
jellemzője volt ott is a műfajok keveredése. És 
ahogyan a szépirodalom is publicisztikai célt 
szolgált, minthogy a szerzők nagyobb része ellene 
szólt Thökölynek, a kurucok mozgalmának, a 
politikai, publicisztikai irodalomnak is volt 
számos olyan vonása, mely ezeket a munkákat az 
irodalmi alkotásokhoz közelítette. Abban a hír
anyagban pl., amellyel a Mercure galant 1672-től 
a francia szalonokat ellátta, voltak gáláns törté
netek, alkalmi versek. Franciaországban már az 
1660-as években divatja volt a verses újságoknak, 
melyek általában kéthetenként jelentek meg, s 
kellemes formában számoltak be a világ ese
ményeiről. Sok ilyen verset írt pl. Loret Zrínyi 
Miklósról. Robinet 1670-ben magyar vonat
kozásban a Wesselényi-összeesküvésről, Zrínyi 
Péterről, letartóztatásukról, I. Rákóczi Ferenc 
mozgolódásáról tájékoztatott. (Somlyó György 
fordításában szemelvények találhatók Köpeczi 
könyvének 72 -75 . lapjain.) A 70-es évek 
második felében Laurent szólt a magyarországi 
zendülők dolgairól, a császár fenyegetett hely
zetéről, többek között az 1677. okt. 10-én 
Nyalábvárnál a Boham parancsnoksága alatt 
francia pénzen Thököly seregeinek kötelékében 
harcoló zsoldosok győzelméről. A prózai be
számolókat is gyakran váltogatják verses 
részekkel. Józsa páterről hosszú históriát közölt 
pl. a Mercure galant 1678 novemberében. 

A közvélemény formálásában a pamfleteknek 
fontos szerepük volt. Művelői között olyan 
személyeket találunk, mint Habsburg részen 
Franz Paul Lisola, J. N. Flämitzer, Leibniz; 
Hollandiában Pierre Bayle, Jean Leclerc; az 
angoloknál Needham Marchamot, Burnet püspök. 
Francia részről a legnevesebb pamfletíró Eustache 
Le Noble, akinek tevékenysége áthúzódott a 
Rákóczi-szabadságharc korára is. 

A számtalan pamflet között egyre különösen 
szeretnénk felhívni a figyelmet, mivel tartalmi és 
formai jegyei egyaránt az irodalmi alkotások 
szintjére emelik. 1684-ben Kölnben jelent meg a 
Conversations du Bouffon du Grand Vizit et de 
de celuy de Tekeli sur les disgraces de leurs 
Maistres. Thököly udvari bolondja beszélget 
benne a nagyvezér bolondjával az elmúlt had
járatról. Az írás német eredetű; a szolgák szájába 
adja a nagyvezér, Thököly bírálatát éppúgy, mint 
Franciaország intrikájának elítélését. Érdekes 
módon felhasználja a nyelvi komikum számos 
elemét. 

A magyar történetírás külföldi doku
mentumaiból is hasznosnak tartjuk két 
munkának a kiemelését. Ezek Jean de Vanel: 

Histoire des troubles de Hongrie és Jean Leclerc: 
Histőire d'Emeric comte de Tekeli, cu Memoire 
pour servir a sa vie c. könyvei. 

Jól egészíti ki a kötetet a 49 db egykorú 
grafikai ábrázolás a könyv Függelékét in 
Cennerné Wilhelmb Gizella összeállításában. K ír, 
hogy szövegeik magyar fordításában sok magy ir-
talanság, helyenként az érthetetlenségig fokozc ió 
nyakatekertség van. Szerencsére, a könyvben 1 ál-
súlyban vannak a műfordítások, melyek jó /al 
sikerültebbek a prózai fordításnál. 

Hasznos lett volna névmutatóval ellátni a 
kiadványt. És szükséges lett volna a kiadói ak 
nemcsak a szemnek tetsző kiállításra gondo ni, 
hanem ügyelnie arra, hogy a 96 Ft-ba ker ilő 
könyv többszöri olvasást is kibírjon, és ne hull on 
részekre a lapok első szét nyitásakor. 

Varga ír re 

S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia kö té-
szete. Bp. 1976. Akadémiai K 139 1. (Irodák m-
történeti Füzetek, 90.) 

A kis könyv négy fő fejezetében áttekinti 
Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708) életét, 
tisztázza verseinek kronológiáját, elemzi művelt
ségének forrásait - mindez bevezetésül szolgál a 
negyvenöt darabból álló költői életmű részletes 
vizsgálatához. A monografikus igényű munka 
minden korábbi, Petrőczy Kata Szidóniával kap
csolatos publikáció feldolgozását, értékelését 
tartalmazza, helyesbítve az előfordult pontatlan 
adatokat, s kijelölve a további kutatás feladatait. 

Petrőczy Kata Szidóniának (egyébként az 
akadémiai kézikönyv és az 1972-ben megjelent 
Bibliográfia Petrőczit ír!), a „kuruc király" 
Thököly Imre unokatestvérének szinte egész élete 
mostoha körülmények között telt el. Anyja, 
Thököly Erzsébet röviddel születése után meg
halt, apja id, Petrőczy István részt vett a 
Wesselényi-összeesküvésben, aminek a család szét
szakadása lett a következménye, a még gyermek 
Petrőczy Kata Lengyelországba került. Életének 
e korszakáról igen keveset tudunk. Az 1670-es 
évek végén atyja és két testvére (János valamint 
Miklós) halt meg. A költőnő és Pekry Lőrinc 
valószínűleg 1681-ben házasodott össze, a család 
(ifj. Petrőczy István kivételével) ezzel Erdélybe 
került. Petrőczy Kata Szidónia sorsa ezután sem 
könnyebbedéit, tizenegy gyermeke közül csak öt 
nőhetett föl, ő pedig hűséges hitvesként követte 
férje nyugtalan, a magán- és közéletben egyaránt 
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változó állásfoglalásokkal teli életét. Csupán a 
legfontosabb epizódok Pekry pályafutásából: 
Teleki Mihály erdélyi kancellár familiárisa és 
besúgója volt (később ő juttatta börtönbe 
Pekryt), néhány év múlva áttért a katolikus hitre 
és Lipót császárt szolgálta, végül Rákóczi 
generálisa lett a szabadságharcban. (Az életrajzzal 
kapcsolatban meg kell említeni egy tényt, mely 
csak most, S. Sárdi Margit kutatásai nyomán 
látszik világosan: Pekry Lőrinc nerri Teleki-
ellenessége, hanem birtokgyarapítási szándéka 
miatt hagyta el Erdélyt 1689 őszén. 22) Petrőczy 
Kata egy ízben, a szabadságharc alatt fogságba is 
került férje átállása miatt, s élete szomorú 
eseményei feletti fájdalmát nem tarthatta magá
ban: ennek tanúja három prózai írása, F. May er, 
illetve J. Arndt-fordításai, melyeknek rész
letezőbb eszmei-irodalomtörténeti elemzése még 
hátra van. Versei szintén kényszerű önmagába-
zárkózásának, vívódásainak, fájdalmának doku
mentumai, s némelyiknek konkrét élményalapja 
is van. A könyv szerzője tisztázta az ismert forrá
sok és az újabb tanulmányok alapján az életrajz 
vitapontjait, valamint az életműnek az életúthoz 
kapcsolódó megfeleléseit. Petrőczy Kata Szidónia 
költészetéről tett megállapításainak ez utóbbi az 
egyik kiindulópontja. Ennek alapján állapítja meg 
a versek hozzávetőleges kronológiáját, s az idő
rend alapján mutatja ki a lírai életművön belül 
húzódó fejlődésvonalat. Fontos, részletesen 
bizonyított filológiai felfedezése az, hogy a 
verseket tartalmazó kéziratos kötetet csak rész
ben (egyötödében) írta saját kezével Petrőczy 
Kata Szidónia. A verseskötet előkerülése (1864 
körül) óta a mai napig is meglévő irodalom
történeti hagyományt - miszerint a könyvecske a 
költőnő által sajátkezűleg vezetett lírai napló -
oszlatott el. A vers-témák vizsgálatával pedig meg
cáfolta azt a korábbi felfogást, amely tematikai 
ciklusokra osztotta az időrendben a kötetbe 
másolt-írt költeményeket. 

A versek kronológiájának meghatározása után 
már elvégezhető a költői fejlődésrajz bemutatása
elemzése. Módszerét tekintve az elemzés nem 
vegytiszta: poétikai-stilisztikai-pszichológiai
eszmetörténeti-történeti szempontok egyaránt 
szerepet kapnak benne. Ezek szerint három 
költői korszakot különböztethetünk meg 
Petrőczy Kata Szidónia lírai művében. Az első, 
amely tizenhét verset tartalmaz, kb. 1690 utánig 
tart, a második (13 verssel) 1690-95-ig, végül a 
harmadik korszak (15 verssel, illetve fordítással) a 
halállal végződik. A szerző szerint a költőnő 
pályája önmagához visszatérő spirálhoz hasonlít

ható, mely életrajzilag az Erdély-Felvidék-
Erdély környezettel támasztható alá. Költé-
szetileg az első szakasz a költői kifejezésmód 
meglelésének ideje, s a nagyrészt imákból álló 
versekben ugyanaz a hármas gondolat fejeződik 
ki: a világ labirintus, melyben minden csapásnak 
tehetetlenül ki vagyunk szolgáltatva, s a meg
oldást csak Istenben találhatjuk meg. A második 
szakasz barokk felé hajló, kifejezésmódjában 
virtuózabb hangváltásának oka az Eszterházy Pál 
felvidéki szellemi körével való találkozás, és a 
világi témák megjelenése; végül az utolsó szakasz az 
érzelmi vallásosság egy formájába, a pietizmusba 
zárkózás tükre, de ezt már „csiszoltabb formá
ban" kifejezve. Különösen figyelemreméltók az 
elemzés egyes részletei: a versszerkezetre vonat
kozó, a mondatelenjzés grammatikai kategóriáit 
felhasználó vizsgálatok, az önmegszólító verstípus 
korai változatairól szóló megállapítások, a XVII. 
századi kéziratos énekköltészettel és az autonóm 
költészettel vont párhuzamok, a hatások fel
kutatása, az ének- és szövegvers viszonyára való 
utalások, s végül a szerencse-téma elemzése 
Petrőczy Kata Szidónia költészetében. Viszont a 
költői korszakok éles elkülönítése a fejlődés meg
győző bemutatása ellenére sem indokolt. Ez 
abból is tapasztalható, hogy az egyes szakaszok 
jellemzésekor idézett példák közé más idő
szakban készült versek is belekeverednek (86, 91, 
93, 107). Ezen túl a szerző helyenként olyan 
poétikai tulajdonságokkal támasztja alá fejlődés
tézisét, amelyekkel az ellenkezőjét is igazolni 
lehetne. Például gyöngeségnek tekinti azt a jelen
séget, mely szerint a sorvég=mondattag határa és a 
strófa=mondat verstani-grammatikai szintek egy
beesnek (82-83) . A nyilvánvaló archaizmusnak 
ez a tünete éppen igényes költői eszközként is 
felhasználható: a régi magyar költészet, vagy akár 
a folklór alkotások tetemes hányadát is lehetetlen 
lenne emiatt a jelenség miatt poétikailag el
ítélnünk. A szerző rím-szemlélete, amelynek 
következménye a sorvégek automatikus lemet-
szése, és a rímszavak értékének szófajok szerinti 
meghatározása (valamint: a rím kedvéért van 
inverzió - 98-99) , szintén nem tükrözője a kor
szerűbb poétikai felfogásnak. A műfajelemzésről 
csak annyit: bár ennek anyaga, szempontjai szét
szórva voltaképpen együtt állnak a kötetben, 
sajnos elmaradt. Pedig akár az egyik legjobban 
sikerült részlet, a pietizmus lényegre törő, a 
célnak megfelelő összefoglalása nyomán is ki 
lehetett volna bontani az irányzat esztétikai
műfaji következményeit. A poétikai elemzés a 
versformák vizsgálatára is kiterjed, kár, hogy csak 
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az első két korszakról ad e tekintetben össze
foglalást (97-98) . Mindenesetre, a költői fejlődés 
korszakolását csak hasonló igényű vizsgálatokkal 
lehet majd maradéktalanul elfogadhatóvá tenni. 

Befejezésül a kötet többi részletéhez szük
séges néhány apró megjegyzést tenni. A költőnő 
bátyjának, Petrőczy Istvánnak egy részben titkos
írásos levelét (21) talán sikerülne megfejteni 
ötvös Ágoston: Rejtelmes levelek (Kolozsvár, 
1848) című művének kulcsai segítségével. - A 
106-7 . lapon idézett Wathay-versekről aligha 
mondhatjuk, hogy a „korban" keletkezett, mivel 
kb. 80 -90 évvel előbb íródott a költőnő versei
nél. A szerző a Jenei-féle kiadást használja az 
RMKT XVII/1. helyett, de azt sem pontosan: 
vö. S. Sárdi: 106, Jenéi: 74, RMKT: 169. lapok. 
- Fontos lenne megtudni Petrőczy Kata Szidónia 
egykori könyvtárának összetételét, mert így a 
hatásokra, mind a korábbi magyar költészetére, 
mind az európai (különösen a pietista-jellegű) 
irodaloméra feltételezések helyett pontosabban 
következtethetnénk. - A kötetről még csak 
annyit: kár, hogy hiányzik a végéről az Irodalom
történeti Füzetek sorozatban megszokott név
mutató. 

Hargittay Emil 

Vendel-Mohay Lajosnéí „Áll a régi ház még". 
Szekszárd, 1974. Balogh Ádám Múzeum kiadása, 
112 1. 

Túlságosan is természetesnek tekintjük, hogy 
az írónak, mint állandóan az önszemlélet tükrébe 
pillantó embernek életében a szülőház és a 
dajkáló vidék ihlető szerepet játszik. Babits élet
művének megértéséhez mindenesetre a szülőföld 
és a családi otthon megismerése a szokottnál 
azért is fontosabb, mert á Levelek Írisz koszorú
jából verseinek keletkezése idején, levelezéséből 
és poétikai eljárásaiból következtetve 1905-ben, 
kialakította magának - a Freud előtti lélektanból 
és a poszt schopenhaueriánus etikából köl
csönözve egyszersmind módosítva a fogalmat -
az „erkölcsi emlékezet" (Gedächtnis), az ihletet 
kiváltó, személyiségformáló ős-élmény alkotó 
elvét. Az „erkölcsi emlékezet", a személyes múlt 
ihletformáló szerepét tételesen először ideál
képére, Aranyra ruházta (1 . Petőfi és Arany), de 
mint „a szülőföld imaginációja", ahogy a jelenség 
szűkebb érvényességi körét Kardos Tibor találóan 
elnevezte, Babits egész életművén végigvonul. 
Vendel-Mohay Lajosné könyve (szerk.: Gaál 
Attila) „a szülőföld imaginációjá"-t a tárgyi és 
természeti környezet beszédes tükrében mutatja 

be, s Babits Szekszárdjának általános és a családra 
vonatkoztatott histórikumából is tanulságos 
mozzanatokat idéz föl. Ez a kiadvány rendel
tetése szerint a Babits Emlékház katalógusa, s 
ennek a feladatának hasznosan, sőt tudományos 
hivalkodás nélkül is gondolatébresztőén megfelel, 
ugyanakkor a művekben visszhangzó életrajzi és 
családtörténeti tényeket tanulmányszerűen 
kerekíti egésszé. „Az emléktábla" c. első fejezet 
szerény címe ellenére bevezetés Babits költésze
tének a „genius loci"-t érzékeltető, világos 
világába. Előbb a szülői ház hangulatos környékét 
írja le Babits vallomásos prózai és lírikus szemel
vényeivel hitelesítve a képet, majd a város 
vázlatos, de kifejező történetét s a költő anyai 
ágának, a Kelemeneknek szintén sűrített, mégis 
pontos szekszárdi életútját rajzolja meg: a ház 
architektúrájának és kialakulásának, valamint a 
Halálfiai Cenci nénije, a nagyanya szőlőjének az 
adatokig szabatos ismertetése a tágabb családi
baráti kapcsolatokkal összehangoltan, Babitsnak 
az otthonnal folytatott belső párbeszédét jelentő 
hazatérései krónikájával kiegészítve a pályakép 
megvilágításához is hozzájárul. „A kiállítás" c. 
fejezet mind az elrendezés tárgyi érdeméért, mind 
a belső tereknek az életútra és a műre rímelő 
értelmezéséért figyelemre méltó. A mai beren
dezés évtizedek viszontagságainak következtében 
nem minden részletében azonos a gyermekévek 
szobabelsőivel, de a magyarázat mindig jelzi, hol 
fogadja korhű környezet a látogatót, és hol 
pótolták értő kézzel a költő vagy családja más 
esztendeiből származó bútorokkal a hiányt. Több 
kényszerű megoldást indokol az a tény, hogy az 
emelet ma is magánlakás, ezért csak a földszinti 
szobákat sikerült muzeális célok szolgálatába 
állítani. A szerző, mint az emléképület gond
viselője, jogainak határáig így is plasztikusan idézi 
elénk „a báboskorlátot kedves népi bájjal utánzó 
esztergált farácsot az emeleten", s a lépcsőt, 
melyről a Babits-kutatók tudják, milyen furán 
meghitt szerephez jutott a költő születésében.. A 
fogadószoba bemutatása két nemzedék bútor
zatán s az apa és a nagyanya nemcsak leírt, 
hanem életrajzi adalékokkal, továbbá a költő 
szavaival is színezett arcmásán kívül három tárgyi 
emlékcsoportot magyaráz. 

Babits megértéséhez kevésbé jelentékeny 
fogódzót kínál az üveges szekrény tárgyi 
együttese, viszont annál fontosabb az elfunt 
„ében színű könyvelspolc" helyett a környezetbe 
illő könyvszekrényben a nemzedékről nem
zedékre hagyományozott kötetek gyűjteménye, 
amelynek számos darabjáról A z én könyvtáram c. 
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