
K Ö N YVISM ER  TÉTÉ SE K

P o l g á r  V il m o s  o . s . b . : Magyarország és a magyarok a X V I I .  
századi olasz közvéleményben. Pannonhalma, 1942, 58 11.

A  mű kétségkívül érdeklődésre tarthat 
számot két okb ó l: először azért, mert 
a téma egy rendszeres és mélyreható, 
közvetlenül a forrásokból merítő feldol
gozása még eddig teljesen hiányzott, 
másodszor pedig azért, mert, míg a
X V II. század előtti időkre vonatkozó, 

az olasz közvéleményben a magyarokkal 
és magyar dolgokkal kapcsolatban ki
alakult megítélések eléggé ismertek, ad
dig az újkorban keletkezett ilyen termé
szetű adatok feldolgozása majdnem tel
jesen el van hanyagolva. Ezenkívül 
hozzá kell tennünk még azt is, hogy ha 
meg is jelent már az itt felvetett tör
téneti kérdés egyes épp a X V II. századra 
vonatkozó részleteivel foglalkozó tanul

mány (mint pl. Takács műve «A X V II. 
századi Magyarország a korbeli olasz 
epikus költészetben* tárgykörből), már 
csak terjedelménél fogva sem volt képes

a kérdés lényeges alapelemeibe elmé
lyedni.

Fentiek előrebocsátásával elmond
hatjuk, hogy az olasz közvéleményben 

a X V II. század folyamán Magyarország
gal kapcsolatban kialakult nézetek ta
nulmányozása főleg azért érdekes, mert 
éppen erre a korra esik a két ország 
közötti kapcsolatok történetében be
következett elhatározó fordulat. A  szerző 
ezt bátran fel is ismerte és félreérthetet

lenül ki is fejezte. Nem véletlen, hogy 
azt írtam «bátran», mert a X V II. század
ban az olaszok Magyarországról alkotott 
véleménye gyökeres változáson megy át. 
Magyarország a X V II. századot meg
előző korokban az Olaszországtól elvá
lasztó távolság és a vele kapcsolatos 

történelmi események révén s így főleg 
hősies küzdelme miatt a kereszténység 
védőbástyájaként szerepelt az olasz köz
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vélemény előtt, s általános csodálat 

és barátságos rokonszenv tárgya volt. 
Ezzel szemben a X V II. századbeli ola
szok szemében Magyarország barbár és 
ellenséges ország lett. Mi volt az oka 

a nagy változásnak? A  szerző olasz uta

zók jelentései, emlékiratok, történeti 
adatok, irodalmi művek tanulmányozása 
alapján arra a megállapításra jut, hogy 

előbb a török hódoltság, majd a század 
vége felé Magyarországnak a Habsburg- 
házhoz történt kapcsolódása m iatt le- 
hidegült a szívélyes viszony és az olaszok 

részéről Magyarország irányában meg
nyilvánuló csodálat megszűnt. A z a 
szoros együttélés és alárendeltség, ami 
Magyarország és a Habsburg birodalom 
között kialakult s így a magyar nemzet 
történeti fejlődését az újkorban kijelölte, 
lényegesen befolyásolta a X V II. század

ban Magyarország irányában megválto
zott olasz közvéleményt. Az olasz-ma- 
gyar kapcsolatok «ollója» ekkor kezd ki
tágulni és ettől az időtől kezdve számí

tódik a hanyatlás kora, mely két teljes 
évszázadig tart.

Természetesen a szerző nem tárgyalta  

hosszasabban témáját és nem merítette 
ki tárgykörét, hiszen 56 oldalon ez, a 

sűrű szedés ellenére sem volt lehetséges. 
Vitathatatlan azonban az érdeme, hogy 

felhívta a közfigyelmet egy nagyobb 
lélegzetű mű megírásának szükségessé
gére. Véleményem szerint főleg azt kel
lene különös finomsággal kifejteni, hogy 
miképpen alakult ki az olaszoknak a 
Magyarországról táplált véleményében a 
pozitívumról a negatívumra való áttérés, 

amit a szerző csak nagy vonalakban 

érintett. Egyébként a szerző egy rövid 
bevezetés után, melyből kiviláglik, hogy 
tisztában van tárgyának nagy jelentő

ségével és természetével, azonnal in  
médiás rés tárgyalja az anyagot. Észre
vételei kétségkívül jelentősen hozzá fog

nak járulni az olasz-magyar kapcsolatok 
ismeretéhez. A  mű hasznos alapja lesz, 

magának a szerzőnek is, további tanul
mányok számára a már feltárt igen bő 

forrásmunkák nagyobb takarékossággal 

való felhasználásához.

R o d o lfo  Mosca

M a c h ia v e l l i  : II Principe. Lányi Margit fordításában. Phőnix 
kiad. Budapest, 1941.

Bárki, aki szívén viseli az Olaszország 
és Magyarország közötti kapcsolatok 

termékeny fejlődését, csak örömmel 
üdvözölheti Niccolo Machiavelli (fejedel

mének* magyar fordítását. Nem mintha 
Magyarországon hiányoznék Machiavelli 
művének jó fordítása (elég utalnunk 
Orbán Dezső harminc év előtti munká

jára), de általában az olasz tanulmányok 

és főleg a nagy firenzei író iránti meg

újult érdeklődés éreztette egy gondos, 

a szöveg történeti és magyarázó jegy
zetekkel kísért fordításának a szük

ségét.
Lányi Margitnak e fordítása, melynek 

időszerűségét Rodolfo Mosca, a buda
pesti Kir. Magy. Pázmány Péter Tud. 
Egyetem  olasz művelődési professzora 
jogos érvekkel igazolja —  valóban sze

rencsés úgy a szöveghűség, mint a
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jegyzetek és magyarázatok világossága 
szempontjából.

A  fordító a könyv elején tanulmány
ban magyarázza röviden a mű kelet
kezését, történeti jelentőségét és iro

dalmi, valamint filozófiai értékét. Am i
dőn 1494— 1498 között Machiavelli be
kapcsolódik Firenze politikai életébe, 
a városállam visszaállításáért folyó si

kertelen törekvések közepette a várost 
pártszenvedélyek nyugtalanítják. Savo- 
narola prédikációi kérlelhetetlen kovász

ként hatnak ebben a forrongó lég
körben.

Szemben áll vele, zárkózottan és hi

degen, Machiavelli, aki elemzi és értékeli 
a tömeg ingatag lelkületét, és arra törek
szik, hogy a transzcendentális látsza
tokon túl, megragadja a savonarolai 
rajongás mélyen emberi indítékait.

Machiavelli már diplomáciai pálya
futása alatt sem mutatkozik a szó ha
gyományos értelme szerinti diplomatá
nak, hanem olyan államférfinek, aki 
derűsen ítél, elemez és mérlegel, az al
kotóképzelet hullámaira bízva magát.

Küldetésének befejezéséről szóló hi

vatalos jelentése után igen élénk érdek
lődést mutat, a logikus és analitikus 
szigorral elbeszélt esemény helyett ma
gában a tényben rejlő különböző élet

indítékok iránt, amelyek a firenzei állam 
erejének (virtü) lehetnek hasznára életé
nek különböző eshetőségeiben. Tapasz
talatának valamennyi elemét összeszedi 

és átönti egy alkotó szintézisbe, amelyre 
az egyenként tekintetbevett tények nem 
látszanának felhatalmazni.

A z okfejtés a Principe 26 fejezete 
közül 25-ben dominál, az utolsóban 

helyet kap az érzelem is. Kőről-kőre 
építette fel «kastélyát» (castelluzzo), me
lyet óvatosan és finom okoskodással ol
vasztott egybe, de a végén a nyugtalan
ság érzése fogja el a sors hatalmával 
szemben, amit a X V I. század első részé
nek történészei és politikusai úgy ábrá
zoltak, mint magát a dolgok logikáját, 
vagy mint egy magasból jövő kényszert, 
mely vakon és mechanikusan vonja 
maga után a dolgokat. A  dilemma előtt, 
bár nem tagadja a véletlen hatalmát az 
emberi elhatározások felett, a nép szkep

ticizmusával és közönyével szemben a 
hangsúlyt arra a lelkesítésre helyezi —  
ami különben egész munkájában benne 
van, —  hogy szabadítsák meg Olasz

országot a barbároktól. Machiavelli a 
valóságból és a történetből indult ki, s 
munkájának teremtő hévében és egye
sítő szintézisében a legmagasabb fokra 
emeli a tapasztalás értékét.

R em igio  P ián

S z a l o n t a y  G y u l a  : Olaszok vezére — Magyarok barátja. Budapest, 
1941. K irályi M agyar Egyetemi Nyomda. 226 11. Edoardo Susmel
előszavával.

A  könyv, melyet Edoardo Susmel 
meleghangú előszava mutat be a magyar 
közönségnek, bár szinte semmi újat nem 

mond azon kívül, amit mások már meg
írtak és elmondtak e tárgyról, mégis

mesteri módon vázolja a magyar nagy- 
közönség számára Benito Mussolini ra
gyogó alakját, midőn csodáló és odaadó 

lélekkel követi külső életkörülményeit 
és lelki viszontagságait.
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A  könyv leírja a fasizmus Vezérének 

életét nyugtalan, izzó ifjúkorától a be
avatkozás és győzelem harcain keresztül 
a Marcia su Roma-ig, valamint a Biro
dalom meghódításáig. Nem hiányoznak 

a fasiszta kormányzat hatalmas műveire 
való kimerítő utalások sem.

Az egész munkából kiérezhetjük a 
szerző rendíthetetlen és feltétlen hitét 
Mussolini Olaszországában, amióta Ma

gyarország Bethlen és Gömbös irány

elveihez hűen baráti politikát folytatott 

vele szemben. Ez a baráti politika —  
ami különben a két ország többszázados 
hagyományában gyökerezik —  meg is 

hozta gyümölcsét Kárpátalja, Erdély, 
valamint a Délvidék egy részének vissza
térésével, amelynek körülményeit, Olasz

ország fontos szerepét a szerző össze

foglalóan ismerteti.
R em ig io  P ián

B a r a b á s  T ib o r  : M á g ly á k  F iren zéb en . Heros kiadás. Budapest, 
1941. 299. 11.

A  San Marco-i barát alakja, tevékeny
sége és tragikus halála, valamint azok 
a viharos idők, melyekre Savonarola 
élete esett, már régóta lenyűgözve tar
tottak történészeket és költőket egy
aránt. Ennek a varázsnak legújabb meg
nyilvánulása Barabás Tibor Heros-ki- 

adásban most megjelent könyve, melyet 
talán a «regényes történet* kifejezésével 
jellemezhetnénk. Az ily fajta elbeszélé
sekről, melyek most regényes életrajzok 
formájában különösen divatba jöttek, 
újra el lehetne mondani a történeti 
igazság és a képzelet jogai között inga

dozó Manzoni megjegyzéseit a történeti 
regényt illetőleg és jó néhány általa ki
fejezett kételyt és fenntartást. Barabás 

Tiborban is él a történet-képzelet di
lemmája és különösen igyekszik tisztelet
ben tartani a történeti igazságot : éppen 
ezért érzi a szükségét annak, hogy 
könyvét —  ha talán nem is magyará

zatul, legalább igazolásul —  néhány 
megjegyzéssel zárja. «Ez a könyv volta
képpen regény, melyben történelmi té

nyek és szavak költöttekkel vegyülnek. 
De ami költött, még nem szükségszerűen

hamis, mert az írók szeme előtt is az 
igazság eszménye lebeg*.

Ügy gondoljuk, hogy a történeti igaz
ság túlzott szemmeltartása ártott az 

elbeszélés általános ekonómíájának, kü
lönösen az első három részben, mert azt 

a benyomást kelti, hogy itt sem történeti 

regényről, sem életrajzról, sem regényes 
történetről nincs szó, hanem egyszerűen 
regényes krónikáról. Más sza vak kal: 
úgy látjuk, hogy az anyag hatalmas 
tömegét nem hatja át valami centri- 
petális erő, melynek a főszereplőben 

kellene összpontosulnia, miért is az 
egész történet kronologikus sorrendben, 
tehát szükségszerűen töredékesen tárul 
elénk (L. pl. a 142. lapot). íg y  a fő

szereplő gyakran a történet hátterébe 
kerül és belső élete általában külsőségek
ben nyilvánul meg (prédikációkban, le
velekben), nem pedig az azt meghatározó 
vajúdás elemzésében vagy elénktárásá- 
ban.

Innen származik az elbeszélés epizód
szerű jellege, mely a kevésbbé szerencsés 
pillanatokban azt juttatja eszünkbe, 
hogy itt valam i ujságregénystílusban
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előadott történettel állunk szemben 
(158— 159. 11). Minden bizonyos fesz
telenséggel halad előre, mely azonban 
néha már a dolgok könnyebb oldaláról 

való vételt érinti. Igazoltnak látszik, 
hogy Savonarola korának hőseit papucs
ban mutassuk be ; de nem mindig. íg y  
Pier Capponi híres epizódja az elbeszé- 
lesben szerintünk sokat veszít méltósá
gából és ünnepélyességéből (135. lap). 
Másrészt igaz az, hogy amikor tragikus 
eseményeket kell ábrázolnia, sikerül a 
tragikumot teljes mértékben megragad
nia, és gyakran ügyesen sző a cselek

ménybe élénk jeleneteket, melyeket az 
akkori környezet és pszichológia helyes

történeti megérzésével él át. Mint ami
kor a prédikáció-verseny körüli feszült
séget tárja elénk (101. stb. 11).

Legjobban sikerült szerintünk a 4. 

rész : benne az események egymást kö
vetik és a katasztrófa felé törnek. Nem 
mondanám, hogy minden összeforrt 
volna valami uralkodó művészi szük

ségesség kezében, de nem is volt egy
szerű egységbe tömöríteni az egyházzal 
való konfliktust és a sok politikai, er
kölcsi, gyakorlati, személyi természetű 

szenvedélyt, melyek San Marco kolos
tora mellett viharzottak el. hogy fel
kavarják Firenze életét.

O t to n e  D eg rego rio

A z olasz irodalom kincsesháza. Szerkesztette R u z i c s k a  P á l. 
Athenaeum, Budapest, 1942. 362. 11.

A z Athenaeum irodalmi antológia-so- 
rozatában a magyar és a német irodalmi 
antológia után harmadikként, Ruzicska 
Pál dr.-nak szerkesztésében, az olasz 
irodalom antológiája jelent meg. A  mű
höz az olasz kultúrkapcsolatok ismert és 
jeles művelője, Villani Lajos báró írt 
értékes bevezető tanulmányt, melyben 
az olasz irodalom történeti fejlődése so
rán mesterien érzékelteti a különböző 

irodalmi megnyilvánulásokat és a szel
lemi mozgalmak alakulásán keresztül az 
egyes szerzők és műveik sajátosságait.

Bár fenntartással kell élnünk az írók 
és költők évszázadok szerinti csopor
tosításának alkalmasságával szemben, 
ami csak időrendi hivatkozások céljából 
és csupán tanügyi szempontból lehet 

hasznos, mert a korszakok szerinti be
osztás az egyes fejezetek terjedelmének 
az illető korszak irodalmi gazdagságától 
függő arányait vonja ugyan maga után,

azonban lehetővé tette volna az idő
ben esetleg távoli, azonban szellemben, 
főleg ihleti rokonvonások és egybekap
csolódó irodalmi állásfoglalások révén 

együvétartozó írók közelebbhozását, el
ismeréssel adózunk a szorgalmas és tehet
séges szerkesztési munkának, mely kitűnő, 
részben már klasszikussá vált, részben 
épp az antológia kiadásának alkalmá
ból az ifjú, de sokatígérő olasz irodalom 
kutató gárda kísérletképen végzett mű
fordítások gazdag sorát tárja elénk.

A  szerzőnek sikerült alig 350 oldalon 
szerencsés kézzel összeválogatott és való
ban kiváló, az eredeti művek zeneiségét 
és életerejét visszhangzó fordításokban 

az olasz irodalomnak színe-virágát össze
gyűjteni Szent Ferenctől Pirendallóig. 
A  szemelvényeket vázlatos de kimerítő 

életrajzi és bibliográfiai adatok előzik 
meg és az olvasónak az írók és műveik 
történeti-esztétikai értékelésénél a he
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lyes mértéket nyújtják. A z antológia 
értékét emeli nem szorosan vett irodalmi, 
hanem politikai és tudományos tárgyú  

remekművekből vett szemelvények so
rozata, ami az olasz szellemiség tör
téneti fejlődésébe teljes betekintést ad.

A  szerző egyébként egy másik, hasonló 
munkák szerkesztőit általában fenyegető 

súlyos veszélyt is elkerült, mégpedig azt, 
ami az írók és a szemelvények részre
hajló kiválogatásában rejlik s tette ezt 
olyképen, hogy az esetleges saját íz

lésének inkább megfelelő előnyberészesí- 
tést az irodalmi bírálat időtkiállt vé
leményének rendelte alá s ezáltal biz
tosította, hogy az antológia valóban az 

olasz szellemiség kiváló képviselőinek 
legjelesebb műveiből áll. A  szemelvé
nyek fordítói között klasszikusoknak

számító írók, mint Csokonai, Arany, 
Babits és Kosztolányi mellett néhány 

kiváló, lehelletíinomságú szépségek iránt 
érzékeny ma élő költő, mint Bóka 

László, Berczeli A. Károly, Jankovich 
Ferenc, Sárközi György, Weöres Sándor 
és mások, továbbá az olasz irodalommal 

foglalkozó fiatal irodalomtörténész-gárda 
szerepel.

Ruzicska Pál kísérlete sikerült és 
antológiája bizonyítja Magyarországon 
az olasz irodalommal foglalkozók alapos 

tudományos felkészültségének és esz

tétikai érzékének magas fokát, ami jelen
tősen öregbíti az olasz-magyar kultúr- 

kapcsolatok és kölcsönös kultúrhatások 
termékenységébe vetett hitet.

R e m ig io  P ián
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