
A mesterek közé, közvetlenebb módon, 
Kuncz Aladár és Gaál Gábor tartozik. Mindkettő' 
egyszerre (s minden választási dilemma vagy 
kényszer nélkül) képviselte az európai tájékozó
dást és a nemzetiségi elkötelezettséget, azt a ket
tős igényt és felelősséget, amely mind a sajátos, 
mind az egyetemes szintjén érvényesült. Kuncz 
Aladár az európai szellemmel és műveltséggel 
fűzte össze a születő erdélyi magyar irodalmat, 
sőt ezen túlmenően „virtuális" Európának tekin
tette Erdélyt, amelynek szerinte az a hivatás 
jutott, hogy a különbözőségek szabad együttélé
sének, a nemzeti, nyelvi, vallási és kulturális ellen
tétek áthidalásának modellje legyen, s ezáltal 
adjon érvényes példát a nemzeti viszályokban ver
gődő Európának. Hasonló elképzelések, csakhogy 
már egy szocialista Erdély távlatában gondolkod
va, hatották át Gaál Gábor munkásságát. Méliusz 
mindkettőjüktől tanult, mindkettőjük örökségét 
vállalja, s mindkettőjük eszméit képviseli. 

Kuncz és Gaál példája is mutatja, hogy a nem
zetiségi elkötelezettség és az európai igény nem 

egymást kizáró pólusok, ellenkezőleg,, egymást 
feltételező s eredményesen csak együttesen 
működő szellemi erők. Mondhatnám: teljes haté
konyságukban csakis együtt képzelhetők el, a 
nemzetiségi elkötelezettség európaiság nélkül 
ugyanúgy csonka marad, mint az európai igény 
nemzetiségi felelősségtudat nélkül. A sajátosság 
tudata és védelme, ahogy Gáli Ernő mondotta: a 
„sajátosság méltósága" és az emberi egyetemesség 
tudata, mondhatnám az előbbi parafrázisa gya
nánt: az „európaiság méltósága" a legszerveseb-
ben összefügg, összefügg Méliusz József szándéka 
és embersége szerint is, hiszen legjobb (a nemzeti
ségi irodalom „törzsanyagához" tartozó) művei: 
az Aréna, a Város a ködben, a Sors és felkép, Az 
illúziók kávéháza is ennek a kettős igénynek és 
felelősségnek a csillaga alatt születtek, s így szüle
tett most a Kávéház nélkül című - esszékből, 
tanulmányokból, felszólalásokból, útirajzokból, 
sőt műfordításokból egységes egésszé álló -
kötet is. 

Pomogáts Béla 

KLANICZAY TIBOR: HAGYOMÁNYOK ÉBRESZTÉSE 

Bp. 1976. Szépirodalmi K. 296 L 

Klaniczay Tibor tanulmánykötete jó két és fél 
évvel ezelőtt: 1976 végén jelent meg, s feltűnő, 
hogy 1979 nyaráig (amikor e bírálatot végre 
papírra vethetem) magyar szakfolyóirat még nem 
ismertette. Jóllehet eddigi bírálói között nem egy 
irodalomtörténész és historikus akad (mint pél
dául Hajdú Ráfis Gábor: Népszabadság, 1977. 
febr. 12., Bitskey István: Alföld, 1977. 3. sz. 
83-84.1., Vekerdi László: Jelenkor, 1977. 
472-475.1., Nemeskürty István: Nagyvüág, 
1977. 464-466. L, Vörös Imre: Evangélikus Élet, 
1977. 32. sz., Kulcsár Péter: Kortárs, 1977. 
1668-1670.1.), a tudományos folyóiratok kése-
delmeskedése mégis magyarázatot kíván. Köz
tudott, hogy a tudósi módszerű bírálat lassabban, 
jóval nagyobb tájékozódási és mérlegelési befek
tetéssel készül, mint a hírlapi vagy folyóiratbeli 
kritika. Ha ehhez hozzáadjuk a megrendelő-közlő 
fórumok hosszú nyomdai átfutási idejét, máris 
olyan kirívó lemaradás keletkezhet, mint amire az 
ItK is szolgálatatott már nem egy példát. 
Klaniczay Tiborral és épp az ItK-val kapcsolatban 
még egy bonyolult tényezőről nem szabad elfe
ledkeznünk. A legtekintélyesebb magyar iroda
lomtörténészek egyikéről, a régi magyar művelt
ség nemzetközi hírű tudósáról, mindnyájunk mes

teréről van szó, művéről szólva nem könnyű tehát 
megtalálni a tisztelet, az értékelés és a kritikai 
elsajátítás objektív egyensúlyát - különösen ama 
folyóirat hasábjain, amelyet főszerkesztőként 
maga Klaniczay Tibor jegyez. Ha már így kibe
széltem a legnehezebbet, a kritikabénító pszichó
zis állapotát, hadd világítsam meg a magam ment
ségét legalább két példával. Amikor több mint 
másfél évtizede ismertetést írtam Balassi Bálint 
összes versei és Szép magyar komédiája 1961. évi 
kiadásáról (ItK 1963. 370-373.1.), Klaniczay az
zal nyugtázta az ő utószavával is foglalkozó kis 
kritikát: „engedelmeddel, töröltem a rám vonat
kozó epitheton ornansokat". Nemrég, A Nemzet
közi Magyar Filológiai Társaságról beszélgetve 
(lásd: Kortárs, 1978. 431-436.1.) igazán néma 
„díszítő jelzők" összegyűjtésén fáradoztam, 
mégis csak nehézségek árán sikerült megtudakol
nom, miféle címek birtokosa, tudományos testü
letek tagja Klaniczay Tibor. Különben ez a 
beszélgetés bizonyítékom arra vonatkozóan is, 
hogy az alábbi ismertetés a Klaniczay Tibor új 
könyvével és munkásságával való többfelé tekin
tő, tájékozódó, mondhatni: folyamatos foglala
tosság eredménye. 
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Azért használhatom a „folyamatos" jelzőt, 
mert a Klaniczay-kötetek a filosz könyvtárának 
sűrűn forgatott darabjai, mindennapi kéziköny
vei Az egyes kötetek: a Reneszánsz és barokk 
(1961), a Marxizmus és irodalomtudomány 
(1964), A múlt nagy korszakai (1973), .4 manie-
rizmus-antológia (1975) - és persze a két kiadás
ban megjelent Zrínyi Miklós - szorosan egymás
hoz is kapcsolódnak; összefüggéseik és célkitűzé
seik egyazon irodalomtörténetírói ars poetica 
megvalósulását mutatják. A Reneszánsz és barokk 
„a régi magyar irodalom legfontosabb évszázadai
ról" nyújt áttekintést „a középkor végétől a felvi
lágosodás kezdetéig"; a Marxizmus és irodalom
tudomány elméleti és módszertani kérdésekben 
foglal állást; A múlt nagy korszakai című kötet
ben közreadott tanulmányok „a magyar és euró
pai kultúrának s irodalomnak a középkortól a 
XVIII. századig terjedő korszakáról szólnak", a 
kutatói „témakör azonban kiszélesedett", 
Klaniczay „a középkorból kiindulva" vázolja fel 
„az egyes korszakok váltakozását, fejlődéstör-
vényeit", s belevonja „a tárgyalás körébe az euró
pai irodalom kérdéseit is a magyar mellett"; a 
Hagyományok ébresztése pedig már az ősi ma
gyar epikáig tekint vissza, s színképét középkori, 
reneszánsz és barokk tárgyú dolgozatok mellett 
XX. századi esztétikai és művelődéspolitikai kér
désekben való állásfoglalások teszik gazdaggá. 

A múlt nagy korszakai és a Hagyományok 
ébresztése tematikai és szerkezeti összefüggései 
különösen nyilvánvalóak. Amott az Elvek és 
szempontok, itt a Nemzet és hagyomány című 
ciklus (illetve A reneszánsz korszakolása és értel
mezése című dolgozat) foglalkozik „a nemzet és 
korszák" kategóriáival, amelyek Klaniczay felfo
gása szerint „az összehasonlító irodalomtörténet 
legfontosabb rendszerező elemei". A két kötet 
címe is ezeket a fő fogalmakat emeli ki szerencsé
sen: az előző könyv elméleti érdekű írásaiban 
főként a korszak és a korszakolás kérdéseit vizs
gálja a szerző, m% az újabb kötetben a nemzet és 
a nemzeti hagyomány aktuális dilemmáival néz 
szembe. Ugyanilyen találó a két kötetcím más 
tekintetben is. A múlt nagy korszakai egyrészt 
arra utal, hogy Klaniczay „az irodalmat a történe
lem egész mozgásán belül, a művelődéstörténet 
szerves részeként" ragadja meg, másrészt, hogy e 
nagy korszakok által kínált témáknak józan, 
tárgyszerű irodalomtörténeti kifejtését nyújtja, 
hogy ebben az 1973-as kötetben szabályos tanul
mányokat, szintézisfejezeteket és kritikákat fog
lal egységbe. A hagyományok ébresztésére vállal
kozó új könyv műfajilag és stiláris tekintetben 

alaposan eltér az előzőtől: a nyugodt hangvételű 
tanulmányok mellett itt már mozgalmasabb, 
élményszerűbb, esszéisztikus, sőt gyakorlatiasan 
publicisztikai hangvételű megközelítésekkel is 
találkozunk - látni fogjuk majd, miként és miért. 

A két utóbbi tanulmánykötet anyagának szer
ves egybekapcsolódására nemcsak a nyitó cik
lusok kínálnak példát. A középkori kultúra jelle
géről, illetve a magyar középkorkutatás helyzeté
ről és feladatairól értekező Klaniczay Tibor új 
könyvével maga is derekasan kiveszi a részét a 
70-es évek elején megfogalmazott program valóra-
váltásából. Bizonyságként elég említeni Megol
dott és megoldatlan kérdések az első magyar 
egyetem körül című dolgozatát (1972), amely 
nemcsak az eddigi vélekedések megrostálásával, új 
adatok és szempontok felvetésével vitte előbbre a 
kérdést, de ösztönzést nyújtott az úgynevezett 
Pécsi egyetemi beszédek forráskritikai vizsgálatá
hoz is. (Vö. Timkovics Pál, ItK 1979. 1-13.1.) 
Egyik ritka nyilatkozatában - Esti Hírlap, 1973. 
október 22. - Klaniczay arra is utal: a témával 
való foglalkozást maga.sem merítette ki: távo
labbi tervei között szerepel „egy kis könyv a 
középkori magyar egyetemekről". Külön szerte
ágazó kérdés lehetne Klaniczay Tibor reneszánsz
éi manierizmus-koncepciójának kialakulása és 
gazdagodása. A két kötet tükrében tanulságos 
összefüggések konstalálhatók, például a Nicasius 
Ellebodius és Poeticája (1970), továbbá A neo
platonizmus szépség- és szerelemfilozófiája a 
reneszánsz irodalomban (1975) című tanulmá
nyok között. Mindkettő Magyarországon lényegé
ben ismeretlen esztétikatörténeti kérdést tárgyal 
- de olyan szinten, hogy a nemzetközi kutatás 
számára is újat mond. Ezek a példák a tanul
mánykötetek gazdag reneszánsz-ciklusaiból valók, 
s éppen csak futólag utalok rá, hogy a Hagyomá
nyok ébresztése monografikus lélegzetű, magiszt
rális tanulmánya, A manierizmus esztétikája 
(1973) miként formálódik A múlt nagy korszakai 
olyan dolgozatában, mint A reneszánsz válsága és 
a manierizmus (1970), illetve hogyan „folytatja 
egymást" A reneszánsz határai és ellentmondásai 
(1969), valamint A reneszánsz korszakolása és 
értelmezése (1973). 

összegezve A múlt nagy korszakai és a Hagyo
mányok ébresztése korántsem kimerített kapcso
lódásait, azt kell aláhúznunk, hogy a két kötet 
összefüggő, termékeny pályaszakaszt reprezentál. 
Jellemző, hogy a korábbi könyveit mindig előszó
val bevezető Klaniczay Tibor a Hagyományok 
ébresztése esetében eltekintett célkitűzéseinek 
összefoglaló sűrítésétől. Nyilvánvalóan azért bo-
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csátotta útra új könyvét előszó nélkül, mert csak 
azt a tudósi ars poeticát ismételhette volna meg, 
amit A múlt nagy korszakai élén lapozhatunk fel. 
Az ottani Előszó (1972) tehát a Hagyományok 
ébresztéseié is érvényes. Vezérszavait említettem 
már fentebb, vallomásos záradékát pedig most 
idézem: „Eszményképem az olyan tudományos 
elemzés, melyben irodalmi és történelmi, magyar 
és európai, elméleti és történelmi szempontok 
egységbe, szintézisbe ötvöződnek. Híve vagyok az 
egyes jelenségek, a részletek vizsgálatának, de 
ezek igazi értelmét a nagy egység, a szintézis 
víziója adja meg számomra. E kötet különféle jel
legű és műfajú írásai voltaképpen egy ilyen szinté
ziskeresésnek a termékei, forgácsai, kísérletei." 

Találóbban csakugyan nem minősíthető a Ha
gyományok ébresztése változatos anyaga sem. A 
kötet alaposabb áttekintése Klaniczay vallomásá
nak minden pontját igazolja. Csak a „forgácsok" 
és „kísérletek" meghatározással nem érthetünk 
egyet. A Hagyományok ébresztése - A múlt nagy 
korszakaitól eltérően - csupán egy-két könyv
kritikát közöl (Szűcs Jenő és Häuser Arnold 
munkáiról, továbbá a Magyar Anjou-legendárium-
ról), ám ezek is túlmutatnak az ismertetés hagyo
mányos típusán, s szervesen beleillenek a kötet 
egy-egy ciklusába. 

* 

A Hagyományok ébresztése nyitó és befejező 
ciklusa egybehangzik, mintegy keretet, kikerekítő 
lezárást ad a könyvnek. A Nemzet és hagyomány 
címszó alatt összefogott írások sokfélék: az egyik 
művelődéspolitikánk irányító szerveinek felkéré
sére, mondhatnánk, vészjelző tájékoztatásként 
készült {Gondolatok a nemzeti hagyományról, 
1973), a másik egy széles nyilvánosságú konferen
cián került felolvasásra {Szocialista hazafiság és 
közművelődés, 1974), a harmadik A Molnár 
Erik-vitához fűzött kettős reflexió (1962,1973), 
a negyedik javaslatokat tartalmazó programtanul
mány {A magyar filológia helyzete külföldön, 
1973), az ötödik Szűcs Jenő Nemzet és történe
lem címmel megjelent eszmetörténeti dolgozatai
nak bírálata (1975). Ebben a kritikában írja 
Klaniczay Tibor, hogy az a körülmény, ha a 
bíráló „fenntartás nélkül elfogadja a szerző követ
keztetéseit, egyetért koncepciójával, helyesli el
méleti, módszertani kiindulópontjait", eleve meg
szabja a recenzens feladatát: „Gondos nyomozó
munkával lehetne itt-ott ellentmondásokat, egy
szerűsítő megfogalmazásokat, részleteiben módo
sítható megállapításokat összegyűjteni, ennél 

azonban hasznosabb a könyv tanulságainak vagy 
legalábbis azok egy részének a kiemelése, hangsú
lyozása, s ezáltal a gazdag gondolati tartalom 
megértésének a megkönnyítése." így vagyok én is 
Klaniczay Tibor tanulmányaival - annál is in
kább, mert a kötet legelső írása és a Mohács-esszé 
a Kortársban jelent meg először; ugyanott, ahol 
Klaniczay Tibor beszélgetés formájában folytatta 
- immár a legpraktikusabb tennivalókra téve a 
hangsúlyt - a magyar filológia külföldi helyzetét 
felmérő és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társa
ság tervét ismertető tanulmányát. Ha Klaniczay 
Tibornak ezek az írásai - főként a nemzeti 
hagyománnyal és a hazafisággal foglalkozók -
bizonyos szempontból művelődéspolitikai doku
mentumok is, még inkább annak tekinthetők ko
rábbi, aktuális polémiák sodrában született kép
zőművészeti és filmesztétikai tanulmányai (A 
„Csontváry-kérdés", 1965; „Sodrásban", 1964), 
valamint azon cikkei, amelyekkel a realizmus és a 
szocialista realizmus sajátosságai, továbbá a jelen
kori irodalom története körül kialakult vitában 
hallatta hangját (1965-66). Úgy értem a műve
lődéspolitikai dokumentum-jelleget, hogy szóban 
forgó polemikus műveit Klaniczay olyan helyzet
ben publikálta, amikor a felvetett kérdések még 
mozgásban, eldöntetlen állapotban voltak; ami
kor még nem volt elég a „művek elemzésére" és 
„történeti megfontolásokra" támaszkodni, 
hanem tudományos hit és kurázsi is kellett a 
kiálláshoz. Klaniczay jogosan szögezheti le a 
Hagyomány és korszerűség-ciklusról szólva, hogy 
persze mégsem csak „dokumentumok" özek, 
hiszen műközpontú és történeti jellegükből 
következően „nem maradtak az elvont okfejtések 
síkján, hanem lehetőleg konkrét anyagból indul
tak k i . . . és talán módszertani tanulságaik is fi
gyelemre érdemesek". 

Valóban figyelemre érdemesek - hadd 
támasszam ezt alá bizonyítással mindjárt. A 
Csontváry-kérdéssel szembenéző vitacikk még 
„művelődéspolitikai bizonytalanság" közepette 
fejtegeti: „Ne féljünk attól, hogy művészetünk 
nem is annyira egy irányú, egysíkú, miként azt mi 
magunk hirdetni szoktuk; hogy nemcsak a hazafi
as-politikai szférában alkotott nagyot a magyar 
kultúra, hanem az ember világának azokban a 
régióiban is tud klasszikus értékű művészi ered
ményeket felmutatni, amelyek nem állanak köz
vetlen kapcsolatban a társadalmi cselekvéssel." 
Zrínyi monográfusának a tollából mindez külö
nösen meggondolandó! És hogy a szemléleti s 
módszertani tanulságot is levonjam: nem érvénye
síthető és érvényesítendő-e mindez - mutatis 
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mutandis - napjainkban például Weöres Sándor 
művészetére? ! 

Nincs tér a két ciklus minden darabjának tag
lalására, ehelyett csak A múlt nagy korszakai 
előszavában körvonalazott szempontok szerint 
közelítek néhány kiragadott íráshoz. Nézzük pél
dának okáért irodalmi és történelmi, elméleti és 
történelmi szempontok egységét, a helyes törté
neti megközelítésmód alkalmazását. Igazán min
taszerű, ahogy Klaniczay a kérdés legjobb művé
szettörténész szakértőjével vitázva megállapítja 
Csontváry korát („nem az 1900-as évek . . . , 
hanem az ezt megelőző periódus . . . , a XIX. 
század utolsó negyede"). A kor biztos megjelö
lése után most már természetesen nem a téves 
Csontváry-Ady-párhuzamot variálja, hanem a 
helytálló Gsontváry-Komjáthy-azonosságot veti 
fel, s olyan egzakt eredményekre jut, mint egy 
matematikus. Bizony „ritkán lehet költő és festő 
között ily erős és mély belső rokonságot felis
merni"! Azt a pontos Klaniczay-tételt, amely a 
Csontváry-tanulmányban fogalmazódik meg, 
hogy tudniillik „a történetiség elvét nem szabad 
azonosítani a kronológiaival", a Megjegyzések a 
felenkori irodalom történetéhez című hozzászólás 
is kifogástalanul igazolja. Ebben Klaniczay az idő
rend olyan felfogása ellen emel szót, amely „a 
művek születésének a dátumai helyett a megjele
nés időpontjai alapján" vizsgálódik. Cáfoló példái 
közül nem a számos újat, hanem a két régit 
idézem: „Senkinek se jutott még eszébe Balassi 
szerelmi költeményeit annak a kornak a viszonyai 
között tárgyalni, amelyikben azok ismertté vál
tak, szemben azzal, amelyikben létrejöttek. A 
Szigeti veszedelem is csak akkor érthető és érté
kelhető helyesen, ha az 1645-46-os éveknek, 
vagyis a keletkezésnek az idejére helyezzük, nem 
pedig ha az 1651. évi kinyomtatás időpontjából 
indulunk ki." (Világosan látta ezt a kérdést már 
József Attila is, amikor 1937-ben Horváth János 
Magyar versek könyve című antológiájáról szólva 
ekképpen következtetett: „Ám ha úgy van, hogy 
»jégen művelt embernek illett olvasnia Bonfinit, 
Pázmány Pétert, de azon senki sem ütközött meg, 
ha Balassa verseit vagy a Zrínyiászt nem ismerte« 
- akkor Balassa versei nem sorolhatóak keletke
zésük sorába, hanem abba a korba tartoznak, 
amikor beléptek az irodalomba..." stb.) A he
lyes történeti szemlélet (és a történetszemlélet 
helyessége) főképpen a hazafiság és a nemzeti 
hagyományok kérdését fejtegető tanulmányok
ban nyilvánvaló. Figyeljük meg példaképpen, 
hogyan választja szét a Molnár Erik-vitába bekap
csolódó Klaniczay az egymással „történetileg 

nem analóg" magyar kurucos, a szerb koszovói 
és a cseh huszita hagyományt, hogyan sejtet 
viszont valós párhuzamot az „alulról jövő" 
XVI-XVIII. századi „nemzeti ideológia" és a 
napjainkban fellendülő „lokálpatrióta szellem" 
között, s miként körvonalazza - többszöri neki
futással is - , azt a veszélyes helyzetet, hogy „A 
köztudatban a magyar előbb-utóbb egy csupán 
száz-százötven éves fiatal kultúra színében fog 
megjelenni." (20, 66, 72.1.) 

Klaniczay Tibor nemzet- és hagyományfelfo
gásának hatalmas tudásanyag a záloga; őszinte 
pátosz fűti át, felelősség vezérli, amikor ezekről a 
kérdésekről beszél, s jelenkorunk szocialista cél
jainak minél teljesebb elérését óhajtja a hagyomá
nyok „karban tartásával", mozgósító ébresztésé
vel. Megható, hogy még egy „könnyelműen kivá
gott, évszázadokat idéző fát", egy felelőtlenül 
lebontott klasszicista oszlopcsarnok-maradványt 
is el tud siratni - ugyanakkor nincs nála kímélet
lenebb (és felkészültebb) kritikusa a hagyomány-
mitizálásnak. Azt vallja, hogy „a hagyományt 
ismerni, őrizni kell, de nem szabad kanonizálni", 
hogy a hagyománnyal szemben kifejtett kritikai 
észrevételek elé nem építhetők gátak, hogy a 
nemzeti egyoldalúság veszélyes lehet. Különösen 
„a szimplifikált és mitizált kuruc hagyomány", 
továbbá „az idealizált, kurucos" hősszemlélet el
len emeli fel szavát, s az egymással szögesen „el
lentétes irányú érzékenység képviselői" közötti 
egészségtelen polarizációt teszi bírálat tárgyává. 
Klaniczay tudományos hitelű, józanul mérlegelő 
álláspontja minden elfogultságtól mentes; semmi 
nem idegenebb tőle, mint a kizárólagosság, a dog
mává, normává merevítés. „Csontváry álom- és 
szimbólumvilágát, az emberi lét titkait fürkésző 
művészetét" a nemzeti hagyomány összképéről 
töprengve is felemlíti (76.1.), de éppen jellemzett 
hagyománykoncepcióját világítja meg Csontváry-
íelfogása is: „Nem arról van szó, hogy míg az 
ötvenes években Munkácsy avattatott eszménnyé, 
normává, addig helyette ezután Csontváry legyen 
a lobogónk." (449.1.) 

De vizsgálhatnánk a kötetet keretező két 
tanulmány-ciklust a tág művelődéstörténeti néző
pontból vagy a szintézisre törekvés oldaláról is. A 
XX. századi filmművészet megvilágító példáját 
Klaniczay már A múlt nagy korszakai egyik dol
gozatában segítségül hívta (A reneszánsz válsága 
és a manierizmus, 244-245.1.), most egyenesen 
emlékezetes filmelemzéssel szolgál. Míg azonban 
előzőleg a film segítségével tett szemléletessé egy 
lényegében irodalmi kérdést, most az irodalom
ból kibontakozott filmművészet sajátképi jellem-
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zőit tudatosítja a Sodrásban kapcsán. A film képi 
világát betájoló asszociációi igazán a legszélesebb 
művelődéstörténeti mederben mozognak. De 
nemcsak Fényes Adolf, Koszta József — és me
gint Csontváry neve kerül elő, hanem például a 
víz-motívum kapcsán a víz mozgását és játékait a 
művészet számára felfedező barokk is. Ilyen össze
függések tudatosítására természetesen csak a régi 
korok műveltségének tudós ismerője képes. 
Klaniczay persze nem hivalkodik ezzel, ehelyett 
megint olyan általános tanulságot hangsúlyoz, 
ami a Sodrásban elemzését éppúgy odaköti a 
Hagyományok ébresztése első ciklusához, mint a 
Csontváry-vitacikket. Nevezetesen azt szögezi le: 
„Nagy kár, hogy . . . oly sokan . . . megelégednek 
egy-két korszak ismeretével, sőt jobb ügyhöz 
méltó igyekezettel törekednek a régebbi korok 
ismeretének, tanulmányozásának elsorvasztására. 
Pedig mekkora dőreség azt képzelni, hogy a mai 
kultúra, a szocialista tudomány és művészet 
szempontjából valami nagy győzelem lesz, ha 
egyre kevésbé fogják nálunk ismerni a művésze
tek, a kultúra több évezredes fejlődését..." 
(462. L) 

A részletkérdések vizsgálatáról azt vallja 
Klaniczay, hogy azok „igazi értelmét a nagy egy
ség, a szintézis víziója adja meg számára". Erre 
vonatkozóan akárhány bizonyíték felhozható a 
könyvből, hadd mutassak rá mégis e legjellem
zőbb erényére a kötet egyik „alkalmi" darabját 
tanúztatva. Klaniczay 1962-ben hozzászólt a 
Nemzet, haza, honvédelem, a parasztság és a nem 
nemesi katonáskodó réteg gondolkodásában 
(XV-XVIII. század) címmel megrendezett törté
nészvitához. Amikor a hajdúk „nemzeti" és „füg
getlenségi" ideológiája került szóba, s Makkai 
László „a feudális uralkodó osztály két alapvető 
osztálya, a nemesség és a parasztság mellett egy 
harmadik, közbenső rétegként beszélt a hajdúk
ról, illetve a hozzájuk több tekintetben hasonló 
szerepet játszó prédikátorokról", Klaniczay a 
korabeli irodalom alapján másként vázolta fel a 
tényleges állapotot. Először is különbséget tett az 
uralkodó osztályon belül az arisztokrácia és a 
nemesség között. Nemzeti ideológiával ugyanis 
elsősorban a nemesség rendelkezett, s például 
Bocskay és Zrínyi is úgy vették át „a nemzeti 
frazeológiát", hogy „a nemesség ideológiai fegy
vertárából kölcsönöztek". A részletet, az egyedit 
mindig a folyamat, a nagy összefüggések néző
pontjából szemlélő Klaniczay ezután a familiáris 
Rimay és Vitnyédy Bocskay, illetve Zrínyi olda
lán betöltött szerepével világítja meg, hogyan ke
rült igazán közel e két főúr a nemesi nemzeti 

gondolathoz. A prédikátorok ideológiai szere
péről szólva ismét nagy körültekintéssel mérlegel. 
A megbízók érdekeinek szolgálatát hangsúlyozza, 
s különbséget tesz „egy udvari prédikátor, egy 
végvári vitézek közösségében élő prédikátor, egy 
hajdú község prédikátora és egy mezővárosi, illet
ve városi prédikátor között". Közülük a mezővá
rosi paraszt-polgárok érdekeit képviselő prédiká
torok csoportját tekinti legjelentősebbnek, hiszen 
ezek nemhogy a nemesség és a parasztság között 
ingadoznának, de „sokszor a nemességgel ellenté
tes osztálytörekvések öntudatos képviseletét is 
vállalják", mint például „a kor legkiemelkedőbb 
prédikátora", Szenei Molnár Albert. (Szenei 
Molnár nemzetfelfogásában csakugyan „a kora
beli mezővárosi polgárság szemlélete érvényesül", 
kérdés azonban, prédikátornak nevezhető-e iga
zán, hiszen három és fél évtizedes pályafutása 
során mindössze egy-két évig hirdette szószékről 
az igét, s Batthyány Ferenc udvarát éppúgy el
viselhetetlennek találta, mint a komáromi lelkész
séget. A vándortudós „nyugatos" Molnár Albert
nek a stallumos igehirdetéshez már nem volt hiva
tása. De akik osztályos társai, követői és hívei 
közül erre kényszerültek, ugyanazt tették, amit 
ő, amit Klaniczay is helyesen hangsúlyoz. Az 
Európa fényes csodái közül a poros Varannóra 
visszahullott Szepsi Csombor még sztoikus árnya-
Iá sú erkölcstanában is így agitált Bethlen Gábor 
nemzeti függetlenségi programja mellett: „Azt 
tartom penig én igazi hazafiának, azki nem száj
jal, hanem szűvel szeretője hazájának, is azt, azki 
hazájáért azmikor kévántátik, örömest meg
ha l . . . ") 

A most vizsgált tanulmányok stílusformái kö
zül egyetlen jellemző jegyet szeretnék kiemelni: a 
helyenkénti publicisztikus hangvételt. Sietve kije
lentem: nem zsurnalizmusról beszélek (annak ma
gam is esküdt ellensége vagyok), hanem a kitű
zött céloknak megfelelő ama legnemesebb közírói 
fordulatokról, amelyek elsősorban a hagyomá
nyok ébresztését szorgalmazó írásokban figyelhe
tők meg. A sütemény és a randalíroz szót például 
aligha írta le irodalomtörténész mostanában 
Klaniczay Tiboron kívül: „Induljunk ki abból, 
hogy mindenki magától értetődően beleszületik 
egy családba, s egy gyermek nem igyekszik más 
apát keresni azért, mert az esetleg több süte
ményt vásárol vagy pedig több randalírozást en
ged meg a lakásban." - Pedig mennyire helyén
való mindez, hiszen Klaniczay azt kezdi magya
rázni itt minden rendű és rangú olvasónak, hogy a 
nemzetbe is beleszületünk, s nincs esztelenebb 
gondolat „a nemzethez tartozás kritériumának 
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azt megtenni, hogy melyik fizet többet" stb. In
nen már csak egy lépés „a kapitalizmus csábí
tását, az imperialista fellazítási taktika sikerét", a 
„mézesmadzagot" és „a nagyvilág szirénhangjait" 
emlegetni, csakhogy ezek a máshol gömbölyűre 
koptatott frázisok Klaniczay történeti alapozású 
koncepciójába éllel-fokkal falazódnak bele (s tu
datosan, mint ahogy az aláhúzott szólást én emel
tem át most e mondatba Hermányi Dienesból). A 
szándék meghatározza az eszközt: az akadémikus 
Klaniczay Tibor „a szocialista öntudattól még 
nem áthatott, elmaradottabb embereket és réte
geket" precíz ideológiatörténeti fogalmak alkal
mazása helyett populárisabb stüusformákkal ser
kentheti öntudatra, hagyománytiszteletre. Köve
tendően igaza van, és a nyilvánosság előtt is csak 
sajnálhatom, hogy másik idevágó cikkét, a Szocia
lista hazafiság és közművelődés című előadást an
nak idt .'. n nem sikerült előzetes folyóiratközlés
hez segítőiem. Lám, hogy a helyére került e 
könyv rendszerében. 

* 
f 

A Rejtett értékek - élő tanulságok cikluscím 
alá sorolt tanulmányok tárgy, jelleg és műfaj 
szempontjából egyaránt igen változatosak. Ez a 
sokféleség lehet az oka, hogy a kötet pontos 
fogalmi cikluscímeivel ellentétben itt nem sike
rült igazán jó összefoglaló megnevezést találni. 

A ciklus élére állított Az ősi magyar epika 
című dolgozat (1963-1966) szinte teljes egészé
ben az irodalomtörténeti kézikönyv I. kötete két 
ó'sköltészeti fejezetének szövegével egyezik, mégis 
elidőznék ennél az összefoglalásnál. Tizenöt évvel 
ezelőtt a kézikönyv valamennyi ó'sköltészeti feje
zetét Klaniczay Tibor írta, s bizony azóta is csak 
ott tartunk, hogy megismételhetjük, amit akkor 
leírt: „Az új kutatások, ha szerény mértékben is, 
újra elkezdődtek" — mert nem folytatódtak. Voigt 
Vilmos Folklorisztika és őstörténet című alapos 
szemléje {Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp. 
1977. 305—318.) még mindig csak a félszázada 
elhunyt Király György nevét írja le ó'sköltészetet 
kutató irodalomtörténészeink közül! Klaniczay 
Tibor, aki (elsősorban saját munkáival) nemzet
közi szintre emelte a magyar reneszánsz és 
barokk kutatást, s új könyveiben a középkor és a 
latin nyelvű régiség korszerű vizsgálatára is ösz
tönző példát mutatott, remélhetőleg tud majd 
energiát áldozni a magyar ősköltészet kérdéseinek 
kutatására is. A régi magyar irodalom egészén 
átívelő szintézis-víziója így lehetne igazán teljes. 
(Megjegyzendő, hogy a Magyar Anjou-legen

dárium kiadásáról írt kritikája máris hozott ó'sköl
tészeti érdekű eredményeket, hiszen kideríti, 
hogy „számolnunk kell egy olyan ismeretlen, la
tin nyelvű László-legendának a XIV. századi léte
zésével, amelyben egyes pogánykori epikus ele
mek is helyet kaptak".) 

Klaniczay szintézis-víziója.- írta le a többször 
citált Előszóban — a részletek vizsgálatával is 
épül. A most áttekintendő tanulmányok sora „az 
egyes jelenségek, a részletek" vizsgálata terén 
igazán bőséges példatárat, sok érdekes ered
ményt kínál. A Vita a könyv margóján (1962) 
egy még 1946-ban kijegyzetelt XVI. századi 
könyv (Telegdi Miklós Felelete) kéziratos glosz-
száit közli és értelmezi. A Vittorio Sirivel foglal
kozó úttörő tanulmány (Síri ugyanis „sohasem volt 
még önálló tanulmány tárgya") nemcsak az Adriai 
tengernek Syrenaja címlapmetszetét vezeti vissza 
forrásához, de a színlelni képes Zrínyiről is eleven 
képet rajzol. Az a rossz drámaíró, akit Klaniczay 
azért bírál (77-78.1.), mert Zrínyit mint valami 
„nemzeti szentet, puritán, moralizáló, a cselekvés 
helyett szép vallomásokat mondó sztoikus pat
riótát" ábrázolja (ahelyett hogy a barokk nagy
urat, „vagy a színleléshez is értő s hidegen számí
tani tudó politikust" is bemutatná), sokat tanul
hatna e pompás kis dolgozatból. Mert csakugyan 
színpadra kívánkozó eset, amit kikutat Klaniczay: 
miközben Zrínyi 1653 októberében a kertbarát 
Lippay püspökkel „kedélyesen levelez virág-
ügyekben, novemberben elsősorban az ő politikai 
manipulációit leplezi le" Rákóczi György előtt. A 
„részletekkel" foglalkozó harmadik tanulmány, a 
Régi magyar családnevek helyesírása (1966) 
olyan megokolt reformjavaslatokat tartalmaz, 
amelyek az irodalomtörténeti és a bibliográfiai 
kézikönyvbe, a szakfolyóiratok egy részébe, 
Klaniczay és mások (többek között e sorok írója) 
könyveibe is maradéktalanul átkerültek - ezideig 
azonban mégsem tudtak meggyökeresedni. Egy
részt mert vannak vitatói (Apácai és Bocskai 
monográfusa például ma is az Apáczai és a 
Bocska/ alakot használja), másrészt mert mind
addig közelharcot kell vívni a nyomdákkal min
den egyes c, ez, i vagy y esetében, amíg a tör
vényerejű Helyesírási Szabályzat és a Tanácsadó 
Szótár nem kodifikálja az ésszerűsített névalako
kat. Bizony, nem ártana tovább bolygatni, vi
tatni, azaz'nyugvópontra juttatni, egységes elfo
gadáshoz segíteni ezt a kérdést. 

A részlet-jelleg, a részlet-vizsgálat mélysége és 
intenzitása módszertani oldalról is megközelít
hető. A középkori pécsi egyetem épületeinek 
bkalizálási nehézségeit fejtegetve Klaniczay 
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Tibor a három évszázaddal későbbi török világ
utazó, Evlia Cselebi leírását is segítségül hívja. De 
gyanúsnak találja a századfordulón működő tur-
kológus, Karácson Imre medresze = főiskola for
dítását, s Káldi Nagy Gyulával is megnézeti az 
eredeti török szöveget. Abból aztán kiderül, hogy 
az eredetiben „a medresze szó mellett dar ül 
ulum olvasható", s ez csak annyit jelent: tudo
mányok háza (160-161.1.), ami viszont nem 
azonosítható megnyugtatóan az „elenyészett" 
(Klaniczay szép szóhasználata!) hajdani egyetem
mel. Még inkább mesteri filológiai teljesítmény 
Klaniczay nyomozása Budai Parmenius István 
eredeti neve és családja után. A Parme
nius = Pajzs vagy Vértesi (vö. Parma = pajzs, 
vért) feltételezést azért veti el, mert a török ura
lom alatt Buda lakói között ilyen nevű családokat 
nem találunk, holott „a török pénzügyigazgatás 
jóvoltából pontosan ismerjük az adókötelesek 
névsorát". Buda lakosai között „nincs tehát 
olyan név, amely gyanúba vehető lenne" - zárja 
következtetéseit. Majd új bekezdést kezd, s 
így folytatja: „Van azonban Ráckevén"! 
(230-231.1.) És a Budáról Ráckevére áttelepült 
polgárok összeírásában alighanem biztosan rá is 
talál a költő apjának nyomára (megint csak Káldi 
Nagy Gyulát, a török defterek kiadóját híva segít
ségül). Szegedi Kis István és a sokat peregrinált 
Skarica Máté Ráckevéjének ösztönzéseit (majd 
Kolozsvárét) feltételezni most már igazán nem 
okoz nehézséget, de ehhez rá kellett lelni a rác
kevei lakozás lehetőségére! 

Az orcánkat pirító Budai Parmenius-tanul-
mány (mert a magyar kutatás hozzájárulása a 
Parmenius-kérdéshez Klaniczay dolgozatáig csak
ugyan „a nullával volt egyenlő") filológiai ötletes
ségeit hosszan sorolhatnám még. Ehelyett a befe
jezést, a nagyívű Janus Pannonius — Budai Par-
menius-párhuzamot emelem ki. Idéztem s körül
jártam már máshol, most csak Klaniczay erős 
szintetizáló képességének egyik legszebb meg
valósulásaként hozom szóba. A kényszerűen sok 
feltételezéssel dolgozó tanulmány az „Angliába 
átgyökeredzett magyar humanista »lehetséges« 
életpályáját" vázolja fel, az egy századdal koráb
ban élt Janus Pannoniusszal való összemérés 
azonban a fejlődéstörténeti folyamatot mindig 
szintetikusan szemlélő tudós hiteles víziója. 

Az „elrejtett értékekről" és „élő tanulsá
gokról" számot adó második ciklusból még a 
Mohács-esszével szeretnék behatóbban foglalkoz
ni. A Mi és miért veszett Mohácsnál? (1973) 
ugyanis meggyőződésem szerint Klaniczay Tibor 
pályájának figyelmet érdemlő fordulata. Tudomá

nyos célkitűzését illetően a szerző már az első 
sorokban nyilatkozik: a középkori magyar biro
dalom bukásának szükségszerűségét valló „túlsá
gosan determinista állásponttal" veszi fel a vitát, s 
„némi kételynek" ad hangot. Mégpedig 7 pontba 
szedett érvek csoportosításával: 1. A török kérdés 
és a török veszély, 2. A végzete felé rohanó 
ország prosperitásának néhány kérdése, 3. A gaz
dasági és a belpolitikai helyzet, 4. „II. Lajos, a 
mohácsi dráma főszereplője" és a királyi udvar, 
5. A katonai helyzet, 6. A vereségbe torkolló el
szalasztott diplomáciai és katonai lehetőségek, 
7. Az események értékelése. Érveinek elsorolása 
közben Klaniczay nem bocsátkozik az eddigi vé
lekedések részletező vitatásába, meggondolandó 
azonban, hogy egyedül arra a Perjés Gézára utal, 
aki egykor a nemzeti önérzet zavarai oldaláról 
közelített a Mohács-kérdéshez, majd kutatásait a 
minap monográfiában is rendszerezte. Ami pél
dául Perjésnél Az európai horizontú magyar értel
miség és az Optimizmus - Mohácsból címszó 
alatt olvasható, azt Klaniczay a 2. pontban tár
gyalja (195-196.1.), a kibontakozó és felvirágzó 
magyar műveltség csodáját azonban nem a nem
zeti életerőből vezeti le, hanem — helyesen — 
azzal magyarázza, hogy „erre az időre tudta ma
gát »kifutni« a kultúra kiszélesedésének a Jagelló-
korban oly szembetűnő folyamata". A Mohács
dolgozat tehát bővelkedik tudományos eredmé
nyekben, s főként a szélsőségektől tartózkodó 
tényszerűség teszi figyelemre érdemessé a Csele
patakként felduzzadt újabb Mohács-irodalomban. 
(Erre vall az érvek számszerű csoportosítása is, 
pedig az esszéjellegnek jobban megfelelt volna 
néhány beszédes alcím.) Műfaját, stílusformáit, 
hangvételét viszont az esszé sajátosságaival írhat
juk le, s ez ugyanolyan determinált, tudatos vá
lasztás, mint a hazafiság-tanulmányok publicisz-
tikus színezése. A Mohács-témát taglaló történel
mi pamfletek divatja idején Klaniczay sem kíván
ja nélkülözni a komponálás, a stílus, az élmény
keltés megannyi emeltyűjét. Mentegeti is módsze
rét, mondván, hogy „nem szigorú szakszerűség
gel" és „nem a megfelelő dokumentációval", ha
nem csupán „műhelyvázlatként, a magyar törté
nelem e sorsfordulóján töprengve" készült el ez a 
„rendhagyó tanulmány". Az adatokkal nem fu
karkodó dolgozathoz csakugyan nem fűz jegyze
teket, de amikor például a budai farsang vadem
ber-jelmezének korábbi említéseire kérdeztem rá 
telefonon, azonnal lediktálta a forrásokat. Mi sem 
könnyebb, mint egybegyűjteni a Mohács-esszé 
ízesen, megjelenítő elevenséggel sorjázó fordula
tait. „II. Lajos ágyúi használhatatlanul rozstiusod-
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tak Budán"; a 17 éves Mária számára eleinte 
inkább mulatság számba megy „a királynésko-
dás"; „Mária és sleppje" épp akkor érkezett Bu
dára, amikor Nádorfehérvár elesett; „A budai ki
rályi karneválokra hivatalos volt a város minden 
polgárasszonya (férjeikről nincs említés}"; „Szer
zetesek, házasuló lányok, váltságdíjat gyűjtő fog
lyok, szomorú özvegyek sohasem mentek el üres 
kézzel" a ,jó ember" II. Lajos udvarából; „Egy 
jól szervezett országban" Tomory Pál „ideális 
rendőrminiszter lett volna"; „Olyan ember kellett 
most ide, akire rá lehet sózni a végek védelmét 
is"; „Jelen volt számos művelt humanista is" a 
mohácsi táborban, „akik erős szkepszissel tekin
tettek a kardcsörtető szittyaságra" stb. És hogy 
egészen finom műhelyfogásokra is utaljak, figyel
jük meg, miként bánik Klaniczay az ismétlések
kel, akár egy új bekezdés átkötő és nyomatéko
sító funkcióját is kihasználva: „így írt a pápai 
követ: »Ha Magyarország jól kormányoztatnék, a 
töröknek nem volna a magyarnál hatalmasabb és 
vitézebb ellenfele.« De rosszul kormányozták./"; 
„Sokkal fontosabb egyelőre a köznemes nádor, 
Werbőczy megbuktatása, a főnemesi kormány 
visszaállítása, a különböző érdekcsoportok ádáz 
belső torzsalkodása, no meg a farsang!" (Most jön 
az új bekezdés:) ttA farsang elmúlván..." A 
szemléltetésül idézett példák éppúgy mérlegelő 
tudatossággal választattak ki, mint a kormeg
jelenítő helyzetek, anekdotikus események. 
Klaniczay nem egy évszámra vagy egy arcképre 
rápillantva működteti történelmi fantáziáját, ami
kor a múltat felidézi, hanem a történelem, a 
történetírás kuriózus vagy akár fantasztikusnak 
tűnő tényeit aknázza ki az életteli megjelenítés 
érdekében. Tudományosan megalapozott esszéje 
tehát filológiai fogantatású, s leginkább Takáts 
Sándor úttöréséhez kapcsolódik, akinek eredmé
nyeit már Zrínyi-monográfiájában oly gazdagon 
kamatoztatta. Klaniczay Tibor történetírói alka
tához Mohács egykorú krónikásai közül legin
kább a pontos, gondos, választékos, tárgyilagos 
Brodarics áll közel (nem véletlen, hogy az Igaz 
leírás... évfordulós kiadásához 1976-ban beveze
tőt írt) - s most mégis a korabeü pletykák, 
hiedelmek, rémhírek, rágalmak szuggesztív meg-
örökítőjét, Szerémi Györgyöt forgatja nagyobb 
kedvvel és haszonnal. Szerémit, akiről Kulcsár 
Péter egyenesen azt állítja a Humanista történet-
ó-ókbsn (Bp. 1977.1104.1.), hogy „skizofréniára 
hajló alkat", hogy fonásértéke nem éppen meg
bízható. Csakhogy Szeréminek Klaniczay által 
hasznosított korfestő adalékai (a Brodaricsra visz-
szavezethető kevesebb adattal együtt) a Mohács

esszé múltidéző erejét felfokozzák, s megrendítő 
élményszerűséget adnak a kifejtésnek. Éppen 
csak mutatványul jegyzem ide, hogy a Budáról 
Mohácsra induló II. Lajos búcsúszavait („Jól fog
lalkozzatok a kutyácskákkal, hetenként kétszer 
mossátok meg őket") Szerémi nyomán idézi 
Klaniczay (Magyarország romlásáról. Bp. 1961. 
101.), a csata előtti bátor kijelentését viszont 
(218.1.) Brodaricsból veszi át. (Igaz törté
net . . . Szentpétery Imre fordításának 1976. évi 
kiadása, 35.1.) Szerémi szétszórt utalásaiból raj
zolja meg Klaniczay „a fékezhetetlen és garázda" 
Bárdi István figuráját is, s II. Lajos, Mária király
né, Brandenburgi György, Szálkai, Tomory és 
Frangepán alakja - akiknek karakterizálásával 
Brodarics oly tárgyszerűen kezdi beszámolóját — 
ugyancsak Szerémi ihletése nyomán formálódik 
hús-vér jellemképpé. De Szerémi a forrás egy 
olyan esetben is, amikor látszólag csak köznapi 
fordulatról van szó. „Sokmindent beszéltek ek
kortájt arról, hogy mi folyik a királyi palotában a 
padok alatt, a kárpitok mögött" — írja Klaniczay 
(204.1.), s ezt Szeréminél (I. m. 84.1.) így talál
juk: a királyi tanácsosok „táncoltak, zenéltek és 
szerelmeskedtek a pad alatt és a kárpit alatt a 
királyné udvarhölgyeivel, akiket magával hozott 
Németországból". 

Jóllehet ilyen teljes értékű, izgalmas esszét 
nem írt még Klaniczay Tibor, stiláris igényességét 
és tudatosságát már néhány előző írás dokumen
tálja. A Csontváry-vitairat (1965) a Fővárosi 
Temetkezési Intézet Igazgatóságának nyelvünket 
kerékbe törő, sivár tájékoztatásával indul („a köz
temetői szabályrendelet értelmében a nevezett 
hamvai is kiexhumálva egy közös sírba lett elhe
lyezve"!), a Nicasius Ellebodius-dolgozat (1970) 
pedig így fejeződik be: „Az orvosi gyakorlatot is 
folytató Ellebodius utolsó betegei Ungnád 
Kristóf és Losonczy Anna pestisben megbetege
dett lányai voltak. Tőlük kapta meg a gyilkos 
kórt; elpusztult ő is, elhaltak ápoltjai is. 
Losonczy Anna gyászruhát öltött; Bornemisza 
Péter Vigasztaló könyvecskéiével próbálta enyhí
teni bánatát; hajdani neveltje, Balassi Bálint, aki a 
gyászruhás nőknek sohasem tudott ellenállni -
lásd Sommernét, Krisztinát, Zsófiát, Céliát -
lángra lobbant a feketébe öltözött »képtelen 
nagy szépség« láttán. A ragály, mely feledésbe 
taszította a humanista irodalomelmélet legna
gyobb hazai telejesítményét, belejátszott a ma
gyar reneszánsz lírát magasra lendítő szere
lem kialakulásába." (A múlt nagy korszakai, 
190-191.1.) Hiába jut itt minden sorra egy név 
és egy adat, a mondatok elégikus választékossága 
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és különösen a Balassira vonatkozó szellemes és 
pontos kiszólás feloldja a zsúfoltságot, magasba 
röpteti a szabályos szaktanulmány fináléját. Noha 
Klaniczaynál nem cél, csak alkalmi eszköz az 
esszé, e példákból is kitűnik, mennyire tisztában 
van az esszé-jelleg és a stílus mesterfogásaival. 
Megbecsüli ezt másoknál is, Gerézdi Rabánt pél
dául „a filológiai irodalomban szinte páratlanul 
álló nagyszerű stilisztaként" ünnepeli, s hangsú
lyozza tanulmányainak „rendkívüli kormegjele-
nító' erejét". (Hagyományok ébresztése, 166, 
169.1.) 

A legszebben író magyar irodalomtörténész, 
Horváth János stíluspéldáitól alig ösztönözte-
tünk; Gerézdi Rábán és Szauder József meghalt; 
irodalomtörténetírásunknak legalábbis a régi ma
gyar irodalommal foglalkozó alkotásai jórészt 
ízetlen fűrészporban forgó nyelvvel adják elő 
mondanivalójukat, ráadásul megkövezik, aki eltér 
a szokványos szürkeségtől, aki írni tud és meré
szel. Klaniczay Tibor példáját mindezért érzem 
megnyugtatónak és ösztönzőnek. 

* 

Nemcsak A reneszánsz öröksége című harma
dik ciklus, de az egész könyv legnagyobb mérvű, 
igazán nagyszabású tanulmánya: A manierizmus 
esztétikája (1973). Mivel ez a dolgozat vezeti be 
Klaniczay Tibornak 1975-ben megjelent A mani
erizmus című antológiáját, méltatása külön fel
adatot igényel, s már csak hely hiányában sem 
vállalkozhatom rá. Fel kell hívnom azonban a 
figyelmet arra, hogy a két kidolgozás nem mond
ható teljesen azonosnak. A tanulmánykötetbeli 
szöveg lábjegyzetekkel vértezett, az antológia 
élén olvasható pedig forrásjegyzékkel jelent meg; 
a részletekig menő tájékozódás során tehát mind
kettőt ajánlatos forgatnunk. A manierizmus esz
tétikájának két változata egyidőben készült A 
reneszánsz korszakolása és értelmezése című 
tanulmánnyal, amely eredetileg az Irodalomtörté
net 1974. évi 2. számában látott napvüágot. Mivel 
a nagy manierizmus-dolgozat előzetes folyóirat-
beli publikációjáról sem tudok, azt kell felten
nem, hogy az It-ben megjelent tanulmány volt a 
korábbi, mert ennek néhány bekezdése megismét
lődik A manierizmus esztétikájában. Arról a rész
ről van szó (289-291.1.), ahol Klaniczay 
Fernand Brandel emlékezését idézi Lucien Febvre 
szokásáról: „A XVI. század estéje! Lucien Febvre 
szokása volt az 1560 utáni szomorú emberekről 
beszélni. Igen, szomorú emberek ezek a minden 
csapásnak, minden meglepetésnek, a sors és a 

többi ember árulásának, minden keserűségének, 
minden haszontalan lázadásnak kitett embe
rek . . . Körülöttük és bennük mily sok az eldön
tetlen háború . . . " Ragyogó tanulmánykezdet 
lehetne ez az idézet — jött rá joggal Klaniczay 
Tibor; mégpedig inkább egy széles nyilvánosság
nak szánt kötet élére való, s bele is építette a 
manierizmus-antológia bevezetésébe. Egyenesen 
úgy, hogy ezzel kezdte a dolgozatot. (7-10.1.) A 
Hagyományok ébresztése-beli változatból azon
ban kihagyta, és nemcsak azért, mert ott van már 
A reneszánsz korszakolása és értelmezése szövegé
ben, hanem azért is, mert ez a lábjegyzetes szak
tanulmány-forma objektívebb intonációt igényel. 
(Jellemző, hogy a reneszánsz korszakolásával 
foglalkozó tanulmány legutóbbi változatában -
Helikon, 1978. 438-445.1. - , amely a készülő 
világirodalomtörténet reneszánsz-kötetének prog
ramcikke, „a szomorú emberek" példája ugyan
csak hiányzik.) 

A most említett két tanulmány és a fontos
ságát tekintve hozzájuk mérhető harmadik, A 
neoplatonizmus szépség- és szerelemfilozófiája a 
reneszánsz irodalomban (1975) egyaránt azt 
mutatja, müy otthonos biztonsággal mozog 
Klaniczay Tibor a reneszánsz világirodalomban s 
mennyire fontos szerepe, megbecsült helye van a 
reneszánsz-kutatás nemzetközi fórumain. 

Ha metaforát kellene találnom erre a tekin
télyre, szerepre — és lelkületre - , a legelőkelőbb 
XVI. századi angol tudós körökben forgolódó 
Budai Parmenius Istvánét választanám. Ahogy 
Klaniczay, a párizsi Sorbonne és a római egyetem 
magyar professzora, Bailly görög—francia szótára 
fölé hajolva a Budáról és Ráckevéról Londonba és 
Oxfordba származott Parmenius nevének jelen
tését fejtegeti, az maga is jelkép: „Vajon az 
eredetileg csak Budai István néven ismert if
jú nem akkor, Angliába érve, alkotta magának 
és vette fel a Parmenius nevet? Ez esetben 
nem egy eredeti magyar név antikizált formá
ját, hanem valamilyen morális, szimbolikus 
tartalmat kell keresnünk mögötte. A maradni, 
hűségesnek, elkötelezettnek lenni valami mel
lett jelentésű görög Ttapuevio vagy napßevio igé
nek ismeretes napnevux; vagy itapaevtos alakú 
igeneve, melynek jelentése: aki marad, aki kitart. 
E névkreációval a magyar humanista a hazájához 
való változatlan hűségét, vagy éppen az Angliában 
maradását, vagy akár mind a kettőt akarhatta 
jelezni." (234.1.) Klaniczay Tibor is Parmenius: 
magyar tudós mindenekelőtt, értekezzen bár a 
legkozmopolitább reneszánsz neoplatonizmusról 
és szerelemfilozófiáról. Láthattuk, miként fut ki 
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az Elíebodius-tanulmány egy Balassival kapcsola
tos szép következtetésbe, s idézhetnek a magyar 
köztudatban csakugyan ismeretlen Leone Ebreo 
szerelemtanát tárgyaló dolgozat Balassi-allúzióit 
is. (318, 320, 322, 324.1.) A reformáció szerepe 
az anyanyelvű irodalmak fejlődésében című 
tanulmány (1975) egyik fó' törekvése is az, hogy 
a magyar vonatkozások méltó helyükre, a nem
zetközi összefüggések áramába kerüljenek. Meg
értjük most már, milyen fájdalmas igazságot han
goztat Klaniczay Tibor, amikor Häuser Arnold A 
művészet és az irodalom társadalomtörténete 
című könyvének kései magyar fordítását ismer
tetve (417-418.1.) keserűen tapasztalja, hogy a 
magyar kultúrából kiszakadt Häuser szintézisében 

„a magyar irodalom és művészet még a legkisebb 
utalás szintjén sincs jelen". (Sovány vigasz, hogy 
Häuser professzor élete végén mégiscsak hazajött 
- mint Pekri János, teszem hozzá a Mohács-esszé 
nyomán, aki a mohácsi csata eló'tt néhány nappal 
szökött vissza a töröktől: „meghalni a magyar 
seregben".) 

A. Hagyományok ébresztése olyan nagy formá
tumú irodalomtörténészt és művészetteoretikust 
reprezentál, aki akkor is öntudattal, egyszersmind 
józan mértékkel szolgálja nemzete műveltségét és 
képviseli tudományát, ha a világkultúra összefüg
géseiben gondolkodik. 

Kovács Sándor Iván 

BOTTÁ ISTVÁN: MELIUS PÉTER IFJÚSÁGA 

Bp. 1978. Akadémiai K. 218 1. (Humanizmus és reformáció 7.) 

Bottá István könyve a magyarországi refor
máció kutatásának Jelentős állomása", olyan 
mű, amelynek kérdésfelvetései és megoldási javas
latai kikerülhetetlenek lesznek a kutatók számára. 
Levéltárba járó kutató munkáját vehetik kézbe az 
olvasók, olyan tudósét, aki nem csupán arra ké
pes, hogy izgalmas dokumentumokat ásson elő 
Nagyszombat, Kassa archívumaiból, az Országos 
Levéltárból, vagy éppen a bécsi Staatsarchivból, 
hanem arra is, hogy ezeket a korszak alapos isme
retén nyugvó körültekintéssel és ugyanakkor 
invenciózusan értelmezze is. E szorgos munka 
eredménye: nagyon vonzó kép arról, hogyan telt 
el Debrecen nagyhírű reformátorának ifjúsága, 
milyen útipoggyásszal érkezett, hogy hozzálásson 
hatalmas méretű teológiai, egyházszervezői mun
kásságához. 

Melius Debrecenbe érkezése előtti életútjáról 
bizonyosan csak annyi tudható, hogy 1556 októ
berében beiratkozott a wittembergi egyetemre, 
ahol 1557 augusztusa előttig folytatta tanulmá
nyait, majd ismét eltűnik szemünk elől, s 
1558-ban kerül Debrecenbe. Ezt az évet sokféle 
elképzeléssel próbálták már kitölteni, a most java
solt megoldás azonban lényegesen eltér a koráb
biaktól. Bottá azonosítja a nagy hírű debreceni 
reformátort Somogyi Péter vágsellyei tanítóval, 
akit Oláh Miklós kétszer is bezáratott, s akinek 
életútját a börtönben írott naplója alapján re
konstruálni lehet. Nincs mód itt arra, hogy részle
tesen ismertessem ezt a minden eddiginél izgalma

sabb ifjabb Meliust eredményező rekonstrukciót, 
csupán eredményét vázolom fel. 

A dunántúli köznemesi család sarja Nádasdy 
Tamás udvarában kezdi pályáját, kapcsolatban áll 
a Nádasdy támogatását élvező tudós humanisták 
legtöbbjével (Perneszith, Szegedi Fraxinus 
Gáspár), kapcsolatba kerül azokkal (Huszár Gál, 
Fejérthóy János, Beythe István), akik a refor
máció hívei lettek. 1554 táján a túróci prépostság 
Révayak által elzálogosított birtokára, Vág-
sellyére kerül tanítónak, s folytatja a vidék 
Huszár Gál által kényszerűen félbehagyott refor
mációját. A birtokok visszaszerzésén fáradozó 
Oláh Miklós érsek eretnekként börtönbe veti, de 
pártfogói (Nádasdy Tamás, a Révayak, Báthori 
András országbíró) kiszabadítják. Meg kell azon
ban ígérnie, hogy az érsek egyházmegyéjébe nem 
tér vissza. Erdődön a Báthoriaknál talál menedé
ket 1556 tavaszán vagy nyarán, majd felépülése 
után Báthori György és felesége támogatásával a 
wittembergi egyetemre indul. Wittembergben 
nem tölt sok időt, mert 1557 márciusa táján már 
itthon van. A Révayak talán mert kedvezőbbnek 
látják a helyzetet, vagy nagyobbnak ítélik esélyei
ket a birtok megtartására, vagy az antitrinitariz-
mus, illetve a római egyház elleni harc céljából 
visszahívják tanítójukat, s visszahelyezik Vágsely-
lyére. Továbbra is a reformáció terjesztésén mun
kálkodik, lutheránussá teszi a helyi katolikus pa
pot is. Oláh Miklós azonban ezt nem nézi tétle
nül, s 1557 júliusában ismét letartóztatja. E má-
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