
viszonyán, s a tragédia magyarságszemléle
tén. Joggal állapította meg erről Móricz 
Zsigmond: „Katonánál jelent meg társadal
mi rétegződésében először az egységes magyar 
nemzet". (Katona József. Nyugat, 1930). 

Az eddigi gondolatmenettel szemben kí
nálkozik az az ellenvetés hogy Katona a 
Selbsthelfer vállalkozását tragikusnak, kétes 
értékűnek ábrázolja. Sőt számos színművé
ben a királyi hatalom elleni lázadás értelmet
len, magán viseli az elmaradottság, az osz-
tálykorlátok bélyegét. Waldapfel József ta
lálta meg e meggyőződése ősforrását a joze
finista jogtudósok tanításában. Katona e vo
nása azonban nem dönti meg az eddig el
mondottakat. Mindössze azt igazolja, hogy 
különféle áramlatokat összefoglaló, nagysza
bású drámai tehetséggel állunk szemben, 
nem a Sturm und Drang epigonjával. Nem, 
Katona semmiképp sem egyszerű tanítvány
ként vette át Goethétől—Schillertől az új, 
polgárias nemzet látomását, a népszeretetet, 
a szép szenvedélyű lelkek és a családiasság 
kultuszát. A Napóleon elleni európai vissza
hatásról éppoly kevéssé feledkezhetünk meg, 
mint a kor kezdődő Habsburg-ellenességéről, 
saját plebejus-kispolgári származásáról. Az 
se vitás, hogy a lelkiéletében az érzelmek, 

SZIKLAY LÁSZLÓ: SZOMSZÉDAINKRÓL 
A kelet-európai irodalom kérdései. Bp. 1974. 

Sziklay László neve irodalomtörténetírá
sunkban már összeforrott a kelet-közép
európai komparatisztika irányzatával. Ennek 
a sajátos irodalomtörténeti zónának a jellem
ző, a többitől, a nyugat-európaitól és a ki
mondottan kelet-európaitól (így az orosz iro
dalomtól is) eltérő vonásait ő határozta meg 
oly módon, hogy erre egy egész kutatási irány
zat épülhet. Tanulmánygyűjteménye beveze
tőjében felsorolja az elődöket, akiknek szug-
gesztióit ő bontotta ki kutatási témákká. Ez 
a tanulmánykötet is arról tanúskodik, hogy 
csak olyan szerzőtől származhat, aki szlavista 
és magyar irodalomtörténész egyszerre, ugyan
akkor a nagy nyugati irodalmaknak, így a fran
ciának és a németnek is hivatott ismerője. 

A Szomszédainkról címet viselő kötet ta
nulmányai voltaképpen két típusra osztha
tók: az egyik a szerző szorosabban vett szak
területével, a szlovák és a cseh irodalommal 
függ össze, a másik az általános kelet-közép
európai irodalom kérdéseit tárgyalja. Az 
elsőbe tartozó írások is komparatisztikai 
jellegűek, akár a szlovák históriás énekről, 
akár Thurzó György későreneszánsz udvará
ról vagy Ján Kollár magyar kapcsolatairól 
szólnak, vagy pedig a XIX. század hatva -
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hangulatok domináltak. Ezért talált éppen 
a Sturm und Drangban felszabadító energiát, 
akkor már kétségbevonhatatlan értékű iga
zolást spontán eszmeiségére, stílusteremté
sére. Persze nem szabad iskolás fogalmakban 
gondolkodnunk. A Sturm und Drang szoro
san véve csupán az 1780-as évtized derekáig 
tartott, ám Goethe és Schiller későbbi művei 
szintén ihlető élményt jelenthettek számára. 
Elmondható ez a Teli mellett tán a Wallen
stein-trilógiáról is. A trón elleni pártütés az 
utóbbiban erkölcsileg is hibásnak bizonyul, s 
ez megragadhatta a „jó király" eszméjével 
mélyen foglalkozó fiatal tehetséget. 

A fentiekben néhol eltértem a bírálat szo
kásos formájától. Előtérbe került a fejtegetés 
az ismertetés és kritikai mérlegelés rovására. 
Szolgáljon mentségül, helyesebben magyará
zatul két mozzanat. Egyrészt Orosz László 
értékes munkájáról már gondos recenziót 
közölt a Forrás Sütő Józseftől (1975. februári 
szám). Másrészt a könyv nem annyira ellent
mondásra, egyes pontokon való vitákra, in
kább kiegészítésre, továbbgondolásra ösztön
zött. S hol lehetne ennek alkalmasabb fóruma 
a szakfolyóirat kritikai rovatánál? 

Nagy Miklós 

Szépirodalmi K. 350 1. 

nas-hetvenes éveinek, illetve a szlovák iro
dalmi életet és a két háború közti cseh lírát 
elemzik. Sziklay minden cseh és szlovák je
lenséget konfrontál elsősorban a magyar 
irodalom többé-kevésbé analóg tényeivel, 
így pl. megtudjuk, hogy a kiegyezés korá
ban a „hivatalos" kritika eszmei-esztétikai 
korlátozottsága szinkron jelenség nálunk és a 
szlovákoknál, ez utóbbiaknál a mártoniak, 
nálunk Gyulaiék elzárkózásában nyilvánul 
meg az újabb irodalmi irányzatok elől, a 
szlovákoknál az irodalmi fórumok teológiai
nacionalista, nálunk a vidéki nemesi-nacio
nalista korlátoltság következményeképpen. 
Az újabb cseh lírában pedig éppúgy megjele
nik az újítás mellett a megelőző írói nemze
déknél a régebbi ősökhöz való visszanyúlás, 
mint a magyar XX. században. A cseh köl
tők közül Wolkner Erbenhez, Nezvál Machá-
hoz fordul, a mi nyugatosaink pedig Csoko
naihoz és Vörösmartyhoz. Ezek a „bilaterá
lis" jellegű tanulmányok is tartalmaznak 
általános elvi tanulságokat, melyek a „litte-
rature comparée"-n át a „litterature gene
rale" felé való kitárulkozást eredményezik. 

Még inkább áll ez a valóban „multilate
rális" dolgozatokra. A több irodalom egy-
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szerre történő számbavételét, mint fontos 
módszertani elvet, Sziklay az előszóban is 
hangsúlyozza, és a kötet három tanulmánya 
ez elv megvalósítására kitűnő példát is nyújt: 
ezek „A kelet-európai összehasonlító iroda-
lomtörténetirás néhány elvi kérdéséről", „A 
népiesség néhány közép- és kelet-európai 
nemzet romantikájában", és a „Romantika 
és realizmus a századforduló történeti regé
nyeiben (Sienkiewicz, Jirásek, Gárdonyi)" 
címűek. E három dolgozat a kelet-közép
európai zóna irodalmaiban a legfontosabb 
problémákat vetik fel, belőlük sokat meg is 
oldanak, más esetben pedig kijelölik a további 
kutatási feladatokat. Olyan kérdések szere
pelnek bennük, mint a kelet-közép-európai
ság különleges helye az európai irodalmon 
belül, a nemzetiség és a népiesség, a felvilágo
sodás és a romantika egybekapcsolódása, a 
romantika nemzeties és nemzeti célú jellege, 
a romantika továbbélése a realizmus formái
ban, a műfajok sajátos átalakulása. Hogy a 
szerző által megoldandónak kijelentett fel
adatok közül is felsoroljunk néhányat, ilyen pl. 
a Sienkiewicz—Jirásek—Gárdonyi-féle ro
mantikus realizmussal egyidejű valódi kritikai 
realizmus kb. szinkron megjelenése a három 
irodalomban, amelyet Prus, Vancura és 
Móricz képviselnek. Ilyen lenne, tegyük 
hozzá, a Jókai—Kraszewski párhuzam is, 
amelynek tipológiai elemzése Csapláros István 
filológiailag igen gazdag és értékes munkája 
után is feladat. Sziklay László kutatási célja a 
szóbanforgó zóna különleges, a nyugat
európaitól eltérő, de közös sajátosságainak 
kimutatása. A párhuzamos fejlődés, a sok
szor éles nemzeti ellentétek dacára a XVIII. 
század végétől egészen a XX. század elejéig 
különösen szembeszökő. Természetesen azt is 
hangsúlyoznunk kell, hogy ezek az irodal
mak európaiak, ha fenn is áll bizonyos 
„décalage chronologique" a nyugatiakhoz 
képest, helytelen lenne ennek a túlhangsú
lyozása. A Csongor és Tünde vagy Mácha 
Májusa nyugodtan bírja az összehasonlítást 
az angol vagy a francia drámai költemények
kel vagy lírai—epikai poémákkal. A ke le t -
középeurópai irodalmaknak megvannak a 
maguk sajátos vonásaik, de semmikppen sem 
tekinthetők provinciálisaknak, romantiká
juknak lényeges vonása a nemzeti—népi 
jelleg, de az individualitás és az egyetemes 
emberi is jelen van benne. Sziklaynak itt 
azonban inkább az volt a feladata, hogy ezek
nek az irodalmaknak az egymás közti pár
huzamosságaikat mutassa ki, és ezáltal is 
eloszlasson bizonyos, a tudományos vizsgáló
dás szempontjából is káros előítéleteket. 
A XVIII. században még érvényesül a fel
világosodás nivelláló hatása, a XIX. század 
folyamán azonban végbemegy ezeknek az 
irodalmaknak a nemzeti elkülönülése, ámde 
— mint erre Sziklay rámutat — ez a differen

ciálódás is azonos módon történik. Vörösmar
ty, Kollár, Holly és Gonulié „régi dicsőség" 
keresése többé-kevésbé szinkron jelenség, és 
különbözések ellenére is alapvetően hasonló 
történelmi—társadalmi helyzet szüleménye, 
éppúgy mint a „régi"-nek és a „népi"-nek az 
egybemosódása az egykorú népköltési gyűjte
ményekben vagy általában az irodalmi népi
ességben. Sziklaynak az erről írt tanulmánya 
kiemelkedően reveláló értékű. Szomszéda
inknál is egybeolvad a valóban népi, parasz
ti eredetű folklorisztikus hagyomány a vidé
kies, sokszor „tudós—diákos" eredetű kézira
tos, esetleg orális költészettel a vidéki nemesi 
kúriák, paplakok, iskolamesteri házak világá
ban. Mindezt részben már a felvilágosodás, de 
főként a romantika a „nemzeti ébredés" szol
gálatába állítja, a szlávoknál azért is, hogy 
igazolja, nálunk azért is, hogy cáfolja az 
ismert herderi jóslatot. A népi hős eszményí-
tése is közös vonás: János vitéz és Toldi 
„társait" megtalálhatjuk Sládkovic, Ján 
Botto, Gondulié vagy Eliade-Radulescu epi-
kumaiban. A mi „nép—nemzeti" irodalmunk 
kérdését is világosabban látjuk Sziklay okfej
tései nyomán: a „régi" és „népi" kapcsolatá
ból is kinövő, de részben valóban folklorisz
tikus népiesség a világirodalom értékeivel 
ötvöződve így válik klasszikusan szintetikus 
művészetté nemcsak Petőfinél, Aranynál, 
hanem Mickiewicz, Mácha, Sládkovié művé
szetében is. Sőtérnek Petőfi „szintetikus 
művészetéről" szóló tézise így kap újabb bizo
nyítékot Sziklay elemzésében, aki egyébként 
szintén kiemeli Petőfi különállását is. 

A közös vonások bemutatása után Sziklay 
a nemzeti sajátosságokra is rámutat, melye
ket reálisan, a történelmi körülményekből 
eredeztet, semmiképpen sem valami elvont 
nemzeti karakterből. Sőt az ilyen nemzeti 
jellemképek torz vonásainak is magyarázatát 
adja, pontos filológiai elemzéssel rámutatva a 
rendszerint nem rossz szándékú n é m e t -
osztrák kultúrközvetítők tévedéseire. 

A gazdag anyagú és voltaképpen igen 
tömör tanulmánykötet témaköréből még igen 
sok mindent ki lehetne emelni: így a nyelvújí
tás párhuzamosságait a szóbanforgó irodal
makban, a barokk továbbélését a felvilágoso
dás és a romantika számos alkotásában, ami 
egyébként külön elemzés és vita tárgya is 
lehetne, ugyanez mondható el a felvilágoso
dás, klasszicizmus és romantika egybekap
csolódásáról vagy a folyamatosságon belül is 
bizonyos mérvű szétválásáról részben ná
lunk is, de főként a lengyel irodalomban. Ilyen 
komparatisztikai elemzés és vita tárgya lehet
ne a nemzeti témájú és időszerű nemzeti prob
lematikájú történelmi dráma (Katona mellett 
Vörösmarty, másfelől Slowacki drámaírása), 
valamint az antik köntösben álcázott nemzeti 
problematikájú dráma (Teleki Kegyence, 
Krasinski Iridionja), a sajátos kelet—közép-
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európai szimbolizmus, valamint a realizmus 
kérdése, amelynek további kutatását fontos 
feladatként jelöli meg a szerző. 

Ki kell emelnünk még a témák komplex 
tárgyalását: a népiességét a zenetörténeti 
fejlődéssel, a romantikus—realista Sienkie
wicz—Jirásek—Gárdonyi párhuzamot a ve
lük azonos törekvéseket képviselő Matejko— 
Ales—Székely Bertalan festőművészeti analó
giáival kapcsolja össze igen meggyőzően és 
érdekesen a szerző. 

Témakijelölések, egyes problémák felve
tése, alapvető kérdések gazdag filológiai 
anyaggal és meggyőző érveléssel való tisztázá
sa jellemzik Sziklay tanulmánykötetét. A 
szerző a bevezetőben az olvasóban hiány
érzetet is akar kelteni, ez olyan értelemben 
igaz, hogy megállapításai a meggyőző erő 
mellett gondolatébresztők és további kutatás
ra, elemzésekre indítók. 

Éppen ezért ez a gazdag tényanyag további 
érdeklődést kelt, és az olvasó szeretné ismerni 

Szepsi Csombor Márton útinaplója és 
Laskai János Lipsius-fordításai után új mű
fajt képvisel a Régi Magyar Prózai Emlékek 
sorozat harmadik kötete. Kecskeméti Alexis 
János prédikációs könyvének kritikai kiadá
sával a Kossuth Tudományegyetem Magyar 
Irodalomtörténeti Intézete az egykori deb
receni professzor, Zoványi Jenő tervét vál
totta valóra. 

Kecskeméti Alexis János dánieli jóslato
kat magyarázó könyvének újrakiadása fel
fedezés is egyben: utólagos „íróavatás". 
Mert nem csupán a textus közzététele az ér
dem, hanem legfőképpen az, hogy régi magyar 
irodalmunk galériája olyan alkotói arcképével 
gyarapodott, aki egyetlen tétellel sem szere
pel az 1772 előtti irodalmunk bibliográfiájá
ban, akinek megítélésére fél mondat jutott, 
irodalmunk marxista szintézisében. S akinek 
neve az irodalmi lexikonba is helytelenül 
íratott be. 

A szerző névalakja a Szenei Molnár Albert 
naplójában szereplő Kecskeméti Elekes Já
nos, és a latinosított változat, Johannes Alexis 
(Alexius) Kecskeméti(nus) keverékéből szü
lethetett. Életének csak néhány állomása is
meretes: a kecskeméti születésű ifjú 1595-
ben bukkant fel Wittenbergben, majd a sza
badabb szellemű heidelbergi egyetemre irat
kozott be. Aholis ezekben az években tanult 
Szenei Molnár Albertünk, kinek naplója ettől 
fogva többször említi Kecskeméti nevét. 
Kapcsolatuk bizonyára meghatározó volt 

azt a bőséges szakirodalmat, amelynek birto
kában Sziklaynak ezek a tanulmányai készül
tek. Itt valóban nagyon erős a hiányérzetünk: 
nincsenek sem jegyzetek, sem bibliográfa. 
Még azt sem tudjuk meg a könyvből, hogy a 
benne közreadott tanulmányok mikor és hol 
jelentek meg előzőleg. Ismerve Sziklay László 
filológiai alaposságát, ezzel a kritikánkkal a 
Kiadót vagyunk kénytelenek elmarasztalni. 
Az irodalomtörténeti dolgozatoknak bizonyító 
anyagra van szükségük, és érdemük, ha 
újabb könyvek, tanulmányok elolvasására 
serkentenek. Egyszerre szólnak az irodalom 
iránt érdeklődő közönségnek és a szakmai 
köröknek. Főként szükségük van bizonyító 
anyagra az olyan írásoknak, amelyek előítéle
teket is eloszlatnak. Sziklay László kitűnő 
könyve pedig ilyen. 

Horváth Károly 

Kecskeméti Alexis János későbbi munkás
ságát illetően is. Életének további folyásáról 
ugyancsak Szenei Molnár feljegyzései tudó
sítanak. Onnan tudjuk meg, hogy 1599 ja
nuárjában indult haza, s hogy Sátoraljaúj
helyen kezdte működését: a kilenc évi távol
lét után hazalátogató Molnár Albert Üjhely-
ben üdvözölte „Váci Györgyöt és Tihaméri 
Mátyás, Kecskeméti János papokat". Kecs
keméti számára a sárospataki iskola követke
zett, ahol 1608-ban már rektori hivatalt töl
tött be. Innen csak egy lépés a sárospataki 
elsőlelkész tiszte, amit oly hivatástudattal 
láthatott el, hogy három év múlva őt válasz
tották meg paptársai a zempléni egyház
megye esperesi posztjára is. Valószínűleg 
1614-ben távozott Nagybányára, régi tanuló
társa, könyvének későbbi világ elé segítője, 
Margitai L. Péter helyébe. Ahol aztán halá
láig — talán 1618-ig lelkészkedett. 

Kecskeméti Alexis János egykönyves 
szerző — legalábbis a jelen pillanatig: egyet
len fennmaradt munkáját forgathatja a kései 
olvasó. De az irodalomtörténet veszteségei 
között kell számontartanunk egy másik, el
veszett művet, mely ugyancsak a Szenei 
Molnár Alberthoz fűződő szoros kapcsolatá
ról tanúskodik: a zsoltárköltő Imádságos 
könyvecskéiének (Heidelberg, 1621) ajánló 
soraiban azon tervéről vall, hogy „a bódo-
gult Kecskeméti Elekes János Prédikátornak 
a Sz. János Jelenésére írott prédikációit is 
kibocsáthatandom". De nem „bocsáthatand-

KECSKEMÉTI ALEXIS JÁNOS PRÉDIKÁCIÓS KÖNYVE 
(Dániel próféta könyvének magyarázata). Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Szuromi 
Lajos. A bevezető tanulmány Gombáné Lábos Olga munkája. Bp. 1974. Akadémiai K. 855 1. 
(Régi Magyar Prózai Emlékek 3.) 
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