
tájékozottsággal foglalja össze az előző 
évszázad vitáit, az egyes felszólalók 
többé-kevésbé azonosíthatók is legfontosabb 
figuráival. Részben ebből s talán a lipsiusi 
stílus követéséből is adódik a mű mozaik
szerűsége. A problémát nyitottnak hagyva 
nem ad ugyanakkor egyértelmű választ az 
első beszédben megfogalmazott dilemmára. 
Otwinowska szerint a szerzőnek nem is 
volt más célja, mint az ismert disputa meg
jelenítése. 

A XVII. század eleji literátor nyomában 
járva Otwinowska felrajzolja a Disquisitio 
európai és Lengyelországi hátterét, s Croll 
klasszikussá vált tanulmányai alapján elemzi 
a manierista prózastílus legfontosabb sajá
tosságait is. Más kérdés, hogy a manierizmus
ról kialakított felfogása — korstílus a XVI. 
század második s XVII. század első felében, 
s stílusáramlat a XVI. század elején s a 
következő évszázad végén — több szempont
ból is bírálható. Különösen nehéz lenne ezt 
a felfogást érvényesítenie a lengyel irodalom 
esetében, ahol elsősorban a leuweni (!) 
Lipsius hatott, s ahol az anticiceroi próza-
modell az anyanyelvű irodalomban csak 
igen csekély nyomokat hagyott. A lipsiusi 
prózamodell a lengyel irodalomban „hatá
rozottabban rajzolódik ki az elmélet oldalá
ról" (J. élaski), s ebben jelentős szerep 
jutott a toruAi gimnázium magyarországi 
alumnusának, VaTentinus Fabriciusnak is. 

Balázs Mihály 
• " . . ' • 
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Váradi-Sternberg János: Utak, találkozások, 
emberek. Bp. 1974. Kárpáti Könyvkiadó — 
Gondolat K. 318 1. 

Irodalmunk és a közép-kelet-európai iro
dalmak rendszeres kutatása mindössze né
hány évtizedre tekinthet vissza. Ennek 
ellenére jelentős eredmények születtek, s 
az elmúlt esztendőkben különösképp meg
elevenedett ez a tudományág. Ujabban 
például egy eléggé elhanyagolt területet 
pásztázott végig anyagfeltáró cikkek sorával 
egy tanulmánykötet: Váradi-Sternberg Já
nosnak, az ungvári Állami Egyetem törté
nészprofesszorának műve, mely a magyar-
orosz és a magyar—ukrán irodalmi, kultu
rális, nem utolsósorban pedig politikai kap
csolatokat elemzi. írásainak egy része könyv 
alakban már napvilágot látott az ungvári 
Kárpáti Könyvkiadó gondozásában, 1971-
ben kiadott Utak és találkozások című 
kötetben. Ez azonban, kis példányszáma 
miatt, alig jutott el a magyarországi olvasók
hoz. Ezért jelent meg a könyv újabb, bővített 
kiadásban, szovjet és magyar kiadók együtt
működésének eredményeként. 

Az orosz és a magyar, illetve az ukrán 
és a magyar irodalom összefüggéseinek 
tényeit, adalékait sokéves munkával ku
tatta fel, s tárja elénk ez a vállalkozás — 
támaszkodva természetesen a hazai kutatók, 
így Radó György, Tardy Lajos, Zöldhelyi 
Zsuzsa és mások megelőző tevékenységére. 
Széles körű anyagot búvárolt elő a múlt 
századok orosz és ukrán folyóirat-anyagából, 
illetve levéltári dokumentumaiból. Témája 
szempontjából áttanulmányozta — többek 
között — a Bibliotyeka dija cstyenyija, 
a Gyelo, a Moszkovszkije Vjedomosztyi, az 
Obrazovanyije, a Poljarnaja Zvezda, a Russz-
kij Vesztnyik, a Russzkoje Bogatszvo, a 
Szbornyik Russzkovo Imperatorszkovo Ob-
sesztva, a Szoyremennyik stb. teljes anyagát, 
s ennek nyomán nemegyszer meglepően 
érdekes eredményekkel gazdagítja ismerete
inket. 

Váradi-Sternberg János könyve négy 
főbb tárgykörben végzett kutatásait összegzi. 
Az első a régi orosz és ukrán utazók magyar
országi megfigyeléseit, tapasztalatait ismer
teti; a második az írók összeköttetéseiről 
műveik fogadtatásáról szól; a harmadik 
a tudósok együttműködésének megnyilvá
nulásait gyűjti egybe; a befejező negyedik 
részt pedig a forradalmi kapcsolatok meg
világításának szenteli a szerző. 

Egész sor igen figyelemre méltó adattal 
és összefüggéssel tágítja tudásunkat ez a 
könyv nemzeti múltunk külföldi vissz
hangjára vonatkozólag, újabb hasznos tám
pontokat szolgáltatva a nemzeti önismeret
nek. Kevesen gondolnák például, hogy a 
Rákóczi-szabadságharc eseményeiről tudó
sítások, hírek jelentek meg az egykorú 
orosz hírlapnak, a Moszkvában közreadott 
Vjedomosztyinak hasábjain. Ez az első 
nyomtatott orosz hírlap 1703-tól kezdve 
gyakran és részletesen közölt híreket a 
magyarországi eseményekről is, tükrözve a 
cári kormányzatnak Rákóczi harcával kap
csolatos változó állásfoglalását, tájékoztatva 
az olvasókat a kurucok sikereiről, majd a 
szabadságharc bukásáról. 

Váradi-Sternberg János kutatásai nyo
mán megbizonyosodhatunk arról, hogy a 
magyar irodalom Petőfi révén meggyökerese
dett az orosz irodalmi köztudatban — a 
cári cenzúra tiltó rendelkezései ellenére is. 
Petőfi költészete, annak a cári rendszerre 
való „veszélyessége" ugyanis szinte vissza
térő témája volt a múlt század második 
felében a moszkvai és pétervári cenzori 
jelentéseknek. S meggondolkodtató, hogy 
— miként e könyv adalékaiból kiderül — 
ennek ellenére a hetvenes-nyolcvanas évek
ben mintegy száz Petőfi-vers fordítása 
jelent meg csupán egyetlen orosz folyóiratban, 
a Gyelóban. Nem kevésbé az, hogy mi nem 
felelt meg a cári cenzoroknak? Politikai 



érzékenységük a maguk szempontjából 
nem működött rosszul: a Magyar vagyok 
című versből például kihagyták a következő 
sorokat: „Itt minálunk nem is hajnallik 
még, Holott máshol már a nap úgy ragyog"; 
A vén zászlótartóból törölték azt a vers
szakot, melyben a költő elmondja, hogy 
„Annyi földet sem mondhat övének, Mely
ben egykor koporsója fér meg". Pontosan 
érzékelte a cenzor Az apostol jelentőségét 
is. Idézünk szövegéből: „Az egész költemény 
tulajdonképpen eszeveszett kihívás a világ 
urainak hatalma ellen. A könyv rossz be
nyomást kelt, és ezért kötelességemnek 
tartom, hogy jelentést tegyek róla a Bizott
ságnak a szükséges határozat meghozatala 
végett. A magam részéről a könyv be
tiltását javasolom." E betiltások is közre
játszottak viszont abban, hogy — erről 
ugyancsak Váradi-Sternberg János könyvé
ben olvashatunk — Oroszországban apokrif 
Petőfi-versek terjedtek: negyvennyolcas 
forradalmunk klasszikus költője oly nép
szerűvé vált a cári önkény birodalmában, 
hogy a XIX—XX. század fordulóján egész 
sorozat olyan költemény jelent meg orosz 
folyóiratokban, amelyet Petőfinek tulaj
donítottak. 

E tanulmányokból kiderül tehát a másik, 
a progresszív Oroszország viszonya a magyar 
fejlődéshez: ilyen szempontból a nagy orosz 
forradalmi gondolkodónak, A. I. Herzennek 
a negyvennyolcas magyar forradalom veze
tőivel való barátságáról írott dolgozatok 
szintúgy igen hasznosak, mint ahogy az 
Eötvös, Jókai és Madách kinti fogadtatásáról 
írott cikkek is. De nem kevésbé az a kapcsolat 
másik oldalának feltérképezése: a buda
pesti Orosz Kör történetének vázlata például, 
amelyet Budenz József, a kiváló nyelvész 
alapított a múlt század nyolcvanas éveiben, 
az 1864-ben megjelent első magyar nyelvű 
ukrán népdalgyűjtemény elemzése, Frankéi 
Leónak és az orosz forradalmárok kapcso
latainak bemutatása, s az eredményeket 
még tovább sorolhatnánk. 

Ugyanakkor ezeket némiképp felhígítja, 
hogy a szerző jelentéktelenségekkel is nagy 
ügybuzgalommal foglalkozik. Az például, 
hogy Puskinnak volt egy magyar származású 
ismerőse is, az utókor számára éppúgy érdek
telen, mint az, hogy a magyar szőlőkultúra 
Oroszországban is meghonosodott a XVIII. 
század folyamán. S amennyire erős oldala 
Váradi-Sternberg János könyvének az isme
retlen tények, dokumentumok feltárása, 
annyira halványabb nála az elvi kérdéseknek, 
az elméleti Összefüggéseknek megvilágítása, 
írásaiból — ez persze a kutatások sokrétű
ségéből is adódik — csak töredezetten és 
eléggé szervetlenül áll össze bizonyos össz
kép, s az olvasó szintézis iránti igényét 
éppen nem elégítik ki azok a sematikus, 

vulgárisan ható összegzések sem, amelyeket 
az egyes tanulmányok befejező summázata-
ként gyakorta olvashatunk. 

Ezzel együtt is: kötete gazdag tárházát 
nyújtja azoknak a szálaknak, amelyek a 
magyar, az orosz és az ukrán nép kultúráját 
az évszázadok során összefűzték. Gondolat
keltő tanulságokat nyújt azoknak, akiket 
érdekel irodalmunk és egyáltalán: művelt
ségünk külföldi visszhangja, akiknek nem 
közömbös, mit gondolnak és gondoltak 
rólunk a nagyvilágban. 

Fenyő István 

• 

Dénes Zsófia: Úgy, ahogy volt. Bp. 1974. 
Gondolat K. 239 1. Tegnapi újművészek. 
Bp. 1974. Móra K. 169 1. 

Ritka adomány az, amikor valaki egy 
évszázad végéről úgy tekinthet vissza a 
század születésére, mint már tudatosan 
átélt ifjúkori élményre. Ez adatott meg 
Dénes Zsófiának, aki ezt az adományt 
adósságnak érezve, híven felsorakoztatja 
emlékeit lassan sorozattá növő kötetei
ben. 

Két legutóbbi könyve annyiban külön
bözik előző emlékezéseitől, hogy itt időrendbe 
igazítva, az Úgy, ahogy voltban főként hazai 
író-, és művész-portrékat ad; a Tegnapi 
újművészek címen pedig főként a század
elej i Párizs élményeit, elsősorban a képző
művészeti forradalom alakjainak, kiállítá
sainak, légkörének benyomásait eleveníti 
fel. 

Magyar irodalomtörténeti vonatkozásban 
közvetlen dokumentum-jellegű feljegyzést 
is találunk: a Margita élni akar hátteréről, 
Bródy Sándor öregkori szerelméről. Megőrzi 
és közli Bródy szanatóriumban írt szabad
versét. Szubjektív közelkép Tersánszkyról 
1924-ből, megismerkedés Karinthy Frigyes
sel, Móricz és Ady társaságában töltött este 
élménye, társaságbeli találkozás Szomory 
Dezsővel, Kaffka Margittal. Kassákról mint 
fordítói munkára vállalkozó munkatárs ír. 
Kosztolányit, József Attilát a Világ szer
kesztőségi szobájában, a megismerkedés 
első benyomásainak felidézésével rajzolja 
meg. A felsorolás is elárulja — s ez mindkét 
kötetről elmondható —, hogy a dokumen
tumoknál jóval több az, ami nem kezelhető 
közvetlen adalékként. Sokszor kisebb epi
zódok, egy-egy találkozás, kézfogás, az idő 
múlásával jelentékennyé növő megfigyelések 
azok, amiket feljegyez. Emlékszeletek, ame
lyeknek egyetlen tárgyi lenyomata az emlé
kező idegeiben rögződő benyomás. Ezeket 
az emlékmorzsákat körülszövi a korabeli 
legendák, az egyidejűleg zajló életmozzana-
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