
kai kiadása is napvilágot látott", s a kri
tikai kiadás VI. kötetének „mintaszerű 
filológiai apparátusa nagymértékben 
elősegíti a közölt szövegek helyes törté
nelmi perspektívába állítását". (237.) 
Eszerint a textológus - bizonyos esetek
ben legalább - eltekinthet attól, hogy 
minden írás lélektanához hozzátarto
zik a felvett vagy vállalt szerep; létezik 
számára objektív értelmezés, a művek 
ismeretében megrajzolható a teljesen 
hiteles kép, s van helyes történelmi 
perspektíva. 

A kötet nemcsak szakirodalomba rej
tett önvallomás, hanem állandóan meg
újuló figyelmeztetés is: a szerző (és a 
könyv szerkesztője) a jelenre vonatkoz
tatja a politikai gondolkodás legjobb ha
gyományait. Eötvös mondata ma szük
ségképpen mást jelent, mint a centralis
ta Pesti Hírlapban vagy 1976-ban, a ta
nulmány megjelenésekor: „még az egyes 
pártok kívánataiban is következetlen
ség uralkodik, s amerre fordulunk, ne-
gációkkal találkozunk, de sehol határo
zottan formulázott politikai követelé
sekkel, úgyhogy mindenkiről a legna
gyobb bizonyossággal elmondhatjuk, 
mit nem akar, és senkiről sem tudhat
juk, hogy tulajdonképpen mit akar". 
(82-83.) S az is tanulságos, ahogy Oltvá
nyi Ambrus A XIX. század uralkodó esz
méinek ma is aktuális eszményét össze
foglalja: „Eötvös szeme előtt olyan kor-

Ez a német nyelven megjelentetett 
kötet a szerző mintegy másfél évtized 
során írt, közép-kelet-európai tárgyú 
tanulmányait tartalmazza. Tárgyánál 
fogva elsősorban az irodalmi kapcsola
tokat vizsgálja, ám óhatatlanul széle
sebb körben, történelmi-kultúrtörténe
ti tanulságokra is kiterjeszkedve. Alcí
me szerint a magyar-szláv-osztrák vi-

mányzati rendszer képe lebeg, amely
ben a nyugalom szükséglete és a fejlő
dés igénye, a stabilitás elve és a dina
mizmus követelménye összhangba ke
rülnek egymással, amely állampolgárai 
számára a szabadságot és a biztonságot 
egyaránt garantálja." (92.) 

Mit kifogásolhatott volna ő, a kriti
kusi igényességét saját tudására és ön
magával szembeni szigorára alapozó 
tudós ebben a kiadványban? Feltehető
en keveset, hiszen hozzáértéssel, gond
dal és szeretettel elkészített tanulmány
válogatást vehetünk kezünkbe. Talán 
azt tenné szóvá, hogy a Hitel és a Világ 
megjelenésének 150. évfordulójára köz
zétett két cikke közül csak a második 
címében maradt meg a választott idé
zet, s az elsőből elmaradt a „Mit kell 
tenni s min kell kezdeni"; azt, hogy az 
egységesség céljából lerövidült a Szász 
Károlyról, Irinyi Józsefről, Horváth Mi
hályról és Jászi Oszkárról szóló meg
emlékezés címe, s közülük kettőből hi
ányzik a - csak a bibliográfiából pótol
ható - jellemző idézet; azt, hogy ez 
utóbbinak nem pontos néhány tétele 
(10., 29., 78. és 79. sz.); s azt, hogy bár 
igen csekély számban, de megma
radt néhány sajtóhiba (23., 156., 185., 
206., 208., 289.). Apróságok, igaz, de 
ezekkel szemben sem ismert könyörü
letet. 

Korompay H. János 

szonylatok kerülnek előtérbe, bár itt 
némi megszorítás sem felesleges, hi
szen a szláv minősítés főképp az egy
kori monarchián belüli irodalmakra 
vonatkozik, ezek viszont - FrÜe*d ér
deklődésének megfelelően - sokkal na
gyobb súllyal szerepelnek az itt közzé
tett, s minden bizonnyal nemzetközi 
szakmai érdeklődésre számot tartó 
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tanulmányokban, mint az osztrák té
mák. 

A legterjedelmesebb tanulmány a 
Zur Frage der mitteleuropäischen Region 
címet viseli. A régió fogalma, mind tör
téneti mind pedig szellemtörténeti érte
lemben meglehetősen összetett. Csu
pán a magyar szakirodalomra utalva, 
szerepel a mérlegelt álláspontok sorá
ban Eckhardt Sándortól Hadrovics 
Lászlón át Sziklay Lászlóig át minden
ki, aki ebben a témában érdemlegeset 
írt vagy mondott, s ugyanez vonatko
zik a külföldiekre, Magristól Wy trzens-
ig. Fried tanulmányainak apparátusa 
önmagában véve is kitűnően tájékoz
tatja azokat, akiket e témák érdekelnek, 
s egyúttal a szerző fölényes tájékozott
ságáról is tanúskodik. 

Természetesen egy ilyen típusú ta
nulmány, amely egyszerre szemléje az 
ide vonatkozó szakirodalomnak, egy
ben mérlegelés és állásfoglalás is. 
A szemlének az a legfőbb tanulsága, 
hogy egy ilyen régióban, ahol annyiféle 
tényező van jelen, mind a történelmi 
folyamat idő-vetületében, mind pedig 
az egyidejűség szférájában, minek kö
vetkeztében ezeket valamiféle közös 
nevezőre hozni, avagy pedig minden 
részletre vonatkozóan érvényes definí
ciót adni nem lehetséges. Ami termé
szetesen nem azt jelenti, hogy a régió 
fogalma kevéssé használható, csupán 
sok mindenre, objektív és szubjektív té
nyezőkre, máshonnan jövő és különbö
ző módokon érvényesülő hatásokra 
kell figyelemmel lenni ahhoz, hogy az 
összekötő szálakat kitapinthassuk. Ez 
az összefoglaló tanulmány végül is 
nem pusztán ilyen következtetéseivel, 
hanem szisztematikus érvelésével tű
nik ki elsősorban. 

Az említett tanulmány 1985-ből va
ló, öt évvel későbbi a Literarische Strö
mungen und Wechselwirkungen in Ost-
mittel-europa an der Wende vom 18. zum 
19. fahrundert című írás. Az előzőhöz 
hasonlóan komplex kérdéskört vizsgál 

ez a tanulmány, noha szűkebb időke
retben. Köztudomású, hogy a különbö
ző nemzeti irodalomtörténetek termé
szetesen e régióban sem egyidejű ki
fejlődésével, erősödött és módszertani
lag megszilárdult az a hajlam, misze
rint az egyes nemzeti irodalmak önma
gukba zárt lényeget képviselnek, s e 
körülményt mint legfőbb prioritást ér
vényesíteni kell. Ezzel egyidejűleg pe
rifériára szorultak, sőt hovatovább fel
edésbe merültek olyan kölcsönhatások, 
melyek a maguk idejében spontánul 
működtek. E körülményben a kultúrák 
részben természetes, részben intéz
ményszerű együttélése jutott kifejezés
re. Ebben szerepet játszottak a bécsi, 
pesti folyóiratok (Annalen der Litera
tur und Kunst, Tudományos Gyűjte
mény) a maguk sok tekintetben szup-
ranacionális, illetőleg összmonarchikus 
mentalitás-elemeivel, csakúgy, mint a 
nyelvi közeg átjárhatósága. A régiség 
több két nyelven alkotó költőt-írót is
mer, s ez a típus létezett ez idő tájt is. 
Lásd az ismert magyar példák mellett 
Ján Chalupka magyar nyelven írt szín
művét. 

Némiképp megelőzi az említett ta
nulmányt, mind a korszakot, mind pe
dig a problematikát illetően az egyéb
ként is korábbról datált Die ungarische 
Literatur im Zeitalter der Königin Maria 
Theresia. Ez a tanulmány, nyilván ugyan
úgy a Monarchia-gondolat jegyében 
mint a többiek, a magyar irodalom jelzett 
periódusát elemzi a magyar olvasó szá
mára sem tanulság nélkül, de elsősorban 
a külföldi szakemberre való tekintettel. 

A tanulmánykötetek általánosan el
fogadott szerkezetének megfelelően 
következnek a témakör szempontjából 
figyelemre méltó részletkérdésekről 
szóló tanulmányok. Ezek sorában két
ségkívül érdeklődésre tarthat számot a 
Funktion und Möglichkeit einer deutsch
sprachigen Zeitschrift in Ungarn. Die Zeit
schrift von und fiir Ungern. A hazai né
met nyelvű folyóiratoknak (újságok-
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nak) ugyanis fontos szerepük volt a 
magyarországi kulturális életben. 
A „magyarországi" kifejezés nem vé
letlen ez esetben, hiszen jelzi azt a tényt, 
hogy ebben a térségben több nyelvű, s 
nyelvi vonatkozásban többfelé elkötele
zett szellemi élet létezett, s e körülmény 
korántsem zárja ki azokat az érintkezési 
lehetőségeket, melyek kölcsönösen javá
ra váltak a különböző nemzeti irodal
maknak, s emellett fontos ismereteket 
terjesztettek. A jeles és érdemes Schedius 
Lajosnak ez a kezdeményezése mintegy 
példázza azokat a kevéssé kiaknázott le
hetőségeket, amelyek a szellemi életnek 
ebből a szituáltságából egyébként logi
kusan következnének. S noha a hazai né
metnyelvű írásbeliséggel Pukánszky Bé
lától Kosáry Domokosig (köztük nem 
utolsó sorban Fried) sokan foglalkoztak, 
még további kutatások is szükségesek, 
melyek akár meglepő eredményekkel 
szolgálhatnak. 

Látszólag kifejezetten részletkérdés, 
amelyet a szerző az Ein österreichischer 
Biedermeier-Dichter und die südslawische 
Folklore című írásában tárgyal. Johann 
Nepomuk Vögl e tanulmányban egy 
szlovén népballada fordítójaként szere
pel elsősorban, annak a törekvésnek 
képviselőjeként, amely Hormayr bécsi 
körének állampatriotizmusát jellemzi a 

Gerold László, akit korábbi könyvei
ből is kiválóan felkészült irodalom- és 
színháztörténészként, érzékeny kriti
kusként ismertünk, és aki - a kisebb
ségi szellemi lét szükséghelyzetéből 
erényt formálva - egyaránt otthonos a 
XIX. és a XX. századi klasszikus litera-
túrában, valamint a mai irodalomban, 
ezúttal érdekes módszertani kísérletre 
vállalkozott: hagyomány és modernség 
fogalompárját a színjátszás és az iroda

kulturális érintkezések területén, némi 
rokonságban Mednyánszky, illetőleg 
Majláth hasonló témáival a magyar iro
dalom vonatkozásában. Érdekes e kér
dés szorosabban stilisztikai vetülete is: 
a népköltészet sajátos stilizálásának, 
„nemesítésének" vagy az eredeti hang
nemhez való hűségnek problémája. So
rolhatnánk a többi tanulmányt is. Ber
zsenyi „... die Zeit flieht mich und meine 
Begierden..." (Zum Gepräge der mittel
europäischen Romantik), amely a szer
ző romantika-kutatásainak summáza-
ta, a Grillparzers Monarchieerlebnis a ne
ves osztrák költő monarchia-élményét 
elemzi tanulságosan, a „Das Charakte
ristikum unserer Region ist das Geöffnet
sein" a Közép-Kelet-Európa-kutatások 
magyarországi eredményeiről és fel
adatairól tudósít. 

A különböző időpontokban keletke
zett írásokat összefogja a szerző szemlé
letének, módszerének egysége, noha ter
mészetesen, a tanulmánykötet műfajából 
eredően előfordulnak ismétlések, átfedé
sek, egyben-másban a szemlélet is, ha 
úgy tetszik módosul, fejlődik. Bizonnyal 
vannak vitatható állításai, egészében vé
ve azonban kétségkívül hasznosnak 
mondható e fontos tanulmányoknak e ki
adványban való közzététele. 

Wéber Antal 

lomtörténet-írás kettős interpretációs 
mezőjében vizsgálja. Az előbbihez há
rom XIX. századi dráma (Katona Jó
zsef: Bánk bán, Petőfi Sándor: Tigris és 
hiéna, Madách Imre: Az ember tragédiája) 
napjainkig futó színpadi története kínál 
anyagot tanulmányai számára, az utób
bi megújulási tendenciáit pedig elhang
zott előadásai és szakkritikái fejtegetik. 
A kötetnek sajátos szerkezeti ritmust 
adnak azok az adatgazdag tanulmá-
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