
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Mária, a magyar történelem tanúja 

Koptik Odo: Thalleis 

, Az országismertető jezsuita, metamorfózisok ideológiai hátterében - különböző allegóriák burka 
alá rejtve - legtöbbször ott szerepel a „Regnum Marianum" gondolata is. Azonban nem jezsuita, 
hanem bencés költó', Koptik Odo dömölki apát írta azt a nagy terjedelmű költeményt, amely egy 
Mária-kegyhely történetének felhasználásával az egész magyar történelem tengelyébe helyezte Mária 
oltalmazó szerepét, A Thalleis, e kéténekes hexameterben írott mű 1744-ben jelent meg Sopronban. 
Megjelenésére az nyújtott alkalmat, hogy Zichy Ferenc grófot beiktatták győri püspöki székébe, 
és a soproni plébános, Hauszer Lőrinc a püspök tiszteletére kinyomtatta ezt a művet Terjedelmes 
előszavában a Zichy család eredetét és dicsőségét magyarázza, elsősorban a családi címer emblématikus 
magyarázatából vonván le érveit. Természetesen nem csupán a család ősiségét és vitézségét domborítja 
ki, hanem ősi máriás jámborságát is, hogy kapcsolatba hozhassa a dicsőített családot a költemény 
tárgyával. 

Az előszó után következik az egyházi hatóság engedélye; ez, meglehetősen szokatlan módon, iroda
lomtörténeti meghatározást is ad az approbált műről, midőn megállapítja, hogy szerzője tizennégy nap 
alatt írta, mégpedig a színhelyen,, ahol játszódik, azaz a Pozsony megyei Marien-Thalban (Vallis Maria-
nában, Máriavölgyben); metruma heroikus, és Claudianus szellemét leheli, és mindenben megfelel 
a kegyhely évkönyveiben foglalt eseményeknek.3 A szerző által írt előszó megerősíti, hogy a „Szűz 
Iliászában" valóságos „történt dolgok" (res gestae) átfogalmazását nyúj^a, nem pedig „költeménye
ket". Ezért az eposzban egyébként szokásos csodás elemeket is legtöbbször mellőzte, nehogy a fikció 
elhomályosítsa az igazságot. A magas pátoszt sem alkalmazza, egyrészt azért, mert kora immár öreg
ségbe hajlik, és költői ere immár a sok megpróbáltatástól majdnem kiszáradt, másrészt pedig a mária
völgyi forrásból fölragyogó fény jobban szereti az olyan világosságot, amely mindenki számára nyilván
való. Megvédi magát attól a vádtól, hogy szent dolgokat költői módon ad elő; hiszen nem kisebb tekin
tély védelmezi eljárását, mint Dávid király. Az előadott dolgok történeti valóságáért szavatol, és a két
kedőket a forrásokhoz utasítja. Saját eszéből nem adott hozzá mást, csupán a Szűzanya iránt érzett 
szeretete diktálta szavakat és érzelmeket Ha vétett valamiben a poétika vagy grammatika terén, ez 
akaratlan, „Sed nunquid et Claudianus aliquando Claudicat, et dormitat Homerus?"; egyebekben az 

1 Teljes címe {ez tulajdonképpen csak az I. könyv címlapja): ThaÜeidos Liber I. De Ortu, Prog
ressiv, et Flore S. Aedis et Thaumaturgae Thallensis Sub cura RR. PP. Paulinorum, [...] Authore 
Oddone KOPTIK, Ordinis S. Benedicti Abbati Demölkiensi etc. Anno M. DCC. XLIV. Sopronii Typis 
Joannis Philippi Rennauer, Typographi. 

2I.m.[2j-[7] 

„quatuordecim dierum spatio, in Conventu Marias-Thallensi, Hieroico [!], et Spiritum Clau-
dianum redolente metró (Actis Thallensib. per omnia conformi)", i. m. 8. 
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egyházhoz föllebbez, és Máriát állítja védőügyvédjének. Még egy előszó előzi meg a költeményt, 
amelyet a költő „Stylus lapidaris"-ban fogalmazott, és jegyzetei tanúbizonysága szerint nagyobbrészt 
bibliai helyekből állított össze: ebben költeményét a Szűzanyának ajánlja.5 

Az I. könyv húsz könyvre oszlik.6 Minden könyv két részből áll: előbb jön a , ,Paraphrasis Poetica", 
azután az „Exegesis Historica". Az első ének a szent völgy földrajzi helyzetének leírása. Az invokáció 
természetesen nem a múzsákat, hanem magát Máriát hívja oltalmul. 

Dum Vallem celebrate Tuo de nomine dictam 
Gestio Virgo Parens, veterisque insignia cultus, 
Et quibus a saeclis fulges miracula, nostro, 
Jam toties repetita aevo depingere versu; 
Non ego Castaliis sitio de fontibus undas, 
Non Aganippaeos Latices non invoco Musas! 
Sed quia Parthenij percellor amoris ab aestro: 
Tu mihi Pierijs prae mille sororibus una 
Diva Thalena places! aspira Virgo Clienti! 
Utque tuas mehore queam depromere laudes 
Carmine, da sacro venam de fönte fluentem! 

A leírás egyrészt valóságos földrajzi elemekből van összeállítva (a történeti magyarázat szerint forrás
ként itt és a következőkben is alaposan kiaknázta Ferdinand Krieskircher pálos rendi szerzetes „Mira-
bilia Magnae Hungáriáé Dominae" c. művét, valamint a kegyhely latin és német nyelvű, a pálosoktól 
vezetett évkönyveit), másrészt a kötelező „locus amoenus"-toposzok szolgáltatják az elkövetkezendő 
csodákhoz a hangulati előkészítést. 

A második ének mégis alkalmaz mitológiai apparátust. Ugyanis a későbbi kegy hely szent völgyét 
eredetileg nimfák lakták, Diana istennő alattvalói. Szent István király azonban, midőn megtekintette 
a völgyet, természetesen eltiltotta a pogány kultuszt, és kiűzte a nimfákat és kultuszuk híveit. Behívta 
viszont Remete Szent Pál követőit. A költő a pálos rend történetének itt azt a változatát követi, 

I. m. 10.: „Brevíbus te volo Amice Lector! Illiadem memorabilium Virgineorum propono in 
nucleo. Laudes Divae Thallensi cano: ideo carmine. Paraphrases rerum gestarum scribo, non Poémata. 
Hinc fabulis ut plurimum abstineo, in Poémate caeteroquin usitatis, ne fictio obscuret veritatem. 
Altis cothurnis non incedo: tum quia véna multis siccata aerumnis jam in Senium vergenti pene emar-
cuit, tum quia Lux fontis Thalleni amat claritatem omnibus patentem. Ridebis forte me ante Arcam 
Domini Poeticis saltantem pedibus et canentem? ride in sinum tuum. Risum hunc quaestum reputo; 
etiam David ita risus est. De rerum quas affero veritate forte dubitas? en Exegeses historicas! ad fontes 
te relego, ex quibus hausi. De meo addo nihil, nisi verba et affectum, quem dictat amor in Virginem, 
ratio suppeditat, et rerum circumstantiae secum ferunt Errorum si incusas? aut poetici erunt: aut 
grammatici. Peccavi venialiter. Sed nunquid et Claudianus aliquando Claudicat, etdormitat Homerus? 
si de majoribus in jus me petis? provoco ad Forum meum, Ecclesiam. Advocatam substituo Virginem: 

Illa mei juris vindex érit Illa Patrona! 
Incassum gemitus non sinet ire meos! 

VALE!" 
SI.m. 11. 
6I. m. 1-61. {In ParaphrasesPoeticas, Exegesibus Historicis roboratas, divisus) 
7I. De Sacra Volle Mariana, ejus situ, et amaenitate. 1-3.1.; az idézet helye: 1. 
8 n . Sub S. Stephano I. Hungarie Rege, varij Eremitae in Regnum convolant, et nonnulli in valle 

Mariana sedem eligunt, a quorum uno S. Statua Diva Thallensis sculpta refertur. 3-6. 
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amely szerint maga Szent Gellért volt az, aki - miután a Szent Földön megismerte a keleti remetéket, 
akik a thébai szent reguláit követték - meghonosította Magyarországon e szerzetet Tehát Marienthal, 
Mária kegyhelye kezdettől fogva a pálosok alapításaként, az ő gondozásuk alatt állt fönn. A remeték 
között volt egy művészhajlamú, aki kifaragta a csodatevő szobrot: 

Jam stetit ara rudis, cui unica defuit Icon 
Virginis, ut modica saltem coleretur in ara. 
Hos inter tarnen unus erat, fors antea doctus 
Sculpere Praxiteles, qui scindens fissile lignum, 
Reddidit informi dignam te Virgo figurám 
Arboris ex ramo, tenerum de more gerentem 
In laeva natum, roseisque coloribus unctam 
Et bland o charites spirantem finxerat ore. 

A harmadik ének ideális képet fest a kegyhely ősi, egyszerű kezdeteiről, amikor nem állott ugyan 
még pompás templom, királyi oltár, nem voltak hatalmas zarándoktömegek, királyi vagy főúri zarán
dokokkal az élen, színházi játékok sem, hanem ennél nemesebb hódolók: maguk az angyalok és fő-
angyalok szálltak le és zengték úrnőjük dicsőségét.11 Jellemző a szerző aggályos eljárásmódjára, hogy 
még az angyalok megjelenését is a Szentírásból és Szent Bernátból merített helyekkel támasztja alá. 

A negyedik ének továbbszövi a mitológiai szálat. Az elűzött nimfák és dryások bosszút forraltak, 
és leszálltak az alvilágba, hogy segítségül hívják a fúriákat. Ennyiben a költő alkalmazkodott a Vergi-
lius-Vida-Tasso-féle epikus hagyomány előírásaihoz. Magyarországot háború dúlja, a Levente-féle 
pogánylázadás idején halálra keresik a papokat, feldúlják a szentélyeket. Akadt egy névtelen szerzetes, 
aki magához vette a szobrot, és menedékhelyet keresett neki. A költő Aeneashoz hasonlítja hősét: 

Ut novus Aeneas raptos ex igne Penates, 
Amplexuque fovet, maestosque reduplicat imbres. 
Nunc ait, hoc opus est, humeris imponere nostris 
Diva Parens! tecum Lybiam Garamantas et Indos 
Sponte petam 

Hosszas keresés után végül talál egy odvas fát, ide rejti kincsét, majd — minden valószínűség szerint -
ő maga vértanúságot szenved. 

Az ötödik ének elregéli, hogy hosszú nemzedékeken át lappangott a kegy szobor, ám az őt rejtő 
odvas fa alatt csodatevő forrás fakadt.15 A csodák híre szétfutott az egész országban, és megindultak 
a zarándokok. A hatodik ének részletesen lefesti azokat a csodás gyógyulásokat, amelyek megalapoz
ták a kegy hely hírnevét.16 Végre a hetedik ének azt a csodát beszéli el, amikor véletlenül egy remete 
megtalálta a forrás mélyén a csodatevő szobrot. 

9 I .m.5 . 
1 0I .m.4. 

HL De Sacra statua Thallensi rudi arae primune imposita, et ab Eremicolis honorata. 6-9. 
1 2 I .m.9. 
13 

IV. De Sacra Statua Thallensi, metu hostium in cava et putri arbore abscondita. 9-13.1. 
1 4I .m.lO. 

V. De salutari fonté sub arbore illa, in cujus cavitate Statua B. V. Thallensis condita fűit, 
emanante. 13-15. 

VI. Sacri Fontis Thalleni virtus, et divae Thallensis Statua ab uno ex postei minio reversis in 
Marianam Vallem Eremicolis avide inquiritur. 15-18. 
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Ezzel lezárult a kegyhely őstörténete. Ismét a nemzeti törtenelem fővonalába kapcsolódik be a cse
lekmény, mert a nyolcadik ének arról szól, hogy Nagy Lajos, midőn meglátogatta a Mariazell-i kegyhe
lyet, azt az óhajt táplálta szívében, hogy a fenyegető török veszély ellen saját hazájában is találjon 
Máriánál menedéket így imádkozott a Szent Szűzhöz a király: 

Pannóniáé, inquit, Judith fortissima terrae 
Ac pavidis acies Virgo instructissima Castris. 
Tu nosti, cui multa patent, quod justa furoris 
Causa, fides verax, Pietas, tua glória, bellum 
Instaurare jubet Geticis sed viribus impar, 
Jam prope Victori sine Te succumbo Gelono. 
O pia Virgo Pafens! si te tua glória tangjt? 
Respice captivas, plorantes, teque vocantes 
Pannonicas gentes! desperatamque salutem 
De caelo mihi prona refer! Tua limina gratus 
Me Duce, si vincam? Cellás Exercitus iste 
Inviset, Parioque struens de marmore templum, 
Labbara scuta tuas victor suspendet ad arás. 
Aut si Pannonica placeat Regioné locari 
Fana tibi? mihi pande locum! te Virgine dignam 
Aedificábo Domum. Nec Cella videbit avarum 19 

A kilencedik énekben Mária megjelenik a király álmában, és megígéri segítségét. A jelenés annyira 
feltüzeli Lajos harci kedvét, hogy úgy pattan ki ágyából, mint az Allecto által föltüzelt Turnus. 
Buzdító beszédet tart seregének, és mire az est újra leszáll, már győzelmet is aratott a törökön. A tize
dik ének arról szól, hogyan váltotta be a király ígéretét, és miután Mariazellben felépítette a nagyszerű 
templomot, a marienthali kegytemplom alapkövét is saját kezűleg lerakja. 

17VII. Statua B. V. Thallensis in fonticulo per Saeculum et ultra delitescens, pio Eremicola di-
vinitusrevolatur [!]. 18-21. 

18VIII. Ludovicus I. Hung. Rex Thallensis S. Aedis postea Fundator in periculo Constitutus 
B. V. invocat. 21-24. 

w I .m . 22-23. 
20IX. B. Virgo Ludovico Regi Thallensis postea S. Aedis Fundatori comparens victoriam pro-

missit. 24-26. 
21 Lm. 25. 

„Desuper evigilat Princeps, venerabile signum 
Adstitis in somno Dominae de pectore sumit 
Quoque stupens, lacrymansque magis, tenera oscula figit 
Ori Virgineo, tanto plus ardet in hostem, 
Tanto plusque üli Dominae secura jubentis 
Imperia, et pulchri stímulatrix glória belli 
Ad pugnam inflammant animos. Arma! arma! reposcit 
Ocyus, et rauco per castra fragore tubarum 
Intonat, atque novos his vocibus excitat ignes." 

22X. Ludovicus ope B. V. Victor extructo in Ceüis Magnifico templo, etiam in Valle MARIANA 
pro erigenda nova S. Aede primum lapidem ponit. 26-29. 
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Az első ének középpontja továbbra is a Nagy Lajos-féle alapítás; a tizenegyedik ének a király 
diadalmenetben való visszatérését regéli el, a tizenkettedik énekben Nagy Lajos saját kezűleg viszi át 
a kegyszobrot az új templomba, a tizenharmadik énekben pedig ünnepélyesen a pálos rendre bízza 
a kegyhely gondozását. A tizennegyedik ének rekonstruálja, hogy milyen volt a Nagy Lajos alapí
totta templom, a tizenötödik pedig részletesen leírja az épület jelenlegi - vagyis a költő korának meg
felelő - berendezését, részletesen megmagyarázza a freskók és emblémák jelentését. Különösen szép 
az a képleírás, amely Remete Szent Pál, Remete Szent Antal és a holló legendáját mondja el. 

A tizenhatodik ének a kegyszobor részletes leírása. A századok mit sem ártottak neki, de nem is 
csoda, hiszen Mária - a kedvelt Szent Ägoston-i gondolat szerint a második Éva - romolhatatlan, mert 
sosem evett a tiltott fa gyümölcséből: 

Ecce nitet puteo stans Divae Matris Imago, 
Quam prius exigua Thallenae cultor eremi 
Excidit de fronde pyri; quam profugus hosti 
Condiditarboreajam putrescente medulla, 
Subtus at exortas dum lapsa est fontis in undas, 
In scatébrisque diu populis ignota latebat, 
Prodiditoccultum caelestis fiammá thesaurum. 
O quae fata túlit? quoties abscondita Castro 
Haesit vicino? nunc tot jam saecula durat 
Imputris, invermis, nullaque teredine laesa. 
Discere vis causam? pietas servavit inaesam; 
De vetito nunquam ligno quia Virgo comedit, 
Nec statuae lignum caries funesta vorabat. 
Et quia contempsit suadentem pomula vermem 
Hinc caret üluis mordaci Icuncula verme, 
Sic quia Taenarii Colubri delusarat astum 

26 
Lusit et humános abscondita Saepius hostes. 

A következőkben a költő - meglepő fordulattal - olyan vágyott zsákmányként írja le a szobrot, ame
lyet úgy akartak hódolói elrabolni, mint Helénát Párisz. 

A tizenhetedik ének tovább folytatja a művészettörténeti forrásként is igen értékes leírást, mert 
ecseteli a forrást, a hozzávezető sétányt, a búcsúsok nyüzsgő sokadalmát és a római Pantheon mintájá
ra épült templom kápolnáit.28 A tizenkilencedik ének szembeállítja az ókor örök életűnek szánt, mégis 

23XI. Ludovicus I. Hung. Rex erectum nóvum Thallense templum B. V. dicaturus, cum splendido 
Ecclesiastici, et Saecularis Ordinis Comitatu ad Vallem Marianem revertitur. 30-31.; XII. Ludovicus 
Hung. Rex. S. Statuam Thallensem ad novam Ecclesiam suis ipse manibus solenniter transportat. 
31-34.; XIII. Paulinus Ordo a Ludovico I. Hung. Rege ad neo-erectum Regis munificentia Caeno-
bium Thallense introducitur. 35-38. 

24 
De Prospectu S. Thallensis Delubri, a Ludovico Rege aedificati ad formám Veteris Basilicae 

Cellensis, per eundem Regem erectae. 38-41. 
25 

XV. Descriptio hodiernae Splendidissimae Arae Majoris in S. Aede Thallensi. 41-45. 
XVI. Descriptio S. Statuae Thaumaturgae Thallensis. 45-49., az idézet: 45. 

27 
46. O quot te secum cuperent aufferre clientes, 

Sanctius ac Helenen Paris asportabat amatam? 
28 

XVII. Descriptio amaenissimae ad S. Fontem viae, S. Aedis super eo structae, et Sacellorum 
in via. 49-53. 
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elpusztult műemlékeivel (a Mausolaeummal, a piramisokkal) a Szűz Mária romolhatatlan szentélyét.29 

Mert ez a templom a történelem megannyi viharát kiállotta: nem pusztította el sem az 1663. évi török 
betörés, sem Thököly hadjárata, sem az 1698-as zavargások. VégiU a huszadik ének azzal koronázza 
meg az első ^önyvet, hogy felsorolja, hány főpap kereste fel a szentélyt, és a pápák milyen búcsúkkal 
ruházták fel. Az ének egy szép hasonlattal kezdődik, amelyet a szerző - a jegyzetben is rögzített 
módon - Ovidiustól kölcsönöz: 

Astra repercusso reddunt sua Lumina Phaebo, 
At si nox Phariis mundum tegit atra tenebris, 
Sydera sol revocat, pulsis horrentibus umbris, 
Multiplicatque faces. Parent ad jussa vocata, 
Luce recente nitent, etdicunt adsumus Astra; 
Quid nisi Sol Thallena Parens; quid cura? tenebrae, 
Anxia sollicitae quae obnubunt lumina menüs. 
Quas colit axe suo nitidas Ecclesia Stellas? 
Nonne Sacerdotes mitrata fronte verendos? 
Hi nempe illustrant animas, sunt lumina mundi, 

31 
Aethereique docent, quae sit via lactea caeli ( . . . ) 

Nagyon érdekes, hogy a költő egy lengyel emblémáskönyvet, Ambrosius Nieszporkowitzius „Officina 
Emblematum" c. művét jelöE meg a hasonlat kiterjesztésének alapjául. 

Míg az első ének a kegyhely eredetét, őstörténetét, Nagy Lajos általi újjáalapítását és későbbi 
viszontagságait a szentség jegyében juttatta el a felmagasztalás hangneméig, a második ének a jelenről 
szól, és Mária Terézia korát ünnepli, mint a kegyhely szentségének, illetve általa a valódi szent Magyar
országnak igazi kiteljesedését. Tizenhat énekből áll, az első csak általában sorolja fel a Habsburg-ház 
azon tagjait, akik elzarándokoltak Marienthalba. A második éneknek viszont Mária Terézia a fő-
szereplője. Az osztrák örökösödési háború kitörésének pillanatában a királynő nem tudott máshova 
menekülni, mint Máriához, könyörgő, patetikus hangon előadott imájában a költő saját céljainak meg
felelően poétizálja azt a történeti szerepet, amelyet Magyarország játszott a trón megmentésében. 
Hogy ezt a részt szánja a szerző a mű legepikusabb részének, azt többek között jelzi a beszőtt Aeneis-
utalás. 

29 
XIX. Vallis MARIANA a certis periculis et evidenti ruina saepius divinitus praeservatur. 53-57. 

30 
XX. Summorum Pontificum Studium, Eminentissimorum Cardinalium, Archi-Episcoporum, 

et Episcoporum pietas erga Divam Thallensem. 57-61. 
I. m. 57.; vö. 58.: „(k) Ovidius in Metamorph. Lib. 3. (1) Stelláé vocatae sunt et dixerunt 

adsumus Baruch 3." 
32Vö. i. m. 58-59. on (m) és (n) jegyzetet! 
33 

Liber II. Thalleidos. De Imperatoribus, Regibus, Ducibus, Principibus, Magnatibus, Nobilibus, 
ad Divam Thallensem peregrinantibus. 63-110. 

3 4I. Augustissimi Imperatores et Potentissimi Reges Divam Thallensem venerantur. 63-66. 
3SII. Serenissima ac Potentissima Hungáriáé et Bohemiae Regina coram Thalensi Diva lacrymis 

diffluit. 66-70. 
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( . . . ) Cernis quae nubila terras 
Invasere meas? quam caeco turbine venti 
Praecipitent? aut quae tempestas horrida Regnis 
Sit concita meis? Boreas bachatur ab Arcto 
Et Notus occidius inflatus saevit ab oris; 
Illinc nimbifcras ferus Auster concitat umbras. 
Cum Bojo Gallus, cum Saxone Prussus Iberus 
Arma Virosque parant, me contra faedera jungunt, 
Divi Regna Patris partiti, pellere Natam, 
Luceque Regali cupiunt me cernere nudam. 
Hei mihi quare tenebrae? quae nox? quaeque imminet umbra? 

Deliquium patior! nisi tu Thallensibus undis 
Me recreres, et nata tuo nova lumina fönte 
Mutua concedas, Divi Jubar omne Parentis, 
Quia Pk Virgo tuo tot terris Numine fulsit.36 

A jegyzet valóságos történelmi dokumentumot idéz, hogy a királynő szorult helyzetét minél drá
maibb színben fesse. Von Brandau báró frankfurti királyi követ így ír 1741. október 22-én az udvar
hoz: „Honnan jöhetnének ezek a (tudniillik a felmentő) seregek? Talán az égből fognak potyogni? 
Angyalok lesznek? Vagy indiánok? Vagy perzsák? Vagy talán éppen oroszok? Esetleg majd a török jön 
segítségül?" Mária meghallgatja a királynő könyörgését, lecsendesíti a vihart, és Mária Terézia a győ
zelem után a zsákmányt felajánlhatja a szentélynek. ,,Aspice Thallenae sit quanta potentia Divae! "3 8 

A harmadik ének párhuzamos a másodikkal, mert a felséges hitvest, Lotharingiai Ferencet mutatja be, 
amint a Szűz Anyához könyörög.39 A negyedik énekben a csatába induló Lotharingiai Károly herceg 
kéri a Thallena Virgo segítségét. Az egyik mellékelt jegyzet mindjárt közli is az eredményt: annyi fran
cia hadifogoly esett a bajorországi töttingeni csatában, hogy tömegesen lehetett küldeni őket „a ma
gyar Szibériába". Az ötödiktől a kilencedik énekig tartó egységben a költő a szászországi Keresztély 
Ágost esztergomi érsek, az első hercegprímás gyakori zarándoklataival és alapítványaival foglalkozik, 

36I.m. 67. 
3 7I. m. 69.: „Den Gewalt und Zwanck hat man anerkennet, aber die Rettung vor unmöglich 

angesehen. Über den Vortrag aber, und positive Versicherung einer biss Ende Novembris zusammen 
bringender, die Bayrische und Hülffleistende Gewalt abzutreiben gewachsener Macht hat man sich 
fast zu ärgern von neuem angefangen; mit vermelden: wo dann diese Armee erkommen solte? solle 
sie von von [!] Himmel fallen sollen es Engeln? oder Indianer? oder Persianer? oder etwann die 
Russen? oder der Türkische Succurs seyn?" 

3 8I. m. 68. 
3 9 m. De Magno Hetruriae Duce Serenissimo Francisco Lotharingo S. R. M. Conjuge et Corre-

gente, Divam Thallensem venerante. 70-73. 
^IV. Serenissimu Princeps Carolus Lotharingus Castra petiturus Thallensem Divam honorat. 

74-76. Az idézet a 76. lapon a (c) jegyzetben, a ,,Die neueste Welt-Geschichten" c. kiadvány első 
számának 5. lapjáról: „kurtz: die Frantzosen, welche auch den Töttingen die Falschcheit der Fortuna, 
und Gehässigkeit der Victoria erfahren müssen, wurden nicht nur aus Bayrn, sondern auch aus gantz 
Deutschland vertrieben, so das nichts von ihnen zurück geblieben, als was in den Grabern lieget, und 
etwann noch in den Ungarischen Siberien als Kriegs-Gefangene in Verwahrung ist." 
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amelyekkel kiérdemelte a második alapító címet. A prímás annyira szerette a pálosokat és Marien-
thalt, hogy legszívesebben ott telepedett volna le örökre. 

A következő nagyobb, szintén négy énekből álló egység a pálos szerzetesből a prímási méltóságra 
emelkedett Esterházy Imre szerepével foglalkozik. A tizedik ének emblématikus címervers, amely az 
Esterházyak címeréből vezeti le a későbbieket. Az ehhez az énekhez mellékelt egyik jegyzetből 
tudjuk meg, hogy az érsek unokaöccse, szintén Esterházy Imre volt az, aki a költőt, Koptik Odót 
meghívta Máriavölgybe, a költemény írására ihlette, és a szükséges szakirodalommal is ellátta. A tizen
egyedik ének az érsek reménytelen betegségét ecseteli; a torokban keletkezett daganatot senki sem 
tudta meggyógyítani. 3 Szorult helyzetében - erről szól a tizenkettedik ének - az érsek vizet hozat 
a csodatevő forrásból, és annak már néhány csöppjétől is meggyógyul. A tizenharmadik énekben hálá
ból új ezüstoltárt építtet.44 

A tizenötödik ének azokról a hercegekről és más fejedelmi személyekről szól, akik szintén elzarán
dokoltak Máriavölgybe, és ott vagy meggyógyultak, vagy alapítványt tettek, vagy esetleg éppen meg
tértek. Az egyik jegyzet elpanaszolja, hogy még ma is meglenne Báthory András sírja, aki a temp
lomba temetkezett, ha „Bethlen Gábor barbársága" a többi síremlékkel együtt fel nem dúlta volna. 
A tizenötödik ének a kisebb rangú nemesség búcsújárásáról szól, a tizenhatodik, utolsó ének pedig 
a köznép végeérhetetlen tömegéről. A csodára váró tömeg rajzával fejeződik be a költemény. 

41V. Eminentissimus ac Serenissimus Princeps Cardinalis De Saxonia, Christianus Augustus 
D. Thallensem invisit 76-78. VI. Eminentissimus Cardinalis de Saxonia amore Virginis, in Valle 
Mariana habitare desiderat. 78-79. VII. Eminentissimus et Serenissimus Princeps amore Divae Thallen
sis alter Coenaebii Fundator factus. 79-80. VIII. Serenissimus ac Eminentissimus Princeps Christianus 
Augustus Cardinalis de Saxonia magnis muneribus Divam Thallensem cumulat. 81-82. IX. Serenissi
mus ac Eminentissimus Card, de Saxonia miris praeconiis Divam Thallensem et locum concelebrat, 
zeloque Apostolico aliis praelucet. 82—85. 

42X. Celsissimi ac Reverendissimi S. R. Imperi Principis et Archi-Episcopi Strigoniensis Emerici 
Esterházy, nec non Inclytae Ejusdem Domus erga Thallensem Divam pietas per parabolám describitur. 
85-90. A mű keletkezéséről Koptik Odo így ír: „Alhis Illustrissimus Emericus Esterházy Celsissimi 
Patrui exempla secutus spreto saeculo S. Divi Pauli Ordinem amplexus est. Vir insignis prudentia 
et pietatis. Qui cum Thallensis Divae originem et miracula nobis recenseret, accendit animum ut votiva 
peregrinatione S. Vallem inviseremus arcanos instinctus ibi sensimus, ut deficiente facultate Divam 
pretiosis muneribus honorandi, saltem carmine hoc, quantumvis inerti Thallensis Divae praeconia 
caneremus. duód etiam 14. dierum spatio in loco Sacro demorantes, süppeditatis a Reverendissimo 
Patre Ordinis Generali variis Monumentis perfecimus. Tantus est Virginis Sacratissime Cultor, ut pro 
tuendo ejus honore vitám et sanguinem consecraret." (88-89.) 

3XI. Celsissimus Princeps Emericus Magnus Divae Thallensis Venerator angina pene immedicabüi 
cum summo Famíliáé et pauperum luctu laborat. 90—94. 

^XII. Rebus in desperatis petita ex S. Thallensi fonté Aqua optatam Celsissimo Principi Emerico, 
Parthenio Diva Clienti affért sanitatem. 94-98. XIII. Celsissimus Princeps Emericus Esterházy, non 
sine prodigio a periculoso tubere per Thallenses aquas a B. V. curatus, argenteam suam supellectilem 
pro nova Ara applicandam grato animo S. suae Sospitae offert. 98-99. 

45XIV. Alii Magni Principes Divam Thallensem venerantur. 100-103. 
4 6 1 . m. 103.: „Quot quantaque extarent etiamnum, nisi barbaries Betlehemitica (an furore in ipsos 

mortuos? an caeca spoliorum et putatitii thesauri aviditate) illud confregissetMausolaeum, sane spec-
tatu dignum, exteris quoque nationibus arte formaque nobilissimum Andreáé de Bathor. Erantautem 
ex sanguine Bathorio et Transylvaniae Principes et Poloniae Regnum aUquando, obtinuerunt." 
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( . . . ) Venit üle pericula vitans, 
Tristia fata querens, venit altera turba gementum 
Caecus, amens, mancus, leprosus, pesté laboráns, 
Captivus, lapsus, tentatus, sanguine manans, 
Haecticus, emacidus flens dente, puerpera, luscus, 
Gutture, fronte dolens errore docentis, arena 
Afflictus Phrenesi, Podagra, Praedone, veneno. 
Huc alii quorum fluid o sub pectore dirus 
Langour inest, vacuisque ferox dolor ossibus haeret, 
Ulcere pressus adest tumido, venit ille rebelli 
Lapsus equo venit alter aquis, hie vulnera centum 
Explicat, et proprio madidos in sanguine vultus, 
Atque aüi plures vario languore gravati 
Funestas dueunt acies, poseuntque medelam. 
Hos tu Diva levas, recreas fanasque patenti 
Prodigio, optatam fers omnibus una salutem. 

A költemény tehát úgy ünnepli hősnőjét, hogy a Nagy Lajos király előtti, a pálosok által is terjesz
tett legendás ősalapítást készpénznek veszi, hogy ezáltal a Máriavölgyi Szüzet megtehesse az egész 
magyar keresztény történelem tanújának és pártfogójának. A Habsburg-ház uralkodói ebben az össze
függésben teljesen nemzeties színben tűnnek föl; Mária Terézia ugyanúgy a Szűz csodálatos közben
járására menekül meg ellenségeitől, mint ahogy Nagy Lajos annak idején a töröktől. A 150 éves török 
uralom lényegtelen epizódnak tűnik ebben a felfogásban, részletezése már csak azért sem célszerű, 
mert akkor Mária patrónai hatékonyságának hiteléhez szó férhetne. Maga az az ötlet nem eredeti, 
hogy a Habsburgok dicsőségét a középkori magyar királyok dicsőségének fölemlegetésével lehet meg
emelni; éppen Mariazell vonatkozásában láthattuk ezt az eljárást Melchior Guttwirth egyik elégiájá
ban is. Azonban merőben új az az eljárás, hogy a panegyricus eposz claudianusi mintát követő változa
tába dolgozza be a költő az ovidiusi „Naptár" nemzetiesített változatát, miközben még a vergiliusi 
modell néhány döntő vonását is alkalmazza. Mindenesetre ebben az erősen jelenre orientált epikus 
változatban nem kellett bajlódnia a szerzőnek azzal, hogy az országot, avagy a honfoglalókat tekintse 
fő alanynak, és hozza valamilyen kapcsolatba a dinasztiával, hiszen a Szent István-i, Szent Gellért-i 
alapítás legendája fölöslegessé tette a honfoglalás mozzanatának bármilyen bekapcsolását, és a pogány
ság csupán néhány sápadt és nem túl sok ellenakcióra képes nimfára korlátozódott. A hunok emlege
tése is hiányzik, az ország lakói egyszerűen ,,Pannonicae gentes", s ebbe minden nemzetiség belefér. 
A pogányság-kereszténység-ellentéten kívül még egy ellentét mozgatja a cselekményt: az ősi pálos
eszménynek megfelelő remetei szegénység és a teljes barokk hierarchikus pompa ellentéte; ezt hivatott 
ellensúlyozni Keresztély Ágost remeteségvágya ugyanúgy, mint az Esterházy Imre betegágya körül 
összecsődülő szegények, akik patrónusuk életéért remegnek, valamint az eposz végén, tehát a leg
hangsúlyosabb helyen szereplő testi-lelki nyomorultak látványa: e szegények a megfelelői az ős-
szentélyben himnuszt éneklő angyaloknak. Ha szigorúan e búcsúsokra, a keresztény népre korláto
zott formában is, de először kerül be „a nép" olyan epikus kompozícióba, amely az egész magyar 
történelmet tárgyalja. 

Szörényi László 

XV. Avita Nobilitas Divam Thallensem veneratur. 103-107. XVI. Ingens accurentis Populi 
Frequentia Divam Thallensem visitat et veneratur. 107-110. Az idézet helye i. m. 109. 
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Mikszáth írói névadása 

Mikszáth írói névadását akár tíz-tizenöt íves munkában is lehetne tárgyalni. Tanulmányunk elé 
ezért leszűkített, jól körülhatárolt célokat állítottunk, annál is inkább, mert az anyaggyűjtésben is 
lemondtunk a teljességről, elsősorban a regények és nagy elbeszélések névanyagára támaszkodunk. 
A nevek írásában mindenkor a kritikai kiadást (= Krk) követjük, amelynek jegyzetanyaga igen sok hasz
nos felvilágosítással szolgál a kutatásnak. Célszerűnek látszott az állandó segédeszközzé vált sorozat 
szapora idézéséről lemondani, amint általában is megrostáltuk a hivatkozások számát, inkább össze
foglalóan számolunk be a forrásokról. 

Milyen eljárástípusokat különböztethetünk meg az írói (= irodalmi) névadás területén? Két kate
góriát már régóta számon tart az onomasztika (= névtan): egyikbe a Nyúzok, Rák Bende-félék, az 
úgynevezett beszélő nevek tartoznak, a másikat Szentirmay Rudolf vagy Eszéky Flóra neve fémjelzi. 
Róluk olvashatjuk Sőtér Istvánnál: ,,a dallamos csengés a lélek összhangjáról, nemességéről tanús
kodik". A magánhangzók összeválogatása, a folyékony, nazális vagy a sziszegő mássalhangzók mind 
alkalmasak arra, hogy rokonszenves, illetve kellemetlen benyomást keltsenek a nevek viselőiről. 
Az elbeszélő tehát hangszimbolika segítségével jellemzi hőseit, ám ez a módszer jóval közvetettebb, 
mint a nyíltan szemantikai rendeltetésű nevek használata. 

A mindennapi életnek könnyen felismerhető névadási szokásai vannak: arisztokraták másként 
kereszteltették gyermekeiket, mint a segédmunkások; a családnevek leginkább a nemzeti (földrajzi) 
hovatartozást árulták el, az utónevek ezzel együtt olykor a felekezetet is. Ha a szerző elsajátította 
korának onomasztikáját, erőteljes művészi eszközre tett szert: szükségtelenek lettek a hosszas magya
rázatok, narrátori bemutatások. Azonnal tudta a hajdani olvasó Maxenpfutschról, doktor Grisákról, 
honnét jött, mikor vándorolt be „a magyar koronaország" földjére. 

Elméletileg az volna a helyes, ha az említett három kategória szerint elkülönítve mutatnánk be 
a nagy Palóc irodalmi névadását. írásaiban azonban ritkán bukkan fel beszélő név, leginkább még 
humoreszkjeiben, szatirikus műveiben találkozhatunk velük. Általában a múlt század utolsó harmadá
nak realista-realisztikus szépprózája tartózkodott tőle; az akkori ízlés avultnak, leegyszerűsítőnek, 
esetleg kioktatónak tartotta. Mikszáth arra sem fordított különösebb gondot, hogy a hangképpel 
sugalljon valamit szereplői értékéről, személyiségéről. Ilyen tekintetben névadása nem mondható 
gazdagnak, és különösen messze esik a lélekbúvár alkatú s egyben műkedvelő nyelvész epikusoktól. 
Ezek iskolapéldája Kosztolányi Dezső, aki kisebb-nagyobb felismerések, „hallucinációk" során ke
resztül jutott el Édes Anna nevének megformálásáig, s teljes fél oldalon fejtette ki annak hang- és 
jelentéstanát. Hasonló művészi alkat a Thomas Manne is, akinek onomasztikáját a világ minden 
országának germanistái vizsgálják, nemcsak nagy regényeinek van már számottevő névtani irodalma, 
hanem egyes novelláinak - például a Tristanndk - is. Nemigen áUíthatjuk Mikszáthot Jókai mellé 
sem, mivel az - bár ösztönösen - gyakorta élt neveiben a hangszimbolikával, és hódolt még a beszélő 
nevek divatjának is. Mikszáth fő erősségét az egykorú, közel egykorú névadási konvenciók meg a ne
mesi famíliák kitűnő ismeretében jelölhetjük meg. Történeteinek hitelességét nagyban fokozta ezzel, 
a nevek légkört, társadalmi-nemzetiségi hátteret, földrajzi díszletet varázsoltak hordozóik mögé. 

A tanulmányban nem idézett, de haszonnal forgatott dolgozatok közül hármat emelek ki: 
EIS, Gerhard, Vom Zauber der Namen, Vier Essays. Bedin, 1970.; J. SOLTÉSZ Katalin, Névdivat 
és irodalmi névadás. Nyr, 1964.; KOVALOVSZKY Miklós, Az irodalmi névadás. Bp. 1934. 

^ÖTÉR István, Jókai. Bp. évszám nélkül. 1941., 164. 
2BIRUS, Hendrik, Poetische Namengebung. Göttingen, 1978. 37. skk. A szerző lábjegyzet

ben részletesen kitér az írói névadás tipizálását célzó olasz és szovjet kísérletekre. 
3KOSZTOLÁNYI Dezső, Hogyan születik a vers és a regény? in Ábécé. Bp. 1957. 125. 
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Ám mielőtt ennek a kérdéskörnek a feltárásába kezdenénk, föl kell vázolnunk eszményi alakjainak 
névtanát. Jogos az a feltételezés, hogy kedvenceinek megnevezésében kapott igazán szárnyat nyelvi 
fantáziája, őket igyekezett a hangzásvilág és a jelentés, jelentéshangulat kifejező erejével megkülön
böztetni a mindennapok emberétől. 

1. Az eszményi alakok köre 

Ha arra vagyunk kíváncsiak, hordoznak-e valamilyen érzelmi-hangulati többletet a Mikszáth alkotta 
nevek, elsősorban fiatal szerelmespárjaival kell törődnünk. Joggal hangoztatta irodalomtörténet-írá
sunk, hogy bakfis alakjai a báj és életöröm megtestesítői, földerítik a komor vagy szatirikus regény
részleteket, hol légiesebb, hol testibb erotikát sugároznak. Ártatlan szeszélyükben, gyermekes harag
jukban Bisztray Gyula egyenesen a legendás hitves, Mauks Ilonka egykori viselkedésének visszfényét 
látja. Méltó párjuk, az ifjú hősszerelmesek szintén stilizált, sokszor határozottan eszményített csapata. 
Ezek a fiúk lovagiasak, állhatatosak szerelmükben, bátran és okosan haladnak előre az életben, nem 
a pénz, nem a karrier az istenük, becsületükért, igaz érzéseikért nagy áldozatokat is tudnak hozni. 

Az írói rokonszenvnek, becéző szeretetnek aránylag kevés jelét láthatjuk a névadás területén. 
A regények, kisregények lapjairól leginkább Erzsébetek, Ilonák, Katalinok, Eszterek, Máriák, Rozáliák 
lépnek elénk, s nevüknek a gyakori használat következtében nincs különösebb érzelmi töltése. (KÁL
MÁN Béla, A nevek világa. Bp. 1973. 3. kiad. 50-55. lapon közölt múlt századi statisztikáiból meg
tudhatjuk, hogy az említettek Budapesten meg Debrecenben egyaránt a 25, legtöbbször anyakönyve
zett keresztnév közt foglaltak helyet, többségük egyenesen listavezetőnek minősült.) Föl kell figyel
nünk azonban a következőkre: Gáli Piroska, Bély Veronka, Mikulik Apolka, Rózer Nina. Nemcsak 
az akkoriban ritkán használt utónevek tűnhetnek föl, hanem a két elem harmonikus összecsengése 
magas és mély hangok szempontjából, vagy Bély Veronka chorijambusa. 

Pályája kezdetén írónk még szívesen vett át női nevet Jókaitól, gondoljunk A batyús zsidó leányá-
ban feltűnő Alphonsine-re, vagy arra, hogy A homályos ügy grófi hőse Pintér Évát Eveüne-nek szólítja 
(Krk 2 : 245.). Az érett mester nemcsak az efféle szembetűnő utánzástól óvakodott, de az is kétséges, 
hogy a mitológia, művelődéstörténet vagy a szépirodalmi olvasmányemlék játszott-e lényeges szerepet 
névadásának ebben a csoportjában. Az bizonyos, hogy Gáli és részben Horváth Piroska ugyanúgy vég
zet sújtotta szerelmes, mint Rozgonyi leánya a Toldi szerelmében. Az 1890 körül oly divatos Aranka, 
Etel, Gizella, Irén, Jolán, Lujza, Margit, Olga, Sarolta, Teréz egyáltalán nem, vagy csak kivételesen 
nyomult be írásának világába, ám beléphetett oda a Vilma, amely épp a Noszty fiú megírása idején 
érhetett népszerűsége delelőjére. A mai olvasó semmiképp sem hiányolja Arankát és társait, másképp 
ítélhették meg azonban a dolgot nagyapáink, nagyanyáink: az ő szemükben a sok Erzsi, Katica és 
Mari felvonultatása holmi régies, vidékies színt jelentett a mikszáthi palettán. (Ellenpéldaként idézzük 
fel Ambrus Zoltán első regényének idevágó névkészletét: Bella, Margit, Mása, Teréz, azaz Terka.) 

A rokonszenves fiatalemberek nagy többsége csupán négy keresztnéven osztozik: György, László, 
Mihály, Pál. Közöttük különösen a Gyuri látszik a szerző kedvencének: gyakran, már szinte válogatás 
nélkül adogatja, s így a magyar nemes Görgey család éppúgy jussolhat belőle, mint a Wildungenek 
bárói című német famíliája (vö. A sipsirica), vagy a rangtalan, s kezdetben vagyontalan besztercebányai 
Wibra fiú (Szent Péter esernyője). A felsorolt neveket igen sokan viselték Mikszáth korában, ám az értel
miség, sőt részben a gazdag földbirtokosréteg másként keresztelte fiait: a millennium közelgésére meg
sokasodtak az Árpádok, Bélák, Gézák, Gyulák, Jenők, Kálmánok, Ödönök, Zoltánok; Petőfi kultusza a 
Sándornak, Kossuthé a Lajosnak kedvezett, sokan kedvelték a nemrég alkotott (illetve felújított) Dezsőt, 
Ernőt, Szilárdot, Rezsőt. A regényírás - részben a még mindig eleven Jókai-hatás miatt - sokszor hasonló 
irányba tartott, gondoljunk csak Bem Gyulára, Robin Sándorra (Bródy: Az ezüst kecske) vagy Ambrus 
Zoltán regényeinek főbb alakjaira: Bíró Jenőre (Midas Király), Asztalos Gyulára (Solus eris), ide szá
mítva a beszélő nevű Göndöry Bélát az őszi napsugárból. Különösen sok magyaros keresztnevet, sőt 
családi elnevezést gyűjthetünk ki Herczeg Ferenc 1890-es években írt regényeiből, színdarabjaiból, 
A Fenn és lenn Kun Attila, a. Szabolcs házassága Szabolcs Sándor életregénye, A dolovai nábob leányá
ban Tarján Gida (Gedeon) vívott veszélyes párbajt, A honszerző Szitnyay Györgye Kemény Bélához 
adta feleségül egyetlen leányát, s ne feledjük ki a sorból Kálváry Bélát (Fenn és lenn) se. 
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Kezdetben a nagy Palóc is kiemelt egy-egy, nemzeti romantikával átitatott nevet, hiszen A lutri 
című népoktató elbeszélésében (Krk 1.) rátalálhatunk a patetikus hangzású Csontlaky Árpádra, azon
ban ez a magyaros divat éppoly rövid ideig tartott nála, mint az ellenkező előjelű, az Eveline-ek, 
Alphonsine-ek felkarolása. 

Ezt a hagyományos és eléggé szűkkörű nyelvi anyagot nagyon megelevenítené az, ha a szerelmesek 
csúfolódó, kedveskedő eredeti becenévvel látnák el egymást Ilyet azonban igen nehéz felkutatni, 
s alighanem be kell érnünk Kovács Ilonka (Akli Miklós) gyerekes tréfálkozásával, aki gyámapját Akli 
papa helyett hol Klipa, hol Klipi névvel hívogatja. Mennyivel költőibb ennél a bécsi nevelőotthont 
vezető Madame Szilvásy gyakorlata! Szokásokat, jellemeket, tanulmányi eredményt jelképező elneve
zései felölelik az állat-, növény- és csillagvilágot. így lesz Ilonka Búzavirággá, egyik barátnője Leven
dulává. 

Fölvetődik a kérdés, mennyire széles az imént följegyzett férfinevek köre, csakugyan pusztán 
az eszményített fiatalemberekre korlátozódik-e. Nehéz itt az egyértelmű válaszadás: Altorjay István, 
Korláth Péter (Galamb a kalitkában), Nagyiday Ferenc (Farkasa Verhovinán),NosztyFerí, Katánghy 
Menyhért, Moronyi Pista, Tóth Pista (Ne okoskodj, Pista) több-kevesebb bírálattal bemutatott figura, 
nem is lett belőlük György, László, Mihály vagy Pál. A Sáros megyei Csapiczkyak között mégis akad 
egy Pali, s Lászlónak hívják a brezinai bacsa leányát elcsábító Taláry herceget; az örökké pereskedő 
Szoltsányiak között felbukkan egy ravasz, anyagias György, hogy más ellenpéldát ne említsünk. 
Mindeneseire a Mária meg a László közel állhatott írónk szívéhez. Az előbbit viselte korán elhunyt 
húga, az utóbbit ő maga adatta a keresztségben két fiának második névként (Kálmán László, illetve 
János László). 

A jó palócok a szerző legegységesebb, legegyenletesebb művei közé tartozik, amellyel kevés verse
nyezhet későbbi munkái közül. Szembetűnő a nevek rövidsége, négy szó tagosnál hosszabb már kivétel
számba megy, sokszor szimmetria érvényesül a névalakulatban: elő- meg utónév egyaránt két szótagos. 
Az is az erős stilizáltságot bizonyítja, hogy szűk térre szorulnak a ragadványnevek (Felsővégi-Kapor 
István stb.), továbbá az idegenes, szlovákos hangzásúak (Mócsik, Mudrik, Kubcsik stb.). Száműzött 
a durvaság jelentésben, szóhangulatban egyaránt, kifejezett gúnynév csupán a Belindek Samué. Írónk 
itt-ott még a beszélő nevektől való idegenkedését is legyőzi, igazolhatja ezt Vér Klára, akinek vérvörös 
hajához lobogó vérmérséklet társul, esetleg Klára utolsó szeretője, a ,.nyalka" Csipke Sándor. Könnye
dén gördül szép és naivan kedves női figuráinak neve, megkapó bennük a magánhangzóknak a mélyet 
a magassal párosító csengése (Bedé Anna, Gyócsi Eszter, Peri Kata, Peri Judit; távolabbról: Réki Maris). 

Nem látszik véletlen művének a rossz hangzású, illetve jelentésüknél fogva visszás családnevek, 
teljes névegységek kiosztása. Ilyet kapott az árva rokongyereket súlyosan megkárosító Mudrik, a bűnö
sen könnyelmű Kártony Gábor, és - tán ragyás arca miatt - a jószívű Böngér Panna. Csúz Gábor, 
az együgyű, vagy inkább alamuszi legény se nagyon büszkélkedhet! Elmondhatjuk, a nevek kifejező
erejének, esztétikumának gondos őrzése némi távolodást jelent a Mikszáthnál megszokott életszerű
ségtől, másfelől jól beleillik a kötet egészére jellemző romantikus stilizáltságba. Mivel írónk általában 
kevéssé ügyelt névadásának expresszív voltára, véleményünk szerint különleges kiemelést érdemel 
A jó palócok. 

2. Tájak, osztályok, nemzetiségek, elmúlt korok 

Ha ki akarjuk cédulázni egy nagyobb alkotásának névanyagát, hamarosan kifogyunk a papírból. 
Neve van az aprócska statisztának is, méghozzá nem akármilyen, s itt igazat kell adnunk Király István 
A Fekete város jegyzeteiben elhangzott megállapításának: „ ( . . . ) Korra és helyre jellemző nevek 
gazdag halmozásával, a minden jelentéktelen szereplőt nevén nevező konkrétsággal is igyekezett 
növelni Mikszáth regénye életszerűségét, történelmi hitelét." (Krk 22 : 331.) Azt bizonyítja ez a név
áradat, hogy művei nem alkotói vívódást fejeznek ki, nem a lélek mélyére ásnak, nem adnak gyorsan 

Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései. 2. kiad. Bp. 1957. 395. 
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pergő, drámai feszültségű cselekményt sem, hanem állóképpé rögzített jeleneteket raknak egymás 
mellé. Számos elbeszélése társas tablók sora: vacsorák, ebédek, borozgatások, megyegyűlések leírása 
mellé odakerül a kormánypárt kártyaszobájának pillanatfelvétele, vagy akár a vasárnapi istentiszteleté. 

A Zólyom megyei Bábaszéken Bélyi Veronkán, Wibra Gyurin kívül a következő díszes társaság 
üli körül Mravucsán polgármester vendégszerető asztalát: Rafanidesz Sámuel evangélikus lelkész, 
Klempa Teofil kántor, Szliminszky Wladimir mérnök és neje, valamint Konopka szenátor, Madame 
Kriszbay nevelőnő, Kukucska Pál mészáros meg Mokry úr, „a stuccer nótárius segéd". Valódi kivonata 
e vidék tarka nemzetiségű összetételének: a nevek zöme szlovákos, Veronkáé inkább magyaros, míg 
a lelkészé, mérnöké nyilvánvalóan szepességi német, illetve lengyel származásra vall. Mennyivel fino
mabb, nagyúribb légkört találhatunk a Sáros megyei Lazsányban, ott a szép Bajnóczy Katica tartja 
lakodalmát Csapiczky Endrével. A vacsorát Uhlárik-Lazsányi Stefi cs. és kir. kamarás rendezi, s körü
lötte olyan ősi magyar nemzetségek, mint a Domoróczyak de genere Töhötöm, Pruszkayak de genere 
Tass, vagy a Kund véréből való Szlimóczkyné, hogy a koronkai Csathókat, létai Létássyakat, aztán 
a Divékyeket, Nedeczkyeket ne is említsük. A nevek többsége költött - mint Bisztray Gyula gondos 
kommentálásából megtudjuk - , ám valóban felvidékiesen dzsentri színezetű. Az, hogy szlávos csengé
sük ellenére egyes viselőik büszkén hivatkoznak honfoglaló őseikre, csak növeli A gavallérok minden 
bekezdéséből kisugárzó iróniát. A háttérben persze ott áll a színrelépő polgárság: Kubányi Sámuel 
bankigazgató, Kohn meg Weisz, kocsmáros és bérlő. 

Ismerkedjünk meg végül Druzsba Tivadar tanár úr budai asztaltársaságával. Csupa értelmiségi 
és kispolgár élvezi itt Jahodovska Franciska remek főztjét: Kovik doktor, Vidovics János kanonok, 
Tibuly Gáspár ügyvéd, földesúr egyedül Mliniczky Péter, aki Túróéból származott el. A középpontba 
állított krakkói özvegyasszony mintegy bizonysága a Monarchia tágasságának, különösnek tarthatjuk 
mégis, hogy a vendégek nem németes, hanem egytől egyig szlávos nevet viselnek. A couleur locale 
megsértését a tanári kar felsorolásával üti helyre: Lermer, Krug, Csetneki, Tóth Gedeon. (Egyébként 
elképzelhető, hogy a Druzsba nem az ismert orosz és lengyel közszóból ered, hanem az „abszurd" 
anagrammája, amint ezt hajdan Oláh Gábor hirdette. Vö. Krk 15 : 282.) 

Erdélyi kisvárost rajzolva, Katánghy Menyust a székelyföldi Borontó megyébe kalauzolva, mintha 
elhagyná Mikszáthot stilisztikai leleménye. A Mindenki lépik egyet Maros menti városban játszódik, 
ám névanyaga Kolosy bankelnök k-ivételével seszínű, esetleg Nógrádra, Hontra utal: Apró István, 
Herenczy János, Hortyán Boldizsár, a cipészsegéd meg éppen Kolowotki Mátyás. Borontó megyében 
Fekete Gergely székely nábóbbal s az agyafúrt kortes Király Jánossal lesz dolga Katánghynak, s ezúttal 
csak a góbék, primőrök, ló fők emlegetése festi a képre a helyi színeket. 

De a kivétel ezúttal is erősíti a szabályt: kitűnően ért a mester ahhoz, hogy társadalmi és nemzeti
nemzetiségi hovatartozást, műveltségi szintet névadással jelöljön, névcsokrai többnyire földrajzilag 
és szociálisan egyaránt jellemzőek. És itt nem csupán a vezetéknév meg utónév együtteséről van szó. 
Ez az egység kiegészülhet a predikátummal, ami nem föltétlenül előnyös a friss keletű nemesre. Piroska 
édesapja, Horváth Miklós hiába hangoztatja a „szilvási" előnevét, a bibiti, felsőbogácsi s a Petricsevics-
Horvátok lenézik pálinkafőző névrokonukat, egyik eladó leányát egyenest Rozsólis Rózsinak csúfolják 
(Krk 13 : 68-70.). Általában írónk nem él olyan gyakran a ragadványnevekkel, mint például Vas Gere
ben,5 ámde hatásosan alkalmazza őket: Kápe-rápe Mihálynak címezik Putnokon erőszakos, ravasz, 
latinos iskolázottságú vicebírójukat (Krk 8 : 61.), Szabó Mihály uramat. 

Széles skálája lehet akár a keresztnév következetes mellőzésének, akár a teljes névalakulat elhallga
tásának. Közkeletű a mellékfigurák puszta családnéven emlegetése, meglepőbb, hogy Fabricius utónév 
helyett mindössze egy jelzőben részesül: ifjú. Díszítőjelző ez a javából, mintha csak azt mondanánk: 
gyorslábú Akhilleusz. A sipsirica c. elbeszélésben mindvégig névtelen marad az idős mágnás, akinek 
eladja a leányát Jakodovska, maga Sipsirica is csupán „excellenciás úr" titulussal írja körül a kereszt
apjának. Az efféle névhelyettesítés jobban felszítja a kíváncsiságot, mint a XVIII. század végén elter
jedt titkolózó megnevezések, amelyek a regényhősök nevéből mindössze pár betűt közöltek. Ez utób-

5NAGY Miklós, A regényíró Vas Gereben in Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmá
ból. Szerk. Mezei József, Bp. 1983. 142. 
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bira - mint akkoriban avult epikai fogásra - nem is találtunk példát munkáiban. (Azóta Franz Kafka 
ismét élt vele.) > 

Realista törekvésű szerző nem mondhat le a hitelesnek és jellegzetesnek mondható földrajzi nevek 
alkotásáról sem. Ez a jelenség azonban külön tanulmányt érdemel, amellett Soltész Katalin Az irodal
mi helynévadás c. dolgozatában (Nyr 1958. 60-61.) nagyon sok fontos megállapítást tett már Mik-
száthról. A nagy Palóc írásaiban a helynevek hatalmas tömegére bukkanhatunk, s ő - írótársaihoz 
képest szokatlanul - elkeresztelte a folyókat, hegyeket, utcákat is. Egy-egy jól kiválasztott falunév 
életszerűbbé teszi a vele társított személyneveket, általuk otthonosabban mozgunk az epikai mikro
kozmoszban. Iskolapéldája ennek az a „hasznos útmutató", amely „a voglányi járásban lakó előkelőbb 
és szájasább családokról" szól (Krk 21 : 61.) Noszty Ferenc szolgabíró magánhasználatára. íme erősen 
rövidítve a szöveg: Mezernye. Briskay Péter, Voglány. Wracza Károly, Bárkányban, Török Gábor, 
Kaszád. Korgó Dániel, Alsóüekettyés. Tóth Mihály, Drenk. Palojtay István. 

A névkészletet nemcsak az elütő országrészek, tájak módosíthatják, hanem az időbeli távolság is. 
Nem kell itt föltétlenül a történelmi szépprózára gondolnunk, mert akárhány elbeszélése megírása 
idejénél félszázaddal korábban játszódik, azonkívül az idő dimenziója megjelenik ott is, ahol a szokvá
nyos jelzés ennyi lehetne: „történik napjainkban". Effajta írásaiban felléphetnek öreg emberek, akik 
esetleg egy régebbi kor ízlését őrzik a keresztnevükben. Mivel azonban Mikszáth nem törődött a név
divattal, alig akad olyan munkája, amelyről kijelenthetnénk, hogy a nemzedékek különbsége ebben (is) 
tükröződik. Leginkább még A Noszty fiúm gyanakodhatunk. Itt Noszty Vilmához, Tóth Marihoz, 
Velkovics Rozáliához képest az anyák meg egy matróna utóneve valóban ódivatúnak látszik: Tóthnét 
Krisztinának, Velkovicsnét Zsuzsannának keresztelték, Palojtayné meg éppen Fruzina lett valaha. 

Ennél sokkalta gazdagabb zsákmányt kínál a névkutatásnak a Bach-korszakba helyezett történetek 
vizsgálata. E téma állandóan foglalkoztatta a szerzőt, műveiből összeállíthatjuk az egykori hivatalnoki 
és katonai testület majd minden rangfokozatát, munkakörét, beosztását. Készítsünk hát vázlatos 
jegyzéket. A Plútó, A szökevények, továbbá a Krúdy Kálmán csinytevései alapján. A három megye
főnök között egy színmagyarra is rátalálunk: Kapivary Kapy Ede, Krapotka Leopold, Podrovszky Leo
pold. A Plútó lapjain Klamarik Ede egy járást igazgat, s Kiczka zsandárnak parancsol. A betyár Krúdy 
Kálmánt pedig dr. Szpevák vizsgálóbíró meg Stuhlrichter Stefanovics igyekszik elfogatni. 

Míg a feddéssel elbocsátott Krapotka visszaköltözött Brünn mellé, Kléner Pál ügyész (Homályos 
ügy, Krk 2 : 242.) végleg letelepedett hazánkban, fiai már az Árpád és Töhötöm névvel büszkélkedtek. 
A szokatlan végződésű, részben mássalhangzó-torlódásos családnevek, keresztnevek megmutatták, 
hogy Galíciában, Morvaországban, Ausztriában toborozták viselőiket, akik idegen testként éltek a ma
gyar környezetben. A Plútóban határozott fonetikai ellentétként sorakozik fel a Klamarik Edét körül
vevő falusiak csoportja: Kelemen István bíró, Csabay Mihály korhely nemes, Pataki Erzsébet, a szerető
je, végül KörmÖczy Mártonné, a pletykás szomszédasszony. 

A fekete város történelmi atmoszférájának megteremtésében tekintélyes része van a régi zamatú 
családneveknek, amelyek egyaránt jellemzik a cipszer polgárságot meg a szepességi-felvidéki nemese
ket. A két osztály neveinek eltérő hangzása, jelentése sok asszociációt ébreszt, valósággal fölkészíti 
az olvasót a kirobbanó konfliktusra. (Keveset változtat ezen Mikszáth magyarító gyakorlata, amely 
szerint Sebastian Trückből Trück Sebestyén lesz.) Érdemes idéznünk a Görgey Gyuri meg Fabricius 
párbajánál segédkezőket: ifjabb Máriássy Ferenc, Mecséry Károly, illetve báró Koppen Konrád, Blom 
Miklós. A lőcsei polgárok közül számosan viselnek régies keresztnevet (például Brüneck Máté, Gosz-
novitzer Dávid, Mauks Donát, Mostel Ambrus, a már említett Trück Sebestyén és Unglád Kristóf), 
ugyanezt a megyei nemesekről már nem mondhatjuk el sem itt, sem a Különös házasságban. Ezen nem 
lepődhetünk meg, hiszen írónk általában nem mutatott hajlamot az archaizálásra, A fekete város 
megírásához sem végzett alapos nyelv- és stílustörténeti tanulmányokat. Joggal állapította meg róla 
Bán Imre: „Annál különösebb, hogy ez a páratlan stílusérzék az archaizálásban azonnal megbotlik. 
A regénybe több levél (fiktív levél, N. M.) van beiktatva, de mindegyikben akad néhány feltűnő 
zökkenő... 

6A Krk 23 : 319. idéz Bán Imrétől. Mikszáth archaizálását átfogóan tárgyalja TOMPA József, 
A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Bp. 1972, 173-174. 
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3. A nevek hálózata. Kitekintés 

Egy-egy mikszáthi név ritkán kelt bennünk mélyebb hangulatot, ha kiragadtuk a műegészből, 
és különösen a többi név összefüggésrendszeréből. Más lesz a helyzet, ha nem elszigetelten szemléljük! 
Válasszunk egyetlen péklát: Tóth Mari, Tóth Mihály, önmagukban bizony csekély érzelmi töltésűek, 
még a leánynév jóleső daktüusával együtt is, ám képzeljük melléjük a regény névhálózatát. Velük 
ellentétbe kerülnek az efféle névalakulatok: Nosztaházy Noszty, Nősz vezér utóda, báró Kopereczky 
Izrael, Izsák s végül Labikán Anna, a tatár hercegnő. Ott áll tehát a másik póluson a délibábos múlt, 
a büszkélkedő előnév, a különcködés meg az egzotikum. Tóthékat mindezzel szemben öntudatos 
egyszerűségük emeli ki. Éppen ilyen alapon más neveket is társíthatunk hozzájuk: Stromm ezredes, 
Velkovics György, Nagy István pipametsző. Hivalkodás nélküli valamennyi, s feltűnő, hogy írónk nem 
érez, nem gerjeszt ellenszenvet egyes névalakok idegenszerűsége ellen. 

Végül újabb távlat nyílik, ha az életmű teljes névkészletét tekintjük át: emlékeznünk kell itt arra, 
hogy Mikszáthnál általában rokonszenves embereket kereszteltek Máriának, Mihálynak. Állítsuk 
Tóthék mellé Inokay Máriát (A vén gazember), Schramm Máriát (A szelistyeiasszonyok), idézzük fel 
Lestyák Mihályt A beszélő köntösből vagy Az eladó birtok lapjairól a hasonnevű Marjánszkyt. Inokay 
baronesszen nem fogott a családi önteltség, Lestyák csaknem a Jókai-héroszok jegyét viseli magán, 
s talpig embernek mondhatjuk Marjánszky Mihályt. 

Van az író néwilágának néhány olyan vonása, amelynek még a vázlatos tárgyalásával is adósok 
maradtunk. Ilyen az idegen nevek, főként vezetéknevek nagy tömege, amelyekről a Kritikai kiadásban 
sem esett szó. Szúrópróbák alapján úgy látszik, hogy a szlovák családnevek szemantikailag nem mindig 
közömbösek, noha beszélő névnek se mondhatjuk a legtöbbet Érdekes apróság: Bubenyiknek, Kope
reczky mozgékony, ügyes inasának családneve magyarul Dobos lehetne, egyébként teljes joggal. 
Jóval meglepőbb Sipsirica esete. A szerző ugyan leszögezi: „Mert a sipsirica süldő leányt, bakfist jelent 
lengyelül" (Krk 15 : 88.), mégis eredménytelenül keressük ezt a szót a nagy lengyel-magyar, lengyel
német szótárakban. Megfelelő magyarázattal csupán a hazai polonisták vagy általában szlavistáink szol
gálhatnak majd. 

A nagy Palóctól távol állott a „hazaffyaskodás", az idegengyűlölet minden formája, beleértve 
az antiszemitaságot. Joggal gúnyolódott a magyarkodó Kléner Töhötömön (vö. Homályos ügy) meg 
az ősi dicsőséget kisajátítani kívánó Zrínyi Mór bankosztályvezetőn (Űf Zrinyiász), akik lejáratták, 
ellenszenvessé tették az asszimüans polgárság beilleszkedési törekvéseit Ha íródik valaha ilyen érte
kezés: A századvégi asszimiláció az írói névadás tükrében, ennek jelentős részét teheti ki az ő életművé
nek vizsgálata. 

Ne feledkezzünk meg arról, hányszor csodálkozunk el írásaiban a valóság és a fikció közötti játékos 
bújócskákon. Néhány kompozíciójában (elsősorban az Új Zrínyiászban, a Két választás Magyarorszá
gon címűben) tarkán összekeverednek élő meg kitalált személyek nevei, sőt a regényíró eljegyezteti 
Katánghy Menyus és Blandi Klára leányát a kor ismert férfiszépségével, Fenyvessy Ferenc kormány
párti honatyával. Az írói kommentár ehhez: „De hátha Fenyvessy is költött alak? Az ördög ismeri 
itt ki magát." (Krk 9 : 9.) A probléma, amelyet itt mókásan elhessent magától, igazában csak évtizedek 
múlva okoz fejtörést az alkotóknak, a formabontó művekben válik alapvetővé. 

Nagy Miklós 

A magyar kompara tisztika előtörténete 

A kevésbé differenciált kelet-közép-európai irodalmak fordítással, kölcsönzéssel, olykor utánzással, 
máskor francia, német és angol műfajok, költői magatartások hazai meghonosításával fáradoztak az 
anyanyelvi „poétái mező" kiszélesítésén, sokszínűvé tételén. A XVIII. században fölmerült a kívánság, 
hogy a másutt megvalósult nyelvi és költői eredményeket a hazai irodalomba is átültessék. S ez az igény 
nem csupán fordításokban, hanem elméleti jellegű írásokban (előszavakban, vitairatokban) és irodalom-
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történeti áttekintésekben is szóhoz jutott. A hazai költészet hasonlítása a más költészetekhez jó mód
szernek bizonyult az irodalom differenciáltabbá tételének ösztönzésére. A magyar irodalomban is 
visszhangzott „az antikok és a modernek vitája" (jellemző módon nem elsó'sorban teoretikus értekezé
sekben, hanem egy komikus eposzban), a klasszika és a romantika szembeállítása már az 1810-es 
esztendó'kben is témája volt egy tanulmánynak. Mindenekelőtt Vörösmarty Mihály romantikus költői 
magatartást kifejező eposzai, rövidebb terjedelmű elbeszélő költeményei, drámai, filozófiai mesejátéka 
(Csongor és Tünde) késztették arra a korai magyar irodalomtörténet és elmélet művelőit, hogy végig
gondolják a magyar irodalom helyzetét, megkíséreljék kijelölni a magyar irodalom helyét egy tágabb 
kontextusban, fölmérjék a magyar költészet lehetőségeit, különös tekintettel a romantika (Byron és 
Victor Hugo) vívmányaira, műfajaira. Ezzel párhuzamosan tudatosult az az új szempont, amely a világ
irodalom gondolatának jelentkezésével módosította a nemzeti irodalom meghatározását. A nemzeti 
és a világirodalom „viszonya", hatókörének elemzése az 1830-as esztendők magyar irodalomtörténeti 
és kritikai törekvéseiben lényeges szerephez jut, s e „viszony" jellemzése mindenekelőtt több irodalom 
együttes szemlélésében, egymáshoz hasonlításában, a közös vagy általános vonások kiemelésében reali
zálódik. Egyfelől a szerencsésebb helyzetű irodalmak újabb jelenségeinek ismertetésére kerül sor, 
angol, francia és német folyóiratok cikkeinek általában kivonatos fordítása révén, másfelől az irodalmi 
fejlődés nem egy országra szűkíthető fő tendenciáinak jelzésére. Igényként jelentkezik a „hasonlítás", 
az egyedi jelenségek szembesítése más jelenségekkel, a tudományágak egyetemes érvényű vizsgálati 
módszereinek alkalmazása. A goethei világirodalom-fogalom szellemében a történettudomány, a nyel
vészet, a jogtudomány területén is megfigyelhetjük a törekvéseket, amelyek tágítják az elemzés körét, 
egyetemesebb nézőpontokat sugallnak, és legalább lehetőségek formájában térnek ki a hazai és az euró
pai fejlődés hasonlóságainak és eltéréseinek felvázolására. A drámaíróként nevet szerzett Tóth Lőrinc 
írja: ,,a' népek közt olly közel érintkezések és közlekedési csatornák származnak, hogy az egyiknek 
java 's kára, haladása 's hanyatlása érezhetőleg gyakran elhatározó lag foly be e' másiknak 's csaknem 
mind valamennyinek sorsára". Innen már csak egy lépés az új típusú történelemfölfogás körvonala
zásáig: ,,Mert az egyes nemzeteket - írja Pulszky Ferenc — egy titkos kötelék fűzi össze, belőlök egy 
egészt, emberiséget képezve; és ezen egészből kirántva az egyesnek történetei érdektelen, 's homályos 
egy kép, mert a' részletnek titkai csak akkor fejlődnek ki, csak akkor tűnik ki az előtéren látható 
küzdésnek jelentékenysége, ha a' háttér szemeink elébe nyílik, 's e' tekintetből minden jó nemzeti 
história, némi részben világhistória." 

Itt vagyunk a nemzeti irodalom-világirodalom problémájánál, és két idézet által még közelebb 
jutunk. Az elsőben Toldy Ferenc nyilatkozik meg ekképp: „Jelenkorunk két nevezetes tüneményt 
mutat a' szellemvilágban. A' falak, mik eddig a' népeket elválaszták egymástól, leomlottak, élénk 
közeledés hordja végig az eszmék zászlait kelettől nyúgotig, 's a' világliteratúra fogalma soha sem állt 
közelebb létesüléséhez, mint most. De e' mellett 's egy részint épen a' szellemi öszveolvadás megelőzé
sére, részint a' politicai események következtében, a' népi 's a' nemzeti elem mind nagyobb és nagyobb 
tiszteltetést szerez magának nem csak e* vagy ama' haza tagjai, hanem a külsők előtt i s . . ." 5 Toldy 
Ferenc bizonyító anyaga a svéd, a dán, a holland, a cseh, a lengyel, a magyar és a szerb irodalom. Másik 
idézetünk Jósika Miklós regénye német fordításának előszavából való: „Das prophetische Wort Göthe's 
von einer sich anbahnenden Weltliteratur scheint immer schöner in Erfüllung zu gehen; denn von allen 

xVERSEGHY Ferenc, Rikóti Mátyás (1804). Vö.: FRIED István, Verseghy Ferenc Rikóti Má
tyása. It. 55 (1983) 560-575. 

T. (TELEKI) J. (József), A régi és új költés külömbségeirol. Tudományos Gyűjtemény, 2. 
(1818) 2 : 4 8 - 7 3 . 

3TÓTH Lőrinc, Világpolgárság és honszeretet. Athenaeum, 2 (1838) 2 :46. hasáb 
4PULSZKY Ferenc, Iran és Turan, uo. 3 (1839) 2 : 278. hasáb 
5 S . (SCHEDEL = TOLDY) F. (Ferenc), Külföldi literatura. Figyelmező, 4 (1840) 1 : 12. hasáb 
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Weltgegenden kommen die Bekenner fremder Zungen und bringen dem Geiste der Menschheit und 
dem Fortschritte einer, alle in seinem Dienste Stehenden gemeinsam verknüpfenden Zeit ihre 
buntschimmemden Opfergaben dar."6 

Első következtetésünk csak látszólagosan rejt magában ellentmondást. A világirodalom-gondolat 
ily hangsúlyos megjelenése kapcsolatba hozható és hozandó a goethei allgemein-Menschliche már ko
rábban, Kazinczy Ferencnél is felbukkanó ideájával. Mindazonáltal a nemzeti irodalomban és kritikai 
életben bekövetkezett minőségi változás, nevezetesen a romantika visszavonhatatlan győzelme a klasz-
szika fölött, tette lehetővé a goethei dialektika érvényesülését, az egyes és az egyetemes, a különös 
és az általános és ezzel kapcsolatban a nemzeti és az európai (vagy általános emberi) együttes szem
léletét.7 

Másik következtetésünk az elsőnek továbbgondolása: a magyar irodalomban Vörösmarty Mihály 
merész pályafordulata az 1820-as években a nemzeti irodalomról való gondolkodásra is kihatott. 
Azaz a romantikus költői gyakorlat nyomán alakult ki a romantikát igazoló esztétikai-kritikai felfogás, 
és e felfogás érvényesülése a folyóiratokban lehetővé tette Byron és Victor Hugo széles körű recepció
ját a magyar irodalomban. 

Jellegzetesnek minősíthetjük azt az eddig kevéssé tudomásul vett tényt, hogy amikor Vörösmarty 
Mihály átvette a Tudományos Gyűjtemény szerkesztését (1828-ban),8 akkor megváltozott a folyóirat 
„világirodalmi" kitekintéseinek tárgyköre, az irodalomról és általában a nemzeti irodalomról és műve
lődésről alkotott kép. Egy értekező Cervantesről szólva, szinte csak mellékesen említi: a regény, így 
Cervantes regénye sem „egyedül spanyol földhöz és individualitáshoz van kötve, hanem egyáltaljában 
az emberiséget igénybe veszi 's ezt — charakterekkel". Vörösmarty egy hatnyelvű szótár ismertetése
kor állapítja meg: „A1 gondolkodva olvasók, kik talán a' különböző népek geniusa között ( . . . ) szeret
nének hasonlítást tenni ( . . . ) , haszonnal fogják e' munkát forgathatni." Még ebben az évfolyamban 
lép tovább Toldy, aki a korai hasonlítás legkedveltebb területéről, a folklórból hozza példáját. S teszi 
mindezt az Aurora c. almanach bemutatása ürügyén, jelezve a magyar irodalmi népiesség új állomását, 
s ebben a nemzetiben, népiben ott rejlő általánosat: „Változnak pedig ( . . . ) a külön népek tulajdon 
Charaktere szerént; de mivel, a' köz ember mindenütt közelebb áll a' természethez, minden nemzet' 
népdalainak közös Charaktere az érzés sentimenlahsmusa naiv eléadásban: 's ez teszi, hogy mai nap a' 
népdalok olly nagy kedvességbe jöttek a művelt nemzeteknél. Herder tette rajok figyelmessé a' néme
teket 's majdnem minden nemzetéji közül ada fordításokat (Stimmen der Völker), 's a' serbus dalok 
most a' németektől, az angoloktól és francziáktól örömmel olvastatnak."1 

Ami igen lényegesnek tetszik: törekvés a világirodalomba való belépésre, a Goethe által körvonala
zott és a kölcsönös fordításirodalom révén létesülő világirodalmi egyenjogúság megvalósítására. Ebből 
az aspektusból szemlélve a magyar irodalom fejlődését, az előzmények is más megvilágításba kerülnek. 
Az 1830-as években a magyar klasszicizmus már nem leküzdendő akadálya egy újfajta irodalomnak, 
hanem alacsonyabb lépcsőfok, amelyen túllépve a világirodalmi egyenjogúsághoz vezet az út. „Mert 
ő nem mást akara - írja Szontágh Gusztáv Kazinczy Ferencről - mint mi minden nemzetnél történt, 

Abafi von Nikolaus Jósika. Aus dem Ungarischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von 
G. (Gustav) Treumund (= Steinacker). Leipzig, 1838. VI-VII. 

7 * 
Istvan FRIED, Das Einzelne, das Allgemeine und die Literatur. Slavica Slovaca, 18 (1983) 

180-182. 
FRIED István, Vörösmarty Mihály és a Tudományos Gyűjtemény. ItK, 72 (1968) 644-658. 

9M., Cervantes. Tudományos Gyűjtemény, 15 (1831) 2 :132. 
irt 

V. (VÖRÖSMARTY Mihály), Sprüchwörterbuch, In sechs Sprachen, Deutsch, Englisch, Latein, 
Italienisch, Französich und Ungarisch, von Georg von Gaál. Wien, 1830. Uo. 6 :118. 

11 TOLDY Ferenc, Auróra. Uo., 12 (1828) 11 : 108. 
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melly kifejlett literatúrával bírt vagy bír, a' classica literatura népeinél úgy, mint az új kor fáklya
vivőinél, az olaszok, trancziák és németeknél: mert a' tudomány 's művészet haladása 's terjedése 
mindenütt egy." 2 

Ami tudatosodik: az a nagyobb közösségbe tartozás, a kapcsolatok fontossága. S ezt erősítik az 
elmélet tanulságaival: ez nem magyar sajátosság; bárki, aki ítéletet mond például egy irodalmi alkotás
ról, öntudatlanul is összehasonlít. E szemlélet nem korlátozódik az irodalmi fejlődés értékelésére, 
hanem általánossá lesz. Kállay Ferenc arra mutat rá, hogy „hazai törvényeink' és szokásaink' össze
hasonlításai más nemzetek törvényeivel 's szokásaikkal" a történeti fejlődés hívebb ábrázolását teszik 
lehetővé. „Az illy históriai összeállításoknak érdekes volta annál szembetűnőbb leénd, mivel több 
egyes részei nemzeti törvényeinknek és szokásainknak illy nemű tudományos vizsgálatokra tárgyul 
vétetnek fel, mert végre is a' nemzeti charakterek' sajátosságainak közös eredetére, azoknak kifejlésére, 
elágazásaikra, lassú, időszerűbb változásaikra ez úton legtöbb világosságot lehet terjeszteni, 's az össze
hasonlított részek tömegessége (complexus momentorum) törhet biztos utat helyes következteté
sekre". Egy „hasonlító nyelvészet" című könyvismertetés francia nyelvészt szólaltat meg, aki szerint 
,,a philológia egy nagy nemzetségnek láttatja velünk azon tömérdek népséget, melly az indus tengertől 
az atlantiig 's Ceylon szigettől Islandig ( . . . ) elterül".14 S minthogy összehasonlító szótárak már létez
nek, a következőkben az összehasonlító nyelvtant kell kidolgozni. A nyelvi kapcsolatokat érzékeltető 
„összehasonlító nagy szótár" gondolatával magyar nyelvészek is kacérkodtak. Igaz, az indíték csak 
részben származtatható a komparatisztikai gondolkodásból. Inkább válaszként fogható föl a különféle 
szláv népek nyelvészei által művelt jövevényszó-kutatásra, amely a magyar-szláv nyelvi érintkezéseket 
egyoldalúan interpretálta, s a kölcsönhatások helyett hatásokban gondolkodott. Ezzel szemben a ma
gyar nyelvészeti kutatás tetszetős analógiát idézve, az érintkezések más vonásait emelte ki, s ha az eti
mológia, a nyelvi kapcsolatok kutatási gyakorlatában kevéssé korszerű elveket érvényesített is, az elmé
leti alapozás éppen a komparatisztikai gondolkodás korszerűségét bizonyítja: ,,MintRóma a' legyőzött 
Hellásnak, úgy hódolt a' Magyar hódított népeinek, számos szavait nyelvtárába felfogván, 's azokat 
magyar alakban hajtogatván. De a' legyőzött 's nemes diadalmában osztozó nemzetek is napkeleti 
szavakat kölcsönöztek a' Magyartól; azoknak tehát vélekedése igazítást kíván, kik a' görög, szláv, 
német 's több nyelvek szózatait úgy hasonlítják a' magyarral, mintha csak a' Magyar lett volna képes 
tanulni, amazok pedig nem alkalmatosak valamit a' Magyartól elfogadni. Ki hozhatja kétségbe, hogy 
a' szövetséges vagy ellen felek szinte tanultak a' magyar nemzettől, valamint ez sem késett, kivált 
az új tárgyakban, nyelvének hijányit, vagy avult szavait azoktól pó to ln i . . . " 1 5 Ez a gondolat nem 
hirtelenül bukkan föl a magyar tudománytörténetben; jellegzetes kifejeződése egy tendenciának, 
amely az „önelvű" szemlélettel szemben az 1830-as években mind általánosabb és mindinkább elfoga
dott lesz. Arról van ugyanis szó, hogy az irodalom kérdésföltevései sürgetőleg ösztönözték a tudomá
nyokat (és a kritikát) az egzaktabb, történeti kifejtést igénylő válaszokra. Vörösmarty útja „az egyete
mes lírai részvét" költői megvalósításáig vezetett, a magyar honfoglalás eposzba foglalásától a „tün
dérvölgyek" felidézéséig, az emberiségkölteményig, a szenvedélyek rémdrámába írásáig. Mindezt 
elősegítette tájékozódása a világirodalomban, olvasmányanyaga, amely Tassótól Goethéig, Byrontól 

SZONTÄGH Gusztáv, Kisfaludy Károly munkálkodása' eriticai irányáról. Athenaeum, 3 (1839) 
1 :197.hasáb 

3KÁLLAY Ferenc, Törvények' és szokások' hasonlatossága. Tudománytár, Új folyam, 1 (1837) 
261-262. 

P., Hasonlító nyelvészet (Parallele des langues de l'Europe et de l'Inde ( . . . ) par F. G. Eichhoff 
( . . . ) Paris ( . . . ) , 1836. Figyelmező, 1 (1837) 1 : 69. 

15MAHOVSZKY József', Mutatványok egy a' m. (agyar) nyelv' elemeit fejtegető's egyéb nyelvek
kel ószvehasonlító nagy szótárbei. Tudománytár, 3 (1836) 9 : 6. 

16István FRIED, Historizität und universales lyrisches Mitleid. Slavica, 23 (1983) 5 1 - 5 3 . 
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a spanyol drámáig terjedt, és nem utolsósorban a német irodalmi sajtóig, amelyben bőséggel olvasha
tott az összehasonlító alapon szemlélődő kritikai felfogásokról. Részben ennek a szemléletnek a közve
títése az érdeme az általa négy éven keresztül nem nagy kedvvel szerkesztett Tudományos Gyűjte
ménynek. Ez a szemlélet nem csupán az irodalmi gondolkodás felfrissüléséhez járult hozzá, hanem 
a nemzet, a nép fogalomkörének tisztázásához is. S minthogy a reformkor lendületében ez a fogalmi 
tisztázás mind időszerűbbé vált, és mindinkább találkozott az olvasói elvárásokkal, az összehasonlítás 
módszere is mind újabb területeken érvényesült. Sőt, olykor elhagyta a szorosabban vett tudományt, 
és a nemzetkarakterológia lehetőségeit segített körvonalazni. Ezzel visszatértünk az egyes és a különös, 
a nemzeti és az általános „dialektikájának" problémaköréhez, amely kimondatlanul is ott rejlik Vajda 
Péternek a „nemzet", a „nemzetiség" lényegét meghatározni kívánó fejtegetéseiben. „Van ( . . . ) min
den nemzetnek belső és külső élete; belső élete szerint egy köz idomot vesz magára, melly mindenik 
tagján látható; egy egészet tesz, mellyből egyik tag sem maradhat ki csonkulás nélkül; a' köz erőnek 
( . . . ) mindenik tagon keresztül kell folynia, az egy bizonyos helyen még is öszvegyülekezendőnek, 
honnét szükséges mennyiségben mindenfelé kiárad. A' külső élet által a' mellék nemzetekkel érint
kezésbe, közösülésbe jön; 's ezek által közletesen, a' többi távol nemzetekkel is, honnét egy általános 
idomot nyer, melly szerint a' többiekhez mint ugyan azon nemnek fajaihoz bizonyos arányban és 
hasonlatosságban van." 

A magyar történelemre alkalmazva e tételeket, Pulszky Ferenc ekképp jelöli ki a kutatás irányát: 
azt szükséges föltárni, ,jni a' nemzet történeteiben külső erők' következménye, mi az ország geogra-
phicus helyzetének, a' föld természetének, a' körülfekvő nemzetek befolyásának eredménye". Mind
ezek bemutatása azért fontos, hogy „kivilágolják, mi a' nemzetiségből önállásúan kifejlett". 

Aligha lepődhetünk meg azon, hogy az 1830-as esztendők legszínvonalasabb magyar folyóiratai 
nem elégedtek meg a magyar irodalmi viszonyok, történetkutatás vagy más, társtudományok által 
fölvetett nemzeti kérdések taglalásával, hanem messzibb tekintettek; céljuknak nem pusztán a külföldi 
irodalmi fejlődésre való kitekintést jelölték meg, hanem az újabb irodalom- és történettudományi, 
nyelvészeti, néprajzi stb. módszerek és módszertani eljárások bemutatását, a magyar tudományban 
való alkalmazásuk lehetőségének kipróbálását is. Az újonnan alakult akadémiai folyóirat, a Tudomány
tár, továbbá az igen színvonalas Athenaeum, a Figyelmező, a Társalkodó a legjobb európai folyó
iratok anyagából merített, de a fordításon túl, olyan eredeti értekezéseknek adott teret, amelyek 
a legkorszerűbb módszerek magyar felhasználhatóságát igazolták. A magyar kutatás bekapcsolása 
az európai törekvésekbe: emígy foglalhatjuk össze a szerkesztői szándékokat. S ezen keresztül a ma
gyar kutatás európai színvonalúvá tétele. Ebben a folyamatban nem csekély szerepe volt a kompara-
tisztika gondolata magyar meghonosodásának. Természetszerűleg nem várható, hogy az első lépéseit 
tevő, a világirodalom-gondolatot elméletileg kidolgozni kezdő komparatisztika magyar rendszerének 
kialakítására történjék kísérlet. De az sem kevés, hogy állhatatos szándék figyelhető meg a magyar 
folyóiratokban a komparatisztikai gondolat népszerűsítésére, a vüágirodalmi kitekintés jelentőségének 
elismertetésére. A magyar irodalmi jelenségek mérlegeléséhez - sugallják az értekezések, a részben 
fordított cikkek - nem elegendő, ha a nemzeti irodalom keretei között marad az elemző kritikus. 
Ki kell pillantania az európai fejleményekre is. A Figyelmező című folyóirat programjába emeli a vüág
irodalmi ismertetéseket: „mint literatúrai újságnak tárgya az egyetemes literatura'menetele úgy, mint 
annak egyes, bárminél fogva kitűnőbb jelenései; formái: átnézetek, bírálatok, ismertetések, jelenté
sek ( . . . ) nem kikapva ezt vagy azt, mint czélzás vagy jó szerencse hozza magával, szoros és rendszeres 

17VAJDA Péter,Nemzetiség. Tudományos Gyűjtemény, 10 (1832) 6 : 57. 
PULSZKY Ferenc, Eszmék Magyarország történetének phüosophiájához. Athenaeum (1838) 

2:139. hasáb 
FENYŐ István, Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratok. Az Athenaeum, a liberalizmus esz

méinek központi fóruma, in A magyar sajtó története /., 1705-1848. Szerk.: KÓKAY György. Bp. 
1979.465-488., 469-559. 
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figyelemmel lesz mindenre, mit az olasz, franczia, spanyol és angol, német és szláv, az éjszaki és keleti 
nemzetek' munkássága újat 's közönsegesb érdekűt fel fog tűntetni a' mindennemű tudományos 
's a' szépliteratura mezein". S a folytatás: „Egy kisebb czikkely tárgyai: a' hazai 's külföldi tudomá
nyos intézetek és társaságok' történetei, munkálkodásai, jutalom tételei és osztásai, személyzeti vál
tozásai, tudósokat és írókat illető adatok, necrologok" stb. 

Itt már nem adaptálásról, utánzásról van szó, hanem világirodalom-tudatról. Egyfelől az egyetemes 
literatúra tarthat számot az érdeklődésre, másfelől az egyetemes literatúrába tartozó egyedi (nemzeti) 
.jelenések" tudomásul vétele, „befogadása" segítheti a magyar irodalmat. Az európai és Európán 
kívüli irodalmakkal lépést kell tartania a magyar olvasóközönségnek, a magyar irodalmi közvélemény
nek is. A kimondatlan cél ennek az irodalmi közvéleménynek a megteremtése, kiszélesítése. A magyar 
irodalmi élet eseményei ezért éppen úgy tárgyai a Figyelmezőnek, mint a külföldi irodalmi életéi. 
De szükséges a világirodalmi gondolkodás a helyes kritikai érzék és mérce miatt, valamint a történeti 
szempont érvényesítése miatt is. A már említett Szontágh Gusztáv fogalmazza meg talán a legegyértel
műbben a nemzetinek és a világirodalminak egymást erősítő hatását: 

„Minden nemzeti literatúra, része a világliteraturának, mellyben az emberi nem' eszményi munkás
sága, az igaznak, szépnek és jónak megvalósítása, létünk' boldogsága 's nemesülése egyesül. Teljesen 
kifejlett nemzeti literaturának ezen viszonynál fogva tehát csak azt lehet mondani, melly olly tudomá
nyos és szépliteraturai remekkel bír, mik a mívelt külföldi hasonnemű műveivel kiállják az összehason
lítást, 's benne egyszersmind a' világli teratura remekei hű 's jó ízlésű fordításokban meghonosodtak; 
mert egyedül e' kiterjedésben, a' haladás e' fokán, lehetségig tökéletes eszköze az a' nemzet tudomá
nya, ízlése 's nyelv' művelődésének."21 

A kölcsönös fordításirodalom szempontja éppen úgy helyet kap ebben a fejtegetésben, mint a világ
irodalom alakulásához, színezéséhez valóban hozzájáruló, kiemelkedően fontos nemzeti irodalmi alko
tásé, ugyanakkor a világirodalomba való bekapcsolódás a nemzeti irodalom fejlődésének is záloga. 
Ennek következtében a Figyelmező és a többi folyóirat értekezői különösen fölfigyelnek az irodalmak 
érintkezési formáira. Az újabb francia irodalmi mozgalmakat ismertetve kerül szóba, „minemű befo-

* 11 
lyasok lehete vallyon nemet ország íróinak a Franczia literaturára", másutt egy német irodalom
történetet ismertetve írja egy cikkíró: „Bennünket ( . . . ) nem annyira fő tárgya, mint bevezetéséért 
érdekel, ti. a' franczia 's a' német literatúra párhuzamáért."23 

Nem mondatokat ragadtunk ki, hanem a szerkesztői bejelentés megvalósulását véltük igazolni. 
Erősítésül néhány más példa. A France littéraire 1833. évfolyamában megjelent beszámolót közölte 
magyar átdolgozásban Csató Pál a Tudománytár hasábjain. Innen valók e megállapítások: „Anglia 
és Németország nagy behatással voltak a' jelen franczia költészet sorsaira. Nekik már egypár század 
óta volt eredeti vagyis ollyan literaturájok, melly semmi másnak nem vala másolata, hanem magok' 
a' népek erkölcseinek 's charakterüknek hív lenyomatjok." Szemere Pál közli naplójegyzeteit 
az évtized legjobb magyar regényéről, Eötvös József A Karthausi című művéről. Széles világirodalmi 
háttér előtt vázolja föl a század gyermekének betegségéről szóló mű jelentőségét, belehelyezi a klasszi
cizmus és a romantika csatájának kontextusába, s közben oly kitételek olvashatók, mint: „Vessük ösz-
sze színházunkat a' hellénnel". Vagy: ,,Ki a' Carthausit olvassa, nem jut-e eszébe St Preux és Júlia? 

20Figyelmező, 1 (1837) 1 : Előzéklap 
21 SZONTÁGH Gusztáv, Románok és novellák. Uo., 1 : 180. hasáb 
22Tekintet az újabb franczia poezisra. Tudományos Gyűjtemény, 14 (1830) 12 :119. 
2 1: Histoire de la littérature Allemande (...) précedée d' un parallele entre la France et l'Alle-

magne f.. J Par A. PESCHIER. Párizs-Genf, 1836. Figyelmező, 2 (1838) 1 : 317. hasáb 
24CSATÓ Pál, Franczia költészet a' XIX. században. Tudománytár, 1 (1834) 1. 89. 
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Nem jut-e eszébe Rousseau?" Igényként jelentkezik „a néphit és a babonák poézisének" az eddigiek
nél behatóbb elemzése. Olyképpen, hogy „a különféle nemzeteknél megegyező, de helybéli körülmé
nyekhez képest módosított néphitek, költeményes babonák, 's ezeken épült népmondák" mintegy 
komparatisztikailag mutattassanak be. 

A régi módszerekkel való szakítást Trefort Ágoston hirdeti meg:,,A' krónika a' feudalizmussal sírba 
szállt: a' történettudomány sokáig nem egyébnek, mint név- és számlajstromnak tartatván - új feladást 
nyert ( . . . ) a' történettudománynak minden felekezeti, sőt nemzeti szenvedélyen felülemelkedve, 
lehető magas szempontbúl, minden emberi viszonyra ki kell terjednie 's a' népek' életét merész voná
sokkal föstenie."2 Trefort az elvi megállapítást Magyarország történetírására alkalmazza. Arra világít 
rá, hogy Magyarország soknemzetiségű állam, és ,,a' nem-magyar népességnek is igénye lehet a' törté
netre". 

Mindez visszautal Vajda Péter fejtegetéseire, amelyekben a nemzet és a nemzetiség fogalmát járta 
körül, de érezhetően reagál a Magyarországon élő népek szintén alakulóban levő nemzeti és világiro
dalom-tudatára. Míg a szláv népek költői, elméletírói az összehasonlító szláv néprajz és korai történet 
kidolgozásán fáradoztak, s ezzel párhuzamosan a szláv irodalmi kölcsönösség tételét igyekeztek iga
zolni (mindenekelőtt nyelvészeti érvekkel), addig az 1830-as esztendők magyar kritikai életében in
kább az európai komparatisztika és a vüágirodalmi szemlélet képviselőinek írásai visszhangoztak, és 
ennek következtében a magyar komparatisztika - jóllehet cikkek, fordítások, ismertetések révén -
polgárjogot nyert az irodalom- és a történettudományban. Jellemző gesztusra figyelhetünk föl egy, 
a drámatörténet kérdéseit fejtegető cikkben: ,,Ne gondoljuk, hogy a' pályán is más fokokon haladha
tunk előre, mint mellyeken a' történet tanúsítása szerint más nemzetek haladtak." Az egyetemes 
érvényű hangsúlyozását másutt a nemzeti elem és a nemzeti sajátosságok hangsúlyozása egészíti ki. 
Bajza József írja le egy vitacikkében: „A művészetnek vannak ugyan örök törvényei, általános szabá
lyai, de ezek nem zárják ki a' nemzeti sajátságot, legalább nem szükségképen." Mindenesetre ezek 
„az örök törvények", az irodalmi fejlődés általános szabályai a vüágirodalom gondolatának általánossá 
válásával hozhatók összefüggésbe, egy romantikus évtized jellegzetes megnyilvánulásai, és csak kivéte
les esetben egy normatív esztétika követelései. Ezt igazolja az évtized legérdekesebb és a magyar kom
paratisztika szempontjából is kivételes fontosságú vitája a magyar irodalom jelenkori korszakának meg
határozó jellegzetességéről. Már csak azért is fontos, mert műfajelméletileg közelíti meg az irodalmi 
korszakok kérdését, az irodalom korszerűségének problémáját, valamint az európai irodalmak fejlődé
sét szembesíti a magyar irodalom változásaival. Mindenekelőtt Vörösmarty Mihály pályafutása szolgál; 
tat alkalmat erre a szembesítésre, tudniillik az a ,,váltás", amely stílus- és műfaj történetileg egyként 
végbe ment Vörösmarty költészetében. Az eposzból kiábrándulva a drámában tett kísérletet, a klasszi
ka nagy példaképeit odahagyva a barokk és a romantika alkotóinak művészi módszereit alkalmazta 
a magyar irodalomban. Az érvrendszer, amellyel a vitázok a drámai és az eposzi ,,kor" jellemzésében 
élnek, Herder, Fr. és Au. W. Schlegel, Hugo, részben már Hegel műveiből valók, a vita „anyaga" azon
ban a magyar olvasók és a magyar írók érdeklődését és lehetőségeit tartja szem előtt. Szontágh szerint: 
„A világ az őskor óta ( . . .) haladott, mi részint egészen más körülmények között élünk; a nemzet 
értelmessége, még műveletlen népeknél is, a' sokkal magasabb fokon álló világliteratüra' birtokába jut
hat, 's a' művelt nemzetekkel karöltve haladhat." A továbbiakban ekképp nyilatkozik: „az epos, lyra 

25SZEMERE Pál, A' Carthausi, b. Eötvös Józseftől. Naplómból. Figyelmező, 3 (1839) 158-159. 
hasáb 

26TÓTH Lőrinc, Néphit,'s népbabonák poesisa. Athenaeum, 1 (1837) 2 : 723. hasáb 
27TREFORT Ágoston, Elmélkedések d történettudományról. Társalkodó, 8 (1839) 1 : 37. 
2 8 A. J., Egykét szó a' drámai literatwáról a' görögöktől németekig. Uo., 7 (1838) 1 :108. 
29BAJZA (József), Orosz bajok. Figyelmező, 4 (1840) 140. hasáb 
30SZONTÁGH Gusztáv, Eposi és drámai kor. Uo., 3 (1830) 379-380. hasáb 
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és rege, igazi korszaka a' népek fiatal kora, a' drámáé ellenben azon időpont, midőn a' nemzet' szelle
me férfi korába indulni, a' költészet a' tudománnyal egyesülni kezd: melly fokon aztán a' literatüra 
mindkét ága, egymást támogatva, együtt halad, 's tetőpontjukon teljes virágzásban mutatkoznak, mint 
ezt szomszédink literatürája bizonyítja, kiknél Goethe' és Schiller' kora egyszersmind Herder' és Kant' 
kora is volt". Toldy Ferenc ezzel szemben azt hangsúlyozza, hogy az eposz nem korszerű többé, mivel 
hiányzik a külső és a belső „szükség", „miután az élet 's társi szerkezet' változott formái következésé
ben az epos a' néppiaczról az olvasó szobába, a népajakról a' könyvsajtóba ment át". Mindazonáltal 
soha nem tartja időn kívülinek egy nemzeti hősköltemény írását. 

Az eposz tehát nem tarthat már számot az érdeklődésre, annál inkább a dráma, illetve a regény. 
Ez magyarázza a felfokozott érdeklődést Victor Hugo drámái iránt az 1830-as esztendőkben, ezért 
akarja Vörösmarty Mihály a középszerű francia és német drámákat a maga, e drámák tematikáját és 
módszereit átvevő színműveivel kiszorítani a magyar színjátszásból. De ez magyarázza a Magyar Tudós 
Társaság igyekezetét is a világirodalom legjobb drámái magyar fordításának ösztönzésére. 

A magyar irodalmi élet megfelelő távolságból szemlélte a klasszicizmus és a romantika francia 
híveinek „csatáját", mivel ilyen küzdelemre a magyar irodalomban már az 1820-as esztendőkben sem 
volt múlhatatlan szükség. A vita a romantika javára dőlt el, méghozzá a leghatásosabb érvekkel, tudni
illik Vörösmarty költészetével. Mindazonáltal az irodalmi gondolkodás nem csupán a világirodalmi 
spektrum színesítése érdekében, hanem a fejlettebb és differenciáltabb irodalomkritikai és -tudományi 
módszerek meghonosítása céljából sűrűn fordult a német, a francia és az angol szaksajtóhoz, és az on
nan átvett ismertetések, cikkek az önálló magyar irodalmi gondolkodás fejlődését segítették. Ennek 
az irodalmi gondolkodásnak egyik jellemzője a kitekintés más irodalmakra, a magyar irodalom össze
mérése más irodalmakkal, és irodalmi jelenségek párhuzamainak, igazolást jelentő megfeleléseinek 
keresése. Ilyen módon a magyar irodalom fejleményeit is nemegyszer párhuzamokkal világítják meg, 
például Vörösmarty Mihály műveinek tanulságait együtt látják a külföldi romantikus művekkel. 

A Figyelmező, a Társalkodó, a Tudománytár, az Athenaeum hasábjain szinte valamennyi fontosabb 
európai irodalmi eseményről, műről, alkotásról olvashatunk. Balzac és a spanyol irodalom, Mickiewicz 
és a szerb népköltészet, Lamartine és Byron sűrűn idézett példák, akárcsak az összehasonlító nyelvé
szet és irodalomtudomány külföldi művei. 

A magyar irodalom és a fejlődésnek induló irodalomtudomány, kritikai gyakorlat azonban nem 
csupán jól és ügyesen recipiál, hanem egyre inkább eredeti módon érvényesíti, valósítja meg a kompa
ratisztikai szemléletet. A terminológiával küszködnek még a kritikusok, ritkán sikerül valami újszerűt 
kidolgozni, az önálló magyar rendszertől még messze vagyunk. Mégis, töredékesen, nem annyira az el
méleti, mint inkább a kritikai gyakorlat síkján lesz egyre általánosabb a világirodalmi és a komparatisz
tikai szemlélet, s ezáltal annak tudatosítása, hogy a magyar irodalom része az európai irodalmak együt
tesének. Mindez az 1830-as esztendőkben történik, ekkor teremtődik meg az alap ahhoz, hogy az elő
történet stádiumából a magyar irodalmi gondolkodás átléphessen az igazi történet területére. 

Fried István 

31SCHEDEL (TOLDY) F. (Ferenc), Végszó az eposi 's drámai korról, és drámai literaturáról. 
Uo., 395., 397. hasáb 

^LUKÁCSY Sándor-BALASSA László, Vörösmarty Mihály, 1800-1855. Bp. 1955.86., 111. 
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