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FEST SÁNDOR: SKÓCIAI SZENT MARGITTÓL A WALESI BÁRDOKIG. 
MAGYAR-ANGOL TÖRTÉNETI ÉS IRODALMI KAPCSOLATOK 
Szerkesztette Czigány Lóránt és Korompay H. János, 
Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2000, 725 1. 

Ez egy megkésett kötet, mégis hála a 
szerkesztőknek, Czigány Lórántnak és Ko
rompay H. Jánosnak, meg az Universitas 
Könyvkiadónak azért, hogy ezzel a tisztel
gő főhajtással egy régi mulasztást pótoltak. 
Ez a főhajtás réges-régen esedékes lett 
volna, s nemcsak idő volt rá bőven, de ha 
feltétlenül valamilyen alkalom kellett, 
adódott volna az is: Fest ötvenedik szüle
tésnapja 1933-ban, vagy a hatvanadik 
1943-ban, amelyen az akkor már öt éve 
működő debreceni angol tanszék első 
tanszékvezető professzoraként is ünnepel
hette volna őt egy ilyen kiadvánnyal a 
szűkebb szakma, a magyarországi anglisz
tika, vagy általában is a magyar iroda
lomtudomány, nem beszélve arról, hogy a 
halála, 1944 óta eltelt több mint fél évszá
zad alatt mennyi idő lett volna erre, s ha 
netán megint csak alkalomra, évfordulóra 
vártak az illetékesek, önként kínálkozott, 
azaz kínálkozott volna az is: 1983, Fest 
születésének centenáriuma. 

Hazai, sőt nemzetközi politikai okai is 
lehettek annak, hogy az említett alkalmak
ra nem jelent meg Fest írásaiból gyűjte
mény; a nagypolitika széljárása, közvetle
nül vagy közvetve, sajnos, mindig hatott a 
magyar kultúrpolitikára és magára a kultú
rára, a hazai anglisztikára meg különösen 
is. De tagadhatatlan, hogy a hivatalos, a 
„látható" politizálás ellenében, leginkább 

éppen a kultúrpolitika és a kultúra terüle
tén érezhetően, néha látványosan érvénye
sült egy angol orientáció a két világháború 
közt, sőt a háború alatt is. A sárospataki 
református gimnázium angol tagozatának 
létesítése 1931-ben országos esemény volt, 
ha politikailag talán nem keltett is feltű
nést, de már a debreceni egyetem brit
magyar közös akaratból és együttműkö
déssel alapított angol tanszékének megnyi
tását 1938-ban, egy évvel a második 
világháború kitörése előtt aligha lehetett 
csak örvendetes oktatás- és művelődésügyi 
eseménynek tekinteni. Fest politikai fel
hangokban gazdag székfoglaló beszédben 
taglalta az új tanszék rendeltetését és 
létjogosultságát és a maga tanszékvezetői 
feladatait, egyebek közt ilyeneket mondva: 
„művelődésünk jóval szegényebb volna, 
ha Anglia szellemi életével szemben 
elzárkóznánk, de művelődésünk önállósá
ga is veszedelembe kerülne, mert minél 
egyoldalúbb külföldi hatás alá kerülünk, 
annál kevésbé tudunk ellenállni az idegen 
eszme erőteljes hódításának. [...] Anglia 
mérhetetlen szellemi és erkölcsi kincses
tárához közelebb fogunk férkőzhetni, gaz
dagon áramló ösztönzést fogunk onnan 
meríthetni, de egészséges egyensúlyt is 
nyerünk onnan, ha esetleg más irányból 
fenyegetne a szellemi egyoldalúság sok
szor érzett hatalma. [...] Az eszmék har-
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cában az angol példa vonzott. Néha ösz
tönszerűleg, máskor tudatosan követtük. 
Anglia tanításait szívesen vettük, mert e 
tanításokban van valami, ami a magyar 
lélek legmélyebb ösztönével kongeniális: a 
szabadság." (496-502.) 

Kevésbé nyilvánvaló politikai célzá
sokkal, de ugyanilyen missziós tudattal 
hirdette az angol kultúra minél alaposabb 
megismerésének szükségességét egy ko
rábbi beköszöntő beszédében, 1911-ben, 
amikor a budapesti gyakorló gimnázium 
tanára lett. Javasolta, hogy az angol nyelv 
tanítását vezessék be a magyar gimnáziu
mokban, amit az illetékes körök fel is 
karoltak, a javaslat megvalósítása azonban 
az első világháború miatt elakadt. Fest 
egész közoktatásunkra nézve is üdvösnek 
érezte volna, ha az angol nyelv és ezzel 
együtt az angol kultúra, az angol életforma 
tanulmányozása általánossá válik, mert 
meg volt róla győződve, hogy az ango
loktól sok olyat tanulhatunk meg, amit 
Jelenlegi tanítómestereinktől, a németek
től és a franciáktól nem." (Angolul idézi 
GÁL István, In memóriám Sándor Fest, 
Angol Filológiai Tanulmányok, új folyam, 
1[1963], 10.) S természetesen ezt az al
kalmat is megragadta, hogy az angol-ma
gyar kulturális és történeti kapcsolatok 
kevéssé ismert vagy feledésbe merült 
példáinak felderítését, rendszeres kutatását 
szorgalmazza, ezzel is segítve az áldásos, 
termékenyítő hatású angol szellem be
áramlását. Ennek a beköszöntőnek a szö
vege csak a gyakorló gimnázium 1911/12. 
évi értesítőjében jelent meg, s Gál István, 
Fest feltétlen, odaadó híve, aki idézett 
emlékező cikkében érdeme szerint méltatta 
Fest munkásságát, bő szemelvényeket 
közölt a beszéd szövegéből, és fájlalta, 
hogy Fest beérte tanárkollégák szűk köré

vel mint közönséggel, pedig szerinte, ha a 
Nyugatban, a kor vezető irodalmi folyó
iratában teszi közzé nézeteit, azok irodal
munk alakulására is hatással lehettek vol
na, így lett volna-e vagy sem - nem tu
dom, azt azonban sajnálom, hogy az érte
sítőben eltemetett szöveg ebbe a kötetbe 
nem került be. 

Gál István cikke, majd Maller Sándor 
részben szintén „in memóriám" jellegű, 
személyesebb hangvételű írása az Iroda
lomtörténet 1984-iki évfolyamában lénye
gében nem változtatott azon a tényen, 
hogy 1945 után egy igen szűk kis szakmai 
körön kívül Fest Sándornak még a neve is 
ismeretlenül csengett, de ennek a szűk 
körnek a tagjai is alighanem zavarba jöttek 
volna, ha megkérdezik tőlük, mit ismernek 
Fest életművéből. Felmerülhet a gyanú: 
csak az írásait hozzáférhetővé tevő kötet 
megjelentetése hat-e ma megkésettnek? 
Nem voltak-e megkésettek maguk az írá
sok, már keletkezésük idején? Nem volt-e 
Fest is megkésett, anakronisztikus jelen
ség? Az a fajta tudományosság, amelyet 
képviselt, egyesek szemében kicsit 19. 
századinak tűnhetett, és nem is kicsit né
metnek. A „német" jelző az ő esetében 
persze csak a módszerre vonatkozhat, 
hiszen egyébként ő ismételten, követke
zetesen éppen azt igyekezett bizonyítani, 
szinte megszállottan, hogy Magyarorszá
got nemcsak német szellemi hatások érték, 
illetve hogy a más hatások nemcsak német 
közvetítéssel jutottak el hozzánk, s han
goztatta ezt már akkor, amikor a német 
szellemi függőség nem volt világnézetileg 
vagy aktuálpolitikailag olyan veszedelmes, 
mint debreceni székfoglalójának elmondá
sa idején. Ezért is lett számára harci fela
dat annak bizonyítása, hogy a 19. század
ban egyre nyilvánvalóbb sokrétű angol 
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orientáció gyökerei a reformkornál jóval 
előbbre, a 16-17. századra, sőt a közép
korra nyúlnak vissza, s e korai angol-ma
gyar történelmi és szellemi kapcsolatok 
kutatásával mélyebb és szélesebb medret 
akart ásni a kívánatos angol hatások be
áramlásának. Ehhez azonban - a hazai 
szakirodalomban jórészt új témákról lévén 
szó - óhatatlanul az aprólékos adatgyűjtés 
és -közlés, a mikrofilológia olyan módsze
reivel kellett dolgoznia, amelyeket bizo
nyos körökben illett lefitymálni. Hatvány 
Lajos 1908-ban német nyelven publikált 
könyvet „a tudni nem érdemes dolgok 
tudománya"-ról, ezen elsősorban a klasz-
szika filológiát értve, de szellemesen go
nosz meghatározását nem nehéz általában 
is a filológiára vonatkoztatni. Lukács 
György pedig még 1949-ben is szükséges
nek tartotta, hogy az idegen irodalmakban 
fellelhető magyar vonatkozások kutatását 
„filológiai piszmogás"-nak minősítse, 
ahogy ezt Czigány Lóránt idézi a Fest-
kötet Bevezetésében (IX). 

Fest esetében nemcsak arról volt szó, 
hogy olyan témákkal foglalkozott, ame
lyek kutatásának, feldolgozásának alig volt 
előzményük, s ezért kellett nullpontról 
indulnia, adatgyűjtéssel, anyagfeltárással; 
nem voltak jelentős előzményei és ered
ményei magának a diszciplínának, a ma
gyarországi anglisztikának sem. Koltay-
Kastner Jenőnek az 1948-ból való, de az 
Akadémián akkor már el nem hangzott s 
először csak most, ebben a kötetben publi
kált emlékbeszédéből tudjuk, hogy Fest 
Sándor 1902-ben a budapesti egyetem 
bölcsészkarán magyar-német szakra irat
kozott be; akkor ott angol oktatás, főleg 
nyelvoktatás, csak lektorátusi szinten folyt. 
Bár Fest eljárt az akkor már néhány éve 
lektorként működő Yolland óráira, első

sorban a magyar nyelvész Simonyi Zsig
mondtól és a német irodalmár Heinrich 
Gusztávtól kapott tudományos indítást, és 
tőlük tanulhatta meg azt a módszert, ame
lyet majd anglistaként alkalmazott. De 
tagadhatatlan, hogy a tudósként jelenték
telen, publikációiban legfeljebb a népsze
rű-tudományos szintet elérő Yollandnál is 
találhatott az angol-magyar irodalmi kap
csolatok körébe vágó munkákat, pl. egy 
cikket Walter Scottnak Jósika Miklósra 
gyakorolt hatásáról, vagy Yolland böl
csészdoktori disszertációját Bowring Pető
fi-fordításairól. 

Hogy Koltay-Kastner szerint Fest „a 
magyar célú angol filológia úttörője és 
megteremtője" (XIII), esetleg jelenthetné 
azt, hogy csak a magyar célú filológiát 
kellett megteremtenie, mert egyébként a 
diszciplína már virágzott; de amikor 
ugyanebben az emlékbeszédben „a cse
csemő anglisztikádról olvasunk, „amelyet 
Fest Sándor tartott keresztvíz alá" (XVII), 
nyilvánvaló, hogy Koltay-Kastner az 
1912-ben egyetemi tanárrá kinevezett Yol
land és budapesti tanszékének működését 
egyszerűen figyelembe sem vette: mintha 
nem is lettek volna. Ha a magyar célú 
angol filológia művelésére Fest valahon
nan indítékot kapott, az nem a Yolland-
tanszék volt; sokkal inkább az 1907-ben 
induló Magyar Shakespeare-tár, vagy Ba
yer József 1909-ben kiadott alapműve: a 
Shakespeare drámái hazánkban. Hogy 
nem Alexander Bernát 1902-ben megjelent 
Hamlet-könyve mutatott neki irányt, annak 
több oka lehet; nemcsak szellemi alkata, 
egyetemi mestereinek hatása és példája 
terelte az angol-magyar érintkezések, kap
csolatok kutatása felé, hanem az a meg
győződése is, hogy ennek „a speciális 
feladatnak a megoldásával kétségtelenül 
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maga az általános anglisztika is erösebb 
gyökeret fog verni a hazai szellemi talaj
ba" (497) - ahogy ezt debreceni székfog
lalójában megfogalmazta. Azt is pontosan 
tudta és hirdette, hogy az új tanszéknek 
milyen profilt akart adni. A 17. századi 
magyar-angol érintkezésekről szólva úgy 
vélte, hogy „az idevágó kutatómunkának 
elvégzése a debreceni angol tanszék speci
ális feladataihoz tartozik" (501). De szem
határa jóval messzebbre terjedt a tanszék 
látókörénél. Amikor azért is hangoztatta az 
angol-magyar kapcsolatok, érintkezések 
kutatásának fontosságát, mert meggyőző
dése szerint ez a „kutatómunka világossá
got fog vethetni a magyar műveltséget 
érintő kérdésekre is, [...] mérlegelni és 
értékelni fogja tudni az angol irodalomnak, 
gondolatnak, szellemnek a magyar kultú
rára gyakorolt hatását", fejtegetését így 
zárta: „E feladat elől hazai anglisztikánk
nak nem szabad kitérnie." (502.) 

Ha a Magyar Shakespeare-tár és Bayer 
munkája hathatott is rá szemlélet és mód
szer dolgában, nem érezte elsőrendű fela
datának, hogy beálljon az alkatához 
egyébként jól illő magyar Shakespeare-
filológia művelőinek egyre gyarapodó 
csapatába, csak néhány rövid cikkel gaz
dagította a magyar Shakespeare-irodalmat. 
Úgy érezte, hogy ezen a területen jó kutató 
és feltáró munka folyik nélküle is. „Shake
speare hatásáról szóltam a legrövidebben. 
Alapos munkák teszik feleslegessé a rész
letezést. Némely lényegtelen kiegészítés 
mellett csupán arra szorítkoztam, hogy a 
shakespeare-i hatást dolgozatom kereteibe 
illesszem" (302) - írta Angol irodalmi 
hatások hazánkban Széchenyi István fellé
péséig című, az Akadémián 1917-ben 
felolvasott hosszabb dolgozatában. Van 
ugyan olyan cikke, mint Az Ahogy tetszik 

első nyoma irodalmunkban {Magyar 
Shakespeare-tár, 1916), vagy még nem 
„magyar célú" írása is, mint a Mikor írta 
meg Shakespeare Hamletjét? (EPhK, 
1915), de érdeklődése inkább Shakespeare 
kortársaira terjedt ki, sőt egész korára, pl. 
Magyar vonatkozások egy Shakespeare -
korabeli drámában, Philip Massinger The 
Picture című darabjában {Magyar Shake
speare-tár, 1912), Magyar vonatkozások 
Marlowe drámáiban (It, 1912), Magyar 
vonatkozások Ben Jonson műveiben 
(EPhK, 1913), Mit tud a Shakespeare-
korabeli angol irodalom Magyarország
ról? {Magyar Shakespeare-tár, 1913), 
Adalékok a Shakespeare-korabeli iroda
lom magyar vonatkozásaihoz {Magyar 
Shakespeare-tár, 1916). 

Az irodalmi érintkezések, kapcsolatok 
mellett egyre nagyobb számban és súllyal 
jelentkeznek a történetiek Fest témái kö
zött, s már érdeklődési körének ilyen irá
nyú tágulását jelzik a kora 10-es évektől 
kezdve szaporodó cikkei angolok magyar 
tárgyú beszámolóiról, Magyarországon 
megforduló angol utazók útleírásairól, 
itteni élményeiről. Ezek az angol híradá
sok jórészt a 19. századból valók, de akad
nak korábbiak is, pl. Sydnam Poyntz an
gol katona kalandjai Magyarországon 
(TörtSz, 1914), a harmincéves háború 
idejéből, vagy Sutton angol követ levele 
Zrínyi Ilona temetéséről (TörtSz, 1917), 
1703-ból. Eleinte ritka kivételnek számít, 
ha egyszer-egyszer a 16. századot megelő
ző korokban keres példát akár irodalmi, 
akár történeti érintkezésekre. Ilyen a Sir 
John Mandeville The Voyage and Travaile 
of the English Knight című, a 14. század 
második feléből származó munkának 
glosszányi terjedelmű említése e Refer
ences to Hungary in Early English Lit-
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erature című, egyébként is rövid közlemé
nyében, amely a népszerűsítő Hungarian 
Spectatorben jelent meg 1913-ban, vagy a 
következő évben az Ungarische Rund-
schauban közölt német cikkében, amely
nek témája: Magyarország a középangol 
románcokban. 

A 30-as évek közepe tájától feltűnően 
megszaporodnak a középkori témák. Fest 
1934-ben terjedelmes tanulmányt publikál 
a Budapesti Szemlében Magna Carta -
Aranybulla címmel, amelyben az angol és 
a magyar alkotmány e két fontos doku
mentumának hasonlóságait vizsgálja. 
„E nagy horderejű kérdés, van-e a Magna 
Carta és az Aranybulla, Európának e két 
legrégibb alkotmány formája között oko
zati hasonlóság, még nem látszik véglege
sen megoldottnak, különösen nem, ha a 
kialakult véleménnyel össze akarjuk 
egyeztetni mindazt, amit az egykorú angol 
és magyar szellemi érintkezésről tudunk. 
E dolgozatban csakis az angol és magyar 
érintkezéseknek szűk és sokszor el
elakadó ösvényén keressük az összekötő 
kapcsolatot a két híres szabadságlevél 
között, és ha a felette gyér, egymástól 
elszigetelt adatok összeegyeztetésével, 
értékük mérlegelésével, a tények egymás
ba kapcsolódó logikájának kimutatásával 
meg tudjuk könnyíteni annak a hídnak 
megépítését, amely az Aranybullától a 
Magna Carta felé ível, akkor a történettu
dománytól kell a felvetett kérdésre választ 
várnunk: vajon elég szélesnek találja-e az 
angol és magyar érintkezések felületét 
arra, hogy belőle az angol szellemnek a 
távoli Magyarország felé való áradására 
tudjunk következtetni? És akkor önmagá
tól oldódik meg a sokat vitatott kérdés: a 
két régi alkotmány közötti hasonlóság a 
véletlen különös játéka-e, egy nagy általá

nos szellemi áramlatnak egymáshoz ha
sonló, de egymástól teljesen független 
kifejezése, vagy csakugyan az angol szel
lem hatását kell ősi alkotmányunk formá
jában és tartalmában keresnünk?" (121.) 

Abban, hogy Fest a történettudománytól 
vár választ, benne van az is, hogy ő magát 
a történettudományon kívül állónak érzi, 
ezért illetéktelennek a válaszadásra. Két
ségtelen viszont, hogy nem pusztán anya
got gyűjt, tényeket tár fel és így a történé
szek keze alá dolgozik; azzal, hogy az 
összegyűjtött adatokat kombinálja, értéke
li, „a tények egymásba kapcsolódó logiká
ja"-! keresi, történészi munkát végez, s az 
Aranybullától a Magna Cartáig ívelő híd 
megépítésén maga is fáradozik, nyilván 
eleve feltételezve a két dokumentum, illet
ve a két alkotmány közötti „oksági hason-
lóság"-ot. Vagyis van egy koncepciója, 
amelyet szeretne a történettudomány által 
igazolva látni, s bár maga minden tőle 
telhető érvet, bizonyítékot felvonultat, az 
egyértelmű - igenlő - válasz kimondásától 
tartózkodik. Nagyon tanulságos írásának 
befejezése; ebben egyebek közt azt írja 
Fest, hogy egy keresztes háború „oly sze
mélyes érintkezés lehetőségét adta magyar 
főpap - Tamás egri püspök - és angol 
bárók között, mely szinte kétségtelenné 
teszi a Magna Carta tartalmának, szelle
mének megismerését magyar részről." 
A lehetőség persze csak lehetőség, nem 
bizonyosság, mint ahogy az sem egészen 
kétségtelen, ami csak szinte az. Néhány 
sorral lejjebb azt olvassuk az „Aranybulla 
három főpapjáról", hogy „az angol szabad
ságlevelet [...] kétségtelenül volt alkalmuk 
megismerni, tanulmányozni." (144.) De 
hogy éltek-e az alkalommal, az már nem 
kétségtelen. Egyébként ilyeneket olvasha
tunk: ismerhették-e, lehetett alkalmuk; s 
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Fest álláspontját inkább gyengítik, mint
sem erősítik azok az érvek, amelyeket 
kérdés formájában ad elő: „Az Aranybulla 
szerkesztésénél, megvitatásánál e három 
prelátusnak szeme ne esett volna az angol 
szabadságlevélre, a magyar alkotmányos 
szabadságok kodifikálásánál ne plántáló-
dott volna át egy-egy gondolat a Magna 
Cartából?" S miután Fest megállapítja, 
hogy a Párizsból hazatérő klerikusok 
„nemcsak a francia, hanem - bár szeré
nyebb mértékben - az angol szellem által 
gazdagodva tértek haza", megint csak 
kérdéssel érvel: „E nagy, termékeny hatá
sok mellett nem természetes-e, ha Nyugat
ról származtatjuk az Aranybulla új gon
dolatait, főleg az ellenállás jogának esz
méjét? és anakronizmus-e, ha az Arany
bullában megnyilatkozó angol szellemről 
beszélünk? És ki közvetítette volna jobban 
ezt az előttünk amúgy sem teljesen isme
retlen új szellemet, mint az angol szárma
zású főpap, a nagy műveltségű 'Robertus 
Anglicus'?" (144.) Ám a „kétségtelen" 
bizonyosság ellenében - talán meglepően 
- Fest sejtést, homályt, rejtélyességet em
leget a tanulmány teljes egészében idézni 
érdemes záró bekezdésében: „Azt hiszem, 
adalékaim némi kis fényt fognak vetni e 
gondolatokban, művelődési hatásokban 
oly gazdag kornak egy sokat vitatott kér
désére. És jogunk van a részletkutatás 
világánál mélyebb és változatosabb szel
lemi életet sejteni, mint amilyent isme
rünk. Távoli homályba burkolt korokkal 
úgy vagyunk, mint a metafizikai világgal: 
gazdagabbak, rejtélyesebbek, mint ami
lyeneknek képzeljük. Talán azokra is illik 
Hamlet szava: 

There are more things in heaven and earth, Horatio, 
Than are dreamt of in your philosophy." (144.) 

Az Aranybulla-téma láthatólag fontos 
Festnek: még 1934-ben kiad róla egy rövid 
cikket angolul a Danubian Reviewban, 
majd franciául a Nouvelle Revue de 
Hongrie-ban, 1935-ben, s ugyanebben az 
évben rádióelőadást is tart róla, ami jelzi, 
hogy ez a kutatómunka aszkézisét lelkesen 
vállaló tudós az ismeretterjesztéstől, a 
tudománynépszerűsítéstől sem idegenke
dik, s kész a legelőkelőbb szakfolyóirato
kon kívül akár napilapokban is publikálni, 
vagy az Akadémia, a Történelmi Társulat 
felolvasó termeinek válogatott, kis közön
ségén kívül a rádión át a legnagyobb nyil
vánossághoz szólni. Az Aranybulla-cikkek 
megjelentetése, ha talán nem is kiinduló-
vagy fordulópontja, mindenesetre fontos 
állomása egy már korábban megindult 
folyamatnak, amelyet idézett akadémiai 
emlékbeszédében Koltay-Kastner úgy jel
lemez, hogy „Fest Sándor Heinrich Gusz
táv-típusú filológusnak indult és Bédier-
szabású irodalomtörténésszé fejlődött", de 
siet hozzáfűzni: „Régi anyaggyűjtő lelki
ismeretessége azonban most sem tagadja 
meg magát." (XXIX.) 

Már egy jóval korábbi fontos tanulmá
nya, az említett Angol hatások hazánkban 
Széchenyi István fellépéséig (1917) sok 
mindent előlegez az Aranybulláról szóló 
írások és az azokat követő cikkek szemlé
leti és módszertani sajátosságaiból, ame
lyek Fest tudósi pályájának a Koltay-
Kastner által említett módosulását jellem
zik. De Fest ebben a tanulmányában is 
egyértelműen hitet tesz az adatok fontos
sága mellett: „A függelék, amely egyma
gában nagyobb terjedelmű dolgozatom 
általános részénél, az adatok tömegével 
támogatja fejtegetéseimet." S akár tudósi 
hitvallásnak is olvashatjuk a következő 
mondatot: „Itt is arra irányult minden 
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igyekezetem, hogy olcsó elméletek helyett 
megbízható tájékoztatást nyújtsak." (302.) 
Ebben a viszonylag korai írásában is gyak
ran bukkannak fel ilyen kifejezések: „úgy 
látszik" (303), „másrészt nem lehet tagad
ni, hogy bizonyos mértékig..." (308), 
„Lehet, hogy a későbbi erdélyi anglománi
ának [...] talán van némi gyökere..." (uo.), 
„Úgy találjuk, hogy különösen az erdélyi 
református egyház hagyományai olvad
hattak be" (uo.), „bizonyára nem ismétel
hette volna meg" (310), az új művelődési 
áramlatnak „bizonyos mértékig már meg
alapozott talaja volt" (uo.), „Lehet, hogy 
[Széchényi Ferenc] már a Theresianumban 
töltött idő alatt [...] megismerkedett az 
angol nyelvvel, [...] lehet, hogy Denis 
egyénisége volt rá hatással, [...] arra nézve 
nincs adatunk, hogy a magyar főúr figyel
me mikor irányul először Anglia felé. 
Valószínűleg akkor kezdődött az érdeklő
dése, amikor..." (312), „Londonba visz-
szatérve - úgy látszik - az ország politikai 
viszonyai, alkotmánya érdeklik leginkább, 
bár útinaplójában feltűnően kevés a politi
kai vonatkozású megjegyzés" (313), „Va
lószínűleg ö [Esterházy Pál Antal] Thacke
ray 'magyar nábob'-ja a Hiúság vásárá
ban" (314); és a filológiai tisztesség mulat
ságos példája: „Saját véleményem, ame
lyet azonban nem tudok adattal támogatni, 
az, hogy Bolyai Göttingában tanult meg 
angolul." (334-335.) 

A témakörök bővülése és a lankadatlan 
gyűjtőmunkával feltárt adatok bősége 
elodázhatatlanná tette az anyag rendszere
ző feldolgozását, s Fest egy cseppet sem 
könnyű dilemma elé került. Látnia kellett, 
hogy az, amit összegyűjtött, kinőtte az 
„adalékok" vagy „vonatkozások" jellegű 
cikkek kereteit, s nemcsak terjedelmi, 
hanem tartalmi, műfaji okoknál fogva is. 

De bármilyen gazdag volt is ez az anyag, 
egyértelmű, adatokkal körülbástyázott -
hogy úgy mondjam, „légmentesen záró" -
megállapításokat nem mindig lehetett 
levezetni belőle. Hézagok, homályos fol
tok csakúgy akadtak benne, mint ellent
mondások, s olyan mennyiségű és súlyú 
adatok felbukkanását nem lehetett remélni, 
amelyek ezeket pótolni, áthidalni tudták 
volna. Maradt tehát a tudósi fantázia, sej
tések, kombinációk, személyes vélemé
nyek, Ötletek, feltevések, elméletek, csupa 
olyasmi, amitől pályája előbbi szakaszá
ban Fest finnyásán, szinte tüntetően elzár
kózott. Hogy mi vitte rá korábbi merev 
álláspontjának lazítására, sőt feladására, 
csak találgatni lehet. Talán a hatalmas 
anyag puszta tömegével - mondhatni: 
tehetetlenségi nyomatékával - taszította 
Festet egy olyan útra, ahonnan már nem 
volt visszatérés; de hát ez végül is folyta
tása volt annak az útszakasznak, amelyet 
addig adat- és anyaggyüjtőként megtett. 
Lehet, hogy Fest maga is logikusnak, sőt 
elkerülhetetlennek érezte a továbblépést, 
esetleg tudósi erkölcsi kötelességének is, 
hogy a felgyülemlett hatalmas anyag rend
szerezését, értelmezését, összefoglaló 
feldolgozását ő maga végezze, mint aki 
erre végül is a legilletékesebb. 

Fejlődéstörténetének jellemző doku
mentuma az első Aranybulla-cikknél kö
rülbelül egy évvel később keletkezett írá
sa: A legrégibb érintkezés Anglia és Ma
gyarország között (Budapesti Szemle, 
1935). Ennek középpontjában a jeruzsále
mi zarándokútján 1012-ben Ausztriában, 
Stockerau környékén vértanúságot szen
vedett ír zarándok, Col man története áll. 
Fest hangsúlyozza, hogy a legendát külön
választja a valóságtól, ahogy az el is vár
ható egy olyan filológustól, aki a tényeket, 
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adatokat úgy tiszteli, mint ő. A legenda
képződés során felmerült, hogy Colman II. 
Malachiás írországi király leszármazottja, 
vagy talán Malcolm skót király fia. 
„A királyi származásról való hír azonban 
éppúgy a legenda birodalmába tartozik, 
mint a Colman halála után megesett cso
dák." (4.) Akire Fest hivatkozik: „Egy 
Aloldus de Peklarn, 'III. Adalbert osztrák 
őrgróf káplánja', jóformán kortársa [...] 
Col mannák", de amit a továbbiakban róla 
mond, kételyeket ébreszt még a létezését 
illetőleg is, s állításainak történeti hitelét, 
forrásértékét ugyancsak kérdésessé teszi. 
„Ennek az állítólagos Aloldusnak feljegy
zései egy sokat vitatott krónikában (No-
tulae Anecdotae) maradtak fenn. Igaz, 
hogy magáról Aloldusról semmit sem 
tudunk, hogy a feljegyzések szavahihető
ségéhez ilyenképpen sok kétség fér, hogy 
ezt a 'krónikát' általában hamisítványnak 
tartják, de bármint legyen is, bármily hitelt 
vagy kétkedést érdemeljen is ez a krónika, 
az az egy bizonyos, hogy a Colman-
legenda történelmi alapját sokkal tisztáb
ban látjuk a Notulaeban, mint a legenda 
későbbi, kiszínezett változataiban. Bizo
nyos józanságra ismerünk az egyszerű 
előadásban, mely szerint Colman zarándok 
az 1012. esztendőben Írországból jött. 
Királyi eredetről, Skóciáról semmit sem 
említ. Ezt kell történelmi valónak elfogad
nunk." (4-5.) „Az e korban sürün használt 
ír névnek megegyezése 'Aloldus' (?) egy
szerű előadásával [...] megerősít bennün
ket abban a nézetünkben, hogy semmi 
okunk sincs kételkedni a mi Szent Colma-
nunk írországi származásában." (5.) De: 
„Jóval bonyolultabb a magyar király sze
repének tisztázása a Colmanról szóló le
gendakörben. Valamennyi változat tud 
arról, hogy a magyarok királya a szent 

ereklyét [Colman Melkben eltemetett cso
datévő holttestét] megszerezte, azt azon
ban rövid idő múlva visszaadni kénysze
rült. [...] De általában Péter magyar királyt 
említik a középkori források. A nagy tu
dományú, magyar származású Kollár 
Ádám is ezen a nyomon indulva, színes 
bőbeszédüséggel részletezi Péter király 
kívánságát, kérését..." (Uo.) Ezek után 
kissé meglepő a cikk folytatása: „Melyik 
magyar király hozatta tehát Colman holt
testét Magyarországra, Szent István-e, 
vagy Péter? A melki bencések történetét 
[...] a melki kolostor levéltárnoka írta 
meg. Szerinte a legenda összes kézirata 
Péter király nevét említi, az osztrák őrgróf 
pedig I. Henrik. A Colman-legenda szá
mottevő változatai szerint ettől az I. Hen
rik őrgróftól öccse, Poppo trieri érsek útján 
kérette a magyar király a holttestet. Ha 
ennek a királyi megkeresésnek volna tör
téneti alapja s ha Colman holtteste [...] 
csakugyan Magyarországra került volna, 
akkor az csak 1018-ig történhetett, mert 
ebben az esztendőben halt meg I. Henrik 
osztrák őrgróf. A legenda ilyen értelmezé
se szerint a kegyes Szent István szerezte 
volna meg - bár csak rövid időre - a melki 
templom híres ereklyéjét az 1018. eszten
dő előtt." (Uo.) 

A sok „volna" elbizonytalanítja az olva
sót; de az is, amit Aloldusról, a Notulaeról 
mond Fest, annyira ellentmondásos, érv
nek annyira ingatag, hogy egyértelműen ő 
sem foglal állást, pedig az állásfoglalás 
szükségessége itt már kényszerítő erővel 
jelentkezik. Fest azt sugallja, hogy a szó
ban forgó magyar király Szent István; de 
vajon bizonyítéknak elegendő-e I. Henrik 
őrgróf halálának dátuma az „általában 
Péter magyar királyt" említő középkori 
források és a Colman-legenda „összes 
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kézirata" ellenében? Levonatlan, levonha-
tatlan végkövetkeztetések híján is nagyon 
tanulságosnak érzem ezt a cikket, ha nem 
is a témát, de a szerzőt illetőleg: az adatok 
biztonságos fedezékét odahagyó, és vonzó, 
de bizonytalan kimenetelű portyára kime
részkedő filológus egyelőre idegenül mo
zog a szokatlan terepen. Ám nincs messze 
az idő, amikor az ilyenfajta portyák, csatá
rozások fogják lekötni erejének jelentős 
részét. 

Már a Colman-cikkben felbukkan, ha 
csak mellékesen is, egy rövid utalásban, a 
téma, amely majd a Fest-életmű legna
gyobb „harci kérdés"-évé válik: Szent 
Margit skóciai királyné magyar származá
sa. Fest cáfolja, hogy „Eadmund és Eduard 
angolszász hercegeknek Szent István ki
rályunkhoz való menekülése" volna -
ahogy azt a közhit tartja - a legelső moz
zanat „két egymástól igen távol eső or
szágnak - Angliának és Magyarországnak 
- érintkezése történetében." Magának a 
ténynek a jelentőségét azonban a legke
vésbé sem tagadja. „Ez a nevezetes ese
mény a maga következményeivel tudvale
vőleg nyomot hagyott Anglia és Skócia 
történetében is, és bár a tudomány egyes 
részletkérdéseket eddig még nem tisztázott 
teljesen, az angolszász hercegek sorsát, 
Margit skót királyné származását az angol 
történelmi irodalom minden kétséget kizá
róan Magyarországhoz kapcsolja." (3.) És 
még ugyanebben az évben, 1935-ben több 
írása jelenik meg, magyarul és angolul, 
amelyeknek Skóciai Szent Margit a tár
gyuk. Igaz, ezek közt vannak rövid újság
cikkek is, pl. A Magyar Asszonyban egy 
mindössze kétoldalas írás, vagy egy hétol
dalas cikk a Danubian Reviewban. De 
egyre szaporodnak és hosszabbodnak a 
cikkek, s Fest egyre szilárdabb meggyőző

déssel hirdeti, hogy Skóciai Szent Margit a 
mi Szent Istvánunk unokája, a király 
Agatha (Ágota) nevű leányának a leánya. 
Fest az ő tudósi teljesítményét igen nagyra 
becsülő Koltay-Kastner szerint is „köny-
nyen beleéli magát a kezdetben még óva
tosan megfogalmazott hipotézisbe. Bírálat 
és ellenkezés csak azzal az eredménnyel 
járnak, hogy mindinkább 'alaptalannak és 
kizártnak' lát minden, az övétől eltérő 
magyarázatot. Van úgy, hogy népszerű 
hangon megismételt fejtegetésében 'köz
ismert tény'-nyé lép elő az, ami a tudomá
nyos feldolgozásban még csak óvatos 
feltételezésként jelentkezett s minek elfo
gadásáról vagy elvetéséről magának az 
olvasónak kellett dönteni." (XXIX.) 

Arról szó sincs, hogy a tárgyszerű, 
tényszerű, adatszerű tájékoztatás rendít
hetetlen híve egyszer csak felcsap „olcsó 
elméletek" fabrikálójának. Ilyenféle gya
núnak már csak az írások gazdag filológiai 
apparátusa is ellene mond. Nem olcsók 
ezek az elméletek sem Festnek, aki hallat
lan mennyiségű munkát és tudást fektet 
beléjük, sem az olvasóinak, akiket alapo
san megdolgoztat, s akiknek ugyancsak 
hatalmas ismeretanyaggal és szakszerű 
felkészültséggel kell rendelkezniük ahhoz, 
hogy a temérdek adatot át tudják tekinteni, 
kritikailag meg tudják rostálni, és érveket, 
ellenérveket ütköztetve el tudják dönteni, 
elfogadják-e vagy elutasítják Fest követ
keztetéseit. Hogy elfogadják-e vagy sem, 
paradox módon szinte mindegy; egy biz
tos: maga a teljesítmény lenyűgöző. Igaz, 
némileg riasztó is. Gondoljunk pl. Fest 
imponálóan nagy idegennyelv-tudására, 
arra, hogy idegen nyelvű szövegeket álta
lában eredetiben idéz, mondhatnánk: ter
mészetesen, ami azt is jelenti, hogy olva
sóitól - ugyancsak természetszerűen - a 
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magáéhoz mérhető idegennyelv-ismeretet 
vár el, legalább a szövegértés szintjén. 
Néha - talán az olvasó iránti figyelemtől 
vezetve? - a szigorú következetességtől 
eltérve hajlik az olyanféle kompromisz-
szumra, mint hogy angol szöveget magya
rul is vagy csak magyarul idéz, de az 
utóbbi esetben is közli az eredetit, legtöbb
ször lábjegyzetben, vagy hogy a „köny-
nyebb érthetőség kedvéért" ó-angol szöve
geket modern angol fordításban közöl 
(43). Francia és német szövegpéldáit -
megint csak azt mondhatom: természete
sen - eredetiben közli. Azon már el lehet 
tűnődni, hogy Gaimarnak az angolok tör
ténetét tárgyaló ó-francia verses króniká
jából vett többoldalnyi, vagy a közép
felnémet változatokban fennmaradt Os-
wald-költeményből származó, kisebb ter
jedelmű idézetekkel talán nemcsak a mai 
olvasó boldogul nehezen vagy sehogy 
sem; ezek a falatok alighanem megakadtak 
a Fest-kortársak torkán is. Itt jegyzem 
meg, hogy Festnek vannak a magyaron és 
az angolon kívül német nyelven írt cikkei 
is, amelyekből párat mutatóba e kötetbe is 
felvettek a szerkesztők, de magyar fordí
tásban, mert nyilván a német nyelv isme
retét sem tételezték fel a mai olvasókról. 
Jogos a kérdés, amely talán felvetődött a 
szerkesztőkben is: nem kellett volna az ó-
francia és közép-felnémet idézeteket a 
jegyzetekben magyarul is közölni? Bizo
nyos precedenssel maga Fest is szolgál, 
amikor angol idézeteket magyarul (is) 
közöl, ha nem is mindig, vagy ó-angol 
szövegrészeket, mint láttuk, a „könnyebb 
érthetőség kedvéért" modern angol átirat
ban idéz. 

De az idegen nyelvek tudásának vagy 
nem-tudásának kényes kérdése igazából 
nem az ó-angol, ó-francia, vagy közép

felnémet szövegekkel kapcsolatban merül 
fel. A legtöbb gondot a viszonylag sok, 
viszonylag terjedelmes és dokumentum
értékét tekintve nagyon fontos latin idézet
anyag jelenti. A Fest halála óta eltelt évti
zedekben az élő nyelvek oktatásának átla
gos színvonala is süllyedt, de a legmosto
hább sors a latinnak jutott, amely középis
kolai tantárgyként voltaképpen megszűnt, 
az utóbbi években mutatkozó némi javulás 
pedig nem hozott látványos eredményt, és 
könnyen megjósolható, hogy a jövőben 
sem fog. Vagyis latinul csak valamennyire 
is tudó új nemzedék nincs, a hajdani klasz-
szikus gimnáziumban alapos latin képzés
ben részesült utolsó generáció utolsó mo
hikánjai most vannak kihalóban; Fest 
cikkeinek fontos latin szövegbetéteit tehát 
ma senki sem tudja elolvasni, s így valójá
ban magukat a cikkeket sem tudja megér
teni. És ha arra gondolok, hogy ezt az első 
Fest-kötetet új, javított, bővített kiadás 
aligha fogja követni, csak még inkább 
fájlalom, hogy elmaradt az a szerkesztői 
beavatkozás, a latin szövegek közlése 
magyarul is, amely pedig jelentősen nö
velte volna a könyv használhatóságát. 

A szerkesztői elvek és gyakorlat ellen 
egyébként nincsenek ennél súlyosabb 
kifogásaim. Én valószínűleg keletkezésük 
időrendjében közöltem volna Fest írásait, 
ami világosabban mutatta volna meg szer
zőjük tudósi fejlődéstörténetét, de az itt 
érvényesülő tematikus elrendezés jogo
sultságát is elismerem, és akiket az írások 
időrendje érdekel, azt is megtalálják, Fest 
életművének a kötetben közölt igen gon
dosan összeállított bibliográfiájában. 
A szerkesztők szövegközlési elveivel 
azonban nem tudok teljesen egyetérteni. 
Pl. azzal, amelyet Czigány Lóránt a beve
zetőben így ismertet: „A szövegeket ott, 
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ahol ez a jobb olvashatóságot elősegíti, 
enyhén stilizáltuk: leggyakrabban szó
rendcserékkel, olykor szavak kicserélésé
vel. [...] Az angol nyelvű szöveget nyers
anyagnak tekintettem, s a magyar eredeti 
alapján olykor újrafordítottam." (XI-XII.) 
Azt, hogy a helyesírást a szerkesztők a ma 
érvényes akadémiai helyesírás szerint, 
vagy hogy a középkori nevek írásmódját a 
ma legközismertebb formájában egysége
sítették, helyeslem. De hogy csakugyan 
szükséges volt-e olykor „a Fest által vagy 
magyarosan (például Nikápoly Nicapole 
helyett), vagy németül írt helységneveket 
(a belgiumi Luik német nevét, Lüttich, 
használja; az angolok a francia formát, 
Liege, ismerik csupán) megváltoztatni" 
(XII), abban már nem vagyok biztos. (Ezt 
az elvet egyébként a szerkesztők nem is 
érvényesítik következetesen.) A ma eset
leg szokatlannak, esetleg avultnak ható 

A kritikai kiadások szövegközlését sza
bályrendszer regulálja, az óhajtott egysé
gesítés céljából előírások szólnak az alap
szövegek kiválasztásáról, müvek sorrend
jéről, a javításokról és jelzéseikről, a jegy
zetelésről stb. Ám némi túlzással (netalán 
frivolsággal) azt mondhatjuk, hogy e sza
bályok voltaképpen leírások arról, amitől 
el kell térni. Különösen így van ez régebbi 
korok szövegeinél, s így a most szóban 
forgó 18-19. század müveinél. Autográf 
kéziratokat ritkán őriztek meg, néha a 
szerző, néha a hagyatékot gondozó utódok 
kezén tűntek el; néha csupán másolatokat 
ismerhetünk meg, amelyeket vagy látott és 

neveknek van valami - Festre és a maga 
korára - jellemző hangulati értékük, a 
használatuk okozta homályt pedig egy-egy 
szerkesztői jegyzettel el lehetett volna 
oszlatni. Feltétlenül dicsérendő és szeren
csés viszont a szerkesztőknek az a döntése, 
hogy felvették a kötetbe Koltay-Kastner 
Jenő 1948-ban még elkészült, de már el 
nem hangzott és nyomtatásban eddig meg 
nem jelent akadémiai emlékbeszédét. 

A szövegek nyomdai előkészítésére és 
korrigálására nagyobb gondot kellett volna 
fordítani. Több a sajtóhiba vagy bosszantó 
elírás, mint amennyi egy ilyen jellegű és 
terjedelmű kiadványba óhatatlanul be 
szokott csúszni. A kiadó, illetve a nyomda 
egyébként tipográfiailag jó munkát vég
zett, de a könyv szebb és a használatot 
jobban álló kötést érdemelt volna. 

Ruttkay Kálmán 

korrigált a szerző, vagy (már) nem; a bí
rálatra, nyomtatásra küldött munkákba 
ismert vagy ismeretlen személyek beleja
vítottak, s nehezen vagy egyáltalán nem 
állapítható meg, hogy mit fogadott el az 
író és mit nem; előkerülnek aztán külön 
lapokon művek, mü-részletek cím és he
lyük jelölése nélkül; meglévő alkotásaikat 
maguk a szerzők többszörösen javították, 
átírták, átszerkesztették; elveszett, elége
tett kéziratokat később emlékezetből újra 
leírtak; helyesírásuk bizonytalan - és így 
tovább. Miként lehet ilyen adottságok 
mellett az alapszabályoknak megfelelő, 
egységes, lehetőleg autográf alapszöveget 
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