
értékek drámai, képszerű megjelenítésével a 
„derűs lét ősi titka" kerül középpontba, a „ha-
'álköltészet halálfélelem nélkül" (A barlang 
ívei). Nemcsak az egyes szonetteket, hanem 
konkrét szövegeiken át az egész ciklust, illetve 
az egész kötetet, voltaképpen a Weöres-líra lé
nyegét, szerkezetét tárgyalja. Különösen vonat
kozik ez az In Aeternumia, a sokoldalú, mik
roszkopikus alaposságú elemzésmód különleges 
példájára. 

Kenyeres Weöres-könyve rendkívül értékes és 
gazdag munka. Nem tárgyát „kimerítő" - erre 
nem is törekszik, nem is törekedhet - , hanem 
egy bizonyos, igen határozott, egyéni felfogást, 
gondolatmenetet nagyon alaposan, következete
sen, egységesen kifejtő. Ez annál tiszteletremél
tóbb, mivel egyrészt messzemenően számol a 
felvetődő kérdések szakirodalmával; nem kerüli 
meg a kitérések veszélyét hordozó alapkérdések 
tisztázását (például a szonett-tel kapcsolatosaa-
kat); másrészt arra vállalkozik, hogy a Weöres-líra 
lényegét, egyedi vívmányait lehetőleg mindig 
adott művekhez, sorokhoz, kontextusokhoz köt
ve érzékeltesse., poétikai, verstani, nyelvi stb. 
meghatározottságaikban - s ugyanakkor mind-

Béla Köpeczi: Staatsräson und christliche Soli
darität. Die ungarischen Aufstände und Europa 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Über
setzt von Maria Borbély. Bp. 1983. Akadémiai K. 
4231. 

A késő barokk kor egyik legnagyobb hord
erejű eseménye, az egyesült keresztény seregek 
élére állt Sobieski bécsi diadala (1683), három 
évszázad múltán is alkalmul szolgál a nemzet
közi politikai irodalmi és historiográfiai viták 
fölélesztésére. A császárváros felszabadítását a 
„respublica chrístiana" s a „keresztény szolidari
tás" győzelmeként méltatta az európai publicisz
tika; ám korabeli Habsburg-barát és császárellenes 
megnyilvánulásai fölfedték, hogy a „keresztény
ség védfalába" ütközött iszlám félhold késői le
hanyatlásának hátterében a keresztény hatalmak 
ellentétes politikai érdekei húzódtak meg. A szá
zadunkig tartó polémiába kapcsolódott bele a 
szerző „Magyarország a kereszténység ellensége" 
A Thököly felkelés az európai közvéleményben 
c. (1976) könyve, amely német nyelvű fordítás
ban a külföldi szakemberek számára is hozzáfér
hetővé vált. Sokrétű publicisztikai, irodalmi for
rásanyagának értékelő feldolgozása révén új ele-

ezeknek nemcsak irodalomtörténeti, hanem tör
ténelmi, társadalmi, filozófiai hátterét, mélyeit 
is feltárja. S végezetül: attól sem riad vissza, 
hogy szembenézzen a szakma legfogasabb kérdé
seivel. Például a megnevezések problémáival, s 
azzal, amikor olyan jelenséget érzékel, amelynél 
azt kell vallania: az „irodalomtörténet fogalmi 
eszközeivel megmagyarázhatatlan". Erényét és 
bátorságát látom abban, hogy így ő is, mint in
terpretációja" szerint a költő, többször jut el 
ilyen „határhelyzetekre", s úgy vélem, jó né
hányszor sikerül - óvatossággal, szakszerűség
gel - , tágítania e határokat, új pászmákat hódí
tani a racionalizálhatóság számára. Másfelől eb
ből erednek vitára ingerlő vonásai is: például az 
általa kialakított „romantikus-esztéta" szemlélet, 
a „reflexív", „nem-reflexív" megjelölés nem lát
szik igazán szerencsésnek. De igazán nem köny-
nyű ellenjavaslatot tenni. 

A Tündérsíp így is nagy nyeresége irodalom
történetírásunknak. Az elmélyült, lelkiismeretes, 
sokoldalú szakszerűség és kifinomult műértés ta
lálkozásáról tanúskodik. 

Széles Klára 

meket visz a politikatörténeti, diplomáciai, esz
metörténeti problémák kritikai vizsgálatába. 

A témakör újdonsága az „antemurale christi-
anitatis" történetfilozófia és az államrezon által 
befolyásolt korabeli politikai eszmék megnyilvá
nulásának tanulmányozása. Ilyen eszmetörténeti 
összefüggésben kerül megvilágításra a magyar ne
mesi függetlenségi küzdelmek folyamata, a 
Thököly-felkelés, a francia orientáció és a török 
szövetségkeresés, a pogánnyal kötött szövetség 
végzetes következményeivel együtt. Az „ante
murale" humanista színezetű ideológiája kitágítja 
a kérdéskomplexum fejlődéstörténeti távlatait. 
A török kiűzésének és az iszlám feltartóztatásá
nak programja a barokk kor egyik leghatáso
sabb, sok népet érintő uralkodó eszméje volt. 
Az „antemurale" elmélete korábban sem volt 
mentes a politikai propagandától, s már a XVI. 
századtól az európai hatalmi küzdelmek eszkö
zévé, a törökellenes „keresztény egység" fikció
jának szólamává, a Bourbon-Habsburg nagyhatal
mi politika függvényévé vált. A több évszázados 
törökellenes harcok hagyományát, a „Magyaror
szág a kereszténység védőbástyája" fennkölt 
gondolatát magába olvasztó nemesi történetfilo
zófia a barokk hőskorában, Zrínyi munkásságá-
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ban is megnyilvánult; de az ország török alóli 
felszabadításának nemzeti programjában és 
Habsburg elgondolásában olyan vallási-politikai 
érdekellentétek merültek föl, amelyek a korai 
kurucmozgalom és Thököly idején sorsdöntővé 
váltak. 

A XVII. század utolsó harmadában bekövet
kezett változás okainak megvilágítása, európai 
visszhangjának vizsgálata a könyv egyik fő tö
rekvése. Forrásanyaga a korabeli francia, a hol
landiai francia újságok és folyóiratok, a pamflet
írók különféle műfajú polemikus iratai, a vegyes 
értékű európai történeti-földrajzi irodalom és a 
korabeli európai szépirodalom (költészet, szép
próza, dráma.. .stb.). Az egyes fejezetek végér 
a szerző összefoglalta azokat a következtetése
ket, amelyek az antemurale, az államérdek és 
reálpolitika hatását is tükröző sajtóanyagból, ül. 
kiadványokból a téma szemszögéből levonhatók 
voltak, majd a kor politikai gondolkodását érin
tő általánosabb érdekű megjegyzés következik. 

„Az a tény, hogy két századig folyt a harc a 
Habsburgoktól független Magyarországért, azt 
bizonyítja, hogy a történeti fejlődésben ez a le
hetőség is benne rejlett. . ." - alátámasztja a 
könyv egyik alapgondolatát. Az európai közvéle
ményt a magyar kérdésben politikai szempont
ból meghatározó bécsi propaganda természete
sen nem adott helyt ilyen érvelésnek, amelyet a 
kuruc állásponton kívül a francia publicisztika 
képviselt. S míg a „rebelliót" a császári és egy
házi propaganda határozottan elítélte, a francia 
politikai irodalom a magyarországi fölkelést a 
zsarnokság elleni jogos fölkelésként méltatta. 
Érveit gyakran magyar forrásokból merítette, 
főleg a Habsburg-ellenes szemléletű kuruc mani
fesztumokból, amelyek részben vagy egészben 
külföldön is megjelentek, pl. latin, francia, an
gol, holland, német nyelven. 

Az európai politikai gondolkodás különböző 
irányzatai ellentmondásos állásfoglalásainak be
vonása a vizsgálódás körébe eredményes mód
szernek bizonyult a jobbára francia, német, 
olasz nyelvű forrásanyag differenciált feldolgozá
sához, a nemzetközi polémia élesztéséhez. 

A kötet függelékébe került „Thököly Imre 
és szabadságharca az egykorú grafikában" 49 
egységből álló, rendkívül gazdag illusztrációs 
gyűjteményt Cennerné Wilhelmb Gizella írta s 
gondozta (385-405). A francia, német, holland, 
olasz s hazai barokk ikonográfiái emlékek, 
könyv- és röplapülusztrációk, fiktív metszetarc
képek s érmészeti ábrázolások, célzatos tanulsá
gokra oktató karikatúrák és allegorikus kompo-
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zíciók, mindezek szerves részei a korabeli polé
mikus politikai irodalomnak. Czennerne szerint 
a sokszorosított grafika olyan művészi termék, 
mely nemcsak formátumában és technikájában 
azonos a nyomtatott információval, hanem cél
kitűzése, közvéleményformáló ereje s ennek ki
használása is megegyező (387). így például a 
tényközlő ábrázolások mellett dicsőítő allegori
kus ábrázolások mutatják be a császáriak „rebel
lisek" feletti győzelmeit, s a Thököly-felkelés le
verése után már csak ezek meghatározó hatása 
érvényesül a magyarországi kuruc küzdelmek 
bécsi szempontú értékelését folytató publiciszti
kában. A túlnyomórészt a Magyar Történelmi 
Képcsarnok, s részben a Magyar Nemzeti Mú
zeum Éremtára, az OSzK Röplapgyűjteménye, 
illetve a párizsi Bibliothéque Nationale Metszet
gyűjteménye anyagából összegyűjtött illusztráció 
szakszerű közlése hiteles korabeli dokumentu
mokkal támasztja alá Köpeczi Béla könyvének 
az európai közvélemény és a politikai gondolko
dás szféráival foglalkozó mondanivalóját. 

Hopp Lajos 

Kovács József László: Régen volt iskolák dicsé
retes törvényei. Kilenc iskolatörténeti-iroda
lomtörténeti tanulmány. Zsámbék, 1984. 168 1. 
(Zsámbéki Tanítóképző Főiskolai Füzetek 3.) 

A nemrégiben megjelent hazai iskolatörténeti 
monográfia szerzőjének (Mészáros István) bizo
nyára nagy segítségére lettek volna azok a - saj
nos meg nem írott - tanulmányok, amelyekben 
a helytörténeti érdeklődésű kutatók újonnan fel
tárt forrásanyagra támaszkodva feldolgozták vol
na egy-egy város iskolatörténetét (s nem csupán 
a millenniumi dolgozatokat s a második vüághá-
ború előtti iskolamonográfiákat legfeljebb mód
szertanilag túllépőén): különösen azok az írások 
hiányoznak, amelyek a helyi iskolatörténetet tá
gabb művelődéstörténeti kontextusban tárgyal
nák. Ezek megírásához azonban mindenütt rend
szeres levéltári kutatás s forráskiadás szükséges. 

Kovács József László csaknem egész munkás
sága a Dunántúl - s hangsúlyosan is Sopron -
művelődéstörténetének forrásokon nyugvó feltá
rására irányul. E kötetében öt már megjelent ta
nulmánya mellett négy újabbal ismerkedhe
tünk meg. Ezek sorravétele előtt engedtessék 
meg egy előzetes megjegyzés: jóllehet általános 
gyakorlat az, hogy szakíróink nagyobbrészt már 
folyóiratokban megjelent tanulmányaikat ren-


