
De nagyon is történeti szemszögből nyúl 
témájához: pedig a XVI. század irodalmában 
még nem eléggé élesek a műfajok közötti 
határvonalak. A humanista történetírók tuda
tosan törekedtek a művészi kompozícióra 
-és stílusra, műveiket írói alkotásnak tekin
tették, , csakúgy, mint antik példaképeik. 
Épp ezért az irodalomtörténeti problémák 
mellőzése miatt Székely György értékes tanul
mányát nem tekinthetjük teljes Istvánffy-
portrénak. 

A válogatás — minden más igény kielégí
tése mellett — igen jó szolgálatot tehet majd 
az oktatásban is. Tanárok és tanárjelöltek 
a Szigeti Veszedelem genezisének tanulmányo
zása közben nem lesznek kénytelenek (nyelvi 
nehézségek miatt) megelégedni a szakirodalom 
utalásaival, mert Istvánffy költői lendülettel 
megírt, részletes leírása Szigetvár ostromáról 
végre magyar nyelven is hozzáférhetővé vált 
(338-356. 1.). 

Sajnos, a bevezetőből kiütköző történe
lem-centrikus nézőpont a szemelvények meg
választásában is tükröződik. Balassi Bálint 
például teljesen kimaradt a kötetből, holott 
irodalomtörténeti közhely, hogy Istvánffy vele 
kapcsolatos megjegyzései forrásértékűek. Szé
kely György csak a bevezetőben tesz emlí
tést az 1572-ben eljárt híres juhásztáncról 
<31. 1.), az esztergomi ostromot pedig, a köl
tőre nézve oly tragikus 1594 helyett, csupán 
1595-től közli. Balassi Bálintról lévén szó, 
rugalmasabbnak kellett volna lenni a válo
gatásban. 

A História szemelvényeinek fordítását 
Juhász László végezte. Fordítási elveit így 
fogalmazta meg: „A fordítónak mindig is az 
a kötelessége, hogy az író stílusbeli szándé
kait, célzatait is . . . hűen tolmácsolja . . . Ha 
Cicero klasszikus periódusait fordítjuk, ez az 
elv kötelező. Istvánffy stílusa ebből a szem
pontból túlságosan komplikált, körmönfont, 
nehézkes, sablonos." (36. 1.) Következésképp 
Juhász szerint itt másfajta kötelezettségei 
vannak a fordítónak: az eredeti szöveg pá-
tosztalanabbá, egyszerűbbé, világosabbá té
tele. 

Ha nehezen is érthetünk egyet ezzel az 
enyhén pejoratív „quod licet Iovi. . ."-fel
fogással, hibáztatni sincs okunk Juhász állás
pontját, hisz fordítói szempontból, ha nem is 
Istvánffy író-egyéniségének, de a História 
megismerésének végeredményben ez is egyik 
járható útja. Juhász azonban nem következe
tes saját elveihez, amikor pl. a ,,sed impera-
toriis negotiis et castrensibus curis usque 
adeo occupari, ut otium minimé supersit." 
(Lib. XXXIII.) mondatot ekképp adja visz-
sza: a nagyvezirt „gondjai annyira elfoglal
ják, hogy még az arca sem látszik ki." (322.1.). 

Ebből ugyanis az a látszat adódhat, 
mintha a fordító Istvánffynál mindenáron 
korrekciókat kívánna végrehajtani. Ahol 

bonyolultnak érzi, ott egyszerűsít [mert hát 
nem Ciceróról van s z ó . . . ] , ahol viszont 
egyszerűnek találja, mint az idézett rész
ben is, ott pedig nemcsak hogy elnagyolja, 
hanem komplikálja, körmönfonttá, nehéz
kessé és — magyartalanná is teszi. Pedig 
általában nem ez a helyzet, mert Juhász 
László lényegében jó munkát végzett. Nem
csak filológiailag törekedett megbízható lenni, 
de stílusáról is elmondhatjuk, hogy olvas
mányos, kerülve benne az ízléstelen archai-
zálást. 

Szóvá kell tennünk a kötet megszerkesz-
tetlenségét is. Székely György bevezető tanul
mánya elé felesleges volt kiadói előszót írni, 
amely néhány sorban tájékoztat a fordítás 
alapjául szolgáló kiadásról, valamint (fül
szövegre emlékeztető általánosságokat mond
va) a válogatás szempontjairól (5. 1.). Ha
sonlóképp vélekedhetünk a bevezetőt követő, 
bőven számítva két lapnyi értekezésről is 
(Juhász László: Istvánffy latin stílusa és a for
dítás szempontjai. 35—36. 1.). A kiadó elő
szavával együtt ez is inkább a jegyzetek 
élére kívánkoznék. Persze kihagyva belőle 
két részt: 1. amelyben a fordító túllépi tisz
tét és „irodalomtörténeti értékelését" adja 
Istvánffynak („A magyar poszthumanizmus 
történetírója... Az epigon-latinság epigonja" 
35. 1.); 2. a História magyar fordításainak 
felsorolását (36. 1.), melyet három lappal 
korábban már Székely György elvégzett. 

Ki kell térnünk a kötet illusztrálására is. 
Meglepő, hogy az Istvánffy Miklósnak szen
telt kiadvány sehol sem hozza a szerző arc
képét, míg politikai ellenfelének számító 
Bocskai Istvánét kétízben: az első bekötési 
tábla külső felén és a 457. lapon. 

V. Kovács Sándor 

Nyilas Márta: Pest-Buda a 18. század költé
szetében. Bp. 1961. Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár. 100 1. (Tanulmányok. Űj soro
zat, 7. XXX. sz.) 

A tanulmány XVIII. századi költészetün
ket veszi alapos vizsgálat alá és keresi azokat 
a szálakat, melyek azt a XVIII. századi 
Pest-Budához fűzik. A kuruc költészet szór
ványos Pest-Buda említéseivel kezdi és 
Kazinczy pesti baráti körével fejezi be vizs
gálódását. Közben bemutatja a hazai tájat 
újra felfedező szerzetes költők Ovidius nyo
mán készült metamorphosisait, amelyek elő
ször fedezik fel, a testvérvárosok természeti 
szépségeit. S hogy a nemesi nacionalizmus 
mint találja meg a múlt dicsőségének szimbó
lumát a budai várban és mint kapcsolja ahhoz 
a nemzeti megújulás egyes eszményeit. így 
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érthető, hogy a nagyszombati egyetem áthe
lyezése és megnyitása miért keltett oly nagy 
visszhangot költőink körében. Részletesen 
elemzi azt, hogy költőink milyennek látták 
és hogyan örökítették meg Pest-Buda életé
nek jellegzetes alakjait és a testvérvárosok 
életét, annak nevezetes eseményeit. E hely-
történelmileg fontos és értékes elemzést, 
a tanulmány második felében a Pestre helye
zett egyetem körül kialakult mozgalmak, 
Bessenyei Hazafiúi Magyar Társaságának, 
Martinovics társasága költőinek és Kazinczy 
pesti barátainak Pest-Budához fűződő kap
csolatai ismertetése követi. A ma már alig 
ismert, elfeledett verselőktől a legkiválóbb 
költőinkig átvizsgált versesanyagból merített, 
alapos anyagismerettel megírt tanulmány, 
világosan, érdekes szempontok szerint ren
dezi anyagát. Megmutatja mindazt, ami köl
tőinket tartalmilag, érzelmileg és gondolatilag 
Pest-Budához fűzte. 

A tanulmányt értékes és jól megváloga
tott antológia egészíti ki XVIII. századi köl
tőink Pest-Buda-i verseiből. Az antológiát 
Geréb László fordította. 

Jenéi Ferenc 

Földi János: A' versírásról. Bevezetéssel, 
utószóval, jegyzetekkel, magyarázatokkal, 
szógyűjteménnyel közzéteszi a budapesti 
Kölcsey Ferenc gimnázium 1961/62. évi IV/b. 
osztályának munkaközössége. Szerkesztette: 
Ádámné Révész Gabriella. Bp. 1962. Tan
könyvkiadó. 259 1. 

Az ízléses, gonddal kezelt kiadványért 
csak elismerés illetheti a Kölcsey Ferenc 
gimnázium 1961/62. évi IV/b. osztályának iro
dalomszerető tanulóit, s tanítványait nemes 
hagyományok nyomán vezető Ádámné Ré
vész Gabriellát, — elismerés azért is, mert jól 
választottak: a felvilágosodás kori magyar 
irodalom egyik fontos tanulmányát hozták 
el az OSzK kézirattárából minden érdeklődő 
könyvespolcára. Földi János A' versírásról 
szóló munkájának jelentőségét e kötethez 
írott tartalmas Földi-életrajzában nagyvona
lakban helyesen méltatta Kátai Aladár, de 
—- még inkább hangsúlyozandó e kiadvány 
érdemét — pótoljuk ki az ő megállapításait 
néhány közvetlenül adódó szemponttal. 

Nem lényegtelen például annak kiemelése, 
hogy Földi ún. „egyeztető" iránya, amellyel 
fellép, az elsősorban a „kétsarkú" vers (az 
alexandrinus) érdekében csatázó Péczeli 
József és a „négysarkú" (Gyöngyösi-vers) 
egyoldalú elkötelezettje, Pálóczi Horváth 
Ádám között — tulajdonképpen e pennacsata 
által felvetett kérdésre messzemenően a leg
pozitívabb választ adja. Azzal ugyanis, hogy 

Komárom tudós prédikátora francia klasszi
cista eszmények alapján a párosrím mellett 
tör lándzsát, s ítéli el a leoninust és a Gyön
gyösi-féle verselést — s azzal, hogy a füredi 
poéta Gyöngyösi imádatába kijelenti, hogy 
„a négy sorú vers mind a kötöttnél, mind a két 
sorúnál szebb" —, a két vitatkozó elsősorban 
tagad, s felszólalásaik minden pozitív eleme 
ellenére sem járulnak cselekvően ahhoz,, 
hogy megszülessen az új, a polgáriasult érzé
kenység rezdületeit is kifejezni képes, válto
zatos magyar versformakincs. Velük szemben 
viszont Földinek 1787-es két Múzsabeli cik
két — amelyekből tulajdonképpen e kiad
ványba közölt tanulmánya ötvöződött —,. 
a konstruktív jelleg hatja át; az ő kezében 
a magyar poézis formai gazdagodásának igé
nye mozgatja a tollat. A polémiában érez
hetően a modernebb Péczeli felé hajlik, aki 
a „négysorú" és a leoninus egyeduralma 
ellen lázadva utat tör ugyan, de Gyöngyösi 
nyelvi eredményeit doktriner felvilágosult
tudós módra lebecsülvén, közömbösen a nyelv
béli poétái izgalmakkal szemben, megreked 
a legegyszerűbben kezelhető párosrímnél. 
Földinél egy magasabb rendű irodalmi tuda
tosulás látszik — ő mintha már tudná, hogy 
a poétát és a szépet nem a rímek száma 
teszi — s ezért nem veti el a négyes rímet. 
S véleményének kialakításában — egy legyen, 
de ne egyetlen — nem pusztán a Bessenyeitől 
kezdve szinte minden kortárs által tisztelt 
Gyöngyösi magyarságának elismerése ját
szik közre, hanem ott van már egy mély, 
a kortársak közül ilyen erővel talán csak 
Ráday Gedeonnál felbukkanó Zrinyi-élmény 
is. Korszerűen kényesült ízlése Zrínyi zord 
szépségeire maradéktalanul nem tud ugyan 
reagálni, de a formai fenttartásokon túl lelke
sen, hosszan ünnepli „Hatalmos írónk"-at. 
(85-86. 1.) 

Fenyő István mutatott rá azután arra 
(ItK, 1957. 404—407), hogy éppen itt, az 
Epopeiáról szólva, Földi János fogalmazza 
meg elvileg először az 1780-as évek második 
felében erősödő, s nem egy vonatkozásban 
a reformkort anticipáló nemzeti tendenciák
nak az összefoglalásaképpen is jelentkező 
igényt a nemzeti eposz megteremtésére; szo
ros kapcsolatban a reformkori írónemze
dék szemében a nemzeti költőeszményt meg
testesítő Zrínyi felfedezésével, s az addig 
egyeduralkodó Gyöngyösinek háttérbeszorí
tásával. 

Jellemző viszont, hogy a Péczeli által 
szerkesztett Mindenes Gyűjteményben is emlí-
tődik egyszer (IV. negyed, 38. 1.) a Szigeti 
Veszedelem, de elsősorban annak dokumen
tálására, hogy „A Galambok jó levél-hordo
zók". S igen jellemző Földi építő szenvedé
lyére, hogy aleoninust szinte nem ér rá elítél
ni — a rímes-mértékes torzszülött oly gyor
san juttatja eszébe a rímes-mértékes, nyugat-
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