtárának a Klimó-gyűjtemény néhány 
darabja körül. 

E szellemi séta ki indulópont ja , mint látjuk, az echo gerjesztője, a Nagy Lajos által 
alapított egyetem. Négy dolgozat foglalkozik a pécsi Studium generale megalapításá-
nak előzményeivel, térbeli helyének meghatározásával, és e jelentős terület kutatójá-
nak, Petrovich Ede é le tművének méltatásával, kiemelve és érdemei szerint elismerve 
a tudós pécsi kanonoknak a Pécsi egyetemi beszédek, tehát az ún. Müncheni Kódex fel-
dolgozásában, ér telmezésében és értékelésében végzett eredményeit . A középkori egye-
tem alapításának előzményei c ímű dolgozat V. Orbán pápa 1367-ben kiadott viterbói 
bullájának előzményeit vizsgálja. Feltárja azokat a tényezőket, szélesebb történelmi 
távlatokat, amelyek hadi dicsőséget kereső és azokban jeleskedő nagy királyunkat az 
egyetem alapítására késztették. A magyar ura lkodónak a nápolyi hadjáratban, de azt 
megelőzően m á r Zára és a da lmát tengerpart védelmében Velencével vívott háborúi 
során is nemcsak a csatatereken kellett d iadalmaskodnia , h a n e m a diplomáciai tár-
gyalások során előnyös szövetségeket és békéket is kellett kötnie. Erősítette ezt a 
késztetést az itáliai v iszonyokat kihasználó, sunyi és franciabarát avignoni pápa , 
VI. Kelemen is, aki Lajos ellen machinálva, a király öccsének gyilkosát, Johannát se-
gítette. Magyar- és Lengyelország uralkodójának jogi művel tségű udvari emberekre 
volt tehát szüksége. Boda Miklós alapos forrásismeret bir tokában tárja fel a részleteit 
azoknak az eseményeknek, amelyek a nápolyi hadjáratok és a Záráért vívott harcok 
e redményeképpen oda vezettek, hogy a királynak sikerült a padovai herceg legjobb 
diplomatáját, a jogtudós humanis tá t , Bartolomeo Piacentit 1360 és 62 között tanács-
adóként a magya r udvarba csábítania. A szerző figyelembe veszi az egyetemalapítás-
nak azt a n e m lényegtelen mozzanatát is, hogy az „avignoni fogság" francia érde-
keitől megszabaduló V. Orbán pápa, aki Itáliában nem tudott vagy nem akart szövet-
ségesre lelni, a magyar királlyal való kapcsolatot kereste. így ennek a jó viszonynak 
a pápa részéről szép gesztusa volt az egyetemalapító királyi kérelem jóváhagyása, a 
főpásztori fiat. 
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A középkori egyetem helyének meghatározásával kísérletező, fentebb már említett 
két tanulmány nehéz olvasmány. Nemcsak azért, mert a Pécs városában járatlan ol-
vasók (reméljük mindazonáltal, hogy ők vannak és lesznek többen) nehezen tudják 
elképzelni a dolgozat tereit: azt, hogy merre és egymáshoz képest milyen irányban, 
milyen távolságra van a Püspökkert és „a Citrom utca északi (a Jókai utcához köze-
li) oldala" illetve a „Lőwy- (később Lóránt-) palota", de még azt sem - legyen bár 
számukra szégyen, de mégis így van - , hogy merre lehet „a székesegyház mögött 
nemrég feltárt épület". Nemcsak azért nehéz olvasmányok e szövegek, mert az ide-
gen, akire nem süt Pannónia „délszaki fénye", nehezen tudja átérezni annak a vitá-
nak a súlyát és tétjét, hogy hol és hány címertöredék került elő, és a liliom és a könyv 
valóban az egyetemre utal-e. Nehezen tudja megérteni azt is, milyen érvek és okok 
bizonyítják, hogy a székesegyház mögötti épület „annak a bizonyos" Studium gene-
rálénak a maradványa-e, vagy „csak" a káptalani iskoláé, vagy esetleg mindkettőé. 
Azért nehéz olvasmány mindkét tanulmány, mert ha komolyan veszi az olvasó a 
címekben közölt szándékot, egy szenvedélyes és mégis lehetetlen kísérlet közepén 
érzi magát, mintha Attila sírját kellene megtalálni, vagy szent királyaink szétszórt 
csontjait újra összerakni. Boda Miklós maga állapítja meg a megmásíthatatlan tényt: 
„egykorú oklevelekben nem történik utalás az épületre, az egyetem elhelyezkedésé-
re vonatkozólag". A részletek, a bizonyítás érvei végső eredménytelenségük ellenére 
is nagyon érdekesek, sőt megrendítően szépek. A megidézett, és a jegyzetekben kö-
zölt történelmi források alapján egy hajdani gazdag, szép és művelt város ragyogó 
képe jelenik meg a dolgozatban. Épületeinek ékessége még a török uralom szennyén 
is átragyog, és annyira bámulatba ejti még Evlia Cselebit is, hogy a török utazó az 
akkor még álló háromhajós székesegyházat, csak Sztambul pompájához és a 
Szulejmánije dzsámihoz tudja mérni. 

Mindezek mellett érdekes szempontok is olvashatók a helykeresést illetően. Az 
egyetem helyének meghatározásakor a könyvtártörténész szerző szerint figyelembe 
kell venni azt is, hogy az egyetemhez könyvtár is társult. Az európai analógiák alap-
ján és Katona Magda újabb Cselebi-fordítását és a Koller-féle metszeteket felhasznál-
va határozza meg ennek lehetséges helyét a székesegyház északi tornyának toldalék-
épületében. Ezért különös az, hogy a szerző homályosnak tartja a pécsi püspök, 
Vinkovics Benedek 1639-es relációjának a könyv 34. oldalán idézett latin szövegét, 
amely a töröktől megszállt várban a püspöki palota környezetét írja le. Boda Miklós 
szerint „nehéz értelmezni, ...hogy az akadémia mivel volt szomszédos: a püspöki 
rezidenciával, a templommal, a várral"? (Itt a templomot körülvevő castrumról van 
szó.) A mondat kritikus részlete ez: ...quae residentia habebat Castrum circa ecclesiam 
praetactam positum, quod adhuc integrum a turcis inhabitaretur. Cui etiam olim Academia 
Quinqueecclesiensis faundata vicina erat, nunc autem in armamentarium turcicum, ut audio 
conversa - a két vonatkozó mondatot bevezető névmás egyértelműen a castrumra utal, 
tehát az academia is, a püspöki rezidenciával együtt, a székesegyház mellett volt - leg-
alábbis e forrás szerint. Ezt támasztja alá a mindkét tanulmányban idézett Cselebi is, 
aki az említett hely medreszéjéről, tehát iskolájáról azt írja, hogy abban számos diák ta-
nulta Pithagorász és Arisztotelész tudományát. A szerző mindezek ellenére egyik dolgo-
zatában sem határozza meg az egyetem helyét, hanem feltételezéseket cáfol, mint lát-
tuk, alkalmanként saját korábbi elképzeléseit is. Végiggondolva érveit, először is azt 
érezzük, mintha attól félne, hogy más találja meg e számára fontos kérdésben a dön-
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tő érvet, vagy a döntő épületalapot, feliratot. Ugyanakkor el is kell fogadnunk cáfo-
latainak egy részét. Azt azonban véleményem szerint semmiképpen sem fogadhatjuk 
el, hogy Vinkovics Benedek pécsi püspököt - aki az oszmán megszállás miatt távol 
volt székhelyétől - az informátorai nem valós tapasztalatok, hanem Istvánffyból vett 
olvasmányélmények alapján értesítették a töröktől bitorolt püspöki palota, a székes-
egyház és az akadémia állapotáról. A Pécs iránt érdeklődő - amint a tanulmány 
szövegéből megtudhat juk - „bolognai tanultságű és teológiai doktorátust szerzett" 
főpap nyilván jól ismerte a De rebus Ungaricist, kiváltképpen az említett dolgok tekin-
tetében. Az is valószerűtlen, hogy éppen azok a papok mutatták volna be idegenve-
zetőként a török utazónak a város ékes épületeit, akik a püspöküknek referáltak. Az 
viszont fontos szempont a szerző részéről, hogy az egyetem és a káptalani iskola tör-
ténete összefonódik. Az Anjou-egyetem, amelyen eredetileg csak jogi képzés folyt, 
több helyen is működhetett, és ezeknek egyike a káptalani iskola lehetett, amely 
egyébként Szent István korától a török hódításig folyamatosan működött , és valószí-
nűleg később az „artes" fakultásnak adott helyet. 

A kötetnek Janus Pannoniusszal foglalkozó írásaiban is a szakirodalom biztos 
alapjaira építi a szerző a humanista püspök életrajzára és műveinek utóéletére vonat-
kozó megállapításait, feltételezéseit. A Sevillai-kódexekkel foglalkozó tanulmányá-
ban - A „sevillai kódexek" és a Janus Pannonius-szöveghagyomány kérdőjelei - Horváth 
Mária, Horváth János és Csapodi Csaba kutatásait összegzi kiindulópontként, ami-
kor e magyarországi eredetű kódexek keletkezését és spanyol földre vezető útját 
rekonstruálja. A Bibliotheca Colombina y Capitular állományában lévő, a magyar 
szakirodalomban S l. és S II. jelzésű kódexek a költő életének utolsó szakaszában ke-
letkezhettek, vagy talán az utolsó évében, mindkettő papírjának mérleges vízjegye 
alapján az 1470-es években. A tanulmány szerint Csapodi Csaba az S Я.-ben lévő szö-
vegjavításokat a költő kézjegyének tulajdonítja. Boda Miklós viszont Horváth János 
feltételezésével egyetértve Thuz Osvát zágrábi püspök érdemének tekinti a két köte-
tet, melyeket a kéziratok alapján ő állított össze a király elől menekülő költő végaka-
ratát követve. Ezért is található az elsőben Thuz címere. Az S Я.-ben lévő javítások 
autográfiájának cáfolataként a szerző az Ad Antonium című epigramma címének ki-
egészítését említi meg, melyet a Csapodi által Janus Pannoniusnak tulajdonított kéz-
írás a következőkkel egészít ki: Ad Reverendissimum Dominum Antonium Sancfalua, 
dominum postea episcopum Nitriensem. Boda Miklós az epigramma dedikációjában em-
lített Sánkfalvi életrajzának felidézésével bizonyítja, hogy az 1493-ban, tehát húsz év-
vel Janus Pannonius halála után lett nyitrai püspök. A szerző finoman árnyal a követ-
keztetésben: „Hogy kitől származhatott a Sánkfalvi Antalra vonatkozó bejegyzés, 
mai ismereteink alapján nem tudhatjuk." Nem mondja ki, de a számok egyértelmű-
vé teszik: ha a dedikáció kiegészítése és a javításokat végző kézjegyek megegyeznek, 
a kódexben lévő korrekciók kézjegye nem származhat a költőtől. A tanulmány a két 
kódexszel kapcsolatban egy másik fontos kérdésre is választ ad: miképpen kerültek 
ezek a magyarországi könyvek Spanyolországba, illetve az S I -ben lévő bejegyzés 
szerint Kolumbusz Kristóf fiának, Fernando Colonnak a tulajdonába, aki azt Bázel-
ban vette meg. Boda Miklós erre nézve is több érdekes feltételezést közöl, melyeket e 
helyütt még nagy vonalakban sem érinthetünk a kapcsolatok összetettsége és az azo-
kat bonyolító személyek sokasága miatt. 
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A „két Róma" vonzásában és a Janus Pannonius olasz kortársa Gregorius Tifernas 
V. László epitáfiuma című tanulmányok a Janus-életrajz itáliai vonatkozású részleteit 
gazdagítják. Az elsőben a költőnek Rómához, az antik Urbshoz és Péter utódainak 
székhelyéhez fűződő kapcsolatát vizsgálja a szerző. Magában Janus Pannoniusban, a 
püspökben és a humanista költőben is jelen volt e kettősség. 1458-ban tett római útja 
egybeesett a humanista Piccolomininek II. Piusként való megválasztásával. Boda 
ehhez az utazáshoz köti, és így Janus Pannoniushoz kapcsolja azt a Vasarinál fenn-
maradt adomát, miszerint egy magyar püspök Rómában eltévedve, este egy istálló-
ban az állatok közt tért nyugovóra. Vasari ezt Mantegna Szent Kristóf-freskóján sze-
replő alakokkal kapcsolatban említi, így ez egyben az ismert Janus-ábrázolás bizonyí-
téka is. A tanulmány a Jubileumi év (1450) zarándoklataira siető Galeottóról írott 
epigrammaciklus sajátos jelentésárnyalatára is utal, megemlítve ezzel kapcsolatban a 
Rómába igyekvő iskolatársat, Antonius Mariát búcsúztató elégiát is. Nemcsak a mű-
velt humanista iróniájára kell itt figyelnünk, hanem a Rómába vágyakozó tizenhat 
éves ifjúnak ezzel az iróniával leplezett érzelmeire is. A tanulmány nagy részletesség-
gel nevezi meg a költő egy-egy epigrammájában megemlített itáliai iskolatársait, 
majd a befejezésben arról a Janus-epitaphiumról ír, amely Klimó-gyűjtemény egyik 
nyomtatványában, Dodone Richeának 1675-ben Salzburgban kiadott Theatrum fu-
nebre című könyvében maradt fenn. A sírfelirat szövege különösebb meglepetést nem 
okoz, mivel a Mikor a táborban megbetegedett című elégiának záró és Tibullust imitáló 
szövege. A meglepő viszont az, hogy a felállításának helyeként Richea Ferrarát emlí-
ti meg. Elképzelhető, hogy Janus ferrarai tisztelői xenotaphiumot emeltek a költő 
számára. 

A sírfelirat átvezeti az olvasót a magyar király, V. László epitaphiumához. A dolgo-
zat, mely ezzel foglalkozik, az 1997-es pécsi Janus Pannonius-konferenciára íródott, 
így a szerző arra törekedett, hogy Gregorius Tiphernas és a magyar humanista poéta 
kapcsolatát, ha másképp nem, akkor feltételezésekkel bizonyítsa. Tiphernas és Janus 
ismeretségénél azonban fontosabb a tanulmányban maga az epitaphium szövege és 
az, hogyan került az olasz humanista kapcsolatba a magyar vonatkozású témával. 
A tanulmány részletesen tárgyalja V. László 1457-es leánykérését és Várdai István 
érsek kíséretének útját VII. Károly francia királyhoz, hogy megkérjék a cseh-magyar 
király számára a leánya kezét. A küldöttség pazarló pompa közepette Párizsban és 
Tours-ban is megfordult, és váratlanul kapta a hírt a király haláláról. Tiphernas fran-
cia földön csatlakozott a magyarokhoz, így epigrammája is a magyar küldöttség re-
ményeinek szertefoszlását tükrözik. Lászlót úgy jeleníti meg a versben, mint a török 
elszánt ellenségét, aki kemény harcra készült a pogány ellen. Különös az epigrammá-
ban, hogy nem a kereszténység védelmezőjeként, hanem a görög föld leendő felsza-
badítójaként siratja el a királyt. Ennek magyarázata az, hogy Tiphernas nagy görög 
műveltséggel rendelkezett, a Sorbonne-on is ő alapozta meg a görög nyelv oktatását. 
A kötetnek a Janus Pannoniusszal foglalkozó utolsó tanulmánya - Pécs-Medvevár-
Pécs: Janus Pannonius a pécsi utóélet tükrében - a költő temetésének körülményeiről, 
költői életművének hagyományozásáról szól. Ez utóbbi témában a szerző a Sevillai-
kódexeket vizsgáló dolgozatának a kódexek útját leíró szövegét követi, és szintén en-
nek a dolgozatnak a Richea epitaphiumgyűjteményével kapcsolatos megállapításait 
ismétli meg. A tanulmány alapján a költő temetésére vonatkozó szakirodalomból és 
Bonfininek a témához illő szövegéből képet kaphatunk arról a folyamatról, amely a 
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kegyvesztett összeesküvő titkos eltemetésétől a király kiengesztelése után a püspök-
höz méltó, a püspöki székhelyen történő illő szertartáshoz vezetett. 

A kötet tanulmányainak utolsó csoportja a könyvtártörténet szakterületéhez tar-
toznak és a híres pécsi püspök, Klimó György könyvtárának jeles darabjait vizsgál-
ják. Itt esik szó Oláh Miklós, esztergomi érsek könyvtárának egyik érdekes kötetéről, 
Albertus Pighius 1538-ban nyomtatott Hierarchiae ecclesiasticae című munkájáról. 
Azért értékes darabja ez a szerző szerint a Klimó-gyűjteménynek, mert dedikált pél-
dány, Mária királyné, a tragikus sorsú II. Lajos királyunk felesége ajándékozta ezt a 
könyvet az 1531 és 1542 között Németalföldön tartózkodó Oláh Miklósnak. Pighius 
e művében azokat a hitvitázó elveket fogalmazza meg a tanulmány szerint, amelyek 
később a tridenti zsinaton is megjelennek, például a Szentírás mellett az egyházi tra-
díciónak a hangsúlyozása a hitigazságok megismerésében, a concilianizmussal szem-
ben a pápai tekintély felsőbbrendűsége. 

Klimó György (1710-1777) egészen alacsony sorból a tehetsége, szorgalma által 
emelkedett a pécsi püspök méltóságára. Sok értékes könyvet sikerült vásárlásaival 
megmentenie püspöki könyvtára számára, amelyet a publicae omnium utilitati, min-
denki közös hasznára kívánt működtetni. így sikerült megvásárolnia a nyitrai püs-
pök, Mossóczi Zakariásnak, az 1584-ben közzétett Décréta, consultationes etc. Inclyti 
Regni Hungáriáé törvénygyűjtemény összeállítójának és kiadójának könyveit is. 
Klimó halála után is gyarapodott a gyűjtemény a II. József rendeletei miatt feloszla-
tott szerzetesrendek könyvtárából. A lorettói szervitakolostorból így került ebbe az 
állományba a szerencsétlen sorsú főúr, Nádasdy Ferenc könyvtárának néhány darab-
ja. A három évszázad könyvtörténeti emlékei a Klimó-könyvtárban című tanulmány ezeket 
a könyveket írja le, és következtet belőlük olvasóik műveltségére, szemléletmódjára. 
A könyvtártörténeti dolgozatokat egy érdekes szövegértelmező írás zárja: Kalmár 
György ismeretlen verse a Pécsi Klimó-gyűjteményben. Boda Miklós egy Cocceianus-
gyűjtemény elején találta meg a kiváló XVIII. századi orientalista saját kezű írásában 
a latin disztichonokba szedett salutatiót. A dolgozat a latin szöveget és annak pontos 
fordítását is közli. A vers értelmezése a keletkezés körülményeinek bemutatásával 
történik. A „nagy Peregrinátor" 1754-es utazása során fordul meg Firenzében, és 
akkor látogat el az Accademia degli Apatisti ülésére, és ott ezzel a verssel köszönti 
Európa első mezőgazdasági akadémiáját. így válnak érthetővé a Ceresre, az év-
szakokra, nimphákra és egy újszülöttre való szövegbeli utalások. 

Boda Miklós a Dél-Dunántúlnak - mint ő maga írja könyve előszavában - , ennek 
az „értékhalmozó" régiónak szellemét idézi fel könyvének lapjain. A tanulmányok 
filológiai gondosságát azonban néha durván értelemzavaró sajtóhibák csorbítják a 
szerzőhöz és művéhez méltatlanul. A Két Róma vonzásában című tanulmány elején, a 
109. oldalon, ahol Janus Pannonius első római utazásának körülményeit többek közt 
az egymást követő pápák sorával vázolja a szerző, azt találjuk, hogy az 1447-ben 
megválasztott V. Miklós 1445-ben elhalálozott. Csupán egy évtizedet nézett el a lek-
tor a négyes számok özönében. Ehhez képest nem is jelentős a latin címekben egy-két 
e vagy и félreütése, vagy a németalföldi város latin nevének Traiectum ad Rhenum 
helyett Traiccti ad Rhenumként való írása. Végül a leginkább szembetűnő tipográfiai 
hiányosságot kell megemlíteni: a belső címlapon a cím felett hiányzik a szerző neve. 
Ezek felsorolása a szerző kedves szófordulatát idézve „talán nem tűnik szőrszál-
hasogatásnak". Nem is tűnhet annak! Hiszem és remélem, hogy a kötetnek e rövid 
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keresztmetszetéből nemcsak a hideg-rideg tartalmi ismertetés, hanem az elismerés is 
kiolvasható a szellemi szülőföldjének múltját ismerő és szerető kutató iránt. 
(Boda Miklós: Stúdium és literatúra. Művelődéstörténeti tanulmányok. Pro Pannónia Ki-
adói Alapítvány, 2002, Pécs) 

M I K Ó GYULA 

Sánta Gábor: „Minden nemzetnek van egy szent városa" 
(Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából) 

Régen nem jelent már meg olyan irodalomtörténeti munka, amely pusztán filológiai 
megközelítésében is annyi újdonsággal szolgálhatott volna, mint Sánta Gábor mun-
kája. Ám az újraolvasott, „sok esetben évtizedek óta némaságra ítélt szövegeket" 
nem hagyja magukra; „szóra bírásuk nyomán" - „az antikváriumi di lemmák" és a 
„naiv hermeneutika" Kulcsár Szabó Ernő általa is idézett buktatóit elkerülve - meg-
fogalmazni igyekszik a korszak magyar prózája alapján a századforduló Budapest-
képének értelmezését és leírását (10.). Mindezt annak szem előtt tartásával, hogy 
nincs kielégítő válaszunk „arra a kérdésre, hogy mi mindenre kell gondolnunk, ami-
kor a »századforduló i t emlegetjük" (7.). Vagyis újraolvasást kell végrehajtanunk. 
„Molyolást. Portalanítást" a könyvtárakban és az antikváriumokban, az „irodalom-
tárban". Tanulmányaiban a maga „sajátos újraolvasásának tanulságait" (9.) összegzi 
Sánta Gábor és eközben kánonvizsgálatot is tart. A szövegek megmozdulnak és nyo-
mukban mások is, új fényt vetve akár egy teljes irodalmi irányzat művelőire is, egész 
sor irodalmi kérdésfelvetés megoldására, korok ábrázolására, még ha a „hitelesség" 
mindennemű vizsgálata nélkül is, csupán a műre koncentrálva (10.); olykor puszta 
adatközlés gyanánt a terjedelmes szöveguniverzum számbavételénél a bőség zavará-
val küzdve, olykor pedig a mutatványokkal hangsúlyozva magát a „kordokumen-
tum"-szerű értelmezés lehetőségét is. Szerencsére csak olyan formában és mértékben, 
hogy ez még számon kérhető módon se váljék meghatározóvá. 

„Miért éppen Budapest?" - teszi fel kérdését a szerző tanulmánykötete bevezető-
jében (12.). Á lehetséges válaszok kijelölik a következő tanulmányok szempontrend-
szerét: a nagyvárosiasodás „a modernitás meghatározó időszaka történelmünkben", 
sőt ezzel egybeesik az irodalmi modernitást bevezető-megteremtő időszak is literatú-
ránk történetében. Sánta Gábor vitathatatlannak érzi e nagyvárosiasodási folyamat-
ban és az általa inspirált szépirodalomban Budapest emblematikus szerepét. (Kérdés 
azonban, vajon leszűkíthető-e ez a kijelölés a nagyvárosiasságra és az e köré építke-
ző irodalomra. Nem tágabb-e, magának a vágyott központ megteremtésére irányuló 
törekvéseknek a fikciójaként, illetve netán még szűkebb-e és valóban csak arra a bő 
harminc évre vonatkoztatható csupán, amelyet a nyolcvanas évektől a tízes évek 
közepének metropolisszerű élményvilága, teremtett irodalmi valóságának és világá-
nak meghatározottsága jellemzett.) 

Első tanulmányában - „Vajon ki ne viseltetnék érdekkel az ország fővárosa iránt?" 
(A XIX. századi magyar próza Budapest-képe) - ennek az emblematikus szerepnek a lét-
rejöttét és kialakulását igyekszik bemutatni sokszínűen, a regény születése előtti kü-
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