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Könyvek és folyóiratközlemények tanúsítják, 
hogy a romániai magyar szellemi élet elméleti igé
nyessége milyen sokat fejlődött az elmúlt évtized
ben. A nemzetiségi társadalomtudományok -
közöttük az irodalomtörténetírás - korábban in
kább tényfeltáró és leíró munkát végeztek, adato
kat és adalékokat gyűjtöttek, a nemzetiségi műve
lődés intézményeiről és folyamatairól tájékoz
tattak. A tényfeltáró és leíró munka természete
sen folyik tovább, egyszersmind elmélyült elmé
leti gondolkodással egészül ki, amely a nemzeti
ségi tapasztalatok mögött ható történelmi folya
matok általánosabb törvényszerűségeit próbálja 
felderíteni. Ennek az elméleti gondolkodásnak 
egyik eredeti és nagy hatású képviselője a kolozs
vári Gáli Ernő, akinek A sajátosság méltósága 
című új esszékötete zömmel eszmetörténeti és 
társadalombölcseleti tanulmányok révén erősíti 
meg a „nemzetiségkutatás" teoretikus alapjait. 
Tevékenysége kettős: egyrészt széles körű társa
dalomtudományi erudíció birtokában vizsgálja a 
romániai magyarság történelmi és politikai hely
zetét, s az európai filozófia, illetve szociológia 
újabb feüsmeréseinek fényében elemzi az erdélyi 
magyar művelődés sajátos fejleményeit, másrészt 
a nemzetiségi kultúra folyamatainak és értékei
nek igen alapos elemzése révén általános összefüg
gések megállapításával egészíti ki a társadalom

tudományi elméletek nemzetközi korpuszát. Az 
első tevékenység azzal rokon, amit egyik tanul
mányában „Apáczai-modellnek" nevez: ez a ha
gyományos modell arra kötelezi az erdélyi ma
gyar írástudót, hogy az egyetemes kultúra nagy 
forrásaiból merített ismereteit szülőföldjének ja
vára használja fel, s a birtokba vett tudomány 
segítségével a körötte élő nemzeti-nemzetiségi kö
zösség történelmi tapasztalatainak magyarázatát 
adja. A második tevékenység alapozza meg a ko
lozsvári tudós munkásságának szélesebb körben 
érvényes eredményeit, azokat a szociológiai, tár
sadalomlélektani és etikai felismeréseket, ame
lyek elméletileg általánosítják, tudományos kon
textusba helyezik a nemzetiségi tapasztalatokat. 

Ez az elemző és általánosító munka törté
nelmi folyamatok és irodalmi művek elemzésére 
épül; a jelen esszégyűjtemény tanúsága szerint a 
többi között Balogh Edgár emlékiratait, Bretter 
György tanulmányait, Székely János önéletrajzi 
regényét, Molnár Gusztáv filozófiai esszéit, Vasile 
Goldis nemzetiségpolitikai koncepcióját és Dimit-
rie Gusti szociológiai munkásságának erdélyi ha
tását elemezve jut el Gáli Ernő a nemzetiségi el
mélet néhány fontos gondolatának kifejtéséhez. 
Székely János nagy sikert elért, A nyugati hadtest 
című kisregényének elemzése során például rámu
tat arra, hogy a múlttal történő írói számvetésnek 
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morális jelentősége van: „az emlékezés is erkölcs, 
az önkéntes felejtés viszont a felelősségtől való 
amorális menekülés egyik formája. A kollektív fe
ledékenység elleni küzdelem mindig harcot jelen
tett azok ellen, akik azt remélték, hogy a múlt 
eltörlésével, illetve megváltoztatásával a jelen és a 
jövő felett nyernek hatalmat." Ugyanakkor arra 
is utal, hogy az „önelemző visszatekintésre "épülő 
ún. „bűnvalló irodalom" csak akkor éri el távla-
tosabb célját,ha a történelmi önvizsgálatot az egy
más mellett élő népek közös felelősségtudata 
hatja át, s a nemzeti önbírálatból nem lesz egy 
másik nemzet nacionalizmusának eszmei fegyve
re; vagyis ha a történelmi önvizsgálat igénye egye
temlegesen érvényesül a Duna-völgyi népek kö
zött. A Székely János-regény elemzése olyan álta
lánosabb elméleti megállapításokhoz vezet, ame
lyek már a magyar történelmi tudat alakulását, 
illetve a magyarság és a szomszédos népek viszo
nyának kérdéseit érintik. A gondolatoknak e szé
lesebb körében az erdélyi magyarság, sőt a Duna
völgyi együttélés általánosabb tapasztalatai feje
ződnek ki; mindez nemcsak Gáli Ernő teoretikus 
műhelyének elméleti igényességére és következe
tességére utal, hanem tudományos moráljára is, 
amely - az „erdélyi realizmus" hagyományos 
ethoszára támaszkodva — szabja meg a kutató 
munka irányait, nevezetesen a nemzetiségi identi
tás, illetve a magyar-román együttélés legfonto
sabb jegyeinek megragadását és feladatainak kifej
tését. A „sajátosság méltóságát" és a „felemelt fo 
filozófiáját" ez a megfontolt realizmus teszi lehe
tővé történelmi távlatban is, a tájékozódás és a 
cselekvés realizmusa, amely maga is az „Apáczai-
modellre" hivatkozik: „Apáczai erdélyi realiz
musából fakad ugyanis a napjainkban változatla
nul aktuális tanulság, s ez megóv mind a behó
doló alkalmazkodás, mind a felelőtlen, délibábos 
kalandorság csapdájától." Ezt a kettős tanulságot 
szűri le Gáli Ernő az erdélyi magyar művelődés 
eszmeteremtő küzdelmeinek tanulmányozása so
rán, s ennek révén dolgozza ki időszerű nemzeti
ségi etikájának fontosabb eszményeit. 

Az ugyancsak elméleti érdeklődésű Fábián 
Ernő filozófia- és irodalomtörténeti tanulmá
nyokkal hívta fel magára a figyelmet, a kovásznai 
líceum tanáraként a Korunk, az Igaz Szó és a 
sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör című lapokban 
közli írásait. Nagyobb tanulmányban foglalkozott 
Szabó Dezső munkásságával, önálló kismonográ-
fiákban adott képet Apáczai Csere János, illetve 
Eötvös József tevékenységéről. Ezek a művei esz
metörténeti alaposságukkal és igényességükkel 
tűnnek ki, Fábián Ernő a nemzetiségi tapaszta

latokat is az eszmetörténeti elemzés módszerével 
tekinti át. A tudatosság fokozatai című munkája 
ugyancsak eszmetörténeti megközelítést mutat, a 
kis kötet két tanulmányt tartalmaz, mindkét írás 
a nemzeti, illetve nemzetiségi tudat alakulásával 
és formációival foglalkozik. A közösségi létezés és 
az ideológiák című tanulmány a nemzeti tudat 
kialakulásának vázlatos történetét foglalja össze, 
röviden érintve a középkori keresztény egyete
messég kollektív tudatformáit, majd a polgári 
nemzeti ideológiák tulajdonságait, végül a marxis
ta társadalombölcsélet felfogását a nemzet szere
péről, élesen elkülönítve a Marx és Engels által 
képviselt állásfoglalást attól a gondolatkörtől, 
amelyet Lenin dolgozott ki még az októberi for
radalom előtt. A nemzeti tudatot olyan „közös
ségideológiának" tekinti, amely igen nagy mér
tékben szabja meg az emberi egyén identitását, 
illetve tájékozódását a közösségi és kulturális ér
tékek között. „Az egyén élete - jelenti ki - el
választhatatlan közösségének magatartásától és 
értékorientációjától. Ez alkotja azt a magasabb 
fórumot, amely előtt az egyén megvitatja kínál
kozó cselekvési lehetőségeit; összetartozását biz
tosító kapcsolatrendszerében formálódik érték
rendszere, véleménye, válasza környezetének ki
hívásaira." 

Ilyen azonosságtudatot és értékorientációt 
adó „közösségideológiának" tekinti a nemzetiségi 
ideológiát, nevezetesen a romániai magyarság kö
rében kialakult „transzilvánizmust" is: erről a sa
játos tudatformáról ad képet Azonosság és kul
túra című tanulmányában. A transzilvánista ideo
lógia vizsgálatával újabban igen alaposan foglalko
zik a romániai magyar eszme- és irodalomtörté
neti kutatás: elsősorban Gáli Ernő, Tóth Sándor, 
Nagy György, Kántor Lajos, Cs. Gyimesi Éva és 
természetesen Fábián Ernő műveire gondolok. A 
transzilvánista ideológia az 1918 után román 
fennhatóság alá került erdélyi magyarság közös
ségi ideológiájaként jött létre, ahogy Fábián Ernő 
mondja: „az erdélyi magyar nemzeti kisebbség 
önazonosságát tudatosító ideológiaként keletke
zett". Az „erdélyi gondolat" az erdélyi magyar 
történelem és művelődés hagyományaira épült, s 
mély demokratizmustól áthatva hirdette az erdé
lyi népek - magyarok, románok és németek -
testvériségének elvét, azonkívül igen nagy befo
lyást gyakorolt a romániai magyar irodalom kiala
kulására és fejlődésére. „A transzilvánizmus ideo
lógusai - állapítja meg a tanulmány szerzője - a 
nemzetiségi azonosság megőrzését és gazdagítását 
szervesen összekapcsolták a nemzetiségi viszony 
méltányos, etikai elvek és értékeszmék szerinti 
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rendezésével. Ez tette és teszi a transzilvanizmust 
mint nemzetiségi azonosságot tudatosító ideoló
giát értékes, a mának is tanulságokkal szolgáló 
hagyománnyá." A transzilvánista ideológia elem
zése során Fábián Ernő az Erdélyi Helikon körül 
gyülekező írók és ideológusok - Kós Károly, 
Makkai Sándor, Tavaszy Sándor és Kuncz Aladár 
- munkáiból indul ki, s arra hívja fel a figyelmet, 
hogy noha ezt az ideológiát senki sem fejtette ki 
rendszerezett formában, mégis választ tudott adni 
a nemzetiségi helyzet legfontosabb kérdéseire. 
Szellemi értelemben meg tudta volna alapozni a 
romániai magyar nemzetiség sajátos fejlődését, a 
magyar-román együttélés gyakorlatát s az egye
temes magyar kultúrával kialakult viszonyt. A 
transzilvanizmust elsősorban nem belső, elméleti 
jellegű gyengeségei buktatták el, hanem külső 
erők: a közép-európai régióban érvényesülő poli
tikai nacionalizmusok. „A transzilvánizmus -
olvassuk a tanulmány végső következtetését -
csak egy demokratikus politikai konszenzus kere
tében válhatott volna hatékonnyá. Amiből követ
kezik, hogy amennyiben egy ilyen konszenzus, és 
annak alapfeltételeként egy új, korszerű azonos
ságideológia megteremtése napirendre kerül, a 
kiindulópontul szolgáló ideológiai minták sorából 
a transzilvanizmust semmilyen körülmények kö
zött sem szabad kifelejtenünk." 

Az elmúlt évtized egyik legnagyobb tudomá
nyos vállalkozása Szabó T. Attila Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Táránsík megindulása volt, amelynek 
eddig három kötete került az olvasó elé. Nem 
kevésbé jelentős az a gyűjteményes sorozat, 
amely a kolozsvári tudós tanulmányait, tudo
mányos értekezéseit és kisebb írásait adja közre, s 
amelynek - Anyanyelvünk életéből (1970), A 
szó és az ember (1971), Nyelv és múlt (1972), 
illetve Nép és nyelv (1980) című kötetei után -
megjelent Nyelv és irodalom című ötödik kötete 
is. E kötetek átfogó módon foglalkoznak a 
magyar nyelv kutatásának különböző területeivel 
a szótörténettől a nyelvjárástörténetig, a nyelv
műveléstől a magyar nyelvtudomány múltjának 
kutatásáig. Szabó T. Attila munkája erősen a 
nyelvi valósághoz kötődik, nem merész elméle
tekkel, hanem rendkívüli anyagismerettel, a nyelv 
múltjának vizsgálatára épülő tudományos összeg
zésekkel, illetve tüzetes részlettanulmányokkal 
alapozta meg tekintélyét, amely osztatlanul ér
vényesül mindenütt, ahol nyelvünk kutatása és 
gondozása folyik. Új kötete ugyancsak gazdag 

tudományos anyagot foglal magába, s a névtu
dományi, nyelvművelési és tudománytörténeti 
dolgozatok mellett találunk több irodalomtör
téneti kérdésekkel foglalkozó tanulmányt is. 
Ezek a tanulmányok túlnyomó részben irodal
munk - ületve az erdélyi magyar irodalmi kul
túra - régebbi emlékeiről adnak képet, így ér
dekes fejtegetéseket olvashatunk a Szabács viada
láról, a virágénekekről, az állítólagos Kemény 
János-énekről, egy törökkori dalunkról (Tatár 
rabságban lévő erdélyiek dala, 1657) és a magyar 
diákéneklés hagyományairól. Néhány, új ada
tokat közlő írás közelebbről is a romániai magyar 
irodalom múltjával foglalkozik, így egy 1939-ből 
való cikk azt a nyelvművelő munkát ismerteti, 
amelyet Dsida Jenő végzett a kolozsvári Keleti 
Újság 1936-os évfolyamában, egy 1979-ben kel
tezett tanulmány pedig Móricz Zsigmond és a 
neves kolozsvári művelődéstörténész, Kelemen 
Lajos kapcsolatainak történetét világítja meg. 

Az imént ismertetett írásokat személyes em
lékek szövik át, ez a személyesség kap szerepet 
Balogh Edgár irodalmi emlékezéseiben is, ame
lyeknek eddig két kötete - Hét próba (1965), 
Szolgálatban (1978) - készült el (nyilatkoza
tokból lehet tudni, hogy készülőben van a har
madik kötet). A kolozsvári író-publicista gazdag 
életének persze számtalan olyan kisebb-nagyobb 
epizódja is akad, amely valamiképpen nem fért el 
az igen célirányosan megírt emlékiratok kötetei
ben, nos, ezek az anekdotikus epizódok sorakoz
nak egymás után az Acéltükör mélye című kis 
gyűjtemény lapjain. A könyv alcíme szerint „fél
száz igaz történetet" foglal magába, s ezek a tör
ténetek az író pozsonyi, kolozsvári, brassói és 
budapesti múltjának apró epizódjait idézik fel: 
találkozások, eszmecserék, írói küzdelmek tör
ténetét. Jellegzetes anekdoták adnak képet a 
Korunk szerkesztésében végzett munka köznap
jairól, az erdélyi magyar irodalom belső életéről, 
Balogh Edgár íróbarátairól, közöttük Móricz 
Zsigmondról, Kós Károlyról, Nagy Istvánról, 
Asztalos Istvánról, Szabédi Lászlóról, Szemlér 
Ferencről, Sütő Andrásról, Darvas Józsefről, Emil 
Isacról, Victor Eftimiuról. Mint minden sokat 
tapasztalt idősebb írónak, Balogh Edgárnak is van 
egyfajta „személyes irodalomtörténete", s az 
emlékezet „acéltükrében" ennek az irodalomtör
ténetnek a szikrái villannak fel. De megjelenik a 
tükörben a szerző arca és egyénisége is: az örökös 
jóratörekvőé, az elpusztíthatatlan optimistáé, a 
merész tervhalmozóé, aki támadhatatlan érvelés
sel jelenti be a Duna-völgyi történelem jótékony 
fordulatát, kár, hogy a történelem maga nem 
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mindig a logikát követi. Balogh Edgár érvelése és 
hite talán ezért is olyan heroikus: azt bizonyítja, 
hogy az örökös jóratörekvés mindig a saját erköl-
csébó'l merít eró't. 

Az erdélyi magyar emlékiratoknak hagyo
mányosan művelődés- és irodalomtörténeti sze
repe van, s mint Ló'rinczi László munkássága 
tanúsítja, hasonló szerepe lehet az útirajzoknak 
is, amelyek különben ugyancsak a nemzetiségi 
tájékozódás és önismeret szolgálatában készül
nek, midőn a nagyvilágban szerzett tapasztala
tokat kamatoztatják a nemzetiségi kultúra javára. 
A bukaresti író Utazás a Fekete kolostorhoz 
(1975) című korábbi munkája ilyen „irodalom
történeti" útirajz volt, valóságos „irodalomtör
téneti" nyomozás, amely a helyszínen — vagyis 
Franciaországban - járt utána Kuncz Aladár 
francia internáltságban töltött éveinek, s a fenn
maradt hivatalos dokumentumok, illetve kortársi 
visszaemlékezések tükrében vizsgálta meg ezek
nek az éveknek a valóságos eseménytörténetét. 
Ennek a szorgalmas kutatómunkának az ered
ményeként nemcsak új adatok váltak ismertté, 
hanem - a Kuncz Aladár által írott beszámoló és 
a dokumentumokból kibontakozó tények össze
vetése révén - poétikai felismerések is, amelyek 
az önéletrajzi regény alakításának jellegzetességeit 
világítják meg. A Hazatérés Lucaniából című 
útirajzgyűjtemény - színesen megírt itáliai, fran
ciaországi és spanyolországi beszámolók mellett 
- a Fekete kolostor mögött rejlő valóságanyag 
pontosabb feltárását szolgálja, midőn kiterjedt 
„nyomozó" munkával deríti fel Kuncz Aladár 
noirmoutier-i sorstársainak, a nevezetes önélet
rajzi regény hó'seinek élettörténetét. Közéjük 
tartozik Orbók Lóránt (1884-1924), a magyar 
nyelvterületen elfelejtett színműíró is, aki 
1916-ban francia felesége révén kiszabadult az 
internáltságból, Barcelonában telepedett le, s 
Lorenzo Azertis néven mint tevékeny színpadi 
szerző aratott nemzetközi sikert. Lőrinczi László 
az ő kedvéért utazott 1979-ben a katalán fővá
rosba, s mint Láz Barcelonában című beszámolója 
mutatja, minden adatot felszínre hozott és közre 
adott, amit csak a kalandos sorsú — önmagát 
mindvégig magyar írónak tartó - Orbókról tudni 
lehet. 

* 

A romániai magyar irodalom „derékhada" 
három esszé-, illetve cikkgyűjteménnyel hallatta 
szavát az elmúlt két esztendő irodalmi és közéleti 
vitáiban: Szász János, Bodor Pál és Huszár Sándor 

könyveivel. Ezek a könyvek nemzedéki tapasz
talatokkal vetnek számot, részben közvetlenül, 
visszatekintve az írói „derékhad" szerveződésére, 
a politikai és irodalmi közéletben vívott küzdel
meire, részben közvetve, összefoglalva e nemze
déki tapasztalatok és küzdelmek elméleti tanul
ságait. A „derékhad" írói a negyvenes évek 
második felében indultak útjukra, vezető szerepet 
töltöttek be a nemzetiségi irodalom szocialista 
fordulatának és megszervezésének időszakában, 
ami azt is jelenti, hogy részesei, egyszersmind 
áldozatai voltak a szektás-dogmatikus irodalom
politika eljárásainak. Az irodalmi élet irányítói
ként, szerkesztőkként, kiadóhivatali vezetőkként 
komoly szerepet töltöttek be az ötvenes-hatva
nas évek kulturális életében, korábbi műveik igen 
nagy mértékben magukon viselik az irodalmi 
sematizmus bélyegét, szigorú számvetésre, mi 
több, kritikus önelemzésre és önismeretre volt 
szükségük ahhoz, hogy megszabaduljanak a 
dogmatizmustóí, és mintegy újrakezdhessék írói 
pályájukat. Kétségtelen, hogy ez az újrakezdés a 
legtöbb esetben sikerrel járt, számos írói tehetség 
magára talált, s a hatvanas évek közepétől kezdve 
a „derékhad" képviselői eszmeileg és művészileg 
egyaránt leszámoltak azzal a hamis politikával, 
illetve esztétikával, amely korábban eltorzította 
az irodalom személyes és közösségi hivatását, 
magukat a műveket. 

Szász János fiatalon lett az újjászülető 
romániai magyar irodalom vezető képviselője, 
lapszerkesztő, majd hosszabb időn keresztül az 
írószövetség egyik titkára, aki hivatali tevékeny
ségét mindvégig a nemzetiségi irodalom érdeké
nek szentelte, befolyását írótársainak érdekében 
használta fel. Pályáját versekkel kezdte, majd 
elbeszélő művekkel folytatta, hogy a hetvenes
nyolcvanas években mint esszéíró szerezzen 
szélesebb körű megbecsülést. Az esszéműfajban -
nyilatkozzék meg ez a műforma akár személye
sebb visszaemlékezésekben és útirajzokban, akár 
tárgyilagos tanulmányokban és bírálatokban -
alighanem a tehetségének leginkább megfelelő 
munkaterületet találta meg. A hittől az eszmé
letig című kötetében elméleti jellegű tanulmá
nyokat ad közre, vagyis valamely irodalmi, illetvr 
politikai vitából, olvasói élményből kiindulva 
elméleti szinten általánosítja megfigyeléseit és 
felismeréseit. A gondolatok kiindulása többnyire 
egy-egy filozófiai mű vagy életmű, a többi között 
Descartes, Spinoza, Voltaire, Freud, Erich 
Fromm, Ernst Bloch és Sartre tanításai, máskor a 
romániai magyar kultúra belső vitái vagy szellemi 
teljesítményei, például a Sütő András és Panek 
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Zoltán között lezajlott - a nemzetiségi irodalom 
feladatait tisztázni kívánó - vita vagy Gáli Ernő 
filozófiai-etikai művei. A Szász által képviselt 
filozófiai megközelítés következetesen a car-
téziánus hagyományokhoz ragaszkodik, a modern 
kor bölcselőinek munkásságából is a racionalista 
vonásokat emeli ki. A huszadik század racio
nalizmusa persze egészen más, mint a klasszikus 
elődöké, jól ismeri a történelmi fejlődés meg
torpanásait és visszaeséseit, illetve belső konflik
tusait. Ezzel a modern racionalizmussal ítéli meg 
tapasztalatait a bukaresti magyar író is, midőn 
visszatekintve a romániai magyar szellemi életnek 
a felszabadulás után kibontakozó korszakára 
kritikát ad a „szektáns messianizmus" volunta-
rizmusáról és azokról a kegyetlen torzulásokról, 
amelyeket a voluntarista politika okozott. A 
szektás-dogmatikus korszak bírálatában Szász 
János elméletileg megalapozott következtetésekre 
jut, s a korszak életét mozgató ideológiai és 
politikai gépezet fontos tulajdonságaira hívja fel 
figyelmünket: .4 hittől az eszméletig, Annál jobb 
a tényekre nézvést, illetve Valóban a homály 
ellen című írásaiban elemző tárgyilagossággal ítéli 
meg a romániai magyarság és a nemzetiségi kul
túra akkor szerzett nehéz tapasztalatait. 

Hasonló pályát futott be Bodor Pál: mint lap
szerkesztőnek, a nemzetiségi könyvkiadás szer
vezőjének és a bukaresti magyar televíziós műsor 
irányítójának neki is vezető szerepe volt a ro
mániai magyar irodalmi életben, ö is költőként 
indult, majd tapasztalatainak regényes megfor
málásával tűnt ki, közben személyes irodalmi 
műformát teremtett: az általa „lírai röplapok
nak" nevezett miniatűröket, amelyek között 
egyaránt találunk ironikus glosszát, kritikai jegy
zetet és prózaversszerű vallomást.Szélmalomjáték 
című kötetének anyaga ugyancsak egyéni szer
kezetbe rendeződik, erre a szerkezetre a könyv 
alcíme utal: „Tallózás régi és újabb feljegyzések 
között." Ez a tallózás harminc esztendő (1951-
1982) sajtómunkájának dokumentumait, irodal
mi reflexióit, személyes vallomásait gyűjti össze, 
a feljegyzések között található glossza és vezér
cikk, könyvismertetés és írói arcképvázlat, interjú 
és képzelt interjú, esszé és aforizma, s mindez 
együtt sajátos irodalmi naplót hoz létre, amely 
egyszerre személyes beszámoló a bukaresti 
magyar író szellemi élményeiről, felismeréseiről 
és izgalmas krónika a nemzetiségi irodalom életé
ről, belső dolgairól. A feljegyzések minden műfaji 
csoportosítás nélkül, egyszerűen keletkezésük 
időrendjében követik egymást, s mint az írói 
utószó elmondja, megesett, hogy nem a lapokban 

megjelent változat került a kötetbe, hanem az 
eredeti „őspéldány", finoman szólván: „a lap
szerkesztési folyamatot megelőző változat". Ez is 
a feljegyzések naplószerűségét emeli ki, s e napló
szerűség révén Bodor Pál irodalmi elveit és el
képzeléseit, gondolkodásának panorámáját raj
zolja meg. 

Ezek között az irodalmi elvek között igen 
hangsúlyosan van jelen a nemzetiségi kultúra, 
általában az anyanyelv és a romániai magyar
ság sorsáért érzett áldozatos felelősségtudat: 
ez a felelősségtudat nyilatkozik meg az író sze
mélyes vallomásaiban (Egyszemélyes történelem, 
Magyarnak lenni), „nemzetiségpolitikai" jegy
zeteiben (Tekintettel nemzetiségünkre), illetve a 
nemzetiségi irodalom és televízió feladatait vá
zoló publicisztikájában. Irodalmi publicisztiká
jának tengelyében a romániai magyar irodalom 
erkölcsi egységének vagy legalább egyetértésének 
valóban fontos gondolata áll, ezt az egyetértést a 
közös önvédelem és szolgálat magasabb érdeke 
követeli meg. Könyvében számos romániai 
magyar íróról nyilatkozik, s minden nemzedéki 
vagy esztétikai elfogultság nélkül számol be olvas
mányairól: az irodalmi pluralizmus jegyében 
ismeri el Balogh Edgár és Méliusz József, Szilágyi 
András és Kacsó Sándor, Kányádi Sándor és 
Huszár Sándor munkásságának értékeit. Ebben a 
tekintetben az Utunkat alapító és szerkesztő Gaál 
Gábor példájára hivatkozik: az „egészért" vállalt 
felelősségre, az „önfeláldozó vigyázásra", a 
„szüntelen leltárkészítésre". Egyik jegyzetében 
(Szabadság) tanulságos módon határozza meg az 
irodalmi egység fogalmát: „Az irodalom »egy
sége«: az erdő egysége. Biológiai körforgáshoz 
hasonló egység, melyben az ellentéteknek szük
ségük van egymásra; de nemcsak úgy, mint raga
dozóknak a zsákmányra. Hanem mint férfinak a 
nőre, nőnek a férfira, tisztaságnak az erőre. Igaz: 
minden egységben van valami kiegyezés; lépés 
egymáshoz-igazítása, legalább. De minden erköl
csi figyelem és önfegyelem — s mi több: minden 
önvizsgáló emberi lét - alapvető kérdése a ki
egyezés mikéntje, miértje és határa. Nem éppen 
bármiért egyezünk ki, és nem terjedhet önnön 
lényegének tagadásáig semminemű megalkuvás: 
még a szigorúan személyes értelmű sem." Ez a 
rövid okfejtés, úgy gondolom, hasznos tanács 
lehet a nemzetiségi irodalomban időnként el-
rákosodó személyes viták idején. 

E viták pillanatnyilag Huszár Sándor Sorsom 
emlékezete című tanulmány- és cikkgyűjteménye 
körül örvénylenek, s mint a romániai magyar 
sajtó mutatja, szinte hétről hétre élesebb hangon 
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csapnak össze a nemzetiségi irodalom közelmúlt
jának bizonyos kritikus eseményei, illetve bizo
nyos írók politikai szerepének értelmezése körül. 
Huszár Sándor kétségtelenül a romániai magyar 
irodalom egyik legvisszhangosabb könyvét írta 
meg: a gyűjteménybe felvett régebbi cikkek, 
tanulmányok, levelek, naplórészletek, illetve a 
hozzájuk fűzött kommentárok sajátos vitairatot 
alkotnak, és ez a vitairat a nemzetiségi irodalom 
fejló'désének egy valóban kritikus szakaszával -
az ötvenes évek közepe és a hatvanas évek vége 
közötti másfél évtizeddel - vet számot. A könyv 
ironikus alcíme: „Vallomások egy büntetlen 
nemzedék elkárhozásáról" arra utal, hogy a rend
hagyó műfajú „vitairat" egy írói nemzedék - az 
ötvenes évek elején fellépő generáció — tapaszta
latait kívánja összegezni, s irodalompolitikai 
küzdelmeinek végső értelmét megvilágítani. 
Ennek a nemzedéknek az útja nem volt és nem 
lehetett egyenes vonalú, öntudatát magabiztos 
remények és csüggesztő válságok alakították, a 
külső, jobbára politikai jellegű hatások hol az 
irodalmi élet élére állították, hol szétszórták, s 
végül is csak kíméletlen önvizsgálattal tudott 
megszabadulni a szektás—dogmatikus korszak 
terheitől, és alakíthatta ki igazi szerepét. Már 
Szász János és Bodor Pál imént említett írásai is 
ennek a sokat próbált, számos kudarcon átver
gődött nemzedéknek a történelmi útját rajzolta 
meg, s ezt teszi talán még leplezetlenebbül Huszár 
Sándor is, aki íróként, szerkesztőként, másfél 
évtizede a bukaresti A Hét című kulturális hetilap 
főszerkesztőjeként mindig az irodalmi élet fontos 
őrhelyein képviselte nemzedékének hibáit és 
erényeit. 

A Huszár Sándor könyvében megnyüatkozó 
nemzedéki önvizsgálat és történelmi számadás 
nagy érdeme, hogy olyan irodalomtörténeti 
adalékokat közöl, még ha olykor vitára késztető 
módon is, amelyeket mindeddig homályban ha
gyott a romániai magyar irodalom „nyilvános" és 
„írott" irodalomtörténete. Van ugyanis ennek az 
irodalomnak egy „szóbeli" jellegű történeti 
hagyománya is, amely szerkesztőségi beszélge
tések, baráti eszmecserék, írói magánlevelek révén 
terjed, s bizonyos események és bizonyos írók 
megítélését tekintve nem feltétlenül azonos a 
kézikönyvek és korszaktanulmányok megállapí
tásaival. A nemzetiségi irodalom 1949 és 1968 
közötti kéíévtizedes korszakára gondolok, amely 
már az akkor készült irodalmi művek révén is 
súlyos belső válságokról, az írói munka értel
mének eltorzulásáról tanúskodik. Súlyos kér
dések várnak válaszra itt, hogy csupán néhányat 
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említsek közülük: a Magyar Autonóm Tartomány 
megalakítása körüli viták, vagyis ennek a nemze
tiségpolitikai-közigazgatási intézkedésnek az 
irodalmi és tudományos intézmények sorsát is 
érintő távlatosabb céljai, amelyek között kétség
kívül ott volt a hagyományosan Kolozsváron 
összpontosuló magyar kulturális élet háttérbe 
szorításának terve; a kolozsvári és a vásárhelyi 
irodalmi élet rivalizálása, amely kétségtelenül 
sokat ártott a romániai magyar szellemi életnek; 
az Utunk szerkesztésében bekövetkezett fordu
latok története; az erdélyi irodalmi hagyományok 
gondozásának ügye, amely 195 7-195 8-ban a 
kolozsvári hetüap „Nézzünk hát szembe" című 
állandó rovatában jelentkezett; Nagy István vagy 
Földes László irodalompolitikai tevékenysége, 
amely azóta is indulatos vitákat kavar, és persze 
más hasonló kérdések, amelyeket még csak jelez
ni sem tudunk e szűk keretek között. Nos, 
Huszár Sándor „vitairatának" jelentékeny ér
deme, hogy ezekkel a kérdésekkel nyíltan számot 
akar vetni, s ezzel a nemzetiségi irodalom közel
múltjának homályban maradt foltjait világítja 
meg. Azt természetesen az irodalomtörténeti 
dokumentumok és az írói tanúvallomások mód
szeresebb vizsgálatának kell majd eldöntenie, 
hogy a nemzedéki „emlék"- és „vitairat" által 
rajzolt kép miként igazodik a valósághoz: a lé
nyeges talán csak az, hogy a romániai magyar 
irodalomnak egy súlyos ellentmondásokat hor
dozó korszaka most ismét a figyelem terébe ke
rült. 

* 

A nemzetiségi irodalom „derékhada" már 
visszatekint, a múltakat idézi, saját sorsának for
dulatait méri fel, a fiatalabbak - a Forrás-nem
zedékek tagjai - egyelőre inkább a világot tanul
mányozzák, messze városokban és közeli fal
vakban néznek körül, vagy éppen könyvek, szín
házi előadások, művészeti tárlatok nyomán sze
reznek ismereteket. Közéjük tartozik Kántor 
Lajos, akiről nemcsak azt kell tudnunk, hogy a 
Korunk irodalmi szerkesztőjeként, irodalomtör
téneti tanulmányok és napi kritikák írójaként a 
romániai magyar irodalom szorgos sáfárai közé 
tartozik, hanem azt is, hogy elhivatott utazóként 
ugyancsak a nemzetiségi kérdés szolgálatában 
gyűjt kül- és belhoni tapasztalatokat. Az útirajz-
irodalomnak, mint már szóltunk róla, igen nagy 
szerepe van a nemzetiségi kultúra tájékozódá
sában és önismeretében, ezt a szerepet ismerte fel 
Kántor Lajos is, akinek Milyen az út? című 



kötete - Utazás a gyökerek körül (1972), vala
mint Szárny és gyökér (1979) című könyvei után 
— immár harmadik alkalommal ad képet az uta
zás közben szerzett szellemi zsákmányról. Az 
utazásnak ezúttal Újvidék, Trogir, Dubrovnik, 
Párizs, Utrecht, London, Fribourg, Budapest és 
Szentendre az állomásai, és zsákmányai között 
színházi élmények, művészeti kiálh'tások, régi 
városok és maradandó barátságok találhatók. 
Kántor jó szemű utazó, figyelmes múzeumláto
gató és fürge olvasó, naplószerű jegyzetei között 
igen találó feljegyzések akadnak például Barcsay 
Jenó' művészetéró'l, Mészöly Miklós, Csurka 
István és Gion Nándor írásairól, Jancsó Miklós 
filmjeiről; szemlélete is rokonszenvesen nyitott, 
egyforma érdeklődéssel és vonzalommal tanul
mányozza az avantgárdé művészetet és a népi 
hagyományokat, Fribourg gótikus házait és a 
szárhegyi művésztelep életét. Utjai a nagyvilágba 
vezetnek, megfigyeléseit mindazonáltal a nem
zetiségi szolgálat eszméje vezérli és gyakorlata 
hatja át: arra törekszik, hogy utazás közben szer
zett tapasztalataival, felismeréseivel az otthon 
hagyott, lélekben mégis vele maradó nagyobb 
emberi közösség kultúráját tegye gazdagabbá, s a 
nemzetiségi öntudat teljesebb kibontakozását 
támassza meg. 

A sepsiszentgyörgyi Farkas Árpád is szívesen 
járja a világot, örömmel idézi fel párizsi, itáliai, 
jugoszláviai élményeit, személyes érdeklődése 
mégis inkább kis székely falvakba, magányos 
parasztudvarokba, hegyi utakra, erdélyi magyar 
írók műhelyébe vezeti. Költő és riporter: a vers
ben alakot öltő élményt gyakran a riporteri 
tapasztalat alapozza meg, az Asszonyidő című 
kötet „publicisztikai írásainak" viszont erősen 
személyes, lírai, mi több, a szövegalakításban is 
szerepet kapó költői karaktere van. Ezek a lírai 
színezetű arcképvázlatok, megemlékezések, láto
gatási beszámolók a romániai magyar irodalom 
közismert alkotó egyéniségeiről - Tompa László
ról, Balogh Edgárról, Sütő Andrásról, Szabó 
Gyuláról, Bajor Andorról, Bodor Pálról, Huszár 
Sándorról, Szilágyi Istvánról - adnak képet, 
bensőséges találkozásokra pillantanak vissza, 
nemegyszer csillantják meg a humor és a tréfa 
derűsebb színeit is. Jellegzetes darabjuk a Sütő 
András egyéniségét bemutató írás, amely olvasás
élmények és személyes emlékek, közöttük is egy 
pusztakamarasi látogatás gazdag emlékvilágának 
felidézése által hozza igazán emberi közelbe az 
erdélyi író alakját. 

* 
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Szép hagyomány, hogy A Hét című bukaresti 
társadalmi, politikai és művelődési hetilap év
könyvei a romániai magyarság művelődéstörté
netének egy-egy nagyobb fejezetét dolgozzák fel: 
a sorozatot indító 1978-as évkönyv a nemzetiségi 
kultúra ismeretének gazdag tárháza volt, ezt kö
vették a romániai magyar iskolákkal, majd a het
venes évek publicisztikai irodalmával foglalkozó 
kötetek. 1981-ben Régi és új Thália címmel az 
erdélyi, illetve romániai magyar színházi kultúra 
múltjáról és jelenéről adott képet az évkönyv, 
1982-ben pedig az előbbinek mintegy folytatá
saként megjelent Színjátszó személyek című gyűj
teményben a romániai magyar színészet jeles 
személyiségeiről: színigazgatókról, rendezőkről 
színművészekről olvashatunk. A Kacsir Mária — 
ismert színházi kritikus - szerkesztésében megje
lent összeállítás interjúk és portrévázlatok segít
ségével mutatja be a nemzetiségi színjátszás nép
szerű egyéniségeit, s az erdélyi magyar színészet 
alkotó művészei, illetve állandó kritikusai moz
galmas képet adnak a nemzetiségi színjátszás 
művészi törekvéseiről, egyszersmind közösségi 
felelősségtudatáról: egy nagy hagyományokra 
támaszkodó színházi kultúráról, amely ma is egy 
emberi közösség és egy nyelv temploma. A kötet 
az erdélyi magyar színészet valóságos kis enciklo
pédiájaként használható, s ezt a használhatóságát 
csak növeli a Katona-Szabó István munkáját 
dicsérő „Színházi kislexikon", amely többszáz 
romániai magyar színész és színházi szakember 
életének és pályájának adatait tárja a nyilvánosság 
elé. Nehéz teljes lexikont szerkeszteni, és sajnos 
ez a kislexikon sem hiánytalan, sőt időnként szo
morú hiányok szeplősítik, elsősorban a Romániá
ból már eltávozott, munkásságuk révén az erdélyi 
magyar színházi kultúrában mégis maradandó 
nyomot hagyó művészegyéniségek említetlenül 
hagyása következtében. Csupán néhány nevet 
említenék: a kolozsvári Rappaport Ottó, Bara 
Margit és Nagy Réka, a sepsiszentgyörgyi Dukász 
Anna, Papp Anna és Tompa László, a temesvári 
Josan Emil, Rajhona Ádám, a nagyváradi Botár 
Endre, Kovács Apollónia, a szatmári Borbáth 
Ottília nevét. 

* 

A romániai magyar irodalom ismeretének egé
szen különleges korpuszát jelenti Nicolae Balotó 
Scriitori maghiari din Románia című gyűjtemé
nye, amely Ion Chinezu 1930-ban megjelent As-
pecte din literatura maghiara ardeleanct című 
munkája óta először vet módszeresen számot 
román oldalról a nemzetiségi irodalom alkotó 
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egyéniségeivel, illetve fontosabb műveivel. Balotá 
professzor neve jól ismert a hazai irodalomtörté
neti életben is, tanulmányai magyarországi folyó
iratokban is olvashatók voltak, hazai tudományos 
összejöveteleken több alkalommal is ő képviselte 
a román irodalomtörténészeket, s Luptacu absur-
dul című műve Abszurd irodalom rímen néhány 
esztendeje Budapesten is megjelent A bukaresti 
tudós jól ismeri nyelvünket és irodalmunkat, sze
mélyében hivatott kritikus tájékoztatja a román 
olvasót az erdélyi magyar irodalom eredményei
ről. Meglepő, ugyanakkor természetes, hogy mi
lyen biztonsággal tájékozódik ennek az irodalom
nak az áramlatai, jelenségei, alkotó egyéniségei és 
művei között: önálló esszékben rajzol képet Kós 
Károly, Kuncz Aladár, Áprily Lajos, Karácsony 
Benő, Molter Károly, Tabéry Géza, Gaál Gábor, 
Nagy István, Szemlér Ferenc, Dsida Jenő, Balogh 
Edgár, Méliusz József, Sütő András, Kányádi Sán
dor, Székely János, Szilágyi Domokos és mások 
irodalmi munkásságáról, lényegretörő fogalmazás
ban mondja el mindazt, amit a román olvasónak 
az Erdélyi Helikonról, a Korunkról, a transzilvá-
nizmusról és az erdélyi magyar avantgarde-ról 
tudnia kell. 

Biztos kézzel, árnyaltan rajzolja meg a nemze
tiségi irodalom vezető egyéniségeinek arcképsoro
zatát, elsősorban mégis a művek világa érdekli, s 
ebben a tekintetben nemcsak az erdélyi magyar 

A címet a bevezető néhány lap fejti ki részle
tesebben, középpontjában annak leszögezésével, 
hogy „a sajátosan irodalmi jelenségeket kiváltó, 
meghatározó, irányító okok végső soron irodal
mon kívüliek", hiszen az irodalom maga is társa
dalmi jelenség. „Megkülönböztetetten ügyelnünk 
kell - mondja - az irodalmon kívüli, nem iro
dalmi együtthatók jelenlétére, hatására és jelentő
ségére akkor, ha egy keletkezőben, újjászületőben 
levő irodalom alakulását kísérjük nyomon. Ilyen
kor ezek az erők még túlsúlyban vannak, illetve 
ösztönző vagy fékező szerepük az irodalomban 
többnyire még közvetlenül érvényesül és világo
sabban felmérhető, mint a fejlődés későbbi szaka
szaiban, amikor már sokkal bonyolultabban, 
összetettebben és inkább közvetett módon érez
tetik meg nem szűnő befolyásukat." (7.) Ez volna 
tehát a könyv lényege, önmagában mint kutatási 
szempont nem új, elvégre eddig sem volt szokás 

irodalmi alkotások regionális színeit mutatja meg, 
hanem utal a mögöttük felsejlő világirodalmi ha
tásokra vagy egyszerűen a világirodalom rokonje
lenségeire is. Kuncz Aladár Fekete kolostorának 
példamutatóan pontos és érzékeny elemzése so
rán például Thomas Mann Varázshegyére, Camus 
Pestisére, illetve Franz Kafka műveire hivatkozik, 
Dsida Jenő költészetét Verlaine és Francis Jam-
mes költői világával veti össze, Sütő András En
gedjétek hozzám jönni a szavakat című esszéregé
nyével kapcsolatban a modern irodalom nyelv
filozófiai érdeklődését, a többi között Sartre hí
res önéletrajzi esszéjét, a Szavakat emlegeti. Ba
lotá azonban nemcsak a modern vüagirodalom 
értő búvára, hanem erdélyi ember is, aki Kolozs
váron töltötte gyermek- és ifjúkorát, s így érzé
keny füllel hallja meg az általa gondozott nemze
tiségi irodalom legfontosabb üzeneteit: a kisebb
ségi humánumot, a nemzeti és kulturális tole
rancia eszméjét, az egyenjogúság és egyetértés 
hagyományos szellemét Ezeket a nemes ideálo
kat fedezi fel Kós Károly, Molter Károly vagy 
Kacsó Sándor írásaiban, s minthogy baráti szóval 
ad választ rájuk, igen nagy szerepe lehet abban, 
hogy a román nacionalista vitairatok és regény
nek álcázott uszító írásművek elszaporodása ide
jén a józan értelem és a humánus tolerancia is 
hallassa szavát. 

Pomogdts Béla 

alkotói (írói, költői) életművet a társadalmi kör
nyezettől szeparáltan vizsgálni; talán nem is lehet. 
Újdonság nem ez aspektus alkalmazásában van, 
hanem középpontba állításában. Abban a kísér
letben, hogy a társadalmat mint irodalomszervező 
erőt, az irodalmat mint társadalmi produktumot 
mutassa be. E tekintetben úttörő vállalkozás, és 
nemcsak idehaza. Ugyanis társadalomközpontú 
irodalomtörténet-írás nemigen létezett eddig, mint 
ahogy irodalomközpontú társadalomtörténet-írás 
sem. Az irodalomtörténetek formailag elválasz
tott, önálló, rendszerint első fejezetként szoktak 
megadni a „társadalomtörténeti kitekintést", 
csakúgy, mint a társadalomtörténetek az iroda
lomtörténeti áttekintést, valahol mellékesen. Job
bára a művelődéstörténet-írás keretei között folyt 
ilyen vizsgálódás, érintőlegesen. Varjas könyve is 
ott, ahol tényleg a társadalmi gyökereket keresi, 
meglehetősen közel jár a művelődéstörténethez. 

VARJAS BÉLA: A MAGYAR RENESZÁNSZ IRODALOM TÁRSADALMI GYÖKEREI 
Bp. 1982. Akadémiai K. 373 1. 



A megszemlélt szeletek tekintélyes hányada nem 
magára az irodalomra esik, hanem a kulturális 
infrastruktúra komponenseire: szó- és írásbeliség, 
írni és olvasni tudás, iskolázás, grammatika, he
lyesírás, anyanyelvűség, szekularizáció, mecéná
sok, művelődési centrumok és így tovább. 

A munkát - előszava szerint - 1977-ben fejez
te be. Egyetlen esztendővel előbb jelent meg a 
színen az Internationales Archiv für Socialge-
schichte der Deutschen Literatur című folyóirat, 
mint első kísérlet az irodalmi élet társadalmi alap
jainak kipuhatolására. Szükségességét és életre
valóságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy keretei mihamar szűknek bizonyultak, 
s a témába vágó forrásszövegek, nagyobb léleg
zetű, bár egyelőre csak az előtanulmány szintjén 
mozgó feldolgozások számára könyvsorozatot 
kellett indítani: Studien und Texte zur Sozialge
schichte der Literatur (Tübingen, Max Niemeyer 
Verlag). Az indulás (1981) óta tizenegy kötet 
hagyta el a sajtót, illetve áll éppen megjelenés 
előtt. Nincs köztük egy sem, amely arra vállal
koznék, hogy egy teljes nemzeti irodalom vala
mely kulcsfontosságú korszakának társadalmi in
dítóerőit mindenestül feltárja. A hazai kísérletek 
még meg sem indultak. Az előttünk fekvő kötet 
címe és előszava máris eredményekkel kecsegtet. 
Úgy látszik, hogy a hazai szaktudomány ezúttal 
szokatlan fürgeséggel csatlakozott a nemzetközi 
trendhez. A könyv tehát e tekintetben igencsak 
felcsigázza az érdeklődést. 

Valójában a szerző - mint az „Elvek és cé
lok" című bevezetőben bevallja - nem szán
dékozott „teljes irodalomtörténeti korszakmo
nográfiát" írni. A vizsgált, körülbelül százhúsz 
esztendőnyi korszakból mindössze hat szerző
vel foglalkozik részletesebben: Sylvester János, 
Tinódi, a Cantio de militibus pulchra szerzője, 
Heltai, Szegedi Gergely és Balassi Bálint. Kérdés 
már most, rögtön, bár nyitott kérdés, hogy ez-e 
az a hat pont, ahol a korszak irodalmi életének 
épületét a társadalmi fundame'pumra rá lehet il
leszteni úgy, hogy az alap és a felépítmény szük
ségszerű egybeforrottsága manifesztálódjék, az 
egybeforrás mechanizmusa tanulmányozható le
gyen. A legnagyobb, Balassi, mint afféle vad zse
ni, inkább az ellenkezőjét mutatja, azt tudniillik, 
hogy a géniusznak nem kell trambulin a magasba 
emelkedéshez. Maga Varjas Béla mondja, hogy tu
lajdon kora nem tartott igényt költészetére, úgy
szólván csak a botrányhőst látta benne (345.). A 
Cantio páratlanul áll: „egyedülálló hírnöke egy 
XVI. századi énekes költői elbeszélő műfaj
nak" (219.), nehezen illeszthető tehát be valami 

széles, mély környezetbe, és nem is következik 
belőle semmi. A másik négy név - úgy gondolom 
- valóban alkalmas volna bizonyos társadalmi 
erők és jelenségek irodalomteremtő funkciójának 
reprezentálására. Mégis, úgy látszik, a súly
pontok kijelölésében nagyobb szerepet játszott a 
saját kezű készítésben rendelkezésre álló anyag 
minősége és mennyisége, mint a kötetrendező 
koncepció. Magam sem tudnám megmondani, 
bírálat-e vagy dicséret az a megállapítás, hogy a 
szerző nem azokon a helyeken ás le a mélybe, 
ahol ama szóban forgó gyökerek a talajba fúród
nak, hanem ott, ahonnan valami újdonságot tud a 
felszínre hozni. A valóban korszakos társadalmi 
típust képviselő Sylvester Jánosról 30 egybefüggő 
lap szól (93-121.), ebből azonban az első tíz for
dítói technikájával, nyelvével, stílusával, helyes
írásával foglalkozik, több mint fele a Grammatica 
meg az Új Testamentum betűtípusainak gondos 
elemzésével, a megfigyelések szellemes interpre
tációjával hoz nóvumokat,természetesen nem iro
dalom- és nem társadalom-, hanem nyomdászat
történeti nóvumokat A Balassi Bálintról írott 
hatvan lapon (286-346.) a versek és a ciklusok 
szerkesztési problémáiról folyik a szó, vagyis pon
tosan azokról az „immanens irodalmi tényezők
ről", amelyekről a könyv legelső mondata megál
lapítja, hogy belőlük „az irodalmi jelenségek 
tekintélyes részét... kielégítően megmagyarázni 
alig lehet". Hasonlóképpen 35 lap a Cantióról: 
közli magát a szöveget, meghatározza a keletke
zés idejét, fejtegeti a szövegkritikai problémákat, 
verstani, stilisztikai elemzést ad, számba veszi a 
szó- és formulakészletet, drámai, pszichológiai, 
művészi szempontból értékeli a művet, különös 
tekintettel jellemábrázoló erejére. Mindeközben 
magát az éneket illetően számtalan újdonsággal 
szolgál, mi több, új aspektusból mutatja be, de a 
voltaképpeni tárgyról legfeljebb ha 8-10 sort 
szól, annyit, hogy a szerző alighanem a végvári 
katonák közül került ki (mint ahogy már Horváth 
János is gyanította). A Szegedi Gergelynek szánt 
30 lap elején a biográfiai kérdések állnak, aztán 
20 lap az énekeskönyv szerkesztésének problema
tikájával, befejezésének időpontjával, a zsoltárok 
szerzőségének dolgával foglalkozik. 

Ami konkrétan a felvázolt koncepciót illeti, 
Varjas a városi polgárság (én inkább cívisrétegről 
beszélnék, de ez nem ide tartozik) gazdasági hely
zetének alakulásában látja azt az erővonalat, 
amely mellett a korszak irodalmi életének tényei 
rendeződnek. Időszakos fellendülés és megújulás 
a városi polgárság helyzetének átmeneti megszi
lárdulásával párhuzamosan tapasztalható. így 
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(például) Kolozsvárott, Heltai Gáspár idejében. A 
polgárság azonban általában gyenge, a kulturális 
élet területén sem tudja érvényre juttatni saját 
ideáljait, társadalmi szükségletté emelni saját kí
vánalmait. Ezért nem gyökerezhetett meg Ma
gyarországon egyetem, ezért nem tudott hosszú
hosszú ideig állandó nyomda létesülni, a kultúra 
szervezeti keretei feudális jellegűek maradtak, a 
művelődésügy irányítása az eklézsia meg főúri 
mecénások kezén ragadt. Mindez - áttételesen -
fékezte az írásbeliség terjedését, ami visszahatott 
a kulturális élet egészére, azon keresztül az iro
dalomra. Végeredményben kialakult egy olyan 
circulus vitiosus, amiből a korszak folyamán nem 
sikerült kitömi. Magára az irodalomra nézve mind
ebből közvetlenül az következett, hogy az ora-
litásból az írásbeüségbe való átmenet roppant 
nehézkesen haladt, elhúzódott, a középkori mű-
nemek és műfajok konzerválódtak. Ez az oka 
annak, hogy az énekvers szinte az egész XVI. szá
zad folyamán uralkodó maradt; hogy az elbeszélő 
széppróza alig-alig tudott teret nyerni; hogy a 
szinte egyeduralmat élvező műfaj a szájról szájra 
is hagyományozható históriás ének lett - Vüá-
gos és logikus gondolatmenet, amely józan ésszel 
könnyen elfogadható. 

Ebben rejlik a gyengesége is. Nevezetesen ab
ban, hogy a józan észen kívül jóformán semmi 
egyébre sem apellál. Minden bizonnyal igaza van 
abban, hogy „a magyarországi egyetemalapítási 
kísérletek kudarca is jórészt a polgári elem gyen
geségében leli magyarázatát" (28.). Nos, a kudar
cokról tudunk, a polgári elem gyengesége tény. 
De nem kellene e két tény összefüggését valami
vel adatolni? Vagy a 248. lapon, ahol súlyos vá
dat emel: ,A XVI. század első nagy lendülete 
után . . . a társadalom alsóbb régióiban az írni-ol
vasni tudás rendkívül vontatottan haladt előre, 
mert a feudális vezető rétegek csak addig támo
gatták a betűismeret gyors terjesztését, amíg azt 
gazdasági érdekeik megkívánták." Meglehet, sőt 
valószínű. Mégis, a mondatnak minden szava jegy
zetelésre, adatolásra, igazolásra szorulna. Van egy 
táblázat a 247. lapon, amely a század utolsó 30 
évének históriás énektermését ötéves szakaszokra 
bontva elemzi mennyiségi és tartalmi szempontok 
szerint. A szerző előzőleg többször kifejtette, 
utóbb is kijelenti, hogy e műfaj léte a legszo
rosabb összefüggésben áll a magyar társadalom 
polgári fejlődésének vonalával. Roppant érdekes 
lenne, ha ezt a táblázatot párhuzamba állítaná a 
társadalmi (gazdasági) élet valamiféle mutató
számaival. Erről azonban szó sincs, mindössze 
annyit tudunk meg, hogy a legtöbb kiadvány 
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1576 és 1580 között jelent meg. Ekkor lett volna 
tehát a polgárság a legerősebb? Vagy a leggyen
gébb? A nyomtatás ténye tudnhllik (a gondolat
menet szerint) a polgárság erejét mutatja, a histó
riás ének uralkodó szerepe a gyengeségét. Tehát? 
Az anyanyelvű irodalom XVI. századi történetét 
áttekintve sokkal magasabbra értékeli Heltai Gás
pár tevékenységét, mint Komlós Andrásét Azt 
hiszem, joggal. A színvonalkülönbség okát (ter
mészetesen az istenadta tehetségen kívül) kette
jük anyagi, társadalmi helyzetének különbözősé
gében látja. „A pénztelen Komlósnak" meg kel
lett elégednie könnyen eladható, műfajilag bevált 
apróságok piacra dobásával, a modernebb iroda
lom (az elbeszélő széppróza) területére nem me
részkedhetett. „A jómódú Heltait kevésbé szo
rongatták az anyagiak, mint Komlóst, s így költ
ségesebb befektetéssel járó vállalkozásokkal is 
megbirkózott." (Cancionale, Krónika stb.) Ezért 
mert vállalkozni arra is, hogy a magasabb művelt
ségű, finnyásabb körök (nevezetesen a városi pol
gárság) igényeit modern irodalommal, szépprózá
val próbálja meg kielégíteni Halála után „a szép
próza elnémulását nem a tehetségek hiányában 
kell keresnünk. Mélyebb s megint csak gazdasági, 
társadalmi okokra kell visszavezetnünk e jelensé
ge t . . . A társadalomnak . . . éppen azok a rétegei 
bénultak meg és satnyultak el, amelyek körében a 
szórakoztató próza leginkább élhetett és fejlődhe
tett volna." (A városi polgárságról van szó.) Meg
lehet, sőt szinte biztos, hogy így van. De abban a 
könyvben, amely kifejezetten ezt a témát tűzi 
tollhegyre, nem kellene valamivel adatolni a pol
gárság fejlettségének, hanyatlásának tényét? 
Nem kellene valamivel valószínűsíteni, hogy más 
társadalmi rétegeknél jobban kedvelte a széppró
zát? Egyetlen adat sincs, ami Komlós vagy Heltai 
vagyoni helyzetére vonatkoznék. Pláne nem tud
juk meg azt, ami a tárgyat tekintve a legfonto
sabb volna, hogy vajon Heltai a maga gazdagságát 
nyomdászi és írói tevékenységének köszonhette-e 
(legalább részben), mert ebben az esetben csak
ugyan feltételezhetnénk, hogy volt a háta mögött 
olyan közönség, amely ilyen szintű kulturális te
vékenységet igényelt és honorált. 

Egy szóval sem mondom, hogy a szükséges 
adatok a szerző rendelkezésére állhattak volna. 
Sőt, éppen azt szeretném leszögezni, hogy e kívá
natos vállalkozáshoz jelenleg nincsenek meg a tár
gyi alapok. Varjas könyve kitűnően foglalja össze, 
bizonyos pontokon tovább is viszi azokat a hipo
téziseket, amelyek a magyar reneszánsz irodalom 
föld alatt húzódó társadalmi gyökereinek miben
létére vonatkoznak. Többre ez idő szerint senki 



sem vállalkozhat. Az összefoglalást résztanulmá
nyok sorának kellene megelőznie. Ez a könyv is 
ott igazán jó és izgalmas, ahol egy-egy ilyen rész
tanulmány elvégzésére vállalkozik. Amilyen som
másan intézi el — mint láttuk — a magyarországi 
egyetemek dolgát, olyan részletekbe menó' ala
possággal vizsgálja XV. századi nyomdászatunk 
problematikáját. Itt nincsenek általánosságok. 
Helyettük adatok és tényekből levont következ
tetések vannak. Az adatok zöme természetesen 
most is becsült, a következtetések nagy része 
most is elméleti. Az az eredmény azonban, hogy 
a Hess-nyomda rentábilis működtetéséhez mint
egy 400 eladott példányra lett volna szükség, de 
nem kalkulálhatunk 300-320 vevőnél többel, 
csakugyan konkrét fogódzót kínál a kulturális 
élet és a társadalmi alap összefüggéseinek vizsgá
latára, még annak is, aki esetleg a jövőben újabb 
számításokkal kísérletezik. 

Nagyjában, bírálat gyanánt, már elmondtam 
eddig, amit a könyv kiemelkedő értékének tar
tok. Ez a részletekben, a szinte megszámlál
hatatlan részletben van. Kezdve a krakkói, majd 
bécsi nyomtatványok számbavételén a Nádasdy 
Tamás támogatta Sylvester és Abádi sárvári tevé
kenységének elemzéséig. Kitűnő és akceptálandó 
megfigyelésekben bővelkednek a Hoffgreff és 
Heltai meg ennek utódai tulajdonában levő ko
lozsvári tipográfiára vonatkozó megállapítások, 
meg a közbe-közbe Komlós András debreceni 
működésére vetett oldalpillantások. Ezek révén 

nemcsak Komlós históriás ének-kiadó tevékeny
ségére esik élesebb fény. Elméletileg is új a histó
riás énekek tematikájának, időbeli elrendeződésé
nek számszerű áttekintéséből levont, társadalom
történeti aspektusú következtetés, a műfaj histo
rikus eredeztetése és szociológiai értékelése. Csak 
a legszűkebb szakértői gárda által minősíthető 
szempontokat vet fel Balassi poétikájával, szer
kesztői tudatosságával kapcsolatban. Nekem, aki 
e grémiumhoz nem tartozom, meghökkentő 
olvasmány volt A „nászajándék" című fejezet 
(339-346.). Számos megfigyelés közelít Tinódi
hoz. Merőben új megvilágításba kerül a Cantio de 
militibus pulchra, mely Varjas értelmezésében ki
emelkedő helyet kap XVI. századi énekirodal
munkban. Friss megállapítások tömege áramlik 
Szegedi Gergely és környezete körül. Fel kell hív
nom továbbá a figyelmet a szerzőnek arra a haj
landóságára és képességére, hogy a fogósabb kér
dések megoldásához, a magyarázatra szoruló té
nyek megforgatásához szívesen és bőséggel vesz 
argumentumokat, párhuzamokat Kelet-Közép-
Európa népeinek irodalmából, szét-széttekintvén 
a horvát, szlovén, szerb, cseh, lengyel területeken, 
oly gyakorisággal és (szóban is kifejezett) tuda
tossággal, hogy az olvasó bízvást ajánlhatja ezt a 
könyvet fogódzónak a szomszédos népek iroda
lomtörténészei számára. A magyar irodalommal 
foglalkozók sokáig nem fogják tudni megkerülni. 

Kulcsár Péter 

NÉMETH G.BÉLA:HÉT KÍSÉRLET A KÉSEI JÓZSEF ATTILÁRÓL 
Bp. 1982.Tankönyvk. 260 1. 

Irodalomtörténetírásunk nagyobbrészt már 
évtizedek óta számol azzal a ténnyel, hogy az 
utolsó négy év József Attilája művészi tekintet
ben a csúcsokat járja, legutolsó éveinek verstípu
sai közül hosszú ideig mégis csak kevés nyert 
elemző vizsgálatot. Németh G. Béla úttörő szere
pet vállalt magára, mikor elsősorban ilyenekre 
összpontosította a figyelmét. Nem elsősorban a 
nagy verskompozíciókra — bár A Dunánál sem 
maradt kívül érdeklődésének körén - , még csak 
nem is az olyanokra, melyekből a legmesszebbre 
hangzanak a fájdalom kiáltásai. Leginkább azokat 
vette bonckés alá, melyek a maguk rendkívüli 
energiatöltését mindenfajta látványosságtól men
tesen — néha akár dúdolgatásra kívánkozó versrit
musban - , más szóval a teljes egyszerűség látsza
tával adják tovább. 

Az egymástól időben többéves távolságra meg
jelent írások „kísérlef'-szerűsége talán most mutat
kozik egy fokkal erőteljesebbnek: éppen azáltal, 
hogy kötetbe rendezve, egyszerre vehetjük őket a 
kezünkbe. Hiszen így egyértelműen jelzik szerző
jüknek azt az igényét is, hogy a József Attila-élet
mű egészének rajzolja meg néhány döntően fon
tos vonását — egyúttal azt a törekvését is elárulva, 
hogy hazai verselemzés-irodalmunk szempontjait 
és eszköztárát is gazdagítani kívánja. Néhol iro
dalomtörténetírásunk értékrendjét is módosítva. 

Azokkal való vitájuk hevében, akik bizonyos 
polgári vagy éppen vallásos embereszmények me
rev abszolutizálásával kívánták az általános, il
letve az „örök emberi" fogalmát felmagasítani, a 
marxizmus klasszikusai is el-elfeledkeztek olyan 
elméleti tételekről, melyeket máskülönben 
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maguk is teljes tudatossággal vallottak. Nevezete
sen arról, hogy az egyes konkrétumokban mindig 
valami általános kap sajátos formát, az egyes álta
lánosítások magasabb és alacsonyabb szintjei pe
dig egyaránt jogosak lehetnek. És ha egyszer a 
„Zsucska: kutya" példamondatban a „Zucska" 
adja az egyedi konkrétat, a „kutya" pedig az el
vont általánost, akkor a „Péter (vagy kapcsolód
junk azért most már voltaképpeni tárgyunkhoz: 
József Attila): ember" mondatban az utóbbi leg
alább annyi joggal tekinthető általánosnak. Az 
egyes ember egyedi, társadalmi-történelmi sajátsá
gok, illetve különösségek által meghatározott ré
sze, képviselője az emberi egyetemességnek, pri
vát szférája tehát kisebb vagy nagyobb mértékben 
szerves része - jellegzetes változata - az egyete
mes emberi létszféra-lehetőségeknek. S ha egy-
egy különösen kiélezett társadalmi küzdelem
szakasz — egy-egy korántsem feltétlenül periféri
kus, de nem is nagyobb mértékben általános for
mája a társas létezésnek - arra késztetheti vagy 
kényszerítheti a maga sürgető feladataival azokat, 
akik neki szentelték magukat, hogy fontos egye
temes kérdésekre gyorsan találjanak válaszokat — 
szellemi energiáikat a sajátosan társadalmiakra 
tartalékolva - , a válaszadáson való töprengés ön
magában még nem minősítendő válságterméknek. 

Más szóval: a sírhantok fölött hálaimát rebegő 
unokák látványának önvigasztaló felidézése adott 
esetekben igen értékes és szükséges emberi energi
ákat indukálhat, mégsem értékesebb minden te
kintetben a gyötrő hamleti léttöprengések szavai
nál 

Németh G. Béla ilyen felismerésekből indul ki 
- természetesen: komoly bölcseleti alapozások 
birtokában. A társadalom által biztosított szerep
lehetőségek és az emberi önmegvalósítás viszo
nyának — és a szükséges szerepválasztó döntések
nek - éppúgy érdeklődése előterébe állítja a kér
déseit, mint amennyire ennek megjelenési for
máira - „még, már, most" hangsúlyosan mozza-
natos, szakaszos időbeliségére - ráirányítja a fi
gyelmet. Az ön-azonosság és az identitásvesztés 
határhelyzetei, az ember önmagával való szembe
kerülésének bonyolult pszichikai mozgásai is 
ezért izgatják. Ezekben az általánosabb helyze
tekben pedig a meghatározott történelmi viszo
nyok közt létező, helyzetét a maga teljes súlyá
ban átélő, lehetőségeit teljes felelősséggel vállaló 
személyiség konkrét válaszát keresi és értékeli. 

Természetesen: nem elsősorban filozófiai vagy 
lélektani eredmények felmutatására törekedve -
ha ilyen irányokban jelentős kitérők megtevésére 
érzi is magát késztetve - , hanem irodalomkutató-
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ként, művészi szempontokat szem előtt tartva. 
Nagysúlyú költői alkotások szakembert provo
káló hatásának engedve küzd azért, hogy önmaga 
számára is megmagyarázza ezek értékeit. Az után 
nyomoz, hogy ezek ,,az ember létezésének törvé
nyeiről" milyen „valóban fontosat, . . . életet 
megtartót és életre vezérlőt" mondanak ki - ha 
nem mással, hát azáltal, hogy vállalják az eltökélt 
szembenézést ,,az emberarcúság hiányával". Tisz
tán akarja tehát látni és láttatni élménykeltő ere
jük rejtett, de megérthető - vagy legalábbis meg
közelíthető, körültapogatható - pszichikai össze
tevőit. 

Közvetett módon több ízben is arra törekszik, 
hogy megvilágítsa a versekben meghúzódó bölcse
leti elemeket, illetve gondolathálózati rendszere
ket. Ehhez azonban nem elég annak kimutatása, 
hogy a költő által leírt szövegrész beleillik egy 
olyan nagyobb gondolati összefüggéshálózat cso
mópontjaiba, amelyeknek végiggondolása kivéte
les szellemi energiákat követel meg. Azt is fel kell 
ezzel kapcsolatban tárni, hogy az adott szöveg, az 
adott nyelvi műalkotás nem véletlenül illeszthető 
bele ebbe a hálózatba: valamiképpen el is árulja, 
illetve mintegy sugallja is leírójának azokat a szel
lemi küzdelmeit, amelyek megelőzték az írást, 
amelyek megszólalásra, alkotásra kényszerítették 
a művészt. Németh G. Béla hagyományosabb és 
újabb lélektani-stilisztikai vizsgálódások útjain 
járva, mondattagolásokat, tömörítéseket, elhallga
tásokat, vagy akár a lélegzetvételt szabályozó 
akusztikai tényezőket is vizsgálva mutatja fel 
azoknak az élményeknek az összetettségét, illetve 
erősségét, amelyek a „Spruch"-szerű, ősi mondá
sok „utalásokra szűkült" kifejezésformáiban jut
nak kifejezésre. Kompozíció-egészek és archetí
pusok szerepének értelmezése éppúgy helyet kap 
a kötet darabjaiban, mint az elemi stilisztikai „de-
formálások"-é, de a művek vallomásszerűségében 
kifejeződő emberi magatartásformák sem kerülik 
el a szerző figyelmét - annak kérdéseihez hason
lóan, hogy müyen lehetőségeket hord magában 
egy-egy hagyományos műfaj felújítása vagy pedig 
a rájátszás egy-egy kor stílusára. Sokoldalú elmé
leti és történeti felkészültség, kifinomult műér-
zékelés és erős kutatói eltökéltség ad kezet egy
másnak a kötet lapjain. 

Hézagtalanul összeillő egészet alkotva? 
A már idézett alcím is jelzi: a szerző sem 

ennek elképzelésével adta munkáját közre. S ki
fogásolhatja valaki, hogy már túlzottan is hosszú
ra nyúlik benne egy-egy kitérő. Vagy hogy a gon
dolati mélységekbe jutás és a közérthető fogalma
zásra törekvés küzdelmeiben nem mindig egyenlő 



partnere az utóbbi az előbbinek. Vitákra is alkal
mat adnak az elemzések egyes részletei (pl. az ön
megszólító verstípus kategóriáját egyébként rend
kívül izgalmasan vizsgáló tanulmányban), más al
kalommal (pl. A Dunánál elmélyült analízisét kö
vetően), a részletek összegezésétől várhatnánk 
egy fokkal többet. Az is lehet, hogy a sorokból 
ki-kivillanó ingerültség - más módszerekkel dol
gozó más irodalomtörténészek ellenében - fölös
leges járuléka a kötetnek. (Egy megismétlődő szö
vegközlési zavar is említést kívánhat: egy régebb
ről megszokott téves olvasat és az újabban helyre-

BOTKA FERENC: JELSZÓTÓL A VILÁGKÉPIG 
Tanulmányok és cikkek a magyar szocialista i 
Kk. 3191. 

Botka Ferenc tanulmánykötete több mint 
másfél évtizedes kutatómunkáról ad számot: a 
benne közölt írások egy része az 1964-1969 kö
zötti évekből, másik - nagyobbik - fele az 
1967-1979 közötti időszakból származik, s álta
lában nem ismeretlen a szocialista irodalom törté
netével foglalkozó kutatók, illetve az irodalmi fo
lyóiratok olvasói előtt. A könyvben szereplő cik
kek, tanulmányok a köztük levő - olykor nem 
csekély - időköz ellenére is meggyőzően tanúsít
ják szerzőjük irodalomtörténeti szemléletének 
következetességét. Jól mutatja ezt a kötet élén 
álló Munkásirodalom - szocialista irodalom című 
tanulmány is, amely eredetileg az 1969-es mis
kolci irodalomtörténeti vándorgyűlésen hangzott 
el, s amely ma is felettébb jól summázza a tanul
mánykötet szerzőjének igen rokonszenves, bár 
olykor további árnyalást igénylő értékrendszerét. 

Botka Ferenc három téma köré csoportosítja 
könyvének írásait. Az első fejezetben olyan lapo
kat és folyóiratokat mutat be, amelyek műhely 
jellegüknél fogva meghatározó szerepet játszottak 
a kor szocialista irodalmában. (Kassai Munkás, 
Sarló és Kalapács, 100%, Korunk). A második 
részben már elfeledett, „elsüllyedt" művekre — 
Karikás Frigyes, Gyetvai János, Lékai János, 
Lányi Sarolta, Illés Béla, Kahána Mózes, Zalka 
Máté és Lengyel József néhány ismeretlen írá
sára - igyekszik felhívni napjaink olvasójának fi
gyelmét, s egy átfogóbb jellegű tanulmányban 
(Regényszerkezet és világnézet) szovjetunióbeli 
szocialista prózánk fejlődési korszakait is felvá
zolja. A harmadik fejezetben Mácza Jánosnak a 
húszas-harmincas években írott tanulmányaival 
foglalkozik. Nemcsak kutatási témát, hanem ma 

igazított József Attila-sor mintegy belecsúszott 
egymásba: a „gonosz" és a „gondos" szó így egy
más mellé került benne.) Csakhogy a tudományt 
nem feltétlenül a könnyed eleganciával tovább
adott, töprengést-kételyt sehol nem támasztó 
gondolatok vitték és viszik előre. Nem is feltétle
nül a gyors, látványos „kifutások" egy-egy újon
nan megnyitott kutatási vágányon. Gyakrabban 
teszik ezt meg az olyasfajta „kísérletek", amilye-

ennek a kötetnek az anyagát adják. 

Tamás Attila 

történetéből (1919-1945). Bp. 1982. Kossuth 

is időszerű hagyományt lát a Tanácsköztársaság 
utáni emigráció neves esztétájának munkásságá
ban, aki a napi politikán és a puszta szociológiai 
meghatározottságon túllépve igyekezett feltárni a 
művészeti alkotások autonóm világát, illetve a 
bennük ható világnézeti elemeket. 

Botka Ferenc tanulmánykötetének címe, s 
egyben valamennyi írásában érvényesülő alapgon
dolata egy Jelszótól a világképig" ívelő fejlődésre 
utal, amelynek értelmében a szocialista irodalom 
az ún. munkásirodalom „ösztönös és tágabb tör
ténelmi koncepció nélküli" kezdeteitől az osz
tályharc törvényszerűségeinek egyetemes ismere
tét hozó lenini koncepció elsajátításával jut el a -
mondhatnánk „par excellence" - szocialista iro
dalomig. Mint írja, a szocialista irodalom történe
tének fejlődésvonalában „félreérthetetlenül két 
szakasz különböztethető meg. . . az elsőben a 
szocializmus gondolata részben spontánul, rész
ben töredezetten vagy más eszmékkel keveredve 
jelentkezik, a másikban viszont egységes marxista 
világnézetként érvényesül". 

A „munkásirodalom" és a „szocialista iro
dalom" eme megkülönböztetésének kétségtelenül 
van létjogosultsága. A szerzővel együtt mi is vall
hatjuk, hogy elvárásainkat ma természetszerűleg 
nem „a proletariátus szimplifikált történeti szere
pének koncepcióján" alapuló, a szektás nézeteket 
törvényszerűen újratermelő „munkásirodalom
hoz", hanem egy tág és korszerű felfogású szocia
lista irodalom legjobb teljesítményeihez kell iga
zítanunk. Ez a munkahipotézisként kétségtelenül 
hasznos, de egyszerre érték- és történeti jellegű 
felosztás (a szocialista irodalom = 1. munkásiro
dalom; 2. „tulajdonképpeni" szocialista iro-
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dalom) azonban olyan túlontúl „lineáris fejlődést 
feltételez, amelyet a történeti tények - nemegy
szer éppen a kötetben említettek - véleményünk 
szerint nem igazolnak. A munkásirodalomba so
rolt spontán kezdetek ugyanis csak egy későbbi 
ideáltípushoz viszonyítva minősíthetők ösztönö
seknek, míg az „egységes marxista világnézettel" 
felruházott alkotások - így a kötetben említett 
Zalka Máté, Hidas Antal, Barta Sándor vagy Illés 
Béla írásai - ugyancsak „töredezetten, követke
zetlenül vagy más eszmékkel keveredve" képvisel
nek egy felületében szocialista, de valójában szá
mos régi problémát őrző s gyakran igen archai
kus világszemléletet. 

„Államapparátusunk... a legnagyobb mér
tékben a régi rendszer maradványa és a legke
vésbé ment át valamelyest komoly változáson. 
Csak a felületét mázoltuk át egy kissé, de minden 
vonatkozásban megmaradt régi államapparátu
sunkból a legjellegzetesebben réginek" - figyel
meztette Lenin 1923-ban a XII. kongresszus kül
dötteit Hogyan szervezzük át a Munkás-Paraszt 
Felügyeletet? című írásában. A lenini koncepció 
- mutatis mutandis - a magyar és a nem magyar 
szocialista irodalom állapotaira is vonatkoztat
ható: a fejlődés itt sem haladt gyökeresen új je
lenségeket produkáló helyzet, illetve művek felé, 
inkább egy korábban naiv nyíltsággal képviselt 
problematikus világképtől a régi problémákat to
vábbra is őrző, de - a lenini szóhasználattal élve 
- „felületében átmázolt" világkép irányában. A 
„jelszószerűség" itt a „felületi átmázolás" első 
stádiumát képezte, amikor a hibás nézetektől 
való elszakadást - olykor igen őszintén - lega
lább (j előszavakban igyekeztek demonstrálni a 
különféle művek, illetve programok alkotói. 

Jól példázza ezt az ifjúkorában nyíltan prag
matikus, „sikerfilozófiái" elveket hirdető Illés Béla 
esete („Bármilyen antidemokratikus is ez, beval
lom, . . . nekem sosem a legyőzöttek rokonszenve
sek, mindig a győztesek , . . Kár az eszközök kö
zött a közvéleménynek különbséget tennie: min
den sikerhez vivő eszköz jó és szép" . . . stb.), 
akiről Botka Ferenc a kötet egyik legkitűnőbb és 
legfrappánsabb tanulmányában (Rongyos vitézek. 
Illés Béla emigrációban született művei) igen 
helyesen állapítja meg, hogy az író húszas évek
beli témáit nemegyszer „a korábbi polgári és feu
dális formációk ízlésrendjének, konvencióinak 
öntudatlan utánérzésével", egyfajta „zsurnaliz-
musba csomagolt naiv tételességgel" és „újszno-
bizmussal" eleveníti meg. A „zsurnalizmusba cso
magolt naiv tételesség" itt a Botka Ferenc által 
említett „jelszószerűséggel" azonos, ezt a , jelszó-

szerűséget" azonban olyan nem-ösztönös, fölöt
tébb „koncepciózus" nézetek előzik meg mind 
Illésnél, mind másoknál, amelyeknek alaposabb -
és a későbbi fejleményeket is érthetőbbé tevő — 
vizsgálata bizonyára érdekes új eredményeket 
hozhatna nemcsak szerzőnknél, hanem a legtöbb 
szocialista irodalomtörténettel foglalkozó kuta
tónknál is. 

Igen jól jellemzi Botka ezt a polgári és feudális 
ízlésrenddel és konvenciókkal összefüggő legenda
teremtést is, amelyet Illés Béla „valójában nem a 
néptől vesz át, hanem maga alakít ki bizonyos 
politikai prekoncepciók alapján — bár ezt to
vábbra is a nép ajkára adja", jó érzékkel mutat rá 
e legendateremtés veszélyeire, amelyek „a kényes 
kérdések látványos felvetéséből, s egyidejűleg a 
bennük rejlő igazi ellentmondások elbagatelli-
zálásából, majd parádés feloldásából (a valódi 
nehézségek anekdotikus engedélyeskedéséből)" 
erednek. A Kárpáti rapszódiáról azonban már azt 
állítja, hogy az író itt „meghaladja ezt a maga
tartást", mivel ehelyütt „az 4gaz'-ról és nem a 
,valódi'-ról" ír, s „mert szemléletének az egyes 
részigazságokat meghaladó, mélyebb valóság
alapja van: az a távlatosság, amit a szocialista vi
lágszemlélet teljessége biztosít" . . . A „szocialista 
világszemlélet teljességének" és az „egységes mar
xista világnézetnek" a hangoztatását itt nem 
annyira a joggal és helyesen tisztelt tényanyag, 
mint inkább a „jelszótól a világképig" ívelő line
áris fejlődés absztrakciója kényszeríti a szerzőre. 
A Kárpáti rapszódiának és más, hozzá hasonló 
műveknek e kényszerű felértékelése kétségtelenül 
indokolttá tenné azoknak az alapjában helyes ki
jelentéseknek a pontosabb tartalmi körvonala
zását, melyek szerint „a Szovjetunióban élt 
magyar írók egyaránt merítettek nemzeti hagyo
mányainkból és mindenekelőtt a szovjet irodalom 
új, korszerű tapasztalataiból", s „műveik ezért 
szervesen kapcsolódnak a magyar irodalom egé
széhez, de egyben a szocialista világirodalom szé
les folyamatába is" csupán e hagyományoknak 
és tapasztalatoknak a „felületi átmázoláson" át
derengő jellegét kellene pontosabban meghatároz
nunk az ilyen világképi „kiteljesedést" képviselni 
hivatott művek esetében 1,3. 

A számunkra nem eléggé meggyőző „lineáris" 
fejlődéskoncepcióval összefüggésben Botka Fe
renc „XX. századi irodalmunk fejlődésének fő vo
nalát a szocialista eszmeiségű, az emberi haladást 
legaktívabban szolgáló életművek, irányzatok tör
ténetében" látja, és e „fő vonalon" belül igyek
szik helyet találni ma már kevésbé ismert művek
nek, illetve irányzatoknak. Ez a helykeresés min-
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denképpen jogos és indokolt, de a „fő vonal" ki
fejezést mi kissé pontatlannak, illetve ismét csak 
„egyenes vonalúnak" érezzük, mivel úgy véljük, 
hogy az irodalom fejlődése nem csupán és nem 
annyire önmagukat folytató vonalakon, mint in
kább a részek állandó párbeszédét produkáló bo
nyolult szerkezetén belül valósul meg, ahol egyik 
elemnek és irányzatnak sem lehet ilyen tartósan 
privilegizált, „fő" helyzete. Konkrétabban: a szo
cializmus viszonyai között is megeshet és meg is 
esik, hogy a benne rangot — sokszor hivatalos 
rangot - kapó alkotásokkal szemben épp az ilyen 
rangsorolásból kiszorult (szocialista és nem szoci
alista) művek képviselik olykor a mélyebb, a fej
lődés során később szintetizálandó értékeket (pl. 
Mandelstam és Bulgakov a 30-as években, nem 
egy magyar író az 1949-1953 közötti időszak
ban stb.). Az ilyen „párbeszédbe" illeszkedő érté
keket — ezt bizonyára a szerzővel egyetértésben 
állíthatjuk — a tematikai „belterjesség" elkerülése 
érdekében egyre fokozottabban figyelembe kell 

venniük a szocialista irodalom történetével foglal
kozó kutatóknak is. 

Botka Ferenc törekvéseit akkor koronázza 
igazi siker, amikor a szocialista irodalom tágabb 
környezetét is figyelembe veszi írásaiban — mint 
pl. a fentebb említett Illés Béla - dolgozatában, 
vagy a magyar emigráns irodalommal kapcsolat
ban máig „alapműnek" számító Sarló és Ka
lapács-tanulmányában, ahol épp a folyóirat emig
ráns jellegének, illetve a szovjetuniói összefüg
géseknek a hangsúlyozása teszi lehetővé számára 
a Sarló és Kalapácsról, valamint annak környeze
téről alkotott árnyalt és reális kép felrajzolását. A 
folyóiratokról készült gondos és alapos tanulmá
nyok egyébként is a kötet legszínvonalasabb feje
zetét alkotják, bár kissé furcsálljuk, hogy a tanul
mányokhoz tartozó gazdag jegyzetanyagot - ta
karékossági vagy népszerűsítési megfontolások
ból? - a jelenlegi kiadás sajnos nem közli. 

Szántó Gábor András 

MARTINKÓ ANDRÁS: ÉRTJÜK, VAGY FÉLREÉRTJÜK A KÖLTŐ SZAVÁT? 
Bp. 1983. RTV-Minerva K. 180 1. 

Hasznos, régóta nélkülözött könyvet adott ki 
a Magyar Rádió és Televízió. Martinkó András 
meg Kulcsár Katalin egy rádiós sorozat keretében 
tizenhét híres, klasszikusnak számító költeményt 
vettek szemügyre, hogy megmagyarázzák „azokat 
a szavakat, fordulatokat, amelyeknek régen (...) 
egészen más értelmük volt". A döntő szó a ma
gyarázat terén Martinkóé, ám célirányos kérdé
seivel, közbevetéseivel partnernője is kiveszi a ré
szét a tisztázás munkájából. 

E munka nem mindig könnyű, noha a kivá
lasztott szövegek nem különösebben régiek, zö
mük a múlt század első hat évtizedéből szárma
zik, s a magyar reneszánszot csupán Balassi, a 
későbarokk-rokokót pedig Faludi képviseli egy-
egy verssel. Mégis hány beidegzettséggé vált apró 
tévedést oszlat el a szerző! Megtudhatjuk tőle, 
hogy a viszály „küzdés, harc" jelentésű Vörös
marty korában, a talán Berzsenyi alkotta őriélek 
a római mitológia Geniusával azonos, s Balassi a 
végbeliek emberségét emlegetve vitézségre gon
dolt, nem pedig humanitásra, emberséges maga
viseletre. Eszmetörténeti tanulságokat is nyújt 
olykor a nyelvtörténeti fejtegetés: így kerül elő a 
felvilágosodás kulcsszava a természet, a Vörös
martytól új Megváltóként várt igazság (A Gutten-
berg-dbumba), a Júlia szép leány elemzése pedig 

azt bizonyítja, hogy e balladában alig szétválaszt-
hatóan olvadt össze a sámánizmus a keresztény 
hitvilággal. 

Bár a riporter-szerkesztő a nyelvi megközelí
tést tartotta kiemelkedően fontosnak, elsőrendű
nek (7.), az se panaszkodhat ezúttal, aki inkább 
stilisztikai ismereteit szeretné gyarapítani. Előke
rülnek oxymoronok, egy teljesen új, Vörösmar
ty as szóalkotás, szép metaforák, A walesi bárdok 
egyik sora kapcsán Arany varázslatos hatású, me
rész szórendcseréjéről olvashatunk: „ötszáz, bi
zony, dalolva ment lángsírba velszi bárd". Másutt 
arra utal Martinkó András, hogy Arany nyelvét 
sokszor azért kell csodálnunk, mert „a népi kép
zeletnek (...) a népi metaforikus művészetnek a 
legeslegelsőbb rétegeiből merít". (147.) Mennyire 
ideillenék valamilyen összehasonlítás, esetleg épp 
Vörösmartyval, aki kedvenc hőse a szerzőnek, s 
nem véletlenül jut neki a legtöbb hely a könyv
ben. Sajnos hiába keresünk effélét, s csalódott
ságunkat általánosíthatjuk is: az egyes versértel
mezések a kelleténél jobban elkülönülnek egy
mástól. Ez egyszersmind az egész kitűnő munka 
egyetlen számottevő hibája. 

A nyelvtörténeti vizsgálódások néha irodalom 
elméleti töprengésre késztetik a filosz olvasót. 
Kulcsár Katalin a Szózat nagyszerű halál jelzős 
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szerkezetére utalva kimondja, hogy a nagyszerű 
szó múlt századi gyors jelentésváltozása egyálta
lán nem vált kárára a versnek (124.) Bizony, kol
lektív folyamatok révén ma olyan érzelmi töltése, 
meglepően paradox színezete lehet egy-egy jelzős 
(vagy egyéb) szintagmának, amelyre a költő az 
ihlet óráiban a legkevésbé sem gondolt. 

Martinkó András bebizonyítja, hogy a Ber
zsenyi használta vak tüzed 1810 körül pontosan 
ennyit jelentett: elvakult dühöd. (92.) Valóban ez 
volt a kifejezés eredeti, minden belső ellentéttől 
mentes értelme, ma mégis elmondhatjuk, a jelző 
és a jelzett szó feszültséget keltőén ellentmond 
egymásnak, hiszen a tűzhöz legtöbbször a fény, 
világosság fogalmát társítjuk. Mikor értékeljük 
helyesen ezt a szerkezetet, ha köznyelvinek te
kintjük, vagy ha jelenlegi megváltozott, ekként 
különleges mivoltából indulunk ki? Szerzőnk 
határozottan az egykorú jelentést tartja irányadó
nak. Felfogása igen közel van 0. Lansonéhoz, ami 
nem csoda, hisz ő a Martinkótól nagyra becsült 
explication de texte módszer egyik legnevesebb 
képviselője. Lanson is számolt vele, hogy egy szö
vegnek többféle olvasata lehetséges, ám szüksé
gesnek tartotta annak kiemelését: „(. . .) a szerző 
értelmezése mégis priviligizált értelmezés, amely
re különleges figyelmet fordíthatok". (Idézi 
Fodor István, in: Tanulmányok a XX. század iro
dalomtudományi irányzatairól 1970, 359.) Ter
mészetesen, Martinkó András meg G. Lanson ál
láspontja között van némi különbség: a régi költő 
nyelvhasználata, egyéni szókincse jelentéstanilag 

nem szükségképpen azonos az egykorú közössé
gével, így viták e téren mindig lehetnek. Az mégis 
bizonyos, hogy nem szabad egyoldalúan a mo
dern jelentésből kiindulnunk. 

Elsősorban nem szakembereknek készült ez a 
könyv, de azok is haszonnal forgathatják. Többek 
között azért, mert tudományos erkölcsre nevel. 
Ismeretterjesztő sorozatban nem mindig szokás 
az élő vagy holt fonásokat, tanácsadókat, elődö
ket megnevezni - itt mindez megtörténik, hiszen 
Lehr Albert, Komlovszki Tibor, Tompa József 
stb. egyaránt megemlítődik. Hogy van a nyelvi 
szövegmagyarázatnak itt szóba nem hozott úttö
rője, az természetes. Hamarjában hadd utaljak 
Hankiss Jánosra, aki jó négy évtized előtt állított 
össze az explication de texte hagyományát kö
vető magyarázatos antológiát irodalmunkból. (A 
magyar irodalom közelről.) 

Végül pár mondat a stílusról és a szövegköz
lésről. Az előbbi tudatosan a társalgásra, s nem az 
értekező prózára emlékeztet, ám azért hellyel
közzel ápoltabb lehetne. Gondolok pl. a határo
zatlan névelő szükségtelen használatára (96), 
henye szóismétlésekre (56—57). A textusok álta
lában híven követik a legjobb kiadásokat, nem 
alkalmazkodnak a mai helyesíráshoz. Csupán a 
Szózathói tűnt el két alkalommal a kettőzött ly 
(„mellyen annyiszor" és„olly szent akarat"), míg 
más régiességek (pl. gyászköny) megmaradtak. 
Ezeket a szeplőket egy új s remélhetően bővített 
kiadás könnyen eltüntetheti! 

Nagy Miklós 

HORVÁTH ÁRPAD: MODERNSÉG ÉS TRADÍCIÓ 
Színházi írások. Válogatta és szerkesztette dr. Rácz Lajos. Bp. 1982. Gondolat K. 491 1. 

Dicséretes vállalkozása volt a Gondolat Kiadó
nak, hogy a felszabadulás előtti évtizedek egyik 
legjelentősebb színházi szakemberének, rendező
jének, Horváth Árpádnak színházi tárgyú írásai
ból válogatást jelentett meg dr. Rácz Lajos szer
kesztésében. Horváth Árpád pályafutásának jelen
tős részét - a 20-as évek elejétől a 30-as évek 
közepéig - a Nemzeti Színházban töltötte, ennek 
évekig főrendezője is volt, majd a Debreceni Cso
konai Színházat igazgatta. Működésének szinte 
kizárólagos területe a színházi gyakorlat, a rende
zés és a szervezés volt. Mindemellett azonban a 
színházzal, a drámairodalom különböző szerzői
vel kapcsolatos nézeteit is időnként papírra ve
tette, akár Önmaga számára, akár napilapok vagy 
folyóiratok részére. Ezek az anyagok teszik ki a 

mintegy ötven írást tartalmazó kötet java részét, 
de a válogatásba belekerült nyolc levél, két ren
dezőpéldány részlete, egy tervezett cikksorozat 
címlistája, minisztériumi beadvány, kiáltványter
vezet stb. is. 

A kötet legértékesebb, legkevésbé elévülő 
írása a „Jegyzetek a racine-i drámáról" című 
tanulmány, melyben Horváth Árpád Racine és a 
janzenizmus kapcsolatáról, a tragikus látásmód
ról, a tragikum és a (színházi) naturalizmus ellen
tétéről máig érvényes megállapításokat tesz. Az e 
cikk mottójául vett Paul Valéry idézet Horváth 
Árpád egész működésének mottója lehetne: 
„Majdnem minden emberi dolog borzalmas bi
zonytalanságban lebeg . . . aggályaink reménye
inknél végtelenül indokoltabbak..." Ez a bi-
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zonytalanság nemcsak az életút politikai (Göm
bös Gyulától Ságvári Endréig) vagy művészi (Her-
czeg Ferenctől Babits Mihályig terjedő') vonatko
zásaira jellemző, hanem az egyes írások belső 
megszerkesztettségének is - a köteten végig vo
nuló - sajátossága. Annak ellenére, hogy a szerző 
nem teoretikus, cikkeiben mégis kísérletet tesz el
méleti kompetenciájának hangsúlyozására. Ez 
azonban további bizonytalanságot szül, s így gon
dolatmenetei gyakorta nem mentesek az ellent
mondásoktól. Elemzés helyett inkább állít, bizo
nyítás helyett inkább kijelent. Gondolatmenetei 
nem ritkán nehézkesek, félbehagyottak, kidolgo
zatlanok vagy didaktikusak. Előfordul, hogy ere
detinek tűnő gondolatai (pL a Szerep nélkül című 
kötethez írott bevezetőjében) egy másik cikkéhez 
felhasznált szakirodalomból szinte szó szerint 
visszaköszönnek (így a 425. lapon, a Gundolftól a 
488. lap 17. jegyzetében idézett sorokat láthatjuk 
- átfogalmazva - viszont). írásai akkor jók, ami
kor a színházi gyakorlathoz közvetlenül kapcso
lódnak, így például a Nemzeti Színház belső éle
tét feltáró leírásaiban (de nem az elemzésekben). 
Mindez azonban nem kisebbíti Horváth Árpád 
színháztörténeti jelentőségét. 

Dr. Rácz Lajos válogatói és szerkesztői mun
kája viszont talán méltóbb is lehetett volna ehhez 
a jelentőséghez. A kötet élén álló három ívnyi 
bevezető és a függelékben közölt „Az életrajz és 
pályakép adatai", „Fontosabb színházi rende
zései", valamint a válogatott írások jegyzetei ter
jedelmükben kellő teret biztosíthattak volna Hor
váth Árpád művészi tevékenységének elemzésé
hez, és a közzétett írások pontos jegyzetekkel 
történő ellátásához. De a szerkesztő számára ez a 
terjedelem soknak bizonyult, mert a bevezetőben 
leírtakat szó szerint, vagy kissé átfogalmazva, 
megismétli a jegyzetek között, és fordítva. Van
nak olyan kedvelt - jelentőségükben el nem tú
lozható - adatai, amelyeket (amellett, hogy Hor
váth Árpád írása is tartalmazza őket) a bevezető
ben is és a jegyzetekben is megismétel. így pél
dául háromszor tudjuk meg, hogy a Forradalom 
és művészet címmel ellátott négy lapnyi vázlat 
1922. február 13-án „este 8-tól 3/4 9-ig" készült. 

(A bevezetőből, a vázlatból és a jegyzetből.) A 
jegyzetanyag bevezetőjében ugyan előre kijelenti 
dr. Rácz, hogy „nem filológiai igényűnek szánt 
kötet"-ről van szó, ez azonban nem menti azt a 
koncepciótlanságot és pontatlanságot, ami az 
egész válogatást és szerkesztést jellemzi. 

Bár a kötet alcíme színházi írásokat ígér, bele
került a válogatásba például „A hit szerepe a mű
vészetben" című vázlat, melyben egyetlen szín
házra utaló sor sincsen, vagy a „Gondolattöredé
kek" címmel közölt nyolc feljegyzés, amelyekben 
szintén nem esik szó színházról (sokkal inkább 
politikáról). A „Válasz Ságvári Endre levelére" 
címmel ellátott levél is bizonyára politikai okok
ból került a kötetbe, mert benne mindössze annyi 
„színházi tárgyú" közlés van, hogy ottani elfog
laltságai miatt válaszol Horváth üy későn Ságvári
nak. Ez a szerkesztői gyakorlat elég laza értelmet 
ad ily módon a színház szónak. 

Az írások, első pillantásra, keletkezésük idő
rendjében követik egymást, de jobban szemügyre 
véve, a kötet ettől több esetben is eltér. így az 
1922. nov. 7-dec. 20. dátumozású Lear király 
rendezőpéldánya megelőzi a Független Szem
lében az év októberében megjelent cikkeket. A 
Nyugat 1935. áprilisi számában publikált írás 
előbb szerepel, mint a januári számban közzétett 
cikk. Vagy: a „Madách a színpadon" című tanul
mányt megelőzi az a Babitshoz írott levél, amely
ben Horváth e munka befejezéséről tudósít. A 
jegyzetekben az egységes adatolást, a filológiai 
pontosságot kár keresni. Egyes írások esetében a 
szerkesztő csak az évszámot közli mint a keletke
zés idejét, másutt - a leveleknél - viszont a pon
tos dátumot (ezt ugyanis a levelek is tartalmaz
zák). A Horváth által publikált írások forrásánál, 
első megjelenésük helyének meghatározása hol a 
folyóirat, napilap évfolyamának és számának 
megnevezéséig, hol az oldalszámok közléséig ter
jed (például a címadó írás esetében). 

A „Modernség és tradíció" sokat ígérő címe 
nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, ami 
döntően a fent vázolt szerkesztői melléfogások 
következménye. 

P Müller Péter 
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TEMESVÁRI PELBÁRT VÁLOGATOTT ÍRÁSAI 

Válogatta, a kísérő tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította V. Kovács Sándor. Bp. 1982. Európa 
K.-Helikon K. 465 1. 

Temesvári Pelbárt oeuvre-je a magyar iroda
lom különös jelensége. Életében és halála után 
művei számos kiadásban jelentek meg külföldön 
(kb. 1590-ig). Bátran állíthatjuk, hogy a közép
korban Európa-szerte ismert magyar író volt. S ez 
a virágzó korszak a XVI. században véget is ér. 
Legközelebb 1769-ben bukkan fel újra, amikor 
Telek József (1716-1772) ferences barát a Stel-
lariumot átdolgozza magyarra. A „legfrissebb" 
latin-magyar szövegkiadás már e századból való 
(1931) és Brisits Frigyes érdeme. A mostani 
1982-es kiadáskor az eddig legbőségesebb magya
rul olvasható válogatást tartjuk a kezünkben. A 
majd négyszáz éves hiányt pótló munka feltétle
nül üdvözlendő. 

Ha az irodalomtörténetíráson tekintünk végig, 
majdnem hasonló eredményre juthatunk. Temes
vári halála után még rendtörténetírók, történet
írók emlegetik, de neve lassan feledésbe megy, s a 
sokat citált Bod Péter Magyar Athenasa (1766) 
már csak ennyit tud róla: „írt holmi deák könyve
ket". Ehhez képest a múlt század végén s e század 
elején Temesvári szokatlan virágkora köszönt be 
az irodalomtörténetben (Szilády Áron, Horváth 
Cyrill, Katona Lajos). Ennek lazább folyamatos
sága elhatol napjainkig, de inkább olyan formá
ban, hogy hangsúlyozzuk nagyságát, magyar iro
dalmunkra gyakorolt hatását anélkül, hogy olvas
nánk műveit. Eddig nem volt élő alakja irodal
munknak, de ez a válogatás nagyban hozzájárul
hat ezen állapot megszűnéséhez. 

Jelen kiadás nem kutatóknak készült, hanem 
a nagyközönségnek. Nem kérhetjük számon tehát 
a szigorúan vett tudományos igényességet és pon
tosságot. Ahogy a kísérő tanulmány írja, ez egy 
majdani kritikai kiadás feladata lesz. A munka így 
is hatalmas volt, és a megoldás mindenképpen 
tiszteletet ébreszt. 

A mű kapcsán négy dologról lehet szólni: a 
válogatásról, a fordításról, a magyarázatokról és a 
kísérő tanulmányról Temesvári hatalmas hagya
tékából nem könnyű „válogatni", a legjellegze
tesebbeket, a leginkább irodalmi igénnyel készül
teket megtalálni, s némileg ízlés kérdése is. Jelen 
kiadásnál a válogatás szempontjai nagyjából kihü-
velyezhetőek. A szemezgetés tematikus és nem a 
pelbárti könyvekhez kötődik, ennek ellenére vala
mennyi mű szerepel. A terjedelemhez képest igen 
sokféle „műfaj" van képviselve: teljes prédikációk 

és részletek (Példázatok), egy-egy témához, ün
nephez, szenthez kapcsolódó beszédek (Elmélke
dések, Ünnepek, Szentek), valamint a középkori 
művelődéstörténet egy-egy érdekes fejezete (Ér
dekességek) és a könyv, s az egész középkor leg
izgalmasabb műfaja, az exemplum (Példázatok), 
Igen alaposan átgondolt, kitűnő válogatás. 

Hasonlóképpen nagy vállalkozás volt a szöve
gek lefordítása. Ezen a téren kevésbé sikerült egy
séges kötetet létrehozni. Több fordító csak előre 
megállapodva, egységes szempontok alapján fog
hat munkához. Saját egyéniségük, tehetségük 
még emellett is érvényesül. A kötet olvasásakor 
nemigen tudtam eldönteni, milyen cél lebeghetett 
a fordítók szeme előtt. A középkori szöveg ódon-
ságát akarták-e érzékeltetni vagy éppen modern 
magyar nyelven hozni közelebb a szerzőt a kö
zönséghez? Olvasás közben néhol olyan érzése 
támad az embernek (elfeledkezvén róla, hogy a 
mű eredetileg latin), hogy középkori magyar kó
dexet olvas. Nyomban kizökkenthet azonban 
ebből a hangulatból a Példázatok kötetszerkesz
tőtől való címadása: Pech (306), Távprognózis 
(308), Protokoll (308), Biztos, ami biztos (310), 
Alkoholellenes propaganda (312), Tessék válasz
tani! (349), Prognózis égi jutalomhoz (355). Fel
tűnő a fordítók következetlensége a prédikációs 
terminus technicusok esetében. Ez jelzi a magyar 
megfelelők hiányát, s azt is, hogy teljes a bizony
talanság ezek tartalma, retorikai funkciója, jelen
tése tekintetében. A fordítások általában korrek
tek, de a latin szöveg hatása erősen érezhető 
(coniunctivus, szórend): „De lehetne ellenvetni," 
(35); „három misztériumot elmélkedünk át" 
(103); „végigelmélkednünk" (115); „Elkezdték 
Szent Istvánt gyalázni, Isten szolgáit pedig meg
ölni és javaikat pusztítani." (175); „inkább kell 
elsimítanunk" (206); „Épp ezért voltak is készek 
Sándor katonái" (211); „rátették a holttestet a 
szamárra, amelyik" (315); „Kétféle szülők van
nak: jók és rosszak." (331). A szó szerinti fordí
tás nem mindig eredményez értelmes magyar mon
datot: „ Krisztus saját akaratából szenvedett. 
Abból, hogy előre látta, és mégsem kerülte el a 
szenvedést, sőt, az őt emiatt korholó Péter apos
tolt megcáfolta." (215-216); „fogaival összeszo
rított egy aranyvázát" (407). A Példázatok rész
ben különösen zavaró, hogy a fordító tartja ma
gát a középkori szöveg interpunkciójához (pL 
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281, 288, 341, 349, 369). Az exemplumok cím
adása nem mindig találó {Meggyőzés, 307; Az 
áruló láng, 309). A Katharzis (339) cím helyett 
talán jobb lett volna a Megtisztulás, mert a szó a 
mai ember tudatában Arisztotelész jóvoltából 
már le van foglalva az esztétikában. Van eset, 
amikor a cím nem vág össze a tartalommal (Paci 
fizmus, 385). A Trója bukása (315) című példá
zathoz csatolt befejezés valószínűleg nem ahhoz 
tartozik. (Forrásmegjelölés hiányában nehéz lett 
volna ellenőrizni.) A jó fordításhoz elengedhetet
lenek egyéb ismeretek. Minél mélyebben merü
lünk le a múlt „mélységes mély kútjába", annál 
több mindent kell tudnia a fordítónak, S ez na
gyon nehéz feladat. A tárgyi bizonytalanság miatt 
viszont még a jó szöveg is esetlenül csenghet. 
Csak egyetlen példa az adventi beszédből: „Befe
jező példaként elmondjuk, amit a tanítvány be
szédében olvasunk." (92). A mondat suta; érthe
tetlen, miért beszél határozottan a tanítványról, 
mikor előzőleg nem volt róla szó. Discipulus, va
gyis Herolt János beszédei viselik a Sermones 
discipuli.. . címet, s innen származik közismert 
neve, amely lefordítva valóban tanítványt jelent. 

Sajnálatos, hogy a szövegekhez tartozó ma
gyarázatok elég következetlenek és pontatlanok. 
A jegyzetekhez szóló bevezető (445) hangsúlyoz
za, hogy lemondott a teljességről és csak a megér
téshez feltétlenül szükséges magyarázatokat hagy
ta meg. A Magyarázatokban a Példázatok fejezet 
kivételével megadják a prédikáció pontos lelő
helyét. Az Érdekességeknél csak két beszédhez 
van magyarázat és a lelőhely nem megfelelően 
igazít útba (Rosarium). Apró szépséghiba, hogy a 
főszövegben é's a magyarázatban a szerkesztőtől 
adott cím eltér (240, 465). Külön problémát je
lent a személynevek írása. V. Kovács Sándor a 
jegyzetekhez írt bevezetőjében megindokolja a 
következetlenséget. Olyan problémára hívja fel a 
figyelmet, amely még messze nem megoldott a 
magyar tudományban. A kötetet forgatva a káosz 
teljes. Ha nincs is mérték, amihez tartsuk magun
kat (bár Pelbárt szövegeiben még viszonylag kö
vetkezetesség uralkodik: a latin szövegben a kü
lönböző „nemzetiségű" szerzők általában latinos 
nevükön szerepelnek), legalább a főszövegben és 
az értést segítő ún. Gyakrabban idézett szerzők 
jegyzékében (449-455) a nevek egyezhetnének. 
Pl.: Boetius (49): Boethius; Aurelius (66): Ágos
ton; Rabanus (103): Hrabanus; Galenus (155): 
Galénosz; Discipulus (157): Herolt János; Ansel-
mus (158): Anzelm; Ambrosius (257): Ambrus; 
Isidorus (257, 258, 259): Izidor: Rhabanus (252, 
257): Hrabanus. Előfordul, hogy a magyar for-
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dítás hozza a magyaros névváltozatot és a jegyzet 
a latinost: Halesi Sándor (22): Alexander Halen-
sis; Nagy Albert (49): Albertus Magnus. Egyes 
helyeken a magyarázat hibás vagy teljesen feles
leges, másutt viszont elkelt volna. Az Irigység 
című beszédben (65) Damaszkuszi János Senten-
tiáinak második könyvéről van szó (67), s a jegy
zet Petrus Lombardus munkájaként tünteti fel. A 
Gazdagság című beszéd (17) azt taglalja, hogy 
kárhozatos veszedelem gazdagságot szerezni féke-
temantikávdX (21). A szó magyarázata szükséges 
lett volna. Ugyanezen beszédben szerepel a követ
kező mondat: „Ez a Summa Angelicából kide
rül." (23). A jegyzetek (457, 459) szerint a szó
kapcsolatjelentése „a legangyalibb", s ez Aquinói 
Tamás állandó jelzője. A kontextus alapján azon
ban úgy tűnik, hogy nem a személyről, hanem 
a művéről van szó. Aquinói Tamás Summa 
theologiae (olykor theologica) című műve fel
megkapta szerzője jelzőjét (ti. az angyali doktor 
summája). Az Érdekességek című részben a leg
feltűnőbb, hogy a magyarázat mennyire esetleges. 
A Példázatok szintén indokolatlanul állnak értel
mezés nélkül. Hogy csak néhány megvilágításra 
szoruló példát említsünk: spiritualiter (286), Lae-
tare vasárnapja (290). 

A kötethez készült kísérő tanulmány - szoká
sos módon - az eddig megjelent szakirodalmat 
foglalja össze. A szerző Thienemann Tivadar alap
ján (Temesvári Pelbárt és német kortársai. EPhK 
1920. 54-61) összegyűjti, kik hatottak Temes
várira, és ezt tényként közli, holott a tudomány 
még adós ezzel a vizsgálattal. A Pelbárt műveiben 
szereplő hivatkozások ilyen szempontból alig 
hasznosíthatóak. V. Kovács a skolasztikus diví
ziót kicsit elnagyoltan tárgyalja. Ugy tűnik, mint
ha a divízió (felosztás) az efféle „szerkezeti ele
meket" jelentené: capitulum, articulus, pars, liber 
(420). A legtöbb középkori prédikációelméleti 
munka szerint a divízió a bibliai textus (konkré
tan a szöveg) feldarabolása. Ennek az a célja, 
hogy a bibliai idézetet a külön gondolatokat hor
dozó részeinél elválassza egymástól. V. Kovács 
ugyanitt jegyzi meg, hogy Temesvári tárgyalási 
módszere skolasztikus gondolkodásra vall. A gon
dolat tanulságos, mert filozófia és retorika szoros 
kapcsolatára hívja fel a figyelmet. Ebben a konk
rét esetben mégis sematikus, mert Temesvári reto
rikája még feltáratlan. A tanulmány írója - Szi-
lády Áron és Horváth Cyrill nyomdokain haladva 
- sok olyan gondolatot tulajdonít az írónak, 
amely a művekből legfeljebb erőltetetten olvas
ható ki. Lekerekített és impozáns pályaképet 
vázol fel (talán a szélesebb olvasóközönség kedvé-
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ért? ), ami nem egészen megalapozott V. Kovács 
egy kicsit az írói egyéniségre építi gondolatmene
tét, s nem a művekre. A jelen esetben ez kevésbé 
indokolt, mert Temesváriról#az életművén kívül 
elég kevés adat áll rendelkezésünkre. A megfogal
mazással érzékeltetni lehetett volna, hogy ez a 
pályakép egy kicsit hipotetikus. A kevésbé hatá
rozott állítások nem gyengítették volna az író 
nagyságát. A kísérő' tanulmány főként azt tudato
síthatja bennünk, hogy a Pelbártról szóló szakiro
dalom mennyire elavult. Irodalmunkban elfoglalt 
helyét még Szilády, Horváth és Katona jelölte ki, 
s mostani képünk is jórészt az ő kutatásaikon 
nyugszik. 

Még egy apró, de másutt is gyakran előforduló 
hiba: a bibliai négyszeres írásmagyarázat egyik 

módja nem analogikus (420), hanem anagogikus. 
Lehet persze, hogy ez nyomdahiba, és sajnálatos 
módon nem ez az egyetlen az egyébként szép 
kiállítású kötetben. 

A vállalkozás hasznosságából és érdemeiből 
a fentebbi megjegyzések mit sem vonnak le. A 
kötet szerkesztői, fordítói egy kicsit „visszaad
ták" Temesvárit a magyar irodalomnak. Bár la
tinul író volta ellenére eddig is a magyar irodalom 
fontos szerzőjeként tartottuk számon, de a ne
hezen hozzáférhető, vaskos fóliánsok nem von
zottak széles olvasótábort. Most magyarul, eszté
tikus kötetben összegyűjtve, legalább váloga
tásban, méghozzá reprezentatív válogatásban 
olvasható. 

Pomázi Gyöngyi 
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