
közül magasan kiemelkedik végig a kötet 
folyamán. A könyv további fejezetei az előb
biek beosztásával megegyeznek. Nyolc il
lusztrációja emeli a kiadvány értékét. 

Szántó István írásai közül Erdély régi ün
nepeinek kötelező megünnepléséről készített 
emlékiratát említjük meg (39. sz.). Szán
déka van magyar nyelven katekizmust írni 
(39. sz.); magyar ifjakat hív a jezsuita rendbe 
(68. sz.); Wujek kolozsvári rektorral éles 
harcot vív (19. sz.); részletes jelentést ír a ko
lozsvári kollégiumban működő testvérekről, 
majd Váradra megy. 

Possevino Antal (1533—1611) hazánknak 
igaz barátja volt, és mindent megtett, hogy 
Magyarországot segítse. Már 1574-ben Er
délybe kéredzett, hogy a török birodalmat 
közelebbről tarthatná szemmel, de vágya 
csak 1583-ban teljesült, mikor Báthory 
István a kolozsvári kollégium alapítására 
és az erdélyi katolikus püspökség visszaállí
tásának munkálataira hívta. Értékes gondo
latokat kapott itt Erdély története c. munká
jának megírásához. A kolozsvári szeminárium 
számára a dominikánusok régi kolostorát 
szemelte ki, hol akkor még az unitáriusoknak 
iskolájuk volt. Két nagy jelentőségű iratot 
készített Kolozsvárott: a) A kolozsvári 
szeminárium igazgatásának módja, és b) 
A kolozsvári szeminárium törvényei. (118. 
és 119. sz.) A jezsuita iskola után érdeklő
dők ebben a két iratban láthatják meg az ok
tatás szervezésének megalapozását. További 
írása is maradtak, melyek közül csak egyet 
említiünk: javaslatát, melyben a románok 
és moldvaiak számára Brassóban szeminárium 
felállítását kéri. 

A kolozsvári jezsuita iskola olyan siker
rel végzi feladatait, hogy minden erdélyi 
nemes oda irányítaná gyermekét oktatásra. 
Ott ugyanis túl a tanuláson komédiákat, 
tragédiákat is adnak elő a tanulók, nagy si
kerrel, amelyeken az erdélyi fejedelem is 
megjelenik kíséretével és az összes vezetőkkel. 
A román püspök is kéri a jezsuitákat, hogy 
unokáját vennék fel a tanítványaik közé. 
Fel is veszik. 

A római jezsuita dokumentum sorozat 
hasznos szolgálatot tesz mindazoknak, akik 
Magyarország történetével foglalkoznak. Sőt 
a XVI. századi magyar életben való eligazo
dásnál nélkülözhetetlenek a gondosan szer
kesztett kötetek. 

Domokos Pál Péter 

Nagy Iván verses naplója a szabadságharc 
korából. A verseket válogatta és a tanul
mányokat írta: Szabó Károly. Balassagyar
mat, 1967. Városi Tanács. 72 1. 

Nemzeti múltunk forradalmi-szabadság
harcos küzdelmeinek egykori résztvevői és 
krónikásai mindig megkülönböztetett fi

gyelmünkre, érdeklődésünkre tarthatnak szá
mot. Balassagyarmat szülötte, a híres tör
ténész és genealógus Nagy Iván (1824— 
1898) verses naplója — amelynek történel
mileg legérdekesebb részeit Dr. Szabó Ká
roly válogatásában most, 120 év után nyom
tatásban olvashatjuk — az 1848—49-es 
esztendőket idéző napló- és memoárirodal
mon belül is sajátos helyet foglal el. Szabó 
Károly a Bevezetésben kiemeli, hogy Nagy 
Iván, mindenki mástól eltérően, rendszere
sen, folyamatosan szedi versbe élményeit. 
Az események előadásában teljességre törek
szik, de korántsem krónikása csupán e tör
ténelmi időszaknak. A versek tanúsága sze
rint szenvedélyes harcosa az ügynek, melyért 
fegyvert fogott, s minden sorát a győzni-
akarás elszánása, az árulás megvetése hatja 
át. Epikus hitelesség és forradalmi indulatú 
lírai átélés teszi tartalmilag vonzóvá a Napló 
lapjait. Tartalmilag — kell mondanunk —, 
mert a forma, az bizony messze elmarad 
az állásfoglalások érdeklődést keltő, tiszte
letet érdemlő értékei mögött. A verses napló 
szerzője tisztában volt ezzel, hiszen maga 
vallotta: ,,Én érzem, hogy nem születtem 
poétának, hogy mégis verselni akartam, 
az ifjúkor nálunk közös hibája." Vagy — 
amint ugyancsak e könyvecske Bevezeté
sében olvassuk — a 322 oldalas, 1850-ben 
letisztázott munkájáról az volt Nagy Iván 
véleménye: „Hadd legyenek e rímek a ma
gam mulatságára, míg élek, — emlékek, ha 
meghalok, kérem őket tűzre vettetni." 
Az utókor kegyelete azonban néha kímélet
len kegyelet. Szabó Károly hangsúlyozza 
ugyan, hogy nem az esztétikai szempont, ha
nem a dokumentális érték közkinccsé tétele 
volt e kiadvány vezérlő elve, mégis csak kis 
részben és csak helyenként érezzük igaznak 
azt a megállapítását, hogy „külön érték 
a napló verses mivolta". Oly gyakran kény
szerül az olvasó elnéző mosolyra a megfor
málás miatt, még a reformkori-szabadság
harcos líra másod-harmadrangú költőinek 
közvetlen ismerője is, hogy inkább Nagy 
Iván, mintsem kiadója nézetét fogadja el. 

A verses napló 45 önálló kis darabjának 
közlése után ismét Szabó Károly tanulmánya 
következik Nagy Iván a szabadságharcban 
címmel. Ez jegyzet-apparátus helyett is 
szolgál, mégis több annál, éppen ezért úgy 
tűnik, talán egy egységes tanulmány kere
tébe lehetett volna vonni a Bevezetéssel. 
Sok érdekes meglátása közül az irodalom 
számára különösen azok figyelemreméltók, 
amelyekben Nagy Ivánnak a Petőfiével rokon 
világnézetét (példa erre sok egyéb mellett 
a Szabadság c. óda), Arany, illetve Vörösmarty 
legradikálisabb szabadságharcos költeményei
vel való eszmei kapcsolatát (vö. az Április 
74. című naplóvers, vagy a Vörösmarty 
Görgey-ellenes versénél 13 nappal később, 
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ugyancsak bujdosásban keletkezett és ugyan
csak Átok címet viselő 36 soros költeménye) 
bizonyítja. És méltán hívja fel a figyelmet 
a világosi fegyverletétel előtti utolsó napokat 
felidéző naplóversekre, amelyek e tragikus 
időszak atmoszféráját a közvetlen átélés 
hitelességével érzékeltetik. 

Tamás Anna 

L. Kiss Ibolya: Az asszony tragédiája. 
Bratislava, 1966. Tatran. 101 1. 

Madách Imre feleségének, Fráter Erzsé
betnek irodalomtörténeti jelentőségét, Az em
ber tragédiája keletkezésében betöltött szere
pét számos Madách-tanulmány kutatta, 
többnyire oly mértékben, ahogyan ezt a 
Tragédia magyarázata megkívánta. Magának 
Fráter Erzsébetnek azonban minden Madách
ról szóló elemzésben másodrendű szerepet 
juttatott, őszinte szó és bátor állásfoglalás 
áz asszony alakjával kapcsolatosan kevés 
hangzott el. Talán azért, mert egyéniségének 
hatása bármily erős volt is, szerepe mégis 
eltörpült a Tragédia alkotójának életsorsa 
mellett. 

Mivel Fráter Erzsébet alakját egyszerűbb 
volt szimplifikálni, mintsem reális megvilágí
tásba állítani, a Madách-kutatók zöme — 
minél közelebb volt időben témájához, 
annál inkább — elfogadta a Madách-család 
közlései nyomán azt az állítást, mely szerint 
Fráter Erzsébet méltatlan volt férjéhez s 
már együttélésük idején is többször meg
csalta. Legerőteljesebben . a költő anyja 
(Majthényi Anna) és fia (Madách Aladár) 
hangoztatta ebbeli véleményét. 

Annál figyelemre méltóbb L. Kiss Ibolya 
kötete, amely — talán éppen mert asszonyi 
szemmel nézi a kérdést —, több mint száz 
év megmerevedett irodalomtörténeti köz
felfogásával szembeszállva, új szempontok 
szerint törekszik igazságot szolgáltatni e 
korántsem másodrendű problémában. Célja 
nem Fráter Erzsébet rosszul értelmezett 
„igazolása", vagy puszta szenzációhajszolás, 
hanem kései, de hiteles tanúk megszólal
tatása annak érdekében, hogy a lehetőségig 
tisztázza irodalmunk egyiknagyhatású múzsá
jának élettragédiáját. Felkereste a még élő 
rokonokat, leszármazottakat, köztük olyano
kat is, akik gyermekkorukban látták Fráter 
Erzsébetet. Az utolsó dokumentum 1955-ben 
kelteződött. 

A visszaemlékezések és féltve őrzött le
velek nyomán L. Kiss Ibolya meggyőző 
eredményre jut: Fráter Erzsébet fokozatosan 
támadó, alattomosan elhatalmasodó elmebaj 
áldozata lett. Elfogadhatóan bizonyítja, 
hogy Madách raboskodásának végzetes hó
napjai (amelyekben Erzsi harmadik gyer-
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mekét várva, teljesen magárahagyatottan, 
súlyos anyagi gondok közt, kiskorú gyerme
keivel együtt nyomorgóit és betegeskedett 
a gazdag anyós szomszédságában), egy 
életre kihatóan megviselték idegrendszerét. 
Az irodalomtörténészek által különféleképp 
megítélt levelein keresztül tulajdonképpen 
a mániás-depressziós elmezavar jelentkezett 
nála. 

Igen erős bizonyíték a szerző érvelése 
mellett az a tény, hogy bizonyos mérvű 
terheltség már az első két Madách-gyermek-
ben is volt, a harmadik pedig hosszú évtize
dekig élt a lipótmezei elmegyógyintézetben 
s ott is halt meg. (Vö. Zsakó István: Magyar 
kiválóságok és családtagjaik elmebajainak 
története. CommBHMH 1965. 38—39. sz. 
43—67.) A Madách-kutatók közül Balogh 
Károly állította először minden orvosi szak
vélemény közlése nélkül, hogy Fráter Er
zsébet őrült volt. Véleményünk szerint he
lyesen hangsúlyozza L. Kiss Ibolya, hogy 
a különböző írói és szakorvosi vélemények 
nem azért tanúskodnak Erzsi őrültsége mel
lett, mert groteszk magatartására ezt érezték 
találó kifejezésnek, hanem mert ez az igazság. 

Bár a kötet nem irodalomtörténeti szak
könyv, legkevésbé sikerült részének mégis 
azt a szakszerűtlen egybevetést érezzük, ahol 
a szerző Fráter Erzsébet mentalitásának 
kóros szimptómáit veti egybe különféle 
orvosi szakmunkákból vett idézetekkel. Ösz-
szegezésül elmondhatjuk, hogy L. Kiss 
Ibolya könyvét, — ha nem is fogadják el 
teljesen —, de nem is mellőzhetik majd 
a Madách-kutatók a jövőben. 

Schéda Mária 

Bányai Kornél:Vasénekűtestvéreim. Válogatott 
versek. 1916—1934. Bevezette és válogatta: 
Mátyás Ferenc. Bp. 1967. Magvető K. 285 1. 

Korunk egyik feladata a jogtalanul és 
értelmetlenül elfelejtett arcok felidézése; 
eltemetett költők, írók ébresztése, hiszen 
a magyar irodalomnak is megvoltak a maga 
mostoha gyermekei és áldozatai. Biztos kéz
zel kell kiemelni az értéket a sok irodalmi 
lim-lom közül; olyan értékeket, amiknek 
fénye a vastag porrétegen is átsüt. Ilyen meg
késett ébresztés a 33 éve halott Bányai 
Kornélé is. Megkésett különösen azért, mert 
forradalmi hagyományaink sorait gazdagítja 
feledésből kiemelt életműve. Mátyás Ferenc, 
aki a kötetet sajtó alá válogatta, nem köny-
nyű feladatot vállalt. Olyan életművet kel
lett áttekintenie, amely nehezen hozzáférhető 
kötetekben maradt meg. Az a kevés vers
kötet, amely Bányai Kornél műveiből nap
világot látott (Búzák születése és halála, 


