
a latin kiadás második felének fakszimiléje a fo
lyóirat 1982. évfolyama. Miután a kiadás igazi 
bibliofileknek készült, akik ízlésüknek megfele
lően köttetik könyveiket, e szaklap három évfo
lyama nem kötve, hanem lapokra szedhetően 
jelent meg. így a teljes 1564-es kiadás könnyű
szerrel összeállítható, s egy - igaz más méretű -
kötetben elfér az előszó, a flamand és a farncia 
szöveg. 

De térjünk vissza az előszóhoz, melynek má
sodik felében a francia-nyelvű kiadásnak az előb
biekben jellemzett alaposságú ismertetése, a to
vábbi latin editiók (1566, 1569, 1576, 1584) 
Bibliográfiai leírása mellett megtalálható a 167 
embléma inventariuma, egy konkordancia, amely 
az egyes emblémáknak a különböző nyelvű ki
adásokban való helyét mutatja, az emblémák dedi-
kációinak jegyzéke, s végül az emblémák temati
kus csoportosítása. 

Az előszó, s maga a hasonmás kiadás - bár a 
reprodukció és a használt papír minősége elmarad 
a nálunk megjelenttétől - méltán tarthat számot 
a hazai szakemberek érdeklődésére is. 

Monok István 

May István: A magyar heroikus regény története. 
Bp. 1985. Akadámiai K. 180 1. (Irodalomtörté
neti Füzetek 112.) 

A XVIII. századi Franciaország a „galantériák" 
kora. Az irodalom és a művészet azonban a gáláns 
életforma ábrázolása mellett szívesen vizsgálja az 
új embert. A kor embere túl van már a dolgok 
létezésének megállapításán, magyarázatot keres 
mindenre. S kutatása közben rá kell döbbennie, 
hogy nincs állandóság, véglegesség és tökéletesség, 
hogy a társadalom folytonos mozgásban van, ala
kul, változik, s ennek a változásnak függvénye az 
erkölcs, a törvény és a művészet maga is. Racio
nalizmus és kritikai szellem jellemzi az irodalmat, 
és ezt igényli az olvasóközönség. 

A XVIII. század végi magyar olvasóközönség 
elvárásai azonban még merőben mások. Van 
ugyan olyan írónk mint Bessenyei, aki kutatja a 
jelenségek okait, s felfedezi a változás törvényeit, 
de nem értik meg. Egyedül van kételkedéseivel 
éppúgy, mint Csokonai „pusztai vadság s magá
nosság" között. A siker azoké, akik alkalmazkod
nak a tömegízléshez, a konzervatív, királyhű ne
mesi szemlélethez, az „extra Hungáriám non est 
vita" optimizmusához, és mindent „megmagyarí
tanak." 

A kor egyik sikeres írója Dugonics lesz. A köz
felfogás megváltozik a románok értékelésével 
kapcsolatban, már hasznosnak ítélik őket, és a 

XIX. század elejére a legkedveltebb olvasmányok 
lesznek. A heroikus regények óriási sikere nálunk 
- száz évvel európai virágzásuk után - minden
képpen anakronizmus. De szerepük a magyar rr 
gény kialakulásában, fejlődésében nem elhanya
golható. Nagy részük - Dugonics Etelkáján kívül 
— ma már elfelejtett, alig ismert mű. Ezért is fi
gyelemre méltó May István könyve: a magyar 
heorikus regény történetének feldolgozása 1772-
1824. (Mezei József „A magyar regény történeté"-
ben éppen csak megemlíti ezt a műfajt!) 

A heroikus regény műfajmeghatározása máig 
vitatott. Elnevezése a franciáktól származik, mo
dern formájának szülőhazája is a XVII. századi 
Franciaország. Nem véletlen tehát, hogy May 
István részletesen foglalkozik a XVII. századi 
francia regénytípusokkal, majd európai továbbé
lésükkel: a pásztorregény mellett a gáláns regény
nyel és a lovagregénnyel, az udvari történeti re
génnyel, valamint a kalandregénnyel, alapos fran
cia és német szakirodalmat felhasználva. Műfaji 
összefoglalásából kitűnik, hogy a heorikus regény 
az eposz és a tragédia kelléktárából vett elemek 
kel ötvöződik, világa a szalonok gáláns hangulata 
tükrözi, cselekményében állandóan visszatéri 
mozzanatok vannak, embereszménye azonos a: 
„honn&te homme"-mal, ki végtelen küzdelmet 
folytat szerelméért. Különösen érdekesek és újak 
a XVII. századi francia irodalmi szalonokról, pl. 
Mme de Rambouillet szalonjáról szóló fejezetek, 
melyek a galantéria világát olyan élvezetesen tár
gyalják, hogy még a szalonokban folytatott tár
sasjátékokat is részletezik. A XVIII. századi fran
cia irodalmi szalonokról teljesebb képünk van 
már (különösen Benedek István, Madácsy László 
könyvei jóvoltából), de a XVII. századiakról alig 
írtak eddig irodalomtörténészeink. Pedig valójá
ban a néhány később nálunk létrejövő irodalmi 
szalon ezeket a szalonokat követte. (Jó ötletet ad 
May István a kutatóknak, amikor jegyzeteiben pl. 
összehasonlítja a Csokonai Tempefői-jében ját
szott szalonjátékokat a francia társasjátékokkal.) 
Ám nálunk hiányzott a francia „esprit" - mutat 
rá May István, - így az irodalom számára is in
kább az utánzás lehetősége adódik. A XVII-
XVIII. századi fordítások, magyarítások a magyar 
próza fejlődését egyengetik, részei hazai művelő
désünk történetének. A Télémaque fordítás a 
francia hatás kiindulópontjának tekinthető. A 
francia művek magyar tolmácsolói egészen az 
1770-es évekig nem a felvilágosodás eszméit kép
viselik, világképük: barokk, rokokó (részletesen 
foglalkozik ezzel a fordításirodalommal Vörös 
Imre). A May István által vizsgált heorikus regé
nyek részben eredetiek (mint pl. Dugonics Etel
kája), többnyire viszont magyarítások (pl. Bárótzi: 



Kassándra). May István nem tárgyalja külön a 
fordításokat és az eredeti műveket, mert úgy érzi: 
a hasonló lényeges kellékek, elsó'sorban szerkeze
ti, műfaji és közös barokk vonások alapján 11 
regényt egy csoportba sorolhat. A regények rész
letes elemzését az időrendi sorrendet felbontva e 
közös jellemzők alapján végzi. Talán legtöbbet 
Dugonicstól idéz - akit kiválóan ismer. (Ld. Sze
gedi Somogyi Könyvtári Műhely 1985/4.) Dugo
nicsnak négy regényét is vizsgálja. Sajnálatos, 
hogy bár megemlíti, nem tárgyalja részletesen 
Csokonai A csókok c. pásztorregényét, hiszen 
May István véleménye szerint is, a heorikus re
gény és a pásztorregény között nincs sok különb
ség (pl. Honoré d'Urfé: Astrée). Már az elöljáró 
beszédek vizsgálatából kitűnik, hogy megválto
zott az írói célkitűzés irodalmunkban: az írók 
könyveiket a nőknek ajánlják, céljuk az erkölcs
nevelés és az olvasók hazafias lelkesedésének 
élesztése, a fordítás eszköze lehet a nemzeti 
kultúra fejlesztésének, az anyanyelvűség gyakor
lása és a magyarságtudat hirdetése a fontos. Érde
kes, hogy a századfordulóra a költészetnél is 
telentékenyebb a próza közönségnevelő szerepe. 
\ románok hasznosak és szükségesek, mert „író
juk az indulatok rejtett okait kifürkészi, kifejti a 
nemes érzelmeket, ...és a közélet tapasztalásának 
egy drága kincstárát nyitja fel az olvasónak..." 
(írja Holosovszky Imre 1810-ben). Ez a titka lé
nyegében a heorikus regények sikerének az olva
sóközönség körében - a korabeli magyar nemes
ség sajátos problémáit, érzelmi világát a hősi múlt 
hamis, de tetszetős díszleteivel fejezik ki úgy, 
hogy az írói szándék alkalmas időpontban talál
kozik az olvasóéval. Az olvasóknak pillanatnyilag 
nemzeti indítékú érzelmi azonosulásra van szük
ségük. Igaz, Kazinczy Ferenc szerint e heorikus 
regényekben „íztelen galantéria", „alacsony po
pularitás" és „gyermeki affektáció" van, de ma
gyar könyvek - a köznép számára is, mert külö
nösen Dugonics műveiben a népies stílus szólásai, 
képei tudatosan jelen vannak. A fentiekre May 
István alapos bizonyítékokat keres a regényekből, 
a barokk vonások kiemelésével: - a regényírás 
az isteni gondviselés hirdetésének szolgálatában 
(pl. Pálffy Sámuel: Zomflla), az „erkölcsösség" 
mutogatása (Dugonics: Etelka), a jó uralkodó 
középpontba állítása (Mészáros Ignác: Kartigám), 
az etikett bemutatása (Dugonics: Etelka), a ma
gyar hőskor felnagyítása (Dugonics regényei) és 
a barokk forma csillogása. May elemzéseiben a 
stilisztikai tanulságok központi helyet kapnak. 
Élvezettel idézi a sokféle jelzőt, szóképet, dagá

lyos körmondatot, sarkított aforizmát és a szo
katlan népies szólásokat. 

May István maga is leszögezi: „a heroikus re
gény mint műfaj a magyar regény történetében 
lezárt szakaszt képvisel". E regényeket közönség
siker fogadta, de hőseik íróikkal együtt szálltak 
sírba, gáláns világuk időszerűtlen lett az utókor 
számára. Mégis, bár Dugonics műveit már nem ol
vassák, neve köré évszázados mítosz szövődött. 
Társai: Mészáros Ignác, Bárótzi Sándor, Fejér 
Antal, K. Boér Sándor, Pálffy Sámuel, Guzmics 
Izidor írásaikkal a magyar nyelv ügyét segítették 
és a magyar irodalmi nyelv kialakulását szolgál
ták, ha nem is a legmagasabb színvonalon. 

May István új, sokszínű adalékokat szolgáltat 
a magyar regény fejlődéstörténetének egy vi
szonylag ismeretlen fejezetéhez. Vérbeli filológus, 
a francia és német, valamint a vonatkozó hazai 
szakirodalmat fölényesen ismeri Műve hiánypótló. 

Madácsy Piroska 

Péterffy Ida: Horváth Ádám munkássága a „Hun-
niás" előtt. Bp. Akadémiai K. 1985. 205 1. (Iro
dalomtörténeti Füzetek 110.) 

Pálóczi Horváth Ádám munkásságát és jelen
tőségét saját kora és az utókor eltérően ítéli meg. 
Maga azt vallotta, hogy „parancsra" lett poétává, 
de „szép eszű" és sokfajta érdeklődéssel megál
dott ember lévén, saját elszántából maradt toll
forgató haláláig. Egy gyötrődve alakuló irodalmi 
életben, ahol minden lelkes jelentkezőt már a 
tenniakarás jó szándéka is minősített, gyorsan 
költővé fogadták, s a „Hunniás" megjelenése után 
azzá is koszorúzták; vitatkozhatott verstani kér
désekről nála fölkészültebbekkel, Herder és Falu-
di példáján buzdulva népdalokat gyűjtött és írt, 
bekapcsolódott irodalmi csoportosulásokba és 
maga is próbálkozott efféléket szervezni. Kazinczy 
levélben, Csokonai versben tisztelte meg elisme
résével. Eszméivel és ízlésével belesimult korába, 
népszerű volt és szeretetre méltónak találták. 

Az, hogy a „Hunniás" szerzője, mára kultúr-
és irodalomtörténeti adalékká zsugorodott: műve 
is egy azok közül, amelyek a hiányzó „nemzeti 
eposz"-t kísérelték megteremteni Vörösmarty 
előtt. Költői jelentőségét ma inkább az „Ötöd
félszáz énekek" határozza meg, az a gyűjtemény, 
ami 1953-ig kéziratban maradván éppen akkor 
nem gyakorolhatott széles körben hatást, amikor 
erre szükség lett volna. 
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