
93

Csongrády Béla

Nem néma nemzet
Madácsy Piroska: Magyar szellem európai vonzáskörben. 
Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2014 

Miről szóljon a recenzió? A szerzőről vagy a kötetéről? Valójában álkérdés, hiszen az utóbbiról 
beszélve ki sem kerülhető az az ember, aki annak idején – gondolatait megőrzendő – a sorokat, 
oldalakat papírra vetette. Ugyanakkor mindig adódhatnak – s adódnak is – speciális szempontok, 
amelyek szintén szerepet kérnek és kapnak egy-egy könyv bemutatása, értelmezése, méltatása 
során. Jelen esetben az egyik ilyen aspektus e kötet címlapján (is) látható két betű, egy szám és a 
megkülönböztető jelzés, mai kifejezéssel élve az úgynevezett logo. Az utóbbi az 1994-ben – azaz 
éppen húsz évvel ezelőtt alapított – Madách Irodalmi Társaságra utal, az MK monogram pedig 
a Madách Könyvtár sorozatot jelzi. Pontosabban az új folyamét, amelyet 1995-ben indított útjára 
a társaság, építve Staud Géza színháztörténész, dramaturg 1940-es, tizenöt kiadványt eredmé-
nyező kezdeményezésére. Ehhez képest a Madách Irodalmi Társaság vállalkozása már a 85. 
kötetnél tart: ez a szám került Madácsy Piroska a Magyar szellem európai vonzáskörben című – 
jelen írásunk tárgyát képező – könyvének élére. S ugyancsak az ő nevéhez fűződött 2008-ban 
a 61-es sorszámú kötet,  amely A Tragédia üzenete a franciáknak címet viseli. S ebből nemcsak arra 
lehet következtetni,  hogy a szerző – mint a Madách Irodalmi Társaság alapító tagja – érdeklődési 
körébe beletartozik a százötven évvel ezelőtt elhunyt Madách Imre munkássága és azon belül  
világirodalmi rangú  fő műve, Az ember tragédiája, hanem arra is, hogy van némi köze a francia 
kultúrához.

S így is van, minthogy 1965-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán szerzett magyar-francia szakos diplomát. Tíz évig középiskolában tanított, majd a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszékére került adjunktusként, később 
docens, tanszékvezető főiskolai tanár lett.  Egyetemi doktori disszertációját Bérczy Károlyról írta 
a hetvenes évek közepén, a kandidátusi minősítést 1986-ban a Francia irodalom és kultúra a re-
formkori magyar folyóiratokban (1830-1848) című dolgozatával szerezte meg. 1975 óta publikál, 
irodalomtörténeti kutatásokat főként a XIX. és XX. századi magyar francia irodalmi és kulturális 
kapcsolatok témájában végzett és mondhatni, hogy folyamatosan e kérdéskör jelenti munkálko-
dásának gerincét. Ez az orientáció vörös fonalként érhető tetten új könyvének lapjain is, noha az 
Írói világképek változásai (XIX-XX. század) és a Komparatiszkai taulmányok  alcímű kötetének  
írásai másról,  másokról  is szólnak,  alkalmasint  szélesebb – lásd főcím – európai kontextusban 
is elemzik a választott témakört.

Az első, a legtestesebb, több mint negyvenoldalas tanulmány Egy XIX. századi polihisztor: 
Bérczy Károly (1821-1867) címet viseli és lényegében az egyetemi disszertáció átdolgozott négy 
fejezetére (pályakép – írói kapcsolatok, irodalomszervezés – műfordítás – lapszerkesztés, sport-
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újságírás) bontva mutatja be a balassagyarmati születésű és az ugyancsak Nógrád megyei Job-
bágyiban eltemetett író, újságíró munkásságát. Az erősen közösségi hajlamú jeles férfiú – nem 
mellesleg Madách Imre barátja, akadémiai székfoglaló értekezésének felolvasója, életrajzának 
írója – fő érdeme az első magyar sportújság, a Lapok a lovászat és a vadászat köréből megindítása 
1857-ben (1858-tól Vadász és Versenylap címmel jelent meg) és a szintén első magyar Anyegin-
fordítás. Az orosz klasszikus költő, A. Sz. Puskin verses regényének, elbeszélő költeményének 
kezdő énekével került Bérczy Károly 1862-ben a Kisfaludy Társaság tagjai közé, majd négy évig 
dolgozott a teljes fordításon.  Madácsy Piroska az 1965-ös Magyar irodalom történetéből idézve 
rögzíti,  hogy „A magyar Anyegin Kosztolányival szólva igazi csodája az átköltésnek, s helye ott 
van Arany Hamlet és Vikár Béla Kalevala fordítása mellett.” 

Madách Imréhez, Balassagyarmathoz és a francia irodalomhoz is sok köze van a Távol ha-
zámtól… - csak használhassak című, 2011-ben írott dolgozatnak. A közös nevezőt Nyéki Lajos 
(1926 -2008) jelenti. Az Ipoly-parti városban látta meg a napvilágot, magyar-francia szakosként 
a Balassi Bálint Gimnázium tanára volt, majd 1956-ban Párizsba emigrált. A francia fővárosban 
mindent újrakezdett: tanult, hogy taníthasson. S el is jutott egészen az egyetemi tanári címig. 
Madáchról 1954-ben az akkor alapított – ennélfogva az idén  hatvanéves, salgótarjáni székhelyű 
Palócföld című folyóirat hasábjain. 1956 elején ugyanabban a lapban A civilizátorról értekezett. 
S Nyéki Lajos Madách iránti töretlen érdeklődése, elkötelezettsége – mint Madácsy Piroska ta-
nulmányából kitetszik – további két hullámban – a hatvanas évtizedben, majd az ezredforduló 
körüli években – termett újabb figyelemre érdemes publikációkat. 1988-ban – harminckét év el-
múltával – ismét Madách-írást jelentetett meg a Palócföldben, 1992-ben elnyerte Nógrád megye 
legmagasabb kulturális kitüntetését, a Madách-díjat s szülővárosa díszpolgára is lett. Tudatosan 
törekedett arra, hogy a franciák ismerjék és értsék meg a magyar irodalmat.  Ezért került neve és 
munkássága teljes joggal Madácsy Piroska tollára.

A kötet következő két írása ugyancsak a magyar és a francia irodalmi kapcsolatokat járja körül 
mondhatni szintén Madách Imre apropóján. Roger Richard 1964-ben – a Tragédia-költő halálá-
nak századik évfordulóján, a legújabb kori Madách-kultusz zászlóbontásakor – az elsők között 
részesült Madách-díjban. Nem véletlenül. A hadifogságban kezdte tanulni a magyar nyelvet, 
majd Aurélien Sauvageot mentorsága mellett ismerkedett meg a magyar irodalommal s a neves 
nyelvészprofesszor tanácsára fordította le Az ember tragédiáját, azt a művet, amelyben mintegy 
összegződnek a magyar történelem tanulságai, s amelyben felfedezhető a magyarság sorsának 
üzenete a franciák számára is. Ugyancsak Tragédia-fordítóként is számon tartatik Jean Rousselot 
(szintén 1964-ben lett Madách-díjas), aki Gara László – a magyar irodalom franciaországi „apos-
tola” – nyersfordítása révén tolmácsolta honfitársainak Madách Imre gondolatait, költői szépségű 
megfogalmazásait.

Hubay Miklós (1918-2011) a főszereplője a könyv ötödik, illetve hatodik tanulmányának.  
Az az író, irodalomtudós, akinek – Garához és még néhány megszállott személyiséghez hason-
lóan – az első, a Nemzeti színjátszás, drámai magyarság, 1941-ben megjelent kötetétől kezdve 
mindig is az volt a célja, hogy biztosított legyen – mint Madácsy Piroska fogalmaz – „az elfojtott 
magyar szellem jelenléte Nyugat-Európában.”  Hubay sokat utazott, élt, dolgozott külföldön – fő-
ként Olaszországban, Firenzében – vonzó volt számára a világ, de közben is, az „idegen csillagok 
alatt is” minduntalan hazájára gondolt. Tragikus sorsok érdekelték, szenvedélye volt a magyar 
dráma ügye íróként és kutatóként egyaránt. Talán ezért is fordult annyiszor és olyan mélységben 
(állítólag fejből tudta a Tragédiát) Madáchhoz, mert monumentális művében megtestesülni vélte 
a magyar dráma sorsát. Számára „a Madách-élmény indító és meghatározó” volt. Madácsy Piros-
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ka megkülönböztetett figyelmet fordít Hubay Miklós naplójegyzeteire, esszéire, amelyek részint 
önvizsgálatok, részint üzenetek. Az „önvizsgálatnak nagyszerű fejezete a Nem néma nemzet című 
esszéfüzér, a magyar literatúra külföldön való terjesztéséről.  Elkötelezett hitvallása ez Hubaynak 
– Vörösmarty nyomán is.”  A magyar költészet legjava alkotásaiból, a versek üzeneteiből Hubay 
szerint átélhetjük „végzetünket, jövőnket, álomképeinket, száműzetésünket, puszta létünk főben-
járó bűnét.” A Madáchról szóló írásait újraolvasva jobban megérhetjük Hubay Miklós ismételt 
tézisét – állítja Madácsy Piroska: „Aki Magyarországon végre komolyan drámairodalmat akar 
csinálni: térjen vissza Adyhoz. A tragédia a líra szelleméből születik.”

Kosztolányi Dezső Lucifer a katedrán (1923) című írását is azért teszi elemzés tárgyává a szerző, 
hogy a Tragédia „örök hármasá”-nak, Lucifernek, Ádámnak és Évának a dialógusait értelmezze. 
„Kosztolányi is átéli újra meg újra minden idegszálával Madách művét, amelynek valamennyien 
hősei vagyunk, akár akarjuk, akár nem. Szeretné a Madách ünnepet [a Tragédia-költő születésé-
nek századik évfordulóját: Cs. B.] tiszta szívvel ünnepelni, hinni az emberiség megváltásában, 
megváltoztatásában, de a jelen valósága nem engedi lelke felszabadulását” – írja az idén, 2014-
ben kelt friss dolgozatában. 

A kötetzáró két opus – Egy magyar összekötő, Zolnai Béla (1890-1969)  és Zolnai  Béla  fran-
cia kapcsolataihoz – arról az irodalomtörténészről,  műfordítótól,  stilisztáról,  egyetemi tanárról, 
akadémikusról szól, akit a fentebb már emlegetett Aurélien Sauvageot Magyarországi  életutam 
című könyvében a kor szellemi élete központi alakjaként  aposztrofált. Zolnai – Madácsy Piroska 
véleménye szerint – a legmodernebb, legújabb irodalomszemléletet képviselte. Ez egyrészt a kom-
paratisztika (francia hatásra), másrészt a szellemtörténet (német hatásra). Széleskörű világirodal-
mi ismeretekkel dolgozott, szellemtörténeti távlatokban látta és láttatta a művészeti jelenségeket 
térbeli, időbeli határok nélkül. „Zolnai Béla Balassi-Rákóczi-Mikes tanulmányai szellemi arcképe, 
a janzenizmusról való írásai a magyar-francia kapcsolatok területét érintik, ugyanakkor kiváló 
nyelvészeti dolgozatai az irodalom és a nyelvészet elválaszthatatlanságát bizonyítják.” A húszas-
harmincas években Zolnai teljes intenzitással kapcsolódott be Szeged kulturális életébe, s mint 
az egyetem francia intézetének vezetője fontos szerepet töltött be az intézményi munka szerve-
zésében. Többek között 1927-ben az alföldi városban létrehozta a Széphalom című folyóiratot, 
amelyet a Nyugat mintájára európainak tervezett, de egyszersmind hídnak is szánt a határon túli 
magyarság felé. A kor szellemi kiválóságai közül sokakkal – mások mellett  József Attilával, Mécs 
Lászlóval, Kosztolányi Dezsővel, Márai Sándorral, Sík Sándorral,  Szerb Antallal – levelezett. 
Sokat tett annak érdekében, hogy a világirodalmi kánonba a magyar klasszikusok – így Ma-
dách Imre – is bekerüljenek. „De ehhez magunknak kell előbb újraértelmeznünk értékeinket” 
– vallotta.  Egyik utódja Szegeden tanítványa, későbbi barátja Madácsy László lett. Tanulságos 
levelezésük több dokumentumát – és azok néhány leágazását is közzéteszi – Madácsy Piroska, 
aki a könyvében közölt francia nyelvű tanulmányok, levelek, kéziratok szövegeit maga fordította 
magyarra.

A Magyar szellem európai vonzáskörben című kötethez Bíró Zoltán írt bevezetőt, többek kö-
zött az alábbiakat állapítván meg: „Madácsy Piroska e kötetbe foglalt tanulmányaival tiszteleg 
azok előtt a gyakran talán kevéssé ismert magyar és francia nevek, személyiségek előtt, akik min-
den nehézség ellenére igyekeznek vagy igyekeztek a magyarságot mint kultúrát, mint egyedi ér-
téket irodalmán keresztül is bevonni az európai kultúra áramkörébe. Ám ezzel a könyv nem csak 
tisztelgés. Ami annál fontosabb: magyar önismeretünk és öntudatunk tisztítása, táplálása, erősí-
tése. Erre pedig a globalizmus korában egyre inkább szükségünk van.” Miután a recenzens ezekkel a 
sorokkal egyetért, nem érdemes spekulálnia hatásosabb zárszón sem…                         


