
szempontból teljes egészében befogadhatóvá és
méltö módon értékelhetövé tenni? Vállalva az
ideológia és az esztétika szembesítését, Király
István olyan megoldást akar találni, amelyben
feloldódik a negatív világnézeti és a pozitív
esztétikai értékelés abszurd különélése. (A job
bik változatot említettem csupán, hiszen Kosz
tolányival kapcsolatban létezett negatív ideoló
giai megítélésből származtatott negatív esztéti
kai minősítés is.) A Vita és vallomás szerzője

arra tesz kísérletet, hogy világnézeti és filozófiai
oldalról is alátámassza azt a befogadói élményét,
hogy Kosztolányi nagy író, akinek művei, úgy
érezzük, egyre inkább kapcsolódnak jelenünk
legidőszerűbb, mindenkit személyes létében
érintőkérdéseihez. Így talál rá a részvétetikára, a
türelem és a megértés erkölcsére. a _vendéglét
nek", a világra való rácsodálkozásnak a görög
ségíg vísszavezethetö, de Kosztolányinál újra
eleven életre kapó magatartására, képességére.
Marxista szempontböl, mai világkontextusba he
lyezkedve érvel Kosztolányinak nem csupán a
müveí, hanem etikai öröksége mellett is, bár
nem titkolja, hogy lényeges pontokon továbbra
is vitája van vele. Távolról sem apológiára, fel
tétel nélküli azonosulásra törekszik, hanem vi
tázó megértésre.

Úgy hiszem, az olvasó vagya recenzens felada
ta is csak ez lehet. Az, aki ennyire feltárja
.Kosztolányí-olvasatának" személyes előtörté

netét, aki ilyen nyíltsággal vállalja saját ideoló
giai-világnézeti előfeltevéseit, aligha számít
fenntartások nélküli egyetértésre. Király úgy
látja, hogy korunk etikai dilemmái közül a leg
fontosabb a .szoígaíarenka" és az "önmegva
lósítás-etika" közöttí viszony kérdése. Az emberi
lényeget torzítja el, ha egyiket a másiknak aláren
deljük. ez a kétféle etika .rnínden valós közösség
ben egybe kell hogy essék". Kosztolányinál 
véli - ez az egyensúly megbomlott az utóbbi,
vagyis az önmegvalósítás javára. Műelemzései

nek kritikus megfigyelései voltaképpen egytől

egyig ebből az alapvető tételből indulnak ki.
Kosztolányi értékeit, sajátos etikáját, ennek az
etikának az időszerűségét tehát azon az alapvető

korlátozottságon belül igyekszik feltárni és fo
galmilag megragadni, amit véleménye szerint
ennek az írónak az índíviduumra-összponto
sítottsága, társadalomfelfogásának szelíd anar
chiája jelent.

A könyv olvasói közül azok, akik szerínt nem
feltétlenül szerenesés éppen ennek a fogalom
párosnak az alapján Kosztolányi műveihez köze
lítenünk, természetesen majd minden elemzés
ben találnak vitatnivalót. Azt az egyoldalúságot,
amelyet Király a .szolgalatetíka" kizárólagos kö-
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vetelésének nevez, alighanem súlyosabban
diszkreditálta a történelem, mint az "individua
lista önépítést". Svajon melyik volt az az ideális
közösseg, ahol a kettő makulátlanul egybeesett?
Miért csak a .szolgalatetíka" fogalma szívhatja
magába Király Istvánnál az "önmegvalósítás
fogalmát, fordítva ez miért nem lehetséges?
Egyáltalán: helyes-e ez a merev, fogalmi el
választás, nem kellene-e tőle eltekinteni? Súlyos
kérdések ezek; a Vita és vallomás, ha más
erénnyel nem rendelkezne, már ezeknek a
kérdéseknek az elodázhatatlan, parancsoló erejű

felvetésével is jelentőset cselekedett volna. De
hát ennél jóval többet találunk ebben a könyv
ben: a teljes szakirodalom ismeretén nyugvó,
fölényes módszertani tudással kidolgozott müín
terpretációkat; irodalomtörténeti kulcskérdé
sek invenciózus újrafelvetését, egy-egy prob
léma eszmetörténeti hátterének izgalmas bemu
tatását. Kár lenne, ha ez a _vitázó megértésre"
törekvő könyv irodalmi életünk megosztottsága
következtében csak dicshimnuszokban vagy
néma elutasításban részesülhetne. Megérdemli a
megértő vitat, s éppen azok részéről várhatjuk el
ezt, akiknek érdemi vitájuk van Király Istvánnal.
(Szépirodalmi)

Angyalosi Gergely

ITörténelem

Könyvek Szent Istvánról

Szent István Emlékkönyv Szerkesztette Serédi
jusztinián, a reprint válogatott kiadás szer
kesztését Török józse! végezte.
A közel kétezer oldal terjedelmű,háromkötetes,
monumentális tanulmány-gyűjtemény1938-ban
jelent meg. A mostani reprint válogatás az erede
ti ötven tanulmányból a húsz legjelentősebbet

közli. A szerzők a magyar történelemtudomány
kiemelkedőegyéniségei, akik nemzetközi téren
is a legkiválóbbak közé tartoztak vagy tartoznak.
Néhány név elegendőennek bizonyítására: Alföl
di András, Balogh)ózsef, Ember Győző,Gombos
F. Albin, Huszár Lajos, László Gyula, Moravesik
Gyula, Pais Dezső, Szekfű Gyula, Szentpétery
Imre, Váczy Péter. Szent Istvánt és korát ma is az



Ő alapkutatásaiknak köszönhetöen ismerhetjük,
mindezt ékesen bizonyítja a legújabb "Magyar
ország története" e kort tárgyaló kötete (Bp.
1984) is. A gondos mérlegelést igénylő válo
gatás eredményeként a tanulmányokat egybefú
ző szerves egység megmaradt, és a gyűjtemény

sokrétűsége megőrződött. Túlzás nélkül állítha
tó, hogy az idei megemlékezés kiemelkedő

eseménye e reprint válogatás-kötet megjelente
tése. (Szent István Társulat)

Szent István tisztelete
Szerkesztette: Török Józse!
A Szentjobb országos útját kísérö kis könyv első,

történelmi jellegű részében Szent István éle
téről, szentté avatásáról, valamint a Szent Jobb
történetérőlkap az olvasó a legújabb, tudomá
nyos kutatásokon nyugvó, rövid, világos átte
kintést. Utána énekek következnek, közöttük a
teljes vecsernye, amelyhez kiegészítésül, "ad
libitum" a középkori hazai gregorián ének
néhány jeles tétele csatlakozik. Mohács előtt

hazánk székesegyháZaiban, a káptalanok, monos
torok templomaiban, ezekkel dicsérték a szent
királyt. Utána litánia, imádságok, ájtatosságok
következnek. Végül pedig középkori latin nyelvű

költészetünk néhány remekének (szekvenciák,
zsolozsma) fi sgyar változata Sík Sándor és
Csanád Béla míves fordításában. A szépen meg
formált kötetet Molnár C. Pál 1938-ban készített
metszetei még vonzóbbá teszik. Az 1988·as
hazai könyvárakat ismerve az olvasó csodálkozik:
még ma is lehet ilyen olcsó áron és ilyen
minőségben könyvet kiadni? Az ünnepelt nevét
viselő kiadónak ezért is méltán jár köszönet.
(Szent István Társulat)

István király emlékezete
Szerkesztette. Király László
A Bibliotheca Historica történelmi és művelö

déstörténeti sorozat keretében látott újra napVI
lágot az 1971-es jubileumi évben megjelent
kötet, amely most némi kiegészítést is tartalmaz.
A bevezetőt Györtfy György írta, a képanyag a
tavaly elhunyt Dercsényi Dezső szakérteimét
dicséri. A koronázási jelvények bemutatása után
Szent István törvényei, Intelrneí, legendái követ
keznek, valamint két oklevele és a krónikák reá
vonatkozó feljegyzései. A szép kivitelű könyv a
legfontosabb források közreadásával ápolja a
szent király emlékét. (Európa)

Bogyay Tamás: Stephanus rex
A Münchenben élő neves történész-e-művészet

történész egy évtizeddel ezelőtt, Szent István
születésének ezredik évfordulójára írta ezt a

nagy erudíciöt fölhalmozó és mégis, mindenki
számára megközelíthető élet- és korrajzot. A
tudós szerző kiválóan ismeri és bőségesen

használja a hazai szakirodalmat. A modem tör
ténelmi forcáskritika és a lélektani kutatás
eredményeinek fölhasználásával a következő

kérdésekre keresi a választ: Milyen volt az állam
alapító szent a maga emberi valóságában? Milyen
eszmék és érzések vezették cselekedeteit? Mi
nagyságának titka és hogyan lett a magyarságon
túl az egész nyugati kereszténység szentje? A
könyvet a megírása óta eltelt néhány esztendő

nem tette elavulttá, különben is nem egy hazai
kiadónál majdnem ennyi egy könyv átfutási ideje.
A Képes Krónika Szent Istvánról szóló részének
színes miniatúrái szépen, harmonikusan illesz
kednek e kiváló műhöz, (Ecclesia)

Szántó Konrád:
Boldog Gizella első magyar királyné élete
A ferences szerző többet nyújt, mínt amennyit a
cím ígér. Gizella életrajza mellett ott van a
korrajz, valamint tiszteletének története. A ma
gyar egyháZtörténetícás eddig adós volt ezzel az
életrajzzal, aminek részben a források szűk

szavúsága volt az oka, részben pedig az, hogy a
történészek inkább Istvánnal foglalkoztak és
Gizellát csak vele kapcsolatban tárgyalták. A
kötet értékét a jól megválasztott színes illuszt
rációk jelentős mértékben emelik, illetve az
írottak megelevenedését hathatósan segítik. Ki
emelkedően érdekes Gizella 1060 körül ké
szitett sírkövének részlete. (Ecclesia)

•
Gábriel Asztrik: A párizsi egyetem és annak
magyar tanárai, baUgatói (1495-1525),
University of Notre Dame, Indiana, USA,
1986.
"Párizs a világnak az az ötezer hektámyi területe,
ahol a legtöbbet gondolkoztak, legtöbbet írtak,
legtöbbet publikáltak" - elevenítette fel
nemrég Giraudoux gondolatát Pierre Chaunu.
Annak ellenére, hogy túlzásnak vagy önhitt
ségnek tűnhet ez a megállapítás, igaz. S ha
kezünkbe vesszük Gábriel Asztrik legújabb köny
vét, az előszó első soraiban szemünkbe ötlő "on
revient a ses premiers arnours" közmondas
mögött azonnal felfedezzük a lényeget, a
legfontosabbat. A szerzöt nem csupán a Sor
bonne és a College de France padjaiban és az
elbűvölően gazdag párizsi könyvtárakban eltöl
tött ifjúság vonzotta a valasztott téma felé, ha
nem annak fontossága, egyetemes és nemzeti
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jelentősége a döntő tényező. A kettős jelentőség

hangoztatása nem a recenziókban használatos
kötelező szóvirág, mert erre jelen esetben sem
mi szükség, Hazánkból a könyv szerzőjével

együtt sok tudós férfiú származott el idegenbe az
elmúlt fél évszázad alatt, különösen amikor
viharosra vált az idő. A humanisztika müvelöi
közül egyesek olyan töretlenül folytatták
munkásságukat, hogy mindvégig az egyetemes
kultúra peremvidékén maradtak. Mások meg
olyan sikeresenvették be ennekfellegvárát, hogy
közben magyarságukat véglegesen elveszítették.
Gábriel Asztrikon kívülegyetlen külföldre került
magyar történésznek sem adatott meg az, hogy
egyszerre legyen az egyetemes és a magyar
történelmi kultüra, történelem világszerte elis
mert kutatója. A "világszerte" jelzővel azonban
óvatosan kell bánni, mert éppen hazánkban a
legszűkebb szakmai körökön kívül őt csak pre
montrei kanonok-társai ismerik. Párizsi tanul
mányai után 1936-ban a budapesti Pázmány
Péter Thdományegyetemen "summa cum laude"
eredménnyel doktorált. Ennek ötvenedik évfor
dulójára jelent meg a műveit tartalmazó biblio
gráfia, pontosan 150 könyv, tanulmány adatait
közölve, (Vajon van olyan hazai könyvtár, ahol ez
mind megtalálható?)

A jubileumi évben látott napvilágot a 151.,
újabb műve, amelyik szimbolikusan megko
ronázza az egyetemtörténet-kutatásnak szentelt
életművét, s témaválasztásával hitet tesz magyar
sága mellett. Gábriel Asztrik könyvében a párizsi
egyetem magyar tagjainak 1495-1525 közötti
akadémiai pályafutását írja le. A kutatások az
angol-német náció (ahová a magyar is tarto
zott) receptorainak eddig még nem publikált
feljegyzésein alapszanak, amelyek a Uber recep
torom-ban maradtak fönn. XII. Lajosuralkodása
alatt (1498-1515) tekintélyes számú magyar
egyetemi hallgató jött Párizsba, és ez folytató
dott I. Ferenc uralkodásának (1515-1547)

Számunk írói

első évtizedében is. Néhány magyar, mm,
például Várdai Balázs, magas tisztségben széles
körű tevékenységet folytatott. A tanulmányok
tárgyalásán túl a szerzö új adatokkal szolgál arról
is, ki hová került a párizsi egyetem után. Az
ugyancsak kiadatlan Uber procuratorumban
találhat6, magyar szerzőktől származó bejegyz
ések szintén említésre kerülnek. A Uber perga
mineus, mint hivatalos kalendárium a magyar
szentek ünnepeit is tartalmazza.

Gábriel Asztrikot ezen könyvén túlmenően

egész életművéért köszönet illeti meg, mert az ő
kutató munkája nélkül szinte teljesen ismeretlen
maradt volna az a legműveltebb értelmiségi
réteg, amely a középkor folyamán hazánkat, az
egyházat és a nemzetet egyaránt Eur6pa szellemi
életének legrangosabb központjához, a párizsi
egyetemhez kötötte.

Napjainkban az egész ország újra tanulja, hogy
az anyagi javakkaltudni kell gazdálkodni. Ez áll a
szellemi javakra is, és mindkét téren van tanulni
valónk más nemzetektől.

Abelga filoz6fiatörténész, Fernand Van Steen
berghen összes írását, kisebb-nagyobb tanulmá
nyait (beleértve az általa írt recenzi6kat) mind
összegyűjtötték, és megfelelő apparátussal ellát
va a Leuveni Egyetemen kiadták, hogy életműve

hatékonvan szolgálja a következő nemzedékek
tudós eszmélödéseir. Gábriel Asztrik sok-sok
tanulmánya hazánkban, de másutt is csak igen
nehezen hozzáférhetőfolyóiratok mélyén, még a
kutatók számára is majdhogynem hozzaférhetet
lenüllappang. Ideje lenne, hogy a magyar nem
zet történelmének felelősgazdái érdemben fölfi
gyeljenek Gábriel Asztrik életművére - mely
nek további gyarapodását szívből reméljük - és
azt gyűjteményes kiadás formájában itthoniak,
külföldiek számára egyaránt hozzáférhetővé te
gyék.

Törökjózse!

Doromby Károly újságíró, a Vigilia nyugdíjas főszerkesztője

Lukácsy Sándor irodalomtörténész, MTA Irodalomtudományi Intézet
Törökjózsef a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia professzora

640


