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BÁN IMRE: A KARTHAUSI NÉVTELEN MŰVELTSÉGE 
Bp. 1976. Akadémiai K. - MTA Irodalomtudományi Intézet. 138 1. (Irodalomtörténeti Füzetek, 88.) 

Irodalomtörténetírasunk igazi nyeresége a 
fáradhatatlan munkásságú Bán Imre legújabb 
kismonográfiája, mely régi irodalmunk egyik 
kulcsfigurájáról szól. A téma előzményeiró'l 
röviden annyit, hogy éppen most száz éve 
annak, hogy a magyar későközépkor utolsó 
nagyszabású alkotása a Nyelvemléktár 4. és 5. 
kötetében (Bp. 1876) Érdy-kódex néven bevo
nult a tudományos köztudatba. Azóta kutatási 
területévé vált nyelvészeknek, medievistáknak, 
irodalomtörténészeknek és egész sor más szak
területet képviselő' tudósnak (hagiográfia, nép
rajz, könyvtörténet stb.), s ez az érdeklődés 
napjainkig sem lankadt iránta. 

Az Erdy-kódex a szó szoros értelmében 
monumentális alkotás: mint irodalmi teljesít
mény, a középkori magyar nyelvű próza betető
zése, mint kézirat pedig olyannyira vaskos, 
hogy modern nyomtatásban kereken ezer oldalt 
tesz ki. Keletkezése is nagyon jellemző. Létre
jöttét nem a véletlennek, az esetlegességnek 
köszönheti - mint a legtöbb kódex - , hanem 
egy nagyon is tudatos írói elképzelésnek, és e 
határozott irodalmi koncepció mögött könnyű 
felismerni egy markáns íróegyéniséget, kinek 
alakja, élete, irodalmi műveltsége és munkássága 
méltán vonja magára a figyelmet. 

Bán Imre felismerve azt, hogy „a hanyatló 
középkor e nagy írójának művét nem ismerjük 
eléggé, nem ismerkedtünk meg behatóan 
műveltségével, világnézetének alapjaival, tudo
mányos felszerelésével, noha az Érdy-kódex a 
magyar középkor végének egyik ritka, reánk 
maradt igazi opusa, ha szabad ezt a szót hasz
nálnunk: műegésze" (5-6. 1.), jó probléma-
érzékkel kutatásai középpontjába állította az 
Érdy-kódex bonyolult kérdéseit. Sajnos a kart
hauzi rend névtelen szerzetesírójának személyes 
vonatkozásairól alig tudunk többet a semminél 
(talán Bene Ede legújabb franciaországi kutatá
sai hozhatnak majd fordulatot e téren), így nem 
marad más hátra, mint életművének finom 
distinkciókkal, beható filológiai interpretációk
kal végzendő elemzése új eredmények bizonyít
hatóságának reményében. 

Bán Imre erre a nem könnyű és kevéssé 
látványos következtetéseket ígérő feladatra 

vállalkozott, mikor könyvét megírta a követ
kező problémakörök szerint: 1. Irodalom
történeti alapkérdések (5-22. 1.), melyekben 
biográfiai és kodikológiai, valamint forrás
kutatási eredményeit összegezi; 2. Teológiai 
műveltsége (23-45. 1.), melyet a középkor végi 
devóciós és reformációs törekvések tükrébe 
állít; 3. Teológiai műveltségének szakmai jellege 
(46-72. 1.), mely a Karthauzi Névtelen tudo
mányos felkészültségének szintjét, forrásismere
teinek mélységét és hivatkozásainak metódu
sát állapítja meg; 4. Történeti műveltsége 
(73-106. 1.), melyben a névtelen szerző törté
netkritikai érzéke, történetszemlélete kerül 
komplex elemző vizsgálat alá; 5. Irásművészete 
(107-122. 1.), mely fejezet a későközépkori 
retorika és poétika tanításait szembesíti a Kart
hauzi Névtelen elbeszélő modorával és stílus
fordulataival. Végül függelék gyanánt gondos 
összeállításban előttünk áll A Karthauzi Név
telen kalendáriuma (123-125. 1.), jelentősen 
megnövelte ezáltal az amúgy is sok tanulsággal 
forgatható könyv gyakorlati használhatóságát. 

Áttekintve röviden a kötet módszeres szer
kezeti felépítését, és ismerve Bán Imre érzékeny 
elemzőkészségét, mellyel a maximumot hozza 
ki forrásaiból, túlságosan is szerénynek érezzük 
a szerzőnek azt a programként felfogható 
nyilatkozatát, melyet könyve bevezető fejezeté
ben olvashatunk. Ebben ugyanis „csak váz
latot" ígér „teljes tudatában annak, hogy sok 
kérdést inkább csak felvet, mintsem megold" 
(6. 1.), holott kismonográfiájára sem a vázlatos
ság, sem a kérdések válasz nélkül hagyása nem 
jellemző. Más kérdés persze, hogy maradnak 
megoldatlan problémák, és szintén más, hogy az 
ő „végeredményei" fogják tovább inspirálni, 
újabb összefüggések felismeréséhez vezetni a 
nyomába lépő későbbi kutatókat. Dolgozata 
nem szűkölködik új megállapításokban. 

Kronológiai szempontból például merőben 
új megoldással szolgál, amikor az Érdy-kódex 
keletkezésének időbeli lokalizációját végzi. Fel
ismerve azt, hogy a Karthauzi Névtelen „nap
tára" a calculus Pisanus-hoz volt igazítva, vég
érvényesen tisztázni tudja, hogy a kódex nem 
1524-1527 között keletkezett, mint eddig hit-
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ték, hanem 1526 januárja és november 23-ika 
között, egyetlen évben. Sikerül pontot tennie 
olyan régóta eldöntetlen kérdésre is, mint pl. a 
Karthauzi Névtelen úgynevezett „Róma
élménye". Kiderül ugyanis, hogy a perdöntő' 
mondat („Ha ki Rómában volt, láthatta") a 
középkori szerző szavajárása, így mindenféle 
tekintélytiszteleten alapuló vagy szívósan élő 
irodalomtörténeti hagyománnyal szemben Bán 
Imre végső következtetését kell elfogadnunk, 
miszerint „mindenképpen bizonyos, hogy nem 
lehet Névtelenünk római útja bizonyítékaként 
értelmezni" ilyen szterotipnak bizonyult meg
jegyzést (22. 1.). Figyelemre méltó kritikai meg
jegyzéseket fűz az Érdy-kódex forrásaihoz is 
(kapcsolat a pálosokkal, a bibliafordítások 
viszonya a Döbrentei-kódex szövegéhez, a 
Lombardica História, vagyis a Legenda Aurea 
1498-as, budai megrendelésre készült velencei 
kiadásának feltehető ismerete, a Zsófia-legenda 
tulajdonképpeni forrásának megoldatlansága 
stb.). 

Hosszasan lehetne még tovább sorolni az új 
és az újdonság erejével ható észrevételeket, elé
gedjünk meg ezúttal annyival, hogy bőségesen 
meríthető tanulság Bán Imre sokrétű és vérbeli 
filológusi alapossággal elvégzett vizsgálataiból. 
Mintaszerű, ahogyan kibontja és minden koráb
binál logikusabb összefüggésbe helyezi magából 
a műből az ismeretlen karthauzi szerzetes 
műveltségének összetevőit, amilyen biztos kéz
zel mutat rá teológiai világképének elemeire a 
skolasztika válságának, a misztika és a devotio 
moderna előretörésének fényében, vizsgálva 
mindig a hazai viszonyokat (ferences ideológia), 
de sohasem tévesztve szem elől az európai 
összefüggéseket (Meister Eckhart, Gioacchino 
da Fiore). 

Fontos megállapításokkal gyarapítja ismere
teinket Bán Imre a Karthauzi Névtelen törté
nelemszemléletéről is. Most már nemcsak való
színű feltevés, hanem bizonyosságra emelt igaz
ság, hogy az Érdy-kódex írójának felfogása a 
történelemről töményen középkori, leg
csekélyebb hatását sem árulva el a humanizmus 
modernül ható, kétségkívül felvilágosultabb 
szellemének. Mint Bán Imre írja: „ . . . a közép
kor végének sajátos eszmevilágában élt, s egy
házának dogmáit, közhiedelmeit kritika nélkül 
követte, minden ellenkező nézetet mereven, 
kemény kárhoztatással elutasított." (23. 1.) A 
kódexíróban valósággal metafizikus merevség 
válik úrrá, akár az antikvitáshoz való viszonyról, 
akár a magyar múlt írott emlékeiről legyen szó, 
nem is beszélve a korabeli eseményekről, melye
ket Bán találó kifejezésével élve „monachalis" 
nézőpontból kommentál, sőt kritizál. „Tévedés 
volna azt állítani - mondja - , hogy a Karthauzi 
a társadalom megváltoztatásának szándékával, 
tehát politikusán bírál" (34. 1.). Mindezekből 
egyértelműen csak az vonható le tanulságul, 
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hogy a Karthauzi Névtelen legjobb esetben is 
közömbös volt az előreformációs kezdeménye
zésekkel szemben, amennyiben annak eszmei 
hatásával találta szembe magát, de korántsem 
volt az, ha magát a reformációs törekvést egy
házon belüli vagy netán társadalmi jelenségként 
szemlélte. Imponáló méretű és kisugárzó erejű 
életműve is alighanem ennek a totális ellenérzés
nek jegyében született meg. 

Bán Imre munkájának nemcsak tudomány
történeti, teológiai és filozófiai fejezetei, de 
esztétikai érdekű részletei is vannak. Külön 
nyeresége irodalomtörténetírásunknak az a 
finom ízléssel írott szép stílusú fejezet, mely 
pompás kiválasztott idézetek segítségével 
mutatja be a Karthauzi Névtelen hajlékony, 
helyenként bravúros nyelvi kifejező erejét, 
Helyesen mondja Bán, hogy a Karthauzi nyelv
művészetének kulcsa az, hogy „anyagát átveszi 
az egyetemes egyházi tanításból, de mindezt 
saját szent gerjedelmének árjában fürdeti meg és 
így tolmácsolja" (107.1.). 

E találó megfigyelés bármennyire is hat az 
újdonság ingerével, eredetét tekintve vissza
nyúlik a korábbi szakirodalmak maradandónak 
bizonyult tételeihez, mégis Bán Imre esztétikai 
érzékére volt szükség ahhoz, hogy részletes 
bizonyítással megerősítve lássuk mindezeket: a 
Karthauzi Névtelen indulatainak hullámzását 
prózastílusa pátoszában, gyönyörködjünk lati
nizmustól mentes retorikájában, mondat
szerkesztésének arányos felépítésében, szavai
nak zeneiségében, plasztikus elevenségű hason
lataiban, biblikus reminiszcenciákat ébresztő 
gondolatritmusaiban és ki tudná még hányféle, 
gondosan kimunkált stílusszépségben. 

A novellisztikus kisepika mesteri teljesít
ménye természetesen az Exemplum mirabile, a 
Csodálatos Példa, melyet Bán Imre teljes joggal 
szépprózának minősít (113.1.). Mellette se szeri, 
se száma a költői szépségű részleteknek, melye
ket olykor igen kevés választ el a „népies 
mesélés" naiv bájától (115. 1.). De nem a stílus 
„népies", hanem inkább a legendák toposzai 
emlékeztetnek a mesére: a hős előtt álló próba
tételek formájában éppúgy, mint a győztes 
megjutalmazásában (vö. Szent György-legenda 
stb.). A mesemotívumokkal gazdag legendák 
előadására korántsem a hitelességre törekvő 
realizmus, hanem sokkal inkább „bizonyos 
egzotizmus jellemző, a távoli Kelet csodáinak 
varázsa, a rendkívülinek az az igénye, mely a 
középkori szépírói kezdemények egyik létre
hozója volt". (115.1.) 

Nem lehet kétséges, hogy egy ilyen stílusér
zékkel megáldott írói talentum közvetlen lánc
szemet alkot a magyar nyelvű kódexirodalom és 
a XVI. századi magyar nyelvű reneszánsz szép
próza között. Ilyenformán helyesbíthető az a 
korábban, több felől hangoztatott és végül is 
közfelfogássá emelt elképzelés, mely szerint a 



magyar irodalmi nyelv kialakulásának folya
mata közvetlenül és szigorúan a magyar eraz-
misták irodalmi fellépéséhez kötődnék. 

Szinte különös, hogy az itt még csak nem is 
érinthető, további sok izgalmas kérdés ellenére 
a Karthauzi Névtelen életműve irodalom
történeti szempontból egy kerek évszázadon át 
nem foglalkoztatott senkit, még olyan kiváló 
irodalomtörténész medievistákat sem, mint 
Katona Lajos vagy Horváth Cyrill. A nagyszámú 
(döntően nyelvészeti érdekű) szakirodalomból 
Bán Imre az első, aki irodalomtörténészként 
nyúlt a kérdéshez, méghozzá olyannyira 
minden előzmény nélkül, hogy még a szükséges 
előmunkálatok egy részét (az Érdy-kódexben 
idézett szerzők statisztikus kivetítését) is egyik 
kiváló tanítványának, Henkey Imolának (Nagy 
Tibor né) kellett elvégeznie tanári szakdolgozat 
formájában, az ő professzori irányítása alatt 
(vö. 49. 1. 8l.j.). 

örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kis
monográfia nyomán végül is kialakult új Kart
hauzi-portré előnyösen módosítja az előzőt. Az 
akadémiai irodalomtörténeti kézikönyv (Bp. 
1964) megfelelő fejezetének alapkoncepcióját 
igazolva és megerősítve, jelentősen árnyalják, 
történetileg dialektikusabbá teszik és végső 
fokon hitelesebbé formálják Bán Imre kutatá-

Fenyő István monográfiája irodalomkritikai 
gondolkodásunk fejlődésének 1817-től 1830-ig 
tartó szakaszát dolgozta fel. Ahogyan az előszó
ban pontosan megfogalmazza, nem pusztán a 
szűkebben értelmezett irodalomtudomány, ill. 
irodalomkritika hazai történetének egy fejeze
tét írja, hanem a történeti feltételezettségek és 
adott társadalmi konstellációk alapján az iroda
lom önszemléletének, önérzékelésének, önnön 
létéről, funkciójáról kialakított képzeteinek fej
lődéstörténeti elemzésére vállalkozik, vizsgálva 
többek közt azt is, hogy miképpen jut érvényre 
az irodalomnak mint társadalmi tudatformának 
esztétikai karaktere, autonóm művészi érték
rendszere, önelvűségének és társadalmi függé
sének sajátos dialektikája, legfőképpen pedig 
azt, hogy mindez hogyan alakult és fejlődött a 
kortársi tudatban. 

A munka témáját - amely egyébként egy 
1842-ig tartó feldolgozás első részét jelenti, s 
avval együtt A magyar irodalomtudomány és 
kritika története című, az Irodalomtudományi 
Intézetben készülő összegező vállalkozás része 
- azt hiszem nem szükséges méltatni. 

sai. El kell fogadnunk konklúziójának minden 
lényeges tételét, melynek summája talán így 
foglalható össze: „Bár hevesen küzdött a talán 
nem is eléggé ismert új, reformátori eszmék 
ellen, nem tudom benne az elmúlónak makacs 
védelmezőjét látni.. . Híve volt a devotio 
modernának, bár talán ebben a vonatkozásban 
is lehettek fenntartásai.. . Műveltsége felül
múlta az átlagos deákműveltséget, képzett 
teológusnak mutatkozik, de a modern színezetű 
világias tudásanyaggal semmi érintkezése nem 
vol t . . . az a világkép, amely művéből kibonta
kozik, tökéletesen középkori, a humanista 
tudományosság legcsekélyebb nyoma nélkül... 
írói életműve mindenképpen kiemelkedő, egy
oldalúságában is gazdag kép a középkor végi 
magyar szellemi életről.. ." (121-122. 1. 
passim). 

A gondosan szerkesztett, szakszerű név
mutatóval ellátott könyv talán egyetlen pontat
lanul informáló adata egy sajtóhibás évszám 
(mely olvasás közben nyilvánvalóan nem tűnik 
tévesnek): a 77. lapon Marsilius Patavinus 
Defensor pacis c. művének modern, latin
német kiadása nem 1928-ban, hanem csaknem 
félszázaddal később, 1968-ban jelent meg. 

V. Kovács Sándor 

' ' • ' • \ 

Amit viszont már elöljáróban le kell szö
gezni, hogy Fenyő István feladat-értelmezése, 
vizsgálati módszere egyenértékűen felel meg a 
hazai irodalmi tudat adott fejlődési szakasza 
természetének. Annak nevezetesen, hogy a 
nyelv és irodalom nemzeti fejlődésében -
főként ez időben - elfoglalt megkülönböztetett 
szerepe miatt az egykorú irodalmi tudat rend
kívül erősen telítődött társadalmi-történelmi 
tartalmakkal, sőt - s ezt a kijelentést éppen a 
monográfia alapján tudjuk megkockáztatni — e 
korszak irodalmi tudata a társadalmi-politikai 
ideológia egyik legfőbb, mindenesetre legérzé
kenyebb tükre, hordozója volt. Fenyő monog
ráfiájának legfőbb eredményét ennek az ideo
lógia-történet szempontjából és az irodalmi 
tudat története szempontjából egyaránt jelentős 
folyamatnak hiteles kirajzolásában látom, ami
től elválaszthatatlan az a módszer, amely a 
társadalmi-történelmi fejlődés rendkívül gazdag 
vonatkozásrendszerét sokoldalúan, mégis 
Ökonomikusán, mindenfajta extenzív társa
dalomrajztól óvakodva tartja mindvégig szá
mon. Fenyő monográfiájának lényege, ered-

FENYŐ ISTVÁN: AZ IRODALOM RESPUBLIKÁJÁÉRT 
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menye, újszerűsége az én ismereteim szerint 
egyfelől úgy összegezhető: ismert és újonnan 
feltárt, koncepciózusán elrendezett anyagával 
világossá tette, hogy az irodalmi tudat tárgyalt 
szakaszban lezajló fejlődése egy szermind a 
reformkori politikai ideológia egy rejtett, álcá
zott előjátéka is, hogy az irodalmi tudat olyan 
kategóriái, mint az eredetiség, a közéletiség, a 
népiesség, a kritika, az irodalomtörténet s 
mindenekelőtt a romantika, ill. a klasszicizmus 
- bizonyos értelemben a polgári nemzetté válás 
még látens hajtóerőinek ez időben legérzé
kenyebb szeizmográfjai voltak, s progresszív 
jelentésváltozásaik összessége végső soron nem
csak determinált következménye, hanem rend
kívül, azt mondhatnám szinte előlegező módon 
dinamikus tudatosítója is volt a társadalmi
történelmi folyamatnak. Az elmondottakban 
értelemszerűen benne rejlik a monográfiának az 
a másiknak nem nevezhető, csak külön hang
súlyt igénylő érdeme, eredménye, hogy mindezt 
nem egyszerűen az irodalmi gondolkodás köze
gén keresztül mutatja be, hanem magát az 
irodalmi gondolkodást - illetőleg elsősorban 
azt — ábrázolja. Csak a szavakkal való további 
játékhoz vezetne éreztetni a módszernek azt a 
szimultán és egységbe ölelkező kettősségét, 
amely megfelel a probléma összetettségének, 
annak, hogy ez időben az irodalmi tudat prog
resszív társadalmi tartalmakkal való erős átitató
dása egyidejű és bonyolult kölcsönhatásban 
ment végbe az irodalmi tudatnak - mint iro
dalmi tudatnak - az önállósulásával, autó
nómmá válásával. 

Ami a könyv tartalmi eredményeit illeti, 
azok extenzív ismertetésére, érzékeltetésére, 
már csak filológiai értelemben vett gazdagsága 
és analitikus jellege miatt sincs mód. 

Amit, ha rendkívül vázlatosan is, de elis
meréssel emelnék ki, az, ahogyan Fenyő István 
e korszak irodalmi gondolkodásának alapvető 
jellemző kategóriáit - az eredetiség, a nemzeti
ség, a népiesség kategóriáit egymásra, együttesü
ket a klasszicizmusból a romantikába való áthaj-
lás ideológiai folyamatára vetíti, s ahogyan fel
tárja ennek az irodalmi-szellemi mozgásnak a 
társadalmi folyamatokkal való összefüggéseit. 
Egyszóval a kérdés tárgyalásának komplexségét, 
illetve a felrajzolt kép relatív totalitását és 
egységét. Ez az eredmény egyszerre, egymástól 
elválaszthatatlan módszertani és tartalmi ered
mény. 

Filológiailag rendkívül alaposan feltárt 
anyaga s annak gondos elemzése mindenekelőtt 
azt bizonyítja, hogy körülményeink közt a 
klasszicizmusból a romantikába való átmenet 
ideológiája-esztétikája inkább közvetítő
kiegyenlítő, mintsem ellentéteket élező meg
gondolások jegyében alakult. A romantika 
ezidei, hazai, elméleti adaptálása mindvégig és 
jóformán minden kategória értelmezésében a 

kiegyensúlyozó klasszicista nézetek - bár alá
rendelt, korrigáló folytonosságának - , de foly
tonosságának fenntartásával ment végbe. A 
monográfia egyik legfőbb eredménye, hogy 
következetesen kimutatja ennek a jellegzetes
ségnek jóformán minden időszakra, jóformán 
minden esztétikai-elméleti kérdésre, a kritikai 
gyakorlatra és jóformán minden ezidei valamire 
való irodalmi gondolkodóra való érvényességét. 

Ennek az alapvető felismerésnek a jegyében 
fejti ki például rendkívül temékeny hangsúllyal 
az irodalmi népiesség eddigi ismereteim szerint 
háttérben állt ideológiai összetevőjét; mutat rá 
kialakulásának, értelmezésének egyéb okai és 
tartalmai mellett arra, hogy a népiesség-felfogás-
nak mennyire szerves, mennyire aktív tényezője 
volt - azzá lett ebben az időben! - a köz
megegyezés, a nemzeti egyetemesség lehetőleg 
háborítatlan, konfliktusmentes irodalmi - vég
ső soron társadalmi igénye, amely a nemzeti 
családélet klasszicizáló romantikus ideáját, majd 
a magyar, ill. a közép-kelet-európai gondolkodás 
romantikusabb nép-, ill. népiesség-fogalmát táp
lálta ill. amely ebben az összefogásra irányuló, 
osztatlanságot ígérő kategóriának kialakításában 
jelentős szereppel birt. De hangsúlyozom: ezt az 
alapvető felismerést éppígy táplálja mindaz, 
amit az eredetiség, a nemzetiség, az elmélet, a 
kritika és irodalomtörténet ezidei alakulásáról 
tárgyal, ill. a felismerés gazdag érvényesítése 
ezeken a területeken is hasonló értelemben 
vezet eredményekhez. 

Visszatérve: Fenyő a magyar esztétikai 
gondolkodásnak ebben a jellemzőjében - teljes 
joggal - a rendi progresszió ellentmondásos 
arculatának ideológiai lecsapódását látja, egy 
olyan irodalmi-esztétikai elv kialakulását, amely 
elvontságában a reformkori érdekegyesítés prog
resszív, de illúziókkal is terhelt társadalmi
politikai koncepcióját előlegezi, s amely nem
csak a reformkori irodalmi folyamatot támo
gatta, de megteremtette némely alapelemét 
annak az esztétikai magatartás- és ízlésrendszer
nek is, amelyet utóbb a népnemzeti esztétika 
irányzata alakít ki majd magának. 

Véleményem szerint Fenyő István azzal, 
hogy az esztétikai irodalmi gondolkodás legálta
lánosabb kategóriáinak, a klasszicizmusnak és 
romantikának értelmezéséi-átértelmezését a 
hazai társadalmi valóság legáltalánosabb moz
gásirányaival hozta összefüggésbe - ezzel az 
ezidei - s nemcsak az ezidei - magyar esztéti
kai gondolkodás egyik rendkívül jellemző nem
zeti sajátságát ragadta meg. 

A másik mozzanat, amit tudományos érvé
nye és időszerűsége miatt egyaránt kiemelnék, 
hogy ez a nemzeti ideológia kialakulási folya
matának egy rendkívül fontos szakaszát tár
gyaló tanulmány mennyire hitelesen bizonyítja, 
hogy a nemzeti progressziónak, a progresszív 
polgári nacionalizmusnak mennyire integráns 
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része volt az a törekvés, hogy megteremtse, 
kialakítsa a nemzeti és nemzetközi, a nemzeti-
leg sajátos és az egyetemes emberi, másfelől az 
individuális és a közösségi, az individuális és a 
nemzeti lehetséges és viszonylagos kölcsön-
viszonyát és harmóniáját, hogy feltárja, meg
értse ennek dialektikáját. Ha ezt a felismerést 
szerző talán nem hangsúlyozza is oly kifeje
zetten, de módszerében, vizsgálatai során rend
kívül következetesen érvényesíti és tárja fel -
már csak anyagának puszta kényszerítő ereje 
miatt is. Hogy az eredetiségelv hogyan feltéte
lezte, vonta maga után — persze a rendi origina
litás elzárkózó magatartásával szemben - más 
originalitások s azok összegezésének fel és elis
merését, ezzel együtt a nemzetközi irodalmi és 
elméleti élet, a világirodalom iránti érdeklődést, 
azok tudatos recepcióját, hogy a konzervatív 
patriarkális és liberális-romantikus, herderi 
indíttatású nép- és népiesség-szemléletet hogyan 
haladja meg Magda Pál éppen Hegel általános 
emberi eszméjének integrálásával; hogy Kölcsey 
esztétikai szinten milyen zseniális küzdelmet 
folytatott a nemzeti és egyetemes s az indivi
duális és a közösségi dialektikájának kibonta
kozásáért; hogy Szalay Lászlónál hogyan válik a 
nemzeti és az egyetemes egyenrangú egységgé és 
így tovább: ez mindenfajta kozmopolitizmussal 
és nacionalizmussal szemben történetüeg is bi
zonyságot tesz a nemzetben gondolkodás prog
resszivitásának egyik - akkor is, ma is döntő - , 
kritériuma mellett. Ennek az irodalmi és társa
dalmi gondolkodás szempontjából egyaránt 
lényeges felrajzolása szorosan függ össze szerző
nek azzal az érdemével, hogy a hazai elméleti 
gondolkodás külföldi - hangsúlyosan német -
forrásait rendkívül alaposan tárja fel és elemzi. 
Itt jegyzem meg, hogy a nyugat-erurópai és a 
közép-kelet-európai népiesség összehasonlító 
elemzése - bármennyire madártávlatú is - a 
monográfia egyik legkitűnőbb fejezete. 

Harmadjára - de már nem részletezve - azt 
emelem ki, hogy a munka, anélkül, hogy a 
szerkezeti egysége megbomlana, az ezidei 
magyar kritikai gondolkodók (Szemere, Teleki 
József, Kölcsey, a pályakezdő Bajza, Toldy, 
Szalay) remek portréit, illetve esztétikai gondol
kozásuk, szellemi karakterük kitűnő rajzait 
nyújtja. 

Végül a szerző filológiai alaposságát hang
súlyoznám, amely sok ismeretlen anyagot tárt 
fel, sok kevéssé ismert szerzőre - a korabeli 
gondolkodás kitűnő középgárdájára hívta fel a 
figyelmet, s ami a külföldi források már emlí
tett gondos számontartásában és elemzésében is 
megnyilvánult. 

Megemlítenék néhány - bevallom: némileg 
felnagyított - hibát, amelyeket azonban való
ban fogyatékosságoknak érzek. 

Szerző nem teszi kellőképpen latra azt a 
mindig érdekes és fejlődési körülményeink közt 

különösen fontos kérdést: a tárgyalt időszakban 
vajon mi volt az irodalmi tudat és az irodalmi 
folyamat viszonya, mennyire volt, mennyire 
tudott egyenrangú lenni az elméleti-kritikai iro
dalom a maga tárgyával, az alkotások világával. 
A probléma nyüvánvaló: az egyik oldalon ott 
vannak az ezidei legnagyobb művészi értékek, 
amelyek ha nem is 1817 és 1830 közt születtek, 
de mindenképpen tárgyai voltak az ezidei kriti
kai gondolkodásnak; Kisfaludy Sándor, 
Berzsenyi, Csokonai, Katona és mások műVei. 
Másfelől: ezeket ilyen vagy olyan okokból a 
kritika nem volt képes a maguk nagyságában 
felismerni, azaz nem volt képes reális érték
rendet teremteni; nem tudta ezeket a műveket a 
hazai elméleti-történeti gondolkodás legalábbis 
egyik fontos kiindulópontjává avatni. Holott az 
irodalomkritikának ebben áll a szerepe; szín
vonalának, minőségének ez a mindenkori végső 
mércéje. Az akkor is, ha a társadalmi-történelmi 
fejlődés tárgyalt szakasza sok más, rendkívül 
lényeges és progresszív esztétikai és ideológiai 
megbízatást adott is a hazai irodalmi eszmél
kedés számára. Míg azonban az utóbbiakat 
Fenyő a jellemzett alapossággal és eredményes
séggel leírja - addig monográfiájában a kritiká
nak ez a mindenkori értékmegítélő szerepe hát
térbe szorul. Mintha a szerző az ezidei érték-fel
nemismeréseket és értéknagyításokat - ezt a 
bizonytalan értékítéletet - az ezidei kritika 
adottságának venné, ill. mintha beletörődni lát
szana, legalábbis nem keresi, kutatja az értékíté
letek tévedéseinek gyökerét, mélyebb okait. így 
aztán implicit módon inkább csak leírja, de nem 
tárja fel és nem elemzi azt a fontos problémát 
jelentő ellentmondást, ami az ezidei elméleti 
gondolkodás eredetiséget, romantikát, nemzeti
séget előmozdító, kritikát honosító dinamikája 
- másfelől az adott hazai teljesítmények köz
vetlen kritikai megítélésének gyengeségei, 
bizonytalansága, tévedései közt fennáll. 

Hogy a kritika konkrét értékítéleteinek hite
lessége Fenyőnél nem vezető vagy a többi vizs
gálati meggondolással legalábbis nem egyenragú 
szempont, az formálisan abban mutatkozik 
meg, hogy nem emelkedik szerkezeti tényezővé, 
a kérdéssel az 500 oldalas monográfia csupán a 
tanulság-levonó záró-fejezetben tér ki vagy más
fél oldalnyi terjedelemben. Ez pedig az olvasó
ban tartalmi hiányérzetet kelt. Milyen hasznos, 
érdekes, izgalmas lenne, akárcsak egyetlen 
olyan fejezet, amely leírná a korabeli kritika 
saját írói alkotói értékrendjét - annak egyes 
alkotókat illető szerzők szerinti és kritikusok 
szerinti indokait, annak saját tudata szerinti 
immanens ellentmondásait és belső mozgását -
és ezt szembesítené mai értékítéleteinkkel. 
Ennek a szempontnak nem mondom hogy teljes 
mellőzése, de indokolatlan háttérbe szorulása 
szerző minden óvatos fenntartása, tárgyilagos
ságra való törekvése ellenére végső soron meg-
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szépíti a helyzetet. Ha több helyütt utal is az 
elméleti-irodalom gyengéire - viszonylagos 
önállótlanságára, spekulatív jellegére - , ezek a 
kritikai megjegyzések éppen e mulasztás miatt 
verbális szinten maradnak. Jól értem, hogy 
Fenyő korántsem egy redukált értelemben vett 
kritikatörténeti fejezetet írt, de ez sem menti 
fel az alól, hogy - mint azt az előszóban maga is 
ígéri - szűk értelemben vett kritikatörténetet is 
írjon. Annál kevésbé, mert - hogy közhellyel 
éljen - az elmélet próbaköve a praxis, az 
esztétikáé az irodalomtörténetírás és a kritikai 
gyakorlat. Fenyő disszertációját ebből a szem
pontból úgy tudnám jellemezni, hogy míg a tág 
értelemben vett esztétikai irodalomtörténeti 
gondolkodás alakulását eredményesen, egyes 
pontokon igen jól vetette össze a társadalmi
történelmi praxissal és ennek alapján minő
sítette annak eredményeit, fogyatékosságait -
addig ezt az esztétikai irodalomtörténeti gon
dolkodást korántsem ellenőrizte, mérte és 
minősítette ugyanilyen gonddal a közvetlen 
kritikai gyakorlat ítéletein. Ez a kontrol, külö
nösen 1817 és 1830 közt jóval negatívabb 
eredményt hozott volna, mint a társadalmi
történelmi igények rendkívül lényeges másik 
mércéje. 

Márpedig a kettő együttes és egyaránt követ
kezetes érvényesítése tenné plasztikusabbá, 
reálisabbá a korszak irodalmi tudatáról alkotott 
képet. A hangsúlyok azonban sokszor egy
oldalúvá lesznek. 

Azt értem és helyeslem, hogy pl. Kölcsey-
nek Szemere szonettjeiről írt értekezéseivel kap
csolatban a belső forma kategóriájának meg
honosítására esik az elemzés hangsúlya, de 
kielégítetlenül hagy, hogy a konkrét értékítéle
tet szerző szabványszerűen intézi el a baráti 
elfogultság megemlítésével. (333. 1.) - Azt 
értem és helyeslem, hogy Kölcsey Berzsenyihez 
szóló antikritikájában a műalkotás és a szerző 
művön kívüli személyének az elkülönítése az 
elvi-történeti s ezért hangsúlyozott lényeg, de 
miért nem esik néhány mondatos konvenciózus 
utalásnál több - sokkal több - és főleg elem
zőbb szó Kölcsey Berzsenyi-megítélésének 
(csakúgy, mint Csokonai-megítélésének) tévedé
seiről, aránytévesztéseiről? 

Azt értem és helyeslem, hogy Kazinczy 
Tübingiai pályaművének tárgyalása során szerző 
Kazinczy elvszerű, esztétikailag megalapozott 
historizmusára esik a hangsúly, az azonban 
hiányérzetet kelt bennem, hogy a kortárts-
irodalomra vonatkozó kritikai értékítéleteinek 
egyenetlenségei (Ráday Gedeon, Kiss János túl
értékelése, Csokonai igaztalan megítélése, 
Batsányi, Kármán és más jelentős írók említet-
lenül hagyása) puszta felsorolást kap csupán, 
mélyebb okoknak feltárására irányuló elemzést 
azonban nem. Illetőleg ezúttal teljesen átbillen 
a hangsúly Fenyő szerint: „éppen ebben az 

egyoldalúságban rejlik leginkább Kazinczy 
historizmusának igazi irodalomtörténetre valló 
magasabb szintje: Kazinczynak - írja szerző -
irányzata van már, annak alapján mmősíti, 
rendezi, szelektálja a múltat és jelent". De azt 
hiszem, bármennyire igaz is ez, itt nem lehet 
megállni: a kép akkor teljes, ha nemcsak zár
jelek és gondolatjelek közt utalok arra a vámra, 
ami pedig a réven nyert pénz nagy részét viszi el, 
- hanem ha elemző és értékelő minősítő hang
súlyokkal azt is kifejtem, hogy történelmi-
társadalmi körülményeink mellett az első 
koncepciózus irodalmi-folyamatáttekintés az 
értékmegítélés milyen tévedéseinek árán, az első 
rendezés a szelekció milyen pontatlanságai árán 
születhetett csak meg. Ez mit sem vonna le 
Kazinczy érdemeiből, viszont egyenértékűbben 
adná vissza az irodalmi tudatfejlődés folyama
tának ellentmondásos jellegét. 

Mint ahogyan Toldy esztétikai leveleinek 
elemzésénél is elfogadom egyik kulcsszempont
nak vagy akár főszempontnak a hazai roman
tikus alapelvek, valamint az azokat korrigáló 
klasszicista szempontok jelenlétének vizsgálatát, 
s azt a méltatást is, amely szerint Toldynak ez 
az írása adott először átfogó, a tartalom és a 
forma részletkérdéseibe egyaránt behatoló 
összefüggő elemzést egy irodalmi alkotásról, s 
egy költői egyéniségről. De ha igaznak — még
iscsak egysíkúan igaznak tartom mindezt — 
ha szerző csupán néhány szóval említi Toldy
nak a Zalán futásával kapcsolatos ismert 
tévedéseit; s teszem azt eltökélt jellemke
resésének téves voltát félmondatokban csu
pán megengedve, azt, mint egy történetileg-
társadalmilag indokolt teoretikus igényt, végül 
is maradéktalanul igazolja (461. 1.). Nyilván
való, hogy így, az esztétikai leveleknek csak 
történeti jelentőségével ismertet meg a szerző, 
de értékmérő, szorosabban vett kritikai 
funkciójának realitás-fokát már nem, illetve 
megtévesztő hangsúllyal érezteti. Adós marad 
többek közt tényleges formátumának érzékel
tetésével, amit vulgárisan, de személyes tapasz
talatok alapján úgy tudnék megfogalmazni: a 
Zalán reális megítéléséhez egész terjedelmes 
mivoltában Toldy tanulmánya kevesebbet ad, 
mint mondjuk Erdélyi János néhány odavetett 
sora. Vagy általánosabban fogalmazva: elis
merve, sőt kitűnőnek tartva mindazt, amit 
Fenyő a fiatal Toldy érdemeként feltárt - nem 
jogos-e úgy is (tehát nem tagadólag, hanem 
kiegészítőlég) feltenni a kérdést: mennyit ért 
végül is Toldy elméletileg megalapozott, szín
vonalasan propagált lelkesedése a romantikáért, 
ha Vörösmarty Salamon királyát tudta méltatva 
elemezni, de a Csongor és Tündét elemzésre 
sem méltatta. 

Mindezzel nem egyszerűen azt akarom 
mondani - bár ez is igaz - , hogy az ilyenfajta 
hangsúly-eltolódásokkal a korszak irodalmi 
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tudata - szerző szándékával, sőt szavaival ellen
tétben - túl szépnek, de a reálisnál erő
teljesebbnek, intenzívebbnek mutatkozik. 

Ezekkel a talán túlzott kiemelésekkel 
mindenekelőtt a monográfia egy rejtett mód
szertani hangsúlyeltolódására szeretném felhívni 
a figyelmet. Arra, hogy Fenyő munkájának egy 
szűkebb rétegében - a szorosan vett műkritika 
vonatkozásában - a történeti szempontot egy
oldalúan az ismeretelméleti megfontolás rová
sára érvényesíti. Szeretném hangsúlyozni, hogy 
ez korántsem az egész könyv s nem is annak 
leglényegesebb fejtegetésére vonatkozik, annak 
fő vonala minősített, objektív, ideológiai eszme
történeti fejlődésrajzot ad. 

A jellemzett, elismerésre méltó eredmények 
mögött kiegyensúlyozott módszer húzódik. Az 
irodalmi tudat, az elméleti gondolkodás időbeli 
történeti változásai nemcsak egyszerűen dialek
tikus leírást, hanem ha szabad így kifejeznem 
magam: materialista értelmezést s ezzel együtt 
értékelést is kapnak. Továbbá: a tudati változá
sok mindenkori ismeretelméleti mércéje, hogy 
mennyire, milyen mértékben, milyen realitás
fokon tükrözték, támogatták a társadalmi
történelmi mozgástendenciákat. 

Nem vagy nem egészen így történik - s erre 
szeretnék rámutatni - az irodalmi tudat és az 
irodalmi folyamat, az egyes alkotások viszonyá
nak megítélése során. Itt az elmélet-történeti 
szempont egyoldalúan, a műítéletek realitás
fokának mellőzése árán érvényesül. A magyar 
irodalom egyidejű saját tudatának, ön-reflexió
jának itt már sokszor csak leírását, tudomásul 
szolgáló megállapításainak leszögezését kapjuk, 
amelyeknek minősítése azonban elhanyagoltan, 
mintegy mellékesen történik, pontosabban, 
ahol a történeti szempontváltozások egyoldalú 
számontartása elhomályosítja a műítélet reali
tás-fokának mérlegelését, azt, hogy a műítélet, a 
műkritika mennyire, müyen mélyen, milyen 
mértékben volt képes közvetlen tárgyának, az 
alkotások világának objektív értékrendjét meg
ragadni. 

Ez a módszertani sántítás - ismétlem rész
leges, de következményei már az összkép egé-

Száznegyven évnek kellett eltelnie, amíg 
újabb kiadás készülhetett Wesselényi korszakos 
politikai művéből, a Balítéletekről c. könyvből. 
A teljes mű kritikai kiadása éppúgy, mint a 
levelezésé, úgy látszik, sokáig várat még magára. 
Nem lehet eléggé méltatni a kiadók érdemét, 
amellyel az eddig hozzáférhetetlen könyvet leg-

szére is kihatnak. Egyrészt korlátozza szerzőnek 
azt az egyéb összefüggésekben jól érvényesített 
törekvését, hogy kirajzolja az irodalmi tudat, az 
irodalmi élet — az irodalom respublikájának -
önállósulási folyamatát, autonómmá válását. 
Korlátozza, mert hiszen ennek az autonómiá
nak egyik döntő kritériuma, hogy az irodalmi 
tudatnak milyen a viszonya a maga sajátos 
tárgyához. Fenyő nagyon jól felfedi, hogy mi 
volt az irodalmi gondolkodás viszonya a társa
dalmi mozgáshoz, ez azonban nem specifikus 
még akkor sem, ha egyébként döntő jelentőségű 
és körülményeink közt jellemző volt is. Az iro
dalom, a társadalmi valósághoz képest másodla
gos, ezért megítéléséhez is nélkülözhetetlen a 
reális társadalomlátás. De egy valóban kibonta
kozott, valóban autonóm irodalmi életnek épp 
az a jellemzője, hogy ezt a reális társadalomlá
tást nemcsak teoretikusan, nemcsak általában, az 
esztétikai orientáció erejéig érzékelteti, hanem 
egyenértékűen reális értékítéletek formájában is 
képes kifejezésre juttatni. Megfordítva: az ilyen 
értelemben vett értékítéletek gyarapodó, de 
felettébb fogyatékos jelenléte irodalmunk 
ezidei relatív önállótlanságának egyik leg
fontosabb, a monográfiában mégis elhanyagolt 
jellemzője. Érdemlegesebb kifejtése minden 
bizonnyal ahhoz is hozzájárult volna, hogy 
szerző az ezidei esztétikai gondolkodás erősen 
deduktív karakterét meggyőzőbben érzékel
tesse, végső soron, hogy hitelesebben tárja fel e 
korszak jellegét, mindenekelőtt azt az ellent
mondást, ami a teória viszonylagos társadalmi 
érzékenysége, másfelől az egyes művek iránti 
viszonylagos érzéketlensége közt ezidőben fenn
állt. 

A másik kritikai megjegyzést kifejtetlenül 
tenném meg, annál is inkább, mert formálisan 
véve stiláris jellegű, s csak hosszadalmas idéz-
getéssel lenne igazolható. Végső soron azonban 
elvi érdekű az aggodalmam: szerző a történeti
séget oly módon túlérvényesíti, túlhang
súlyozza, hogy fogalmazása helyenként teleoló-
gikussá válik és a tárgyalt időszakhoz képest 
itt-ott anakronisztikussá lesz. 

Tóth Dezső 

alább szűk körben elérhetővé tették. Veress 
Dániel válogatása, szerencsés kézzel, lényegest 
és olvasmányost együtt tudott kiemelni az ere
deti mű szövetéből. (A válogatás az eredeti 
műnek körülbelül a felét tartalmazza.) A Téka 
sorozat, amelyben a Balítéletekről újra nap
világot látott, sajnos lapalji jegyzeteket nem 

WESSELÉNYI MIKLÓS: BALÍTÉLETEKRŐL 
-

Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Veress Dániel. Bukarest, 1974. 
Kriterion K. 266 1. 
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alkalmaz. A függelékben közölt magyarázatok 
ugyan nem maradnak el, számukat azonban 
bőven lehetett volna szaporítani. A mű kelet
kezéstörténetét és főbb gondolatait ismertető 
bevezetés teljes és alapos eligazítást ad, bár 
szívesen olvastuk volna itt a kihagyott szöveg
részek tartalmi ismertetését is. 

Wesselényi könyvének történelmi jelentő
ségét, a benne felvetett gondolatok jelentőségét 
és eredetiségét Trócsányi Zsolt 1965-ben meg
jelent kiváló Wesselényi Miklós című monográ
fiája tisztázta. Feleslegesnek tartjuk, hogy kuta
tási eredményeit, megállapításait összefoglalva 
itt most elmondjuk, hogy miben adott újat és 
merészet Wesselényi kortársaihoz, még egy 
Széchenyihez viszonyítottan is, hogyan fonód
nak össze a nemesség megnyerését célzó takti
kai érvek a változtatások elkerülhetetlenségét 
hirdető tételekkel, s mennyiben volt kárára a 
mű kortársi fogadtatásának a kiadás elhúzódása. 
(Minderről a méltatott kiadás bevezetője is tájé
koztatja az olvasót.) 

Wesselényi legfőbb gondolati-politikai érde
mének felemlítését azonban nem mulaszthatjuk 
el. S ez szerintünk abban áll, hogy Wesselényi 
felismerte a polgári átalakulás két legfőbb köve
telménye, a jobbágyfelszabadítás és a polgári 
alkotmányos berendezkedés szerves összefonó
dását. Hogy e két feladat egyaránt fontos, és 
nagyjából egyidőben megvalósítandó, korábbi 
felismerés. Wesselényi viszont, aki már talál
kozott azzal a konzervatív érveléssel, amely az 
örökváltságot olyan érveléssel hátráltatta volna, 
hogy a felszabadult jobbágyok nem illeszt
hetőek be a rendi állam politikai építményébe, 
avagy felelős kormányrendszer esetén a népnek 
is beleszólást kellene engedni a közügyekbe, 
szabaddá kellene tehát ez esetben tenni őket -
nos, Wesselényi felismerte, hogy ez érvelés logi
kája helytálló, s maga kezdte forgatni ez érveket 
— a reformok érdekében. Felismerte a birtokán 
„kiskirályként" uralkodó nemesség lélektanát, 
amely saját uralmi viszonyait vetíti ki a királyi 
hatalomra is. „Számtalan apró, olyan rakoncát
lan apró királyka létezik országunkban, milyen 
hat országra is egy már felette sok lenne. Meg
győződtem ezekből, hogy királyhoz a nemes-
embert nem lehet, de nem is kívánatos hason
lítani. Ha az önkény lajtorjáján mi több fokokig 
bizonyos magasságra mások felibe felmászunk, 
nincs helyességi ok, hogy más éppen annyival 
felünkbe ne hágjon. Csak annak van jussa meg
kívánni, hogy soha és semmi önkény ne 
nyomja, ki önkényével senkit sem nyom" (99.). 
Programja is ennek megfelelően a nemesi jogok 
kiterjesztése „lefelé" a jobbágyi birtokbírhatás 
útján, illetve „felfelé" az alkotmányos garan
ciák, a fokonként megvalósuló népképviselet 
útján. Wesselényi már tovább, a megvalósult 
állapotokat maga elé képzelve szövi gondolatait, 
amikor az egész birodalom polgárosult nem

zeteinek benső konfliktusaira hívja fel a figyel
met, amelyet mindeddig az uralkodói önkény — 
valamennyi nemzet közös ellenfele - elfedett, 
elleplezett. „Ha talán lehetséges is, de igen 
bajosan valósítható dolog, oly különböző nem
zeteknek különböző haszonérdekeiket (inte-
resszéiket) úgy egyeztetni, hogy az egyiknek 
java a másik kárára, az egyiknek előmenetele 
másik veszélyére ne legyen" (209^). Birodalmi 
szinten tehát nem lehetséges az érdekegyesítés, 
legfeljebb az érdekek egyeztetése, kölcsönös 
mérséklése. Nagy horderejű felismerés, amely
nek konzekvenciáit Wesselényi is megpróbálja 
levonni a negyvenes években. Vitathatatlan, 
hogy a Balítéletekről a politikai gondolkodás 
csúcsteljesítménye a reformkor első évtizedé
ben. 

Wesselényi könyvében nemcsak többet, 
hanem másként nyújt olvasóinak, s erre a más
ságra, eltérő érvrendszerre, gondolatvilágra tör
ténetírásunk is kevéssé hívta fel a figyelmet. 
Arra gondolunk, hogy Wesselényi belülről, & 
lelki motivációt boncolgatva, a belső szabadság 
megvalósításának (többnyire külső) előfelté
telein töprengve fejti ki gondolatait. Míg 
Széchenyi a „természet szent törvényeire", 
vagyis egy eredendő, objektív világrendre hivat
kozik, amelyhez szükségképpen hozzá kell iga
zítani a hazai állapotokat, hogy tovább egzisz
tálhassunk, addig Wesselényi a minden dolog
ban működő belső erőre hivatkozik, amely 
érvényesülni törekszik, s amely érvényesülésnek 
kell az útját egyengetnünk. Széchenyi Világot 
vet környezetére, felvilágosítja olvasóit, hogy 
mi a helyzet a világban, mi az, amit rosszul 
látnak; Wesselényi viszont a Balítéletekről töp
reng, azt kutatja, hogy bennünk hogyan alakul
nak ki a téveszmék, miért jönnek létre. Figyel
münket tehát a descartes-i értelemben vett 
egyetlen bizonyosságra: önmagunkra fordítja. 
Előítéleteink „vizsgálásába ereszkedni s még 
inkább azt másokkal vizsgáltatni nemigen sze
retjük, s már éppen érzékeny haragra ingerel, 
ha a fontoló okosság meg nem vesztegethető 
bírósága elébe akarnak azokkal idézni" (53.). 

Wesselényi nem tudja úgy szemlélni a vilá
got, mint amelyben megvalósítható a harmo
nikus, ellentmondásoktól mentes, munkás élet, 
a „polgári erény". „Ezen szép rajzok csak az 
érzemények szüleményei; lé tök csak az álmok 
körében van" (125.). Valójában hatalomvágy és 
félelem, remény és ösztön mozgatja az embere
ket, egyszóval „ami az egész világon minden 
mozgást indít, fenntart s rendel, ti. az erő lesz a 
társasági életben is azon örökös mérték, mely 
szerint történik minden. Erő az, ami teremt, 
alkot, újít" (128.). Testi és lelki, hasznos és 
káros erők mozgatják az embereket - nem 
pedig, mint a Benthamot követő Széchenyinél, 
egyedül a boldogság, a megelégedés utáni vágy. 
Mai filozófiai tájékozódásunkkal úgy érez-
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hetjük, hogy amíg Széchenyi a hegeli objektív 
idealizmus, Wesselényi a kanti szubjektív ide
alizmus filozófiai-világnézeti álláspontja felől 
közeledett a társadalmi-politikai problémákhoz. 
Noha kizártnak kell tartanunk, hogy a világ
nézeti alap különbözősége befolyásolta volna 
politikai nézeteik különbözőségét, mindennek 
részletes elemzése még elvégzendő feladata tör
ténetírásunknak. 

A nevelés alapvető célkitűzése valamennyi 
reformkori röpiratnak, mégis a meggyőzés, érve
lés, befolyásolás eltérő eszközeit mozgósítják. 
Az önelemzésre felszólító Wesselényi nem hang
súlyozza a személyes példaadást, hiszen a testi 
és lelki erők egyensúlya, a nevezetes ,,súly
egyen" minden embernél más és más leszen 
(130.). A társasági élet nevelő szerepének 
bizonygatása a Balítéletekről terjedelmének jó 
részét igénybe veszi. Wesselényi azonban a szó
rakozást célzó társasági alkalmakban nem lát 
lehetőséget elmesurlódásra, a meglevő társasági 
alkalmak bemutatása nem annyira a társadalmi 
élet és egyesülés propagandája, mint inkább 
elrettentő helyzetkép (172-202)! A társasélet 
nem átformálja a benne részt vevőket, mert 
akik hivatottak lehetnének a társaság irányítá
sára, maguk is alkalmazkodásra kényszerülnek, 
szerepet kell játszaniuk. „Kettős létre volt 
minden jóérzésű ember kényszerítve: csak 
magában vagy némely egyérzetűek közt lehetett 
valódi érzéseinek szabad folyást engednie, de 
társalkodási termekbe (szalonokba) lépve ugyan 
őrizni kellett magát effélék mutatásától" 
(189.). A tágabb értelemben vett nevelést, a 
népnevelést sem lehet a reformok előfeltéte
leként felállítani, hiszem ily módon a jobbágyot 

csak helyzete tarthatatlanságára ébresztenénk 
rá, s maga indítana harcot felszabadulásáéit 
(91.). 

A gondolatok érdekessége és bősége mellett 
a nyelvi megformáltság, az ötletes, idegen 
szavaktól tartózkodó fogalmazás könnyíti és 
élvezetessé teszi, a szerkezeti aránytalanság, sőt 
formátlanság nehezíti az olvasást és a megértést. 
Valószínű, hogy Wesselényi megtervezte műve 
vázlatát, de az írás lendülete hamarosan tovább
vitte tollát. Mindent el akart mondani, amit 
tudott, s amiről remélte, hogy megjelenhetik. 
Olvasói érzékenységét meg akarta kímélni, de az 
írás során ez a belső fegyelem egyre kevésbé 
érvényesült. Beleírta őszinte véleményét is egy
ről-másról. Példaként megemlíthetjük, hogy a 
megyei pénztárakkal kapcsolatos visszaéléseket, 
mint ritka eseteket említi műve kezdetén, majd 
jelzi, hogy a közpénzek pazarlását mindenki 
megengedhetőnek tartja, jóval később már 
elmondja, hogy a megyei pénztárat „már oly 
gyakran szentségtörő kezek megfélszegítették s 
még gyakrabban lelketlenül haszontalan célokra 
s oktalanul fecsérelték", mivel - tudjuk meg 
végül - „fizetés kicsiny, költség sok, alkalom 
gyakori s szédítő — az ördög pedig ritkán 
alszik" (96, 114,226,246.) . 

Másfél évszázad csaknem elmúltán az olva
sót a részletek gazdagsága, érdekessége, nyelvi 
erőteljesség« ragadja meg elsősorban ebben a 
válogatásban, amely azonban arra is felhívja a 
figyelmet, hogy az egész mű komplex elemzése 
még hátralévő filológusi feladat. Ennek előfel
tétele azonban a teljes mű kritikai kiadása 
lenne. 

Gergely András 

BABITS ADYRÓL 
Dokumentumgyűjtemény. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Gál István. Bp. 1975. 
Magvető K. 280 1. 

Irodalomtörténeti tévhitet, Babits és Ady 
koholt „ellentétét", „antagonizmusát" sem
misíti meg a Gál István szerkesztésében meg
jelent dokumentumgyűjtemény. A szerkesztő -
aki már számos eladdig ismeretlennek számító 
Babits-szöveget adott a szaktudomány művelői 
és a nagyközönség kezébe - e kötetben össze
gyűjtötte Babits Mihály legtöbb Adyról szóló 
írását, legyenek azok a költő által közreadottak, 
vagy kéziratosak, Adyért írottak vagy a 
kongeniális pályatárs méltatásával más témakör
ben érvelők. A míves szépségű könyv - Bezur 
Györgyi művészi munkája - már külsejében is 
jelzi a szerkesztői elgondolást. Babits és Ady 
közös fényképe a borítón, majd az előzéklapon, 
amint a háború idején átszellemülten hajolnak a 
Biblia fölé, együvé tartozásuknak - minden 
alkati különbség ellenére - szép bizonysága. 

A kötet - mint a kiadói utószóban olvassuk 
- „természetesen nem a kritikai kiadás igényé
vel készült". (277.) Mindazonáltal, éppen a 
szöveggyűjtemény ismeretterjesztő misszióját -
annak károsodása nélkül - messze meghaladó 
tudományos jelentősége miatt, előre kell jelez
nünk néhány momentumot, a majdani kritikai 
kiadás érdekében. 

A szövegek foghíjai, amennyiben a kötet 
tematikus egységét szolgálják, előnyére válnak a 
dokumentumgyűjteménynek. Nem károsítja 
meg azt lényegesen néhány, tartalmukat nézve a 
kötet egyéb szövegeiben úgyis „ottlévő", vélet
lenül vagy helyszűke miatt elmaradt Babits-
megnyilatkozás sem. Ezek a hiátusok a majdani, 
tudományos szövegkiadás során úgyis meg
szűnnek. Ezt kell várnunk az olyan szövegel
hagyásoktól is, amelyek - más Babits kötetek-
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