
lista testvériségének tudatos szolgálatát vál
lalja. 

£ szemlélet elvi alapja az a tétel, hogy a sok 
évszázad óta egyazon földrajzi zónában élő, 
közös sorsú népek kultúrájuk, tehát irodalmuk 
megteremtésében is azonos, vagy hasonló fej
lődési folyamaton mentek keresztül s a Nyugattal 
szemben kimutatható különbségeik is többé-
kevésbé azonosak. Ezért tudományos vizsgálatuk 
csak akkor lehet mélyre ható és eredményes, ha 
nem elkülönülten, hanem párhuzamba állítva 
elemezzük jelenségeiket, ha tehát a kelet-közép
európai irodalmak összehasonlító kutatására 
vállalkozunk. Igaza alátámasztásául Sziklay 
László ez irodalmak számos közös jegyére mutat 
rá. Beszél a „patrióta-politikai" jellegről, amely e 
táj minden irodalmát jellemzi, a gótika közép
európai befogadásáról, amely az „itt élő, külön
böző származású népek közös műve". De a szláv 
barokk helyett is — hangoztatja —, 
„helyesebb . . . kelet-európai barokkról beszélni". 
A kultúrák szembesítő vizsgálatát igazolják 
Sziklay Lászlónak azok az érvei is, amelyek a 
mezővárosok, az udvarházak, és a falusi paplakok 
szerepét emelik ki e táj kulturális fejlődésében 
vagy a verses epika továbbélésének közös tenyéré 
utalnak; továbbá azok, amelyek a kéziratos ének
költészet, a népies dalkincs szerepét hang
súlyozzák a műköltészet fejlődésében vagy az 
anekdotáét a realista széppróza kialakulásában 
stb. A polgári irodalomtudományt éppen azért 
marasztalja el a szerző, mert az - mellőzve az egy 
irányba ható közös tényezőket - a nemzetiségi 
ellentétek időszakára összpontosította figyelmét s 
nacionalista elfogultsággal az eltérések hang
súlyozására törekedett. Sziklay László elismeri, 
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A Szépirodalmi könyvkiadó 1977-ben jelen
tette meg Szauder József Kövek és könyvek című 
esszékötetét, amelyben a tizennégy évvel 
korábban szerény példányszámban kiadott Ciprus 
és obeliszk c. tanulmánykötet olasz vonatkozású 
írásait: a szerző római egyetemi tanársága idején 
írt esszéivel kiegészítve bocsátotta az olvasók ren
delkezésére. 

Szauder József harmadik „olasz tematikájú" 
tanulmánykötete immár végső bizonyíték arra, 
hogy az igazi irodalomtörténész életművében so-

hogy „a nemzeti irodalomtörténet írás politikus 
jellege... egész Közép-Kelet-Európára jel
lemző", de óv a politikai szempontok egyoldalú 
alkalmazásától, mivel ez eltávolít egymástól, s 
meddő vitákhoz vezet. A ma kutatója - hang
súlyozzák Sziklay László írásai - csak úgy juthat 
helyes eredményre, ha a közös társadalmi
történeti alakító tényezőket szem előtt tartva a 
művekre koncentrál s ha a Duna-táj irodalmainak 
jelenségeit szembesítve vizsgálja s megkeresi a 
formai-tipológiai rokonság mélyen rejlő okait. 
Ezt a vizsgálati módszert alkalmazza maga a 
szerző is s ezt fedezi fel elismerőleg Milán Pisút 
munkásságában, különösen a Jankó Král-ról írt 
tanulmányában, amely Petőfi és Kral'költészetét 
állítja párhuzamba. Ezt a látásmódot és vizsgálati 
módszert dicséri a cseh irodalomtudós Karel 
Krejcí írásaiban s ezt hiányolja Josef Matl 
könyvében, amikor - hangoztatva annak nagy 
értékeit — elutasítja szemléletét. Sziklay László 
tanulmányai sokoldalúan bizonyítják, hogy az 
egyes nemzeti irodalmak sajátosságainak a fel
ismeréséhez is ezen az úton lehet eljutni, sőt ilyen 
módon válik tanulságossá annak a kutatása is, 
hogyan fogadták be ezek az irodalmak Európát, 
milyen közös törvényszerűségekkel és el
térésekkel reagáltak a fejlettebb társadalmak 
szellemi áramlataira. 

Sziklay László ennek a négy évtizedes munká
ban kiküzdött szemléletnek lelkes hirdetője és 
gyakorlati megvalósítója. Más művei mellett a 
Visszhangok is ennek a termékeny meg
közelítésnek, e jövőbe mutató tudósi maga
tartásnak meggyőző bizonyítéka. 

Csukás István 

sem különül el a magyar és a világirodalom vizsgá
lata. Szauder József olasz irodalomtörténészként 
indult a pályán. Csak az ötvenes évek elején köte
lezte el magát a XVII1-X1X. század magyar iro
dalmának tanulmányozása mellett és vált alapvető 
monográfiái, szövegkiadásai, tanulmányai révén a 
tudományos közvélemény előtt „magyarossá", 
akinek csak egyik „pihentető szenvedélye" lett 
volna az olasz irodalom és kultúra tanulmányo
zása. Pedig, hogy ennél mélyebb kötődésről volt 
szó, bizonyítja első kiadott Összehasonlító iro-
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dalomtörténeti tanulmánya Faludi Udvari embere
lői, az első tíz év gazdag publikációs eredménye 
és az, hogy „magyaros" évei alatt is alapvető 
olasz kiadásokat rendezett sajtó alá. Az 1963-ban 
megjelent Olasz irodalom-magyar irodalom c. ta
nulmánykötet a magyar-olasz kapcsolattörténeti 
kutatások felélesztésén és alapvető filológiai fel
fedezéseken túl (Döbrentei Gábor első magyar 
Commedia-fordítása) világosan megmutatta, hogy 
Szauder József irodalomtörténeti kutatásaiban a 
magyar—olasz művelődéstörténeti kapcsolatok 
kutatása nem egy szempontból pontosíthatja az 
elmúlt évszázadok magyar irodalmáról és művelt
ségéről kialakult képünket. Alapvető fontosságú 
Csokonai és Metastasio költészetéről írt össze
hasonlító tanulmánya bizonyítja, hogy Szauder 
József XVIll. századi kutatásaiban következete
sen a magyar irodalom megoldatlan problémái
ból indult ki, és az európai, ezen belül az olasz 
modellek, párhuzamok elemzésén keresztül a 
magyar irodalomtörténet leglényegesebb kérdései 
megválaszolásához tért vissza. Ezért tűnt mind
végig „magyar irodalomtörténésznek", ám össze
hasonlító, magyar-olasz kapcsolattörténeti tanul
mányai - amelyeknek összegyűjtése és magyar 
nyelvű megjelentetése még fontos adóssága iro
dalomtudományunknak - mutatják, hogy az 
olasz kultúrkör beható ismerete sajátos látószöget 
biztosított munkásságának. 

Kövek és könyvek Szauder József utolsó töre
dékesen elkészült tanulmányának címe került a 
kötet címlapjára; de ez a munka mégsem csupán 
kövekről, könyvekről, olasz városokról, az itáliai 
képzőművészet és irodalom remekeiről szól. Igazi 
tanítása a „lélegző tenger", az ember és táj, a mű
vészet és természet, a kultúra és a ma emberének 
viszonya. A kötet gerincét művészet- és kultúr
történeti tanulmányok, „tárgyias esszék "alkotják 
építészeti terekről, utakról és kutakról, templo
mokról, lépcsőkről, könyvtárakról és a bennük, 
velük együtt élő emberekről. Tanulmányaiban 
Szauder igazi filológusként közelít tájhoz, temp
lomhoz, festményhez és szoborhoz - akárcsak 
legközelebbi olasz irodalomtörténész rokona, 
Mario Praz. Célja az, hogy látni tanítson, hogy tá
volítsa „az utazgató olvasót a konvencióktól, íté
letét is neveljem arra, hogy hatoljon a látvány fel
színe mögé, s találja meg a tisztán képszerűben is 
a benne rejlő mélyebb összefüggéseket" (Ciprus 
és obeliszk, Előszó, 5.1.). 

Szauder Józsefre is az a humanista magatartás 
volt jellemző, melyet Janus Pannoniusra 
emlékező tanulmányában így fogalmaz meg: „a 
természetet s a tájat elnézve, gyönyörködve is 

benne, csak a magunkba tekintésnek, a lélek 
gondjainak, az emelkedés és halhatatlanulás 
vágyainak kényszere lett bennünk sokkal 
erősebb, a mérhetetlen nagy külvilág szorítására a 
hitben, a mítoszban való alámerülés- és meg
tisztulásvágy intenzitása." (85. L) Szauderben is 
- a külvilág szorítására - kialakult az a hajlam, 
hogy „szeresse a tárgyakat és mozdulatokat 
figyelni és meditálni róluk." Ezért szereti a 
nagyváros Róma szegénynegyedeinek XVIII. 
századot megőrző hangulatát és a Trastevere 
„templomok, pártházak, műhelyek között" élő 
népét, és ezért fáj számára minden, ami megbontja 
a természet és ember, ember és kultúra igazi 
harmóniáját. Egész életműve, így legújabb tanul
mánykötete is nyíltan hirdeti, hogy a „külvilág 
szorításában" szükség van „a hitben és mítoszban 
való alámerülés- és megtisztulásvágy intenzitá
sára", azaz a kultúra benső megismerésére, 
átélésére és védelmére. 

Szauder Józsefet nem egyszerűen egy megha
tározott kutatási téma lehetősége, még kevésbé a 
szobatudósi attitűd vezette a múlt korok tanul
mányozására, hanem egy tartalmasabb életforma, 
az igazi kultúra iránti vonzódás őszinte igénye. 
A múltat, a műveltséget, kultúrát és könyvet el
felejtő, csak a pillanatnyi belefeledkezésnek élő 
hétköznapisággal szemben mutatja fel azt a vilá
got, amelyben érdemes élni, azt a kultúrát, melyet 
kötelességünk megismerni és megőriznünk a ma 
és a j övő számára. A kultúra világának szimbóluma 
nála Róma, melyről valóban mindent tud, törté
nelmét, legendákat, a ma és a letűnt korok embe
reinek életét. 

A Kövek és könyvek nagy tanulsága, hogy 
szerzője nemcsak egy-egy meghatározott kor, 
hanem az egyetemes kultúra mély ismerője volt, 
akit „Földrajzi alakulat, táj és városépítészet 
harmóniájában főleg egyes korstílusok (középkor, 
reneszánsz, barokk) különös, szinte kitapintható 
hangulata érdekelt." (Ciprus és obeliszk, Előszó, 
6. 1.) így veszi észre, hogy miként „szállottak fel 
apró emberképmások" Perugia s Firenze kútjaira, 
„hogy meghirdessék a reneszánsz emberének első 
diadalát a befogott vizek fölött" (41. 1.). A 
lépcsőkről és a betlehemekről szóló tanulmányai
ban a leíró bemutatáson és a történeti elemzésen 
át Szauder József pontosan rögzíti az egyes korok 
és korstílusok hangulatát. A reneszánsz ideális 
városának kristálytiszta képe rajzolódik ki az 
Urbinói álom-ban, míg a szoborral való szembe
nézés rádöbbent, hogy miként válik Mózes „a 
tudás teljében átélve a megsemmisülés tragi
kumát" Michelangelo „ideális önarcképévé", 
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miként ér véget vele és a Medici-sírokkal egy 
korszak, „s annak megsemmisülésével néz 
keserűen farkasszemet, amiben léte és műve 
felépült, a reneszánsz összeomlásával.. ." (323. 
L) A manierizmus és a barokk hangulatáról a 
kutak, templomok, lépcsők bemutatásán túl a 
Caravaggio- és a Bemini-tanulmányok adnak 
méíyrehatoló képet. 

A művészet értelmét és lehetó'ségeit világítja 
meg a Pantheonról írt tanulmány (Hatalom és 
dicsőség) Raffaello és a mellé temetkező 
művészek sírfeliratait elemezve. „A három művész 
sírversének középpontja a művész és a natura 
vagy a genitrix viszonya, buzgó visszhangjaként 
Raffaello rerum magna parens-ének - íme, ez a 
leghangosabb szava a Pantheonban annak a hal
hatatlanságnak, melyet a természettel való 
küzdelem, az eszmei szép megteremtése szerez 
meg a halandónak — coetera mortis erant, a többi 
a halálé, mint Caracci kövén olvasni." (296. 1.). 

Mindig is tudtuk, hogy Szauder József mun
káira a filológiai pontosság, a rangos műveltség, 
az egyes korok társadalmi-szellemi mozgalmaiban 
való biztos eligazodás, a más művészeti ágakra 
kiterjedő összetett látásmód, a múlt korok 
intuitív átélésére és korszerű tolmácsolására való 
képesség mellett elsősorban nem a csillogás, 
hanem a minőségre való törekvés, a „nehezveretű 
stílus" jellemző. Talán ezért terjedhetett el az a 
megalapozatlan vélekedés, hogy tanulmányai 
túlontúl tömörek, nehezen olvashatók. E tévhit 
ékes cáfolatát adják e tanulmánykötet „tárgyias 
esszéi", tanulmányszerű élménybeszámolói, kép
es verselemzései, melyben a hosszú, de kristály
tiszta logikával felépülő összetett mondatok 
egymásutánja tisztán képes megláttatni a még 
sosem látott tájat, építészeti részletet, művészeti 
alkotást. Gazdag templomleírásai, képelemzései 
kedvenc szerzői, Winckelmann, Kölcsey és 
Kazinczy ízlésmélységét és stílustisztaságát idézik 
az olvasó elé. Ez nem tudálékosságot vagy régies 
hangvételt, hanem a szaknyelv irodalmi rangra 
emelését jelenti; ahogy Julow Viktor mondja, 
,3zauder József szaktanulmányait is szépiro
dalmi igénnyel írta." 

A Kövek és könyvek nem útirajz, még kevésbé 
útinapló. A szerző tudta, hogy „Stendhallal, 
Gregoroviusszal ma nem lehet versenyeznie Itália 
mégoly nagy szerelmesének sem." (120. 1.) A 
személyes élményből születő esszék a szerző 
kezén valódi kultúrtörténeti, művészettörténeti 
tanulmányokká válnak, mert Szauder tudatosan 
átkomponálja első benyomásait, személytelenné 
formálja az elemzést. Ilyen értelemben mondható 
el, hogy igazi filológus módjára közelít tájakhoz, 
műalkotásokhoz, nem feledkezve meg a legkisebb 
jelentést hordozó részletről sem, ami a kötetet a 
legigényesebb tanulmányok sorába emeli. 
Ugyanakkor a személytelen elemzések mögött 
mindvégig ott érződik az elemző jelenléte, a 
személyes élményből fakadó varázs. Ennek a köz
vetlen, de igazi művészettörténeti ismeretekkel 
tartalmas szépprózának talán legszebb darabja a 
személyes jellegű Római élet ciklus mellett a fel
vonásokra osztott A Campo dé Fiori százéves 
piacán tökéletesen megkomponált, anekdotákkal, 
apró, hiteles megfigyelésekkel, történeti leírások
ban gazdag írása, mely azon a ponton tetőzik, 
amikor Szauder egy mondatban összegzi a volt 
marhalegelőből könyvek és virágok piacává, majd 
a könyv és ember égetés jelképévé, a gyümölcs és 
halpiaccá, valamint politikai gyűlések színterévé 
vált tér bemutatását: „A szónokok többnyire 
onnan beszélnek, ahol a mészárosok standja áll 
délelőtt, a hallgatóság a zöldség és gyümölcs, 
valamint a vágott baromfi helyét foglalja el, a 
rendőrök a trógerekét." (280.1.) 

,Az egész életmű jelképének érezzük, hogy 
Szauder József utolsó írását kövekről és köny
vekről, a filológusok védőszentjéről írta. Befeje
zésként idézzük most a töredékesen maradt 
tanulmány végső tanulságát: „Az irodalomtörté
nészek védőszentje alighanem Szent Jeromos: a 
könyvek, melyeket olvasott, s a kődarab, mellyel 
verte magát, ott hevernek a keze ügyében - így 
mutatják képei, sokszor ugyan az általa megszelí
dített oroszlánnal is, de a filosz jelvénye mégis
csak inkább a könyv s az önm egkövez és." 

Sárközy Péter 
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