
ja és álláspontja mellett, melyeknek 
sorát még természetesen folytatni is lehetne, 
ha indokolt volna egy ilyen sokágú és elvsze-
rüen átgondolt munkánál apró részletekbe 
bocsájtkoznunk, TC minden, talán kérdéses 
szempontja mellett, kimondhatjuk, korszakot 
zár le és nyit meg a tudományág történetében. 
Összefoglaló szín játéktörténeti irodalmunk
ban elsőnek tartja figyelemmel a történeti 
korok változása szerint a színjáték különböző 
kultúrfokozatait: a folklóré -népi, a mímus-, 
a laikus és a hivatásos színjátszást, bár hogy 
ezeknek egymással való bonyolult összeszövő-
dését bemutassa, arra majd csak (még sok 
részletkütatás után) a nagy szintézis vállal-
kozhatik. Rendkívül instruktívak a kötet 
rövid, pregnáns színészportréi, közöttük csak 
Laborfalvy Rózáét nem találtuk. Impozáns 
és elismerésre méltó az a törekvés, hogy a 
magyar színjáték történetét a kötetszerkesz
tője és szerzői kelet-európai összefüggéseiben 
mutassák be. Ez is első kísérlet, máris sok, 

igen figyelemre méltó eredménnyel! Az 
egyik eredménye az új magyar színjáték
történet győzelme a nacionalista előzmények, 
hagyományok fölött. Az eljövendő nagy 
színtézis nyilván sokkal részletesebben fogja 
tárgyalni a különböző nyelvű színjátékok 
együttélését, egymással való kapcsolatát, 
harcát és a kölcsönös hatásokat. Ebből 
a szempontból a magyarországi városok 
német nyelvű színjátéka a legnagyobb volu
menű és intenzitású, legalábbis a XVIII-XIX. 
század fordulójától kezdve, de már az iskolai 
színjátszás korától bőven akadnak szlovák és 
más szláv, közelebb a mi korunkhoz nyilván 
fontos román kapcsolatok az erdélyi magyar 
színjátszásban. Mindez még újra megvizsgá
landó vagy újonnan felderítendő terület, de 
már itt van előttünk a munka kezdeménye 
e kötetben, melyet a magyar irodalomtörténé
szek is be kell soroljanak állandó munka
eszközeik közé. 

Vajda György Mihály 

RÁDAY PÁL IRATAI 

1-2. köt. 1703-1708. Sajtó alá rendezték: Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc és 
Pap László. Bp. 1955-1961. Akadémiai K- 828; 560. 

Ráday Pált (1677-1733) a magyar 
irodalomtörténet kutatói — a munkásságá
val részletesen foglalkozó Négyesy László és 
Gorzó Gellért — jórészt csak vallásos és 
szerelmi költemények szerzőjeként tartották 
számon. A szabadságharc állami vezetésében, 
diplomáciájának irányításában játszott 
kiemelkedő szerepét, s ennek során kifejtett 
igen jelentős írói-tevékenységét csak iratai 
rendszeres közzététele során ma ismerjük 
meg igazán. Ráday Pál, bár külföldi egyete
met nem végzett, kora legműveltebb emberei 
közé tartozott, s tudását minden fenntartás 
nélkül, hűségesen és eredményesen állította 
Rákóczi és a kuruc szabadságküzdelem szol
gálatába. Ma már világosan látjuk, hogy 
Rákóczi céltudatos irányító munkája ellenére 
is az újonnan létrejött magyar államiság 
nemzetközi kapcsolatai nem mozogtak volna 
európai szinten Ráday Pál tudása, megbíz
hatósága és páratlan munkabírása nélkül. 
Emellett a magyar művelődés áldozatkész 
pártfogója volt, baráti kapcsolatot tartott 
fenn kora jelentékeny íróival, művészeivel 
(Bél Mátyás, Debreceni Ember Pál, Papai 
Páriz Ferenc, Mányoki Ádám), és a magyar 
nyelvű könyvek szenvedélyes gyűjtőjeként 
legbecsesebb könyvtáraink egyikének meg
alapítója lett. Gedeon fiát egyenesen a nem
zeti művelődés szolgálatára szánta és nevelte: 
saját keserves tapasztalataiból okulva meg
tiltotta neki a közéleti tevékenységet, a 
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szellemi foglalkozás felé irányítva figyelmét. 
A két író Ráday a XVII. századi magyar 
művelődés folytonosságát biztosítja a fel
világosodás korszaka felé. Megelégedéssel és 
elismeréssel fogadjuk tehát Ráday Pál 
iratainak eddig megjelent két kötetét, leg
feljebb azon sajnálkozunk, hogy a gyűjte
mény még mindig nem teljes, noha publikáci
ója 1955 óta folyik. A sajtó alá rendezők 
(Benda Kálmán, Esze Tamás, Maksay Ferenc, 
Pap László, a II. kötetben már csak Benda és 
Maksay) kiváló munkát végeztek, s az iroda
lomtörténész elismeréssel nyugtázhatja min
denre kiterjedő filológiai gondosságukat: 
a kötetekben a kutató - különösen ha a 
gyűjtemény teljessé válik — á Rákóczi-kor 
kitűnő repertóriumát kapja kézbe. 

Rövid beszámolónk nem vállalkozhat 
a Ráday-iratanyag politikai és diplomácia
történeti bemutatására, hivatásunknak egye
dül néhány irodalomtörténeti tanulság levoná
sát tartjuk. Legfeljebb annyit jegyezhetünk 
meg, hogy a kiadvány mintaszerű elrendezése 
és gazdag magyarázó anyaga sokkal világo
sabban tárja elénk a Rákóczi-kor egész kül
politikáját, mint bármely eddigi akta
publikáció vagy összefoglalás. Nyomatékosan 
felhívjuk a figyelmet a II. kötet bevezető 
tanulmányának a kuruc diplomáciai szerve
zetet ismertető fejezetére. 

A most kiadott iratanyag néhány jelen
tékeny darabjában Ráday kiváló prózaírónak 



mutatkozik. Eddig sem volt ismeretlen, hogy 
a híres Recrudescuntnak mind latin, mind 
magyar szövege Ráday Pál tollából folyt, de 
ő fogalmazta Rákóczi összes magyar kiált
ványait is (pl. a kiemelkedő stílusú zsibóit, 
I. 89. sz.); latin vitairataiban pedig kiterjedt 
közjogi ismeretekkel, éles logikával küzdött 
a császári zsarnokság ellen, mint az 1706-os 
tárgyalások megszakadása után írt Explosió-
jában (RMK.'II. 2280; I. 147. sz.), vagy a 
felvidéki megyék jezsuitákat pártoló bead
ványát visszautasító Responsió\aban (I. 162. 
sz.). Ráday írta a Mercurius Veridicus 1705 — 
1708-as számait (I. 50,. 66., 152. és II. 82. sz.), 
szép beszédeket mondott a Nemesi Társaság 
ifjai előtt (pl. II. 19. c ) . Kiadványunk alapo
san bizonyítja, hogy mindezek, Rákóczi ki
sebb-nagyobb stilisztikai változtatásai ellené
re, Ráday Pál szellemének termékei. Igazat 
kell adnunk tehát a kiadvány szerkesztőinek, 
hogy a magyar irodalomtörténetírás sürgős 
feladatai közé kell iktatnunk a XVII. századi 
magyar politikai publicisztika fejlődésének 
vizsgálatát (I. 22. 1.). Az ilyenfajta vizsgáló
dásból derülhet ki, mit örökölt Ráday a múlt 
hagyományából, mit adott hozzá a maga írói 
képességeiből. Ha ma erre a kérdésre nem 
tudunk is még felelni, annyit máris leszögez
hetünk, hogy Ráday magyar prózája barokk 
stílusú irodalmunk átlagon felüli teljesítmé
nye. A Recrudescunt magyar szövegének 
utolsó mondata elég lehet itt példának: 
„Hadakozik értünk (Istenben vetvén vas 
matskáját hajónknak) az ég, és nem tulaj
donítván e' nyomorult nemzetségnek közön
séges bűneit, midőn ennyi gonoszok közt 
habzó hajóját igaz igyünknek a' tovább való 
előmenetelnek széles tengerére bocsáttyuk, az 
Isten gongyaviselésének boldogító szelei által 
régi boldogságának bátorságos révpartyára 
el-vezérli, és immár valahára az örökké való 
tsendességnek diadalmaskodó örvendezésével 
megkoronázza" (I. 110. 1.). A hajózás köz
helyének erősen képszerű használata teszi 
igazán barokká a retorikus concinnitással 
felépített mondatot, de benne van a magyar 
protestáns stílushagyomány manierista 
cifrázó hajlama is, amit különösen jól bizonyít 
a latin változattal való összevetés. Kétség
telenül rokon Ráday Pál stílusa Rákóczi 
Ferencével, magunk azonban Rádaynál fel
ismerni véljük az iskolai gyakorlat, az erő-
sebb stílusfegyelem és a protestáns szónoki 
modor befolyását, szemben Rákóczi jezsuita 
iskolázottságával, amelyet magyarra szintén 
csak a protestáns stílushagyomány tanul
mányozásával tudott átváltani. (Innen a 
rokonság kettőjük írásmódja között!) Nem 
fogadhatjuk el azonban a szerkesztőknek azt 
a megállapítását, hogy az irodalomtörténet 
„csak az emigráns Rákóczi írói arcképét 
rajzolta meg" (I. 23. 1.), mert Tolnai Gábor 
szép tanulmánya [az MTA Nyelv- és Irodalom-

tud. Osztályának Közleményei V. köt., 
1954] éppen Rákóczi hazai irodalmi tevékeny
ségéről adott alapos áttekintést. 

Fel kell hívnunk az irodalomtörténész 
figyelmét az ún. kuriális stílus jelentkezésére 
is. Ráday, miként az egész XVII. század, 
kénytelen ezt a latin-magyar habarcsnyelvet 
használni, amikor a megyei nemességhez 
fordul. Jó példa Rákóczi 1704. novemberi 
körlevele (I. 22. e. sz.), amelyben egymás 
nyomába hágnak a praeinsinuált securitás, 
homogialiter recognoscál, requirállyuk-é cum 
solennitate-féle fordulatok. Ez a nemesi 
hétköznapok hivatalos nyelve, a bibliás 
és művészi emelkedettség azonban csak 
magyarul szólhat. (Vö. Rimay János pró
zájáról írt megfigyeléseinkkel, It. 1956. 
238-239. 1.) 

Érdekesek a Ráday-iratoknak azok az 
utalásai, amelyek kuruc verseket világítanak 
meg (I. 58. 1.: Emlékezzél szegény Magyar
ország; 59. 1.: Ricsány gyónásá), vagy a kor 
nevezetes íróira nyújtanak adalékokat (I. 43: 
Koháry István; 154: Pápai Páriz Ferenc; 
213: D. Ember Pál; 217: Aachs Mihály; 303: 
Csécsi János; 522: Rozsnyai Dávid; II. 321: 
Bethlen Miklós). Felhívja e kiadvány figyel
münket Pápai Jánosra, Rákóczi portabeli 
követére. „ ízes nyelve, kitűnő jellemzései 
és kiapadhatatlan mesélőkedve. . . Pápait 
a kor legjobb magyar prózaíróinak sorába 
emeli" (446. 1 1. jgyz.). A nagyon értékes és 
gazdag életrajzi és egyéb magyarázó jegyzetek 
azonban itt-ott kiegészítésre szorulnának. 
A híres arithmetikus Tolvaj Ferenc (I. 207. 
1.) losonci rektorkodása előtt Gyöngyösön 
szolgált, s művét is itt írta (Vö. RMK. 1.1175), 
ennek címlapján a menyői előnév szerepel; 
a 743. lap 2. jegyzetében" nem Széchényi 
György, hanem Pál kell; az RMK- III. számú 
Lanzhotsky-féle győzelmi költemény címe 
nem Epicinium, hanem Epinicium, hiszen a 
niké szó származéka (II. 501. 1. Hibásan a 
tárgymutatóban is!). Bartha Andrásnak a 
marosvásárhelyi fejedelmi beiktatáson el
mondott beszéde is megjelent (Vizkelety 
András, ItK- i960. 578-561. 1.). 

Igen hasznosan lehetne vizsgálni Ráday 
Pál és kortársai stílusát a szentenciózus 
fordulatok, a régi magyar irodalomi közhe
lyek, a magyar' adagiumok szemszögéből is. 
Éppen az említett Pápai János hivatkozik 
Pázmánynak az óvatos törökbarát politikát 
tanácsoló szavaira, s ezekkel a nyilatkozatok
kal kapcsolatban idézi a magyarázó jegyzet 
a„gallérunk alá pökik az német" hatásos 
fordulatát. (I. 584) Nem hiányként, hanem 
csak a figyelem felhívása céljából említjük, 
hogy ez a szólásmód már Bornemisza Péter
nél felbukkan: „ . . . mely német nemzetet 
leg alább valónak tartottak, az élőt sugorok 
(ti. a magyar) és az pök most az gallér alá". 
(Postill. V. 101. 1. Idézi Schulek Tibor: Borne-
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misza Péter, Sopron-Bp-Győr, 1939. 285. 
1. — A Foliópostilla 633. lapjáról idézi Bor
zsák István: Az antikvitás képe a XVI. szá
zadban, Bp. 1960. 468. 1.) - Ráday Pál 
a szécsényi országgyűlés fejedelmi előterjesz
tésének fogalmazványában a várnai csata
vesztésnek a protestáns publicisztikában 
széltében divatozó érvét használja, a katolikus 
Rákóczi a pápai hitszegésnek e példáját 
beszédéből kihagyja (1.337); ott van azonban 
Rákóczi marosvásárhelyi fejedelmi előter
jesztésében a jobbágyságnak az egyiptomi 
szolgasággal való összehasonlítása, ahogyan 
Apáczainál és Martonfalvi Györgynél olvassuk, 
de németellenes éllel (II. 109. 1.). Ez is Ráday 
Pálnak a magyar irodalmi hagyományba 
kapcsolódására mutat. — Jól sejti a II. kötet 

219. lapjának 2. jegyzete, hogy a Dániel-féle 
jóslatok „északi birodalmá"-ra való utalás 
nem Rákóczi vagy Ráday leleménye: ez is 
protestáns publicisztikai hagyomány, különö
sen Comenius és az álpróféta Drábik Miklós 
emlegették, csakhogy ők, II. Rákóczi György 
politikai terveit támogatandó, Lengyel
országot értették rajta. (Lásd pl. Kvacsala 
János: Egy álpróféta a XVII. században. Száz. 
1889. 745-766. 1.; uő: A XVII. századi 
chiliasmus, Prot. Szle. 1890. 428-450.) 

Ráday Pál iratainak eddig megjelent két 
kötete komoly nyereség a magyar irodalom 
kutatója számára is, mint kiadvány pedig 
feltétlen elismerést érdemel. Reméljük, hogy 
a III. kötet sem várat már magára sokáig. 

Bán Imre 
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FÖLDESSY GYULA: ADY MINDEN TITKAI 

2. kiadás. Bp. 1952. Magvető K- 374 1. ] 

Egy életet eltölteni a zseni alázatos és 
titkait fürkésző szolgálatában maga is elegen
dő ok a halhatatlanságra. Hát még ha ez a 
szolgálat egyre-másra megújuló és feléledő 
harcokkal párosul a költő elismertetéséért, 
majd meg félreismerése és kisajátítása ellen. 
Ez az Ady melletti kettős szerep biztosítja 
Földessy Gyulának azt a tiszteletet, mely oly 
régóta övezi tanítványok, irodalomtörténé
szek és versértők körében. 

1919-ben jelent meg első Ady-tanulmánya, 
mely már hitvallás volt és hitek múltán, idők 
fordultán is mindvégig megőrizte hűségét a 
mester iránt. Filozófiai érdeklődés hajtotta 
Adyhoz és megértője lett a művésznek és a 
forradalmárnak egyaránt. Ez a megértés óvta 
meg attól, hogy a változó politikai konstellá
ciók alatt bármikor is megfogyatkozzék 
emberségben, az esztétikai ítélet biztonságá
ban és Adyt átengedje bármilyen politikai 
divatnak. A forradalmas költőt, Petőfi 
ügyének folytatóját mutatta fel az egymást 
követő generációknak akár a tanári katedrán, 
akár könyvei és tanulmányai hosszú sorában. 

Élete folyamán rengeteg széljegyzetet 
készített Ady verseihez s e töméntelen 
feljegyzést adta ki 1949-ben Ady minden 
titkai című kötetében. Ezt egészítette ki az 
időközben felgyülemlett jegyzetekkel az új 
kiadásban. Á versek fonalán elrendezett 
kommentárok hihetetlenül nagy ismeret
anyagot tartalmaznak, olyan óriásit, hogy 
első pillanatra a gazdagság szédülete fog el 
bennünket. Zavarunkonég csak fokozódik, ha 
a tömör széljegyzetek, sokszor félmondatos 
utalások, komplikált konkordanciák tömegé
ben el akarunk igazodni. Egyvégtében végig
olvasni Földessy Gyula jegyzeteit nem cél

szerű tehát. Nem is ez a rendeltetésük. Ady 
egy-egy versének tanulmányozásához adnak 
segítséget ezek a jegyzetek. Arra serkentenek, 
hogy olvassuk figyelmesebben elsősorban 
Ady verseit, de azokat a szerzőket is, akiket 
a kommentárok írójának az Ady-versek 
asszociálnak. Emellett nem egy összefüggő, 
szép elemzést is kapunk. Gondolok elsősorban 
a Hunn új legenda vagy A fiaim sorsa elem
zésére. A finom megfigyelések tömegét 
rejti magában a látszólag amorf adathalmaz is. 
így pl. Ady olvasmányai között rámutat az 
elfeledett Indali Gyula verseire, Ady Lajosnak 
nem egy téves versmagyarázatát igazítja 
helyre, pl. A régi sereglések jegyzeteiben. 
Sok jelentős szöveghibára hívja fel a figyelmet 
Ady verseiben, melyeknek mérlegelése a kriti
kai kiadás sürgős feladata volna. Kifogy
hatatlanul gazdag az Ady-vers-próza konkor
danciák felfedésében, bár itt a prózai kritikai 
kiadás hiányában gyakran nem megbízható 
Ady szövegekre utal. Egész tömegét tárja fel 
az értékes adalékoknak, felbecsülhetetlen 
forrásértékű személyes emlékeknek pl. —hogy 
csak néhányat említsünk - a Kató á misén, 
A tavasznak alkonyata, a Föl, föl, Uram, Az 
öreg szakállas, a Hát ezért bolondultunk? c. 
versek szövegéhez írt kommentárokban, 
vagy a Ki látott engem? kötetcím keletkezésé
hez fűzött megjegyzéseiben. 

Mégis, bármennyire gazdag és érdekes 
anyagot tárnak is fel ezek a kommentárok, 
az az érzésünk, hogy a nem nagyon szerencsés 
módszer következtében a sok értékes meg
figyelés kicsit feloldódik a másodlagos érdekes-
ségű adatok, párhuzamok tömegében. A szer
ző néha sajnálatos módon enged hatalmas 
erudiciója csábításának és ott is hatást vagy 
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