
választja, ettől a szer étett ől fordul el, és örök
re magára marad. Döntésével nemcsak saját
sorsát befolyásolja, hanem az egész világét is,
melynek ő is része . Ezért szólíthat fel vége
lemzésben a szerzö minden embert: "Hasz
náld szabadságodat!" (SzegletkőKiadó)

MONA KRISZTINA

HENRI BOULAD: ,
HASZNÁLD SZABADSAGODAT!

A világhírű katolikus teológus népszerűségét

nemcsak rendkívül élvezetes és mély lelkisé
get sugárzó előadásainak köszönheti, hanem
áldozatos tevékenységének is, amellyel hazá
jában, Egyiptomban megszervezte a Caritas
szeretetszolgálatot. Felkarolta a szegényeket
és az elesetteket, és olyan lelkesedéssel igye- KEDVES CSINSZKA! DRÁGA MIS!
kezett az egész világ figyeimét feléjük fordí- _ Babits és Csinszka levelezése _
tani, hogy önfeláldozását Franciaország pél-
dául magas állami kitüntetéssel jutalmazta. Kapcsolatuknak elenyésző nyomai vannak

Sokfelé járt a világban, sok katolikussal ta-. . csupán az életrajzokban, irodalmi lexikonok
lálkozott, és alighanem ezek az élményei ala- ban, a Babitsról szóló művek elemzései is kö-
pozták meg rendkívül színes és mély előadá- zömbösnek mondhatók e vonatkozásban. Ba-
sait, amelyek a filozófia, a teológia és a lelki rátság volt-e köztük, amelyre voltaképpen
élet területeit érintik. Nemrégiben megjelent mindketten vágytak, vagy szerelem, nem el-
kötete a huszadik századi gondolkodás egyik dönthető. Nincs leírva egyetlen levélben sem,
legvitatottabb és legnagyobb pesszimiz- hogy mi volt Csinszka szándéka, ám az két-
mussal szemlélt kérdését veti fel: szabad-e az ségtelen, hogy társa akart lenni Babits életé-
ember? nek. Szerepjátszó hajlamának egész kelléktá-
. Lenyűgözően egyszeru é? logikus érvelés- rát mozgósította leveleiben s nem lehet vélet-
sei vezeti el az olvasót az igenlő válaszig. Ki- len az sem, hogy Babits egyszer hisztérikának
indulópontja szerint a szabadság nem más, nevezte őt. Levelei kitárulkozóak, érzel-
mint a felelős választás lehetősége: "Szabad- mekben bőven áradók, bár feltehetően ő szin-
ságom abból áll, ha választhatom azt, ami va- ték. Érthető, hogy mást akart, mint amit a be-
gyok és amilyen vagyok." Az ember felül- teg Ady 'utolsó éveiben a Veres Pálné utcai
emelkedik a' megváltoztathatatlan dolgok lakásban kapott. Apol önönek érezte magát
korlátain, tudatosan elfogadja őket, és cselek- mellette, pedig eredendően mindig ragyogni
vő, teremtő életet él, ami szabaddá teszi. E1- akart. A Babits-levelek _ a költő rejtőzködő
fogadja az isteni törvényeket, amelyeket nem természetéhez híven - visszafogottak, feszé
tehernek tekint, hanem felismeri, hogy azok ' . lyezte őt ez a kapcsolat, olykor terhes is volt
valójában saját belső törvényei is, amelyek az számára. Szabó Lőrincnek lehetett igaza, akit
igaz emberi élethez vezethetik el. Segítségük- Csinszka Babitsnak "csúnya, szemüveges és
kel el tudja dönteni, mi a jó és mi a rossz. A kellemetlen fiú" -nak nevezett, s aki ezt írta
legfontosabb törvény természetesen a szere- naplójába: "Mihály Adynéval kibékült. Rop-
tet; amely felemelhet az igazi, krisztusi sza- pant ellenszenves és roppant vonzó nő." Az
badsághoz. Sokan félnek a döntés és válasz- .itt közölt levelek 1919 tavaszán-nyarán és
tás e lehetőségétől és felelősségétől. Nem 192D-ban keletkeztek s arról tanúskodnak,
mernek szembenézni a krisztusi keresztút ki- hogy a sokfelé, irodalomra, politikára figyelni
hívásaival, pedig csak akkor szabadulhatnak kénytelen Babitsot fölzaklatta a rázúduló ér
meg lelkük korlátaitól, ha Krisztusnak adják zelmi áradat. S bár szeretettel s nyilván nem
magukat. hideg érzésekkel válaszolt, vagy éppen írt

Boulad itt az IGEN és a NEM szabad- Csinszkának, tapintatosan inkább távol tar-
ságával ismerteti meg az olvasót. Szerinte az totta magától a "Csinszkafiút" . Lényegében a
érett ember mások iránt érdeklődik, megérti Csinszka-Babits-kapcsolat mindkett ójük éle-
és elfogadja őket, és biztonsággal ki meri tében epizód volt. Emberi történet. Ommagu-
mondani az IGENt. Az áldozat útján járva kat keresték benne, ám tudnivaló, hogy szét-
szabadítja meg önmagát, és jut el s~abadsága tartó utak nem találkozhatnak. Ez derül ki a
végső értelméhez, a szeretethez. Aki a NEMet
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gondos és az irodalomtörténet számára - az
életrajzi tények tisztázása céljából is - érté
kes levelezés közreadásából, a gondosan
összeállított jegyzetekből s a kort és 1919-20
bonyolult viszonyait feltáró utószóból, Ne
meskéri Erika színvonalas, értő munkájából.
(Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994)

PÁLMAI KÁLMÁN

A DUNA ÉS AZ OLT HANGJAI

A magyar-román kulturális kapcsolatok lassú
javulása az irodalom és a képzőművészet

mellett az utóbbi időben a zenei életben is
tükröződik. A közelmúltban a Kolozsvári So
ros Alapítvány támogatásával, hazai kiadás
ban látott napvilágot a fiatal magyar és ro
mán muzsikusokat tömörítő kolozsvári, de
Budapesten is rendszeresen vendégszereplő

Anonymus Együttes CD-je, amely magyar és
román kortárs - a közép-, illetve fiatal gene
rációhoz tartozó - zeneszerzők kamarakom
pozícióit tartalmazza.

Az album nyitószáma Cornel Taranu zon
gorára és vonószenekarra írt alkotása, a Pro
legomenes II., amely a 20. századi román
zeneszerzés klasszikusa, George Eneseu élet
műve előtt tiszteleg. A közel negyedórás, ti
zenegy egységre tagolódó mű előadását fölé
nyes technikai felkészültség és árnyalt dina
mika jellemzi; kiemelkedő a szólista, Nagy
Ibolya virtuóz, differenciált zongorajátéka.
Hollós Máté 1979-ben komponált lírai darab
jában (Dúli-dúli) megragadó a két klarinét és
a basszusklarinét hajlékony könnyedsége, a
három hangszer párbeszédének érzékeny lí
raisága.

A mindössze huszonhét esztendős Adrian
Borza 1994 tavaszán befejezett darabja, a fu
volára és magnószalagra készült Désin
tegration a merész, formabontó zeneszerzői

elképzelések tárháza. A mű - amelyet Filip
Ignat igényesen, mély átéléssel szólaltat meg
- a kollázstechnika segítségével gyökeresen
eltérő idősíkokat helyez egymás mellé; a szá
zadelő szecessziós stílusa, a kelet-közép-eu
rópai folklór és az elektronikus zene hatása
egyaránt kimutatható. Hasonlóan változatos
Dubrovay László tizenegy vonós hangszerre
komponált Concertója, amelyben markáns
disszonanciák és szokatlan effektusok egye
sülnek az európai késő romantika hangzásvi
lágával. Az Anonymus Együttes karmestere
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és művészeti vezetője, a kolozsvári Magyar
Opera dirigense, Szegő Péter zeneszerzői te
vékenységét a jazz-ihletésű Bartók-remekmű

címét (Kontrasztok) viselő kamaradarab rep
rezentálja, amelyben az afrikai és kelet-ázsiai
dallammodellek, valamint a rézfúvósok és
ütősök különleges hangszínkombinációi va
rázslatos atmoszférát teremtenek.

Az érdekes és színvonalas kortárs kompo
zíciók Pusztási Katalin zenei rendezői, illetve
Korom Loránd és Adrian Borza hangmérnöki
munkájának köszönhetoen plasztikus hang
térben, kiegyenlített arányokkal, korrekt mik
rofontechnikával szólalnak meg. (Hungaroion
Classic, 1994)

RETKES ATTILA

BÍRÓ FERENC: A FELVILÁGOSODÁS
KORÁNAK MAGYAR IRODALMA

Bíró Ferenc csaknem négy és félszáz oldalas,
nagyalakú monográfiája a 18. század máso
dik felének irodalmát foglalja össze, és saját
több évtizedes kutatómunkájának anyagával
együtt szintetizáló rendszerben adja elő.

Könyve minden bizonnyal az 1990-es évek el
ső felének legnagyobb szabású iroda
lomtörténeti vállalkozása. Hogy egy hosszan
tartó kutatómunka mikor érik meg az ilyen
fajta összegzésre, az belső ütemezés kérdése,
mindenesetre most egy bizonytalan, átmeneti
korszakban, zűrzavaros eszmék kavargása
közben jelent meg monográfiája, amikor az
érdeklődés előterében éppen nem a felvilá
gosodás hajdani gondolatai állnak, amikor a
könyvesboltok különféle miszticizmusokat,
okkultizmusokat, különös vallási szekták ta
nításait terjesztő könyvekkel vannak tele.

A monográfia Csokonai pályaképével zá
rul, tehát néhány évvel átlépi a 19. századot,
s a soproni evangélikus líceum rektorának,
Ribini Jánosnak egy 1751-ben keletkezett és a
magyar nyelv ápolására felhívó (egyébként
latin nyelvű) szózatának említésével kezdő

dik. E jó fél évszázad (irodalom)történetét be
széli el a magyar történetírás legjobb hagyo
mányait folytató értekező nyelven. Az érteke
zőstílusnak ezt a tudományági váltását (iro
dalomtörténész a történetírás diskurzusához
fordul) a tárgy indokolja. Az irodalom, a lite
ratúra fogalma a témául választott korszak
ban még mást jelentett, mint pár évtizeddel
később s ennek feltárása, elemzése másképp



megy végbe, mint a későbbi korszakoké; sok
olyan eszközt igényel, mely a társtudomá
nyok/ a művelődéstörténet s az általános tör
ténettudomány birtokában van. Noha a kifej
tés során nem maradnak figyelmen kívül a
műfajtörténeti szempontok sem, s ahol meg
jelenik a mai értelemben vett szépirodalom,
ott az irodalmiság vizsgálatára is sor kerül, a
megközelítés mégis elsősorban eszmetörténe
ti. Bíró Ferenc a 18. század közepén bekövet
kezett társadalmi, gazdasági változások által
lehetövé tett szellemi-kulturális átalakulások
ból indul ki. A 18. század közepén a kul
turálisan orientált (még meglehetősen szúk)
magyar társadalom két, egymáshoz képest is
elmozduló rétegből áll, a laicizálódó egyházi
értelmiségből és a múvelődö nemesség réte
géböl. Az értelmiség a társadalomban, a ne
messég a kultúrában akar magának új helye
ket elfoglalni. Előtérbe kerül a nemzeti nyelv
kérdése s evvel elkezdődik az addig egységes
literatúrafogalom felbomlása. A literatúra ko
rábban nagy gyűjtőfogalomvolt, mely magá
ba olvasztott minden írásos anyagot a szép
irodalomtól a tudományokig. Most a nemzeti
nyelv vonalán megkezdődik a szépirodalom
lassú fejlődése, a latin pedjg a tudomány
nyelve marad. A szépirodalom (a szó maga
csak sokkal később, a nyelvújítás után hono
sodik meg) főleg idegen rnúvek fordításából
áll, a latinul íródó tudományos munkák vi
szont megtelnek a nemzeti ügyekkel kapcso
latos kérdésekkel. Ebből a furcsa helyzetből

nő ki a magyar felvilágosodás. Bíró Ferenc
két nagy körben járja körül. Előbb a történeti
kifejlődését elemzi, a késői barokkal és Falu
dival kezdődő szakaszt/ aztán a nemesi iro
dalom újraerősödését egy portréláncolatban
veszi sorra (Haller Lászlótól Fekete Jánosig) s
ezt követi a felvilágosodás áttöréséről szóló
l}agy fejezet, Orczy, Bessenyei, Barcsay,
Anyos, Báróczi pályaképe. Ez a könyv tör
téneti-irodalomtörténeti első köre. Ezután egy
tematikai kör épül a téma köré: előbb az esz
mék/ majd a műfajok vizsgálata. Az eszmék
ről szóló részben olyasmikről esik szó, mint
a nyelvkérdés, az irodalom és a filozófia kap
csolata/ a vallásosság szerepe. A műfajokat

tárgyaló - szorosabban irodalomtörténeti
nek számító - könyvrész a kötet terjedelmé
nek valamivel több, mint felét foglalja el. A
regényról. a színműirodalomról és a költé
szetről szól. (Akadémiai Kiadó)

KENYERES ZOLTÁN

398

. STANISLAW VINCENZ:
TÁJAK-TÖRTÉNELEMMEL

A nálunk kevésbé ismert lengyel író esszé- és
szépirodalmi munkáiból ad válogatást a Je
lenkor Kiadó Kis-Európa sorozatának új da
rabja. A kiadás a Soros-alapítvány East-East
programjának támogatásával készült el. Vin
cenz esszéinek időszerűségétjelzi a sorozat és
a program léte; azt valósítják megJ amit az író
sürgetett: a közép-európai népek közeledését,
kulturális cseréjét. Európa jellegzetessége a
sokszínűségen alapuló egység, a földrész ere
jét a regionalitás alapján létrejövő megújulás
adja. Vincenz arra figyelmeztet, ha nem ér
deklődünk egymás iránt, ezzel saját magun
kat becsüljük le. Ha létrejön a cserén, egymás
megismerésén nyugvó szellemi közösség, ak
kor a xenofóbia is lehetetlenné válik.

Az író élete maga szolgáltat példákat a
kulturális csere megvalósítására. 1939-ben
Magyarországra menekült, s 1946-ig élt itt.
Eközben igyekezett kitörni az idegen státus
ból, nyelvünk, kultúránk megismerésére töre
kedett. Ennek eredménye A táj mint a történe
lem háttere címú esszéje, mely az itt látott tá
jakról szól. A táj a történelem háttere, meglé
tével formál, de eredmény is, magán viseli az
itt élő emberek életmódjának nyomait is. A
Duna jelkép, tükrözi a különféle emberek kü
lönböző életmódját, de a különbözöség mel
lett az összefogást is szimbolizálja.

A tolerancia, a másság elfogadásának jegyé
ben íródtak a hasszidokról, a kolomeai zsidók
ról írott esszéi. A kötet az Egy hegyitanya leróni
kái címú írás zárja, melyben egy letűnt életfor
mának állít emléket nagyapja alakja felidézésé
vel. A nagyapa igazi gazda, a tájjal, természettel
harmóniában élő ember. Az ipari társadalom ál
tal még meg nem fertőzött világ az udvarháza,
ahol olyan emberek laknak. akiknek a szíve fel
tudná melegíteni az egész tájat. Ahol látszólag
semmi nem történik. "csak" felvirágzik az
egész vidék. Ahol nem fontos a haladás. Ahol
a nagyapa unokája annyira szereti a termé
szetet/ hogy titkon arra vágyik. egyszer majd ő

is ló lehet. Az unoka számára (akinek alakjában
az író magát rajzolja meg) mégis legtöbbet a
nagyapával folytatott beszélgetések jelentették.
Ezek alkalmával a nagyapa egyetlen dolgot
akart megtanítani: a beszélgetést. A türelmet, az
elfogadást. Hogy hallgassuk meg a másikat.
Szükségtelen mondani: a kötet egészének ez a
legfőbb tanítása. (Jelenkor, 1994)

LIPTAI CSILLA



KÉT KÖNYV DÉRY TIBORRÓl

1994 októberében volt Déry TIbor születésé
nek századik évfordulója. Erre az alkalomra
a jeles Déry-kutató, Botka Ferenc két múvel
is tisztelgett az író emléke és múve előtt. Az
emlék szó itt talán kissé anakronisztikus, hi
szen nyugodtan szólhatunk Déryről ma is
úgy, mint kortársunkról. aki formálta és szen
vedte napjaink még alig múltba tűnt jelen
idejét. Az egyik könyv a Magyar Irodalom
történeti Társaság Kiskönyvtára sorozatban
Megnyugodva és megbékélve címmel, "Tollvo
nások Déry Tibor arcképéhez" az írás jelleget
minösítö alcímmel jelent meg. A másik könyv
borítóján az író arcképe mellett ez olvasható:
Kortársak Déry Tiborról - interjúsorozat. ame
lyet Botka Ferenc készített és szerkesztett. Ez
a kötet a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa.
A két műből a nagyívű írói pálya és életmű

ma is élő, gyakorta érvényes mondandót hor
dozó jelenléte érződik és a szó kritikai értel
mében való vitatottsága, irodalomtörténeti le
záratlansága.

A Megnyugodva és megbékélve kötet az író
rejtett belső világát tölti ki intim fénye kkel;
gyerek- és fiatalkori meg későbbi emlékek a
világ idegen tájairól éppen úgy helyet kaptak
benne, mint az író által oly igen szeretett ter
mészet hanyag emberi kezelésének és pusz
tulásának mindennapos tényei. Mindezek a
könnyedebb. publicisztikus, az olvasóhoz
közvetlenül szóló "napok hordaléka" stílus
modorban. Botka pontos életrajzi nyomvona
lon haladva egy vibráló, néha különcnek, oly
kor ellenszenvesnek látszó remek intellektu
sú író életének beszédes mozaikjait tárta ol
vasói elé, igen gondos, pontos filológiai mun
ka eredményeképpen. A másik kötet fősze

replői az író kor- és pályatársai Domokos Má
tyástól Vásárhelyi Miklósig. Minden egyes
interjú nemcsak valaminő Déry-portré, de a
kérdezett - Déryvel más-más intenzitású
kapcsolatban álló - önportréja is. Ezekből a
beszélgetésekből kirajzolódik az író nagy for
mátuma, enyhén szólva zivataros élete, jelle
mének nem egy ellentmondása, ötvenhatos
szereplése, börtönévei. utolsó életszakasza.
Kiemelkednek a rendkívül érdekes interjúk
sorából is a Kosáry Domokossal és a Réz Pál
lal készültek. Kosáry mint egykori cellatárs
irodalomtörténeti szempontból is jelentős

emlékeket idéz a G. A. úr X-ben keletkezésé
ről, amelynek szövegét Déry felolvasásában,
a börtönszoba ágya szélén ülve, elsőként hall-

399

hatta. Réz Pál mint a Déry-nuívek jó részének
avatott szerkesztője s az író bizalmas barátja
szeretné, ha Déryt újra olvasnák az irodalmi
érdeklödésű olvasók, bár irodalmunk és kul
túránk mai állapotában csak a csüggedését
nem veszítette még el. Jogosan. Fény derül
arra is, hogy a hajdan rajongó hívek némelyi
ke reálisabban látja az író gondolati és múvé
szi értékeit. Mert nem kétséges, hogy az egye
temes magyar prózaírás egyik nagy alakjáról
szólnak Botka Ferenc beszélgetései. De nem
kétséges az sem, hogy egy eljövendő Déry
monográfiának is ő lesz értő szerzője.

PÁLMAI KÁLMÁN

BAKUCZ JÓZSEF: MEGALIT

A magyar költősors sokféle fátumosságára
jellegzetes újkori példa Bakucz Józsefé. Az
1929-1990 között élt alkotónak ez az első ma
gyaroszági kötete. Igazi és méltó síremlék is
egyúttal, kiállításában is, tartalmában is. Hét
kötet anyagát öleli fel, amelyek 1985 és 1988
között keletkeztek, s amelyeket hét emlékkő

nek tekinthetünk, olyan megalítnak. amely a
történelem előtti időkre utal, abban az érte
lemben mindenképpen, hogy e versek igazi
történelme csak most kezdődhet meg.

A szerző 1956-ban távozott szülőföldjéről,

s egy rövidebb párizsi közjátéktól eltekintve
mindvégig az Egyesült Allamokban élt és
dolgozott. A párizsi Magyar Műhely kiadásá
ban két kötete jelent meg (1968, 1973), s azóta
ez a posztumusz könyv az első, amely méltón
számot adhat a tehetségéről. A szakma tenné
szetesen ismerte, vagy inkább ismerni vélte
őt, hiszen a rnúvek összessége nélkül jóaka
rattal is lehetetlen az igazi értékelés. S e cél
hoz ad nagy segítséget, első jelentős lépés
ként e gazdag gyűjtemény.

Lehetetlen dolog egyetlen fogalommal jel
lemezni ezt a költészetet. Kétségtelen a neoa
vantgárd szemléletformáló hatása, könnyen
beugorhat a posztmodern sok mindenre al
kalmas fogalma, ezeknek az éveknek a Ba
kucz-verseire azonban sokkal inkább illő az
önjellemzés: "az új-szenzibilitás a neomitikus
költészet I egészen mási korszaka Napja van
felkelőben". A mítoszok iránti érzékenysége
régebbi keletű, a szenzibilitás radikális meg
mutatkozása pedig elsősorbantalán egy nagy
hatású szerelemnek köszönhető.

Mint műszaki foglalkozású, a tenné
szettudományok iránt is fogékony embertől,



Bakucztól talán még inkább elfogadhatjuk azt
a szemléletmódot, amely az egyetemesség
eszméjét képviseli mind a makro- és a mikro
kozmosz, mind az emberi történelem külön
böző dimenzióiban. Ez az eszme számára
magától értetődően etikát is jelent, s bár úgy
vallja, hogy "nincs rózsás labirint I és nem is
volt soha", reménykedik abban, hogy a lehe
tetlennek látszó legalább megkísérelhető.

(Magyar Műhely - Orpheusz)

VASYGÉZA

BRACHFELD F. OLIVÉR:
ÁRPÁD-HÁZI JOLÁNTA

Árpád-házi Jolánta aragóniai királyné neve
nem ismeretlen a középkor iránt érdeklődők

előtt. Spanyol földön Brachfeld F. Olivér
(1908-1967) tette népszerűvé előadásaival és
könyvével (Barcelona, 1942,1950),mely 1991
ben ugyanott katalán, 1993-ban pedig Szege
denmagyar fordításban jelent meg; az előbbi

a katalán autonóm kormányzat, az utóbbi az
OKTK Magyarságkutatás-program anyagi tá
mogatásával.

Brachfeld nem volt történész - bár 1957
ben spanyolul magyar történelmet adott köz
re -, s ezt el is árulja. Erzsébet szentté ava
tása kapcsán "lassú vándorútról a pápai kú
riánál" beszél, pedig oltárra emelése csak há
rom és fél évbe került. Szent Margitról szólva
Assisi Szent Ferencet emlegeti, holott Margit
domonkos volt. A magyar király küldötteit a
még ki nem alakult címerrel, "koronás
hármashalomrnal" képzeli el. Másrészt ilyen
kijelentést is megenged magának: "Spanyol
ország földjén Jolánta boldog lehet. A magya
rok közt sose lett volna az."

Mindent összevetve szemléletes képet fest
"a méltatlanul elfelejtett királynéról", akinek
históriáját "a megtestesült kötelesség törté
netének" minősíti. A korában ismert adatok
felhasználásával, de a képzeletet is segítségűl

híva jeleníti meg Jolánta Aragóniában töltött
tizenhat évét. Jolánta I. Hódító Jakabnak,
"sok asszony kedvesének" hites felesége s ki
lenc gyermekének anyja. Szó esik "a trón
öröklés kényes kérdéséről - Jolánta eredeti
leg minden fiának koronát szánt az ország
feloszlatása árán is -, a királyné végrendele-
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téről és utolsó útjáról Vallbona de las Monjas
("Apácaszépvölgy") ciszterci monostoráig,
ahol sírja ma is látható.

A magyar fordítás tele van nyelvi és tárgyi
tévedésekkel. Egy kis ízelítő: érsekség, apát
nő, szentelés, ispotályos lovag és III. Honori
us helyett apátság, rendfőnök, avatás, gyó
gyító lovas és III. Orbán (!) olvasható. Lefor
dítja a Papa Luna kifejezést - "Holdpápa"
-, pedig Luna a spanyol ellenpápa családne
ve. A pireneusi Cerdana grófságot mindig
összetéveszti Szardíniával (spanyolul Cerde
na). II. András cími között "Róma királya" is
szerepel. Természetesen Ráma (értsd Bosznia)
olvasandó. Ami pedig a "szicíliai herceget il
leti, a latin siculus meg a spanyol siculo va
lóban szicíliait jelent, de tudni illenék, hogy a
magyarországi latinban a székelyeket hívták
így. Hogy gróf helyett miért áll mindig her
ceg, titok. Mindenre felteszi azonban a koro
nát a teljesen félreértett Lope de Vega-idézet.

Anderle Ádám a szöveget jegyzetekkel
egészítette ki és - nagyon helyesen - figye
lembe vette a későbbi kutatások, így Vajay
Szabolcs munkáinak az eredményét. Tévedés
azonban itt is akad: az almogávarok nem a
keresztes háborúkban részt vevő aragón lova
gok, hanem több helyen bevetett katalán és
aragón zsoldosok voltak. Végűl egy jegyzet
szerint "a spanyol polgárháború a két totali
tarizmus - a fasiszta és a kommunista ideo
lógia - első nagy, véres harcát hozta. Ezek
az ideológiák motiválták a két fél küzdel
mét." Manapság a történelmet igazán nem le
het így .Jeegyszerúsíteni". Két nagy szövet
ség állt szemben egymással: az egyik oldalon
kommunisták, szocialisták, anarchisták, kata
lán és baszk szeparatisták; a másikon a falan
gisták mellett karlisták, más konzervatív
erők, a nemzeti egység és a centralizmus hí
vei. A katolikus főpapokat bizonyára nem a
fasiszta ideológia ihlette, amikor "keresztes
hadjáratról" beszéltek.

Örvendetes, hogy a József Attila Tudo
mányegyetem Latin-Amerika Története kuta
tócsoportja munkakörét a spanyol-magyar té
makörre is kiterjeszti, melyben nem kevés a
tennivaló. A kiadványokat azonban sokkal
nagyobb gonddal és hozzáértéssel kell elké
szíteni. (Szeged, 1993)

RÓNAI ZOLTÁN


