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Az alcím folytatódik még néhány 
sorban: a germániai, a krakkói meg a 
löveni egyetemek, illetve Párizs közötti 
diákvándorlás a késő-középkor és a hu
manizmus időszakában; „Válogatott 
tanulmányok". 

A szerzőnek egy tekintélyes kötete, 
amely a téma magyar vonatkozásait te
kintette át (The University of Paris and Its 
Hungárián Stndents and Masters dnring 
the Reign of Louis XII and Frangois Ier), 
1986-ban jelent meg. (Beszámolt róla 
Madas Edit a Magyar Könyvszemle 
1988. évi 87-88. lapján.) Ennek a párda
rabja került ki most a sajtó alól. Kilenc, 
korábban már megjelent tanulmány 
van benne az 1978-tól 1988-ig terjedő 
évtizedből, csak az első való még 1953-
ból: az egyetemalapító Robert Sor
bonne szellemi portréja; aztán a nomi
nalizmus sorsa a német egyetemeken; a 
szegény germániai tanulók háza Pá
rizsban; intellektuális kapcsolatok Lő
vén és Párizs között; Krakkó és Párizs 
között; a párizsi egyetem germániai 
tisztviselői (legalaposabban Berchtold 
Rembolt); Georgius Wolff pályaképe; 
Gervasius Wain pályaképe; Franciscus 
Ossmanus. A cikkek korábbi formájuk
hoz képest kissé módosultak, olyan is 
van, amely jelentősen bővült, elsősor
ban az irodalom lett frissebb és telje
sebb. Összességükből - a két kötetből 
együttesen meg különösképpen - egy 
átgondolt és következetesen végigvitt 
munkafolyamat, illetve égy majdnem 
monográfia bontakozik ki, mely a diák
peregrináció témáját Robert Sorbonne-
tól I. Ferenc idejéig tekinti át, mégpedig 

nem annyira a hazai kutatás előterét 
elfoglaló felszíni jelenségek (nevek, 
idők és útvonalak, könyvek, anyagi 
gondok) szempontjából, hanem jócs
kán lenyúlva a migrációt mozgató esz
meáramlatok mélyére. A bevezetőből 
ki is derül, hogy egy, a hollandiai 
Alkmaartól Kórníkon keresztül Mün
chenig és a Vatikánig, főleg pedig 
Párizsban vagy harminc intézmény
ben szisztematikusan folytatott könyv
es levéltári vizsgálatsorozat eredmé
nyeképpen jöttek létre 1953 és 1975 kö
zött, amikor szerzőjük a Notre Dame-i 
egyetem középkori intézetének igazga
tója volt, s így lehetősége nyílt arra, 
hogy ígéretesebb tanítványait munkára 
fogja. 

A recenzens szempontjából akár saj
nálatosnak is volna mondható, hogy 
ilyenformán a jelen kötetnek magyar 
vonatkozása alig-alig akad. Lényegé
ben Várdai Balázs az egyetlen honfitár
sunk, akiről bővebben esik szó, csak
hogy ő Párizsban nem a magyar, ha
nem a nemzetközi tudományosságot 
képviselte. A kötet tehát nem annyira 
közvetlenül hasznosítható adattárként 
szolgálhat a kezünkben, mint inkább 
tükör lehet, amely egy valóban érde
mes és valóban irigylendő tudós port
réját mutatja. Alighanem ennek szánták 
a közreadók is, akik egyúttal tisztelegni 
is kívántak az idén már nyolcvan
hatodik esztendejében járó mesterük 
előtt. Ezért van benne James J. John által 
megírt életrajza meg műveinek 1934 óta 
167 tételt számláló bibliográfiája (e 
kettő különnyomatban is megjelent: 
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Astrik L. Gabriel, His Academic Career 
and Publications. Tongerlo, 1992), a „ta
bula gratulatoria" (vagy 180 névvel), 
aztán egy különös tanári éthoszt sugár
zó röpke áttekintés a professzor úrnak 
azon diszcipulusairól, akik vitték vala
mire, és melynek címe: „Progressus dis-
cipulorum est glória magistrorum". 
És van egy fejezet („Acknowledge-
ments"), amelyben a szerző mond kö
szönetet mindazoknak, akiknek tudó
si karrierjét köszönheti: könyvtárak
nak meg könyvtárosoknak, kollégák
nak meg kiadóknak, mestereknek meg 

Két olyan Janus Pannonius epigram-
máival kapcsolatos kiadványról kell 
szólnom, amelyek immár 7-8 éves léte
zésükkel a Janus-kutatók és az iroda
lombarátok számára ismert képeivé vál
tak egy majdnem talán egésszé összeálló 
Janus Pannonius epigr amma-kiállításnak. 
Anthony A. Barrettnek, a vancouveri 
University of British Columbia antik 
irodalommal foglalkozó professzorá
nak bilingvis kiadása (latin-angol) első
sorban szövegkritikai észrevételeivel 
segítette, egészítette ki a készülő kritikai 
kiadás munkálatait. Teleki Sámuel 1784. 
évi kiadását követően a Janus-filológia 
a budai kódex (most: Bécs, ÖNB, Cod. 
Lat. 3274.) epigramma-gyűjteményé-
nek számos helyen javított, korrigált da
rabjaival találkozhat. Barrett kiadása 
érthető okok miatt mellőzi Janus görög 
fordításait, ugyanakkor indokolatlanul 
kimaradt belőle a Verba Andromedae pu-
gnante adversus cetum Perseo (Epigr. I. 

tanítványoknak és egy teljes lapon 
azoknak, akik talán azt sem tudták, ki
nek segítenek és miben. így kerül majd 
bele az egyetemes tudománytörténet 
névmutatójába Kathy Stlaske, a chica
gói nemzetközi repülőtér hoteljének 
tisztviselőnője, aki oly szíves készség
gel szerzett szobát az átutazó vendég
nek. Ha a többi félezer lap arra tanít, 
hogy hogyan kell a tudományt művel
ni, hát ez az egy arra, hogy hogyan ér
demes. ) 

Kulcsár Péter 

155) című epigramma, holott ez aligha 
tekinthető fordításnak, csakúgy mint a 
szintén mellőzött De Phryne a qua Thebae 
restitutae fuerunt (Epigr. I. 30) és a De 
Thespi et Aeschylo (Epigr. I. 334) című 
epigrammák, amelyek esetében a latin 
nyelvű irodalmi párhuzamok alapján 
megkérdőjelezhető Teleki jelzése (E 
Graeco). Ugyancsak nem találunk ma
gyarázatot a kiadás előszavában arra, 
miért hagyta ki a Teleki által kettévá
gott, másutt gyakorta egy versként kö
zölt De Luciae prognostico (Epigr. I. 351) 
és a De Luciae prognostico (Epigr. I. 352) 
című epigrammák közül az utóbbit. Hi
ányzik még a kiadásból az In meretricem 
lascivam (Epigr. I. 276) című erotikus 
epigramma, holott a Teleki-féle titkos
írást a De Lucia (Epigr. 1.141) című vers 
esetében sikerült Barrettnek feloldania. 
Az In Blasium pomilionem (Epigr. 1.128) 
című epigrammát Barrett érthetetlen 
módon a vers 12. soránál kettévágta, 

JANUS PANNONIUS: EPIGRAMMATA - THE EPIGRAMS 
Edidit et in Anglicum vertit - Edited and translated by Anthony A. Barrett. 
Budapest, Corvina Kiadó, 1985. 256 1. 

JANUS PANNONIUS: EPIGRAMMATA LASCIVA - PAJZÁN EPIGRAMMÁK 
Szerkesztette, fordította, az utószót és a jegyzeteket készítette Csorba Győző. 
Budapest, Helikon Kiadó, 1986. 83 1. 
A könyvet Szántó Tibor tervezte. 
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majd a 13. sortól egy új epigrammát kez
dett (144.) In eundem címmel. ATelekinél 
tévesen Ad Philelfum (Epigr. I. 88) cím
mel közölt, de valójában Vetési László
hoz íródott Janus-verset Barrett In Phi-
lelphum címmel látta el (128.), s a 3-6. 
sorokat - nyilván figyelmetlenségből -
lefelejtette. Főleg belső érvek alapján ki
fogásolható a De se ipso (Epigr. 1.338) és 
a De versibas Marcelli a se Latiné expressis 
(Epigr. 1.339) című epigrammák egybe
olvasztása (220.). A szövegkritikai javí
tások közül talán a Belenes (Epigr. 1.283) 
című kétsorosban ajánlott konjektúra a 
legértékesebb (198.): 

Brigida Belinis, sive haec tibi 
nomina regum 

Béla parens, ceté sive dedere/era. 

A Teleki-kiadás és a legfontosabb va
tikáni kódex (Vat. Lat. 2847.) kézirata is 
a certae ferae szövegváltozattal hozta az 
epigramma második sorát. Barrett kon
jektúrája nagyszerűen illeszkedik Janus 
etimologizáló versikéjéhez, hiszen a Be-
lenes (vagy Belinis) elnevezés Janus sze
rint vagy a királyokat nemző {regum pa
rens - scilicet I. Gézát és I. Lászlót) I. Bé
la királyunk nevéből eredhet, vagy a vad 
cetektől, bálnáktól {ceté fern = balaenae 
ferae). A serviusi (Sérv. Aen. 5,822) és 
isidorusi (Isid. etym. 12,6,8) ismerete
ken alapuló, Martialist is felhasználó 
(Mart. 14,43,1; 14,170,1-2) nyelvi játé
kot, szófejtést a másolók nyilván a ceté 
görögös alakja miatt változtatták a ne
hezen értelmezhető certae ferae idomí
tott kifejezésre. Az In non restituentem 
mutnum (Epigr. I. 309) című kétsoros 
expozícióját eddig a fordítások rendre 
rosszul tolmácsolták a hibás szövegvál
tozat miatt. Barrett konjektúrája ezúttal 
is telitalálatként értékelhető (210.): 

Phis me te perdis, data quod duo 
reddere non vis; 

si duo redisses, mille daturus 
er am. 

Az eddig plus me tu vagy plus te nunc 
változattal ismert, martialisi ötleteket 
(Mart. 1,75; 2,3; 8,37; 9,102) hasznosító 
szellemes epigramma a korrigált szö
veggel (plus me te) így fordítható: „In
kább magadat, mint engem károsítod 
azzal [azáltal], hogy kölcsönadott két 
aranyamat [pénzemet] nem akarod 
visszaadni. Ha a két aranyamat vissza
fizetted volna, akár ezret is adtam vol
na! " A sikeres szövegorvoslások mellett 
sajnos számos nyomdahibás és téves 
részlet is belekerült a kiadásba. - Epigr. 
I. 32,8 Mevio - Metio/Maecio helyett, 
Epigr. I. 75,8 centumani - centumgemini, 
Epigr. I. 76,8 litu - lituo, I. 10,1 fért - tibi, 
I. 85,5 tutumet - tutemet, I. 78,9 se sit et 
hoc - si sit et hoc, I. 94,11 falsus - salsus, 
1.105,1 toties-totiens, 1.115,4 non-nunc, 
I. 115,11 hae - hoc, I. 139,3 procumbit -
prorumpit, 1.194,6 geminam -gemmám, I. 
215,1 Sclavinia - Sclavonia, I. 219,1 Ibim 
- Habin, I. 267,1 terreus -ferreus, I. 272,3 
secundo - securo, I. 313,8 quiquam - cui-
quam, I. 331,4 iam numquid - lani nun-
quid, I. 357,5 et - ut, I. 372,3 rcpuit -
rapuit, 1.289,1 hanc - hunc, I. 370,10 cuo-
ties - quotiens, I. 384,8 nec - ne, I. 343,12 
quo - quod, I. 351,3 hoc iuvenes Progno-
sticon-hoc iuvenes vestris prognosticon. 

Az epigrammákhoz fűzött jegyzete
ket böngészve hasznos adalékokra talá
lunk, mintegy harminc klasszikus iro
dalmi párhuzamot ajánl Barrett a janusi 
epigrammák jobb megértéséhez, az iro
dalmi mintákkal való összehasonlítás
hoz. Említést érdemel a De Roma (Epigr. 
I. 97) című epigramma komparációját 
(Roma - Phoenix) ihlető Martialis-epig-
ramma (Mart. 5,7) segítségül hívása 
(245.), igaz, a vers csattanóját Martialis 
egy másik versének (Mart, 3,66) hason
ló szerkezetű kompozíciójából veszi át 
Janus. Galeotto hajszínének meglepe
tésszerű metamorfózisát (Epigr. I. 43 -
Ad Galeottum, Epigr. I. 44 Ad eundem) 
Barrett joggal hozza összefüggésbe 
Martialis III. 43. epigrammájával (243.), 
bár az ötlet kivitelezése ezúttal is kiegé-
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szíthető lett volna további klasszikus 
irodalmi párhuzamokkal (Mart. 6,57; 
Val. Max. 2,1,5; Hor. epist. 1,20,17; Ov. 
met. 1,1-2,6-7; 12,402; 15,315). A kom
mentárok között néhány felejthető észre
vétel is akad; így például a De littera 
Pythagorae (Epigr. I. 275) című kétsoros 
kapcsán aligha helytálló az Yhelyett (cf. 
Anth. Lat. 148,1 Littera Pythagorae, dis-
crimine secta bicorni; Sérv. Aen. 6,136: 
novimus Pythagoram Samium vitám 
humanam divisisse in modum Y litte-
rae,...) a sigma megemlítése (250.). A De 
Corona regni ad Fridericum Caesaréin 
(Epigr. I. 17) című vers hetedik sorához 
(I. 17,7: testis quin etiam spoliati casus 
Othonis) fűzött magyarázat („Otto of 
Bavaria... In 1308 he was captured by the 
voivode ofTransylvania...") (242.) szintén 
korrigálandó, hiszen Wittelsbach Ottó 
1307 végén szabadult ki Kán Kászló 
fogságából. Az In Senecam lippnm 
(Epigr. I. 343) című epigramma egyik 
tudós költői vénára valló janusi példája 
(I. 343,13-14: Caecus Amor, Graio si ve-
rum carmine lusit (Sicelis argnti fistula 
Simichidac) kapcsán Barrettnek nem si
került feloldania e művészi talányt, 
mert az arguti Simichidae név mögött 
nem a rhodoszi Szimiasz rejtőzik (252.), 
hanem a szicíliai bukolikus költő, Theo-
kritosz, aki a 7. idillben szerepelteti ma
gát a fenti álnév (Simichidas) alatt. Az 
Ad Galhun (Epigr. 1. 68) című kétsoros 
szállóigévé vált gnómája (I. 68,2: ne fa-
cias, nolis quod fieri ipse tibi) kapcsán 
Barrett Hillel rabbi nevét említi (244.), 
bár e bölcsesség korábbról akár Konfu-
ciusszal is kapcsolatba hozható (Lun-jü 
XV,23: „amit magadnak nem kívánsz, 
azt ne tedd az embereknek."), s inkább 
Aelius Lampridius Alexander Severus-
élctrajzának ismeretét (Ael. Lamp. Alex. 
Sev. 51,7-8) mutatja. 

Janus Pannonius műveinek jeles 
költő-interpretátora, Csorba Győző az 
erotikus-pajzán epigrammák újszerű, 
néhol merész tolmácsolásával a hölgy
közönség és az ifjúság erkölcseinek vé

delme érdekében (?) mindaddig rejte
getett paráznaságokról és obszcenitá-
sokról rántotta le a latin leplet. A prűd 
Pnidcntia által a feledés enyészetének 
szánt ifjúkori eltévelyedések az újdonság 
erejével hatottak a Janust csak kézi
könyvekből ismerők számára. Berezeli 
Anzelm Károly ifjúkori fordításait kö
vetően (Janus Pannonius: Csípős epig
rammák. Ford. Berezeli Anzelm Károly, 
szerk. és az előszót írta Komlóvszki Ti
bor. Budapest, 1985. Pátria Nyomda, 99 
1.). Csorba Győző egy epigramma (In 
Ugonem - Epigr. I. 305) kivételével cso
korba gyűjtötte a janusi epigramma-
corpus valamennyi erotikus, pajzán, 
pornográf darabját, bár e néhol szűz te
rületnek számító téma lelkes fordítása 
közben kétszer is letért az eredeti útról. 
Az Ad Porciam (Epigr. I. 114) című két
sorost oly módon tolmácsolta (12.), 
mintha Porcia valami erőszaktétel ál
dozata lett volna, nem pedig a Martia
lisnál (Mart. 1,42) és Valerius Maximus-
nál (Val. Max. 4,6,5) szereplő, sztoikus 
erényeiről és sztoikus apjához (Marcus 
Porcius Cato Uticensis), férjéhez (Mar
cus Iunius Bruhis) méltó haláláról, ön
gyilkosságáról híres római nő, aki izzó 
parazsat nyelt férje halála hírét hallva. 
(A tanulság kedvéért idézem ezt a 
szomorú, freudi impulzusoktól félreve
zetett fordítást: „Porcia, hogy parazsat 
tettek nyelvére, kezes lett, / s így rebe
gett: „Igenis, jó uram, édesapám!") Az 
In Bertitm (Epigr. I. 117) című kétsoros 
szintén kakiikkfiókának minősül a kötet
ben (55.), hiszen Bertus nem afféle 
nőcskéket (femellas), fiúcskákat (puel-
los) pusztít el (tollis, occidis), hanem Sa
turnus módjára a saját gyermekeit, s 
ezért kapja Janus tói a tanácsot, óvakod
jon (prospice), nehogy miként Saturnus 
egy pólyába rejtett követ (= Abaddir - se. 
lapis quem pro Iove devoravit Satur
nus) faljon fel a csecsemő Jupiter he
lyett. Bár a fordítás sejteti az epigram
ma lényegét, mégis egyfajta burkolt 
obszcenitást is sugall („Fölfalsz lányká-
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kat, Bertus, meg zsenge fiúkat, / ámde 
Abaddirtól félj! - vele kőbe harapsz.") 
Csorba Győző elsősorban a merész, 
váratlan szókapcsolatokkal, a köz
nyelvből vett ritka szavakkal operál, 
igaz, e módszer olykor inkább tűnik 
mesterkéltnek, mint természetesnek 
vagy szellemesnek: (teneris bullis - csi
csás fityégőkkel (7.), abiectis nucibus -
félre a gyermeki pucc (9.), teretes mamil-
las - duzma mellük (37.), testibus amplis 
- jól megtermett heregömbjét (37.), foedo 
de podice - pogány fenekéből (45.), lasci-
vo cum cinaedo - ramaty buzikkal (53.), 
illecebrae et amicitiae - csábmosoly és 
bratyizás (61.). Amartialisi meztelen sza
vak, a kétszer is kinyilatkoztatott eszté
tikai elv (Mart. 3,68,7-8: Schemate nec 
dubio, sed aperte nominal illám, / Quam 
recipit sexto mense superba Venus; 
11,15,7-10: Nec per circuitus loauatur 
illám, I Ex qua nascimur, omnium pa
renteral, / Quam sanctus Numa mentu-
iam vocabat) vonatkozásában Csorba 
Győző részéről a keresett varietas száraz 
modorosságot eredményezett. Olyan 
szavak esetében, mint a mentida, testicu-
li, testes, virgas viriles, mentulatiorem, in-
gidnis, penem, véna, talán erőtlennek, 
Gallus Priapusnak tűnnek az alábbi kö
rülírások (circuitus): férfi-dorongot (39.), 
botom (7.), vessződ (17.), fütykös (27.), he
regömbjét (37.), férfibotot (43.), öcsim (43.), 
öcskös (51.), dorongja (57.), sudrija (39.), 
ugyancsak szemérmesek a Berezeli An
zelm Károly vagy Szepes Erika által oly 
lelkesen és bátran kimondott szavakkal 
szemben a gyengébb nem rejtett titkai
nak (cunnus, culi tui, barathro, inguinei 
Averni, vidva), intim bájainak le-
vetkőztetésére szánt variációk: punci 
(27.), mindzsó (33., 47., 49., 51.), Mtulsód 
(43.), fenékéből (45.), punádba (45.), öled 
(47.), al-táji világod (49.), lyuk (49.). Ha
sonló eredményre vezetne a tabunak 
számító igék, turnet (se. mentula), conti-
nuare vices, fiitui, defutui, paedicat, fodit, 
discidit (se. cukim) kapcsán fellelhető 
enyhébb változatok impresszióinak 

vizsgálata: rászállok (33.), herebélne (45.), 
rád feküszök (49.), dúrom (49.), csináljuk 
(51.),farcicerél (51.), űztem egy-egy farci-
cerét (53.), kilenc fordulatot lezavar (57.), 
széttúr (57.), dugdosgat (61.). 

A fordítások filológiai problémái
val kapcsolatban csak néhány példát 
említek a pongyolaságok, illetve elfer-
dítések közül. A De se quod amare coe-
pisset (Epigr. I. 346) című epigramma 
szerelemre gyúló Janusa nem attól fél, 
hogy „ Végül e tűz elnyeli szellemem is." 
(7.), hanem önkritikusan és lemondó-
lag állapítja meg, hogy büszke szere
lem-tagadása, gőgje - horogra akadva 
(haesimus) - már a múlté (I. 364,4: 
concidit et tandem spiritus ille meus), 
akárcsak Propertius büszke barátjáé 
(Prop. 2,3,2). Az In Priscam (Epigr. I. 
222) című kétsoros expozíciójában a 
költő elliptikus kérdése (Quid tibi 
i um claudo, dicebam, Prisca, marito? 

„Ugyan mit kezdesz, mire mégy -
kérdeztem [mondtam] - sánta urad
dal [férjeddel], Prisca?") a mondat
szerkezet felborulását eredményező 
interpretációhoz vezetett: „Emlékszel 
mit mondtam sánta uradra, Piroskám?" 
(27.). Az Ad Rinucium (Epigr. I. 370) 
című epigramma egyik Horatiust 
utánzó (Hor. carm. 3,16) motívumát 
Janus olyan mesterien tömörítette, 
hogy annak mitológiai labirintusában 
a fordítás végül eltévedt, ráadásul 
egy sorral túl is lépte (e tévely
gésből adódóan) az epigramma 26 so
ros terjedelmét. (Epigr. I. 370,6-7: 
Custodis uti Perseos parentem / Ar-
givus socer aurei Tonantis. - „Úgy őr
zöd [lányaid], miként Perseus anyját 
[= Danáét] őrizte egykor argoszi vője 
[= Akrisziosz] az arannyá [arany
esővé] átváltozó Mennydörgő Zeusz
nak." - „mint hajdan Danáét arany
esőként I megtermékenyítő Zeus apósa / 
Árgus szemmel a Perseus-szülő nőt." 
(15.). A mit sem sejtő argoszi vő (még 
azt sem, hogy vő lett belőle!) árgus 
szemmel vigyázó, őrző tekintete bár 
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lehet argoszi (!) (sc. Argivus), az lót 
őrző százszemű Argosz még asszociá
ció szintjén sem keveredhet e másik 
mitológiai történettel. 

A De eadem (Epigr. I. 322) című Ja-
nus-epigramma az Orsolya mindzsójá-
ban (in vulva Ursulae) fuldokló költő 
pokoljárását, alvilági gyötrelmeit jele
níti meg a nyelvi paródia (főként Vergi
lius és Lucretius veretes sorai az áldoza
tok) eszközeivel. A vers egyik szellemes 
vergiliusi-iuvenalisi (Verg. Aen. 8,264-
265; luv. 5,125-126) ötletét szürkén, át
értelmezve interpretálja Csorba Győző: 
(I. 322,11-12: Pridem me trepidi plánta 
/ eduxere ministri, / tractus ab Alcida 
Cacus ut ante fűit.) - „Régen még remegő 
két térdem napra segített, / mint a lopós 
Cacnst Herkules indulata." (49.). Valójá
ban Janusunkat remegő szolgái (féltek 
ők is e falánk szörnytől!) éppen úgy 
ráncigálták ki e tátongó mélységből talpá
nál fogva, miként Herkules egykor 
aventinusi barlangjából az agyoncsa
pott gonosz rablót, Cacust. 

Az epigrammák jegyzetanyagát ol
vasva többnyire feltételezéseket és té
ves általánosításokat találunk ott is, 
ahol ezt konkrét tényekkel helyettesíte
ni lehetett volna. A De Porcia című ko
rábban említett epigramma bátor sztoi
kus asszonyáról aligha mondható: „Is
meretlen nő" (72.), az In adulterum 
(Epigr. I. 272) című epigramma példa
ként megidézett nőcsábásza (sectator 
matronarum) - (Epigr. I. 272,1: Cum vi-
cina magis sectare cubilia Crispo) nem 
„Crispus Christophorus (Fodor Kristófi -
Janus-kori humanista költő" (72.), hanem 
minden bizonnyal Sallustius Crispus, a 
híres római történetíró, aki Annius Milo 
feleségével folytatott számára kínosan 
végződő viszonyt (Hor. sat. 1,2,41-42; 
Gell. 17,18; Sérv. Aen. 6,612). A De amica 
sua (Epigr. I. 104) című kétsoros pene 
potens Proculusa (Epigr. I. 104,1: Certe 
ego vei Proculo si sim futuentior ipso) 
nem egy - „Feltehetően a diákok közt ritka 
férfiúi képességéről híres személy kitalált 

neve" (73.) - , hanem a Flavius Vopiscus 
által megörökített galliai kalandor-csá
száré (282-ben Probus, a legitim római 
császár megölette), aki egyik levelében 
azzal kérkedett barátjának, hogy egy 
nap alatt 15 hölgyet sikerült legyűrnie 
(Flav. Vop. quadr. tyr. 12,7-8). Az In Lu
ciám (Epigr. I. 289) című versike Phile-
monja (1.289,4: quod nondum tibi visus 
est Philemon) Csorba Győző szerint 
„Nyilván tekintélyes orráról volt neveze
tes" (74.), holott Janus e ravasz barátjá
nak (astutus sodalis) éppen az volt a 
problémája, hogy „vékony s pisze orra 
volt szegénynek" (41.), ezért „hát egy meg
dühödött bögölyt rakott rá." (41.) - (Epigr. 
I. 291,3-4: nasum qui sibi non satis tu-
mebat, / nam crabronibus obtulit no-
tandum.). Ugyanez az agyafúrt iskola
társ szerepel az Ad Severum (Epigr. 1.75) 
című epigramma zárósorában (I. 75,11: 
...nasos quot habet meus Philemon.). A 
De vulva Ursulae című epigrammák 
(Epigr. I. 306,321,322,323) hősnője kap
csán a jegyzet értéktelen információja 
(„Valószínűleg kitalált név. Szintén egy 
könnyűvérű ferrarai leány lehetett") (74.) 
helyett ildomosabb lett volna Beccadel-
li hasonló női bájakkal megrajzolt Ursá-
ját megidézni (vö. Becc. Herrn. 2,7: Ad 
Aurispam de Ursae vidva), aki a firenzei 
bordély (Florentinum lupanar) egyik 
közkedvelt gyönyörűsége volt (Becc. 
Herrn. 2,37,24: deliciae fornicis, Ursa, 
venit.). 

Összegezve a bemutatott kiadások 
tanulságait - a talán túlságosan is ki
domborított hibák ellenére - elmond
ható, hogy mindkettő fontos, hiánypót
ló szerepet töltött be megjelenésekor. 
Barrett a Teleki-kiadás kevésbé elérhető 
példányai miatt sokak által használt 
1972-es bilingvis kiadáshoz képest egy 
továbblépést elősegítő, kritikai kiadást 
ösztönző revideált szöveggel adta köz
re a budai kódex epigrammáit, köztük 
Janusnak azokat az elhallgatott ifjúkori 
játszadozásait is, amelyek tolmácsolása 
Csorba Győző részéről mégiscsak m e -
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rész és kockázatos vállalkozás volt. Hi- ból erőt merítve a félénk szemérmesség 
szén a fanyalgó filológus-kritikus rend- vádjával illetheti a mindzsókat és a Jó
szerint kivárja, míg a tabunak számító rongokat... 
pikáns versek lemeztelenítve állnak 
meg előtte, s ő aztán e költői bátorság- Török László 

ÁTTÜNÉSEK 
A századforduló irodalma Közép- és Kelet-Európában. Szerk.: Balogh Magdolna, 
Berkes Tamás, Krasztev Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 1992. 352 (2) 1. 

A közép- és kelet-európai irodal
makkal foglalkozó kiadványsorozat 
(Res Publica Nostra, Közép- és Kelet-
Európai Összehasonlító Irodalomtudo
mány) szerkesztője, Bojtár Endre, már a 
hetvenes évek elejétől következetesen 
és szívósan munkálkodik azon, hogy a 
hagyományosan Nyugat felé orientáló
dó irodalmi köztudatot és gondolko
dik t Kelet felé fordítsa, hogy a magyar 
irodalmat egy kevésbé ismert és elfoga
dott kontextusban vizsgálja. Törekvése 
természetesen nem előzmények nélkül 
való - ám az, hogy szellemi horizon
tunkon már jónéhány éve hangsúlyo
zottabban vannak jelen a c ^eh, lengyel, 
litván - s általában: a baltikumi irodal
mak, az igen nagyrészt az ő elméleti, 
illetve fordítói munkájának köszön
hető. Bojtár, és a köréje szerveződő, fia
talokból álló műhely akkor kezdemé
nyezte a kelet-európai kutatásokat, 
amikor az e tájon élő népeket összekötő 
közös történelmi sors a homogenizáló, 
minden egyediséget rossz szemmel 
néző kommunista diktatúra formáját 
öltötte magára. Annak hangsúlyozása 
tehát, hogy a nagy Szovjetunión belül 
létezik litván, észt, lett, stb. nemzeti iro
dalom, hogy e kultúrák önálló, szuve
rén entitások - politikai és erkölcsi tar
talmat is hordozott. A nemzeti sajátos
ság, az egyediség felmutatása - hiszen 
a hasonlítást, a közös vonások megraj
zolását csak ezzel párhuzamosan lehe
tett elvégezni - a mindent egybemosó 
ideológiai gőzhenger ellenében műkö
dött. 

Ez a kötet is javarészt ennek a 
műhelynek a legújabb kutatásait, ered
ményeit gyűjti egybe. Időközben gyö
keresen megváltozott a térség társadal
mi, politikai helyzete - s a korábbiakkal 
épp ellentétes előjelű veszélyek jelent
keztek. Más lett a helyzete, státusa, a 
kutatónak és az összehasonlító kutatás
nak is - jelentősége és fontossága azon
ban nem csökkent. Anélkül, hogy mé
lyebben merülnénk e sokfelé ágazó kér
déskörbe, csupán egyetlen mozzanatot 
szeretnék kiragadni: e kutatások módot 
adnak arra, hogy - túl az irodalmi fo
lyamatok, jelenségek tágabb látószögű 
felmérésén - saját magunkat, saját iro
dalmunkat is jobban megismerjük: kí
vülről nézve, a más szemével is látva, 
elfogulatlanul. 

A kötetet lapozgatva első megköze
lítésre a sokféleség, s a szemlélet tágas
sága tűnik fel. A sokféleség azonban ne
gatív értelemben is érvényes a kötet fel
építésére, illetve a tanulmányok tema
tikájára. Nem illik vitatkozni egy tanul
mánykötet koncepciójával - különösen 
nem, ha az, mint az előszóból kiderül, 
különböző szempontok és körülmé
nyek szorításában, hatása alatt formá
lódott, s a sorozatszerkesztő maga is 
utal annak egyenetlenségeire, valamint 
arra, hogy e válogatás csupán valami
nek a kezdete - a folytatás nyilván ki
elégíti majd felmerülő hiányérzetün
ket. Mindezek ellenére sem hallgatható 
el, hogy az Áttünések heterogeneitása 
inkább zavaró és koncepcióhiányra 
utal - mintsem a bőség és gazdagság 
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érzetét keltené. A szerkesztők szinte tel
jesen figyelmen kívül hagyták a maguk 
számára a címben kijelölt idő- és térko
ordinátákat. A kötet nem elhanyagol
ható része ugyanis „A századforduló 
előtt és után" alcímet viseli - s ez, gya
korlatilag, a válogatást teljesen esetle
gessé és önkényesség teszi. (A földrajzi 
fogalmak értelmezésébe inkább nem 
mennék bele - csak felsorolásszerűen 
jelzem, mely irodalmak kerültek a kö
zép- és kelet-európai irodalmak 
gyűjtőfogalma alá: lengyel, orosz, hor
vát, bolgár, finn, észt, ukrán, cseh, ro
mán.) A kötet legtöbb tanulmányának 
témája a lengyel és orosz irodalom; egy-
egy írás foglalkozik a bolgár, a horvát, 
az észt, a finn, a román irodalommal -
s egyetlenegy, önéletrajzi vonatkozású, 
Franz Kafkával. Bár egy tanul
mánykötettől természetesen nem vár
ható el az adott időszak teljes körképe, 
különösen nem, mert épp e korszak 
rendkívül gazdag és bonyolult - mégis 
túlzottan egyoldalúnak tűnik: a cseh és 
osztrák irodalom legalább jelzésszerű, 
referenciális jelenléte teljesebbé és au-
tentikusabbá tette volna. Úgy tűnik: a 
kötet által képviselt szemlélet mintha 
figyelmen kívül hagyná azt, hogy a szá
zadforduló magyar és közép-európai 
irodalma a Monarchia kulturális-szel
lemi közegében született és formáló
dott; alapvetően más eszmei vallási, 
stb. kultúrkört képviselve, mint a tőle 
keletre eső régiók. E - talán közhely
szerű, ám mégsem teljesen elhanyagol
ható - tény mellett, vagy ennek ellené
re, természetesen számos közös pont, 
mozzanat, tematikai-poétikai stb. sajá
tosság mutatható ki a magyar, és a ke
let-európai irodalmak között: mégsem 
ártott volna legalább egy-két orientáló 
pontot kijelölni ezen a némileg félresi
került szellemi térképen. 

„A századforduló előtt és után" al
cím alá sorolt tanulmányok eszmetörté
neti, történeti tárgyúak - s részben épp 
e közép-európaiság mibenlétével fog

lalkoznak. Fontos háttérinformációkat 
tartalmaznak Bojtár B. Endre és Bundu-
la István, valamint Balogh Magdolna 
tanulmányai; kevésbé érthető Snée Pé
ter Márai Sándorról szóló, kevés újat 
hozó írásainak közlése. Fontos témát 
taglal Molnár Gusztáv is, amikor a ro
mán irodalom magyarság-képéről ír -
mely téma különösen sok empátiát és 
tárgyilagosságot kívánna, s kevesebb 
érzelmi-indulati töltést. 

Az, hogy a lengyel, orosz és bolgár 
századforduló nem egyszerűen „elké
sett fejlődést" mutatott az általában 
mérceként használt nyugati fejlődéshez 
képest, hanem más, attól sok tekintet
ben eltérő volt - a kötet legjobb tanul
mányaiból is kiolvasható. Krasztev Pé
ter kitűnő tanulmánya (Hagyomány és 
transzcendencia a bolgár modernista lírá
ban) érzékletesen mutatja be a bolgár 
százaforduló jellegét, a szimbolizmus 
kelet-közép-európai válfajának specifi
kumait, miközben irodalomtörténeti
leg és eszmetörténetileg is feltérképezi, 
korszakolja a magyar olvasó által oly 
kevéssé ismert bolgár lírát. 

Hrasztev a gondolati-lelki tartalom 
és a világnézeti irányultság szerint több 
fejlődési fokot különböztet meg és ele
mez a századforduló bolgár lírájában, 
pontosan kijelölve a nyugat-európai 
kapcsolódási pontokat is, ami nagyon 
megkönnyíti az eligazodást az ismeret
len terepen. Nyilván terjedelmi határok 
is közrejátszanak abban, hogy elemzé
sei alig térnek ki formaproblémákra -
ám írása így is revelatív erejű, s felhívja 
a figyelmet a nálunk igen elhanyagolt 
bolgár irodalomra. 

Nézőpontja és tájékozódási pontjai 
már azokat az új horizontokat is felfe
dik, melyeket a marxista irodalomtör
ténet-írás sokáig homályban hagyott. A 
transzcendencia és a misztikum köré
ben fogant líra sokáig tiltott, vagy leg
alábbis elhallgatott téma volt, s a szerző 
szerint „költői ma nem örvendenek 
széles körű népszerűségnek. Ennek 
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közvetlen oka az, hogy a kortárs olva
sóközönség elveszítette képességét az 
absztrakt, racionalizálhatatlan tartal
mak befogadására, hiszen negyvenöt 
évig a párthatározatok egyértelműsé
gével szóló költészetre volt kárhoz
tatva..." 

Hasonlóképpen tabutémának szá
mított hosszú évtizedekig az a terület, 
amellyel Balogh Magdolna foglalko
zik tanulmányában: az orosz vallás
bölcselet, Szolovjov és Bergyajev 
munkásságával a középpontban. A 
szerző szélesebb kontextusban vizs
gálja az orosz világirodalmat, felfedve 
eszmetörténeti, történelmi, filozófiai 
vonatkozásait, s arra a következtetés
re jut, hogy „az orosz vallásbölcselet 
az orosz szellem sajátos válasza a 
szakrális középpontját elvesztett Eu
rópa eszmei válságára". 

A tanulmányok egy másik része 
az összehasonlító irodalomtudomány 
műhelyproblémái körében mozog: a 
századfordulót mint irodalomtörténe
ti korszakot tárgyalja, különös tekin
tettel a terminológiai és az időhatá
rokkal kapcsolatos kérdésekre. Ilyen 
J. Snopek tanulmánya, mely egy tipo
lógiai elemzéshez ad gyakorlati javas
latokat; ilyen Pálfalvi Lajosé, mely a 
századforduló magyar, lengyel és 
orosz prózájának néhány párhuza
mos jelenségét veszi számba. Ugyan
erre tesz kísérletet, egyes alkotók 
életművén belül, Lőkös István és Va-
sziljeva Natalja. S bár igazságtalanság 
lenne azt állítani, hogy Krúdy Gyula 
és a horvát Gjalski, illetve Babits Mi
hály és Nyikolaj Gumiljov prózájának 
összevetése, összehasonlító elemzése 
nem nyújt néhány érdekes informáci
ót, használható adalékot az írók kö
zös motívumairól, alakjairól, az álta
luk felhasznált irodalmi toposzok

ról - e tanulmányok olvasása inkább 
a kételyt, mint a bizonyosságot erősíti 
bennünk az összehasonlító módszer 
használhatóságát illetően. Vagy leg
alábbis: ráébreszt e módszer korlátai
ra, melyekről Bojtár Endre így beszélt 
1987-ben, egy összehasonlító iroda
lomtörténeti konferencián: „Nyilván
való, hogy a cseh, szlovák és magyar 
irodalom különböző jelenségeinek az 
összehasonlításakor is az elméleti ké
tely és az irodalmaink egymás mellett 
éléséből fakadó gyakorlati parancs 
borotvaélén táncolunk." 

A kötet, egyenetlenségei és követke
zetlenségei ellenére, végül is jól repre
zentálja azt a gondolatot, amelyre a 
cím, (s persze a színátmenetes borító) is 
utal: azt, hogy nincsenek éles határok 
az irodalmak között, hogy egy tágabb 
szellemi közösségbe ágyazva létezik a 
magyar irodalom éppúgy, mint a régió 
többi irodalma. A fontos és hasznos fi
lológiai, illetve történeti-irodalomtörté
neti kutatási eredmények közlése mel
lett a tanulmánygyűjtemény jelentősé
gét abban az új nézőpont és szemlélet
mód megjelenésében, érvényesítésében 
kell látnunk, amelyet a részletesebben 
is idézett Krasztev Péter-tanulmány, il
letve Balogh Magdolna tanulmányai 
képviselnek. Érthető, s talán bizonyos 
fokig természetes is, hogy ez a minden 
kötöttségtől mentes, előítéleteket és 
ideológiai béklyókat nem ismerő hang
ütés, s a tág szellemi látókör még 
nem minden tanulmányíró sajátja. Az 
Áttünések így nemcsak egy fontos szel
lemi műhely folyamatos munkájának 
dokumentuma, hanem annak a szel
lemi horizontváltozásnak is, amely át
meneti korunkban az irodalomról való 
gondolkodásban is végbemegy. 

Erdődy Edit 
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RICHARD PRAZAK: CSEH-MAGYAR PÁRHUZAMOK 
Tanulmányok a 18-19. századi művelődéstörténeti kapcsolatokról. Budapest, 
Gondolat Kiadó, 1991.1891. (Hungaro-Bohemico-Slovaca 5. Regio-könyvek 5.) 

A hazai tudományos közvélemény 
előtt jól ismert Richard Prazák neve. A 
brünni egyetem tanára négy évtizede 
foglalkozik a cseh-magyar irodalmi és 
történelmi kapcsolatokkal, szervezi a 
cseh hungarológiai kutatásokat. Első 
feltűnést keltő cikkét 1958-ban publi
kálta Palacky magyar kapcsolatairól. 
1962-ben megjelent első könyvét, mely
ben a magyar református értelmiség 
csehországi missziós szerepét dolgozta 
fel a 18. század végén, rövidített formá
ban közreadta a Századok című folyó
irat. Legismertebb munkáját németül 
publikálta 1967-ben: Josef Dobrovsky als 
Hiingaríst und Finno-Ugrist. Számos to
vábbi cikkét és előadását közlik hazai 
lapok és gyűjteményes kötetek. Emlí
tést kíván, hogy miután néhány évre 
belemerült az Árpád-kori elbeszélő for
rások kutatásába, 1988-ban kiadott egy 
nálunk visszhang nélkül maradt kitű
nő könyvet: Legendi/ a kroniky koruny 
Uherské (A magyar korona legendái és 
krónikái). Ebben a válogatásban vala
mennyi bemutatott forráshoz alapos 
előszót és gazdag irodalomjegyzéket 
mellékelt, külön is kommentálva a cseh 
olvasónak nehezen érthető fogalmakat 
és eseményeket. Nem meglepő tehát, 
hogy közeledvén a szerző hatvanadik 
születésnapja, tisztelői kiadták első ma
gyar nyelvű kötetét. 

Ennek tanulmányai Prazák legfonto
sabb kutatási területét mutatják be, mely 
a felvilágosodástól a reformkor első - a 
harmincas évekbe benyúló - szakaszáig 
terjed. Az időhatárt kitágítja ugyan né
hány kisebb írásában az 1860- as évekig, 
de okunk van feltételezni: a szerző job
ban vonzódik a felvilágosodás korának 
kritikus nemzeti önszemléletéhez, mint 
a később elhatalmasodó radikális nacio
nalizmushoz, mely a szomszédokkal 

szemben gyakran ellenséges és tudo
mánytalan érvelést használ. A szerző 
láthatólag a cseh magyar kapcsolatok 
kisebbik - pozitív - rétegére helyezi a 
hangsúlyt, bár nem vitatja az ezzel ellen
tétes irányzatok súlyát sem. Persze, a 
nemzeti szempont egyoldalúságát bí
rálva némi gyanakvással kellett megbir
kóznia mind a két - a szlovákokat is ide 
számítva: mind a három - oldalon. Ettől 
függetlenül, Prazák munkásságán érez
hető a cseh tudományosság különböző 
iskoláinak hatása, beleértve olyan meg
állapításokat is, amiket magyar kutató 
vonakodva írna le. 

Módszertani szempontból Prazák a 
hagyományos filológiához kötődik. 
Levéltári források felhasználásával min
den eddiginél bővebben merít a cseh-
magyar kapcsolatok adataiból, ám a 
gondolatmenet olykor megsínyli a tény
szerű felsorolások monoton ritmusát. 
Bár a források előszámlálását igyekszik 
színesíteni a szélesebb művelődéstörté
neti látásmóddal, tanulmányaiban jó
részt tartózkodik az irodalmi művek 
esztétikai elemzésétől - az élményen 
alapuló interpretációtól. így következte
tései közül azok a legérdekesebbek, 
melyek eszmetörténeti alapon állítják 
párhuzamba a két kultúra eseményeit. 
Újszerű és találó eredményre jut, amikor 
Kazinczy mellé nem a nyelvújítási moz
galmat szervező Jungmannt, hanem 
Dobrovskyt, a felvilágosult tudóst állítja, 
aki mentalitásában, kulturális preferen
ciáiban közelebb áll a széphalmi mester
hez. E megállapítás azért jelentős, mert 
Prazák merészen értelmezi át a cseh 
nemzeti újjászületés Jungmann nevével 
fémjelzett „nyelvi szakaszát". Megálla
pítja: „A cseh nyelv és irodalom romlása 
a felvilágosodás előtti korszakban nem 
volt olyan abszolút érvényű, ahogy 
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korábban állították". (53.) Ebből követ
kezik, hogy Jungmann nemzedékének 
nem volt igaza, amikor Dobrovskyban 
csupán a „slavisierender Deutsche" 
képviselőjét látta, mert Dobrovsky a 
hazafiságnak egy másik típusát testesí
tette meg. Azt a típust, melyhez Ka
zinczy is tartozik, aki jozefinista eszméit 
össze tudta egyeztetni a patrióta ne
messég mozgalmával. Ez a megállapítás 
egyúttal igazságot szolgáltat a cseh tu
dományban mindmáig alábecsült rendi 
jellegű tartományi patriotizmusnak, 
melynek köréből kiemelkedik a cseh-
német megegyezésre törekvő Bemard 
Bolzano, aki a felvilágosult katoliciz
mustól jutott el a demokrácia radikális 
értelmezéséhez. Vele és Dobrovskyval 
szemben találóan jelöli ki a szerző Jung-
mann körének eszmetörténeti helyét, 
melyet „szűklátókörű és helyi érdekű 
messianisztikus szláv hazafias tudat"-
nak nevez. (48.) 

Külön fejezetben foglalkozik Prazák a 
magyar reformkor csehországi vissz
hangjával az 1830-as években, melyet 
korábban már Sárkány Oszkár és Fried 
István tanulmányai is érintettek. A szer
ző régóta polemizál Sárkány 1937-1938-
ban írt munkáival, melyek elsőként 
mutattak rá egy bizonyos megkésett-
ségre, ami a cseh kulturális és politikai 
fejlődésben a magyarországihoz képest 
kimutatható. Mi több, Sárkány érzék
letes példákkal igazolta, hogy a cseh 
kulturális elit vonzódva és egyúttal 
irigykedve tekintett a magyar nemesi 
liberalizmus sikereire. Ennek az volt a 
legfőbb oka, hogy a cseh „nemzetébresz
tők" sokáig eredménytelenül próbálták 
átformálni a kétnyelvű csehországi tár
sadalmat, melynek döntő többsége a 
nyelvi nacionalizmussal szemben meg
őrizte a „böhmischer Landespatriotis
mus" tudatát. 

Prazáknak persze igaza van abban, 
hogy Sárkány eltúlozta a közvetlen 
magyar hatások jelentőségét, cikkei 

módszertani szempontból is elavultak. 
De igazságtalanul nyers az az 1958-ban 
használt kitétele, hogy Sárkány tanul
mányai „magyar nacionalista szempon-
túak", mert szerzőjük néhány apró adat
ból messzemenő következtetéseket von 
le. Valószínű, hogy Sárkány némelyik 
érve gyenge lábakon áll, de következte
téseit fő vonalaiban nincs okunk revi
deálni: a magyar műveltség és politikai 
gondolkodás a reformkorban jelentő
sebb hatást gyakorolt a cseh kultúrára 
mint megfordítva. Ezzel együtt teljesen 
indokolt Prazák törekvése, hogy korri
gálja a tudományos kutatás egyoldalúsá
gát, mely kidomborítva a magyar hatá
sokat gyakran mellőzi a cseh kultúra 
hazai recepciójának vizsgálatát. 

Összességében elfogadható a szerző 
értékelése: „A magyar reformmozgalom 
elsősorban politikai és kulturális vissz
hangot váltott ki Csehországban, míg a 
korabeli magyar irodalom cseh fogadta
tásáról elsősorban 1848 után beszélhe
tünk". (78.) Ezen túlmenőleg Prazák jól 
látja azt is, hogy a két irodalom kölcsö
nös recepciójában megnyilvánuló aszim
metria végső soron eltérő korabeli szín
vonalukra vezethető vissza. Egy másik 
tanulmányában így ír: „a cseh újjá
születés irodalmának és az akkori cseh 
kultúrának a társadalomtudományok, 
Palacky, Safafík és Jungmann történel
mi, nyelvtudományi és régészeti munkái 
alkották a gerincét, és ők voltak a való
ban reprezentatív tényezői". (140.) 
Mácha, Tyl és Némcová kivételével -
folytatja Prazák - nehezen találnánk 
olyan művészegyéniséget a cseh újjászü
letés irodalmában, aki a külföldi olvasót 
is le tudná kötni. A művészi érték kü
lönbségéről van tehát szó: amíg a cseh 
irodalmat külföldön csak tudományos 
művei képviselték, addig a magyarok 
már szépirodalmi alkotásaik révén is 
sikerre jutottak. (140-141.) 

A cseh tudományosság korabeli ma
gyar visszhangjából Palacky műveinek 
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magyar fogadtatása emelkedik ki. Ada
tok tekintetében a szerző rendkívül 
alapos képet rajzol, ám ide tartozik az a 
kérdés is, hogy a cseh történetíró miért 
fordult szembe a magyar nemzeti moz
galommal. Prazák is hangsúlyozza, hogy 
pozsonyi tanulóévei alatt Palackyra 
mély hatást gyakorolt a magyar környe
zet lelkesedése a „szabadság és nemzeti
ség" eszméiért, de a szlovák kérdés 
kiéleződésekor elfordult a magyar szel
lemi élettől. Ennek a fordulatnak a hátte
rét azért szükséges pontosan érteni, mert 
Palacky nemzeti előítéletei egy évszáza
don át nyomon követhetők a cseh köz
gondolkodásban. A szerző azonban 
adósunk marad annak kifejtésével, hogy 
a cseh liberálisok ausztroszláv program
ja miért és hogyan ütközött a magyar 
nemzetiségi politikával. (Arra gondo
lunk, hogy a „magyarosítás" fogalmá
nak árnyalt kifejtése mellett az is ide 
kívánkozik, hogy a cseh elit a hazai 
német befolyás ellensúlyozására karolta 
fel a szlovákok nemzeti törekvéseit.) 
Ugyanakkor Prazák tárgyilagosságra 
törekvését bizonyítja, hogy a cseh politi
ka kétarcúságát keresetlen szavakkal 
bírálja („önzést" és túlzott „elővigyáza
tosságot" emlegetve a 48-as események 
kapcsán). 

Összegzésként elmondható: Prazák 
könyve komoly nyereséget jelent a ma

gyar bohemisztikának, szempontokat 
nyújt a felvilágosodás korának tanulmá
nyozásához. Szinte kézikönyvként hasz
nálható a korszak cseh-magyar kapcso
latainak megismeréséhez. Hibája főleg 
módszertani: a kapcsolattörténeti kuta
tás még ebben a korszerűsített változatá
ban is az összehasonlító irodalomtudo
mány egyre jobban elavuló rétegéhez 
tartozik. Kikerüli a legfontosabb kérdést: 
a művek elemzéséből kiolvasható irodal
mi irányzatok és kortendenciák szembe
sítését, mely akkor is többet mond el a 
két kultúra kapcsolatáról, ha művelői 
semmit sem tudtak egymásról. A szerző 
néha érvényesíti ugyan ezt a megközelí
tést, ám a valódi elemzést mellőzve 
esetenként képtelen következtetésre jut. 
Ilyen Mácha - a korszak legnagyobb 
cseh költője - és a teljesen ismeretlen 
Palocsay Tibor párhuzamba állítása, 
mely a döntő kérdés - az irodalmi folya
mat - szempontjából akkor sem lenne 
elfogadható, ha a magyar szerző tehetsé
gében nem kételkednénk. (94.) 

A kötet bántóan sok nyomdahibával, 
nevek és címek elírásával jelent meg. 
Használhatóságát csökkenti, hogy nem 
tartalmaz névmutatót, nem közli a cik
kek lelőhelyét és a szerző műveinek 
bibliográfiáját. 

Berkes Tamás 
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