
hogy Zsámboki az első két nyelv párosítása után 
csupa rokon nyelvet, illetve dialektust sorol fel s 
ezzel a magyar és a germán rokonságát sugallja 
korabeli olvasóinak. 

A bécsi évekről is kissé pontatlanul fogalmaz, 
amikor azt írja, hogy „Bécsből humanista köz
pontot akart alakítani, ez volt élete nagy célja és 
későbbi csalódásainak alapja." (245.) Bécsben és 
kulturális kisbolygóján, Pozsonyban ekkor már 
létezett egy igen erős humanista kör, melynek 
képviselői között számos híres filológus, könyv
táros, matematikus, orvos, jogtudós és teológus 
nevét sorolhatnánk föl. Vantuch elemzi is Zsám-
bokinak Oláh Miklóssal, Forgách Ferenccel, 
Vernancsics Antallal, Brutus János Mihállyal 
és másokkal kiépített kapcsolatait, de - és 
számunkra ez még izgalmasabb - fölfejt néhány 
cseh és lengyel humanistához vezető szálat is. Itt 
említi a nagyszombati orvost, Sportét, a cseh 
humanista M. LiSkat, aki később Zsámboki halá
lára írt nekrológot, a lengyel Lesenti kanonot et, 
akinek LiSka egy Zsámboki által kiadott Janus 
Pannonius kötetet ajándékozott. Szóba kerül 
A. P. Nidecki, Cicero lengyel kommentátora és 
propagátora, akit Zsámboki egyik levelében „vir 
elegáns, lectionibus grammaticorum instructus"-
ként említ. (117.) Vantuch érzékletesen mutatja 
be az eredetileg könyvtárosi, kiadói tevékeny
séget folytatni akaró Zsámbokit történetírói 
szerepében is. Jogosan kevesli történeti műveinek 
számát és az ezekhez használt forrásokat, de 
találó történetírói koncepciótlanságának indok
lása is: „A Habsburg-birodalom eszméje is ki
alakulatlan volt. Hogyan írhatott volna hal
hatatlan művet egy olyan jelentéktelen dinasztiá
ról, amely csak mintegy 100 éve került a világ
történelem középpontjába. A XVI. században 
lehetett magyar, cseh, lengyel és német történetet 
írni, de lehetetlen volt a birodalom történetét 
összefoglalni." (165.) Versei és más források alap

ján mondja ki, hogy „rossz, határozatlan és 
félénk udvaronc lehetett", akinek „katolikussága 
sem igazolható eléggé, másfelől azonban a refor
mátusok sem bíztak benne." (246.) 

Zsámboki pályafutásának, műveinek áttekin
tése és elemzése után az Itinerarium Sam-
bucianum című fejezetben a további kutatások 
megkönnyítése érdekében vázolja a vándorévek 
kronologikusan rendezett állomásait, fontosabb 
eseményeit (208-210.), mutatót ad az író által 
kiadott, fordított és eredeti művekről 
(211-216.), táblázatain évekre bontva tünteti fel 
a gyűjtőutak során vásárolt kéziratok számát, árát 
és korát (216-223.) A függelékként közölt latin 
előszórészletek, levelek segítik a latinul is értő 
olvasó tájékozódását. Kár, hogy itt is, amott is 
sajtóhibák rontják a szövegeket. (224-231.) 
Több olyan illusztráció is található a könyvben, 
amelyek a nehezen hozzáférhető Gerstinger-féle 
levelezésgyűjteményen kívül itt is a kutató ren
delkezésére állnak. 

Anton Vantuch monográfiájának a főleg 
magyar nyelvű szakirodalom és latin forrásanyag 
megnyerő ismerete mellett örömmel tapasztalt 
erénye az elfogulatlanság is. A harmincas évek 
néhány nacionalista irodalomtörténésze (pl. 
Osusky) torzításaival szemben Zsámbokit nem 
szlovák, hanem közép-európai tudósként értékeli. 
Zsámboki János életműve a rendkívül jelentős -
sajnos sok tekintetben még máig is föltáratlan -
összeurópai indíttatásokon kívül bizonyos tekin
tetben valóban „ . . . közös produktuma a régi 
Magyarországon élt népeknek, közös elődje, kul
turális öröksége az egykori állam területén kisar
jadó későbbi nemzeti irodalmaknak." (Klaniczay 
Tibor) Ez az örökség elég gazdag ahhoz, hogy jól 
sáfárkodva, közösen munkálkodjunk értékei fel
színre hozásában. Anton Vantuch könyve erre 
szólít. 

Téglásy Imre 
/ 

BENKŐ SAMU: APA ÉS FIÚ 

Bolyai-tanulmányok. Bp. 1978. Magvető K. 393 1. (Elvek és utak) 

Bolyai Jánosról nem maradt arckép, s 1968-ig 
ugyanilyen ismeretlen volt szellemi portréja is. 
1968-ban jelent meg Bolyai János vallomásai cím
mel Benkő Samu monográfiája, s ez egyszeriben 
megváltoztatta a helyzetet. Az Appendix láng
eszű szerzője Benkő szakavatott munkája 

nyomán hirtelen hús-vér emberré változott, akit 
nem varázsolhatnak többé kutatók s regényírók 
kényük-kedvük szerint párbajhőssé, tüzes forra
dalmárrá, osztrák katonatiszté, háládatlan gyer
mekké, mánikus őrültté, szarvasbikává s ki tudja 
még mivé. Ezek a közkeletű - s részben még ma 
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is divatos - , történelmi papírfigurák Bolyai János 
vallomásai nyomán szertefoszlottak s nevet
ségessé váltak. Benkő munkájának ugyanis arany
fedezete volt: tizennégyezer lapnyi Bolyai János 
kézirat, amit ő olvasott el először s rendezett 
használható állapotba. A megfejtett kézirat
tömeget illetve az abból kibontakozó Bolyai
portrét azután páratlan helyzetismerete segít
ségével pontosan a kellő helyre tette a korabeli 
Erdély életében, s még ahhoz is értett, hogy ezt a 
helyzet-azonosított portrét a történelem sodrá
sával sorssá elevenítse. Azaz a Bolyai-monográfiá
ban készen s egyben in statu nascendi figyelhető 
meg egy újfajta művelődéstörténetírás, amit egyik 
értő kritikusa joggal nevezett „szerencsésének, 
de nevezhetnénk akár „Benkő-módszer"-nek is, 
annyira új, ötletes és jellegzetes. A módszer jól
ismert elemei (a forrás-bázis lehető legnagyobb 
mérvű bővítése, a sokfelől betájolt helyzet
azonosítás, a helyzettudatban tükröződő sorsok 
fölfejtése) ha nem másként, legalább igényként 
azóta behatoltak történetírásunkba: Benkő 
azonban túl ezeken a metodikai kritériumokon 
tud még valamit, ami utánozhatatlan s aminek 
semmi köze módszerhez és szerencséhez. Csak
hogy ezt a többletet nem lehet ilyen egyszerűen 
megfogalmazni és nem intézhetjük el az írni-tudás 
emlegetésével sem; jobb tehát, ha visszatérünk a 
jelen kötet recenzeálásához. 

Az Apa és fiú Domáld leírásával indul, mely 
az Utunkban jelent meg először 1969-ben, s aztán 
a Sorsformáló értelem-ben, Benkő 197l-es nagy
sikerű tanulmánykötetében. Az írásból szinte 
szemmel láthatóan bontakozik ki a táj, ahol a 
Bolyaiak hosszabb-rövidebb ideig együtt s külön 
éltek; Benkővel - megérkezésünk Domáldra 
beavat drámájukba, mert megértjük „az emléke
zés örömét és felelősségét". Az emlékezés öröme 
és felelőssége azután végig velünk marad, a 
Farkasról szóló tanulmányokban csakúgy, mint 
az itt újraközölt Bolyai János vallomásai-bari, 
mert Benkő minden sorából világít az emlékezés 
öröme és minden sorát szilárdan a Földhöz köti 
az emlékezés felelőssége. A hely így színhellyé 
transzformálódik, Domáld csakúgy mint Maros
vásárhely vagy Göttinga, s a dráma személyei 
személyes ismerőseinkké szelídülnek. Ez óvja meg 
a részletek elképesztő bőségét attól, hogy tudós 
tudás-fitogtatássá üresedjenek: itt minden apró
ságnak jelentése van. így például a vetélytársak 
részletezése Bolyai Farkas marosvásárhelyi meg
hívásának tárgyalásában a főkonzisztórium utólag 
fényesen igazolódott választani-tudásán túl 
mélyen bevilágít a középkelet-európai értelmiség

képződés sűrű homályába, s megérteti, hogy a 
nagy professzor nem holmi művelődéstörténeti 
csudabogárként hajolt üstökösként megjelenő fia 
bölcsője fölé, hanem hosszú s nehéz folyamat 
része - s előrelendítőjeként szervesen kap
csolódott egy százados társadalmi és pedagógiai 
fejlődésbe. Egy másik dolgozatában pedig levél
tári dokumentumok részletes elemzésével oszlatja 
el Benkő a „nagy tudós de rossz tanár" meg
rögzött legendáját Bolyai Farkas körül, s vissza
vonhatatlanul kijelöli elsőrendű helyét a hazai 
műszaki értelmiség első nemzedékének fölneve
lésében. Még évfordulóra írt meditációja is sokkal 
mélyebbre ás a szokásos jubüeumi megemléke
zéseknél, s Bolyai Farkas pályáját tehetség s társa
dalmi igények izgalmas ütköztetéséből deriválja. 
Utóbbi szó itt nem merő metafora, mert miként a 
derivált - a differenciálhányados - meghatározza 
minden egyes pontban a görbe irányát, úgy 
igazodik itt a marosvásárhelyi tanár pályája a 
honi társadalmi és kulturális erőtér vektoraihoz, 
célratörő részletgazdagságot eredményezve. így 
válik evidenciává Benkő konklúziója: „Bolyai 
Farkas tehetségének gazdagsága és kora műve
lődési életének szegénysége, tudományos légkört 
teremtő intézmények hiánya egyaránt közre
munkált életműve szétaprózódásában. A szét
szóródó energiákat azonban mégiscsak össze
tartotta a célratörő erkölcsi elv: az igazság szol
gálatának a pátosza és a permanens intellektuális 
magatartás: a teremtés igénye . . . Gazdagság vagy 
szegénység ez? Mind a kettő: maga a meztelen 
élet." És ezzel eljutottunk Bolyai János életének 
apjáéval párhuzamosan, ám intenzitásban s tragi
kusságban magasan fölötte futó ívéhez. 

Benkő Samu Bolyai János vallomásai-ban rész
letek bőségét hasznosító ökonómiával vázolja ezt 
az ívet. Először egyhuzamban idézi Bolyai János 
eddig csupán kivonatosan publikált önéletírásá
nak leglényegesebb részeit, s ez a lényegretörően 
tömör írás vezeti azután az olvasót a jólismert 
Bolyai-témákban, mint a parallelák, Gauss, 
Lobacsevszkij, Apa-fiú viszony, nő, magány, 
betegség. A kéziratok bizonysága szerint 
mindenütt bőven akad módosítani való, de Benkő 
sehol nem a cáfolatokra s a tévedések „leleplezé
sére" helyezi a hangsúlyt. Egyszerűen, pár szóval 
intéz el történész legendákat s hagyományos kis
városi pletykákat; nyoma sincs benne az új forrás
anyagot föltáró történészek kioktató magabizton
ságának. Ellenkezőleg, ahol csak lehet elismerőleg 
idézi s érdemben használja megelőző Bolyai
kutatók eredményeit. A kikerekedő Bolyai-portré 
mégis merőben új, még részleteiben sem hasonlít 
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addigi elképzelésünkre. Benkő Bolyaija: „Vállaló 
embernek született, s apja is annak nevelte." 
Innét vonzódásuk és ellentétük, s küzdelmük a 
parallelákkal. Mert „az apák szomorúságára, de az 
élet nagy diadalára, minden gyermek mindent 
előírói kezd, s a tett, a gondolat és az álom 
jogához egyaránt ragaszkodik . . . A generációk, 
mikor egymással feleselnek, pünkösdi apostolok 
módjára, idegen nyelvekeri beszélnek, s keblükből 
feltörő igék ritmusára lépnek. Bölcs öregek 
tanácsára a fiatalok sohasem mondhatnak le a 
csalódáshoz való jogukról. - Többek között ezért 
ment előbbre az emberiség." Ifjonti újrakezdés 
eredménye a parallelák kiküzdött igazsága, 
melybe egyaránt beleépült az apa útkeresése és 
féltő óvása. Finoman elemzi Benkő Gauss elsősor
ban önmagát mérő ítéletét, s meghatóan szép 
idézetekkel dokumentálja Bolyai János vívódását 
Lobacsevszkij remekével, s növekvő elismerését 
iránta. „Az orosz tudós teljesítményét méltató 
Bolyai-sorok írójuk jellemnagyságáról árulkod
nak: » . . . én örömest megosztom a tálalói 
érdemet. Bár minden orosz és más állam
tanácsnok hasonló szeretettel bírna a tiszta 
mathesisi s tehát - mert az term[észeti] és 
szüks[éges] követkfezmény] - az erkölcsi igaz
hoz is.« " 

Az erkölcsi igaz, „a jónak tudata" vezette 
mindig a gondolatait, töprengéseit, gondjait 
papírra rovó Bolyai Jánost. Benkő Samuig erről a 
Bolyairól legföljebb legendákat vagy anekdotákat 
tudtunk; Benkő ismerte föl a kézirattömeg külön
leges jellegét: egy végzetesen magára maradott 
nagyságos elme önmagával folytatott dialógusát, 
egy fényes, nagy lélek görög sorstragédiákba illő 
vergődését. Társak teljes hiányában Bolyai leje
gyezte minden gondolatát, olyanokat is, amiket 
mások óvakodnak papírra vetni, vagy akár ma
gukban is tisztán megfogalmazni. „A Bolyai-kéz
iratok egyik különlegessége éppen abban áll, hogy 
szép számmal őrzik alkotójuk senki másra nem 
tartozó, legbensőbb gondolatait." 

De még ezek a senki másra nem tartozó, leg
bensőbb gondolatok is - ez a kéziratok másik 
különlegessége - valamiképpen a közjóval, a 
közüdwel függenek össze; a domáldi majd maros
vásárhelyi remete minden gondolatát, egész életét 
betölti a javítani akarás, a segítés vágya, a lelke 
legmélyéből szánt szegény emberiség üdvössége. 
Benkő Bolyaija makacs következtességgel 
vallotta, vállalta és ismételte: Tisztességes ember 
addig igazán boldog nem lehet, míg más, amíg a 
másik ember emberi butaság s gonoszság miatt 
szenved. Ez az Üdvtan alapeszméje, amit nagy és 
nyugtalanító örökségként hagy reánk. 

Tan és Üdvtan változatait s terveit végnélkül 
papírra rovó Bolyai Jánost sajnálni volt szokás 
fényes tehetségének elpocsékolása miatt; most 
hirtelen megfordul a perspektíva: a megszánt 
megszállott nagy és szuverén morálfilozófusul 
tart tiszta tükröt elibénk, melyben meglátszik „a 
jeleni valóságos állapot hív képe", s kirajzolódnak 
társas-szenvedéseink ész és okosság általi meg
szüntetésének lehetőségei. Semmelweis jut az 
ember eszébe, ő harcolt korán reászakadó vén
ségében ilyen makacs és racionális elszántsággal a 
szegénysorsú szülő nőkért. S egyéni soisát 
tekintve a honi intézmények keretében s a világ 
tudós közvéleményében ugyan olyan tragikus 
sikertelenséggel. „A szétszóródó energiákat azon
ban mégiscsak összetartotta a célratörő erkölcsi 
elv: az igazság szolgálatának a pátosza és a per
manens intellektuális magatartás: a teremtés 
igénye. Gazdagság vagy szegénység ez? Mind a 
kettő: maga a meztelen élet." Benkő Bolyaija 
pedig elfoglalja helyét az ember sorsáért aggódok 
s felelősséget vállalók sorában. Túl a matematika 
tágas világán így épül be kitephetetlenül a honi 
nehéz pallérozódás folyamatában. Alakja, gondjai 
s gondolatai nélkül a magyar művelődés 
ugyanúgy érthetetlen és értelmetlen, mint 
Petőfié, Aranyé, Vörösmartyé vagy Bartóké 
nélkül. 

Vekerdi László 

„WIR STÜRMEN IN DIE REVOLUTION" 

Studien zur Geschichte der ungarischen sozialistischen Literatur. Herausgegeben: Miklós Szabolcsi, 
László Illés, Farkas József, Bp. 1977. 474 1. 

Felettébb hasznos, igényes és feltétlenül 
dicséretes kiadványról van szó: a szerkesztők az 
utóbbi két évtizedben keletkezett gazdag szak
irodalomból állítottak össze a német nyelven 

olvasó szakmai közönség számára egy rendkívül 
informatív és - e közönség valamelyes ismereté
ben nyugodtan mondhatjuk - élénk érdeklődésre 
számot tartható kötetet. 
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