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A magyar humanizmus későbbi korszakának 
feldolgozásában még több a „fehér folt", mint a 
korábbiban. Ezért nyereség számunkra a 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak és 
Könyvtárnak ez a kiadványa, melyben Ruttkay 
László, aki képzettsége szerint jogász, törté
nészhez, irodalomtörténészhez illő szak
értelemmel és alapossággal, sőt — mint az Orvos
történelmi Társulat egyik alapító tagja - orvosi 
ismeretekkel is felvértezve, dolgozta fel a késői 
magyar humanizmus érdekes alakjának életét és 
munkásságát. Sajnos, Ruttkay már nem érte meg 
munkája megjelenését 1971-ben a Magyar Orvos
történelmi Társulat Jessenius-emlékülésén sem 
vehetett már részt, előadását más olvasta fel. 

Jeszenszky (Jessenius) egy, a török elől kül
földre, Wroclawba települt, Túróc-megyei köz
nemesi családból származott. Tanulmányait 
Wittenbergben, Lipcsében, majd Paduában foly
tatva lett előbb a szász választófejedelem udvari 
orvosa, majd a wittenbergi egyetem professzora, 
később a prágai egyetem rektora és császári 
udvari orvos. Orvosi gyakorlatot mindvégig foly
tatott, fő működési területe az anatómia és a 
sebészet volt. Emellett jutott ideje arra is, hogy 
filozófiai kérdésekkel foglalkozzék. Lelkes híve 
volt a páduai egyetem haladó orvosi nézeteinek, 
hűséges követője és terjesztője Vesalius tanítá
sainak. Az ő példájára tartott nyilvános boncolá
sokat Wittenbergben, majd Prágában is, ami 
ebben a korban nemcsak tudományos érdem volt, 
hanem harcos állásfoglalás a tudományos kutatás 
szabadsága mellett. Magyar szempontból külön ér
deklődési kelt az is, hogy a harmincéves háború 
kezdetén a cseh rendek a magát mindig is „eques 
Hungarus"-nak valló Jeszenszkyt küldték el a 
magyar rendekkel és Bethlen Gáborral tárgyalni. 
Ez a küldetés volt az oka tragikus halálának is: a 
fehérhegyi csata után huszonhat más, szintén 
jelentős hivatalokat betöltő és nagy műveltségű 
társával együtt ő is áldozata lett a győztes 
Habsburg-hatalom bosszújának. 

Ez a monográfia azonban nemcsak Jeszenszky 
politikai szerepe és orvostörténeti érdemei miatt 
számíthat a magyar kultúra története kutatóinak 
érdeklődésére, hanem azért is, mart Jeszenszky 
egyik érdekes alakja a tágabb körben is elterjedő 
humanista gondolkodásnak, egyik fontos kép
viselője a korabeli világi értelmiségnek. A róla 
szóló, kiterjedt és alapos kutatásokon nyugvó, a 
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korábbi külföldi tanulmányokat1 felhasználó, 
azok megállapításait és értékelését sokszor 
helyesbítő monográfia sok érdekes adatot 
tartalmaz a társadalom e rétege munkásságáról, 
életviszonyairól, társadalmi helyzetéről. Ezek fel
használása, a kor más jelentős alakjainak körül
ményeivel való összevetése, azokból következ
tetések levonása azonban már további feladat. 

Waczulik Margit 
• 

J. A. Blackwell: Rudolf of Varosnay. Fordította 
és a bevezető tanulmányt írta Varannai Aurél. 
Színháztörténeti Könyvtár 7. Magyar Színházi 
Intézet kiadása, Bp. 1977.163 1. 

A közel másfélszázados angol tragédia lapjait 
forgatva, első visszahatásként csodálkozást 
érzünk. Nem a történet hátborzongató volta a 
különös, végtére is, romantikus színműről van 
szó, inkább azok az indokok lepnek meg, 
amelyek éppen e művet vélték elengedhetet
lennek a szegényes magyar színháztörténeti 
irodalom kiteljesítéséhez. Maga az elv nem kifogá
solható: nézzük meg, mit látott egy, a múlt 
század első felében itt megfordult művelt angol a 
magyar életből? 

Minden információnk amellett szól, hogy 
Blackwell szerette a magyarokat, beleélte magát 
- amennyire erre képes volt - gondolkodás
módjukba, színesnek, vonzónak látta itteni kör
nyezetét. Helyében egy nagy író biztosan remek
művet alkotott volna, rámutatva az angol hagyo
mányoktól eltérő véleményekre és szokásokra, s a 
teljesen más, mert más gazdasági tényezők meg
határozta létformára. Szerzőnk azonban nem író 
volt, hanem mérnök, kereskedelmi vállalkozó és 
titkos ügynök. Státuson kívüli diplomata, akinek 
megengedték, hogy bizonyos irányban el
kötelezze magát, majd visszahívták. Pal-
merstonnak küldött jelentései lehetnek a magyar
ságra nézve kedvezőek, de nagy politikai előre-

1 Pick FRIEDEL: Johannes Jessenius de 
Magna Jessen... Ein Lebensbild aus der Zeit des 
dreissigjaehrjgen Krieges. (Studien zur Geschichte 
der Medizin 15.) Leipzig, 1926. - SVOBODA, 
K.: Jana Jessenskeho Zoroaster. Listy filologickó 
1922. - KRAL, J.: Jessenius filozof (Ceske MysL 
Casopis filozoficky). Praha, 1923. - VINAR, J.: 
Obrazy z minulosti éeského lekárstvi. Praha, 
1959. 
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látásról biz' nem tanúskodnak. (Vö. a magyarázó 
szöveg 145. lapjának utolsó bekezdését.) Gyenge 
diplomáciai képességeire már Péterfy rámutatott. 
(BpSz 81. k. [1895.1 232.) Mint színműíró, meg 
éppen dilettáns. Nem a mindennapi élet mene
tének alapos megfigyeléssel lemérhető - angol 
mérték szerinti - sok mínuszát és egy-egy 
pozitívumát öntötte drámai formába, hanem az 
atipikust. Dramatizálta egy kétségkívül súlyosan 
terhelt főúri család bűnténysorozatát. (Széchenyi 
Naplójából tudjuk, hogy a Beleznay családról van 
szó. Gr.Sz.I. Naplói. Szerk. és bev. ellátta Viszota 
Gyula. Bp. V.k. [ 1937.] 537.) 

Témaválasztása a magyarság népszerűsítésének 
szempontjából aligha mondható szerencsésnek,de 
művész ebből is- alkothatott volna jó tragédiát. 
Amint azonban egy Dickens vagy Thackeray 
társadalmi éleslátása hiányzott Blackweübőí, 
ugyanúgy képtelen volt beteg idegrendszerek 
reális ábrázolására is. Alakjai dróton mozgatott, 
grandguignol figurák; az embernek Hamlet bizta
tása jut róluk eszébe: „Kezdj belé már, gyilkos, 
ne vágj oly veszett pofákat..." A hazai couleur 
localt élénkíti az a fogás, hogy a bestiális nagy
urat híven kiszolgáló, gaz inas cseh. 

A dráma kiadását valószínűleg az a naiv-lel
kesedés indokolta, hogy a világhatalma csúcsán 
álló Angliának egy fia annyira méltányolta nem
zetünket, hogy diplomataként következetesen 
pártfogolt, mint író pedig talált megírni valót 
rólunk. (Erre a lelkendező hangvételre jellemző, 
hogy előkerül a mese Byron hősi haláláról 
Missolunghinál... 161.) Vizsgáljuk azonban meg 
Blackwell fellépésének valódi hátterét. Vállalkozó 
volt és üzleteket kívánt kötni, s ezek mellett 
hazája tekintélyének segítségével, társadalmi 
szerephez jutni. Fontoskodására Széchenyi is utal 
Naplójában (VI. [Bp. 1939.] 301.) aligha csak 
azért, mert gazdaságpolitikájában „konkurrens 
céget" látott benne. A skót mérnök nemcsak 
„szürke eminenciás"(!) akart lenni a magyar kül-
és kereskedelem-ügyben, mint ezt a kiadó a 146. 
lapon mondja, hanem - pesti főkonzul is. Mivel 
ez nem lehetett, Stettinben kapott hasonló meg
bízatást, s ott képviselte, visszagondolva a 
hallgatag észak-németek között ifjúsága eleven 
magyar környezetére, késő öregségéig, békében, 
Anglia érdekeit. 

A magyarázó szöveg vitatható entuziaz-
musáért a kiadó felel - lelke rajta. A nyilvánvaló 
tévedésekért azonban a mű lektora is megróható. 
Byron halálának valódi körülményeire vagy 
Széchenyi Kossuthra tett megjegyzésének félre
értésére (Kossuth családfája ti. azért régibb, 
Széchenyi szerint, az összes jelenlevő főurakénál, 

mert ő származik egyenesen a paradicsomi 
kígyótól), az idézetek pontatlanságára nem a 
könyvismertetési rovatban kellett volna a publi-
kálót figyelmeztetni. A Széchenyi-féle tréfa félre
értése annál talányosabb, mert Péterfy Jenő 
Blackwellró'l írt, már említett, két íves tanul
mányában (Egy angol Magyarországon. BpSz 81. 
k. [1895.] 204-236.) - amit a kiadó hanyagul 
idézett, de annál alaposabban tanulmányozott! -
magyar nyelven szerepel. A magyarázó szövegben 
Péterfyt a felületesség méltatlan vádja éri. Péterfy 
nem volt történetíró, de Blackwell jelentőségét 
Hajnal István sem látja másként. (A Kossuth-
emigráció Törökországban, Szerk. és a tört.bev. 
tanulmányt írta H. I. Bp. 1927.) 

Mályuszné Császár Edit 

Veress Zoltán: Jókai természettudománya 
Bukarest 1976. Kriterion K. 254 1. (Téka) 

Veress Zoltán könyve ösztönző erejű, sokak 
figyelmére érdemes vállalkozás: talán a leginkább 
napjainkhoz szóló metszet a Jókai-életműből 
Szerényen válogatott idézeteknek nevezi 
könyvét, félszáz regény negyedfélszáz szemel
vényét: Jókai természettudományos érdeklődé
sének, műveltségének dokumentumait. Az öt 
téma köré csoportosított idézetgyűjteményt, 
amelyben arányosan váltakoznak Jókai sorai a 
kötőszövegekkel, olvasmányos egésszé gyúrta -
így az egész műre (nem csupán bevezető fejte
getésére) érezzük érvényesnek az esszé meg
jelölést. 

Ennél fontosabb azonban, hogy ügyes kézzel 
választotta meg a bevezető rész fő kérdéseit; 
mindjárt az elsőként említendőt: mennyiben 
használt Jókainak természettudományos érdek
lődése, gazdagította-e eszköztárát? A feltett kér-
lésekre rendre pozitív válaszokat kapunk: 
kedvezően alakította világlátását, témaválasztását; 
színezte, gazdagította nyelvét. Mindezt azért nem 
felesleges hangsúlyoznunk, mert a régebbi szak
irodalom nem túl kedvezően nyilatkozott ebben 
a kérdésben. Péterfy tanulmánya {Jókai Mór, 
1881) Jókai hatáskeltő eszköztárának megújítását 
látja csak benne: „[. . . ] pozitív korunk ízlésének 
megfelelőleg most természeti titkok süllyesztői 
nyílnak meg előttünk." Zsigmond Ferenc monog
ráfiája (Jókai, 1924) szerint Jókai korán rákapott 
a tudomány adataival való kacérkodásra. Továbbá 
„[ . . . ] gyakran megfeledkezik egyrészt olvasó
közönségének képzettségi fokáról, másrészt a 
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