
SZŰCS JENŐ: A NEMZET HISTORIKUMA ÉS A TÖRTÉNELEMSZEMLÉLET 
NEMZETI LÁTÓSZÖGE 
(Hozzászólás egy vitához). Bp. 1970. Akadémiai K. 1281. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből, 51.) 

Sajnos ritka az olyan társadalomtudo
mányi munka, amely „magánvaló" tudo
mányos érdemei mellett — hogy filozofi
kusan fogalmazzak — élményszerűen „szá
munkravalóvá" válik: közvetlenül bizo
nyítja azt (amit egyébként más munkák 
csak áttételesen tehetnek meg, s ezt nem 
pejorative mondom: ez jellegükből fakad), 
hogy a tudomány és az élet végső soron 
mennyire szorosan összefüggenek. Szűcs 
Jenő történeti esszéje ilyen könyv: objektív 
tudományos igazsága és ideológiai funkciója 
a legrokonszenvesebb közéleti pátosztól kí
sérve impozáns összhangban kapcsolódik 
össze. Nehéz ez, de ő sikeresen oldja meg: 
történettudományos érvekkel állást foglalni 
az ilyeneket sajnos leggyakrabban nélkü
löző nemzet-vitában. A vitát nem zárja le, 
álláspontja sem tartalmaz alapvetően új 
szempontrendszert: a vitának mégis leg
színvonalasabb, legátgondoltabb, igen széles 
kitekintésű terméke. Bátran nyúl „kényes"-
nek vélt kérdésekhez (Erdély, a magyar 
nemzeti „jellem" stb.), mer politizálni — 
de mindez azért sikerül neki ilyen jól, 
mert a kérdés történeti vonatkozásainak 
tudós szakembere: a középkori „nemzet" és 
„hazafias" ideológia kutatásában otthon érzi 
magát, számos új felfedezését, elemzését 
tudja szervesen beilleszteni érvei közé. 

Történeti példái — paradox módon — 
éppen a történelem példatár-jellegének meg-
cáfolását szolgálják: annak az aktuális mon
danivalójának a tudományos bizonyítását, 
hogy a történelemnek nem lehet rendeltetése 
a jelen nemzeti tudatának illusztrálása és 
fűtése. „Mintha a szocialista nemzeti tudat 
végeredményben attól függne — írja —, 
milyen mértékben sikerül a történelmi 
hagyományokat pozitív és negatív előjellel 
ellátva, két világosan elkülönülő csoportba 
osztályozni, hogy az utóbbihoz ne is nyúl
junk többé, az előbbiből viszont szüntelenül 
erőt mentsünk" (12.). Nem mintha tagadná 
Szűcs, hogy a hamis tudatú, de plebejus
forradalmi nemzetértelmezésnek pozitív sze
repe volt a baloldali mozgalmak ideológiai 
világképében, de a hangsúlyt arra helyezi, 
hogy élesen meghúzza a különbséget a XIX. 
századot megelőző korszakok és a modern 
történetem között a nemzetfogalom irrealitása 
és adekvátsága, a nemzeti ideológia hamis 
tudati (nemesi, paraszti) és polgári változatai-
nak szembeállításával. 

A könyv bevezető és befejező, aktuális 
vonatkozású, önállóan is rendkívül értékes 
fejezeteit most nem ismertetve, csupán a 

tanulmány történeti-elvi kérdéseire próbálok 
koncentrálni, hogy aztán a régi magyar iroda
lom értelmezése szempontjából — e könyvtől 
ösztönözve — néhány problémát vessek fel. 

A viták lényegét aligha lehetne frappán
sabban összefoglalni, s a második alternatí
vában rögtön a személyes álláspontot is 
megfogalmazni, mint ahogy ezt az alábbi 
idézet teszi: 

„A »nemzeti függetlenségért« küzdött 
Bocskai? Vagy pedig a magyar rendiség 
harcát vezette — a sajátos politikai helyzet 
adta lehetőségek közt a rendiségen kívül
álló erőkre is támaszkodva — a királyi 
hatalom ellen, miközben a rendek és a köz
ponti hatalom Európa-szerte folyó birkó
zásában a küzdelem — történeti okok követ
keztében — egyfajta sajátságos, s az egész 
17. századra jellemző »nemzeti« színezetet 
öltött, mely azonban a modern nemzeti 
függetlenség kategóriájával sem történel
mileg, sem fogalmilag közvetlenül nem vet
hető egybe? 

Egyfajta sui generis népi patriotizmus 
volt-e az indíték, midőn Esze Tamás kurucai 
(vagy korábban Bocskai hajdúi, Hunyadi 
Belgrádot védő keresztesei), e jórészt parasz
tokból összeverődött hadak színre léptek? 
Vagy pedig a számos történeti ok miatt 
s a szükséghelyzet következtében mozgósí
tott paraszti tömeg a rendi-nemesi politikai 
fogalomkörből alászállt motívumokat értel
mezte át a 17. században egy sajátos és kivé
teles népi színezetű patriotizmussá?" (11.). 

Álláspontja igazolásául szociálpszicholó
giai és történelmi érveket vonultat fel, ele
mezve a „natio" és a „patria" kategóriák 
filológiai genezisét, osztálytartalmát s mani-
pulatív — az elnyomó funkció igazolását 
szolgáló — korabeli értelmezését. Az állami
jogi, az etnikai és az érzelmi-kulturális-tudati
magatartásbeli vonatkozások egysége képezi 
a történelem valóságos nemzeti aspektusát, 
mely minden előzmény ellenére explicitté 
csak a polgári fejlődéssel válik, s ugyanez a 
helyzet a nemzeti ideológiával is. Múltunk 
legerősebb „nemzeti ideológiája", a nemesi 
nacionalizmus nem az egész magyarságra 
reflektál, hanem ellenkezőleg, éppen a magyar 
etnikum többségét rekeszti ki osztályérdekei
nek megfelelően a „szabad magyar nemzet" 
köréből, függetlenül sokszor e nemesi nem
zet nyelvi-kulturális-etnikai összetételétől. 

Rendkívül érdekesek Szűcs fejtegetései 
a nemesi nacionalizmus kialakulásáról, há
rom különböző kategória, a magyar etnikum, 
a politikai lojalitás és a politikai közösség-
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érzés összekapcsolódásáról, a nemesi nemzet
fogalom „étikai", majd történeti feltölté
séről (hun eredetmonda). A folyamat Kézai-
nál érte el első kulminációját: itt fogalmazó
dott meg végleg a jobbágyság alávetése a 
„gyávák" büntetéseként, a nemesség osztály
uralma pedig a második honfoglalás „tör
téneti jog"-ának érvényesítéseként — s így 
historizálódott a XIX. századig terjedő 
érvényességgel a nemességnek önmagáról 
alkotott erkölcsi ideálképe. A szemlélet teoreti
kus és jogi-mozgalmi elmélyítésére a XV.— 
XVI. század fordulóján Thuróczy és Wer
bőczy tollán került sor: ekkor vált „tömeg
emóciók" forrásává az ország 5%-át kitevő 
nemesség számára saját „nemzeti" jellege. 

Végül a XVII -XVII I . századi rendi
politikai gyakorlat során öltötte magára a 
nemesség a „nemzeti függetlenség" harcban 
és országgyűléseken való kivívásának pá
toszát, holott az erdélyi fejedelmek s a 
„királyi Magyarország" Bécs-ellenes küz
delmei nem a „nemzeti függetlenségiért 
folytak. A magyar nemesség Mátyástól kezdve 
évszázadokon keresztül saját „ősi jogait és 
szabadságait" védelmezte a történetileg előre
mutatóbb államalakulattal, a központi hata
tommal szemben; vagyis saját földesúri jogai
nak korlátlan érvényesítéséért küzdött. S 
ez akkor is igaz, ha Bécs szerepe messze
menően retrográdabb Mátyásénál: nem oszt
rák , tehát idegen volta, hanem belső gyenge
sége miatt. Bécs ugyanis, szemben a korabeli 
nyugat-európai abszolút uralkodókkal, nem 
támaszkodott — bizonyos gazdasági ked
vezmény segítségével — a parasztságra (és 
a városi polgárságra), sőt maga is tovább 
élezte a jobbágyság helyzetét, így a nemes
ság a jobbágytömegek Bécs-ellenes indulatát 
könnyen a maga számára kamatoztatta. 
Ez teszi lehetetlenné a XVII—XVIII. szá
zadi „függetlenségi harcok" tiszta értékelését. 

Szűcs árnyalt megfogalmazását idézem a 
torzító parafrázis helyett: „A rendiség küz
delme a központi hatalommal szemben egy
értelműen retrográd ott — s csakis ott —, 
ahol az abszolutizmus a történeti haladást 
és a jövendő nemzeti egységet készíti elő. 
Minthogy a Habsburg-udvar egyiket sem 
tette (valójában még egy »osztrák nemzetet« 
sem kovácsolt egybe az Österreichische Länder 
konglomerátumából), az ellene való rendi 
felkelések pedig az adott történeti helyzet
ben számos jogos társadalmi felháborodást 
gyűjtöttek azonos mederbe, e küzdelmek 
a történelemnek ama gyakori jelenségcso
portjába tartoznak, melyek sem »haladó«, 
sem »retrográd« fémjelzéssel nem láthatók 
el: sokoldalú elemzésre várnak anélkül, 
hogy »nemzeti« fémjelzéssel ellátva, maguk is 
minősítő jegyek szerepét láthatnák el." (71.) 

Nem lehet azonban egyszerre megtagadni 
a nemesség „nemzeti" érdemeit, s ugyanakkor 

a jobbágyságot, a népet felruházni ezekkel, 
mint ahogy a dogmatikus történelemszem
lélet tette, s ahogy e szemléletnek még ma is 
erős bástyáit kell tudomásul vennünk. E 
„balos" nacionalizmus a történelem minden
kori elnyomott osztályai iránti rokonszenvet 
ideologizálta meg téves szillogizmusok segít
ségével: ezek szerint a népi tömegek osztály
harcos megmozdulásai eleve és mindig ha
ladók; a nemzeti fejlődés hordozója — rejtett 
módon — mindig a nép s ekként ő a nemzeti 
függetlenség és az igazi hazafiság letéte
ményese; tehát a néptömegek nemzetivé 
deklarált mozgalmai mindig haladók. A 
„nemzeti" és „haladó" kategóriáinak ilyen 
összemosása — még ha politikailag magya
rázható, sőt taktikailag részben jogosult 
is — súlyos történelmi és ideológiai tévedés: 
a polgári nemzet-értelmezés keretein belül 
maradt: az uralkodó osztályok helyett a 
néptömegek kerültek egy teleologikusan és 
anakronisztikusán értelmezett nemzeti fo
lyamat centrumába. így értelmeződött át 
osztályharcos történetünk Habsburg-ellenes 
függetlenségi harcok „nemzeti" kronológi
ájává, meg is szépítve a nemesség szerepét, 
mert — úgymond — a nemzeti egység keretei 
között felfüggesztette osztály elnyom ói funk
cióit. 

Melyek a helyes „axiómák" és a konkrét 
történeti tények? Csak röviden követhetem 
Szűcs sodró lendületű, feszült, olvasói izgal
mat kiváltó fejtegetéseit: A néptömegek 
harcai nem mindig haladók, ha minden 
esetben jogosultak is (vö.: középkori paraszt
felkelések); a nép — hasonlóképpen — nem 
képvisel eleve nemzeti érdekeket; s végső 
soron „nemzeti" és „haladó" nem feltétlenül 
releváns. Szó sem lehet tehát eredendő népi 
patriotizmusról a török ellen Nándorfehér
várnál vagy 1514-ben gyülekező parasztság 
motviációját tekintve — mint ezt Szűcs 
rengeteg új adattal revelálóan bizonyítja: 
elemi családi-vagyoni létérdekeik biztosítása 
és vallásos argumentáció szolgált szubjektív 
indokként, s az „osztályegyüttműködés" 
állandóan veszélyben volt, ahogy ezt a 
Dózsa-felkelés kifejlett formában reprezen
tálta is. 

Bonyolultabb a helyzet az 1670—1711 
közötti periódusban: egy sok tényezőtől 
determinált kivételes időszak volt ez, mely
ben a néptömegek hosszabb időn át politikai
katonai aktivitáshoz jutottak, megcsillant 
előttük a „szabaddá" (nemessé vagy hajdú
vá) válás objektív lehetősége, s ugyanakkor 
az önérdeke ellen politizáló Bécs is kiprovo
kálta, hogy a magyar nemesség és a több nyel
vű magyarországi parasztság között a közös 
érdek hite és hiedelme kialakulhatott, in
tenzívebben, kevesebb veszéllyel, mint 1456-
ban és 1514-ben. A népi kuruc patriotizmus 
azonban itt sem eredendő: a „vitézlő rend" 
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közvetítésével a nemesi nacionalizmus ideoló
giája „szállt alá" és értelmeződött át, el
fogadva a hazáért megharcolt társadalmi 
szabadság vágyaként a „pro patria et 
libertate" jelszavát. 1711 után azonban meg
szűnt a nemesi patriotizmus popularizált 
változata, hogy aztán a polgárosodás haj
nalát jelentő reformkorban gyökeresen más
képp vetődjön fel a nép és nemzet dilemmája. 

Szűcs Jenő könyve kiteljesítője annak a 
marxista megközelítésnek, amelyet — ha még
oly kiélezetten s néhányszor téves elemeket 
tartalmazva is — Molnár Erik vetett fel 
az 50-es évek végén, s amelyet egy évtized 
alatt vitaülések, tanulmánykötetek és szak-
rnonográfiák sora árnyalt, konkretizált, mó
dosított s erősített meg alapkoncepciójában: 
történettudományunk kollektív eredménye
ként. 

Megszilárdult az az offenzív marxista 
álláspont, amely szerint a nemzet nem a tör
ténelem és a természet ősi, organikus kép
lete, hanem a polgári fejlődés sine qua nonja, 
amely nem téveszthető össze a feudalizmus
ban jelentkező előzményeivel. „Az így fel
fogott nemzetet a munkásmozgalom kezdet
től fogva nem tagadta meg, hanem egyre 
inkább az osztályharc fontos történelmi, 
politikai és kulturális keretének tekintette, 
sohasem tekintette azonban az ember társa
dalmi csoportlojalitásai közt a legfőbb cso
portnak, hanem egyik legfőbb csoportnak, 
mely azonban az osztályszolidaritásnak és az 
internacionalizmus elveinek emocionálisan, 
etikailag és politikai értelemben alárendelen
dő . . . A történelmi materializmus számára 
a nemzet nem apológia tárgya, hanem kriti
kai analízisre szoruló történeti valóság. . ." 
(106-107.) 

* 

Tegyük fel nyíltan a kérdést: van-e mit 
behoznia a magyar irodalomtörténetírásnak 
a nacionalista örökséget legyőző szemlélet 
érvényesítése terén? A történészek vitáit 
megelőzően az ellenforradalom utáni eszmei 
konszolidáció tette központi kérdéssé — a 
népi írók mozgalma kapcsán — az irodalom
szemléleti nacionalizmust, majd sor került 
az egész magyar irodalomtörténet szempont
jából történő „denacionalizálásra", máig 
ható tudományos viták formájában (1960). 
Szükségszerű volt ez, hiszen az évszázadokon 
keresztül politikai funkciókat is magára 
vállalni kényszerülő magyar irodalom köz
vetlenül kitapinthatóvá tette nemzet és 
haladás rendkívüli ellentmondásosságát, s a 
nemesi elemekkel elegy burzsoá irodalom
történetírás nehéz örökséget hagyott a 
marxizmusra. Ez örökség nagy részét már 
átértelmezte tudományunk. Behozni tehát 
— egy szégyenkezés! komplexus kampány

szerű reflexeként — nincs mit. Annál több 
konkrét feladat van, a viták nem ültek el, 
pl. a Világos utáni periódussal kapcsolatban 
ugyanúgy felszínen vannak, mint a XVIII. 
század és a felvilágosodás kapcsán. Viták, 
amelyeket ugyan már nem lehet közvetlenül 
a nacionalizmus és a marxizmus pólusaira 
bontani, de amelyek mögött a nemzeti 
irodalom „nemzeti önértéké"-nek és az 
egyetemes társadalmi haladás perspektí
vája felől kérdező esztétikai értékfelfogásnak 
igen összetett, kuszált frontokkal rendelkező 
ellentétei állnak. 

A legújabb monográfiák közül is jó néhány 
nyílt vagy burkolt hozzászólás ezekhez 
az irodalmi nemzet-vitákhoz, hogy csak 
Király István Ady-könyvét, Németh G. 
Bélának a századvég tragikum-vitáját feldol
gozó munkáját vagy Tarnai Andor „Extra 
Hungáriám non est vita" c. füzetét említsem. 
S ha most a recenzens — meglehetős sze
rénytelenséggel — továbbviszi a vitatkozó 
gondolatsort a régi magyar irodalomra, úgy 
tekintessék ez annak, hogy Szűcs Jenő 
könyve továbbgondolásra késztette korábbi 
állásfoglalásában. De az itt felsorakozó 
gondolatok nem végleges kinyilatkoztatások: 
alig bizonyított vagy majdan bizonyítandó 
munkahipotézisek, melyek egy Gyöngyösi
dolgozat kezdetleges koncepciójában fogal
mazódtak meg először (ItK 1968/2). 

A XVII—XVIII. századi nemesi naciona
lizmus irodalmi szerepéről s e szerep értéke
léséről, hatásáról van szó. Klaniczay Tibor 
s mások nacionalizmus-tanulmányai, vala
mint a Kézikönyv II. kötetének elvi-törté
neti bevezetői jól hangsúlyozzák a második 
jobbágyság beköszöntésével előálló fordula
tot, a haladó nemzeti-abszolutista törekvések 
megtörését s a nemesi rendiség és Habsburg
monarchia politikai kompromisszumának 
társadalmilag, ideológiailag s a nemes köz
ízlés uralomra jutásával is negatív jellegét a 
XVIII. század utolsó harmadáig. A konkrét 
művészi tendenciák s a XVII—XVIII. 
századi összfejlődés értékelése szempontjá
ból azonban tovább általánosítanám s 
ugyanakkor konkretizálnám ezt az elemzés
sort, nem utolsósorban éppen a történettudo
mány újabb eredményei kapcsán. Szűcs 
Jenő könyve mellett Pach Zsigmond Pálnak 
a kelet-európai agrárfejlődésről szóló könyve 
(Bp. 1963.) és tanulmányai, a feudalizmus
kori történelmi periodizációról szóló vita 
(Bp. 1968.), R. Várkonyi Ágnes cikkei, kü
lönösen a „Bethlen—Zrínyi—Rákóczi" című 
(Valóság 1970/5) a korábbinál jobban hang
súlyozzák a kései feudalizmus gyökeres 
fordulat-szerepének jelentőségét. 

A Bethlen—Zrínyi—Rákóczi-féle politikai 
vonal nem „nemzeti függetlenségi" voltánál 
fogva haladó — ez éppen Szűcs könyvének 
egyik tanulsága —, hanem fordítva: a hamis 
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tudatú nemesi nacionalizmus náluk még egy 
társadalmilag haladó törekvést takart, s így 
ennek az ideológiának pozitív, moralitás-igényű, 
gondolati feszültségű tartalmait helyezte elő
térbe. Azokat a vonásokat, amelyek a ple
bejus kuruc mozgalmak pátoszát is adták 
(persze módosulva), s amelyek — sajátos 
belső vívódó jellegüket erősítve — a kis-
nemesi-kisúri „mégis"-dac formájában Ady 
forradalmi moráljának is ösztönzőivé váltak. 
De amelyek történelmünk XV11—XVIII. 
századi periódusában a középnemesi rendi
ség hegemóniája folytán háttérbe szorultak: 
a nemesi nacionalizmus negatívabb, etikai
gondolati helyett legalilás-uralmú, apologetikus 
változatának adva át a helyet. A három 
történelmi — részben írói — nagyságnak a 
kelet-európai sajátosságokhoz, a feudaliz
muson belüli viszonylagos polgári haladáshoz 
kötött koncepciója a második jobbágyság 
szükségszerűségének bázisán s „a rendi 
önállóságot mindenekelőtt"-elvet valló kö
zépnemesség politikai-ideológiai praxisán el
bukott. Ennek a történelmi folyamatnak 
radikálisan megmutatkozott az ideológiai 
és művészi vetülete a XVII. század második 
felében. S éppen ez a művészi törés nem 
tűnik elég markánsnak a kézikönyv-beli 
barokk főnemesi-udvari írócsoporton 
s általában a barokkon belül. Nemcsak 
azért, mert Gyöngyösit familiárisnak s nem 
a középnemesi rendiség első művészi tudato-
sítójának tartja a köztudat, hanem mert a 
Zrínyi-portré is — ellentmondva a fő részek 
elvi bevezetőinek — nem emeli ki a költő
hadvezérnek a nemesi „nemzet"-től való 
gyökeres különbségét, a diszkontinuitást 
ideológiai-politikai-esztétikai értelemben egy
aránt. 

Véleményem szerint Zrínyi és Gyöngyösi 
nem pusztán két eltérő szociológiai, világ
szemléleti és politikai bázison alkotó művész. 
Hogy sarkítva fogalmazzak: művészi-világ
képi szembenállásuk a társadalmi fejlődésünk
ben bekövetkezett törés esztétikai reprezentá
ciója, anélkül, hogy automatikus megfelelés
ről lenne szó. 

Zrínyi monumentális eposza a kelet
európai torz fejlődés társadalmi-politikai 
következményeinek „felszámolására" élet
re hívott művészi teljesítmény, amely ugyan 
aktuálisan a török kiűzésére buzdít, de a 
hangsúlyt e kiűzés belső társadalmi-morális 
feltételeire helyezi. Egész életművének pers
pektívájában Zrínyinél a belsőleg kiküzdendő, 
a nemesség magatartásán múló pozitív tár
sadalmi alternatíva esztétikai felvázolása 
jelenik meg egy élesen önkritikus nemesi 
nemzetfelfogás keretében. Ennek a tragikus, 
hiszen csak a művészet keretében „világgá 
formált", a valóságban — Zrínyi sorsán 
keresztül is — elbukó haladó alternatívá
nak — mint költői „pillanatnak" — a 

szülötte a belső feszültségeket is magas rendű 
harmóniába szorító eposzi forma, a realis
tán mitologikus világkép, az emberi típusok 
páratlan gazdasága stb . . . 

Gyöngyösinél alapvető fordulatot érzé
kelhetünk minden szféra tekintetében. Világ
képének központjában már a nemesi rendiség 
áll, s ennek „nemzeti ideológiája" a Zrínyié
vel ellenkező arcát mutatja, a konzervatív, 
megmerevedő, önigazoló (s későbbi fejleménye
iben nyíltan reakciós) változatot. Bizonyít
ható ez a világkép erkölcsi szférájának ki
üresedésével, egy merev erénytáblázat és 
statikus hősszemlélet létrejöttével, a nemesi 
történelem Zrínyitől eltérő értelmezésével 
(pl. Mátyás-hagyomány stb). Még élesebben 
jelentkezik ez a művészi módszer tekintetében. 
Gyöngyösi hőseinek individualitása (éppen a 
tényleges és értelmes társadalmi cselekvés 
hiányában) erősen megfakul, tetteik, ér
zelmeik motiválatlanokká válnak: a dina
mikus emberi közösség, és a morálisan el
sajátított egyetemes érték-perspektíva híján. 

Pl. Gyöngyösi hőseinek szerelmei vérte
lenebbek a „szemérmes" Zrínyiéinél: „teo-
retizáló" levelekben bonyolódó, Cupido ösz-
szehozta érdekházasságok ezek, melyeknek 
egyik tényleges funkciója (s ez relatív érdem), 
hogy a szerelmet mint „illő" magatartást mű
vészileg beemeljék a nemesi világkép struk
túrájába s ezzel a költő társadalmilag is 
„keresztülvigye" ezt a folyamatot. Mindez 
azonban Zrínyi Kumilla—Delimán-párosá-
hoz képest az individuális szerelem művészi 
megfogalmazásának elsekélyesedését is jelenti. 
Zrínyinél a páratlanul tragikus szerelem egy 
kiélezett társadalmi-világtörténelmi határ
helyzet (a magyarság léte vagy nemléte) 
erőterében tudja — a véres despotizmussal, 
dekadens szétzülléssel jellemzett török tábor 
ellenpontjaként — megőrizni az emberi 
humánum reményét (ha a megsemmisülésen 
keresztül is). Gyöngyösinél ugyan átmentődik 
a reneszánszból — az egyház ellenében is — 
az evilági életfelfogás, a földi szerelem: de 
a nemesi életforma keretei között formali
zálódva, mereven „etizálódva", aminek nem 
mond ellent (sőt!) az erotika megerősödése. 

De sokkal átfogóbban is művészi váltás 
tanúi vagyunk. Az eposzforma, mely egy 
haladó perspektívájú, viszonylag totális vi
lágkép terméke (még a XVII. században is), 
felbomlik: szétfolyó, megszerkesztetlen epi
kába, elbeszélő költészetbe vált át — s ko
rántsem csak Gyöngyösinél. Késői barokk, 
dekoratív művek jellemzik e kort, a forma-
lizálódás, a tartalmi-eszmei értékdevalváló
dás külső jeleként. Jellemző kísérője a folya
matnak — több egyéb, itt nem elemezhető 
tényező funkcióváltásával együtt — a vers
forma, a négysarkú vers megmerevedése. 
Míg Zrínyi — később annyiszor kijavítani 
igyekezett — sormetszési és rímelési „zök-

528 



kenései" az értelmi és zenei ritmika nem tel
jes egybeeséseként egy belsőleg zaklatott, 
drámai magatartás tükre, addig Gyöngyösi 
szépen csiszolt alexandrinusa — jóval érté
kesebben, mint utódainál, de mégis: — a 
dinamizmust nélkülöző, dekorativitásba haj
ló, a szimbolikus-realista módszerrel szemben 
inkább allegorikus jellegű művészi módszer 
külső formája, hogy a lukácsi szembeállí
tással éljek. 

Ez a művészi tendenciaváltás — melynek 
egész szerkezetéből csak néhány elemet ra
gadtam ki önkényesen — a nemesi rendiség 
hegemóniájának, a törésnek szükségszerű 
következménye, anélkül, hogy ezzel sommá
san negatívan ítélnénk meg a folyamatot. 
A Gyöngyösi után eluralkodó közízlés és 
művészet a világkép, az erkölcsi eszmények, 
a műfajok, a művészi módszerek legkülön
bözőbb struktúráiban visszatükrözője a kö
zépnemesi rendiség önapologetikus „nemzet"-
szemléletének, sőt a hosszú Gyöngyösi
hagyomány sem magyarázható másként, 
mint ezzel. A Kézikönyvben külön-külön 
kitűnően elemzett nemesi műfajok és a 
jezsuita-latin nemesi történelemszemlélet; 
a Verestóiak, Palocsayk, Amadék művészeté
nek tipikussá és uralkodóvá válása s a latin 
jezsuita nacionalista irodalom hasonló vo
násai jelzik ezt. Az eposz pedig, felbomlása 
során újabb állomáshoz érkezett, az érték
telen román-divathoz, amely persze, a többi 
ekkor még negatív tendenciával együtt, 
végső soron mégiscsak előzménye volt a 
XVIII. század végének, a magyar gondolko
dás és művészet új fellendülésének. 
(Persze a „Zrínyi-típusú" művészet teljesen 
nem tűnt el, ha perifériára szorult is; nem 
katexochén szépirodalmi műfajokban, de 
jelen van Bethlen Miklós, Rákóczi és Mikes 
prózájában; s rendkívüli pillanatként, ki
ugró csúcsként a népi kuruc líra néhány 
szép darabjában.) 

ITÁLIA ED UNGHERIA 
Dieci secoli di rapporti letterari. A cura di M. 
K. 393 1. 

A kötetben 23 tanulmány foglalkozik 
azokkal a behatásokkal, amelyek olasz 
részről hazánkat érték. Ahogyan a kötet 
címe is jelzi, lényegében irodalmi hatásokról 
van szó. A tanulmányok szoros időrendben 
követik egymást és általában mind részlet
tanulmányok egy-egy kérdésről, mégis, az 
olvasó megpróbálhat magának össze
foglaló képet alkotni a téma egészéről. A kép 
természetesen nem lehet teljes, de ez nem 
is volt a kötet célja, hiszen még sok munka 
van addig hátra, amíg az olasz—magyar 
kapcsolatok szintézise elkészülhet. 

A XIX. század legelején bekövetkező 
újabb ízlés-fordulatnak, így a Zrínyi-kultusz 
feléledésének, a Gyöngyösi körüli vitáknak 
a hátterében is társadalmi mozgás áll. Nem a 
Habsburg-ellenes „nemzeti" mozgalom, sok
kal inkább az, hogy a középnemesi rendiség 
fokozatosan kitermeli magából (a felvilágo
sodás eszméinek befogadásával párhuzamo
san) azt a még mindig vékony, kisebbségben 
levő polgárult-nemesi reformcsoporíoí (Ka
zinczy és köre), amely a nemesi nacionaliz
mus haladóbb (Zrínyi-típusú) oldalát felele
venítve már előlegezi a polgárosító nemesi 
reformnemzedék (Széchenyi, Kölcsey, Vörös
marty) szerepét. 

Leegyszerűsített sémában éleztem ki e 
fejlődésproblémákat. De semmiképpen sem 
szándékom a XVIII. századot, egész régi 
irodalmunkat pusztán a Gyöngyösi—Zrínyi 
hagyomány szempontjából értékelni, ahogy 
a Szauder József kezdeményezte XVIII. 
századi kutatások is nyomatékosan figyel
meztetnek e korszak értékeinek árnyaltabb 
figyelembevételére. De e „nemzetietlen" kor 
valójában nagyon is „nemzeti": a nemesi 
nacionalizmus értelmében, amely persze 
csak egyik — noha döntő — motívuma a 
kor művészi tendenciáinak. S amikor most 
ilyen merev tendenciákban gondolkodom, 
korántsem térek vissza a dogmatikus 
irodalomtörténetírás és művelődéspolitika 
koncepciójához, amely „fővonalakat" téte
lezve, a többi irányzatot sommásan negatív
vá minősítve kiüldözte a „paradicsomból". 

Meggyőződésem, hogy a tényleges történel
mi-esztétikai fejlődéstendenciák markáns ki
jelölése ma éppen nem ezt, hanem az ellen
kezőjét eredményezi és jelenti: az értékek 
és részérték jobb megértését, megvilágítá
sát, megbecsülését s végül a nemzeti iroda
lom még szélesebb és intenzívebb feltárását. 

Agárdi Péter 

Horányi e T. Klaniczay. Bp. 1967. Akadémiai 

Már a kötet tartalomjegyzékének átte
kintéséből kitűnik, hogy egy-egy jelentősebb 
kérdéssel több tanulmány is foglalkozik, 
ha nem is azonos szempontból, így pl Dante, 
Petrarca vagy Machiavelli magyarországi 
visszhangjával. Ezáltal különös hangsúlyt 
kap az olasz reneszánsz hatásának, utóhatá
sának kutatása. A másik jelenség, ami már 
szintén a tartalomjegyzékből kitűnik, hogy 
az olasz—magyar kapcsolatokra vonatkozó 
kutatások szinte egészen napjainkig terjedő
en jelentkeznek a kötetben. 

A tanulmányok tüzetesebb elolvasása 
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ismételten meggyőz arról az egyébként is 
közismert alapelvről, hogy nyelvismeret és 
személyes közvetítés nélkül nem képzel
hető el két ország, két nép kapcsolata. Eb
ben a vonatkozásban bizonyos fokú előnyt 
jelentett a középkorban a latin nyelv ál
talános ismerete és használata, míg később 
csak egy-egy kiváló egyéniség — Janus 
Pannonius, Balassi, Zrínyi — ismerheti meg 
eredetiben a kiemelkedő olasz irodalmi 
alkotásokat. A műfordítások áradata csak 
a XIX. században indul meg, amelyek igé
nyességének jelentőségére csak évszáza
dunkban figyeltek fel. Az olasz—magyar 
kapcsolatok kezdeteit Csóka L. tanulmánya 
(I benedettini e Vinizio dei rapporti letterari 
iíalo-ungheresi) minden eddig ismert adatra 
kiterjedően ismerteti. Ezek a kapcsolatok 
végső soron hagiográfiai és történeti munkák 
keletkezését határozták meg döntően ha
zánkban. 

A humanizmus egyik korai előfutárának, 
Galvano di Bologna jogi professzornak a 
pécsi egyetemre való meghívása tette lehető
vé — ha nem is hosszú időre — hogy eszméi 
szélesebb körben ismertté válhattak Ma
gyarországon. Erről írt tanulmányt Csizmadia 
A. Galvano di Bologna professore di giuris-
prudenza dell'Universiíd di Pécs címen. 

A kötetben — mint már említettük — 
több tanulmány foglalkozik Dante és Pet
rarca magyarországi hatásával. Mai ismere
teink szerint a két legkorábbi Dante-kézirat, 
amely hazánkba került, az Egyetemi Könyv
tár olasz nyelvű kódexe és az Egerben őrzött 
latin nyelvű Serravalle-kódex. Berkovits 
Ilona a díszesen üluminált, Velencében 1330 
körül készült olasz nyelvű Dante kódex 
illusztrációit elemzi széles körű ikonográfiái 
tudással. (II codice Daníesco di Budapest.) 
Dantét magyar nyelven először ugyanaz a 
Könyvecse az szent apostoloknak méltóságáról 
címen ismert nyelvemlékünk idézi, amely
nek szerzője többek között a„devotio mo-
derna" hazai jelentkezésének első ismert 
képviselője (Mezey L.: Lorenzo Giustinian e la 
letteratura medievale in Ungheria). 

Petrarca magyarországi hatása Janus 
Pannoniustól kezdve szinte napjainkig nyo
mon követhető. Kardos Tibor kitűnő ta
nulmánya (Petrarca e la formazione delVuma-
nesimo ungherese) a költő lírájának Janusra 
és leveleinek Vitéz Jánoson keresztül Mátyás 
királyig a magyar kancelláriai stílus meg
újulására vonatkozó hatásával foglalkozik. 
A Petrarca leveleiben feltűnő humanista 
embertípus hazai viszonyok között olyan 
hőssé formálódik át, aki a haza és a közjó 
érdekében harcol a török ellen. 

Gerézdi Rábán hű és mélyen átérzett 
képet rajzol Janus Pannonius költői élet
művéről, ő volt az, aki átplántálta a latin 
múzsákat a jeges Duna partjai mellé, akinek 

második s nehéz órákban sokszor megsira
tott hazája volt Itália s így — Gerézdi 
szerint — bizonyos joggal az olasz humanista 
költészet is magáénak tekintheti. 

A magyarországi reneszánsz fénykoráról 
viszonylag keveset olvashatunk a kötetben. 
Csapodi Csaba részlettanulmánya a budai 
könyvtárból fennmaradt hiteles kódexek 
címerei alapján arra a megállapításra jut, 
hogy Beatrix királynőnek külön saját könyv
tára is volt, ami egyúttal azt bizonyítja, 
hogy a könyvtár élete tulajdonképpen függet
len volt a nápolyi királylány személyétől 
(La biblioteca di Beatrice d'Aragona, moglie 
di Maítia Corvino.) 

Kevéssé ismert és feltárt terület, s éppen 
ezért érdeklődésünkre tarthat számot a 
petrarchizmus továbbélése Magyarországon. 
A reneszánsz öröksége a XVI. században 
Erdélyben, az anyai ágon olasz származású 
és műveltségű Izabella királyné udvarában 
él tovább. Fiának, János Zsigmondnak 
ajánlotta Dionisi Atanagi Velencében, 1565-
ben olasz költők műveiből kiadott antológiá
ját. Ebben a kötetben, amely 111 költő 829 
versét tartalmazza, megtalálhatta Balassi 
a petrarchizmus teljes atmoszféráját, stí
lusát, amely mély befolyást gyakorolt köl
tészetére, s amely őt talán nemcsak Magyar
országon, hanem egész Európában Petrarca 
egyik legnagyobb követőjévé tette (Barlay: 
Contributi álla stroria del petrarchismo u ghe-
rese.) Balassi Szép magyar komédiáiknak 
egy 1958-ban a bécsi Nationalbibliothekban 
előkerült kéziratos szövege alapján elemzi 
Bán Imre az olasz pásztorjáték hatását a 
költőre (II dramma pastorale italiano e la 
„Bella commedia ungherese" di Bálint Balas
si). 

Dante nagy művének továbbélését, illetve 
ennek nyomait kutatja Kovács S. I. (Dante 
nella letteratura ungherese antica) tanulmá
nyában, melynek érdekes megállapítása, 
hogy Dante ismerete mindig a kor ideoló
giájának, esztétikai elveinek függvényeként 
jelentkezik, de művét teljes mélységében 
csak a klasszicizmus és romantika korában 
értették meg. 

Machiavelli hatásának első nyomaival, 
majd legkiválóbb követőjével két külön 
tanulmány foglalkozik (Kaposi M.: Le prime 
tracce deli'influenza di Machiavelli nella 
letteratura ungherese; Klaniczay T.: Un 
machiavellista ungherese: Miklós Zrínyi.) 
Műveinek ismeretét, elterjedését több tényező 
akadályozta. Magyarországon a XVI. század
ban még nem volt politikai irodalom. 
Machiavelli elmélete és főleg módszerei nem 
találtak rokonszenvre sem a protestánsok
nál, sem a jezsuitáknál, sem az akkori magyar 
társadalom feudális beállítottságú rétegeinél. 
Legkiválóbb magyar követője az olaszul 
tudó Zrínyi Miklós volt azok közül, akik 
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megpróbálták eredeti módon továbbfej
leszteni teóriáját. 

Machiavelliéhez hasonló volt magyar
országi sorsa a reneszánszban gyökerező, 
kiváló felvilágosult filozófusnak, Vicónak, 
akinek eleinte nevét is alig ismerték. Az 
1848-as magyar emigránsok — Kossuth és 
köre — érdeklődtek iránta, de tulajdonkép
pen csak legújabban ismerték fel őt mint a 
történelmi materializmus ideológiájának 
egyik előfutárát (Koltay-Kastner J.: La 
fortuna di Vico in Ungheria). Metastasio és 
Goldoni drámáinak a magyar színjátszásra 
és később a magyar drámairodalomra gya
korolt hatásáról érdekes tanulmányt olvas
hatunk Horányi M. tollából (Teatro italiano 
del Setíecento in Ungheria). 

Szauder József finom elemzést ír Metas-
tasiónak Csokonaira gyakorolt hatásáról 
(11 rococo italiano di Csokonai) és arról, 
hogyan alakul ki Csokonainál a rokokó 
szerelmi költészetből és a felvilágosodás 
gondolataiból a boldogságát kereső ember 
világa. 

Gáldi L. a XIX. század legnagyobb olasz 
lírikusának, Leopardinak magyar fordításai
val foglalkozik (La.fortuna dello stile poetico 
leopardiano in Ungheria), esztétikai és filo
lógiai elemzések kapcsán rámutat a kongeni-
ális műfordítás fontosságára és szükségessé
gére. 

A XIX. század elején csökken az olasz 
irodalmi hatás hazánkban. Akik közvetlen 
kapcsolatba kerülnek az olasz néppel, meg
ismerik az országot és egészen más képet 
kapnak róla, mint amilyent a korábbi úti
kalauzok festettek. Feltűnik a műkincsek 
gazdagsága, szemben a hazaiak szegény
ségével, s az olasz Risorgimento-mozgalmak 
nyomán felmerül bennük és általuk a nem
zeti megújulás gondolata. A szimpátia 
jele, hogy később magyar részről sokan vesz
nek részt az olasz szabadságmozgalmakban 

Mályusz Elemér: La chancellerie royale et la 
rédaction des chroniques dans la Hongrie 
médiévale. Bruxelles, 1969. 51-86,219—254. 
(Klny. a Le Moyen Age 1—2. számából) 

Évekkel ezelőtt az Irodalomtörténeti 
Kézikönyv 1—2. kötetének megvitatásakor, 
Mályusz Elemér nagy érdeklődést keltő hoz
zászólásban hívta fel a figyelmet középkori 
okleveleink narrációinak az eddiginél ala
posabb, új szempontú vizsgálatára. Ott 
kifejtett gondolatait most terjedelmes ta
nulmányban tette közzé számos részlet-
megfigyeléssel gazdagítva és plauzibilis doku
mentációval megtoldva. 

(Erdélyi Ilona: Viaggiatori ungheresi delV-
epoca delle riforme in Itália). 

Keresztury Dezső Arany János életművébe 
állítva mutatja be Dante-ódája keletkezését. 
(L'ode di Arany a Dante.) 

Rába György a modern irodalmi áram
latok széles körű bemutatásával a fordításo
kon keresztül méltatja a század eleji olasz 
költők hatását a magyar költészetre (La 
príma generazione della rivista „Nyugat" 
e la poesia iialiana.). 

Képes G. tanulmányából arról értesülünk, 
hogy Pirandellót eleinte kevéssé fordították 
nálunk, hatása viszont szinte napjainkig 
kimutatható (Pirandello in Ungheria). 

Nemeskürthy I. a neorealista olasz film
művészet hazai hatását és népszerűségét 
fejtegeti érdekes tanulmányában (L'influsso 
del neorealismo italiano in Ungheria). Simó J. 
az 1945 után magyarra fordított olasz mű
vek számadatait vizsgálva azt a következ
tetést vonja le, hogy Magyarországon az 
olasz irodalom a legnépszerűbb, beleértve 
a korábbi klasszikusokat is. (Edizioni un
gheresi di opere italianedopoil 1945.) Egyúttal 
rámutat az utóbbi évtizedekben egyre 
erősödő kulturális kapcsolatokra is. 

Egészen a mához vezeti az olvasót Tolnai 
G. személyes élmény formájában megírt 
beszámolója (I grandi poeti ungheresi nell'Itá
lia di oggi) arról, hogy a nagy magyar köl
tők közül kiket ismernek fordításokban 
Olaszországban. 

A kitűnő tanulmányokban bővelkedő kötet 
kiegészítéséül fölmerül az a gondolat, hogy 
érdemes lenne a jövőben tovább kutatni 
abban az irányban is, hogy a hozzánk 
Itáliából eljutott irodalmi hatások hogyan 
kerültek esetleg éppen hazánkon át tovább 
más országokba, illetve, hogy bizonyos 
korokban a különböző hatások között éppen 
az olasznak milyen súlya volt. 

Csapodiné Gárdonyi Klára 

A szerző természetesen nem a királyi 
kancellária oklevéladói működését vizsgálja 
— erről jó szakirodalom áll rendelkezésünkre 
—, hanem ebből kiindulva közelíti egymáshoz 
a középkori okleveles gyakorlatot a történet
írás alkotó folyamatához. Ezen a ponton 
döntő jelentőségű megállapítást tesz: ok
leveleink narrációi olykor kimerítik az 
elbeszélő forrásszövegek ismérveit, túllépnek 
az oklevélműfaj keretein és csekély átdolgo
zás után alkalmassá válnak arra, hogy szer
vesen beleépüljenek egy-egy újonnan kelet
kező krónikába. A narrációk ilyesféle mű
fajváltása természetes következménye hazai 
viszonyainknak, hiszen P. mestertől kezdve 
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Thuróczy Jánosig szinte minden ismert his-
toriográfusunk kancellár vagy vezető kancel
láriai tisztviselő volt. 

Mályusz Elemér meggyőző példákat idéz 
megállapításai bizonyítására, többek közt 
Nagy Lajos 1350. október 30-iki oklevelének 
narrációját Küküllei krónikájának egy rész
letével (229—230.), Zsigmond császár 1401. 
február 17-iki oklevelét pedig Thuróczy 
művének megfelelő fejezeteivel veti egybe 
(233—236.). Az egyezések perdöntőek min
den kommentár nélkül is. Bár a dolgozat 
tudatosan csak a Lajos-kori és Zsigmond
kori okleveles anyagra szűkíti tüzetesebb 
elemzéseit, tételei éppúgy általánosítha
tók az Árpád-korra, mint a Hunyadiak 
korára. 

Mályusz Elemér a középkori krónikaszer
kesztés dialektikus felfogásából kiindulva 
(teljes joggal) afféle előzménynek — durván 
fogalmazva —, torzóban maradt történeti 
szövegrésznek tekinti a narrációkat. Olyan 
elbeszélő forrásoknak, amelyek kiteljesülé
sének végcélja valamely krónikába való 
beleépülés lehetett vagy lett volna. Irodalom
történészi szemmel más aspektusból is meg 
lehet közelíteni ezt a problémát, anélkül, 
hogy a legkisebb mértékben is szembe
kerülnénk Mályusz Elemér megalapozott 
véleményével. 

Elismerve és in thesi ideálisnak tartva az 
oklevél-narráció „egészséges" funkcióbeli fej
lődési tedenciáját krónikává, ugyanakkor 
azt is mondhatjuk: a középkori narrációkat 
in praxi olyanoknak kell felfognunk, ami
lyenek: tehát egységes egészet nyújtó, 
önálló kompozícióval rendelkező és szükség 
esetén külön életet is élő novelláknak. Közép
kori irodalmunk „egyházi novellái": a 
legendák mellé eddig nem tudtuk odaállí
tani párhuzamos műfajként a „világi no
vellát", s íme: Mályusz Elemér dolgozata 
felvillantotta azt a hatalmas feltáratlan 
területet, amely nem remélt bőségben fogja 
ontani magából a középkori latin világi 
novella eleddig lappangó értékeit. 

Természetesen itt is átfogó időkörben, 
tág határokban kell gondolkodnunk: nem
csak a Mályusz által bőven tárgyalt Lajos-
és Zsigmond-kori elbeszélésekre, hanem az 
Árpád- és Hunyadi-kori narrációkra is ki 
kell terjesztenünk e fogalom használatát. 
Az előbbi időszakból olyan izgalmas epi
zódok emelhetők ki, mint pl. Imre király 
1199-ből származó levele III. Ince pápához, 
amely Boleszló váci püspök kincseskamrá
jának erőszakos feltörését részletezi (ÁUO 
VI. 198.), vagy pedig a XV. századból a 
legtöbbet idézett források egyike: V. László 
király 1457. március 21-éről keltezett ítélet
levele, amely igen részletesen mondja el 
Hunyadi László tragikus élettörténetét 
egészen lefejeztetéséig. 

Mindazok, amit említettünk, csupán táv
latok, lehetőségek. A feltáró kutatómunka 
megkezdése azonban hovatovább elodáz
hatatlan feladat. S az erre való rámutatás 
és ösztönzés Mályusz Elemér dolgozatának 
valóban maradandó érdeme. 

V. Kovács Sándor 

Magyarországi boszorkányperek. 1529—1768. 
1—2. köt. Közreadja: Schräm Ferenc. Bp. 
1970. Akadémiai K. 571; 779. 

1910-ben jelent meg Komáromy Andor 
szerkesztésében a Magyarországi boszor
kányperek oklevéltára, s már a harmincas 
években könyvészeti ritkasággá vált. Ko
rábbi elszórt közlések után ez a mű gyűjtötte 
össze először a hazai boszorkányperek anya
gát, 308 addig ismeretlen adatot közölt, s 
regesztákban, kivonatokban, utalva a már 
megjelentek lelőhelyére összesen 461 pert 
sorakoztatott időrendbe. Műve nem lehetett 
teljes, hiszen sok levéltár akkor még hozzá
férhetetlen volt, s így aztán sok vidék — 
például a Dunántúl — kimaradt a gyűjte
ményből. Most a néprajzkutató Schräm 
Ferenc két vaskos kötetben adott közre 
466 új adatot. Könyvét szerényen Komáro
my műve második kötetének, kiegészítésé
nek nevezi. Annyiban tekinthető folytatás
nak az új könyv, hogy a már közölt anyagra 
ez is csak utal, a kutatónak tehát mindkét 
művet forgatnia kell. De a hatalmas anyag 
filológiai közlésmódja, apparátusa minden
ben megfelel a modern tudományos követel
ményeknek. A lehetőségek szerint betűhív 
és teljes, csupán az érdektelen, ismétlődő 
részek publikációjától tekintett el. A könyv 
végén a jegyzeteken kívül kb. száz elavult 
szóról szómagyarázatot ad, s külön név-, 
helynév- és tárgymutatót, melyekben a már 
másutt megjelent peranyagokat is feldolgoz
ta. Komáromy időhatárait kitágítva, 1529-
től 1768-ig van hiteles emlékünk majdnem 
ezer perről. Ezt a nagy anyagot most már 
ki kell aknázni a néprajznak, művelődéstör
ténetnek, jogtudománynak és orvostudo
mánynak egyaránt. Rövid bevezetőjében 
Schräm csak egy-két általános kérdést érint 
a jogi eljárás részletes leírásán kívül, ígérve, 
h°gy gyűjtőmunkájának tanulságait külön 
munkában foglalja majd össze. Jelzi azonban 
már itt is néhány érdekes megfigyelését. Az 
anyagot területi szempontból (megyénként) 
rendezte, mert az egy területen, de különböző 
időben lefolytatott perek is jobban hason
lítanak egymásra, mint azok, melyek egy-
időben, de különböző helyeken folytak le. 
(Nyilván a helyi tradíciók merevsége, az 
országrészek elszigeteltsége, a megyei auto
nómia ennek az oka.) Már Komáromy 
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próbálta összefoglalni műve bevezetésében 
a hazai és külföldi boszorkányperek jellemző 
és különböző vonásait; Schräm egyelőre 
csak változatosan szól a kérdéshez, de az 
anyag feldolgozásából még sok meglepetés 
következhet. Annyi bizonyos, hogy a XVIII. 
századig nálunk a francia kutató, R. Mand-
rou által „falusi" típusúnak nevezett boszor
kányság dívott, melynek alapja az ősi féle
lem a varázslás okozta bajoktól, a természet 
törvényeinek hiányos ismerete, és az átlag
tól valamiképpen eltérő, „más" ember 
iránt érzett irigység vagy félelem táplálta 
rosszindulat. De a tárgymutatóból most 
kitűnik, hogy ha későn is, nálunk is meg
jelentek a nyugati, „városi" típusú perek, 
melyekben a boszorkány egy szervezet tagja, 
szövetséget kötött az ördöggel, ennek jeléül 
testén stigmát visel; van adat a boszorkány
szombatra, ördöggel folytatott közösülésre, 
állattá változásra stb. De (és ez is megfej
tendő kérdés) a XVII. századi francia és 
észak-amerikai hírhedt boszorkányperekből 
ismert, a nyilvános ördögüzéssel is felkavart 
tömeghisztériának, szexuális fűtöttségnek, 
köztiszteletben álló személy elleni hadjárat
nak eddig hazánkban nem akadt nyoma. 
Az ítéletek enyhébbek, a tárgyalás maga 
sokkal józanabb, legalábbis nálunk nem 
különleges bíróság tárgyalt boszorkány
pereket és gyermekeket nem vádolt soha. 
Schräm érdekes észrevétele — hogy a falusi 
rontásperekben nemcsak elesetteket vádol
nak, hanem sokszor jómódúakat is — megint 
olyan nyom, amelyen érdemes volna a kuta
tóknak elindulni. Sajnáljuk, hogy Schräm a 
középkori emlékek számbavételétől elte
kintett: ez sok helyet nem igényelt volna, 
és feltétlenül teljessé tette volna a művet. 
Remélhetőleg ígért munkájában erre is sor 
kerül. Kíváncsian várjuk, hogy itt majd 
megpróbál-e feleletet adni arra az izgalmas, 
megoldatlan kérdésre: miért az újkorban 
lángoltak fel ilyen erővel Európában — és 
hazánkban is — a boszorkányperek? Még 
a francia pereket széleskörűen elemző Mand-
rou is adós maradt a felelettel (Magistrats et 
sorciers en France au XVIIe siécle, Paris 
1968). Valószínűleg Kulcsár Zsuzsa jár jó 
nyomon (Inkvizíció és boszorkányperek. 2. 
kiad. Bp. 1961.), mikor a jelenség alapvető 
okát a feudalizmus felbomlásában, a hirtelen 
végbemenő óriási változásokban keresi. 

Kurcz Ágnes 

Vita Zsigmond: Tudománnyal és cselekedettel. 
Bukarest, 1968. Irodalmi K. 304 1. 

Vita Zsigmondnak, az erdélyi múlt és 
irodalmi élet évtizedeken át ügybuzgó 
kutatójának és tudósának e tanulmánykötete 

méltó elismerésre talált magyarországi szak
körökben is. Vita Zsigmondot mint a nagy-
enyedi Bethlen Könyvtár szakavatott őrét 
különben is Őszinte tisztelettel és hálával 
emlegeti a magyar irodalomtörténeti, tör
téneti és művelődéstörténeti kutatás számos 
művelője, mert hiszen az Erdélyre vonatkozó 
tudományos vizsgálatok igen sokszor az ő 
messzemenő és önzetlen közreműködésével 
érhettek el megfelelő eredményeket. 

Kötetének címe jelképes. A „tudománnyal 
és cselekedettel" részben Bethlen Gábor 
fejedelemre utal, aki a „tudománnyal és fegy
verrel" jelszó alatt küzdött Erdélyért; 
részben Pápai Páriz Ferencre hivatkozik, 
aki „valósággal és cselekedettel" szolgálta 
hazáját. S valóban a jelen kötetbe zárt 
mondanivalót szintén az erdélyi haza, köze
lebbről Nagyenyed irodalmi, kulturális és 
tudományos szolgálata határozza meg. „Az 
enyedi könyvtárnak — írja — kelet és nyugat, 
a múlt és jelen felé néznek az ablakai"; s 
csakugyan ebből az erdélyi kisvárosból a 
múlt nagy európai áramlataira és nemes hazai 
összefüggéseire széles perspektívában vet
heti tekintetét a ma kutatója. Enyed múlt
jának kisugárzó ereje eleven hatóerő maradt, 
s joggal nevezheti a szerző „gyűjtőmedencé
nek", „magaslati kilátó helynek", ahonnan 
tisztán tekinthetők át egész Erdély történel
mi, társadalmi és kulturális mozgató erői. 
Vita Zsigmond ezt a rendkívüli lehetőséget, 
ezt a gazdag alapot használta ki messzemenő
en e dicséretes munkájával. 

A kötet tizenöt nívós tanulmánya Bethlen 
Gábor korától kezdve egészen a reformkor
szakig, Erdélynek sokágú történeti anyagából 
veszi tárgyát. Mindenegyes tanulmányra 
jellemző, hogy témáik elszakíthatatlan 
szálakkal kapcsolódnak Nagyenyedhez, akár 
úgy, hogy a szóba kerülő történelmi, iroda
lomtörténeti alakok innét indultak vagy 
innét fejtették ki tevékenységüket, akár 
úgy, hogy a Bethlen Könyvtár sokoldalú 
anyaga még csak nemrégiben nyújtott alapot 
a szerző lényegbevágó vizsgálataihoz. Ugyan
csak az egész kötetre jellemző sajátosság, 
hogy a zömében irodalomtörténeti témák 
modern-igényű komplexitásban művelődés
történeti tárgykörökkel egészülnek ki, sőt 
néhol egyenesen kultúrhistóriai végcélokhoz 
sarkosodnak ki. 

A szerző érdeklődési körének egyik, de 
talán központi területe a XVII. és XVIII. 
század irodalmi és művelődési, történeti 
és társadalmi összefüggéseinek feltárása. 
Már az első tanulmányok Bethlen Gáborral 
kapcsolatosan ilyen igényt elégítenek ki. 
(Bethlen Gábor szellemi arcképe, Könyvtára, 
Nevelési törekvései.) Számos új eredménnyel 
találjuk szemben magunkat a nagyfejedelem 
kulturális politikájának elemzésekor, de kü
lönösen értékesek a könyvtárára vonatkozó 
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adatok, valamint a nyomdák és az iskolázta
tás anyagi alapjait tisztázó ismeretek. Gaz
dag dokumentációval meggyőzően bizo
nyítja, hogy a fejedelem tervszerűen „polgári 
dolgokhoz értő", világi értelmiséget kívánt 
mielőbb kialakítani. Szenczi Molnár Alberttel 
való kapcsolatát is ilyen értelemben vizsgál
ja az újonnan feltárt adatok alapján. 

A Tudományos és irodalmi törekvések a 
Bethlen-kollégiumban című tanulmány gon
dosan megalapozott, kiforrott munka, amely
ben az enyedi iskola főbb szellemi állomásait 
fogja koncepciózus egységbe az író. Nagy-
enyed évszázadokon át ható hagyományait 
vizsgálva, Apáczai Csere János gyulafehér
vári munkásságának „közvetlen tudományos 
folytatását" vázolja Pápai Páriz Ferenc, 
Vásárhelyi Tőke István, Benkő József, Bod 
Péter, Hermányi Dienes József, Benkő 
Ferenc, Aranka György; majd pedig a testőr
írók Báróczi, Barcsay és Naláczy; továbbá 
Gyarmathy Sámuel, Körösi Csorna Sándor, 
Bolyai Farkas, Szász Károly stb. tevékeny
ségének rendkívül szuggesztív Játtatásakor. 
Ki kell emelnünk azokat a részeket, amelyek 
az irodalomban ható új eszmei áramlatok 
felkutatását célozzák. Értékes adalékokat 
kapunk így a racionalizálódás folyamatának 
és a felvilágosodás előtörténetének vonatko
zásában, továbbá a nemzeti műveltség iránti 
ügybuzgalom kibontakozása tekintetében. — 
Feltétlen értéke Vita Zsigmond munkásságá
nak az a beható, átlagon felüli érdeklődés 
és hozzáértés, amellyel a természettudomá
nyok fejlődésének vizsgálata felé fordul. 
Számos más munkájában is tanúi lehetünk 
ennek, de ezúttal egy különálló dolgozatot 
is szentel e témakörnek A természet megis
merésének útján címmel. 

Az Apáczai Csere Jánosról szóló tanulmány
ban, a tudománynak, a művelődésügynek, kö
zelebbről az oktatásügynek és a társadalmi fej
lődésnek lényeges törvényszerűségeire mutat 
rá. — A Bethlen Miklósról rajzolt portré meglep 
számos konkrét észrevételével s a teljes kép 
arányos és szép kidolgozottságával. — A 
Pápai Páriz-tanulmány teljesen új kutatás 
alapján, merőben újszerűen mutatja be a 
nagy tudóst és írót. Érdekes és valóságos 
párhuzamokat s érintkezési pontokat mutat 
ki közte, valamint Szenczi Molnár Albert 
között, s személyükben felidézi a küzdelmes 
magyar századok európai távlatú tudósának 
típusát. 

Két tanulmány is foglalkozik az iskola
drámákkal, illetőleg a nagyenyedi iskolai 
színjátszással. Ismeretlen adatokkal bizo
nyítja az iskolai színjátszásnak korai erdélyi 
gyakorlatát, majd elemzi azokat az társa
dalombíráló törekvéseket, amelyek az elő
adott drámákból adódtak. Figyelemre méltó 
észrevétele, hogy az erdélyi közjátékokban 
a diákok inkább mutattak be rögtönzött, 

a helyi eseményekkel kapcsolatos jelenete
ket, mintsem a nemzetközi repertoár anya
gát. A XVIII. század második feléből való 
enyedi drámák bemutatásakor különösen 
fontosak azok az eredmények, melyek a 
francia drámák (Moliére, Voltaire) átvételét 
mutatják be. — A keleti nyelvek erdélyi 
tanítványai és terjesztői a XVII—XVIII. 
században című dolgozat szinte teljességében 
gyűjti össze azokat az adatokat, amelyek a 
sémita, héber, (talmudi és rabbinikus), az 
arab vagy éppen a mongol, kínai, japán 
nyelvek elsajátításának hazai hatásában 
jelentőséggel bírtak. 

Vita Zsigmond nem kevésbé szakavatott 
tollal nyúl érdeklődési körének másik át
fogóbb anyagcsoportjához, a „reformkor 
hajnalának" vizsgálatához. Pethe Ferenc 
kolozsvári szerkesztőről és 1827-ben indult 
lapjáról, a „Hazai (Erdélyi) Híradó"-ról 
frissen felderített adatokat kapunk, majd 
pedig a lap tartalmi elemzése folytán a 
reformkorszak gazdasági és irodalmi törek
véseinek nem egy sajátos oldalára nyílik 
kilátás. — A Bolyai Farkas elfelejtett Schiller
fordításairól nyújtott dolgozat meggyőzően 
láttatja, hogy „a szabadság, a testvériség és a 
béke schilleri eszményei" megtermékenyítőén 
hatoltak be az erdélyi közgondolkodásba. — 
A Szász Károly ismeretlen politikai munkája 
című tanulmányhoz alapul vett munka 
csak nemrégiben került elő a Bethlen Könyv
tár anyagából. Ez az írás az „1832-dik 
esztendő" címet viseli, és az európai forra
dalmak leveretése utáni helyzetet foglalja 
össze különös tekintettel Erdélyre. Helyesnek 
látjuk a vizsgálatok nyomán, hogy Szász 
Károly, a nagy hírű enyedi professzor, aki 
az 1830-as évek helyi politikai harcainak 
középpontjában állt, nemcsak kiváló tudós, 
de a korszak kiemelkedő politikai vezére és 
neves publicistája volt. — A hazai könyv
kereskedelem múltjával foglalkozva a XVI. 
század második felétől a XIX. század elejéig 
nyújt áttekintést az erdélyi könyvforgalom 
alakulásáról; — A magyar gyermekirodalom 
egyik úttörő alakjáról, Gáspár Jánosról 
(1816—1892) kapjuk végül a befejező ta
nulmányt, amely a szegényes hazai gyermek
irodalomról szóló munkák közt kétségtelenül 
maradandó értékeivel emelkedik ki. 

A szerző sajátos érdeme, hogy kötetének 
szinte minden egyes tanulmányában élénk 
figyelemmel s jelentős eredménnyel reagál 
a magyar—román tudományos, irodalmi és 
művelődéstörténeti kapcsolatokra. Ilyen érte
lemben szól többek között Bethlen Gábornak 
a román jobbágyfiak iskoláztatására vonat
kozó terveiről és gyakorlatáról, a magyar és 
román írók ismételten szoros, haladást 
előrevivő kapcsolatairól, Pápai-Páriz és 
Benkő Ferenc munkásságának román kultú
rát is érintő oldalairól stb. Külön tanulmány 
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foglalkozik mindezen túl, igényes szinten a 
román irodalomnak az első hazai lapokban 
és folyóiratokban történt jelentkezésével. 

Gyenis Vilmos 

Gozsdu Elek: Anna-levelek. Válogatás a szer
ző Weisz Annához írott leveleiből. A levele
ket válogatta, az utószót írta: Pongrácz P. 
Mária. Bukarest, 1969. Irodalmi K. 318 1. 

Eddig csak kéziratos formában, Temes
váron lehetett hozzáférni a magyar század
vég levélregényéhez, Gozsdu Elek utolsó 
írás-sorozatához. 1905—15-ben keletkeztek 
ezek a levelek, az 57, ill. 67 éves író Weisz 
Lajos kereskedő feleségéhez írta őket, az 
utolsót halála előtt négy évvel. Kiadásra 
szánta, eredeti terve szerint arra készült, 
hogy lemásolja, átjavítja és öt könyvtárban 
helyezi el, hogy majd 2000-ben, Anna neve
napján kerüljenek közönség elé. Részben ő 
maga, részben Weisz Anna időrendben köte
tekbe fűzték, megszámozták a pontos dátu
mokkal ellátott leveleket, szám szerint (töre
dékek nélkül) 533-at, töredékekkel 543-at. 

Ebből a kéziratból 142-t talál meg az 
olvasó a kötetben, alig egyharmadát. Weisz 
Anna végrendeletében barátnőjére: özv. Bá
lában Rózára hagyta a levelezést, aki 1966 
nyarán jelentkezett velük, felajánlva kiadás
ra, így történhetett, hogy az író szándékát 
megszegve, 30 évvel előbb megjelenhetett ez 
a kis gyűjtemény — Gozsdu születésének 
százhuszadik, halálának ötvenedik évfor
dulóján. Sajnos sem a kötetből, sem utó
szavából nem tudjuk meg, hogy milyen el
gondolás alapján született ez a válogatás, 
milyen levelek kerültek ide, miért — és 
milyen levelek maradtak ki? Miért nem 
kerülhetett sor a teljes anyag megjelente
tésére, — sorra kerül-e, mikor? Az sem derül 
ki, hogy az itt szereplő szövegek már a szerző 
által lemásolt, átjavított levelek-e, vagy 
pedig az Annának eredetileg elküldött pél
dányok szó szerinti (vagy kiadó által javított, 
változtatott?) másolatai. így, még ha az 
elmondottak csökkentik is e fontos irodalom
történeti forrásanyag forrásként használ
hatóságát — például csak e kötet ismerői 
nem tudhatják bizonyosan, mennyire kaptak 
„mutatót" az egész kéziratból—, kétségtelen, 
hogy maga a gyűjtemény, a levelezés több 
szempontból is figyelemre méltó. Egyrészt 
Gozsdu életpályájának megrajzolásához fon
tos kiegészítés, de ezen túl éppen a szépen 
induló, a magyar próza történetében is 
jelentős, új utakat kereső törekvéseinek 
torzóban maradásához is szolgáltat adatokat. 
Az intim levelezés nemcsak emlékek, él
mények megidézését jelenti, még inkább, 

többet árul el a „kulisszák mögött zajló" lelki 
folyamatokról, a szellemi élet, érdeklődés 
változásáról, az öregedő író életszemléletének 
alakulásáról. Együttesen sokoldalú kortörté
neti dokumentum is. Maga Gozsdu úgy vélte, 
hogy „egy költőnő és egy író szerelmének 
állít majdan emléket" ez a levéltáltás. 
Kettejük kapcsolata, sokoldalú érdeklődésük, 
gyűjtőszenvedélyük, világlátottságuk, né
met—angol—francia olvasottságuk széles
körűvé teszi írásaik tematikáját. De ennél az 
extenzitásnál is többet nyújt a levelek in
tenzív tartalma: igényesség, árnyalatok iránti 
érzékenység, pontos fogalmazásra törekvés 
jellemzi a leveleket, amelyeken keresztül 
éppen egy intim kapcsolat tükrében sokat 
tudhatunk meg, élhetünk át a magyar 
századforduló légköréből, érzékenységének, 
ízlésének formálódásából, érzékelve az ala
kításban szerepet játszó tényezők jelenlétét is. 

Pongrácz P. Mária valóban „Utószó 
helyett" írta a kötetet záró, szép, esszé-szerű 
tanulmányt. A fenti hiányosságokon túl 
pedig igen gondos és hasznos munkát végzett 
írásával, s a kötet kiegészítő apparátusának 
elkészítésével is. Részletes, pontos jegyzet
anyag kíséri a leveleket; névmutató és a 
teljes levelezés eredeti időrendi mutatója, 
ahol a levéltöredékeket is magába foglaló 
számok mellett, zárójelben feltünteti a 
szerzők adta számozást is. Egészében, e 
kötet alapján várakozással tekinthetünk 
a kézirat további, teljes és pontos nyilvá
nosságra hozása elé, igazat adva Diószegi 
Andrásnak, aki még e kiadás előtt úgy vélte, 
hogy ez a forrásanyag „A magyar szecesszió 
ízlésének, világnézetének talán a leg
érdekesebb irodalmi öröksége." (A magyar 
irodalom története 4. k. Bp. 1965. 837.) 

Széles Klára 

Reviczky Gyula művei. 1—2. köt. Sajtó alá 
rendezte Németh G. Béla. 1. Versek és mű
fordítások. 2. Vegyes költői és prózai művek. 
Bp. 1969. Szépirodalmi Kiadó. 549; 511 

Paku Imre nagyszabású kiadása (Reviczky 
Gyula Összegyűjtött művei, 1944) óta — az 
Apai örökség (1955) kivételével — nem látott 
önálló Reviczky-kötet napvilágot, s Komlós 
Aladár 1955-ben megjelent, Kiss József, 
Reviczky és Komjáthy Jenő válogatott 
műveit tartalmazó gyűjteménye jelentette az 
utolsó eseményt a Reviczky-kiadások terü
letén. Az utóbbi időben jelentős mértékben 
meggyarapodott szakirodalom viszont egyre 
sürgetőbbé tette egy teljesebb és korszerűbb, 
a legfrissebb adatokat is tartalmazó s a 
felgyülemlett anyagot rendszerező kiadás 
megjelenését. 
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Ennek a nagyon időszerű igénynek tesz 
eleget Reviczky műveinek új, kétkötetes 
gyűjteménye, amelyet Németh G. Béla 
rendezett sajtó alá. A kiadvány célja első
sorban a szépirodalmi müvek közlése s nem az 
egész életmű összefoglaló rendszerezése volt. 
Az első kötet mindazonáltal teljes képet ad 
Reviczky lírájáról, egybegyűjtve a költő 
valamennyi előkerült magyar nyelvű költe
ményét és versfordítását s egyúttal a lehető
ségekhez képest legpontosabb kronológiai 
rendet is rekonstruálja. Az új kiadás közli 
ezenkívül Reviczky kisebb epikus verseit, 
egy nagyobb elbeszélő költeményét, három 
töredékes verses epikus kísérletét, befeje
zett drámáját és valamennyi „számottevő 
esztétikai értéket képviselő" prózai elbeszélő 
munkáját. Az értekező művek közül — a 
kiadvány céljának megfelelően — szerényebb 
válogatást nyújt s Paku Imre kiadásához 
képest csak a Tolsztoj főműve című tanulmány 
jelent újdonságot. 

Németh G. Béla a költő életében megjelent 
két verseskötet sorrendjét visszaállítva közli 
a költeményeket, a kötetben meg nem jelent 
darabokat pedig külön, évrend szerint cso
portosítva adja közre. A prózai művek 
szövegében a mai helyesírást követi, a ver
sekben viszont a költő eredeti helyesírásához 
visszatérve korrigálja a szövegromlások okoz
ta ritmikai torzulásokat. 

Az Utószó szerint a kiadás Reviczky vala
mennyi máig előkerült lírai költeményét és 
versfordítását tartalmazza. Komlós Aladár 
bibliográfiájában (Reviczky Gyula, 1955. 
Irodalomtörténeti tanulmányok) szerepel 
azonban a kötetben foglaltakon kívül még 
két műfordítás címe is. Az egyik Müsset 
Pepitához című verse (először az Aradi Hírlap 
1884. II. 12-i számában jelent meg), a 
másik Chamisso Boncour^ vára című költe
ménye: ezt a Vasárnapi Űjság közölte 1881. 
II. 6-án (a bibliográfiában téves évszám, 
1880 szerepel), teljes szövegét pedig Kun-
szery Gyula adta ki újra (Reviczky ismeretlen 
versfordítása, FK 1962, 151-153). Az előbbi 
a lap időleges hozzáférhetetlensége miatt 
nem kerülhetett fölvételre; az utóbbi, úgy 
látszik, elkerülte a szerkesztő figyelmét. 

A kutatók csaknem kivétel nélkül felhív
ják a figyelmet arra, hogy mennyi még a 
tennivaló a Reviczky-filológia területén. 
Nemcsak a kronológia megállapítása (az új 
kiadásban is mintegy harminc olyan vers 
szerepel, amelynek keltezését az Utószó 
szerint is aligha lehet már visszamenőleg el
végezni), hanem magának a teljes anyagnak 
összegyűjtése is mérhetetlen munkát jelent 
hiszen eldugott vagy hozzáférhetetlen folyó
iratokban bizonyosan lappanganak még el
felejtett költemények. 

Az új kiadvány mindvégig mintaszerűen 
valósítja meg a tudományos rendszerezés

nek és a szépirodalmi szempontú, nagyközön
séghez szóló válogatásnak kettős feladatát. 
Ezáltal nélkülözhetetlen alapul szolgál az el
jövendő kritikai kiadás számára is, amely
nek szükségességét éppen a jelen munka ke
retei közt el nem végezhető részfeladatok 
mutatják meg. Gyakori pl. az az eset, hogy 
egy-egy Reviczky-vers más címmel jelent 
meg első ízben egy folyóiratban, mint a költő 
által összeállított kötetekben, s a későbbi ki
adások már a megváltoztatott címet veszik 
át. fgy pl. a Május elsején (Űj Idők, 1875. 
206.), az Utolsó vágy (uo. 327.) és a Születé
sem napján (uo. 435.) a költő első kötetében 
(Ifjúságom, 1883) az Első szerelem 2, A bánat
ból, 111. a Mikor húszéves lettem címet viselik. 

Olykor nemcsak a cím, hanem maga a 
versszöveg is változik. Ilyen az említett 
Születésem napján első versszaka vagy a 
Karácsonykor című vers utolsó strófája. Az 
utóbbi esetben egyáltalán nem közömbös a 
változtatás: az első variáns (Üj Idők, 1875. 
614.) az egyenlőség és testvériség magaszta-
lásával zárul, a végleges szöveg viszont meg
bocsátást és szenvedést hirdet. 

További hasonló variánsok, változtatások 
bizonyára szép számmal találhatók Reviczky 
verseiben. Ez már azonban külön tanulmány 
tárgya is lehetne; ezúttal csupán a kritikai ki
adás szükségességét szerettük volna nyoma
tékosabban is indokolni. 

A válogatás utószavában felsorolt filoló
giai problémák is ezt az igényt erősítik meg, 
s a költő műveinek új kiadása, amely az egész 
Reviczky-filológia nagy nyeresége, végered
ményben ennek a munkának rakta le alap
jait. 

Korompay János 

Radnóti Miklós: Próza. Novellák és tanulmá
nyok. Az írásokat összegyűjtötte, a szövege
ket gondozta és a jegyzeteket írta: Réz Pál. 
Bp. 1971. Szépirodalmi K- 651 1. 

Irodalmunk legvonzóbb alakjai egyiké
nek összegyűjtött prózai írásait kaptuk most 
egy kötetben Réz Pál a költő hagyatékához 
méltó gondozásában. Az ötvenes évek köze
pén a Magvető már kiadott egy válogatot
tat Radnóti tanulmányaiból, az Ikrek hava 
pedig a Magyar Helikon gondozásában került 
az olvasók kezébe. A Szépirodalminál most 
megjelent összegyűjtött prózai írások kötet 
amellett, hogy az Ikrek havát is tartalmazza, 
jóval gazdagabb a Magvető-féle kiadásnál: 
a költő most hozzáférhető összes prózai írását 
tartalmazza. Ehhez újat már csak majd a 
kritikai kiadás adhat. 

A kötet egy hatodát a Kaffka Margit mű
vészi fejlődése című doktori disszertációja 
tölti ki: máig a legfontosabb írás a Nyugat-
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nemzedék nagy asszonyírójáról. A sajtó alá 
rendező különben az Ikrek havát tette a gyűj
temény élére, majd a következő ciklusokba 
foglalta Radnóti írásait: Elbeszélések, rajzok, 
jegyzetek—Cikkek— Tanulmányok (Ennek 
első darabja a Kaffka Margit művészi fejlő
dése) Bírálatok — és Függelékként az Exo-
tizmus a háború utáni francia költészetben 
— című Radnóti-írást. 

Színes ez a kötet a szó újságírós értelmé
ben s ez nem is csoda, hisz ezek az írások 
nagyobb részt a megélhetésért, anyagi okok
ból íródtak. Ahogy fájdalmasan rövid curri
culum vitae-jében maga a költő írja: „Tanári 
oklevelem megszerzése óta nem kaptam ki
nevezést, szerény irodalmi keresetből, magán
tanításból élek szűkösen . . . Irodalmi kriti
káim és esszéim öt éve főleg a Nyugatban 
jelennek meg. Számos irodalmi előadást tar
tottam a magyar rádióban is . . . Irodalmi 
munkatársa voltam és vagyok csaknem min
den hazai napilapnak (Magyar Hírlap, Pesti 
Napló, Budapesti Hírlap, Pester Lloyd, stb.) 
és folyóiratnak (Széphalom, Nyugat, Válasz, 
Tükör, Szép Szó, Gondolat, Színpad, Űj 
Idők stb.)". 

Igazán megérdemelne egy tanulmányt a 
kritikus Radnóti bemutatása. Mi itt csupán 
arra szorítkozhatunk, hogy miután ezeket a kri
tikákat egy ígéretesen tehetséges, egyre gazda
gabban kibontakozó költő írta, azokra az 
írásaira hívjuk fel a figyelmet, amelyekben 
a kortárs mesterek és nemzedéktársak pályá
jával foglalkozik:^ Füst Milán, Különbéke, 
Babits Mihály: Újabb versek, Kassák Lajos 
költészete, Jegyzetek József Attila hátrahagyott 
verseihez. 

Amit viszont 1936-ban a Gondolatban 
Bálint György: Az Idő rabságában című válo
gatott publicisztikai írásai ürügyén papírra 
vetett, az pontos felidézése a harmincas évek 
közepe egyre komoruló világának. 

Fontos könyv Radnóti Prózájának egy
kötetes kiadása. A kutató, a tudós mellett 
az olvasó is bizalommal veheti kezébe e min
dig igényesen fogalmazott írásokat. 

Varga József 

Ligeti Ernő: A kékbarlang. Az idegen csillag. 
A bevezető tanulmányt írta: Sőni Pál. Buka
rest, 1969. Irodalmi Könyvk. 447 I. 

Sőni Pál elsőnek próbál átfogó képet adni 
Ligeti Ernő írói pályájának gazdag termésé
ről, melyben — a drámán kívül — szinte 
valamennyi műfaj képviselteti magát: a vers, 
a regény, a novella és nem utolsó sorban a 
publicisztika. A tanulmányíró saját vizsgá
latok és a kortársi irodalom (Molter Károly, 
Tabéry Géza, Kós Károly) értékelése alap
ján megkísérli Ligeti helyének kijelölését 

az erdélyi magyar irodalomban. Társadalmi 
regényeit elemezve rámutat arra, hogy a Föl 
a bakra és A két Böszörményi szerzője a városi 
élet, a városi kispolgárság, értelmiség és tiszt
viselők sorsának ábrázolásával új színt hozott 
az erdélyi regényirodalomba. A történelmi 
regény elterjedése és virágzása idején a jelen 
problémáival foglalkozó mű megírása figye
lemre méltó, korszerű kísérlet volt. Ugyan
csak eredeti kezdeményezésnek számít az 
erdélyi próza történetében Az idegen csillag. 
Az Erdélyi Helikon által hirdetett európaiság 
szellemében Ligeti elsőnek jelentkezik a kül
földön már divatos műfajjal: a regényes élet
rajzzal. Ira Aldridge néger színész életre
génye — Kós Károly találó megfogalmazása 
szerint: „sok kifejezetten magyar tárgyú 
könyvnél magyarabb és sok erdélyi magyar 
kisebbségi regénynél erdélyibb és kisebbsé-
gibb regény". Sőni kiemeli a regényíró Ligeti 
erényeit, felhívja a figyelmet az értékesre 
anélkül, hogy elhallgatná a negatívumokat, 
pontosan azt, hogy műveinek művészi szín
vonala felettébb ingadozó, stílusa egyenet
len. Sőt, az olvasó olykor jogosnak véli a 
pályatárs Molter kifakadását, aki a regények
ről szólva a témaválasztás érdektelenségét 
veti az író szemére. 

Ligetiről, a költőről Sőni nem mond lénye
gesen többet annál, amit Ady és Tóth Árpád 
az első verseskönyvéről megemlítenek. Köl
tészetének behatóbb megismerése éppúgy 
további irodalomtörténeti kutatást feltéte
lez, mint a novellaíró munkásságának átte
kintése. Érdekesnek ígérkező feladat lenne 
azon idegen hatások és irányzatok számba 
vétele, melyeknek nyomai műveiben, külö
nösképpen a korai publikációkban fellelhetők. 

A tanulmányíróval együtt többen vallják, 
hogy a liberális Ligeti Ernő legigazibb mű
faja a publicisztika. Méltán írja róla Sőni, 
hogy ő a „két világháború közti romániai 
magyar szellemi élet egyik legtevékenyebb 
alakja". Ott találni minden haladó irodalmi 
vállalkozás bölcsőjénél. Részt vesz az első 
számottevő baloldali folyóirat, a Napkelet 
kiadásában, az Erdélyi Szépmíves Céh meg
szervezésében; közreműködik a Helikon ala
pításában. A fasiszta ideológia növekvő tér
hódításakor Ligeti a polgári liberalizmust, 
a „társadalmi, faji kiengesztelődést, a kisebb
ségek, többségek, népek barátságát " hirdeti. 
Az 1942-ben Súly alatt a pálma címmel meg
jelent visszaemlékezése — Sőni szerint is 
— az író legjobb könyve. Objektív hangú 
krónika Erdély szellemi életének kibontakozá
sáról, hasznos forrásmunka a két világégés 
közötti időszak kultúrtörténetéhez. 

Sőni Pál tanulmányának legfőbb értéke, 
hogy Ligeti sokszínű, mind ez ideig alig is
mert életművét végre összefüggéseiben, az 
egységes képalkotás igényével kívánja tár
gyalni. Kár, hogy megállapításait főleg a kor-
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társi ítéletre alapozza, és kevésbé az önálló 
elemzésből fakadó következtetésekre. Netán 
ez magyarázza, hogy a tanulmányíró az élet
mű egyes fejezeteinek érdemi méltatásával 
adós maradt. 

Réti Tamás 

Látogatóban. (Kortárs magyar írók vallomá
sai). Szerkesztette: Erki Edit. Bp. 1968. 
Gondolat K. 416 1. 54 t 

Az Élet és Irodalom szerkesztőségének 
egyik legsikeresebb vállalkozása eredményez
te ezt a kötetet. Immár hetedik esztendeje 
látogatják rendszeresen legfontosabb íróin
kat, költőinket a népszerű hetilap riporterei, 
hogy az olvasóközönséget megismertessék 
életükkel, alkotói gondjaikkal, véleményük
kel az éppen aktuális irodalmi meg közéleti 
kérdésekről. Azt az örök kíváncsiságot igye
keznek kielégíteni ezek a riportok, amely 
sajátja minden olvasónak: megismerni sze
mélyesen is azt az emberi, akit eddig eltakart 
a mii, akit eddig csak sejteni lehetett sorok 
és a bonyolult szépírói áttételek mögött, aki 
eddig csak egy közömbös név volt akár a leg-
nyíltabban valló lírai vers fölött is. 

A Látogatóban interjúkötet — a szó leg
művészibb, legirodalmibb értelmében. Min
den riport gondosan megmunkált alkotás, 
látszik, hogy hosszabb szerkesztői és írói 
munka eredménye. ( írói munka is, hiszen 
a riporterek között találjuk Cseres Tibort, 
Csák Gyulát, Garai Gábort például; másrészt 
többen — köztük Juhász Ferenc — írásban 
válaszoltak a kérdésekre.) A sorozat elindító
jának és inspirátorának, Nemes Györgynek 
volt mire támaszkodnia, hiszen a folyóirat fő 
erőssége éppen az életszerűség, a társadalmi 
és irodalmi eseményekre való friss reagálás 
készsége. így ez a műfaj szervesen kapcsoló
dik például a gyakran olvasható írói vallomá
sokhoz, műhelyproblémákat tárgyaló esszék
hez, a nálunk tartózkodó külföldi írókkal 
folytatott beszélgetésekhez, meg azokhoz a 
körkérdésekhez, amelyekkel az Élet és Iro
dalom gyakran szokott fordulni mai irodal
munk legjelesebbjeihez. 

Az interjúk fölépítése általában egységes. 
A kérdések előtt néhány soros bevezetést 
találunk, amely vagy egy-két gyors esszéista 
villanással előzetest ad az írói habitusról 
(legfrappansabb a Sánta-beszélgetést meg
előző), vagy a beszélgetés keretét jelzi a han
gulatteremtés céljával (Illyés-, Sőtér-inter-
jú), vagy egy jellemző kis történettel, anek
dotával megüti az alaphangot (Fejes Endré
ről, Darvas Józsefről például). Kétfajta 
riporteri karakter körvonalazódik a beszél
getések mögött. Az egyik a szerényen hát

térben maradó, aki megelégszik a kérdések 
— többnyire izgalmas lényegtaláló kérdé
sek — föltevésével, a másik a polemizáló, 
rá- és újrakérdező, módszerével a közönség 
érdeklődését jelző, a beszélgetést határozot
tan irányító típus. Azok a riportok a gyön
gébbek, ahol a kérdező túlságig szubjektív 
vagy éppen magamutogató (1. Szabó Magda
vallomás), vagy hagyja sodortatni magát az 
író mesélőkedvétől (ez történt a Tersánszky-
val folytatott beszélgetésben). 

A kötet ötvenegy írói vallomást tartalmaz. 
Fölvetődik a kérdés: mi irányította a váloga
tást? Értékmérő-e a könyvben való szerep
lés? Az első kérdésre a szerkesztői utószó meg
adja a választ, bár az kitetszik az egyes ri
portok megszületésének időrendjéből is. „Ki 
került — joggal — az irodalmi érdeklődés 
...középpontjába." (411.) Fejes Endre a 
Rozsdatemető-vita idején, Juhász Ferenc a 
József Attila sírja megjelenésekor, Cseres 
Tibor a Hideg napok filmváltozatának heves 
fogadtatása után (regénye egyébként már 
évekkel előbb megjelent). Szerencsére a szer
kesztők nem ragaszkodtak mereven a pilla
natnyi aktualitás esetlegességéhez, és fölkeres
ték a mindig aktuális nagyokat is: Kassákot, 
Veres Pétert, Weöres Sándort. A második 
kérdéssel és a kötet adta válasszal lehetne 
vitatkozni, de fölösleges. Nyilvánvaló, hogy 
ahányan rangsorolják irodalmunk élmezőnyét, 
annyi névsor fog születni. A teljesség igényé
vel még a lexikonszerkesztők sem nézhetnek 
rezzenés nélkül szembe, hát még egy ilyesféle 
szűkreszabott válogatás irányítói. Természe
tes tehát, hogy mindenki találhat szép szám
mal sérelmes hiányokat és viszont, indokolat
lan figyelmet, túlértékelést. Bele kell nyu
godnunk. Indokoltabb tűnődésre ad alkal
mat az a tény — magyarázatot nem is talál
tunk rá —, hogy miért nem kerültek be a 
kötetbe azok az írói vallomások, amelyeket 
az Élet és Irodalomban már — természete
sen a könyv anyagának lezárása előtt — ol
vashattunk? Mi indokolja például Fábry 
Zoltán és Féja Géza kihagyását? A Gergely 
Sándor-interjú figyelemre méltó József 
Attila-adalékai miatt különösen megérde
melte volna a beválogatást. Galambos Lajos, 
Balogh Edgár, Hollós Korvin Lajos, Rideg 
Sándor, Makai Imre és Bárányi Ferenc tar
tozik még az érthetetlenül kifelejtett (vagy 
szándékosan mellőzött?) írók közé. 

A kötet magas példányszáma (7000) in
dokolt. A mai irodalom olvasóinak és az iroda
lom tanítóinak bizonyára máris nélkülözhe
tetlen kalauza. De az irodalomtörténészek 
is sokat fogják forgatni ezt a könyvet. Az ér
tékes tárgytörténeti adalékok mellett biztos, 
hogy mindig figyelmet érdemlőek lesznek az 
eddig jobbadán zárt írói műhelyek föltárult 
titkai. 

Alexa Károly 
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