
teljes ciklus készen áll. (1. a Bevezető 47. 
oldalán írottakat is.) Bár kisebb mértékben, 
de vonatkozik az előbbi a lírai versekre is. 
A végleges és megbízható kronológia meg
állapítása a további kutatás feladata, s ez 
különösen a különböző regékkel kapcsolat-. 
ban fontos, mert ezek helye rajzolja ki szá
munkra leghívebben Tompa népies törekvé
seinek szakaszait. 

A költemények válogatását prózai írások 
és levelek követik. Az előbbiek közt egy-két 
elbeszélésen, feljegyzésen kívül a Graefen-
bergi levelekből és a Fekete könyvből olvashatni 
bő szemelvényeket. E részben figyelemre 
méltó a Látogatás urambátyámnál c. elbeszé
lésnek és A Tisza rétje ég c. töredéknek a 
közlése. Mindkettő most jelenik meg először 
kötetben. A Könyvkiadási gyönyörűségek, a 
Nála nélkül és a Petőfiről c. írások pedig csak 
Lévay jegyzetei közt voltak olvashatóak az 
általa sajtó alá rendezett összes költeményei
ben. Az irodalomtörténet érdeklődésére első
sorban természetesen a levelek tarthatnak 

Bonfini: Mátyás király. Tíz könyv a Magyar 
Történet-bői. (Latinból fordította Geréb 
László. A bevezetést és a jegyzeteket írta, 
a fordítás munkáját tanácsaival segítette 
Kardos Tibor. A fordítást ellenőrizte Mezey 
László. Átnézte Juhász László.) [Bp.], 1959, 
Magyar Helikon. 354, [4] 1. (Monumenta 
Hungarica 2.) 

Egy évet késve, de lényegében Hunyadi 
Mátyás trónralépésének ötszázadik évfor
dulójára jelent meg Bonfini főműve — a 
Rerum Ungaricarum Decades — legjelen
tősebb, a nagy királyra vonatkozó fejeze
teinek magyar fordítása. A külön kötetek 
közül időrendben harmadik, Császár Mihály 
1905-ben és Geréb László 1943-ban megjelent 
válogatásaihoz képest lényegesen terjedel
mesebb és színvonalasabb edíció a III. 
decas kilencedik és tizedik, valamint a IV. 
decas első nyolc könyvét foglalja magában, 
vagyis azokat a részleteket, amelyek a Mátyás 
megválasztásától haláláig terjedő esemé
nyeket, mindenekelőtt az ő viselt dolgait 
tartalmazzák. Bonfini históriájának szép
írói kvalitásokat is megcsillantó szövegéből 
ennyi még sohasem vált hozzáférhetővé 
a nemzeti múlt iránt érdeklődő, de latinul 
nem tudó olvasóközönség számára. 

A kötetet a magyar humanizmus kiváló 
kutatójának, Kardos Tibornak Bonfini, Má
tyás király korának történetírója c. terjedelmes 
tanulmánya vezeti be. A szerző életéről, 
magyarországi tartózkodásáról adott átte
kintést követően a korabeli társadalmi 
és politikai viszonyok elemzésére tér rá 

igényt. Bisztray a mintegy másfélezer da
rabra rúgó Tompa-levelezésből közel kilenc
ven darabot publikál a kötetben. Ezek gaz
dag forrásértéke csak sürgeti a teljes leve
lezés mielőbbi megjelentetését mind a Tompa
kutatás, mind a kor más irodalomtörténeti 
kérdései megoldása szempontjából. 

Végül a kötethez kapcsolódó jegyzetekről 
szólva: ezek egy része szószerinti átvétel 
(sajnos gyakran ennek megjelölése nélkül!) 
a korábbi jegyzetelt Tompa-kiadásokból, 
Lévay Józseftől, ill. Kéki Lajostól, jó néhány 
vers s a prózai művek jegyzete azonban 
Bisztray saját kutatásán alapul. Figyelmet 
különösen A jávorfáról, a Szuhay Mátyás, 
A fekete ember, a Kazinczy Ferenc emlékeze
tére és a Novemberben c. versek jegyzete érde
mel az utóbbiak közül. A jegyzetek egészét 
tekintve azonban erősen érződik a népszerű
sítő és a tudományos szempont keveredése, 
ami számos következetlenséget eredménye
zett. 

Láng József 

Kardos Tibor, majd a magyar történetnek 
a szerző humanista attitűdjéből adódó és 
bizonyos fokig a kor politikai követelmé
nyeiből fakadó elrómaiasítását tárgyalja, 
utána történetszemléletét és ennek filozófiai 
vonatkozásait elemzi, rámutat a Bonfini 
rajzolta Hunyadi János- és Mátyás-portré 
sajátosságaira, végül a mű genezisét és utó
életét ismerteti. Ezzel megrajzolja a magyar 
irodalomtör térdet legteljesebb, legjobb Bon-
fini-képét. 

A tanulmány egyértelműen bizonyítja 
szerzője erudícióját és korismeretét, olva
sásakor mégis érzünk valami nyugtalanítót: 
nem eléggé homogén. Nem a tárgyalt prob
lémák egyik-másikának felvetése jogosu
latlan vagy megoldása rossz, hanem össze
kapcsolásuk lehetne határozottabb, szinte
tizálásuk meggyőzőbb. Látszik, hogy minden 
vonal egy pont felé igyekszik, Mátyás rene
szánsz alakjában próbálja őket Összponto
sítani a szerző, de igazán csak meghosszab
bításaik találkozhatnának, mégpedig a nem
zeti abszolutizmus valóban centrális problé
májában, de ez a pont valamivel kívül fek
szik a tanulmány horizontján. 

Ez a hiányosság — egyetlen elvi kér
dés kivételével — nem érezteti hatását a fel
színen, mindössze a szerkezetet teszi proble
matikussá. Bonfini államelméleti axiómá
inak elemzésénél azonban érezhetően vissza
üt Kardos gondolatmenete archimédeszi 
pontjának labilis volta. A „reneszánsz állam
elmélet" problematikája mögött (a XVI. 
századot illetlen is erre utal Kardos) ugyanis 
lényegében a magyar feudalizmus fejlődése 
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által szükségszerűen felvetett nemzeti abszo
lutizmus kérdése húzódik meg. Államtípusát 
tekintve a nemzeti abszolutizmus — még 
ha bizonyos országokban a már létrejött 
polgárság szükségletei miatt kerül is napi
rendre — feudális, kormányformája pedig 
a XV—XVI. században az abszolút monar
chia, késó'bb több országban az alkotmányos 
monarchia. A korabeli államelméleti iro
dalom e kérdéskomplexumnak csupán az 
utóbbi oldalát, a hatalmi képviselet kérdé
sét képes tudatosan megragadni. Nem a rene
szánsz gondolkosásmód a végső oka az ilyen 
államelméletnek Bonf ini esetében sem, hanem 
az a társadalmi mozgás, aminek az egész 
reneszánsz kultúra is okozata. 

Nem valamiféle szemléleti, hiba, inkább 
a „műfaj" megválasztásának bizonytalan
sága, a szigorúan elemzőnek szánt tudo
mányos alkotás és — ,,egyműves" íróknál 
szükségszerűen — a főmű elemzésére profilí
rozott esszé közötti ingadozás vezetett az 
adott végeredményhez, vagyis a kissé széteső 
és döntően pozitív volta ellenére sem hibátlan 
Bonfini-képhez. A kiadvány jellege miatt 
talán helyesebb lett volna az utóbbi meg
oldást választani. De ha nem, a tanulmányt 
— képletesen szólva —• mindenképpen egy 
tömbből kellett volna faragni, még akkor 
is, ha úgy néhány kisebb kérdés áldozatul 
esik a durvább kimunkálásnak vagy csupán 
az exponálás erejéig kap helyet. 

Kaposi Márton 

Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyar
országon. 1—3.köt.Bp. 1959. Akadémiai K. 

A magyarországi barokk festészet mono
grafikus feldolgozása (Garas Klára: Magyar
országi festészet a XVII. században. Bp. 
1953 és uő: Magyarországi festészet a XVIII. 
században. Bp. 1955) után Aggházy Mária 
és az Akadémiai Kiadó jóvoltából most 
előttünk fekszik a hazai barokk szobrászat 
történetének, emlékeinek első nagyszabású 
tudományos összefoglalása is. Ha elkészülne 
még egy hasonló igényű összefoglaló mű 
a magyarországi barokk építészetről is, a 
barokk kor magyar irodalomtörténészei kor
szakuk képzőművészetének az ő számukra 
oly fontos anyagában és problémáiban immár 
kitűnően tájékozódhatnának. Egyelőre azon
ban e kívánság és óhaj helyett helyesebb, 
ha örömünknek és elismerésünknek adunk 
kifejezést az új nagy eredmény iránt, mely 
az utóbbi évek egyik legjelentékenyebb alko
tása a magyar barokk-kutatás terén. 

Aggházy Mária munkáját elsősorban az 
emlékanyag és az adatok rendkívül nagy 

gonddal történt összegyűjtése és rendszere
zése teszi becsessé. Az olvasó és a kutató 
valóságos kis enciklopédiát kap: az I. kötet 
tartalmazza a monografikus összefoglalást, 
valamint a művészekre és mesteremberekre 
vonatkozó adattárat; a II. kötetben a hazai 
barokk szobrászat emlékeinek kitűnő topo
gráfiáját olvashatjuk, végül a III. kötet 
az illusztrációkat tartalmazza, az Akadémiai 
Kiadótól az utóbbi időkben immár megszo
kott kitűnő technikai kivitelben. Az össze
gyűjtött és példásan közzétett anyag nem 
marad holt adathalmaz: a szerző jelentős 
sikerrel állapítja meg az összefüggéseket, 
biztos kézzel kapcsolja egybe az összetar
tozó emlékeket, tisztázza az egyes periódusok, 
emlékcsoportok külföldi és hazai előzményeit 
stb. Mindez biztos alapot szolgáltathat a 
magyarországi barokk szobrászat történe
tének átfogó, rendszeres előadására, az izgal
mas témát sokoldalúan megragadó tudo
mányos koncepcióra. 

Sajnos a szerző nem élt ezzel a lehető
séggel, nem törekedett igazi szintézisre, 
az elvi problémák megoldására. Nincs meg
nyugtatóan tisztázva a téma elhatárolása 
sem. A mű címe a barokk szobrászat tárgya
lását ígéri, de ez a fogalom puszta kronológiai 
keret marad, a XVII. és XVIII. századot 
jelentve. A barokk szobrászat ezek szerint 
Magyarországon az 1600-as évvel kezdődne, 
aminek azonban maga a könyv s sok esetben 
a szerző saját megállapításai is ellentmon
danak, így pl. a könyv elején tárgyalt erdé
lyi és felvidéki síremlékszobrászat a XVII. 
század első felében, valamint az 1620-as 
évek közepén Lőcsén, Kollmitz Kristóf 
körül kialakult művészkör alkotásai még 
a reneszánsz keretei közé tartoznak, amit 
maga Aggházy is kénytelen több esetben 
megállapítani. Szemmel látható, hogy nem 
tisztázta a maga számára a barokk fogalmát, 
s nem vette igénybe e téren a rokontudomá
nyoknak az utóbbi évtizedekben a barokk
kutatás terén elért jelentős eredményeit. 
Az átfogó koncepció hiánya kitűnik a mono
gráfia belső tagolásából, szerkezetéből is. 
A műfaji, regionális, kronológiai szempontok 
állandóan keverednek bennük aszerint, hogy 
a pozitivista módon elrendezett adatok egy-
egy nagy csoportja hogyan volt a legkönnyeb
ben összefoglalható. 

Bár Aggházy könyve így inkább csak 
anyagfeltárásával jelent értékes hozzájáru
lást a magyar barokk kutatásához, az iroda
lomtörténeti munka számára így is sok 
fontos tanulsággal bír. Egyrészt — a szerző 
intenciója ellenére — megerősíti a magyar 
irodalomtörténet periodizációját, amennyi
ben a könyvből világosan kirajzolódnak 
a későreneszánsznak és a barokknak a XVII. 
század 40-es évei táján húzódó kronológiai 
határvonalai. Másrészt igen sok adattal 
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