
kat" különbözteti meg: ortodox katoliciz
mus, klerikális protestantizmus, antikleri
kális katolicizmus, antiklerikális protestan
tizmus, deizmus, materializmus és, ateizmus. 
Kétségtelen Mátrai törekvése a fiktív ideoló
giatörténeti konstrukció elkerülésére, s tö
rekvése nem is eredménytelen. Felosztása 
azonban — melyet példákkal nem bizonyít — 
erősen absztrakt, csak az eszmei fokozatok 
közti párhuzamosság és kereszteződés álta
lános megállapításával enyhül a tételek 
merevsége. Számos írót lehetne említeni, aki 
egyik irányba sem állítható be teljesen, arról 
nem is beszélve, hogy a katolicizmusnak és a 
protestantizmusnak a „klerikális" vagy az 
„antiklerikális" jelzővel való ellátása inkább 
logikai művelet eredménye, mely okosan 
figyelmeztet a bomlás tartalmára, de homo
gén irányok megállapítására kevéssé alkal
mas. S nehéz egyetérteni azzal, hogy a ma
gyar felvilágosodás 1795-tel véget ér; mert 
ahol a forradalmárok nyakazták le a királyt, 
ott a felvilágosodás betölthette történelmi 
hivatását — ahol azonban fordítva történt, 
mint minálunk is, ott a felvilágosodás esz
méinek továbbra is fennmaradt a történelmi 
funkciójnk. Kazinczynak, korának s munka
társainak eszméi — felvilágosult eszmék. 
A vázlatos dolgozat tehát kétségtelenül prob
lémaérzékeny, gondolatébresztő írásmű, de 
lényegében nem visz tovább Kató István és 
Waldapfel József idevágó, tényanyagban 
gazdagabb tanulmányainál. 

Újszerűbb s nem kevésbé gondolat
ébresztő „A ,doktrinerek', a marxizmus első 
magyarországi ellenfelei" című, részben iro
dalomtörténeti vonatkozású dolgozat. Nem 
kívánunk részletkérdésekben vitatkozni a 
szerzővel (nem hisszük pl., hogy Kemény 
„a filozófiában teljesen járatlan" lett volna), 
annál inkább nem, mivel egyetértünk az 
egyes írókról adott elvi ítéletével. Csak azt 
kifogásoljuk, hogy többnyire oly hivatkozá
sok alapján, melyek íróinkat (Keményt, 
Lukács Móricot) az 1840-es évek Engeísé-
hez vagy az akkori szocialista eszmékhez 

A RENAISSANCE MAGYARORSZÁGON 

Egy évtizede annak, hogy a Magyar 
Klasszikusok c. sorozat rendszeresen meg
jelenik. Amennyire érthető, hogy ezLalatt az 
idő alatt a magyar irodalomnak számos 
kiváló íróját kellett helyes megvilágításba 
helyeznie, s nem kevésbe számos jelentős 
képviselőjét valósággal felfedeznie, épp any-
nyira sajnálatos, hogy a régi magyar iroda
lomnak Balassi Bálintot megelőző korszaká-

állítják negatív viszonyba, a szerző azt a 
nagyon sokatmondó következtetést vonja le 
(s teszi a dolgozat címébe is), hogy e magyar 
írók a marxizmus első magyarországi ellen
felei. Erre a vékony szálra redukálni a szó
ban forgó írói művek értékelését s ugyan
akkor ennyi tény alapján máris marxizmus
nak láttatni azt, amit ők elutasítottak, 
bizonyára túlzó általánosítás. 

E kisebb-nagyobb tévedések akkor tűn
nek fel — néhány tanulmányban —, mikor 
a szerző enged a spekulatívitás csábításának. 
Az egyensúly vagy inkább tökéletes össz
hang az általánosítás és a konkrétság között 
mégis jellemzőbb rá. Hadd említsük itt egyik 
legszebb dolgozatát, az irodalomtörténész
nek oly tanulságos esszét Bessenyei és Csoko
nai materializmusáról. Ha valamit sajná
lunk, az csak a Csokonairól szóló résznek 
vázlatossága; tudjuk, hogy Mátrainak, a 
nagy érzékenységű esztétának ennél lénye
gesen több mondanivalója volna arról, ho
gyan válik a materialista eszme igaz költé
szetté Csokonai lírájában. Hogy Bessenyei
kutatásunkat Az értelemnek keresése elem
zésével s értékelésével lényegesen tovább
vitte, az kétségtelen. 

Kevés oly rangos tanulmánykötetet is
merünk az utóbbi évek terméséből, mint 
amilyen a Mátraié. Koncepciójánál fogva 
magas színvonalú könyv, és sok elvi és mód
szertani tanulsággal szolgál az irodalomtör
ténésznek is. Apró tárgyi gondatlanságai 
(egyszer Julio Cesare Vaninit ír, másszor 
Lucilio Vaninit, ami a Lucilio (Giulio Cesare) 
Vaninival nem ismerős olvasót erősen zavar
hatja; kétféle évszámot közöl a Filozófiai 
emlékiratok megjelenéséről stb.) nem fel
tűnőek. Stílusának erejében, egyszerre vilá
gos és tömör kifejezésének eleganciájában a 
marxista gondolat, a forradalmár elviségű mon
danivaló elevenítette újjá az esszé régi meste
rének jó tulajdonságait, örülnénk, ha Mátrai 
László e kötete további, hozzá méltó nagy 
vállalkozások bevezetője volna. 

Szauder József 

ból csak most, a Magyar Klasszikusok be
fejezése időszakában jelenhetett meg egy 
kötetre való válogatás. 

Tudjuk, hogy ez a sorrendiség nem jelent 
semmiféle értékrendet, de nemcsak •ezért, 
egyébként sem akarunk ezúttal a sorozat 
egészének szerkesztési elveivel foglalkozni. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a magyar 
irodalomtörténet keresztmetszetét:: nehezen 

Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Kardos Tibor. Bp. 1961. Szépirodalmi 
K. .686 1. (Magyar Klasszikusok.) 
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tudjuk elképzelni anélkül, hogy latin nyelvű 
irodalmunkból ne legyen képviselve egy-egy 
kötettel a középkori gesta- és krónikairo
dalom, a Hunyadi- és Jagello-kori humaniz
mus, valamint a magyar reformáció anya
nyelvű irodalma. 

A most megjelent kötet legalább annyit 
javít az összképen, hogy a klasszikus hagyo
mányba a magyar reneszánsznak Balassit 
megelőző nagy korszakát is beiktatja. Mind
ezek előrebocsátása után adódik a következ
tetés, hogy A renaissance Magyarországon c. 
kötet megjelenését nem csekély várakozás 
előzte meg. 

Az antológia egészében véve kedvező 
benyomást kelt. Pedig összeállításakor nem 
egyszerű feladatról volt szó: a javarészt 
régebben lefordított, de ma már többnyire 
nehezen hozzáférhető műveken kívül (Ga-
leotto: De dictisacfactis, Brodarics: Verissima 
descriptio stb.) olyan humanista auktorokat 
is meg kellett szólaltatni a kötetben, mint 
Váradi Péier, Vitéz János és Oláh Miklós, akik 
— Kardos Magyar reneszánsz írók (Bp. 
1931.) c. kis antológiáját és az egyetemi 
segédkönyvnek készült Barta—Klaniczay-
féle régi magyar szöveggyűjteményt (Bp. 
1951.) is figyelembe véve — tulajdonképpen 
itt nyertek első ízben érdemlegesebb, terje
delmesebb bemutatást. 

A válogatás szempontjai, részleteit te
kintve, egyébként Kardos Tibor 1955-ben 
megjelent monográfiájában kifejtett alap
elvekre vezethetők vissza, épp ezért nem hat 
újdonságként, ha a magyar Váradi Péter 
mellett ott találjuk a dalmát Tuberót, vagy 
ha Bartholomaeus Francfordinus XVI. szá
zad eleji Gry Ilus drámája mellé a X. századi 
Roswitha Dulcitiuskmk fordítása sorakozik 
fel — a Nyulak szigeti humanista apáca
drámairodalom dokumentumaként. 

Ez utóbbi felvételét Kardos Tibor azzal 
a kétes értékű argumentummal is alátámasz
tani vélte, hogy a drámában a Varius név, 
mint mondja, „népi értelmezéssel" (84. 1.) 
Varjus-ként szerepel, hogy ezzel is utaljon 
,,a kínzómester és hóhér gyászos kísérőire, 
a hollókra és fekete v a r j a k r a . . . " (uo.). 
Ennél a magyarázatnál azonban sokkal való
színűbb, hogy pusztán a varius > varius ~ 
varjas fonetikai-nyelvtörténeti jelenséggel 
van dolgunk, melyet, ha más nem, még a 
népetimológia mechanizmusa is kielégítően 
megmagyaráz anélkül, hogy tovább kellene 
következtetnünk bármiféle súlyos társadalmi 
mondanivalóra, — épp a domonkos-rendi 
apácák körében, ahol a szöveget megőrző 
Sándor-kódex keletkezett. 

Ami a válogatás arányát illeti, elfogad
hatjuk a kötet anyagát. Más kérdés, hogy 
kissé túl sok az ex omnibus aliquid a teljes 
szövegközlések rovására. Arra gondolunk, 
hogy a két említett, nem magyar, ill. nem 

humanista alkotás kihagyásával kb. -.; 25 
nyomtatott lap szabadult volna fel, s ebben 
az esetben hozni lehetett volna Nagyszom
bati Mártonnak — Kardos Tibor által is 
nagyra értékelt — OpusculuméX teljes egészé
ben, első ízben magyarul. 

Azzal egyetértünk^ hogy az antológiában 
szereplő szerzők művei közül mi került válo
gatás alá. Sajnos, ez a levelezésektől elte
kintve (Vitéz János, Hunyadi Mátyás,Váradi 
Péter) alig jelentett problémát a szerkesztőnek, 
oly kevés a nem egykönyvű humanista író 
ebben a korban. A műfaji besorolás sem 
hagy kívánnivalót maga után: a nemrég még 
drámai emlék gyanánt kiadott Janus Panno-
nius-elégia (Hónapok vetélkedése. El. XXXIV.) 
most a valódi helyén, a költemények között 
szerepel. 

A fordjtások megérdemlik az elismerést. 
A korszerű stílusban tolmácsolt versek, leve- . 
lek, történeti leírások nemcsak olvasmányo
sak, de filológiailag sem túlságosan szabado
sak, és ami szintén fontos: félreértésekre 
nem akadtunk bennük. Helyeseljük, hogy a 
kötetszerkesztő nem egy, korábban már le
fordított munkát újra fordíttatott a régi és 
új nevekkel örvendetesen vegyes, tekintélyes 
számú műfordító gárdával. 

Ha az itt nyújtott teljesítményeket csak 
nagy általánosságban is, de rangsorolni 
akarjuk, mindenekelőtt a magyarra fordítás 
munkájából is nagy részt vállaló Kardos 
Tibor teljesítményét kell kiemelnünk. Szín
vonalas prózai fordításai az antológia élveze
tes lapjai közé tartoznak. A műfordítók 
közül az igen tehetséges Majtényi Árpádot 
említhetjük, aki hivatott lenne nemcsak a 
Nagyszombati-fordítás befejezésére, de mi
nél több magyarországi latin költemény tol
mácsolására is, továbbá Takács Gyulát, 
akinek a kötetbeli szemelvényekben sikerült 
az eddigi Taurinus-fordítások legjobbját 
nyújtania. 

A kötet élén álló, közel száz lap terjedelmű 
tanulmány nemcsak általános értelemben 
vett bevezető kíván lenni, de elvi igazolása is 
az antológiába felvett szemelvényeknek. 
Ez pontosabban szólva annyit jelent, hogy 
az összesen 26 caputból álló értekezés első 
12 fejezetében Kardos Összefüggő képet raj
zol az itáliai reneszánszról és humanizmus
ról, ellenben a magyar viszonyokról szólva 
lemond a fejlődésnek egységes folyamatként 
való ábrázolásáról, és mondanivalóját a 
szükségesnél is jobban tagolva csak azokra 
az irodalmi emlékekre, ill. termékekre kor
látozza, melyek szerepelnek könyvében. Ez a 
megoldás jól eligazítja az olvasót, de a gon
dolatmenetet széttördelve az egész dolgoza
tot valahogy mozaikszerűvé is teszi. 

Véleményünk szerint Kardos Tibor a 
magyar anyag szélesebb horizontú, kerek 
egészét nyújtó tárgyalásával egyenletesebb 
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szerkezetűvé tehette volna az egész bevezetőt, 
s egyáltalán nem lett volna baj, ha olyanok
ról is szót ejt, akik nem szerepelnek gyűjte
ményében. Egy ilyen megoldás is jól szol
gálta volna azt a célt, amit Kardos szánt 
neki mostani alakjában. 

A tanulmány egyébként azok számára, 
akik ismerik a szerző 1955-ben megjelent 
Összefoglaló művét a magyarországi huma
nizmus koráról, nem tartalmaz lényegében 
semmi újat: elejétől végig ennek a szövegnek 
a körülményekhez igazított változata. Követ
kezésképp Kardos itt is nyomatékosan hang
súlyozza a magyar humanizmus népi jelle
gét. Kár, hogy feltevésének bizonyítását 
ezúttal sem végzi el. 

Még olasz viszonyok között is csak arra 
hoz példát, hogy a nép vagy mint katona 
harcolt a feudális középkori viszonyok ellen 
a polgárság érdekében, vagy mint termelő 
munkás vett részt az Űj diadalra juttatásá
ban. De ez nem is szorul bővebb igazolásra, 
a néptömegek világtörténelmi szerepe el nem 
vitatható tény, a humanista irodalomba 
azonban csak közvetve szólhatott bele, akkor 
is csupán az ő érdekeivel is azonosítható 
nézetek kapcsán fogalmazódtak meg vágyai, 
vagy éppen programja. Oly közvetlen módon, 
ahogyan Kardos Tibor kívánja jellemezni, 
a nép nem a reneszánszban, hanem csak 
a szocializmusban szólalhat meg. 

Noha a népi humanizmus koncepciójá
nak felállításához magyar viszonylatban 
kevés az alap, az analógiák pedig tetszetős, 
de labilis eredményekhez vezethetnek, Kar
dos fejtegetését megejtőnek érezzük mind
addig, amíg elő nem vesszük a forrásokat, 
amelyeket interpretál. Nézzük meg találomra 
a legelső szerzőt: Pier Paolo Vergeriot, s a 
legelső szemelvény legelső oldalát: Arrianos-
fordításához írott előszavát. 

Vergerio, Kardos bevezetőjében olvas
ható jellemzés szerint ,,ha nem is a taboriták 
népi forradalmának képviselőivel, de a huszi
ták jobbszárnyával" meg tudta találni a 
hangot (34. 1.), amiből arra következtethet
nénk, hogy Zsigmond király belső tanácsosá
nak humanista egyéniségéhez hozzátartozott 
a feudális elnyomás ellen szóval és fegyver
rel egyre erősebben tiltakozó nép iránti 
rokonszenv, a hozzá való közeledés és a vele 
majdhogy nem közös nyelven való kapcsolat. 

Ez a Vergerio, az említett prefációban a 
következőket mondja az igazi történetírói 
morál kritériumait fejtegetve: „ . . . némelyek 
abbeli buzgalmukban, hogy maguknak nevet 
szerezzenek . . . nem az igazságba, hanem 
kitalált mesék édes ámításaiba kapaszkod
tak." Kardos Tibor pozitívumként könyveli 
el, hogy Vergerio „élesen elítéli a közhiede
lemre alapított történetírást" (42. 1.), mert 
a középkorival való szembefordulást, az 
„újfajta" jelentkezését látja benne (43. 1.). 

Az így kikerekített portré tehát a hazánk" 
ba került olasz diplomata „népközelségé
nek" és tudós humanista voltának hang
súlyozásával valószínűsíteni látszik annak a 
törekvésnek jogosultságát, hogy Vergerio 
személyét ilyen vagy olyan meggondolások 
alapján, ha nem is tekintjük a népi huma
nizmus egyik reprezentánsának, de semmi 
esetre se állíthatjuk szembe magával a 
koncepcióval. 

De ez a jellemzés kiegészítést kíván. 
Gondoljunk a Vergerio társadalomszemléle
tére oly jellemző De ingenuis moribusra, 
ahol a „szabad embereket", polgárokat, 
különválasztja a kulturálódni sem méltó 
„nem szabad emberektől", a jobbágyoktól, 
s gondoljunk a közhellyé koptatott idézetre: 
„Et si tam nobilissima gens Hungáriáé primor-
dia sue generationis et fortia queque facta sua 
ex falsis fabulis rusticorum uel garrulo cantu 
ioculatorum quasi sompniando audiret, ualde 
indecorum et satis indecens esse." 

A párhuzam a politikai-társadalmi as
pektust és a történetírásról vallott felfogást 
tekintve, a körülmények dialektikus mérle
gelése mellett is, tehát: több szempontból 
megállapítható. De ha ez így van, akkor a 
következtetések sem lehetnek teljesen ellen
tétesek. 

A humanista irodalom forradalmi előre
lépést jelentett a középkorival szemben, 
a Magyarországon lényegében változatlan 
gazdasági alap azonban a fejlődés számos 
vonatkozásában nem engedte számottevően 
módosulni a korábbi állapotokat, így: tör
ténelmietlen lenne ez elé az irodalom elé 
olyan mércét állítani, amelynek küldetésé
nél fogva eleve nem is kellett megfelelnie, 
s még inkább az lenne, ha igyekeznénk be
bizonyítani, hogy „feladatának" eleget is 
tudott tenni. 

Tekintettel arra, hogy Kardos Tibor 
idézett fontos műve, annak idején elvi és 
filológiai szempontból egyaránt mélyreható 
vita tárgya volt (vö.: UK 1958. 544—561. 
és FK 1959. 143—164.), ha árnyaltabb meg
fogalmazásban is, de újból lenyomtatott 
tételeit nem kezdjük ismét elemezni, csak 
utalunk az ott elhangzottakra. Kisebb rész
letmegjegyzéseket tehetnénk ugyan (Janus 
Pannoniusnál az emberi szenvedés kifejezése 
oly fokon szólal meg, hogy Reviczkyig, 
Adyig ninns hozzá hasonló költészetünkben 
[50. 1.] — mi inkább azt mondanánk: 
Csokonaiig stb.), de ezek elhanyagolhatók. 

A kötet kereken száz lapnyi jegyzet
apparátussal zárul. Ez a terjedelem nem túl
zott és a benne foglalt adatok éppenséggel 
nagyon is hasznosak. Néha azonban még 
nagyobb bibliográfiai pontosságra kellett 
volna törekedni, főleg a címek idézésében 
(az ItK nem Irodalomtörténeti Közlemény stb.). 

V. Kovács Sándor 
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