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Katonai kiadónk szép kiállítású, egykorú 
illusztrációkkal díszített kötete komoly 
hiányt pótol. Markó Árpád 1939-ben közre
adott gyűjteménye (üróf Zrínyi Miklós 
prózai művei) régen elfogyott, a Magyar 
Klasszikusok 1952-ben napvilágot látott vá
logatása pedig csak a Mátyás-tanulmány és 
a Török Áfium szövegét adja teljesen. Nem 
értünk azonban egyet a kiadvány címével. 
A Mátyás-tanulmány nem hadtudományi 
irat, sőt bizonyos értelemben még az Áfium 
is túlnő ezen a kereten. Helyesebb lett 
volna tehát megmaradni Markó címválasz
tása mellett, így belekerülhetett volna a 
gyűjteménybe még néhány levél is, pl. 
Zrínyi ismeretlen erdélyi barátjához inté
zett 1663-as, megrendítő szépségű missilise. 
A szöveg (néhány sajtóhibától eltekintve, 
pl. 338. 1. latin idézet, 346. 1. felülről 7. sor, 
latin idézet) ép és megbízható; főleg Markó 
kiadványán alapszik, de átveszi a Magyar 
Klasszikusok fentebb említett kötetének ja
vításait. Helyesnek tartottuk volna, ha ilyen 
reprezentatívnak szánt kiadvány követke
zetesen visszanyúlt volna a Bónis-kézirathoz, 
s az eddigi kiadások olvasatait kritikailag 
ellenőrizte volna. Egy-két kisebb foltot még 
mindig eltüntethetnénk Zrínyi közkézen 
forgó prózai szövegeiből. 

A kötet különleges értéke a Zrínyi katonai 
iratait magyarázó tanulmányokban van. 
Különösen Perjés Géza két összefoglalása 
(„Zr. M. a hadtudományi író", „Bevezetés 
a Vitéz hadnagyhoz") érdemel nyomatékos 
említést. A klasszikus és modern hadtudo-

Orosz Lajos, a címben jelölt Apáczai
gyűjtemény összeállítója hasznos könyvet 
tett le az irodalomtudomány és a nevelés
történet kutatóinak asztalára. Hegedűs Ist̂ -
ván válogatása 1899-ben készült, Apáczai 
összes pedagógiai természetű szövegei azóta 
sem találhatók máshol együtt. Orosz a He
gedűs-féle gyűjteményt lényegesen meg is 
pótolta, szemelvényeket közöl a Magyar 
Encyclopaedia VI., VIII. és X. részéből, a 
Magyar Logikácskából, hozza a Seivert János 
és Szathmári Pap Mihály által fenntartott 
Apáczai-szövegeket, s Apáczai három reánk 
maradt levelét is. (Az Enciklopédia beveze
tése és pedagógiai részletei a Tanács, a két 
nagy székfoglaló és az akadémiai tervezet 

mányi irodalom eredményeinek ismeretével 
jelöli ki Zrínyi helyét az egyetemes hadtudo
mányban. Kimutatja, hogy Zrínyi kora szín
vonalán áll, de nem előzte meg, mint a ré
gebbi nacionalista szemléletű magyar szak
irodalom állította. Mint stratéga, kora leg
jobbjai között foglal helyet, anélkül, hogy 
újító lett volna. Kimagasló hely illeti meg 
azonban Zrínyit, mint katona-pszichológust 
és katona-filozófust. A félelem leküzdésének 
kérdésére, a kiképzés lélektanára, a csapat
szellem lényegének megragadására Zrínyi a 
mai katonai vezetőnek is kitűnő és gyakor
latban kipróbált tanácsokkal szolgálhat szét
szórt töredékeiben is remek Vitéz hadnagyá
ban. Azt azonban, hogy ez utóbbi lenne 
Zrínyi legértékesebb hadtudományi műve, 
Perjés Géza elutasítja, s nézetével egészen 
egyetértünk. Perjés megállapításai nem egy 
ponton szerencsésen egészítik ki a Klaniczay 
Tibor nagy Zrínyi-monográfiája által meg
rajzolt képet : felhívjuk rájuk az irodalom
történet kutatóinak figyelmét. 

Jó bevezető tájékoztatókat adnak Ben-
czédi László („Zrínyi és kora"), Rohonyi 
Gábor („Mátyás tanulmány") és Tóth Gyula 
(„Török Áfium"). A Mátyás-tanulmány ma
gyarázójának kissé tüzetesebben kellett volna 
foglalkoznia az államrezon-irodalommal, s itt 
lehetett volna leginkább lemérni Zrínyi és 
Machiavelli viszonyának kérdését is. Kár, 
hogy az Áfium oly magasrendű stílusértékei 
említetlenül maradnak. 

Bán Imre 

már Hegedűsnél is szerepeltek.) A latin szöve
geket Orosz újrafordította, valamennyit 
részletes magyarázatokkal látta el, s a kötet 
élére terjedelmes bevezető tanulmányt írt. 
A szöveggondozás és fordítás jó, helytelen 
azonban, hogy a Barcsayhcz intézett suppli-
catióban a rövidítések feloldása elmarad, így 
a szöveg eltorzul: a 197. lapon pl. diákok-at 
és diák-ot olvasunk diákoknak és diáknak 
helyett. Dicséretet érdemel a gondos jegy
zetelés. 

A bevezető tanulmány képet rajzol Apáczai 
Csere János pályájáról, s munkásságának 
összefoglaló értékelését adja. Szempontjaival 
nem tudunk mindenben egyetérteni. Az a 
benyomásunk ugyanis, hogy Apáczait eszmei 
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szempontból jóval tudatosabbnak látja, mint 
aminő valóságban volt. Csere Jánosunk 
kartéziánizmusa nem volt oly mélyreható, 
amilyennek Orosz feltételezi. Polgári törek
véseit is túlontúl hangsúlyuzza. Semmi bizo
nyíték nincs pl. arra, hogy Apáczai az 
Enciklopédia VIII. részébe nagyszabású me-
chanológiát is tervezett volna. Nem vallotta 
bizony ő a descartes-i kettős igazság tanát 
sem. Az Orosz rajzolta képen jóformán el-

A XVII. század lírai költészetünk fejlő
dése, nyelvi, műfaji gazdagodása, formai sok
oldalúságának kibontakozása szempontjá
ból határjelölő irodalomtörténetünkben. A re
formáció korának erősen vallásos jellegű, 
személytelen hangú agitatív költészetével 
szemben Balassi nyomán megszületik egy új, 
humanista motivációjú szerelmi költészet, 
másrészt a vallásos lírának egy erősen egyé
nített, részben Balassiból és a protestáns 
hagyományból, részben a középkori himnusz
költészetből táplálkozó f jrmája. A reformáció 
lírája — bármily furcsán hangzik is — nem 
a nyelvi evolúció törvényei szerint fejlődik 
át a XVII. századba. Balassi költészete mint 
vízválasztó áll a századfordulón, amely le
zárja a „paraszti versek" korszakát új min
tát, új formanyelvet teremtve az érzelmi 
mondanivaló kifejezésére. A változás a hang
vételben, a szemléletmódban is kitapint
ható. A nemzeti bűntudat helyébe a haza 
nyomorult állapotán való aggódás, sajnál
kozás lép. Az egyén és a haza sorsa itt fonódik 
össze először költészetünkben, melynek kö
vetkezményeként megszületik a hazafias poli
tikai líra, ami aztán törés nélkül vezet át 
a kuruc költészetbe. Az alapok a nagy ki
teljesedéshez már itt készen vannak, s a 
Balassi nyomán megújult líra felkészült a 
XIX. századi nagy irodalmi reneszánsz foga
dására. 

E kis kötet már szerkesztési elveinél fogva 
sem tükrözheti teljes egészében ezt a lírai 
megújhodást, hiszen a kéziratos költészet, 
ami pedig a színe-javát jelenti e század 
poézisének, nincs képviselve benne. Jenéi 
Ferencnek a célja az volt, hogy bővebb válo
gatással inkább csak azokat az ismert és ma 
már szinte feledésbe merült költőket szólal
tassa meg, akiket Balassi-epigonok néven 
tart számon az irodalomtörténet, s akiknek 
egy részéről nemesi, főúri származásuk, ellen-
r.eformációs világnézetük, vagy éppen labanc-
pártiságuk miatt hosszan és szívesen hall
gattunk. Különböző előjelű és tehetségű köl-

tűnnek a puritán teológus vonásai, holott 
Apáczai szellemi arculatát főként ezek 
határozzák meg. Vitázni azonban itt nem 
óhajtunk vele, mert Apáczai-monográfiánk
ban igyekeztünk Orosz Lajos értékes tanul
mányának minden eredményét mérlegre vetni 
s a vitathatókkal a magunk nézetét szembe
állítani. 

Bán Imre 

tok szerepelnek itt együtt, akiket csak nemes, 
szemléletük s Balassi kiáradó, inspiráló ha
tása kapcsol össze. Tartalom, hangvétel 
tekintetében ennek a lírának ugyan vajmi 
kevés köze van már Balassihoz, csak a forma, 
a köntös az, amely ha foltozottan vagy új 
gombokkal ékesítve is, még őrzi a nagy hu
manista mester emlékét. A század hamis 
illúziókban élő nemesi közönsége Balassiban 
nem ismerte fel a költőt — mint ahogyan 
Zrínyit sem értette meg — csak mintát 
látott benne. A gondolatok mélysége, az 
érzelmek őszintesége helyett külső cifráza-
tokban, retorikai szóvirágokban gyönyör
ködött az előbbit alárendelve a manierizmus
nak, a nyelvbeli modorosságnak. A kor eszté
tikája „a magyar nyelvnek ékességét s a 
szóknak helyesen és okosan való összeszer-
kesztését abban levő harmóniát s elmés in-
ventiókat, melyekkel mint az szép folyó 
patak csergedez" kereste és értékelte a költői 
művekben. Ez az ízlés tükröződik e kis 
antológia versein is, amelyekben igazi költői 
élményt Wathay, Rimay és Petrőczy Kata 
néhány igazán szép versétől eltekintve aligha 
találunk. Azt értékeljük bennük, amiért 
a kortárs olvasóközönség is lelkesedett : a 
nyelvi, formai sokoldalúságot és a szépséget, 
a bár egyszerű, de nemes, tiszta érzelmeket. 

A kötet összeállítója a válogatást illetően 
jól oldotta meg feladatát ; minden esetben 
a legszebb, a költő pályáját is leginkább 
tükröző verseket vette fel gyűjteményébe. 
Kár, hogy több éneket töredékesen közöl. 
Ez rontja a kötet hatását, zavarja a tájéko
zódást s ráadásul ezt az eljárást a kiadó szűk-
keblűségén kívül elfogadható módon még 
csak mentegetni sem lehet. Nem dicsérhetjük 
meg viszont a szerkesztőt azért, amit Madách 
Gáspár „verseivel" csinált. Jenéi elfogadva 
Eckhardtnak azt a kellőleg meg nemalapozott 
feltevését, hogy a Madách—Rimay-kódex 
szerelmes énekei nem Rimay, hanem Madách 
Gáspár szerzeményei, — ezek nagy részét 
Madách neve alatt felvette a kötetbe. 
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