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A város és lakói
(Horváth József: Gyõr lakóinak 

mindennapi élete a 17. században)

Horváth Józsefnek a nyomdából 1995-ben kikerült kék 
könyvecskéje – érthető módon – szinte azonnal több szakma 
érdeklődését is felkeltette. A Győri végrendeletek a 17. szá-
zadból 1600–1630 című kötetet, amely jelzése szerint a I. volt, 
még két összeállítás követte: 1996-ban a második kötet, majd 
1997-ben a harmadik. E sorozat nemcsak – bár önmagában is 
jelentős – forrásközlésekkel gazdagította a hely- és jogtörténe-
tet, hanem példamutató precizitása révén a korszakban kelet-
kezett iratok szakszerű átírásának, közzétételének is etalonjává 
vált. Nem véletlen, hogy 2001-ben Dominkovits Péterrel ő ren-
dezte sajtó alá a 17. századi Sopron vármegyei testamentumo-
kat is. A végrendeletek közzététele mellett azok tudományos 
feldolgozását is párhuzamosan megkezdte a szerző. Már az 
első kötetben tucatnyi olyan, nyomtatásban megjelent saját ta-
nulmányára hivatkozhatott Horváth József, amelyekben a for-
rásanyagot egyház-, társadalom-, család-, vagy éppen könyv-
történeti szempontból elemezte, de nem kerülte el figyelmét a 
vallásos egyesületek, a temetkezési szokások stb. vizsgálatának 
lehetősége sem. Az általa feltárt és közzétett végrendeletek je-
lentőségét jól mutatja, hogy azokból – mint forrásokból – szá-
mos kutató készített önálló tanulmányokat.

Bár a végrendeletek feltárása és közzététele során Horváth 
József majd negyven közleményben tette közzé folyamatosan 
újabb és újabb szempontú elemzéseit, több mint húsz évet kel-
lett várnunk, hogy kezünkbe vehessük a monografikus össze-
foglalót, amely Győr lakóinak mindennapi élete a 17. század-
ban címmel – elegánsan időzítve, a szerző 60. születésnapján 
– jelent meg.

Az sem lett volna ugyan kis eredmény, ha e kötetben Hor-
váth József a már napvilágot látott elemző írásait egybefűzve 
tette volna közzé; de a szerző inkább a nehezebb utat válasz-
totta, s a tőle megszokott visszafogottsággal már a bevezetőben 
jelzi, hogy a „kötet alapját 2008-ban benyújtott, majd a követ-
kező évben megvédett PhD-disszertációm képezi. Az azóta 
eltelt időszakban csupán néhány újabb győri testamentumot 
sikerült a 17. századból fellelnem, azok tartalma az általam ko-
rábban leírtakat érdemben nem befolyásolja – így a kvantitatív 
elemzéseket alkalmazó fejezetek számsorain nem változtattam. 
Kiegészítettem viszont – az újabb időszak témám szempont-
jából legfontosabb tanulmányait, illetve forrásközlő köteteit 
számba véve – az első fejezet kutatástörténeti áttekintését, és 
igyekeztem figyelembe venni a várostörténeti kutatások újabb 
eredményeit is.” E látszólagosan apró kiegészítés azonban gya-
korlatilag új horizontot jelent Győr várostörténetének kutatói 
számára, hiszen a szerző egy naprakész, szemléletében is kor-
szerű, (nem csak) témájához, kutatási területéhez alkalmazko-
dó és alkalmazható tudománytörténeti összefoglalást – és vele 
kiváló bibliográfiát – ad.

E stabil alapon nyugszik a nyolcszáznyolcvan testamen-
tum szakszerű elemzéséből kinyerhető adatokra épülő – min-
den szempontból – korszakos monográfia. Az öt nagy vizs-
gálati egység – Kik voltak Győr lakói a 17. században?, A 
mindennapi élet keretei, A mindennapi élet körülményei, Az 
ünnepek, Készülődés a halálra – alfejezeteinek révén kézzel-
fogható közelségbe hozza Győr 17. században élt polgárainak 
hétköznapjait. A város lakóinak összetételét vizsgáló fejezet 
a polgárok jogállásának, társadalmi tagozódásának tisztázá-
sa mellett elemzi azok származását, nemzetiségi összetételét, 
foglalkozás szerinti megoszlását és vallási viszonyait is. A 
mindennapi élet kereteinek vizsgálata során a szerző külön 
elemzi a családok nagyságát, összetételét, azok állandóságát 
és a gyermekek számát. A párválasztás (lehetséges) szem-
pontjai mellett a házasodási és újraházasodási szokások sem 
kerülik el figyelmét. De képet kaphatunk a családok minden-
napi életéből is, a belső konfliktusok, illetve a gyermekek csa-
ládon belüli megítélésének, helyzetének elemzése által. Nem 
mellékesen, e fejezet nem kevés tévesen hagyományozódott 
és rögzült tévedést igazít ki!

Igazi módszertani bravúrral elemzi Horváth József a vá-
rost, mint közösséget. A meghatározó rokoni és kereskedelmi 
kapcsolatokon túl számba veszi az iskola, az oktatás és az 
írásbeliség szerepét a testálók mindennapi életében, de kitér a 
városon kívüli kapcsolatok fontosságára is, amely – gondol-
junk csak a város e korszakbeli „újranépesedésére” – még két 
évszázad múlva is meghatározó lesz Győr társadalmi-gazda-
sági életében.

A monográfia „klasszikus” – számos társtudomány által 
sokszor idézett és felhasznált – forráselemzései a mindennapi 
élet körülményeit tárják az olvasó elé. A ház és lakás értékén, 
nagyságán, beosztásán, a lakás berendezésén és díszítésén, a 
konyha felszerelésén túl a férfi- és női viselet egyes darabjai, 
a ruházat anyagai, a viseleti darabok beszerzése és öröklése 
az értő elemző számára mind-mind kiolvasható a végrendele-
tekből. A szerző fegyelmezett önmérsékletét mutatja, hogy a 
személyes tárgyak (könyv, ékszer, készpénz) használatának és 
hagyományozásának vizsgálatakor – melyek között a könyv-
kultúra Horváth József egyik kedves kutatási területe – is meg-
tartja a kötet belső arányait. A témában tett új „felfedezését” is 
inkább az 1211 lábjegyzet közé utalja, minthogy megbontsa a 
könyv szerkezeti egységét.

A 17. században élt – illetve ekkor végrendelkező – győ-
ri polgárok hétköznapjai mellett, az emberi élet fordulóinak 
(családi) ünnepi alkalmai közül különösen érdekes adatokat 
olvashatunk a kézfogóval, a hozományokkal, illetve a temetési 
szertartásokkal kapcsolatban. Ez utóbbi talán természetesnek is 
mondható, hiszen a monográfia elemzett adatai a halálra való 
készülődés legfontosabb – írásban is ránk maradt – dokumen-
tumaiból, a végrendeletekből származnak.

A szerző – saját megfogalmazása szerint – a kvantitatív 
vizsgálódásokat és leíró jellegű bemutatásokat együttesen igye-
kezett alkalmazni, abban a reményben, hogy így teljesebb és 
hitelesebb képet sikerül alkotnia a 17. századi győri polgárok 
mindennapi életéről – és így sikerül talán kiküszöbölnie azon 
„buktatók” egy részét, amelyekre a kvantitatív végrendelet-
vizsgálatok külföldi művelőinek kritikusai már régebben felhív-
ták a figyelmet. Az egyensúlyteremtés sikerült, s a monográfia 
mind szemléletében, mind a feldolgozás minőségében méltán 
beilleszthető a módszertani példaként tekintett „Annales”-
iskola darabjai közé, úgy, hogy azok némelyikét az elemzések 
sokszínűsége, precizitása révén bőven meghaladja.

A munkát sokadszor újraolvasva kijelenthetjük: sikerült a 
szerző azon törekvése, hogy „a kötet a Győr története, valamint 
a mindennapi élet, mint kutatási téma iránt érdeklődők széle-
sebb köre számára is érthető és élvezhető legyen”.

(Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 2017)
Perger Gyula

Monográfiák ideje
(Sturm László: Vas István)

Nagyjából a nyolcvanas évek eleje óta tart a magyar iro-
dalomban az a senkinek nem jó érték- és tudatzavaros állapot, 
amit felületes megállapítással a művészetbe belopódzó napi 
politika illetéktelen térhódításának is lehetne nevezni. Addigra 
a régi népi-urbánus ellentét ugyan stílusban-mondandóban a 
hosszú évtizedek folyamán feloldódott, a szekértáborok elbon-
tásában azonban senki nem volt érdekelt. A lőállások megma-
radtak, a küzdő felek köntöst váltottak, attól kezdve „európai-
ak” és „provinciálisok” álnéven folytatják az eredményre nem 
vezető operett-küzdelmet, amit leginkább a valós értékrend és 
a hagyomány sínylett meg, és következményeiben sínyli meg 
még ma is, és ki tudja, még meddig.

Ennek a jobbára virtuális, ám szerfölött kegyetlen és igaz-
ságtalanságokkal telített háborúnak leginkább jóvátehetetlen 
vesztese a jelenkori irodalomtörténet-írás, azon belül a klasz-
szifikáció végzetes elmaradása, amely a Nyugat harmadik 
nemzedéke utáni minden nemzedékről elmondható. Ennek 
következménye, hogy a hatkötetes és további három pótkötet-
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tel kiegészített A magyar irodalom története óta nincs olyan 
irodalomtörténet-kísérlet – pedig készült azóta jó néhány –, 
amely értékszemléletében s ítéleteiben ne lenne szubjektiviz-
mussal és irányzatos elfogultságokkal terhelt.

Az utóbbi időkben azonban mintha javulni látszana a 
helyzet. Köszönhetően annak is, hogy a józanabb szemlé-
letű – elsősorban a fiatalabb korosztályból kikerülő – iro-
dalomtörténészek rájöttek a helyzet tarthatatlanságára, arra, 
hogy az irodalom számtalan nézőpontja, az egyes stílusje-
gyek, világlátások különbözősége, a színvonalas napi kriti-
ka rendszeres hátralékai, a közvetlen hagyományok követ-
kezetlen tagadása hovatovább Augiász istállójává változtat-
ják az irodalmat, amelyben a későbbiekben a hozzáértőnek 
is nehéz lesz eligazodnia, hát még az olvasóközönségnek. 
Ez a tarthatatlan helyzet kisvártatva az egész irodalom gyó-
gyíthatatlan felhígulását, evvel együtt pusztulását hozhatta 
volna magával.

A gyógyír minderre tárgyilagos, tudós, nem a készítőjüket, 
hanem alanyukat fényező, a tájékozódást segítő monográfiák 
egész sora lehet, ami ugyan nem szünteti meg a többnyire 
kicsinyes, „percemberkés” haszonra dolgozó szekértáboro-
kat, de legalább enyhíti a közöttük mesterségesen kialakított 
feszültségeket.

Nem tagadható a hegynyi – majd fél évszázados –, a jelen 
s a közeljövő irodalomtörténészeire váró feladat nagysága. 
Nem tagadható az sem, hogy azok közül legelsőbb a legki-
emelkedőbbeket kell elhordani, mielőtt azok is a feledés jóté-
kony homályába vesznek. Hogy csak néhány, majdhogynem 
pótolhatatlan nagy hiányzót említsek: késik pl. a Szentkuthy-, 
Veres Péter-, Németh László-, Pilinszky-, Kálnoky-, Juhász-
monográfia, ideje lenne elgondolkodni a nemrégiben lezárt 
életművű alkotókról írandó monográfiáról is, pl. Parancs Já-
nosról, Petri Györgyről, Utassy Józsefről, Csoóri Sándorról, 
Nagy Gáspárról.

De azért elindult valami, és nemcsak az MMA-nál, ahol 
sorozatban jelenítik meg a kismonográfiákat – pl.: Albert 
Gáborról, Ágh Istvánról, Kiss Benedekről, Marsall László-
ról stb. –, hanem más tudós-körökben is, gondolok itt hir-
telen Borsodi L. László nemrégiben, a Kalligram Kiadónál 
megjelent kitűnő – bár a széles olvasóközönség által nehezen 
befogadható, eleve doktori disszertációnak készült – Baka 
István-monográfiájára. A feladat hatalmas, de legalább értel-
mes munkát ad az irodalomtörténészek több generációjának.

Esetünkben éppen Sturm Lászlónak, akinek a nagyszerű 
és igen alapos Marsall László-kismonográfiája (2014) után 
már a második munkáját adta ki az MMA: a Vas István élet-
művéről szólót. Mit tagadjuk: Vas Istvánt és életművét a ha-
lála (1991) óta eltelt több mint két és fél évtizedben a feledés 
csöppet sem jótékony homályába taszította a felszínesen mű-
ködő, s minden hanyagságát az állítólag „felgyorsult” időre 
fogó zsurnál-emlékezet, amely csakis az éppen kézzel meg-
ragadható jelen idejű történéseket képes tudomásul venni. 
Ideje volt tehát Vas életműve feltámasztásának, mint ahogy 
barátjának és nemzedéktársának, Kálnoky Lászlónak nemkü-
lönben elérkezhetne az ideje.

Vas István babitsi léptékű költő volt és kiváló ember, nem-
zedékek mestere, útra bocsátója Kormos Istvántól Juhász 
Ferencig, Várady Szabolcsig, Sumonyi Zoltánig. Ezenkívül 
nagy vallomástevő, aki képes volt önmagát és művét a rá 
jellemző bölcs iróniával a külső szemlélő szemével láttatni. 
Szinte napló helyett írt prózája (Nehéz szerelem, Mért vijjog 
a saskeselyű?, Igen is, nem is stb.) pedig a jövendő nemzedé-
kek számára nélkülözhetetlen ön- és korvallomás, a költészet 
mesterségének, a költő-mivoltnak kátéja.

Nem véletlen, hogy Sturm László is jó érzékkel ezekre 
a prózai munkákra alapozza monográfiáját, mintegy Vassal 
magával igazolva a költő életművének rajzát. S mivel Sturm 
az ihletett irodalomtörténészek-kritikusok azon fajtájához 
tartozik, akiknek fontosabb a megértés, a tanulmányozott-
szemlézett műben élés, mint az ítélet, nem is vállalkozik az 
egyelőre lehetetlenre: Vas szellemi nagyságának irodalom-
történeti kiemelésére. Bajos is lenne egy ilyen kísérlet, mi-
vel Vas ízig-vérig korának embere, mondhatni reprezentánsa 
volt, annak minden tragédiája ellenére szerette is korát. Leg-

alábbis tudott benne élni. Azonban maga a kor is még józan 
történészi összegezésre vár. 

Arra azonban nyugodtan vállalkozhatott Sturm László, 
ami tehetsége és érzékenysége alapján adott, miszerint min-
den műelemzés elsődleges célja a műalkotás lelkéből kifelé 
hatolás. A „titok” ilyetén forma leleplezése. Pontosabban: 
a leleplezésre irányuló kísérlet. S mellette a tudathasadásos 
állapot: egyrészt meghatározni az elemzett életmű irodalom-
történeti helyét, másrészt behatolni a rejtett benső világba. 
Csupán felmutatja Vas költészetének, életművének legfonto-
sabb értékeit s az sem kevés. Ebben a felmutatásban benne 
van a majdnem teljes 20. század, annak minden poklával, vi-
tathatatlan értékeivel, a 19. századtól öröklött hagyománya-
ival – nem elhallgatva Vasnak az Arany Jánoshoz való kötő-
dését sem –, modernségének minden kísérletével. Minden, 
ami Vas életművéből, vallomástevő prózájából, kritikáiból, 
tanulmányaiból, a vele készült interjúkból, legelső sorban 
azonban verseiből kiolvasható a gyökerektől a megvalósulá-
sig. Minden, ami mára elveszni látszik.

Egy jó monográfia újraolvasásra késztet. Mert bizony 
nemcsak az irodalmi élet, az aktuális irodalomtörténet, ha-
nem az olvasó is felületes és feledékeny, a régebben és egyre 
ritkábban forgatott alkotások elhanyagolására hajlamos. És 
kíváncsi is: vajon mennyiben felelnek meg megmaradt él-
ményeinek a monográfus megállapításai? Benne találhatók-e 
mindazok, amiket Vas Istvánból, olvasatából emlékezetében 
megőrzött?

Mivel Vas közvetlen, fölös gátlások nélküli, azaz egyál-
talán nem önmagát misztifikáló, lényegre koncentráló, jól 
beszélő, kitűnően fogalmazó, azaz „kényelmes” interjúalany 
volt, meglehetősen sok interjút készítettek vele kor- és pálya-
társai, sőt, egy-két tanítványa is. Igen is, nem is (1987) című 
esszékötetének végén tíz, vele készített interjút olvashatunk. 
Lator Lászlótól, Kabdebó Lóránttól – az egyik Kabdebó-
interjút a Vas-tanítvány Sumonyi Zoltánnal készítették – hár-
mat-hármat, Domokos Mátyástól kettőt, egyet-egyet Szé-
chenyi Ágnessel és D. Magyari Imrével. Ezek az interjúk 
nem csupán ön-leleplezések, hanem tükörképek is egyben: 
bennük megláthatjuk a versek és prózák eredőjét, mint ahogy 
a prózák sem választhatók el a versektől, interjúktól. „Egy 
tömbből faragott” alkotóra lelhet, aki Vas István munkáit a 
kezébe veszi. Ennek az egy tömbből faragottságnak változa-
taira épül Sturm László monográfiája. 

Nem is épülhetne másképp, hiszen Vas István titka, hogy 
nem volt titka. Finom ellenpontozásokra épülő, sokszor a 
közhelyekig „ellapított”, leginkább csak a verszárlatokban 
„megemelt”, sokszor szürkének mutatkozó versei nyilván 
nem elégítik ki teljes mértékben a „költőibb” költészet iránti 
igényeket. Azonnali hatás nem várható azoktól, viszont kár-
pótolnak hosszan tartó lecsengésükkel. Szokni kell azokat, 
hogy teljes mértékben feltáruljanak.

Vas István egész – Arany Jánostól megöröklött – életmű-
ve a bizonyíték arra, hogy kapkodva nemigen lehet értéket 
teremteni. Az életmű az egyes részeivel szervesen összekap-
csolódó épület, a maga termeivel, szobáival, mellékhelyisé-
geivel. A nagy verseken át egészen a kevésbé sikerültekig, 
a fennmaradóktól a joggal felejthetőkig. Ha már felépült, 
lezáratott és belakható, nem várható el tőle, hogy másmilyen 
legyen.

Ahogy Sturm László halad előre Vas István „verses élet-
rajzában”, az követésre méltó. Ebben nem a mű „fővonalá-
nak” meglelése a fontos igazán, hanem felfejtésének módja: 
az a precíz, ugyanakkor belehalló tudás és intuitív képesség, 
ami az indulástól a lezárásig követi ennek a költészetnek az 
útját a kezdetektől a lezárásig. Sehol egy mellékzönge, sehol 
egy hamisra sikeredett megállapítás, a lényeg fölötti felületes 
elsiklás, holott életkorban ő is ahhoz az utókorhoz tartozik, 
amelyik – a kötet Zárszójában summázza is ezek vélemé-
nyét – sok esetben felszínes gőggel hajlamos sommás ítéletet 
mondani az elődök munkásságáról. 

Sturm módszere ezekkel szemben – miként a Marsall-mo-
nográfiában is volt – a MŰ iránti feltétlen alázat.

(Magyar Művészeti Akadémia, 2017)
Kemsei István 


