
megtalálható a Hátrahagyott Művek V. kö
tetében. Berza az Ady Lajos által sajtó alá 
rendezett kiadásból merített. Általában még 
jobban lehetett volna hasznosítani a Hátra
hagyott Művek „budapesti" anyagát. 

A szövegközlés jelentékeny hibája, hogy 
mellőzi az U-t, ú-t, s a Politikai beszédek be
kezdés nélküli szövegét több helyütt —ön
kényesen — bekezdésekre osztja. A 77—78. 
lapokon található beszéd helyes lapszáma a 
Politikai Beszédek II. kötetében nem 302— 
310, hanem 302-304. 

Még több kifogás érheti a jegyzeteket. 
A parlamenti beszédek előzetes jegyzetei jó
részt (némi rövidítéssel) megegyeznek a Po
litikai beszédek idézett köteteinek jegyzet
anyagával, így új kutatást nem hoznak. Az 
egyes nevek, helynevek magyarázatából érté
kesebbek a régi és a mai utcanevek azonosí
tásai, viszont mi értelme van az ilyen típusú 
jegyzetelésnek: Laborfalvi Róza: Színész. 
1848-tól Jókai Mór felesége." Vagy: ,,B.[ach] 
Alexander (1813—1893) osztrák miniszter." 
Schmerlingről megtudjuk, hogy „osztrák 
államférfi", a Körről, illetve Nemzeti Körről 
azt a felvilágosítást adja, hogy „reformkori 
irodalmi egyesület", tudjuk, ez igencsak 
szűkítő megjelölés, Batthyány József her
cegprímás még rosszabbul jár, az évszámokon 
kívül csak annyit közöl róla Berza, hogy 
„gróf". Benyovszky Móric csupán „utazó", 
s Ledru Rollin nem 1847-ben, hanem 1874-
ben halt meg (ez nyilván sajtóhiba). A Redout 
valójában Redoute s nem a pesti Vigadó, leg
feljebb a „régi" pesti Vigadóként emlegették, 
Schodelné Klein Rozália nemcsak és nem 
elsősorban 1848-ban volt a pesti Magyar 
Színház, illetve a Nemzeti Színház tagja — 
stb. A szépirodalmi lapok közül nem a Hon
derű a „legjelentősebb" Jókai valóban azt 
írja, hogy súlyos börtönbüntetésre ítélték, 
de utána így folytatja: ,,A börtönben pedig 
a katonák oly emberségesen bántak velünk, 
elítéltekkel, ahogy csak magyar vendégsze
rető gazda bánhat a vendégével..." 

A kötet erőssége képanyaga. Az én példá
nyomban azonban két képoldal szerepel két
szer, ez valaki máséból hiányzik, s a 41. ábra 
(Az író köszönőlevele) tükörírással, azaz for
dítva került kinyomtatásra. 

A kötet példányszáma 1000. így a nagy
közönség kezébe aligha kerül. Pedig első
sorban nekik szól ez a tudományosnak ne
hezen nevezhető kiadvány. Azonban a szak
embereknek sem haszontalan e könyv forga
tása; rádöbbenti őket, hogy minél előbb igye
kezzenek eloszlatni a Jókai körüli képzelgé
seket, megrajzolni Jókai és a főváros kap
csolatainak történetét, s ezáltal a város fej
lődésének türköződését Jókai regényírásá
ban. 

Fried István 

Várkonyi Nándor: Dunántúl. Bp. 1975. Mag
vető K. 215 1. + 48 képm. 

Várkonyi, az ismert nevű pécsi irodalom
történész 1975 márciusában halt meg, így 
tehát ez a könyve már posztumusz kiadás
ban látott napvilágot. Az előszót még maga 
a szerző írta, 1973 októberében; az utószó 
Tüskés Tibor munkája: ebben röviden Vár
konyi pályájára is visszapillantunk. Meg
tudjuk, hogy először 1944-ben jelent meg a 
munka „Magyar Dunántúl" címmel, és azzal 
a célzattal, hogy a toll fegyverével küzdjön 
a Dunántúlt fenyegető hitlerista aspirációk 
ellen. 

A mostani kiadás voltaképpen teljesen át
dolgozott mű. A polemikus részleteket a 
szerző kihagyta vagy mérsékelte, felhasznál
ta viszont a Dunántúl történetére és művelő
déstörténetére vonatkozó újabb kutatásokat. 
A könyvnek a műfaja is igen érdekes. Vár
konyi itt azt az irányt képviseli, amelyet ré
gebben „művelődésföldrajznak" neveztek. 
Napjainkban sajnos szinte egyáltalában nem 
kultiválják ezt az irányt, holott régebbi kép
viselői, mint Szabó Pál Zoltán és Hantos 
Gyula, jórészt dunántúli, sőt pécsi problé
mákkal foglalkoztak. 

Várkonyi ír a Dunántúl földjéről és életé
ről, geológiai és biológiai kérdéseiről, különö
sen hangulatosan pedig a dunántúli tájakról. 
Látszik, hogy a szerző, akit pedig egyre romló 
hallása akadályozott az utazgatásban, mégis 
bevándorolta a Dunántúl legszebb, legérde
kesebb tájait. Következik aztán az „Embe
rek" című fejezet, ahol már a vértesszőlősi 
ősember-lelet is szerepel, aztán a kelták, a 
rómaiak és a népvándorlás törzsei. A „kettős 
honfoglalás" László Gyula-féle elméletét is 
ismeri és részben felhasználja. Honfoglalás 
és honépítés, török és német hódítás, majd a 
XVIII. század óta kibontakozó „magyar hó
dítás", azaz — más terminológiával — „nem
zeti újjászületés" a következő fejezetek tár
gyai. 

Látszólag valóban „művelődésföldrajzi" 
könyvet tartunk kezünkben, amely azonban 
a művelődés- és irodalomtörténet számára is 
igen érdekes. Várkonyi szépen elemzi a Du
nántúl híresebb műemlékeit, így a többször 
átépített pécsi székesegyházat, vagy az Ár
pád-kori művészetnek egykor fényes, később 
azonban a török és a német dúlás, majd a 
XIX. század érzéktelensége és kíméletlen
sége miatt elpusztult székesfehérvári emlé
keit. A képmellékletek gazdag sorozata is 
néhány szép műalkotást mutat be, így az 
ókori Gorsium maradványait, a pécsi óke
resztény sírkamrát, a jaki templomot, olyan 
kisebb emlékeket, mint a mecseknádasdi és 
cserkúti román templomokat, a visegrádi ki
rályi palota maradványait, ormánsági re
formátus templomok festett fakazettáit és 
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még sok érdekes alkotást. A kritikus legfel
jebb azt sajnálhatja, hogy Győr, Kőszeg és 
Sopron értékes műkincsei kimaradtak a mel
lékletek sorozatából. 

Művelődéstörténeti problémák más szem
pontból is érdekelték Várkonyit. A Nagy 
Lajos-alapította pécsi egyetem történetének 
elemzésénél azoknak a bel- és külföldi tudó
soknak véleményéhez csatlakozik, akik le
hetségesnek tartják, hogy a főiskolai szín
vonalú oktatás Pécsett egészen a XVI. szá
zad elejéig fennállt, még akkor is, ha a tulaj
donképpeni universitas már a XV. században 
megszűnt működni. 

A Dunántúl— Tiszántúl—Erdély-probléma 
sem hiányzik. Várkonyi nem osztja azok véle
ményét, akik a magyar irodalom történetét 
képzelt tájegységek alapján akarták megírni, 
és akik például alapvető különbséget láttak a 
„dunántúli" és a „tiszántúli" szellem közt. 
ő csak arra utal, hogy a különféle történelmi 
és társadalmi tényezők hatása következtében 
valóban voltak dunántúlinak, tiszántúlinak, 
erdélyinek nevezhető írók, de volt szinte ál
landó csere, kapcsolat és érintkezés is. Ezek
ben a részletekben a legtöbb az irodalomtör
téneti anyag. Szerepel természetesen Janus 
Pannonius, aztán a „karthauzi névtelen", 
azaz az Érdy-kódex írója, Tinódi Sebestyén 
és Zrínyi Miklós, különös hangsúllyal pedig a 
XVIII—XIX. század irodalma: Berzsenyi 
Dániel, Rájnis József, Faludi Ferenc, Kis
faludy Sándor, Vörösmarty Mihály és még 
sok jelentős név. Olyan példákkal, mint 
Baróti Szabó, Csokonai vagy Kazinczy szé
pen bizonyítja szerzőnk, hogy az akkori Ma
gyarország irodalmi életében mekkora volt a 
fluktuáció, az értékek cseréje, s hogy egyrészt 
sok író talált otthonra a Dunántúlon, más
részt pedig egyre többen özönlöttek Pest-
Buda felé. Várkonyi posztumusz műve tehát 
olyan munka, amelyet az irodalomtörténet 
művelői is haszonnal és tanulsággal fognak 
forgatni. 

Angyal Endre 

Rácz Zoltán: Jezsuiták tegnap és ma. Bp. 
1974. Kossuth K. 402 1. 

III. Pál pápa 1540. szeptember 27-én 
kiadott „Regimini militantis Ecclesiae" kez
detű bullája nem kis jelentőségűnek bizo
nyult az európai és egyetemes történelemben. 
Akkor még úgy tűnt, hogy az irat, mely jóvá
hagyta Iííigo Ofiez y Loyola és hét társának 
rendalapítási tervét, csak egy intézkedés a 
sok közül, amelyik segíteni kívánt a rene
szánsz liberalizmustól meggyengített és a re
formációtól fenyegetett katolikus egyházon. 
Ám az eredmény nagyobb horderejű lett: az 
új elvek szerint megteremtett s hamarosan 
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már igen befolyásos Jézus Társaság ideoló
gusává és végrehajtó motorjává vált az el
szakadt eretnekekre lecsapó ellenreformáció
nak, majd végigharcolva — „Isten nagyobb 
dicsőségére" — négyszáz esztendő történel
mi viharait, ma is jelentős egyházi és politi
kai tényező öt kontinensre kiterjedő hatal
mával. 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, 
hogy nehéz elfogulatlan szemmel, objektíven 
közeledni a jezsuitákhoz. Az idők folyamán 
igen sok támadás érte őket, ám a súlyos lelep
lező könyvek mellől nem hiányoztak az apo
lógiák sem, s hiveik száma mindig is impo
náló volt. Rácz Zoltán könyve — követve a 
rend történetét — megkísérli feltárni ellent
mondásos szerepüket, anélkül, hogy a maga 
objektivitását elvesztené. Vázolja a rene
szánsz Európa bonyolult társadalmi-politi
kai helyzetét, mely kitermelte az igényt egy 
a jezsuiták által megtestesített szervezet lét
rehozására. Loyola Ignác életrajza után a 
Társaság növekvő hatalmát írja le; mint tet
tek szert egyre nagyobb befolyásra nemcsak 
az európai udvarokban, de missziós térítéseik 
révén Indiában, Japánban, Kínában és La
tin-Amerikában is. A paraguayi mintaállam 
története, vagy a jezsuiták konspirációs tevé
kenysége például angliai Erzsébet udvarában: 
fordulatokban bővelkedő, romantikus törté
net. Izgalmas kérdés a rend 1773-as, XIV. Ke
lemen általi feloszlatása, de talán még tanul
ságosabb a betiltást követő feléledésük (e szí
vós harcban megmutatkozott a rend rugal
massága, önmagát megújítani tudó képes
sége), majd hatalmuk teljes visszanyerése és 
megsokszorozása. Fejlett hírszerző szerveik, 
ideológiai és szociológiai képzettségük révén 
jelentős szerepet vittek századunk világhá
borúiban és politikai harcaiban. Az egyházon 
belül is hallatják szavukat, részt vettek a 
II. Vatikáni zsinat szervezésében és lefoly
tatásában, s ma is a katolicizmus „elit"-jéhez 
tartoznak. A könyv záró fejezetei a jezsuita 
rend szervezetét és az általuk képviselt erköl
csi rendszert ismertetik. 

Rácz Zoltán könyve hézagpótlónak ké
szült, mivel magyar nyelven hosszú ideje 
nem adtak ki hasonló munkát, ezt az is bizo
nyítja, hogy az általa idézett (viszonylag ke
vés számú) forrás java része 1945 előtt író
dott. Hogy mégsem igazán hézagpótló a 
könyv, arról néhány alapvető hiányossága 
tehet. Elnagyolt történelemszemlélete, a for
rások szűk köre, sokszor pontatlan és felüle
tes idézése, egy a mű kezelését megkönnyítő 
index és bibliográfia hiánya inkább népszerű
tudományos, semmint igényes munkává teszi 
ezt az írást. 

A jezsuiták magas szintű nevelői és kultu
rális tevékenysége jónéhány kérdésben fel
kelti az irodalomtörténet figyelmét is. Ilyen 
vonatkozásokban A jezsuiták tegnap és ma.. . 


