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A romániai magyar irodalom történetének 
kutatói nemegyszer vetettek számot azzal a kér
déssel, hogy valójában miként is jött létre ez az 
irodalom. Az 1918-as hatalomváltozás idején 
ugyanis - Budapest központosító hatása követ
keztében - jórészt hiányoztak az irodalmi élet 
intézményes feltételei. Nem voltak biztosan 
működő kiadóvállalatok és irodalmi folyóiratok, 
a szellemi élet intézményeit jószerivel a semmiből 
kellett megteremteni. Az irodalmi „hőskorszak" 
áldozatos egyéniségeinek volt köszönhető, hogy 
néhány esztendő leforgása alatt mozgalmas kul
turális élet született. Ezeknek az áldozatos egyé
niségeknek a sorába tartozott Benedek Elek, 
akinek pályája az Udvarhely megyei Kisbaconból 
indult, hogy több évtizedes budapesti tevékeny
ség után visszatérjen a szülőföldre. Közben regé
nyeket írt, népmese- és mondagyűjteményeket 
állított össze, lapot szerkesztett, országgyűlési 
képviselőként szerepelt. 1920-ban megjelent Édes 
anyaföldem' című könyvében már a hazatérés 
gondolatával foglalkozott, s 1921. augusztus 3-án 
végleg visszatért Erdélybe, hogy a születő nemze
tiségi irodalom egyik élesztője legyen. Ezt 
követően fáradhatatlanul dolgozott, újságot 
szerkesztett, levelezett. Leveleinek gyűjteményét 
Szabó Zsolt indította meg a Benedek Elek iro

dalmi levelezése 1921-1925 című kötettel. A 
fiatal kolozsvári kutató évtizedes búvárkodás 
után két kötetben kívánja megjelentetni a 
legendás kisbaconi levelezés gazdag anyagát. 

Benedek Eleket a lassan elhaló „népnemzeti" 
iskola utolsó képviselői (Baksay Sándor, Bársony 
István, Cserzy Mihály, Tóth Béla, Sebők Zsig
mond, Rákosi Viktor) között tartja számon iro
dalmunk története. Balogh Edgár figyelmeztetett 
arra, hogy a kisbaconi mesterben többet kell lát
nunk, mint egy véglegesen lehanyatló irányzat 
utolsó képviselőjét. Az Erdélybe visszatérő idős 
író munkássága - elsősorban eszmei értelemben 
- a kibontakozó népi törekvéseket támogatta, 
ületve készítette elő. Benedek Eleket, midőn az 
alakuló nemzetiségi művelődésben vállalt 
szerepet, népi felelősségérzete vezérelte. Erről 
tanúskodnak levelei és a romániai magyar iro
dalom „balszárnyán" vívott küzdelmei. Szász 
Károlyhoz írott 1922. január 7-i levelében a 
következőket szögezte le: „Ennek a földnek és 
népének kötöttem le életem hátralevő részére a 
tollamat. Az én szerény, de talán nem dicstelen 
írói pályámnak új korszaka nyílt meg ezzel: még 
meglévő erőmet teljesen az erdélyi magyarságnak 
szentelem." A halálig tartó elhatározással egy 
időben ismerte fel helyét az erdélyi magyar prog-
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resszió soraiban. Kós Károllyal, Paál Árpáddal, 
Szentimrei Jenővel, Zágoni Istvánnal, illetve 
Molter Károllyal, Tamási Áronnal és Ligeti 
Ernővel épített ki kapcsolatokat: a polgári 
demokratizmus és a népi radikalizmus képviselői
vel. Szerepet vállalt a Napkelet, a Keleti Üjság, 
valamint a Vasárnap című lapok munkájában, 
kalendáriumaival (Az én naptáram 1921-1925) 
és népszerű Petőfi-életrajzával (1923) a haladó 
nemzetiségi törekvéseket támogatta. 

Legfontosabb erdélyi vállalkozása a Cimbora 
című gyermeklap szerkesztése volt, ezt a fel
adatot 1922-től haláláig látta el. A gyermeklap 
1922 februárjában indult Szentimrei Jenő szer
kesztésében, aki csakhamar a budapesti gyermek
lapoknál . (Az Én Újságomnál, a Jó Pajtásnál) 
jelentékeny szerkesztői gyakorlatot szerzett idős 
írónak engedte át a vezetést. Benedek Elek kezén 
korszerű és népszerű újság született. A legjobb 
erdélyi magyar írók: Áprily Lajos, Berde Mária, 
Kós Károly, Molter Károly, Sipos Domokos, 
Szentimrei Jenő, Tamási Áron és Tompa László 
írásait közölte, több fiatal tehetség, például Dsida 
Jenő, Csűrös Emília és Török Sándor útját egyen
gette. A Cimborának igen nagy szerepe volt az 
anyanyelvi kultúra ápolásában és fenntartásában. 
„Az állam nyelvét meg kell tanulni, az édes
anyátok nyelvét nem szabad elfelejteni" - hang
zott az idős szerkesztő figyelmeztetése. Munká
ját, sajnos, csak részben kísérte siker: a mostoha 
sajtóviszonyok közepette, a súlyos gazdasági 
válság hatására a gyermeklap elhalásának állandó 
veszélyével kellett küszködnie. Ez a küzdelem 
őrölte fel erejét, s verte ki kezéből a tollat. 1929. 
augusztus 16-án - egy hónappal az újság meg
szűnése után - váratlan szívroham áldozata lett. 
Levélírás közben érte a halál, utolsó, legendás 
sorait Szentimrei Jenő számára vetette papírra: 
„fő, hogy dolgozzanak!" ö maga mindenképpen 
a közérdekű munkának szentelte tevékeny életét. 
Szabó Zsolt lelkiismeretes gyűjtő munkája, alapos 
bevezetője és jegyzetanyaga ennek az áldozatos 
írói sorsnak az utolsó: tragikus és katarktikus 
fejezetét világítja meg. 

A „hőskor" kiváló képviselője volt az 
1977-ben kilencvennégy esztendős korában el
hunyt Kós Károly is, akinek interjúiból Benkő 
Samu, a jólismert művelődéstörténész állított 
össze egy kötetre valót. A kötet címe az író egyik 
vallomásából való: A legszebb élet, amit magam
nak el tudtam képzelni. Hat beszélgetést foglal 
magába Kós Károly életének utolsó esztendeiből 
(1971-1977). A kolozsvári író a nemzetiségi 
irodalom reneszánsz módon sokoldalú egyéni

ségei közé tartozott: eredetileg építésznek 
készült, s hosszú élete során valóban értékes épü
leteket hozott tető alá, közöttük a budapesti 
Állatkert több pavilonját, a városmajori iskolát, a 
székelyudvarhelyi Székely Nemzeti Múzeumot, a 
kolozsvári Monostori úti református templomot. 
A század első évtizedében kezdett grafikával fog
lalkozni, 1908-ban állította össze Erdélyország 
népének építészete című grafikai sorozatát, 
1909-ben az Attila királyról ének, 1911-ben a 
Régi Kalotaszeg, 1922-ben az Erdély kövei és 
1925-ben a Kaláka Kalendárium című könyveit, 
amelyeknek szövegét és grafikai anyagát egyaránt 
ő készítette, sőt sztánai kézisajtóján maga nyom
tatta. (E bibliofil kötetek megérdemelnék a 
hasonmás kiadást!) Mint az angol prerafaelita 
mozgalom követője dolgozott ki önálló művészeti 
ideált és programot. Ez a program a régi erdélyi 
művészetet, illetve népművészetet vette alapul, 
ezek nyomán alakította ki a hazai szecesszió 
egyéni változatát. Az erdélyi uralomváltozás után 
az írói és a közéleti tevékenységgel egészült ki 
Kós Károly munkássága. Regényei, elbeszélései és 
Budai Nagy Antal forradalmáról írott drámája a 
nemzetiségi irodalom időtálló értékei közé tartoz
nak. Politikai tevékenysége során a népi radikáli
sokat próbálta pártba szervezni, mozgalmának a 
húszas évek elején volt igen nagy szerepe. Mint a 
nemzetiségi irodalom szervező egyénisége, az 
Erdélyi Szépmíves Céh vezetője és az Erdélyi 
Helikon szerkesztője is beírta nevét irodalmunk 
történetébe. 

E sokoldalúan gazdag alkotó egyéniség mű
ködésének kevésbé ismert területeit világítják 
meg Benkő Samunak az idős Kós Károllyal foly
tatott beszélgetései. Grafikáról és könyv
művészetről, a régi erdélyi építészet emlékeiről, 
az idős író mezőgazdasági tapasztalatairól, sőt fa
faragó művészetéről esik szó, s feltárul előttünk 
Kós Károly felszabadulás utáni közéleti tevékeny
sége is, amidőn mint a Magyar Népi Szövetség 
vezető testületének tagja, a bukaresti nemzet
gyűlés képviselője és a kolozsvári mezőgazdasági 
főiskola tanára, majd dékánja dolgozott. A rend
kívül sokoldalú és tevékeny író-művész
politikus mindig a népi felemelkedésért küzdött, 
a demokratikus törekvések híve volt. Sokirányú 
munkásságát a nemzetiségi író hivatástudata 
vezérelte: azon munkálkodott mindig, hogy népe 
fennmaradjon s gazdagodjék műveltségben, ön
tudatban. „ . . . soha egy pillanatig sem kívántam 
más lenni, mint dolgozó tagja az erdélyi magyar
ságnak" - hirdette ő maga is. Kós Károly 
áldozatos, gazdag életét, hosszú évtizedeken át 
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megőrzött hivatástudatát méltóképpen mutatják 
be a Benkő Samuval folytatott beszélgetések, 
amelyeknek így nemcsak irodalomtörténeti 
értékük van, hanem etikai mondanivalójuk is. A 
tudós szerző és a kiváló nemzetiségi kiadó 
érdeme, hogy a kötet illusztrációs anyaga mint
egy bevezetést jelent Kós Károly grafikai munkás
ságába. 

A nemzetiségi irodalom „hőskorszakának" 
világába vezet Ritoók János Kettős tükör, A 
magyar-szász együttélés múltjából és a két világ
háború közötti irodalmi kapcsolatok történetéből 
című könyve is. Az erdélyi szászok történetének 
jelentékeny német nyelvű irodalma van 
(Friedrich Teutsch, Franz Zimmermann, Carl 
Werner, Georg MüHcr, Gustav Gündisch és mások 
munkáira gondolok), magyar részről azonban 
csupán Pukánszky Béla és újabban Sárközi Zoltán 
foglalkozott a szász-magyar együttélés kérdései
vel. Ritoók könyvének ilyen módon úttörő 
érdemei vannak: hatalmas anyagismerettel, levél
tári dokumentumok felvonultatásával mutatja be 
ennek az együttélésnek több mint nyolcszáz esz
tendős történetét. A szászokat, mint ismeretes, 
II. Géza a XII. szazad közepén telepítette le 
Erdély déli vidékein. Őshazájuk a Rajnától Fland
riáig terjedt, de később Észak-Thüringiából és 
Dél-Bajorországból is érkeztek telepesek. A szász 
név valójában félrevezető, hiszen a beköltözők 
között voltak flamandok, teutonok, bajorok, 
csak éppen szászok nem vagy alig. Elnevezésük a 
királyi kancellária műve volt, s később a kör
nyező magyarok és románok, sőt ők maguk is 
átvették ezt az elnevezést. Az erdélyi szászok 
története ettől kezdve összefonódott az ország
rész történetével. A középkor folyamán számos 
kiváltságot kaptak, s az erdélyi fejedelmek is tisz
teletben tartották autonómiájukat. A szász váro
sokban: Nagyszebenben, Brassóban, Segesvárott, 
Medgyesen és Besztercén sajátos kultúra alakult 
ki, amely részben a német kulturális fejlődés, 
részben az erdélyi kultúrák hatását mutatta. A 
viharos erdélyi történelem során többször kerül
tek egymással szembe a szászok és a magyarok, az 
évszázados szomszédság, illetve együttélés mind
azonáltal kialakította az együttműködést: a kul
turális kölcsönhatásukat. 

Ennek az együíImflkMésnek kezdődött új 
fejezete a trianoni Hkeszerzodés után, midőn az 
erdélyi magyarság kisebbségi sorba került, a szá
szoknak pedig szövetségesre volt szükségük 
nemzeti kultúrájuk védelmében. Az erdélyi 
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magyar középrétegek és a születő nemzetiségi iro
dalom ideológiáját: a „transzilvánizmust" a meg
erősödő szász szellemi élet is magáévá tette, s 
gyümölcsöző együttműködés kezdődött a közös 
erdélyi ideológia keretei között. (Ebbe az együtt
működésbe a magyar és szász fél az erdélyi 
románokat is be szerette volna vonni, ez az el
képzelés azonban alig ért el sikert. A nemzeti 
egységet megvalósító román középrétegek -
érthető módon - nem fogadták el a különleges 
erdélyi szolidaritás gondolatát.) A magyar és 
szász irodalmi élet kapcsolatait az Erdélyi 
Helikon, illetve a Brassóban megjelenő Klingsor 
írói köre szervezte. Közös irodalmi estek rende
zése, írói találkozások és levélváltások, kölcsönös 
fordítások és publikációk jelezték a szépen 
fejlődő magyar-szász szellemi együttműködést. 
Ritoók János érdekes dokumentumok tükrében 
mutatja be ennek az együttműködésnek a törté
netét. Számos levelet és jegyzőkönyvet ad közre, 
közöttük Heinrich Zillich, Erwin Wittstock, Otto 
Folberth, Egon Hajek, illetve Äprily Lajos, Berde 
Mária, Kós Károly, Sényi László (a maros
vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság titkára) és 
Tamási Áron leveleit, a marosvécsi Helikon-talál
kozóknak az együttműködésre vonatkozó határo
zatait. 

A szépen fejlődő irodalmi együttműködésnek 
a történelem vetett véget. Az erdélyi szászok 
vezetői 1932 után fokozatosan a nagynémet pro
paganda hatása alá kerültek, s a szász szocialisták, 
polgári liberálisok és egyházi vezetők erőfeszítései 
és tiltakozása ellenére lassanként behódoltak a 
náci demagógiának. Németország felé fordulva 
feladták az erdélyi szolidaritás gondolatát, s 
ennek következtében felbomlottak a magyar iro
dalmi élettel kialakított kapcsolataik. A Helikon 
írói a kérlelhetetlen antifasizmus álláspontjára 
helyezkedve próbálták visszatartani szász író
barátaikat az új orientáció súlyos veszélyeitől, 
többnyire sajnos eredménytelenül. Pedig ez az 
orientáció súlyos tragédiák kiindulása lett: az, 
hogy az erdélyi szász szellemi és közélet számos 
vezetője, valamint a szász tömegek egy része a 
hitlerizmushoz csatlakozott, erősen befolyásolta 
a szász nemzetiség háború utáni történetét. Az 
erdélyi magyar-szász irodalmi összefogás így 
csupán nagyra hivatott kísérlet lehetett, amely
nek igazi sikere - a történelmi körülmények meg
változása következtében - nem tudott kibonta
kozni. 
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A nemzetiségi irodalom történetébe vezetnek 
be azok az antológiák, amelyekben a Kriterion 
kiadó a két világháború közötti korszak irodalmi 
folyóiratainak munkáját mutatja be. Igen fontos 
ez a kiadói vállalkozás, minthogy e folyóiratok
nak egy része ma már nehezen hozzáférhető'. 
Korábban a Korunk és az Erdélyi Helikon költé
szetének válogatása, továbbá a nagyváradi Tavasz 
és Magyar Szó, az aradi Genius és Új Genius 
antológiái láttak napvilágot. Most a kiváló buka
resti irodalomtörténész: Kovács János munkája 
nyomán az 1925-1926-ban Aradon megjelenő' 
Periszkóp című folyóirat szinte teljes anyagát 
veheti kézhez az érdekló'dó' olvasó. A kötet szer
kesztője nemcsak a folyóirat anyagának lelki
ismeretes kiadásával tett szolgálatot az irodalom
történetírásnak, alapos bevezető tanulmánya 
képet ad a Periszkóp születésének előzményeiről, 
munkájának körülményeiről is. Ezt a képet teszik 
teljesebbé a kötet függelékében közölt doku
mentumok. Az aradi folyóirat a később népszerű 
íróvá váló Szántó György vállalkozó kedvét és 
áldozatkészségét dicséri, aki maga is avantgárd 
szellemű művekkel (Sebastianus útja elvégez
tetett, 1924; A kék lovas, 1924; Schumannal a 
karneválban, 1925) kezdte írói pályáját, miután 
világháborús fejsérülése következtében el
veszítette szeme világát, és sokat ígérő festői 
munkásságát félbe kellett hagynia. Szántó 
György a német és francia avantgárd művészet 
vonzásában dolgozott, Kassák Lajos híve volt, s a 
szépen fejlődő erdélyi avantgárd irodalomnak és 
művészetnek akart fórumot adni. Mellette 
Schiller Géza aradi festőművész, Pál István, 
ugyancsak aradi grafikus, továbbá Szélpál Árpád 
mint budapesti, Fábry Zoltán mint szlovenszkói 
és Tihanyi Lajos mint párizsi szerkesztő vett 
részt a folyóirat körüli munkálatokban. Az aradi 
folyóirat a magyar avantgárd diaszpórájának 
körülményei között született: a forradalmak vere
sége után a modern irodalom és művészet hívei 
emigrációba kényszerültek, s nemcsak Bécsben 
vagy Berlinben, hanem Szlovákiában, a Vajdaság
ban és Erdélyben is alakultak avantgárd köz
pontok és folyóiratok. A kolozsvári Napkelet alig 
három esztendős (1920-1922) fennállása során 
nemcsak a szerveződő erdélyi magyar avantgárd, 
hanem az emigrációban dolgozó művészek tűz
helye is volt, ugyanezt a szerepet kívánták vállalni 
Franyó Zoltán Aradon megjelenő folyóiratai: a 
Genius (1924) és az Új Genius (1925), továbbá 
temesvári napilapja: az Esti Lloyd. 

Az avantgárd törekvések szolgálatát vállalta 
Szántó György folyóirata is, az imént említettek 

•közül a legnagyobb következetességgel és a leg
merészebb programmal. Az új folyóirat terve elő
ször Szántó egy Fábry Zoltánnak írott 1924. 
november 3-i levelében kapott hangot. Tervezett 
címe ekkor még Átmérő volt, programja: „inter
nacionalizmus és kevés szöveg, sok kép". 1925 
januárjában nyert megfogalmazást a végleges terv, 
amely szerint az új folyóirat címe Periszkóp lesz. 
Mint Szántó írja: „ez érezteti a konstrukció prog
ramját, amellett szimbólum: embersors felfogója 
és kivetítője. ( . . . ) Egyik régióból a másikba 
vetít, transzformál és koncentrál." A szerkesztő 
elképzeléseire a Querschnitt című berlini folyó
irat hatott: az új művészet gondozásba vétele 
mellett népszerű lapot kívánt csinálni, már csak 
anyagi megfontolásból is, hogy a modern mű
vészetből bizony idegenkedő erdélyi közönség ne 
hagyja cserben folyóiratát. Ilyen módon lett az 
19*25 márciusában meginduló Periszkóp a „havi 
szemle új típusa", amely „a kor dokumentumait" 
terjesztette elő „a kor ítéletének". A „kor doku
mentumai" közé tartoztak a világpolitikai hírek 
és kommentárok, a technikai érdekességek, a 
színházi és film-aktualitások, a sportesemények. 
Róluk adott beszámolót a „Periszkóp Világ
riport" című rovat, továbbá a rendkívül gazdagon 
közölt fényképanyag. Az aradi folyóirat ilyen 
módon az avantgárd szemle és a nagyvilági 
magazin igényeit hozta összhangba, „műfajában" 
is érdekes kísérletet jelentett. 

A modern irodalom köréből az expresszio
nista irányzatot támogatta, mindazonáltal meg
jelentek lapjain a korai szürrealizmus dokumen
tumai is. Versekkel Becsky Andor, Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Komlós Aladár, Mécs László, 
Neubauer Pál, Szélpál Árpád mellett Apollinaire, 
Blaise Cendrars, Vicente Huidobro, Marcel 
Sauvage, Tristan Tzara és Ion Vinea, elbeszélések
kel, illetve színművekkel Bortnyik Sándor, Dienes 
László, Földes Sándor, Sebesi Ernő, Szántó 
György, Massimo Bontempelli, H. G. Welles, 
tanulmányokkal és kritikákkal Elek Artúr, Fábry 
Zoltán, Halász Gyula (Brassai), Illyés Gyula, 
Kassák Lajos, Mihályi Ödön, Molnár Farkas, 
Németh Antal, Szegi Pál, Tamás Aladár, Uitz 
Béla, továbbá Apollinaire, Theo van Doesburg, 
Kurt Pinthus és Alekszandr Tairov szerepelt. A 
folyóirat közölte Bartók Béla egy művének 
kottáját is. A periszkóp némileg eklektikus prog
ramot valósított meg, kivált irodalmi közle
ményeivel. Képzőművészeti tevékenysége egy
ségesebbnek tetszik, általában a konstruktivista 
irányzatot részesítette előnyben. Erre utalt az 
első szám szerkesztőségi bevezetője, illetve 
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Szántó György A művészet rendeltetése című 
tanulmánya. Erre utaltak a Periszkópban szereplő' 
művészek: Picasso, Légér, Klee, Brancusi, Archi-
penko, Larionov, Kandinszkij, illetve a magyar 
művészek közül Tihanyi Lajos, Bortnyik Sándor, 
Moholy-Nagy László és Uitz Béla reprodukciói. 
Igényes folyóirat jelent meg Aradon, amely 
azonban - éppen feltűnő igényessége következté
ben - nem volt képes megoldani a megjelenés 
anyagi gondjait. A Periszkóp öt számot élt meg, 
1926 elején meg kellett szüntetni a vállalkozást. 
Megszűnésének azonban nemcsak anyagi oka le
hetett: az avantgárd mozgalmak és irányzatok 
általában válságba kerültek a magyar nyelv
területen (ekkortájt szűnt meg Kassák Lajos 
budapesti szürrealista folyóirata: a Dokumentum 
is!). Az avantgárd hívei a hagyományosabb áram
latok körében kerestek új helyet maguknak; 
Kassák részben a Nyugat köréhez csatlakozott, 
Szántó György hamarosan az Erdélyi Helikon 
írója lett. 

• 
A romániai magyar irodalom jelenkori termé

séhez szervesen hozzátartozik a mindjobban tere
bélyesedő esszé- és tanulmányirodalom. Versek 
mellett esszékkel búcsúzott az élettől az 
1977-ben váratlanul eltávozott Szemlér Ferenc is. 
Több tanulmány- és-kritika-gyűjteménye után 
értekező prózájának utolsó fejezetét Harc szél
malmokkal című kötete mutatja be. A költő leg
szívesebben arcképvázlatokon dolgozott, a többi 
között Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, 
továbbá Áprily Lajos, Olosz Lajos, Dsida Jenő, 
Méliusz József és Bánffy Miklós portréját rajzolta 
meg. A román írók közül Vasile Alecsandrival, 
George Cosbuc-kal, Alexandra Macedonskival, 
Tudor Arghezivel foglalkozott, s igen érdekesek 
Ezra Pound-ról és T. S. Eliot-ról készített váz
latai. A kötetben kapott helyet az az Erdélyi 
Helikon költőiről szóló összefoglaló tanulmány 
is, amellyel Szemlér Ferenc 1973-ban a helikoni 
költészet antológiáját vezette be. E kései, vissza
tekintő tanulmányokban a „második" erdélyi 
magyar írónemzedék irodalomszemlélete ölt 
alakot. Ez a nemzedék szakított az előtte járó 
generáció romantikus „transzilvánizmusával", s 
az irodalom nagyobb szociális meghatározott
ságát hirdetve kereste helyét a kisebbségi küzdel
mekben, majd az antifasiszta harcokban. A 
modern költészeten iskolázva nézett szembe a 
nemzetiségi irodalom feladataival: korszerűséget 
kívánt nemcsak eszmeileg, hanem poétikailag is. 

Szemlér Ferenc is ezzel a korszerűség-igénnyel 
mérte az első helikoni nemzedék eredményeit. 
Nem véletlenül hívta fel a figyelmet Olosz Lajos 
modern életérzéseket kifejező költészetére. 
Értéktudata azonban mindig jól működött, elis
meréssel és megbecsüléssel tudott szólni az 
egyéniségétől talán idegen költői életművekről is. 
Tárgyilagos igénnyel dolgozott, egyszersmind élő 
közelségből szólott az erdélyi „hőskor" nagy kép
viselőiről. Személyesen is jól ismerte azokat, akik
ről mint tanulmányíró nyilatkozott. Ez a 
személyesség ad esszészerű jelleget kritikai művei
nek. Egyik írásában - még a hatvanas években -
maga is az esszé-műfaj újjászületését sürgette, 
Péterfy Jenőre, Kosztolányira, Szerb Antalra, 
Halász Gáborra hivatkozott, s úgy látta, hogy a 
romániai magyar irodalom önismeretét nagyban 
segítheti a visszatérés a magyar esszé hagyo
mányaihoz. Élete végén - személyes és közügyi 
gondokkal küszködve - megpróbálta ezt a hagyo
mányt ő maga feltámasztani. 

A „második" erdélyi költőnemzedékkel 
indult Kiss Jenő írói pályája is. Költemények és 
műfordítások mellett írta vallomásos esszéit, 
irodalmi tanulmányait és bírálatait, amelyekből 
Emberközelből címmel tett közzé egy kötetre 
valót. A cím igen találó: a kolozsvári író valóban 
„emberközelből" látja az irodalmi élet jelen
ségeit. Személyes emlékekben gazdag képet fest 
olyan írótársairól, mint Dsida Jenő, Szabédi 
László, Asztalos István és Bözödi György. Emlé
kezéseinek dokumentum-értéke van, így annak a 
képnek, amelyet a Kolozsvárott 1942- 1944-ben 
megjelent Termés című folyóiratról ad. A 
Termést annak idején Asztalos, Bözödi, Jékely 
Zoltán és ő maga szerkesztette, de részt vett a 
szerkesztés munkájában az akkor frissen fel
fedezett népi tehetség: Horváth István is. Meg
jelenését Szentgericei Jakab Jenő (kolozsvári 
könyvárus, később unitárius lelkész, majd válla
lati jogtanácsos) áldozatkészsége tette lehetővé. A 
fiatalabb erdélyi írók fóruma volt, a népi író
mozgalommal tartott fenn kapcsolatokat. (A 
tervezett Termés-könyvek első és egyetlen köte
tét, Szabédi László: Ész és bűbáj című munkáját 
a népi írók kiadója, Püski Sándor jelentette meg.) 
A Termés köre az antifasiszta szellemi ellenállás
hoz csatlakozott, nagy szerepe volt abban, hogy a 
negyvenes évek észak-erdélyi szellemi életében 
oly nagy szerepet kaptak a nemzetiségi irodalom 
humanista és haladó hagyományai. 

A Termés népi tájékozódásának felelt meg 
Kiss Jenő írói munkássága. A kolozsvári költő -
Szabédi Lászlóval és Bözödi Györggyel együtt -
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azok közé tartozott, akiknek művészi szemléletét 
és közéleti magatartását falusi származása és a 
parasztság életével fenntartott természetes kap
csolata szabta meg, s akiknek fejlődése a magyar 
népi mozgalom szellemi vonzásában alakult. Ez a 
népi orientáció mutatkozik meg tanulmányaiban 
és kritikáiban. Személyes hangú esszékben idézi 
fel Petőfi Sándor emlékét és költészetét, szép 
portrétanulmányt szentel Bartalis Jánosnak, az 
erdélyi falu első énekesének, s értő bírálatokban 
vázolja fel a két világháború között kialakult népi 
líra képviselőinek költői karakterét. A román iro
dalom köréből is azokhoz: Creanga-hoz, 
Cosbuc-hoz vonzódik, akik a paraszti élet él
ményvilágának adtak kifejezést. Érdekes esszék
ben vet számot a román népköltészet gazdag vilá
gával is. Tudnivaló, hogy Kiss Jenő a román 
folklór avatott tolmácsa, aki eddig öt kötetben 
gyűjtötte össze román népköltészeti fordításait. 
Ezeknek a fordításoknak a létrejöttéről is be
számol visszaemlékezéseiben. Tanulmányainak és 
cikkeinek gyűjteménye nemcsak Kiss Jenő írói 
pályáját és gondolkodását világítja meg, a 
romániai magyar irodalomszemléletről alkotott 
képünket is teljesebbé teszi. 

A Marosvásárhelyen élő és dolgozó Jánosházy 
Györgyöt elsősorban mint műfordítót ismeri a 
magyar irodalmi közvélemény. Tanulmányai és 
esszéi ezt a tevékenységét egészítik ki, amennyi
ben főként a világirodalom klasszikus és modern 
alkotóinak munkásságába vezetik be az olvasót. 
Ezt a feladatot vállalja harmadik esszégyűjte
ménye: a Korok, emberek című kötet is. János
házy György könyve az erdélyi szellemi élet világ
irodalmi horizontjának bővítésében vállal szere
pet. Álmodók, hősök, kényeskedők című 
nagyobb tanulmányában a manierizmus és a 
barokk irodalmát tekinti át. Különös figyelmet 
fordít a drámairodalom és a színházi kultúra fejle
ményeinek. Drámairodalmi érdeklődése más tanul
mányaiban is megmutatkozik: jól tájékozott 
esszékben vet számot Shakespeare, Milton, 
Calderon drámai műveivel. Mellettük Petrarcáról, 
Villonról, Cervantesről, Argheziről, Lucián 
Blagaról, Camil Petrescuról, továbbá Tóth Árpád
ról, Juhász Gyuláról és Karinthy Frigyesről közöl 
tanulmányokat. Az erdélyi magyar olvasó világ
irodalmi tájékozódásának gazdagítását szolgálják 
azok az írások is, amelyek a modern spanyol, 
illetve latin-amerikai irodalom kiváló mestereit: 
Camilo Jocé Celát, Mario Vargas Llosát, valamint 
Gabriel Garcia Marquezt mutatják be. Jánosházy 
György magas szinten végzi az irodalmi ismeret
terjesztés korántsem könnyű feladatát. 

A romániai magyar irodalombírálat „közép
nemzedékét" képviseli Gálfalvi Zsolt tanul
mányainak és kritikai írásainak Az írás értelme 
című kötete. Ez a „középnemzedék" (Gálfalvi 
mellett Földes László, Marosi Péter, Izsák József, 
Kovács János, Hajdú Győző, Veress Dániel, Szőcs 
István és mások) végezte a nemzetiségi irodalom 
szocialista fordulata után az irodalom gondozásá
nak feladatait. Nehéz korszakban léptek színre, a 
dogmatikus irodalompolitika erősen eltorzította a 
kritikai munka normáit, a bírálat egyet jelentett a 
művek ideológiai, sőt politikai megítélésével. A 
„középnemzedék" kritikusai ilyen módon meg 
kellett, hogy vívják a maguk „szabadságharcát": 
birtokba kellett venniük a korszerűbb irodalom
bírálat eszközeit. Nem ment könnyen ez a birtok
bavétel. Kovács János és Izsák József az iroda
lomtörténetírásban vállalt szerepet, Veress Dániel 
az esszéírással tett kísérletet, Marosi Péter az 
irodalomkritika köntösében is a publicisztikát 
választotta, Szőcs István kritikai pamfletekkel 
hívta fel magára a figyelmet, Hajdú Győző iroda
lompolitikai megbízatásokat vállalt magára. A 
korán elhunyt Földes László mellett Gálfalvi 
Zsoltnak sikerült a maga koherens irodalom
kritikai módszerét kialakítania. Újabb tanul
mányaiban és bírálataiban is a hagyományosabb 
realizmust támogatja, így Kovács György, Szem-
lér Ferenc, Sütő András, Szász János és Majtényi 
Erik műveiről írja legjobb bírálatait. Mindazon
által esztétikai szempontokat érvényesít, az 
elemző bírálatra tesz sikeres kísérletet. Érzékeny
séget tanúsít a modernebb szemléletű műalkotás 
iránt is, egyik legjobb elemzését Szilágyi István 
Kő hull apadó kútba című nagysikerű regényének 
szenteli. 

Kritikai munkájának belső koherenciáját az 
adja, hogy következetesen érvényesíti azokat az 
igényeket, amelyeket a nemzetiségi irodalom 
közösségi és etikai feladatai támasztanak. Értő 
módon ismerteti Gáli Ernő Tegnapi és mai ön
ismeret című tanulmánykötetét, amely tudo
mányos lelkiismeretességgel fogalmazta meg 
ezeket az igényeket. Gálfalvi a nemzetiségi ön
tudat szervének tekinti az irodalmat, amely ilyen 
módon egy nyelvi és történeti közösség sajátos 
törekvéseit, valamint a többségi néppel való 
együttélés következményeit juttatja kifejezésre. 
Az „írás értelme" az, hogy az irodalmi mű meg
feleljen a közösségi tudat és törekvés elvárásainak. 
Mindez az irodalom erkölcsi karakterét dombo
rítja ki, következésképp a kritikus morális felelős
ségét húzza alá. Gálfalvi Zsolt azt az esztétikai és 
etikai értékekre figyelő irodalombírálatot kép-
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viseli, amely a hazai és a nemzetiségi kritikai 
életben egyaránt a közösségi és történelmi felelős
ségtudatra építi rendszerét. 

A „középnemzedéket" képviseli Székely 
János is, a Marosvásárhelyen élő költő, akinek 
Egy rögeszme genezise című könyvében - több 
verseskötet, regény és dráma után — most esszéit, 
irodalmi jegyzeteit és bírálatait olvashatjuk. 
Esszéíró munkájának alanyi jelentősége van: 
kritikai hitelességgel és pontossággal számol be 
olvasmányairól, mondanivalója mégis személyes, 
költői gondolkodásának, sőt műhelyének alakulá
sáról ad képet. Az én könyvtáram című nagyobb 
esszéjében (amely különben Babits hasonló be
számolójának szellemi vonzásában keletkezett) 
csakúgy saját költői felismeréseivel és gondjaival 
vet számot, mint kisebb jegyzeteiben, akár bírála
taiban. Székely János racionalista költő, egyszer
smind tragikus művészi alkat, aki a költészet 
humanisztikus küldetésének tudatában dolgozik, 
ugyanakkor mélyen átéli az emberi történelem, 
különösen századunk történetének nagy konflik
tusait. A racionalizmus elve és a tragédia élménye 
következtében választott olyan mestereket ma
gának, mint Goethe, Thomas Mann, Batis és 
Szabó Lőrinc. A költészetet, különösen a modern 
magyar lírát az emberi önvizsgálat és önismeret 
eszközének tekinti, mint mondja: „Kéz a magyar 
költészet, amely Ady óta a modern emberi önis
meret egyik szálát fonja és sodorja tovább. Ez a 
sajátossága." ö maga is az önismeret költőjének 
tudja magát, esszéi és tanulmányai szintén költői 
önismeretre: állandó önvizsgálatra törekszenek. 
Könyvespolcára, ahogy beszámol róla, a vüag-
irodalom legnagyobb alkotó egyéniségeinek 
műveit gyűjtötte össze: tőlük tanul önvizsgálatot. 
Esszéi és tanulmányai arról árulkodnak, hogy 
nemcsak az önismeret morálját tanulta el, hanem 
határozott kultúrát is, amely biztos ízléssel páro
sulva ölt alakot írásaiban. 

* 

A romániai magyar irodalom hat évtizedes 
történetében, úgy tetszik, új fordulat tanúi 
vagyunk. Az elmúlt néhány esztendőben egész 
írónemzedék távozott el az élők közül. A nemze
tiségi irodalom sorra vette körül Kós Károly, 
Bartalis János, Szemlér Ferenc, Nagy István, 
Mikó Imre, Szilágyi Domokos ravatalát a többi 
között. A korábbi korszak íróinak távozása a 
felszabadulás után induló írók (Kányádi Sándor, 
Sütő András, Beké György), illetve a „Forrás"-

nemzedék (Lászlóffy Aladár, Bálint Tibor, 
Szilágyi István) szerepét növelte meg. Akibonta
kozó korváltás idején nekik kell a nemzetiségi 
irodalom őrhelyeire állaniok. Kántor Lajos, a 
nemzetiségi irodalom ismert kritikusa és króni
kása (aki korábban Láng Gusztáv társaságában a 
romániai magyar irodalom felszabadulás utáni új 
szakaszának történetét írta meg) maga is a kor
váltás szereplői közé tartozik. Korváltás című új 
kritikai kötetében azokat az írásait gyűjtötte 
össze, amelyek ennek a korváltásnak a partján 
álló két írónemzedékkel: a távozó idősebbekkel 
és a nagyobb szerepet kapó fiatalabbakkal foglal
koznak. A tanulmánysorozatot vitacikkek indít
ják, ezek az írások a nemzetiségi irodalom termé
szetének és történetének vitatott kérdéseiben fog
lalnak állást. Ezt követve olyan rövidebb esszéket 
és terjedelmesebb arcképvázlatokat olvasunk, 
amelyek a romániai magyar irodalom „egy
személyes intézményeiről" adnak képet. A nem
régiben eltávozott íróknak: Kós Károlynak, 
Tamási Áronnak, Kemény Jánosnak, Szemlér 
Ferencnek, Szabédi Lászlónak, Csehi Gyulának 
állítanak emléket, illetve az idősebb mestereket: 
Balogh Edgárt, Méliusz Józsefet, Kacsó Sándort 
mutatják be. 

A következő nagyobb fejezet a „Forrás" 
költőit és íróit: Lászlóffy Aladárt, Szilágyi Domo
kost, Bálint Tibort, Pusztai Jánost ismerteti meg 
az olvasóval. Kétségtelen, hogy a szerző irodalom
szemléletének és irodalmi tudatának tengelyében 
ez a nemzedék áll. Kántor öntudatosan lett egy 
írói nemzedék kritikusa, és szerencsés az az író
nemzedék, amely megtalálja a maga felkészült, 
széles látókörű és bátor kritikusát. A Forrás
nemzedék munkájának támogatása egybeesett a 
nemzetiségi irodalom teljesebb kibontakozásával, 
sőt magával az irodalom „szabadságharcával". 
Kántor Lajosnak ugyanis nemcsak egyetlen nem
zedék irodalmi törekvéseinek sikerét kellett előre
mozdítania, hanem általában az irodalomét. Az 
alkotó munka szakmai és esztétikai normáit 
kellett képviselnie, ezeknek a normáknak kellett 
érvényt szereznie egy olyan kritikai gyakorlat 
közegében, amely a maga dogmatikus kötöttségei 
miatt kevesebb figyelmet tanúsított az írói művek 
esztétikai tulajdonsága, művészi értéke iránt. A 
Forrás-nemzedék íróinak elismertetéséért vívott 
küzdelem tehát egyszersmind az irodalmi alkotá
sok sajátos értékrendjének érvényesítéséért is 
folyt, s midőn a kolozsvári kritikus ebben a küz
delemben vállalt szerepet, a nemzetiségi iroda
lombírálat megújulását is szorgalmazta. Könyvé
nek további részében a kortárs magyarországi 
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irodalom nagy egyéniségeiről: Déry Tiborról, 
Lengyel Józsefről és Juhász Ferencről, valamint 
néhány kiváló román íróról: Eugen Jebeleanuról, 
Marin Sorescuról és D. R. Popescuról ad szemé
lyes képet. Tanulmányai gazdag tárgyismeretről, 
biztos elemző készségről és élénk vitaszellemről 
tanúskodnak: általuk lesz Kántor Lajos a kor
váltás nyomán átalakuló nemzetiségi irodalom 
egyik organizátora. 

A nemzetiségi irodalommal foglalkozó tanul
mánykötetek sorában figyelemre méltó hely illeti 
meg Cs. Gyimesi Éva, a kolozsvári egyetem 
magyar tanszéke fiatal tanára Találkozás az egy
szerivel című munkáját. A megjelenő tanul
mányok ugyanis általában a nemzetiségi irodalom 
sajátos feltételeit és feladatait vizsgálva szokták 
megítélni ennek az irodalomnak az eredményeit. 
A történelmi tapasztalatot, a közösségi elkötele
zettséget veszik szemügyre, s érdeklődésük ritkán 
terjed ki az irodalmi művek elemző esztétikai, 
illetve poétikai vizsgálatára. Cs. Gyimesi Éva 
könyve e ritka kivételek közé tartozik. Erős el
méleti felkészültséggel, gazdag irodalomtörténeti 
erudícióval fog hozzá a romániai magyar költé
szet kortárs műveinek elemzéséhez. Elméleti 
igényességét jelzik könyvének bevezető fejezetei. 

MEZEY LÁSZLÓ: DEÁKSÁG ÉS EURÓPA 
Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Bp. 

Mind a szerző neve, aki a magyarországi 
középkori egyház, liturgia, írás és irodalom törté
netének elismert kutatója, mind az új mű tudo
mányos apparátusa (a felhasznált irodalom jegy
zéke 23 sűrűn szedett oldal!) azt ígéri, hogy jelen
tős új tudományos művel gazdagodik mediéviszti-
kánk. 

A szerző céljáról az Előszó tájékoztat. Az a 
folyamat érdekli, amely „deákjainkat az első leírt 
betűtől az irodalmi alkotó munkához, vagy leg
alább annak mesterségben' kezdeteihez, az iskolás 
utánzáshoz elvezették". így kíván a középkori 
irodalmunkat „lehetővé tevő művelődési struk
túra első rétegéhez" eljutni. Nem csekély nehéz
séggel járt - olvassuk az Előszóban - a fel
dolgozás gyakorlati metodikájának kialakítása, 
elsősorban az emlékek és adatok időbeli konti
nuitás nélküli, magányos felbukkanása miatt. El
járását a régészéhez hasonlítja, akinek egy meglelt 
épületelemből a hajdanvolt egészet kell rekonst
ruálnia. 

Középkori művelődésünk - mint Mezey 
László joggal hangsúlyozza - az egyetemes latin-

A verselemzés lehetőségei címmel mutatja be azt 
a műelemző módszert, amelyet később gyakorlat
ban érvényesíteni fog. Ennek a módszernek lé
nyegbevágó tulajdonsága, hogy messze elkerül 
minden sematizálást, az „egyszeri" művészi ered
ménynek kijáró megbecsüléssel közeledik a költői 
szöveghez. Az Elméleti előfeltevések című 
nagyobb fejezet ennek az .egyszerinek" a husza
dik századi lehetőségeit írja le. A modern vers
fejlődés fonalán haladva rögzíti azokat a kate
góriákat és fogalmakat, amelyekkel a jelenkor 
költészete megközelíthető. Műelemzésében 
ezeket a kategóriákat és fogalmakat használja fel. 
A műelemzésre épülő portrétanulmányok a fel
szabadulás után kibontakozó új romániai magyar 
költészet kiváló alkotó egyéniségeit: Kányádi 
Sándort, Lászlóffy Aladárt, Szilágyi Domokost, 
Király Lászlót és Kenéz Ferencet mutatják be. A 
verselemzések érzékeny olvasásról, egyszersmind 
következetes elemző módszerről tanúskodnak. 
Az „egyszerit" világítják be, s talán éppen ezért 
hitelesen adnak számot arról is, ami ebben az 
„egyszeriben" közös; ami a nemzetiségi irodalom 
közös tapasztalatára utal. 

Pomogáts Béla 

1979. Akadémiai K. 282 1. 

európai klerikus literatúra része volt. A klerikus 
jelző nem elsősorban tartalmára utal, hanem arra, 
hogy hordozója a clericus-literatus, később deák 
néven nevezett réteg volt. Mi jutott el a közép
kori literatúrából Magyarországra, hogyan terjedt 
el és élt tovább itt a deákok iskoláztatása és 
működése révén: ennek nyomait és emlékeit 
kutatja Mezey László új könyve. 

A középkori literatúra - antik örökség; ennek 
sorsát és az ezt megőrző művelődési központokat 
vizsgálják az első fejezetek, közelebbről azt a 
három központot, ahonnan eljuthatott hozzánk: 
a bizánci, az itáliai és a karoling művelődést. 

Ez a rész - a teljes szöveg harmada - terje
delmét és mondanivalóját tekintve is túlmére
tezett. Szükség van-e a hazai középkor jobb meg
értéséhez arra, hogy a techné fogalmát Hippiastól 
(i.e. 5. sz.!) tárgyaljuk? Szükséges-e Itália nép
vándorláskori politikai történetének ismertetése? 
Milyen célt szolgál a keletrómai birodalom 4-6. 
századi egyetemeinek bemutatása, mikor ezeket 
az intézményeket a következő két évszázad 
viharai nyom nélkül elsöpörték? Véleményem 
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szerint elegendő' lett volna azt bemutatni, ami a 
magyarországi fejló'désre valóban hatott vagy hat
hatott, vagyis a kortárs, 10-11. századi Európa 
művelődését. És ebben a körképben feltétlenül 
helyet kellett volna adni azoknak a népeknek, 
amelyek röviddel megelőzve bennünket vagy 
velünk egyidőben vették át a kereszténységet és 
az írásbeliséget. Gondolok itt a morvákra, bol
gárokra, csehekre, horvátokra, oroszokra. E 
vonatkozások figyelmen kívül hagyása itt és a 
könyv többi részében is hiányérzetet kelt: a fej
lődés párhuzamossága vagy éppen eltérései mutat
hatják meg a hazai fejlődés sajátságait, helyzetét 
Európában; másfelől, a nagy kulturális köz
pontok hatása talán nem csak közvetlen volt, 
hanem - legalább is részben - éppen e népek 
által közvetített. 

Az első négy fejezetet, de kiváltképp az első 
hármat, tekinthetnénk hasznos és érdekes, bár az 
adott munkában több részletében nem idevaló, 
ismeretterjesztésnek. Ezt a jellegét az is alá
támasztja, hogy itt a szerző nem saját kutatásaira, 
hanem más, elsősorban külföldi kutatók ered
ményeire támaszkodik. Ez a megállapítás - tekin
tettel az átfogott nagy időre és területre - termé
szetesen nem bírálat; ellenkezőleg, a szerző széles
körű szakirodalmi tájékozottsága elismerést érde
mel. Ám jó szívvel még ismeretterjesztésként sem 
lehet ajánlani, mert a megbízhatóság és pontosság 
abban sem mellőzhető. 

Ahhoz a gondolathoz kapcsolódva, hogy a 
literatúra hordozói a római utakon jutottak el 
hozzánk, a szerző részletesen ismerteti velünk 
Pannónia egész úthálózatát. Ez a tudós precizitás 
elkápráztatná az olvasót, ha nem lenne egyetlen 
oldalon (11.) hat helynév helyesírása rossz, s nem 
zárulna ezzel a meglepő állítással: a Duna mentén 
Dél felé vezető út „Singidunumnál (Belgrád) át
lépett a Dunán" — ti. sem itt, sem másutt nem 
kelt át a balpartra. Az út további menetének 
ismertetése sem jó: a Belgrádból Konstanti-
nápolyba vezető fő útvonal nem érintette 
Skopjét, hanem Nisen, Szófián és Drinápolyon át 
jutott el céljához. Ezek az utak, úgy látszik, 
annyira fontosak, hogy még egy térképvázlat is 
szemlélteti őket (252.1.). Ezen helyes az út ábrá
zolása egészen Belgrádig, azt is helyesen mutatja, 
hogy itt a Száván kelt át az út, s nem a Dunán. 
Belgrád után azonban az ábrán déli irányban 
halad tovább, ami tévedés, mert a valóságban 
Keletnek fordult, s tovább is a Duna mentén 
(persze, a jobb oldalon) haladt egészen a Morava 
völgyéig, s csak itt fordult Délnek. 

„Iustinianus . . . Szicíliát és az itáliai félsziget 
jelentős területét a longobard és keleti gót 
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hódítókkal szemben sikeresen megtartja" -
olvassuk a 29. oldalon; kilenc oldallal tovább 
pedig, az Itáliára törő barbárokról szólva: „A 
vandálok voltak közülük az elsők, ezek csak
hamar Észak-Afrikába távoztak. Utánuk a keleti 
gótok jöttek, akik megalapították Itáliában az első 
barbár királyságot, őket a VI. sz. végére részben 
legyőzték, részben kiűzték az utolsó germán 
hullám törzsei, a longobárdok." A két mondatot 
egymással is nehéz összhangba hozni, de még 
nehezebb a történelmi valósággal. Az első barbár 
nép, amely végigvonult Itálián, a nyugati gótok 
voltak, s nem a vandálok. A vandálok nem Itáliá
ból távoztak Észak-Afrikába, hanem Észak-
Afrikából támadták és fosztogatták Itália part
vidékét, de csak a nyugati gótok elvonulása után. 
Az 5. sz. végén jöttek a keleti gótok. Valóban ők 
alapították Itália területén az első barbár király
ságot - csakhogy évtizedekkel Iustinianus trónra
lépte előtt. így ő nem tudta velük szemben 
Szicília és az itáliai félsziget jelentős területét 
sikeresen megtartani, ui. trónraléptekor az egész a 
keleti gótok kezén volt. ö tehát nem megtartotta 
velük szemben, hanem visszafoglalta tőlük 
Szicíliát is, meg az egész félszigetet is. Ennek 
következtében a longo bárdoknak nem a keleti 
gótokkal, hanem a bizánciakkal kellett meg
küzdeniük a 6. sz. második felében Észak-Itália 
birtoklásáért. 

A bizánci oktatás történetét H. Fuchs és L. 
Bréhier munkái nyomán ismerteti a szerző. Ez a 
kép P. Lemerle, H.-G. Beck és P. Speck ered
ményei nyomán ma már kisebb-nagyobb korrek
ciókra szorul. Ennél nagyobb baj azonban, hogy 
még a forrásul használt munka helyes meg
állapítását sem adja mindig korrektül vissza. 
,,Négy évvel azután, hogy Justinianus az athéni 
pogány-hellén főiskolát bezáratta, a császári 
városban, Rómában és Berithóban (Beirut) jogi 
főiskolát nyitott" - olvassuk a 32. oldalon, s az 
idetartozó lábjegyzet arról tájékoztat, hogy ez az 
adat Bréhier munkájának III. kötetében az 533. 
oldalon található. A megadott oldalon egészen 
másról van szó; tovább keresve a 459. oldalon 
olvashatjuk Bréhiernél, hogy Iustinianus 533-ban 
(innen tehát a rossz oldalszám!) kibocsájtott 
„Omnem" constitutiójával mindenütt betiltotta a 
jogi oktatást, három város kivételével. Itt szerepel 
a három város neve is, csak annyi eltéréssel, hogy 
Beirut ókori görög nevét Mezey Lászlótól elté
rően helyesen írja le. Tehát a rendeletben szó 
sincs új főiskolák alapításáról, annál is kevésbé, 
mert Konstantinápolyban legalább 425 óta folyt 
jogi felsőoktatás (ezt az előző oldalon Mezey 
László is tudja), s a beiruti főiskola is már több 



évszázados múltra tekinthetett vissza. Maradna 
Róma, ez azonban azért nem kerülhet szóba, 
mert 533-ban még a keleti gótok uralma alá tar
tozott. Említése a császári rendeletben csupán 
elvi jelentó'ségű: a birodalom régi fó'városára 
formált jogigényt kívánja hangsúlyozni. (Nem is 
került sor fó'iskola alapítására Rómában akkor 
sem, amikor Iustinianus a várost a keleti gótoktól 
visszahódította.) 

A szerzó' - ismét csak nem egészen átlátható 
okból - fontosnak tartja, hogy a bizánci egyházi, 
közigazgatási és irodalmi terminológiát görögül is 
közölje. Igaz, kissé provinciális módon, latinbetűs 
írásban. Az átbetűzés azonban nem sikerül, még 
az átírás elveit sem lehet megállapítani. Ezért 
csak olyan példát idézek, amelyik egyetlen átírási 
rendszerben sem lehetséges: anagynoskein (y nem 
lehet), tipoi (az elsó' magánhangzó i nem lehet), 
éthopoeiai (az e nem lehetséges, csak a nálunk 
nem használt francia átírásban), hiereyei (re-
konstruálhatatlan), kathalogos (a h lehetetlen), 
diocaesis (lehetséges átírásai: dioikésis, dióiké-
szisz, esetleg a latinos dioecesis) — e példák a 
32-37. oldalról származnak. De ha bármilyen 
átírási rendszert elfogadunk, sokkal hosszabb 
listát lehet összeállítani. 

Készséggel elismerem, hogy a könyv tulajdon
képpeni tárgyát illetően az itt felsorolt hibák 
másodrendűek. Sajnálatraméltó azonban, hogy a 
szerző nem tekintett el ezeknek a - témája szem
pontjából mellőzhető - kérdéseknek a tárgyalásá
tól, mert az ilyen és hasonló felületességek meg
rendíthetik az olvasó bizalmát. 

Az ötödik fejezettel kezdődik a magyarországi 
vonatkozású rész (88-219.1.). A fejezetek kro
nológiai rendben haladnak: az ötödik az egyház
alapítást tárgyalja, a 11. századi alapvetés 
nyomait a hatodik fejezet veszi számba; a követ
kező a 12. századnak van szentelve. Újból Euró
pára tekintünk ki a nyolcadikban, amely az egye
temi mozgalommal és az új szerzetesrendek meg
jelenésével és ennek művelődéstörténeti jelentő
ségével foglalkozik. Hogyan hatottak e mozgal
mak Magyarországra a 13. században: ezt a 
kilencedik fejezet méri feL A scholarisok hazai 
iskoláztatása a következő fejezet tárgya, s végül 
az utolsó a magyarországi latin nyelvű költészetet 
vizsgálja, kitekintéssel az irodalom anyanyelvűvé 
válására. 

E rövid tartalmi áttekintés a munka lényeges 
részének csupán vázát reprodukálja; az ebben a 
részben felsorakoztatott adatok, utalások, meg
figyelések sokféleségét és gazdagságát nem érzé
keitheti. 

E rész zömében Mezey László saját új kutatá
sainak eredményét tartalmazza, s véleményem 
szerint két tekintetben is jelentősen meghalad 
minden eddigi hasonló tárgyú feldolgozást. Az 
egyik az, hogy sokkal szélesebben és részle
tesebben veszi figyelembe középkori írásos műve
lődésünk európai hátterét. A munka vitathatatlan 
érdeme, hogy horizontja sohasem szűkül be 
Magyarországra, igyekszik minden szálat számon 
tartani, ami hazánkat és a középkori kultúra élen
járó területeit összekötötte. Különösen sok és 
fontos mondanivalója van az egyes szerzetes
rendek sajátos szerepével és az általuk közvetített 
hatásokkal kapcsolatban. (Fenti kifogásom azon
ban a szomszédos és párhuzamos fejlődést 
mutató népek figyelmen kívül hagyásáról a 
könyvnek erre a részére is érvényes.) 

A másik jelentős újítás egy eddig ismeretlen 
forráscsoport bevonása a feldolgozásba. Ennek 
már feltárása is Mezey László érdeme: az ő kezde
ményezésére és irányítása alatt néhány hazai 
könyvtárunk régi könyveinek kötéstábláiból 
többszáz középkori kódextöredéket bontottak 
ki. E nagy munka eddigi eredményeinek föl
használására és beépítésére a magyar művelődés
történetbe itt történik az első kísérlet. 

Mennyiben módosítja mindez „művelődési 
struktúránk első rétegére" vonatkozó ismere
teinket? A szerző nem könnyíti meg erre a kér
désre a választ. Tárgyalásmódja analitikus jellegű: 
egyes adatok, részletkérdések elemzései követik 
egymást. (Ez tipográfiailag is kifejeződik abban, 
hogy minden fejezet rövid, egymástól csillaggal 
elválasztott szakaszokra oszlik.) Olykor nem egé
szen világos az olvasó számára, miért fontos egy-
egy részlet, mit kíván vele bizonyítani a szerző. A 
szintézist csak részben pótolja az epigrammatikus 
rövidségű Befejezés. 

Mégis, azt hiszem, a szerzőnek van határozott 
elképzelése középkori írásos művelődésünkről. E 
koncepció néhány sarkalatosnak érzett pontját 
érdemes közelebbről is megvizsgálni. 

„Literátusaink literatúrája . . . bizánci, itáliai 
és frank-karoling írástudók által elhozott antik 
örökség részeiből sarjadt ki, nemkülönben, mint a 
latin Európa egész középkori civilizációja" - az 
idézet a Befejezés első mondatából van (218. 1.). 
A mögötte meghúzódó szemlélet történelmietlen 
és a hazai viszonyokat irreálisan túlbecsüli. 
Szerinte ugyanis nálunk mégegyszer lezajlott az a 
folyamat, amely a 4-8. sz.-ban a felbomlóban 
levő ill. már felbomlott római birodalom egyes 
területein az antik kulturális örökségből meg
teremtette a középkor gondolkodását, ideo-
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lógiáját, irodalmát. A mondat - ha komolyan 
vesszük - nem ismeri el, hogy a magyar fejlődés 
másodlagos: mi csak átvettük az évszázadokkal 
korábban (és más területen) kialakult szintézist 
(és persze, azt sem egyszerre, hanem fokozatosan, 
úgy és annyit, amennyinek a befogadására meg
voltak a feltételek). Persze, a középkori kultúra 
tartalmazott antik elemeket - a kereszténység
nek és a kialakuló feudalizmusnak megfelelő 
válogatásban és adaptációban. De a válogatás és 
adaptálás nem itt és nem ekkor történt; a magyar 
középkornak közvetlen kapcsolata az antik örök
séggel nem volt, nem is lehetett. 

A hazai fejlődés önállóságát mutatná, ha iro
dalmunkban különböző területekről érkező 
hatások összegződését lehetne kimutatni. A 
fentebb idézett mondat ezt is sugallja. A döntő a 
bizánci hatás kérdése. A szerzőnek nyilván igaza 
van, amikor elvileg is leszögezi: „a bizánci 
görögség Európának többet jelentett annál, mint 
amit a keresztény-germán kulturkör sémájába 
kényszerített régebbi magyar kulturhistóriai 
szemlélet sokáig megengedett" (30. L); más 
kérdés azonban, hogy a közvetlen bizánci hatás 
középkori kultúránk melyik területén mutatható 
ki, s Mezey László könyve szempontjából első
rendű fontosságú az a kérdés, hogy az irodalom
ban kimutatható-e. Nos, bizánci vonatkozásokat 
a szerző lelkiismeretesen regisztrál; ezek között 
irodalmi, ilL az írásbeliséggel összefüggő mind
összesen kettő van. Az egyik: a 12. sz. közepén 
Pásztón két görög teológiai traktatust latinra 
fordítottak. Sajnos, azt nem tudjuk, hogy honnan 
kerültek oda a görög kéziratok, s a fordító Cer-
banus provenientiája is ismeretlen, többek szerint 
nem magyarországi eredetű személy. Ennél 
nagyobb súlya lenne a másiknak: Mezey László 
III. Béla bizánci neveltetésével, tehát bizánci 
hatással hozza kapcsolatba a királynak azt az 
intézkedését, „amelyikkel . . . a magánjogi írás
beliséget országában kötelezővé tette", mégpedig, 
mint erre rámutat, évtizedekkel a hasonló francia
országi fejlődés előtt. Csakhogy III. Bélának ilyen 
intézkedéséről nem tudunk. Mezey László két 
királyi oklevélre hivatkozik. Ezek arengájában 
arról van szó, hogy a király előtt eldöntött 
ügyeket, ill. a király jóváhagyásával az egyháznak 
tett adományozásokat írásba kell foglalni. Ez 
bizony jóval kevesebb, mint a magánjogi írás-̂  
beliség országosan kötelezővé tétele; ennek 
magyarázatához nem kell Bizáncra hivatkozni. 
Éppen a Mezey László által összeállított anyag 
az, amely egy érdekes és fontos kérdésre figyel
meztet: ha a politikai történetben a 9-12. sz.-ig 

nagy hangsúllyal, a képzőművészet terén meg
lehetős bizonyossággal, egyes nyomok szerint a 
liturgiában, s talán az egyházszervezés terén is 
kimutathatók bizánci kapcsolatok és hatások, 
akkor az írásos kultúra terén miért nem találunk 
ilyeneket. Ezért érzem hamisnak a VII. fejezet 
címét: „Kelet és Nyugat között (Bizánc és 
Párizs)" - a 12. sz.-ban (erről szól a fejezet) 
Bizánc politikai tényező volt számunkra - kul
turális nem volt. Mezey László tényeket frázi
sokkal pótol: két antifónál említ, melyek „dicta-
mentjén mintha valami érződne a bizánci 
tropariumok ízeiből" (116. L); másutt „a nyugati 
alapszöveten mindig átcsillanó bizánci motí
vumot" említi. (124. 1.). Mintha saját retorikája 
akadályozná abban, hogy a valóságos viszonyokat 
és az ebből adódó lényeges kérdéseket meglássa. 

A magyarországi fejlődés ütemét tekintve 
Mezey László elképzelését így rekonstruálhatjuk: 
az államalapítással szinte egyidőben, már a 
11. sz.-ban európai szintű művelődés honosodik 
meg Magyarországon; fontos irodalmi alkotások 
nem sokkal keletkezésük után itt is ismertek; 
olykor még meg is előzzük a kortársakat. For
dulót a 13. sz. jelent: „amikor azonban Európa 
iskolázása a stúdium és universitas jegyébe lép át, 
a magyar fejlődés - nem kedvezően - sajátossá 
alakul" (218. L). 

Azt hiszem, ennek a koncepciónak a kialakítá
sában nagy szerepe volt a kódextöredékek tanul
mányozásának. Az egyik töredék alapján Mezey 
László bizonyítottnak látja, hogy már a 
11. sz.-ban egy magyarországi iskolában a nagy 
görög misztikus és teológus, Pseudo-Dionysios 
Areopagités egy művének latin fordítását oktat
ták, sőt talán a görög eredetit is forgatták. Ehhez 
az adathoz szinte kínálkozik kapcsolatként a 
görög egyházatya ismeretének másik hazai nyoma 
Gellért püspök Deliberatiójában, sőt tovább
menve idekapcsolható Gellértnek a nagyobb 
legendában leírt iskolaalapítása, s az a feltéte
lezés, hogy Gellért (művéből ismert) kissé 
különös, de mindenképpen átlagon felüli művelt
ségét tovább is adta Magyarországon. Úgy tűnik, 
a néhány tenyérnyi pergamendarab új perspek
tívát nyit korai művelődésünk rekonstruálásában. 

A töredékek ilyen felhasználása fölvet néhány 
alapvető kérdést. Lássuk ezeket a fenti példa kap
csán. „A Pseudo-Areopagita Nyugaton a XII. sz.-
ban lesz igazán népszerű . . . A XI. századi Pannó
niában viszont, ahogyan a Gellért által idézett 
atyák is sorjában, ismertté vált maga a Pseudo-
Areopagita is, éspedig a Deliberatióban használt 
De coelesti hierarchia révén. Egy - a jelek szerint 
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- Esztergomban használt, a XI. sz. közepére 
tehető kódex egy lapja került elő magiszteri 
glószákkal, előadói magyarázatokkal" - olvassuk 
a 120-121. oldalon. Ezen túl megtudjuk még a 
töredék könyvtári jelzetét, hogy írása 11. századi 
olaszos minuszkula, majd méltatja a töredéken 
található glosszákat. Az olvasó szívesen elhinné 
ezt (nem kis dolog egy évszázaddal megelőzni 
Nyugatot!), de hitét szeretné észérvekre alapozni. 
A következő kérdések tódulnak fel benne: Mi 
volt az az ősnyomtatvány, amelynek borító
táblájából a töredéket kibontották? Ha a könyv 
nem magyarországi nyomda terméke, mi bizo
nyítja, hogy Magyarországon kötötték? Ha itt 
kötötték, mi bizonyítja, hogy a könyvkötő 
magyarországi kódexet használt fel? (A kérdés 
nem olyan ostoba, mint első pillantásra tűnhet. A 
17. sz.-ban a hazai könyvkultúra nagyrészt az 
ország nyugati határára szorult; a könyvkötő 
számára a pergamen nyersanyag volt, amelyet 
vásárolt; mi zárja ki, hogy pl. egy pozsonyi 
könyvkötő nem vásárolhatott mondjuk Bécsben 
makulatúraként pergamenlapokat?) Ha mégis 
bizonyítható, hogy a kódex egy középkori 
magyar könyvtár állományába tartozott, ez már 
jelentős eredmény lehet, de ahhoz, hogy a Mezey 
László által levont következtetéseket elfogadjuk, 
még ez sem elég. Az írásból ugyanis megállapít
ható, hogy kb. mikor készült, de az már nem 
bizonyítható, hogy Magyarországon másolták. 
Nem mintha nem lenne jelentősége annak, hogy 
egy külföldön másolt kódex hazánkba került, de 
ebben az esetben tovább vizsgálandó az a kérdés, 
hogy mikor került ide. E kérdésekre a könyvben 
hiába keressük a választ akár a Pseudo-Dionysios 
fragmentum, akár a többi tárgyalt kódextöredék 
kapcsán. 

Abban a reményben, hogy e kérdésekre 
választ kaphat, a recenzens nem volt rest, és ki
kereste a szerzőnek a könyvben pontatlan ada
tokkal idézett folyóiratcikkét a fragmentumokról 
(lelőhely: MTA I. OK XXX [1978] 65-90). Mivel 
ez általános ismertetés a fragmentumkutatásról, a 
könyvnél bővebb adatokat (ha jól látom) 
egyetlen töredékről közöl, ez azonban éppen a 
Pseudo-Dionysios fragmentum. Megtudjuk, hogy 
egy 1497-ben Nürnbergben nyomtatott könyv 
kötéstáblájából bontották ki. A könyvet magát 
Kecskés János (nyilván a 17. sz.-ban) a pozsonyi 
jezsuitáknak ajándékozta, majd a nagyszombati 
jezsuita kollégium birtokába került. „A töredék 
Nagyszombatban került mint könyvkötés fel
használásra" olvassuk ezután, ilyen egyszerűen, 
minden köntörfalazás nélkül a nyilván mindenki 

számára magától értetődő igazságot. Elnézést az 
iróniáért; lehetséges, hogy a nagyszombati könyv
kötők úgy dolgoztak, hogy munkájukat első 
pillantásra meg lehet különböztetni mondjuk a 
pozsonyi vagy nürnbergi mesterekétől; lehetséges, 
hogy ránk maradt a nagyszombati könyvkötő 
számlája - de miért nem tudhatjuk meg mind
ezt? Fenti kérdéseimre tehát a cikkben sem talál
tam választ. 

De tegyük fel, hogy a nürnbergi ősnyomtat
ványt valóban Nagyszombatban kötötték be, s 
hogy a könyvkötő valóban egy magyarországi 
kódexből kitépett lapba kötötte. Ebből egy
értelműen csak annyi következik, hogy volt a 
középkorban egy Pseudo-Dionysios kódexünk. 
De milyen bizonyíték van rá, hogy már a 
11. sz.-ban itt volt? A könyv közli két 800 körül 
másolt kódextöredék képét (8. és 14. ábra; az 
utóbbi fordítva). Ezeknél magától értetődő, hogy 
keletkezésük után legkorábban kétszáz évvel 
kerülhettek Magyarországra - vagy bármikor 
később (ha elfogadjuk azt a még bizonyítandó 
állítást, hogy magyarországi kódexekből származ
nak). 

De a szerző még azzal sem elégszik meg, hogy 
a l l . sz.-ban volt egy Pseudo-Dionysios fordítást 
tartalmazó kódexünk. Még azt is tudni véli, hogy 
ez a kódex iskolai használatban volt, ugyanis 
glosszákat tartalmaz. Szerinte ugyanis a margi
nális glossza szükségképpen az előadó mester 
kezétől kell származzék, az interlineáris pedig a 
tanulóétól. Ezt a „szabályt" nem fogalmazza meg 
ugyan sehol, de következetesen alkalmazza (pl. 
154. L), s ha bárhol glosszát talál, iskolai hasz
nálatra következtet. Attól tartok, kissé túlzott 
leegyszerűsítése ez a dolgoknak: glosszák nagyon 
sok más okból is kerülhettek egy kéziratba, s 
hogy ki, miért írta *w őket, csak tartalmi elem
zéssel dönthető el. Ehhez pedig gyakran nem is 
elég az a mennyiség, amennyi egy-egy töredéken 
található. Ami mármost a mi töredékünk 
glossziát illeti: a G és H glossza szövegénél a 
magam részéről egy klerikusra gyanakodnék, 
akinek megtetszett a szövegnek a szeráfok szár
nyának jelentéséről adc 2t fejtegetése, s a margón 
megjelölte magának, hogy alkalomadtán prédi-
kálásnál fölhasználhassa. Az I glossza egészen más 
természetű: eltérésre figyelmeztet a fordítás és 
valamilyen scholion között, s közben a görög 
szövegre is hivatkozik. Ennek kapcsán Mezey 
László lehetségesnek tartja, hogy a glossza írója -
szerinte a székesegyházi tanítómester - a görög 
szöveg közvetlen ismerete alapján írta le a 
glosszát. Ezt azonban bízvást kizárhatjuk: a latin-
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betűs átírásban idézett két görög szó közül az 
egyik - apitopyn — nyilván másolási hiba, vagyis 
a görög szövegre való hivatkozást a két átírt görög 
szóval együtt a glosszában említett scholion tar
talmazta, s a glossza írója - éppen mert nem 
tudott görögül — az egyik szót hibásan másolta. 
De ha megnézzük a könyv 17. képét, amely a 
töredék egy részét és az I glosszát ábrázolja, még 
tovább is mehetünk. Megállapítható ugyanis, 
hogy a glosszát ugyanaz a kéz írta, ugyanolyan 
gondos kalligrafiával, mint a fó'szöveget. Tehát 
minden valószínűség szerint a főszöveggel egy
szerre írták le, egyszerűen azért, mert a scriptor 
így találta már a kéziratban, amiró'l másolt. A 
képen még két további glossza látható, más-más 
kéztó'l. Melyik volt hát az eló'adó mesteré? Attól 
tartok, egyik sem. A székesegyházi iskolában 
sokkal földönjáróbb ismereteket oktattak, mint a 
görög misztikus fölöttébb ezoterikus tanításait. 
Pseudo-Dionysios nem volt iskolai szerző, még 
Bizáncban sem, Nyugaton sem, nálunk sem. 

A forrásoknak és a szakirodalomnak önkényes 
használatán alapul a szerző többi állítása is, 
amellyel 11. sz.-i irodalmi műveltségünk és iskolá
zásunk színvonalát jellemzi. 

Az imént tárgyalt töredékkel kapcsolatban 
fölmerült Gellért neve, aki Mezey László szerint a 
Deliberatióban „bőven használja" Pseudo-Diony-
siosnak a Mennyei hierarchiáról írt munkáját 
(120.1.), akire esetleg az itáliai görög szerzetesség 
is hatott (100. és 119.1.). Gellért e munkájával 
legutóbb G. Silagi foglalkozott. Példás alapos
sággal írt tanulmányában a korábbi kutatók 
eltérő nézeteivel vitázva arra a következtetésre 
jutott, hogy Gellért nem tudott görögül, a Deli
beratióban nem használta föl a görög misztikus 
művét, sem eredetiben, sem latin fordításban. 
Csupán annyi állapítható meg, hogy a latin 
fordítás nyelve hatott Gellért stílusára, főképp 
szókincsére. Mezey László ismeri Silagi munkáját, 
még idézi is álláspontját, de mivel nem felel meg 
koncepciójának, eredményeit egyszerűen nem 
veszi figyelembe. Persze, Silagi tévedhetett, túloz
hatott - de erre bizonyítékokat kellene felhozni. 

Azt hiszem azonban, ismét mellékvágányon 
vagyunk. Gellért műveltségének a vizsgálata ti. 
alig-alig tartozik a könyv tárgyához. Nem itt 
szerezte, s (szemben Mezey László állításával a 
119. oldalon) nem is tudta itt továbbadni. Gellért 
mint térítő, mint püspök, ha úgy tetszik, mint 
politikus része történelmünknek; mint literátus, 
író: nem. Itt írta ugyan a Deliberatiót - műve 
azonban semmi nyomot nem hagyott irodal
munkban. Még legendáinak íróihoz sem jutott el. 

önkényes a nagyobb Gellért-legenda fel
használása a 11. sz.-i iskolázás rekonstruálásához. 
Bár a szerző megemlíti, hogy a legenda forrás
értéke vitatott (nóta bene, nem Horváth János 
tette azzá, ő éppen védelmezte), mégis optimistán 
kijelenti: „Feltételezhetjük . . . , hogy az egymást 
követő interpolátorok nem elsősorban az eredeti 
szöveg iskolatörténeti adatainak megváltozta
tásával igyekeztek céljukat elérni" (109.1.). Hogy 
volt-e valami céljuk a feltételezett interpolátorok-
nak vagy sem, nem tudom, de a legendának 
ebben a részében több korszerűtlen mozzanat 
van. Ezeket maga Mezey László is megemlíti; 
hozzátehetjük még a nobiles et magnates ki
fejezést, amely ugyanebben a részben található. 
Iskolatörténeti anakronizmus (bár nem a csanádi 
iskolával kapcsolatos), hogy a legenda megteszi 
Gellértet a bolognai stúdium diákjának. Ennyi 
korszerűtlen mozzanat mellett szükséges lenne 
legalább egy olyan adatnak a kimutatása, amely 
csak a 11. sz.-ban keletkezhetett, hogy el-
hihessük, hogy az „eredeti szövegben" (ha volt 
ilyen) egyáltalán szó volt a csanádi iskoláról. 
Annál is inkább, mert a kisebb legendából 
hiányzik minden ilyen vonatkozás. 

A forrásszövegek önkényes használatára 
további példa laoni Anzelm epitáfiumának értel
mezése. Az eddigi kutatás a 12. sz. közepéről 
ismerte az első adatot arra vonatkozóan, hogy 
magyarországi személy külföldi iskolát látogat 
(Lukács, a későbbi esztergomi érsek Párizsban). 
Anzelm epitáfiuma alapján Mezey László arra 
következtet, hogy „a XII. sz. elején Könyves 
Kálmán országából skolárisok jártak Laonban" 
(136.1., vö. még 139.1.). A sírvers számunkra 
fontos része így szól: Lex, evangeüum, psalmus 
seu nube voluta / Anselmo mediante Deus dedit 
esse soluta. / Anglia, Francorum regnum, 
Pannónia tota, / Gens Liguris, plebs Apuliae, 
Judeaea remota, / Pluribus errorum tenebris prius 
illaqueata, / Senserunt documenta viri, docu-
menta beata. 

Az első két idézett sor - sírversben meg-
bocsájtható túlzással - azt állítja, hogy Anzelm 
közvetítésével Isten maga adott magyarázatot a 
Szentírás homályos helyeire. A vers az elhunyt
nak a bibüa egyes könyveihez írott kommen
tárjaira céloz. Fölmerül már a gyanú, hogy az 
epitáfium szerzője Anzelmet nem mint a laoni 
iskola tanárát, hanem mint a tudós biblia
kommentár szerzőjét méltatja. A további sorok
ból - ha prekoncepció nélkül olvassuk - leg
följebb az derül ki, hogy egész Pannónia tudo
mást szerzett Anzelm tanításáról A felsorolt hat 
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ország- ill. népnevet kissé jobban szemügyre véve 
még tovább is mehetünk. A harmadik idézett sor 
Nyugatról Kelet felé haladva sorol fel három 
országot, mégpedig úgy, hogy a latin keresztény
ség legnyugatibb és legkeletibb országa (Anglia és 
Pannónia) áll a sor élén ill. végén. A következő 
sor elrendezése ugyanez, egy déli, mediterrán 
sorozatban. Itt különösen feltűnő a protokolláris 
pontosság: Hispánia nem szerepel, mert még arab 
uralom alatt áll; „Iudaea remota" pedig a Medi-
terraneum legkeletibb fekvésű, latin keresztény
séghez tartozó állama, a nemrég létesült jeruzsá
lemi királyság. Vagyis Pannónia említése a sírvers
ben nem azt akarja mondani, hogy éppen innen 
mentek tanulók Laonba, de még csak azt sem, 
hogy Pannóniában különösképpen érdeklődtek 
Anzelm munkássága iránt. A sírvers költője e 
sorokkal azt fejezi ki, hogy az egész latin keresz
ténység tudomást szerzett Anzelm bibliamagyará
zatáról. 

Nem rokonszenves bírálói magatartás ugyan 
olyasmiről beszélni, ami a bírált munkában nincs, 
mégis szóvá kell tennem itt egy feltűnő hiányt, 
mert ez véleményem szerint összefügg azzal, hogy 
M. L. túlértékeli korai középkorunk írásos 
műveltségét. Könyvében két jelentésben használja 
a literatúra szót: a közismert „irodalom" jelen
tésen kívül sokszor - a középkori szóhasználat
nak megfelelően - „írni és olvasni tudás", ill. 
„alapvető ismeretek birtoklása" jelentésben is. E 
kettő közül elsősorban az utóbbit vizsgálja. 
Középkori irodalmunk alkotásaival viszont -
mint irodalmi alkotásokkal - nem foglalkozik 
(kivételt csak a költészettel tesz az utolsó fejezet
ben). Viszonylag gazdag latin nyelvű próza
irodalmunk: krónikák, gesták, legendák, prédi
kációk; azután egyéb, fél-irodalmi művek, mint 
törvényszövegek, oklevél-arengák - ezek a művek 
legföljebb mint művelődéstörténeti adat-források 
bukkannak föl a könyvben. Pedig jó lett volna a 
literatúra mindkét oldalát látni: azt is, hogy az 
első írástudók mire használták fel ismereteiket, 
milyen alkotásokká formálódott az a művelődési 
anyag, amelynek eredetét és Magyarországra 
jutását a könyv nyomozza. Erre azért is szükség 
lett volna, mert ez lehet az egyetlen megbízható 
próbaköve sok hipotézisnek. Például: ha már az 
államalapítás nemzedékének székesegyházi isko
láiban Priscianus Grammaticáján csiszolgatták a 
tanulók nyelvi tudását (mert Donatus már nem 
volt elég az igényeik kielégítésére, 106.1.), ha 
Esztergomban az iskolába Pseudo-Dionysiost 
tanulmányozták, akkor joggal keressük ezeknek 
az auktoroknak nyomát középkori irodalmunk 

ránk maradt alkotásaiban. De mit találunk? Ami 
valóban hatott és megfogható (jószerével még a 
13. sz.-ban is!), az a Biblia latinja, meg a liturgia 
nyelve. (Priscianust említi ugyan Hartvik, ő azon
ban nem Magyarországon szerezte műveltségét.) 

A fentiekben azt akartam néhány példán be
mutatni, hogy a 11. és 12. sz. hazai iskolázásáról 
és műveltségéről sajnos sokkal kevesebb biztos 
adatunk van, mint azt Mezey László gondolja, s a 
valóság is - véleményem szerint - sokkal kevésbé 
volt fényes. De nem tűnik meggyőzőnek a szerző 
koncepciójának másik fele sem, ti. hogy a 
13. sz.-ban kedvezőtlen fordulat következett be a 
hazai fejlődésben, s ekkor kezdődik „az egyetem 
nélküli ország" (193.1.) lemaradása, s így az 
Anjouk korára „a magyar klérus literatúrájának 
aranyfedezete, az egyetemi stúdium - a szeren
csés jogász főpapoktól eltekintve - ekkorra már 
igen vékony lett" (214.1.). Nem ezt sugallják 
Veress Endrének az olaszországi egyetemekről 
nagy szorgalommal összegyűjtött adatai, de az a 
tény sem, hogy amikor az egyetemi mozgalom a 
14. sz. második felében Közép-Európára is át
terjed, a prágai, bécsi, krakkói alapítással szinte 
egyidőben kerül sor a pécsi egyetem felállítására. 

Nem tartozik ugyan a munka fő mondanivaló
jához, de nem hallgathatom el, hogy visszatetsző 
az állandó - főképp lábjegyzetekben folytatott -
háború Mályusz Elemér ellen. Mezey László 
kritikájának fő célpontja Mályusz 1971-es 
könyve. Ennek előszavában Mályusz elmondja, 
hogy több évizeddel korábbi munkáját teszi 
közzé, anélkül, hogy az újabb szakirodalom át
tanulmányozására alkalma lett volna. Mezey 
László mégis újra és újra éppen ezt kéri rajta 
számon. A 113. oldal 57. lábjegyzetében Mezey 
László mintha saját prioritását védelmezné 
Mályuszszal szemben, ti. hogy ő figyelmeztetett 
először Fulco hospes pályájának a tanulságaira. A 
bizonygatás fölösleges: ahol Mályusz Fulcóról 
beszél, hivatkozik Mezey László tanulmányára 
(könyve 42. oldalán a 25. lábjegyzetben). 

Mielőtt befejezem, még egy szóvátennivalóm 
van: a filológiai pontatlanság. Külön-külön talán 
apróságok, de elég sok van belőlük. Néhány 
példa: A Boethius-kiadó Friedlein nevét követ
keztésen (16., 227., 264.1.) Fiedleinnek írja. Két 
egymás után következő lágjegyzetben ugyanazt a 
munkát más-más címen idézi, mintha két külön
böző könyvről lenne szó (36. 1., 65. és 66. Íj.). A 
III. lateráni zsinatot tévesen a III. Ince utáni 
időre helyezi (134.1.). Egy versről azt állítja, 
hogy „disztichonokba, »hősi versekbe« csap át", 
mintha a két versforma azonos lenne (212. L). 
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A filológiai gond hiánya különösen bántó 
néhány a munkában idézett latin szöveg fordítá
sánál. Ötlettelen, iskolásán szószerinti megoldás a 
Szent Erzsébet-himnuszban egy sor visszaadása: 
sancti regis specialis flos - szent királytól speci
ális virág (208.1.), vagy a szép Szent-Imre him
nuszban: Ave flos nobilium /sacrae stirpis virgula 
/speculum sublimium/ sanctitatis regula - a vers 
harmadik sora: fent állóknak tüköré. Törheti a 
fejét az olvasó, kik azok a „fent állók". A 
sublimis jelentése itt nyilván „előkelő" (211.1.). 
A „numerorum ratio . . . mysterium nobis osten-
dit" mondatban nyilvánvalóan nem a számok 
értelmezéséről van szó, hanem arányaikról 
(64.1.). Vannak kiadósabb félrefordítások is. Egy 
oklevélrészletet így ad vissza: Illő a királyi szent 
felséghez, hogy a tudás lakomáján táplált fér
fiakat bőkezű adományaival emelje fel. Hogy 
mivel országunk határai között ők tudásuk 
világos tanításával kiirtván a vétkeket, plántálva a 
virtusokat, úgy mint a firmámentum ragyogása, 
miként örökkévaló csillagok fénylettek, képesek 
az igazságosságra oktatni sokakat (146.1.). A 
fordításban érthetetlen okból új mondatként 
kezdett (Hogy mivel . . . ) okhatározói mellék
mondat az eredetiben világosan célhatározói, egy 
közbevetett időhatározói alárendelt mondattal, s 
kb. így fordítható: . . . emelje fel, hogy - miköz
ben az ország határai' között tudományuk 
ragyogó bölcsességével a bűnöket gyomlálván és 
az erényeket plántálván az égbolt fényeként 
sugároznak - csillagokként örök időkre fenn
maradván képesek legyenek sok embert az igaz
ságosságra tanítani. - Azimusque panis fermen-
tatur / Et peripsima, proh dolor, fit pulpa; Mezey 
László parafrázisa: a kovásztalan kenyér ízét 

Rohonyi Zoltánnak, a kolozsvári irodalom
tudósnak, az erősen és korszerűen megalapozott 
irodalomteoretikus ismeretekkel felvértezett 
irodalomtörténésznek Kölcsey-kismonográfiája 
sok vonatkozásban szerencsésebb mű, mint „A 
magyar romantika kezdetei"-ről írott, elméleti 
igényű, de szempontja által egyoldalúságba tor
kolló, mert a 10-es évek legtöbb magyar iroda
lomtörténeti jelenségén a korai romantika jegyeit 
kutató s ahol nem indokolt, ott is felismerő 
munkája. A másik műről, nagy pozitívumait is 
elismerő, polemikus bírálatot írtam pár éve a 
Tiszatáj hasábjain; most jól esik Kölcsey-könyvé-
vel kapcsolatban inkább a pozitívumokat ki

veszti és a moslék lesz kívánatos - a sorok jelen
tése viszont: a kovásztalan kenyérbe kovászt 
kevernek és a finom húsfalatból hulladék (ha úgy 
tetszik: moslék) lesz (214.1.). - A legszebb azon
ban egy Szent Ferenc-himnusz magyarítása: Er
kölcsök dísze, a kisebbek vezére, Ferenc, jutal
madat veszed, benned, mint szőlőtőben, életre 
kel Krisztus, mindennek megváltója (207.1.). Ért
hetetlen, hogy Mezey Lászlóban nem ébredt fel a 
gyanú, hogy a himnusz költője, Tommaso da 
Capua nápolyi bíborosérsek ezt a blaszfémiával 
határos teológiai lehetetlenséget nem írhatta le. 
Krisztus, a világ megváltója, a második isteni 
személy hogyan támadhatott fel egy emberben? 
Szerencsére a latin szöveget is megtaláljuk a 
könyvben: Decus morum, dux Minorum, / Fran-
ciscus, tenens praemium / In te vite datur 
vitae, / Christe Redemptor omnium. Ebből már 
világos, hogy a versszak nem Ferencet szólítja 
meg, hanem Krisztust; a fordításban némileg 
rejtélyes „kisebbek" a Ferenc alapította rend 
tagjai, a kisebb testvérek vagy minoriták; a 
szőlőtő természetesen Krisztus (vö. János evangé
lium 15, 1-5). Ily módon ekképpen lehet for
dítani: Az erkölcsök dísze, a minoriták vezére, 
Ferenc elnyervén jutalmát benned, a szőlőtőben 
életet (értsd: örök boldogságot) kap, Krisztus, 
mindenek megváltója. 

Mindennek ellenére és mindezzel együtt 
Mezey László új könyve fontos munka. Azzá 
teszi témája, azzá teszi gazdag anyaga. Aki ezután 
művelődésünk első négy évszázadával foglalkozni 
fog, az bizonyosan kezébe fogja venni, és sokat 
fog belőle tanulni - ha kritikával olvassa. 

Kapitánffy István 

fejteni. Amennyiben ezzel a művel is pole
mizálok, az is, a könyv jellegénél fogva, inkább a 
magyar Kölcsey-szakirodalommal való polémia 
lesz. Nem lehet ugyanis egy ilyen terjedelmű kis-
monográfiától elvárni, hogy gyökeresen új ered
mények sorával jelentkezzék; érdemeinek egyike 
épp az, hogy a megírásának idejéig megszületett 
magyar szaktudományi eredményeket lelki
ismeretesen számontartja, feldolgozza, nép
szerűsíti. Hogy eredetiségét miben látom, arra 
még visszatérek; de hogy az óriási anyag miatt 
szükségszerűen tömörítő gondolatmenet ennyire 
olvasmányos, élvezhető stílusban tudja csaknem 
minden részletkérdéssel kapcsolatban a lénye-

ROHONYI ZOLTÁN: KÖLCSEY FERENC ÉLETMŰVE 
Kismonográfia. Kolozsvár-Napoca 1975. Dacia K. 200 1. 
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geset közvetíteni, ez önmagában is nagy érdem, 
melyet a recenzens nem utolsó sorban pedagógusi 
minőségében tud nagyra értékelni: több év 
tapasztalatára hivatkozva mondhatja el, hogy 
egyetemi hallgatói legszívesebben Rohonyi 
Kölcsey-könyvéből tanulják a Himnusz költőjéről 
szükséges tudnivalókat. 

Amikor 1974 tavaszán lezárta kéziratát, még 
nem ismerhette Németh G. Béla és Szegedy-
Maszák Mihály Kölcsey-tanulmányait s az év
fordulós Kölcsey-füzetet; ennyivel gazdagodott 
művének befejezése óta a magyar szakirodalom 
Kölcsey-képe. Az addigi szakirodalomból elsősor
ban Szauder József munkássága volt meghatározó 
hatással felfogására; ebből származnak az elvi 
gondolatmenet egyenetlenségei is. Szauder József 
ugyanis későbbi kitűnő tanulmányai sorozatában 
sok vonatkozásban meghaladta 1955-ös Kölcsey-
monográfiájának szemléletét. Új eredményeiből 
azonban, tragikusan rövid élete miatt, teljesen új 
Kölcsey-kép már nem kerekedhetett. Nem volna 
jóhiszemű dolog Rohonyi könyvén számon kérni 
azt, amivel hazai szakirodalmunk is adós maradt: 
a Szauder életművének csúcsát képező, a 60-as 
évek második felében született - és nem föl
tétlenül Kölcsey-tárgyú - tanulmányok tanul
ságainak alkalmazását Kölcsey-felfogásunkra. De 
kétségtelen, hogy Rohonyi ezzel meg sem próbál
kozott, hanem amint ő is — műve előszava szerint 
- észrevette a szakirodalmi Kölcsey-kép törés
vonalait, e törésvonalak mentén még a főbb el
méleti problémák vonatkozásában is igyekezett 
egyénien eljárni; s ez az esetek többségében 
sikeres kísérlet is volt, néhány vonatkozásban 
eredményei azonban kevésbé kielégítőek, s ezeket 
is igyekszem majd érinteni. 

Könyve fő érdemének azonban most is azt 
tartom, amit romantika-könyvében is kiemeltem: 
a modern műelemző-eljárások tömör és szeren
csés alkalmazását a szűkös keretek között is gyak
ran megkísérelt műértelmezések során. Termé
szetesen legtöbbet e téren a nagy remekművek 
értelmezésénél nyújthat, ahol egy-egy ilyen versre 
még az adott keretek között is néha oldalakat 
fordít (Himnusz, Vanitatum vanitas, Endymion 
stb.) S nagy előnye Kölcsey-könyvének említett 
romantika-könyvével szemben, hogy az irányzati 
besorolásokkal nagyon óvatosan bánik, nem 
igyekszik bizonyos formai jegyekre azonnal az 
irányzati minősítés bélyegét rányomni. így szer
kezeti, műfaji minősítő megjegyzéseinek több
ségét szívesen fogadhatja el az olvasó. Ez a formai 
érdeklődés jó értelemben különbözteti meg 
könyvét az elsősorban és csaknem uralkodóan 

10 Irodalomtörténeti Közlemények 80/4 

eszmetörténeti érdeklődésű szakirodalmunktól. E 
mini-verselemzések sorozata biztosítja a helyes 
arányokat a kismonográfiában, mert egyébként 
nemcsak az általa felhasznált szakirodalom érdek
lődése, hanem a Kölcsey-oeuvreben az elméleti 
anyag nagyobb súlya is magától értetődően vonja 
a figyelmet a gondolkodó Kölcseyre; nem az a 
követendő példa, ha Kölcseyben szinte csak a 
Himnusz költőjét tartjuk számon, hanem ha a 
maga korában páratlan jelentőségű elméleti 
munkásságát is becsülendő örökségként őrizzük. 

Ha az elismerések után sorra veszem azokat a 
momentumokat is, melyekkel szemben némi 
fenntartásaim lehetnek, akkor elsősorban itt is az 
irányzati besorolás kérdéseit kell érintenem. Mint 
említettem, Rohonyi Kölcsey-könyve szeren
csésen kerüli el azt a szemléletmódot, mely másik 
könyvét jellemezte, félig-meddig az elérendő 
célnak s ezért értékmérőnek tekintve az egyes 
művek vagy tárgyalt életművek romantikus-
ságának fokát. De e művében is a korai Kölcsey-
líra szakaszait - ellentétben a magyar szak
irodalom túlnyomó többségének felfogásával, 
mely e verseket szentimentálisaknak nevezi - a 
szubjektív romantika kategóriájával jellemzi s ez 
egyik kritikusának ellenérzését ki is hívta. Ha 
pontosak akarunk lenni, a szubjektív romantika 
fogalmát, mint az ún. korai romantika egyik 
jellegzetes vonását joggal különíthetjük el az 
ún. objektív romantikáétól, vagyis a romantika 
második nemzedékének művészetétől és világfel
fogásától. A kategória használata tehát jogos; 
csupán az a kérdés, hogy a korai Kölcsey-líra 
jellemzésére alkalmas-e. Kölcsey maga mindig 
szentimentalizmusról beszélt - ez igaz - de a 
szentimentalizmus fogalmán, schilleri értelemben, 
az antikvitás utáni kor ideális művészetét értette, 
tehát ugyanazt, amit a Schlegel-fivérek a romanti
kán. Ha nem a korabeli tudatban is létező irány
zati kategóriákhoz akarjuk hozzávetni e lírát, 
hanem irodalomtudományunk mai fokán ki
alakult kor- és irányzatjelző fogalmainkhoz, úgy 
érzem a korai Kölcsey-lírát (mint példái, Matthis-
son, Hölty stb. is jelzik) inkább a Sturm und 
Drang-jellegből alig kibontakozó preklasszikus 
lírának kellene látnunk. Mint ahogy azután a 
20-as évekre látszólag teljesen kibontakozott 
romantikájában is nagyobb nyomatékkal kellene 
észrevennünk a kései Szauder-tanulmányokban 
oly gyakran hangsúlyozott neoklasszicizmus 
jelenlétét. Mennyire meggondolkoztato ebből a 
szempontból, hogy az érett Kölcsey lírájának leg
nagyobb remekei nem vallomáslírai művek, 
hanem szereplírai jellegűek (a már említett 
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Himnusz, Vanitatum vanitas, Endymion, a 
Zrínyi-versek stb.). 

De ha tanulmányait vesszük sorra, ott is ki
mutatható, és Fenyó' István könyve sok vonat
kozásban ezt be is bizonyította, hogy a neo
klasszikus ízlés mily mértékig nyomta rá bélyegét 
irodalomszemléletére. A mérsékelt zsenikultusz
ból romantikára következtetni enyhe túlzás, ez 
már a kor közhelye s magától értetó'dó' szerepe 
van a weimari neoklasszika alapműveiben is. A 
Kazinczy-féle fordításprogrammal szembe
szegezett eredetiség-követelmény sem feltétlenül 
romantikus, mint ahogy a fordításprogramot 
klasszicistának nevezni is merész dolog. A roman
tikusok jóval többet fordítottak a németeknél, 
mint a klasszikusok. Kölcsey bírálatainak 
nemcsak példája volt Schiller két recenziója, 
Bürgerről és Matthissonról; szemléletükön is 
dominál a klasszicizmus, hol iskolásabb, hol 
modernebb változataiban. A 20-as évekbeli nagy 
esztétikai tanulmányaiban (melyek közül a 
Korner Zrínyijéről nem annyira tragikumelméleti, 
mint inkább a történeti tragédia kérdéseivel fog
lalkozó írás) inkább Lessing és az ő arisztoteliz-
musa dominál, mint a romantika drámaelmélete. 
Ami pedig nagy történetfilozófiai tanulmányait 
illeti, a Töredékek a vallásról történetszemléle
tének evolucionizmusa inkább a felvilágosodásé, 
mint a romantikáé. E két korszak és irányzat 
ugyanis egyaránt a revolucionizmus ellensége 
volt, de míg a romantikára többnyire a középkor 
idealizálása volt jellemző, addig Kölcsey tanul
mánya a középkort sötét korszaknak tekinti, s a 
reformációval azért fordul szembe, mert az a 
katolikus egyház elvilágiasodó fejlődésének, a 
reneszánsznak a folyamatát szakítja meg, löki 
vissza a vallási fanatizmus korszakába. Szubjektív 
vallásossága is inkább a Rousseauéhoz hasonlít, 
mint Schíeiermacheréhoz. Ami pedig a 20-as évek 
nagy történetfilozófiai és kultúrpolitikai tanul
mányát, a Nemzeti hagyományokat illeti, azzal 
kapcsolatban úgy érzem, Rohonyi is túlzottan 
előtérbe állította a népköltészet kérdését. A 
tanulmány szövegének az a része, mely a nép
költészettel foglalkozik, valóban romantikus 
gondolkodó hatását mutatja, Friedrich 
Schlegelét. De épp a Schlegel-fivérekről köz
tudomású, hogy a népköltészet kultuszát milyen 
ironikus fenntartásokkal fogadták (ld. reagálá
sukat a Des Knaben Wunderhorn-ra). 

Friedrich Schlegel a korai romantika fenn
tartásait még a nagy kontroverziója utáni évtized
ben is őrzi, híres bécsi előadásaiban ezeket írja: 
„Die Volkslieder sind als einzelne poetische 

Anklänge einer der Poesie günstigem Vorzeit von 
grossem Werth; doch ist es an sich immer nicht 
das rechte Verhältniss, wenn die Poesie, welche 
den Geist und das Gefühl der gesammten Nation 
ergreifen, rege erhalten, und weiter entwickeln 
soll, dem Volke allein überlassen bleibt. Auch 
werden solche einzelne verlorne poetische 
Anklänge, mit der Zeit immer mehr unverständ
lich; sie finden sich am häufigsten bei solchen 
Nationen, deren Sinn zwar poetisch ist, deren 
Poesie, Sage und ganze National-Erinnerung aber, 
etwa durch lange Bürgerkriege, oder durch eine 
allgemeine Erschütterung und Veränderung der 
Denkart, unterbrochen und zerstückelt worden 
ist". S egy másik helyen még világosabban: „Ich 
habe schon mehrmals meine Ueberzeugung 
geäussert, dass ich aus das Dasein einer 
Volkspoesie immer nur als einen Beweis von 
Zerrüttung und Auflösung der wahren Dichtkunst 
ansehen kann; denn diese soll nicht aus
schliesslich dem Volke so wenig, wie den 
Gelehrten überlassen sein, sondern dem Volke, 
den Gebildeten, und der gesammten Nation 
gemein sein." 

A gyakran emlegetett Kölcsey-idézet („Úgy 
vélem, hogy a való nemzeti poézis eredeti szikrá
ját a köznépi dalokban kell nyomozni. ..") e 
Schlegel-gondolatok fényében más megvilágítást 
nyer s megmagyarázza: miért volt Kölcsey 
annyira elégedetlen a korabeli magyar népdalok 
eszmei és művészi színvonalával, miért kívánta 
őket felemelni a nemzeti tudat szintjére. 

E néhány gondolat, ismétlem, nemcsak Roho-
nyinak, hanem a könyve születése idejéig kelet
kezett csaknem teljes Kölcsey-szakirodalomnak is 
szól. Ügy érzem, e kérdőjelek irányában jó volna 
újragondolni egész Kölcsey-képünket. 

A könyv két kisebb tévedésére is hadd hívjam 
fel a figyelmet: 

1. a 30. lapon ezt olvashatjuk: „Eschenburg 
gyakorlati esztétikájának ismeretére már 
Jancsó Benedek figyelmeztetett - jó tudni azon
ban, hogy ez a mű magyarul 1817-ben jelent meg, 
a romantikába való átfejlődést támogatva!" Az 
nem csoda, hogy az eleinte Csokonaiért rajongó, 
debreceni diák műveltségével kapcsolatban 
Eschenburgot megemlíti, de nem az ő könyve 
jelent meg 1817-ben magyarul, hanem, mint 
ahogy ezt Rohonyi is nagyon jól tudja roman
tika-könyvének 180. lapján, Eberharde. Egyéb
ként mind Eschenburg, mind Eberhard művének 
megjelenési ideje 1783, s ha Eberharde gondolati 
értékben jóval jelentősebb is, olyannyira, hogy 
nevére nem utalva ugyan, de Kant is arra mél-

538 



tattá, hogy egyik tételével vitázott a Kritik der 
Urteilskraftbaii. Mégsem megy túl ez a mű sem a 
kései felvilágosodás gondolatvilágán, csupán -
Herder hatására reagálva - az asszociációs 
pszichológiai alapú esztétikát haj Htja át az alko
táslélektaniba, ezért nehéz volna beleérteni a 
romantikába fejló'dést eló'mozdító jelleget, mint 
ahogy Rohonyi és magyar szakirodalmi mintája is 
teszi. 

2. A 89. lapon a Dobozival kapcsolatban 
említi: „Kölcseytől mi sem idegenebb, mint a 
német romantika múlt-dicsőítése." Az a múlt-
dicsőítés, amelytől ő elfordul, inkább Kisfaludy 
Sándoré, mint a német romantikáé s mikor létre-

Volt: egy kitűnően szerkesztett, marxista 
szellemiségű napilap, amely a két világháború 
közötti nehéz évtizedekben jelent meg - Ameri
kában. S nemcsak politikailag játszott ki
emelkedő szerepet. Irodalomtörténeti szempont
ból is a legfontosabb források közé tartozik. A 
Tanácsköztársaság leverését követően Bécsben, 
Berlinben is voltak szerkesztői, akik frissen, 
mozgékonyan közvetítették New Yorkba az 
európai emigráció alkotásait. S utóbb a párizsi és 
moszkvai csoportokkal is sikerült szoros, munka
társi kapcsolatot kiépíteni. Ezért túlzás nélkül 
állítható: az Új Előre - mert erről a lapról van 
szó - valóságos kincsesbánya, amely szinte szám
lálatlanul őrizte meg számunkra szocialista emig
rációnk - sok esetben: még ma is elefeledett -
alkotásait. 

S ezért túlzás nélkül állítható az is, hogy a 
kötet összeállítója, Kovács József úttörő munkát 
végzett, amikor kiemelte az ismeretlenségből 
sajtótörténetünk e területét, s bő válogatásban 
ízelítőt adott az említett irodalomból. 

Feladatát példamutató mélységben és széles
ségben végezte el. Mindenekelőtt azzal, hogy nem 
csupán a központi jelentőségű Új Előrével foglal
kozott, hanem számba vette a lap elő- és utó
életét is. A kötetet akár az amerikai magyar sajtó
történet kézikönyveként is forgathatjuk, hiszen 
filológiai aprómunkával eleveníti meg az egész 
munkássajtó létét, működését: az 1895-ben 
indult Amerikai Népszavától az 1952-ben 
alapított Magyar Szóig. S nemcsak az Új Előre 
közvetlen előzményét dolgozza fel, hanem azokat 

jön Kisfaludy tollán regéiben (1807-ben jelentek 
meg), még nem állhatott a német romantika 
hatása alatt, legfeljebb a német Sturm und Drang 
leszálló javainak, a rémromantikus drámáknak és 
elbeszélő műveknek hatása alatt, amit azonban 
megint nem volna helyes a romantika számlá
jára írni. 

A bírálónak tiszte a bírálat, ezért néhány ki
fogásom is felsoroltam. Mégis az a meggyőző
désem, bár sok olyan jó népszerűsítő tudományos 
munka születnék itthoni tudósaink kezén, mint 
Rohonyié. 

Csetri Lajos 

a hetilap-kezdeményezéseket is (Népakarat 
1903-1911, Előre 1905-1911, Testvériség 
1911 — 1913), amelyek fúziójából a napilap Előre 
(1919-1921) létrejött. S kitekint a vele pár
huzamosan megjelenő polgári napilapokra 
(Szabadság, Amerikai Magyar Népszava) és 
polgári radikális hetilapokra, folyóiratokra is (4z 
Ember 1926, Harc 1941, Magyar Fórum 1942). 
Nem beszélve az Előre által közzétett kulturális 
szemléről, az Előre Képes Folyóiratról 
(1916-1918) és a kommunista sajtó közvetlen 
előzményét alkotó Bérmunkástól (1917-1919). 

S hogy a távlatoknál maradjunk: a bevezető 
felvillantja előttünk a kontinens múlt századi 
magyar sajtójának kezdeteit is: A Kossuth 
amerikai körútjával kapcsolatos Magyar Szám
űzöttek Lapját (1853), majd a Magyar Amerikái 
(1897) s a századforduló gazdag kibontakozását, 
amely az Amerikai NemzetőriQl (1884-1898) 
kezdődött. 

S ezek után csak természetes, hogy kitekintést 
nyújt az Új Előre Kanadából történt kitiltása 
(1929) után megalakult Kanadai Magyar 
Munkásra, az Új Előrével párhuzamosan meg
jelenő művészi szemlére, a Kultúrharcra 
(1931-1935), majd az Új ElőréX felváltó Ameri
kai Magyar Világ (1937-1938) és Magyar Jövő 
(1938) című népfrontos napilapokra. 

S mindezt nem a szorgos regisztráló szak
barbárságával teszi. Felmutatja a lapok mögött 
álló társadalmi, politikai csoportosulások, pártok 
törekvéseit, rétegződéseit, s tágabb értelemben az 
egész amerikai magyar emigráció létrejöttét, 

KOVÁCS JÓZSEF: A SZOCIALISTA MAGYAR IRODALOM DOKUMENTUMAI 
AZ AMERIKAI MAGYAR SAJTÓBAN 1920-1945 
Bp. 1977. Akadémiai K. 438 1. 
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osztályhelyzetét, s annak szociális és etnikai vál
tozásait. 

Figyelme középpontjában természetesen a 
munkásmozgalom áll, s azon belül is külön hang
súllyal szól a kulturális munkáról, amely az 
1900-ban alapított Általános Munkás Beteg-
segélyzőben folyt, s amelynek meghatározó jelen
léte az 1902-ben megváltozott új elnevezésben, a 
Munkás Betegsegétyző és Önképző Szervezetben 
is kifejezésre jutott. Ilyen előzmények után jött 
létre 1913-ban - a huszonöt évig fennálló -
Előre Műkedvelő Kör, amely utóbb az Új Előre 
kulturális, politikai, sőt anyagi bázisává vált. 

Kovács József hosszabban időz az Új Előre 
létrejöttének körülményeinél. Leírja azt az áldo
zatos munkát, amelyet szerkesztői: Kövess Lajos, 
Lékai János, Bebrits Lajos, majd Gyetvai János 
végeztek. Ami messzemenően nem csupán a 
szerkesztést jelentette, hiszen valamennyien aktív 
politikusként is dolgoztak; állandóan járták a 
magyar településeket, s az írást gyakran válto
gatták a szervezőmunkával és a napi agitációval. S 
az is természetes, hogy a kötet összeállítója rész
letesen leírja azt a közművelődési közeget is, 
amely szerves kiegészítője volt a politikának, s 
amely ekkor a húszas évek elején a proletkult 
jegyében folyt. 

Előszava több helyütt is hangsúlyozza az 
amerikai proletkult megkülönböztető sajátos
ságát: azt, hogy a Szovjetunió azonos elnevezésű 
szűk, szeparatista mozgalmától eltérően tovább 
vitte, átértékelve felhasználta a korábbi munkás
művelődés hagyományait; az önképzés, a szín
játszás és az irodalom felkarolásával szolgálta azt 
a harcot, amelyet a kommunista párt a munkás
osztály korszerű marxista tudatáért és politikai 
mozgósításáért folytatott. 

E gazdagon megrajzolt hordozó közegbe ágya
zottan mutatja be Kovács József érdeklődésének 
alapvető tárgyát: az amerikai magyar szocialista 
irodalmat. Módszerének legjellegzetesebb vonása, 
hogy a tárgyalt jelenségkört folyamatában 
ábrázolja: szüntelen változásában, kibonta
kozásában, majd lassú sorvadásában. A bevezető 
tanulmány és az azt kiegészítő antológia többféle 
metszetét adja ennek a folyamatnak. Az első -
tematikus, és alapjában véve három részre tago
lódik. Mint a nyitó fejezet: Ideértünk hát Ameri
kába és az azt követő ciklus: Magyarok az új 
hazában címei is mutatják: az össszeállító az 
amerikai magyar szocialista irodalom meghatá
rozó vonásának az emigrálás és a beilleszkedés 
élményeinek megszólaltatását tartja. Ezzel egyen
rangúnak - ha nem erősebbnek - kell látnunk 
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azonban ennek az irodalomnak korábbi kötő
dését is, amely azt a kényszerűen elhagyott hazá
hoz és az átalakításáért folytatott forradalmi 
harchoz fűzi (Hazám földjén, A forradalom mégis 
a mienk). A harmadik tematikai egység (Irodalom 
és művészetszemlélet, írók - könyvek) az el
méleti és kritikai írásokat gyűjti egybe. 

A folyamat megjelenítésének másik metszete 
- műfaji. A szerző a kezdetben domináló riport 
és a líra, majd a prózai művek és drámai alkotá
sok körülírásával érzékelteti a kibontakozás és a 
meggy ökeresedés állapot-változásait, kiemelve 
ugyanekkor ennek az irodalomnak társadalmi, 
közvetlen tudatformáló szerepét, irányzatosságát. 

A harmadik metszet a portrék felsorakoz
tatása lenne. Ez azonban eléggé hézagos. Lékai 
János, Egri Lajos, Bálint Imre, Olexo Endre, 
Nagy Jenő, Varga József - és a kezdeteket 
jelentő Abet Ádám esetében a főszövegbe ágya
zott kisebb kitérők megvilágítják ugyan ideológiai 
fejlődésük és írásaik jellegzetes vonását, de nem 
eléggé láttatják az életutak, életművek egészét. 
Nem a jó értelemben felfogott folyamat mester
séges feldarabolását hiányoljuk, hanem azokat a 
filológiai holdudvarokat, amelyek teljessé tennék 
a portrékat, s amelyek - akár jegyzetapparátusba 
építve is - tárgyszerűen elégítenék ki az olvasó 
kíváncsiságát. Hiszen nem általánosan ismert 
szezőkről van szó, hanem olyanokról, akiknek 
java része hiányzik a közkézen forgó lexikonok
ból. (Szívesen olvastunk volna például többet az 
előbb felsoroltak, de akár Illés (Komor) Ágota, 
Moór Péter, William Weinberg stb. életéről, 
munkásságáról is, hiszen a kor gyakran publikált 
szerzői voltak, s nem egy alkotásuk átkerült az 
európai munkás-sajtóba is.* 

*Itt a portrék kérdésénél említjük meg, hogy 
a Lékai Jánossal és Gyetvai Jánossal foglalkozó 
részeknél bizonyos aszinkron tapasztalható a 
művek bemutatásában. LÉKAI Vörös és fehér, 
GYETVAI Egy éjszaka, Zsüpka Eszter és Ádám 
Péter című regényei valóban az Uj Előrében jelen
tek meg. Megírásuk azonban korábbra, még szer
zőik európai tartózkodásának idejére esik, s így 
nem sorolhatók közvetlenül azok amerikai pálya
képéhez. 

Igen jól sikerült viszont Bálint Imre, Egri 
Lajos és Olexo Endre egy-egy pályaszakaszának 
rajza. 

Végül itt jegyezzük meg, hogy az írók, köny
vek fejezetben szereplő Bíró Károly álnevet a har
mincas években, tudomásunk szerint Réz Andor 
használta. 



Negyedik metszetnek a folyamat ideológiai 
elemzése kínálkozott, s mint már jeleztük, 
Kovács József a bemutatott irodalomnak ezt a 
vonatkozását alapvetó'en a proletkult mozgalomra 
vezeti vissza, pontosabban: annak „amerikai" vál
tozatára, amely szélesebb, mélyebb e fogalom 
megszokott, illetve elfogadott értelmezésénél. 
Tanulmánya e terminuson belül maradva vázolja 
fel a fejlődésnek azt az ívét, amely a valóság 
érzelmi telítettségű, messianisztikus s nem 
egyszer jelszószerű és sematikus megragadásától a 
nyugodtabb, árnyaltabb, tárgyszerűbb, realisz
tikusabb megjelenítés felé vezet. A változás, a 
tendencia leírásával egyet kell értenünk, de 
hiányoljuk, hogy azt nem differenciálja termi-
nológiailag is; azt ti. hogy bevezetőjében a korai 
proletkult alkotások nem különülnek el a 
későbbi, ún. proletárirodalom termékeitől. 
Holott ez a fogalom ma már általánosan el
fogadott szakirodalmunkban, - s az antológiában 
bemutatott alkotások jelentős része ebbe a kate
góriába sorolandó. Kár, hogy a szerző ebben a 
kérdésben nem tudta (vagy nem kívánta) elhatá
rolni magát a műveket hordozó kulturális mozga
lom önmegnevezésétől. Hiába élt ui. Amerikában 
még a húszas évek végén, sőt a harmincas évek 
elején is tovább a proletkult-kifejezés - az általa 
jelölt művek, jelenségek tartalma már régen 
túlnőtt e fogalom általánosan elfogadott jelen
tésén! 

Végül megjegyezzük, hogy a kötet előszava -
de mindenekelőtt a hozzá csatlakozó antológia -

A Nyelvemléktárban megjelent kódexeket 
újból ki kell adni! - számtalanszor elhangzott 
már ez e folyóirat hasábjain. 

A háború alatt, 1942-ben indult Codices 
Hungarici sorozatban eddig hét kötet jelent meg, 
az utolsó 1971-ben. A hosszú, kilenc éves szünet 
után a látszólag elakadt sorozat helyére már más 
szerkesztői elgondolásokkal, bár - mint Molnár 
József előszavában írja - , a Codices Hungarici 
„eredeti célkitűzéseit mérvadónak tekintve", 
újabb lépett. 

Első közrebocsátott kódexünk mindjárt egy 
régi magyar bibliofília, a Festetics-kódex, amely 
Magyar Berúgna számára 1493 táján a nagy-
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valójában véve kevesebbet ad, mint amit a cím 
ígér: a szocialista magyar irodalomba beleértve az 
Európában élt emigráció alkotásait is. Kovács 
József figyelmét elsősorban a „helyi" vonatkozá
sok kötötték le, s ez elkerülhetetlen arányeltoló
dásokhoz vezetett. Igaz, a kötet függelékében 
közölt bibliográfiai összefoglaló regisztálja Balázs 
Béla, Barta Sándor, Gábor Andor, Hidas Antal, 
Illés Béla, Illyés Gyula, Kahána Mózes, Karikás 
Frigyes, Kiss Lajos, Lányi Sarolta, Lengyel 
József, Mácza János, Magyar Lajos, Matheika 
János, Zalka Máté írásait. Újraközléseikkel 
azonban a kötet összeállítója nagyon szűk
markúan bánt. Holott jelentős részük - elég itt 
Balázs Béla, Barta Sándor, Illyés Gyula vagy 
Mácza János verseire, elbeszéléseire utalnunk -
egyedül itt, az Új Előrében lelhető fel, és újbóli 
publikálásuk rendkívül hasznos és érdekes lett 
volna. S különösen mostohán bánt Kovács - még 
a bibliográfiában is! - Gábor Andor írásaival, 
kizárva közülük a húszas évek első felének publi
cisztikáját, amelynek tekintélyes hányada ma 
még szintén ismeretlen. Sajnálatosnak tartjuk ezt 
a kényszerű szűkítést, amit talán a kiadás lehető
ségei írtak elő, mert az amerikai magyar munkás
sajtó anyagában a nem amerikai emigráció írásai 
legalább olyan fontos, - ha nem fontosabb -
szerepet játszottak, mint a „helyi" irodalom. 

A kötet - az Irodalom-Szocializmus sorozat 
többi kiadványához hasonlóan - egyik alapvető 
forrása a további kutatásoknak. 

Botka Ferenc 

vázsonyi pálosoknál készült. Gazdagon díszített 
levelei firenzei mintát követnek, címlapja Kál
máncsehi Domonkosnak a budai műhelyben 
készült, s "Franciskus de Kastello Ithallico" milá
nói miniátor által illuminált breviáriumával roko
nítható. Kár, hogy a kiadás az illuminátor munká
ját igen kevéssé hűen adja vissza. A kódex azonban 
képzőművészeti érdekessége mellett igen fontos 
nyelvészeti, irodalmi és művelődéstörténeti 
beccsel is bír. 

Egy Marianumot kaptunk kézhez. A kódex 
szerkezetének kialakulása a korai középkorba 
nyúlik vissza. A szerzetesek zsolozsmájának rend
jét Szent Benedek (f 543) szabályozta a Regula 

FESTETICS-KÓDEX 
Eötvös Lóránt [sic) Tudomány Egyetem [sic] Magyar Kódexek I. Szerkeszti: Molnár József. A 
fakszimile szövegét gondozta Molnár József. Bp. 1977. [1979.] (Kiadó: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti 
Tanszékcsoport) 1 számozatlan + 6 számozott + 418 számozatlan lap. 
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monachorumban. Nagy Károly fiának, Jámbor 
Lajos tanácsadójának, Anianei Szent Benedeknek 
(750-821) rendi reformja - mivel az eredetileg 
laikus szerzetesi közösségekből az angolszász 
térítés idején papi szerzet lett, s a testi munka is 
megszűnik a monostorokban - a liturgiát helyezi 
előtérbe, s a hivatalos karimához különféle ki
egészítéseket: lépcsőzsoltárokat, bűnbánati zsol
tárokat kapcsol. A boldogságos Szűzhöz fohász
kodó officiumi részek a X. században tűnnek fel, 
ezek recitálása a montecassinói bencés apátságban 
a szerzetesek egyik fő feladata lett. Elterjedé
süket azonban elsősorban Szent Ulrichnak 
(f 973) és a verduni püspöknek, Berengarnak 
(t 962) köszönhetik. A pápai approbatiót 
II. Urbán adta meg, s a karra kötelezetteknek 
előírta, hogy a keresztes hadjárat sikerének érde
kében ezt az ájtatosságot is elvégezzék. Ez, vagyis 
az Officium parvum Beatae Mariae Virginis volt 
az, amely a későbbi világi imakönyveknek, -
amelyek addig csupán a zsoltárokat tartalmazták, 
- a hóráskönyveknek alapjául szolgált. A 
XIII. században önállósul a Boldogságos Szűz 
Mária kis officiuma, leválik a hivatalos breviá
riumról; recitálását már nemcsak a szerzetesek, a 
világi papság, hanem a laikus világiak is végzik. A 
ma ismert hóráskönyveknek legkorábbi példánya 
az oxfordi William de Brailes műve, a Hours of 
the Sarum Use (British Library, Add. ms. 49999). 

A hóráskönyvek általában megtartották a 
breviárumok főbb elemeit, jóllehet ezek a Feste
tics-kódexből hiányoznak. Nem találjuk meg 
benne az egyházi év ünnepei között eligazító 
kalendáriumot, a sequentiákat, az Obsecro te s 
az O intemerata imádságokat, a Keresztfa, a 
Szentlélek és a halottak zsolozsmáját, a Minden
szentek litániáját, a szokásos evangéliumi részle
teket sem, hiszen ezen imakönyvek felépítését 
nem szabályozták központilag. 

A hóráskönyvek elterjedésének rendkívül 
kedvezett az éppen akkoriban alakuló bencés 
obláták, a franciskánus, dominikánus, és pre
montrei rend körül csoportosuló harmadrend s a 
begina-mozgalom kiteljesedése. A devotio 
moderna megtalálja stílusát a kései gótika indázó 
hajtásainak, a style-flamboyant-nak édességes 
imáiban, amelynek sötét ellenpontjai a 
„Afemenío morf elmélkedések. 

Mária kis officiuma inkább kedvezett az 
egyéni kegyességnek, a pia exercitianak, mint a 
már merev, hivatalos breviárium. A világiak 
Máriához fohászkodnak, „hiszen hatalmasabb ő 
minden szentnél, s mégsem oly ijesztő, mint a 
Mindenható. Mint Istenszülő különös befolyással 

van fiára, s különös helyet foglal el az Isten és az 
emberek között". Szent Bernát szerint: „Krisztus 
azt akarja, hogy mindent Mária által nyerjünk". 
A katolikusok nem is kerülhetik el emiatt a 
protestánsok vádjait, amit Pázmány így idéz: „a 
psaltériumot is Máriának berberélitek". A Maria-
num zsoltárai nem Krisztus passiójához kap
csolódnak, hanem az új Éva, a Dei Genetrix életé
nek epizódjait követik: a laudes Mária látogatását 
Erzsébetnél, a vesperas az egyiptomi menekülés 
történetét idézi. A napközi kisebb imaórák, a 
tertia, a sexta -és a noná pedig szabadon vagy a 
Szentlélek műveire utalnak, vagy a Szenthárom
sághoz szólnak. S így volt ez a collectákkal s 
a magánimádságokkal is. A Festetics-kódex col-
lectái szintén eltérnek a hivatalos szövegektől, 
Mária helyett Szent Annához fohászkodnak. 
Magánimái aránylag pontos fordításban zHortulus 
animae és az Antidotarius animae c. XV. századi 
gyűjteményekből származnak, átveszik azok bur
jánzó, retorikus díszítettségű édességes stílusát. 

De már más szellem is betör közéjük. A 
kódexnek nemcsak a Corvinákkal vetekedő díszí
tése mutat reneszánsz jelleget, hanem - mint 
Horváth János írja - ,,himnuszfordításainakjám-
bikus lejtést mímelő alakja is" humanista öntudat
ra utal. Az Ave maris Stella átültetése magyarra 
Nyéki Vörös fordítását előlegezi, míg a Mementó 
salutis auctor variánsai a szöveggel való - nem túl 
sikeres - küzdelem nyomait mutatják. Az igazi 
meglepetést a kötelező Septem psalmi poeniten-
tiales okozzák, ugyanis helyükön nem a VI., 
XXXI., L., Cl., CXXIX. és a CXLII. zsoltárt 
találjuk, hanem Petrarcának a „Penytencya tar-
thafarol walo" pszalmuszait. Ezek realisztikus ké
pei a természetben felfedezett Istent idézik, az 
Istent, aki az emberért munkálkodott: „Te én
nekem idők változásait teremted! . . . Tiszta időt 
és fellegeket te tettél, szeleket és esőket. Földet 
vizekkel bétakartál, tettél hegyeket Is tengereket, 
völgyeket és egyenességeket, kútfejeket, álló
vizeket és folyóvizeket... Ezeket. . . sokképpen 
megékesíted: zöld fivekkel megruházád mezőket, 
hegynyakakat megválogatál virágokkal és az erdő
ket ágaknak levelivel. Megfáradtaknak nyugalmat 
csináltál, meghevölteknek fáknak árnyékit, és 
mulatságra gyenyerő mulatóhelyeket.. ." (V. 
Kovács Sándor olvasata). 

Rimay gyakran citált mondata: „Mutat
hatnék Mária király és királné Asszony kézibe 
forgott... Imádságos Magyar Könyvecskét...", 
arra a nyilvánvaló tényre figyelmeztet, hogy 
nemcsak a rejtélyes sorsú Berúgna asszony imád
kozta a Marianumot, hanem más világiak is, ha 
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több magyar nyelvű példány e korból nem is 
maradt ránk. A szakirodalom ugyan tudni véli, 
hogy a „nihai Kenézsy Pál társa" eme imakönyvé
nek lenne egy másolata s egy kései kiadása, azon
ban ez nem áll. 

Az 1643-as pozsonyi Officium B. M. Virg. 
(RMK I. 745.) nem azonos a most közreadott 
hóráskönywel, hanem - mint azt Holl Béla, a 
Festetics-kódexszel való netáni összefüggést 
ugyan nem említve, bebizonyítja (MKsz 1957. 
59-61.) - Draskovich János horvát bán és 
magyar nádor fordítása. 

Egy másik tévedést is el kell oszlatnunk. A 
Melich János által felfedezett s Vásárhelyi-
másolatnak elnevezett kézirat (NyK 1900. 
350-352). sem a nagyvázsonyi pálosok írta 
kódexről készült, hanem — amennyire a rendel
kezésünkre álló gyér adatok alapján megállapít
ható, például az adventi matutinum invitatoriuma 
utáni szokatlan antifóna azonosságából — az a 
Draskovich-fordítással tart rokonságot. 

Arra azonban, hogy a magyar Marianum a 
főúri asszonyok körében közkézen forgott, leg
inkább a Festetics-kódex a legjobb példa, hiszen 
már maga is másolat, bár ezt sajnos sem a mostani 
kiadásból, sem a sokat kárhoztatott Nyelvemlék
tárból nem lehet eldönteni. Ám a Volf György 
által felsorolt íráshibákon kívül — mint arra 
Mezey László figyelmeztetett - van egy eddig 
kellően meg nem vizsgált külső érv is a Festetics
kódex másolt volta mellett. Az tény, hogy a 
másolás helye „őnagysága vázsonyi klastromá-
nak" scriptóriuma. Éppen ezért igen feltűnő az a 
körülmény, hogy Magyar Berúgna hóráskönyve -
a közhiedelemmel ellentétben — nem a pálos 
breviárium megfelelő részének fordítása. Vizsgá
lódásaim eredményeképpen elmondhatom, hogy 
ez a Marianum a Breviárium Albense (XII. sz.) 
szövegcinek felhasználásával a Breviárium Colo-
cense és a Breviárium Zagrabriense rendjét követi, 
és semmiképpen sem az egymással majdnem 
azonos esztergomi és pálos breviárium fordítása, 
így a kódex szövege messzemenőkig megegyezik 
a már említett Kálmáncsehi Domonkos székes
fehérvári prépost breviáriumával (Bibi. Hung. 
c. 1. m. ae. 446. fol. 60-68.) s a Gondán Felicián 
által forrásul megjelölt Nagylaki István székes
fehérvári és bácsi kanonok zsolozsmáskönyvével 
(Bibi. Nat. Hung. c. 1. m. ae. 343. fol. 486-496.). 

Nagyon logikus és valószínű, hogyha a 
kódexet a remeteszerzetbeliek fordítják, akkor a 
saját breviáriumuk Officium BMV-ét magyarí
tották volna. Mindezek alapján - a könyv tulaj
donosának udvari kapcsolatait is számításba véve 

- egy világi klerikusok, esetleg világiak által for
dított, másolt, az udvari s a főúri körökben hasz
nált mintapéldány létét kell feltételeznünk. 
Mindenesetre megfontolandó még, hogy miért 
éppen a régebbi magyar úzust követi a kódex, s 
miért nem a modernebb Breviárium Strigo-
nienséét. A „nullius" rangú, tehát a pápának köz
vetlenül alárendelt székesfehérvári prépostság és 
az újabb alapítású kalocsai érsekség egyaránt Esz
tergomtól való függetlenségét dokumentálta az 
esztergomi újításokat nem követő, régi liturgikus 
gyakorlat megtartásával. Ha a Marianum fordítása 
az 1490-es években készül, akkor legvaló
színűbben a kalocsa—fehérvárinál modernebb 
esztergomi rítus a forrása. így azonban meg kell 
kockáztatnunk egy feltevést, nevezetesen azt, 
hogy a Festetics-kódexbeü Boldogságos Szűz offí-
ciumának a székesfehérvári királyi bazilika breviá
riuma szolgált - esetleg még az Árpád- vagy az 
Anjou-korban - forrásul. Természetesen ez nem 
érvényes a Festetics-kódex minden részére, 
csupán az Officium benedicte virginisie. A Pet
rarca-féle bűnbánati zsoltárok, amelyekről az első 
híradás 1367-ből származik, miként fordításuk 
gördülékenyebb stílusa és modernebb nyelvezete 
is mutatja, csak később kerültek be a minta
példányul szolgáló kódex szerkezetébe. Ennek 
bizonyításához azonban elkerülhetetlenül szük
séges a kódex íráshibáinak, interpolációinak, 
hangtörténetének nyelvészetileg és paleográfiáikig 
alapos vizsgálata. 

A kritikai kiadások értékét elsősoron az hatá
rozza meg, mennyire pontosak, a fakszimiléét az, 
mennyire hű az eredetihez. 

Amikor a Festetics-kódex hasonmás-kiadását 
használatba vesszük, mindenekelőtt az eredeti 
kéziratban az egymást ma is hibátlanul követő 
levelek rendjét kell példányunkban újból helyre
állítanunk. Mivel könyvünk lapjai számozatlanok, 
a levelek identifikálásához - a könnyebbség 
kedvéért, a recto-verso sor helyett - a XVII. 
századi kéz helyes lapszámozását használtam fel. 
A XVII. századi paginák a kiadásban így követik 
egymást: 1 . . . 138, 141 . . . 307, 308, 307, 
308 . . . 361, 366, 363, 368, 365, 362, 367, 364, 
369, 370, 369, 370. . . 384, 389, 386, 
387 . . . 393, 395, 397, 394, 399, 396,139, 140, 
398, 400 . . . Itt kell megemlítenem, hogy a ki
advány előszavával ellentétben, a kódex 209 
számozott és egy számozatlan (70 b) levelet tar
talmaz. 

Amint az a Codices Hungarici háború után 
megjelent köteteinél általános, a Festetics
kódexet is, ha szabad kissé furcsán kifejezni 
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magunkat, „fél-fakszimileként" adták ki. Az, 
hogy a könyv egyszínnyomással jelent meg, 
nemcsak a kódex miniatúráinak élvezetétől, 
hanem fontos paleográfiai és kultúrtörténeti 
tudnivalóktól is megfoszt bennünket. 

Mivel a kiadvány még rövid kodikológiai 
leírást sem tartalmaz, az egyszínnyomás nemcsak 
ismereteinket csonkítja, hanem számtalan nehéz
ség forrása is lesz. A scriptor nem véletlenül írt az 
eredetiben egyes sorokat rubrummal, ezek egy
házi előírásokat, használati utasításokat tartal
maztak, - innen a rubrika elnevezés! - amelyek 
megkönnyítették használójának az imakönyv 
kezelését. A kutatónak erró'l a könnyebbségró'l 
sajnos le kell mondania. Ez még nem lenne baj. 
Sokkal nagyobb baj az, hogy a „fél-fakszimile
eljárás" nem ó'rizte meg a tinta színének válto
zását, így az eredeti kézirat használata nélkül 
néha nehéz eldönteni, vajon a másoló, vagy vele 
közel egykorú kéz javítgatta-e a szöveget. Néhol 
az is nagyon kétségessé válik, hogy a nyelvészeti 
szempontból oly érdekes, kettőzéssel jelölt 
hosszú magánhangzók kettőzése az eredeti kéztől 
származik-e, vagy egy másiktól. 

Amikor az eredetit kezünkbe vesszük, akkor 
derül ki, hogy Volf állításával ellentétben a kódex 
nem egy kéz munkája. A másolóéval közel egy
korú kéz javítgatta a szöveget, pótolta a kimaradt 
zsoltárokat, rubrikális megjegyzéseket, írta be a 
második magánhangzót - s valószínűleg ő végezte 
az illuminálást is. Szavakat, sorokat dörzsölt le a 
hártyáról, s újakkal helyettesítette őket. Ha 
összevetjük ezeket a helyeket a latin forrásukkal, 
akkor bizony azt találjuk, hogy a Javító" kéz 
igen gyakran rontott a szövegen, s munkáját nem 
az eredetiből, hanem az általa ismert imák szte
reotip szókincsét felhasználva végezte. Szerencse, 
hogy a himnuszok szövegét megkímélte korrek
cióitól. 

Gerardi Moresenae aecclesiae seu Csanadiensis 
episcopi Deliberatio supra hymnum trium puero-
rum, edidit Gabriel Silagi, Turnholti (Turnhout), 
Brepols, 1978, pp. XVIII + 216 (Corpus Christia-
norum, Continuatio Mediaeualis XLIX.) 

Batthyány Ignác ma már nehezen hozzá
férhető, s egyébként is már elavult, s számos 
tévedést tartalmazó 1790. évi gyulafehérvári ki
adása után végre modern kritikai kiadásban áll 
előttünk a magyarországi latin irodalom második 
legrégibb fennmaradt terméke, Szent Gellért Deli-
beratio-\&. Időben csupán a szentistváni/rtfe/wjefc 

A kézirat alapján azt is megállapíthatjuk, hogy 
egyes szövegrészek, marginális megjegyzések, a 
miniátor jelölései, betoldásjelek hiányoznak a 
fakszimiléből, így a 65v^i a fekreenye javítás. 

A kiadás legfőbb hibája az elmondottakon túl 
az, hogy igen kezdetleges, a célnak nem megfelelő 
technikai eljárással készült. Emiatt a szöveg sok 
helyen „beragad", olvashatatlanná válik, másutt 
az ofszetlemez készítéséhez használt film túl 
kemény, s a nyomat emiatt szöveg- és betű
részeket hagy el, ezért nyelvészeti s kodikológiai 
kutatás céljára nem alkalmas. Kívánatos lenne 
tehát, ha ezután valóban fakszimilét bocsáta-
nának közre, többszínnyomással. Ezen túl
menően nem szabad a továbbiakban sem le
mondanunk a szövegeknek - lehetőleg másik 
kötetben való - betűhív közléséről s velük pár
huzamosan a latin forrásoknak a kiadásáról, 
amely nélkül komoly nyelvészeti feldolgozás nem 
képzelhető el. 

összegzésül elmondhatjuk, hogy miként 
Magyar Benigna nem örült volna egy ilyen ima
könyvnek, akként mi sem örvendezünk egy ilyen 
kódexkiadásnak. S mégis örülnünk kell, mert 
valaki megpróbálkozott azzal, hogy felélesszen 
egy haldokló sorozatot, s megbízható szöveget 
bocsásson a kutatás rendelkezésére. E kódex
kiadás nem léphette túl azt a technikai szín
vonalat, amelyet egy házinyomda nyújthat. 
Molnár Józsefet nem mint szöveggondozót kell 
dicsérnünk, hanem mint nyelvészt, aki kísérletet 
tett a ma még meglevő, de óhatatlanul pusztuló 
nyelvemlékeink közreadására. Helyes lenne, ha 
könyvkiadóink is támogatnák nyelvészeink törek
véseit. 

Egyébként a Nyelvemléktárban megjelent 
kódexeket újra ki kell adni. Ezt is. 

Lázs Sándor 

előzi meg. A régiségben elfoglalt ilyen előkelő 
helye ellenére, Gellért műve a magyar üteratura 
történetének mindig csak a margóján foglalt 
helyet (beleértve az akadémiai irodalomtörténet 
általam írt megfelelő fejezetét is), pedig viszony
lag gazdag szakirodalom foglalkozik vele, s a 
középkori latin irodalom mindmáig legátfogóbb 
összefoglalójának szerzője, Max Manitius Gellér
tet egyenesen a XI. század egyik legeredetibb 
írójának takintette (Geschichte der lateinischen 
Titeratur des Mittelalters, II, München, 1923, 
79). E mellőzést nem menti, csak magyarázza a 
mű elszigeteltsége, nehezen interpretálható volta, 

* 
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nyelvi különössége, de leginkább talán a meg
bízható kiadás hiánya. Gabriel Silagi mintaszerű 
kiadásával ez az utóbbi akadály elhárult. 

A neves müncheni történész és filológus már 
több mint tíz évvel ezeló'tt alapos vizsgálatnak 
vetette alá a Deliberato-X Untersurchungen zur 
„Deliberato supra hymnum trium puerorum" des 
Gerhard von Csanád (Münchener Beiträge zur 
Mediävistik und Renaissance-Forschung I, 1967) 
qmű munkájában (1. Redl Károly recenzióját: ItK 
1968, 384-385). Számos filológiai kérdés tisztá
zása, a fonások kimutatása, a Batthyány-kiadás 
hibáinak felsorolása stb. révén e munkája szinte a 
kritikai kiadás előmunkálatának is tekinthető', 
mégis a szerző akkor meglehetősen szkeptikusan 
nyilatkozott egy új kiadás fontosságáról. Mint a 
mostani kiadás előszavában írja, azóta revideálta 
ezt a negatív álláspontját, nagyobb fontosságot 
tulajdonít az első Magyarországon működő 
írónak, bár német nyelvű bevezetésének tanúsága 
szerint továbbra is erős tartózkodással ítéli meg 
Gellért művét. Miként korábbi értekezésében, 
úgy e bevezetésében is szembeszáll különböző 
belemagyarázásokkal, Gellért műveltségének; 
tanultságának túlbecsülésével, s hajlik Jean 
Leclerq hiperkritikus, Gellért bencés voltát s álta
lában a legendák állításait kétségbevonó állás
pontja felé. (Vö. J. L., San Gerardo di Csanád e il 
monachesimo, in „Venezia e Ungheria nel 
Rinascimento", Firenze 1973, 3-22.) A beve
zetés egyébként pontosan tájékoztat a Deliberatio 
kiadása elé kívánkozó valamennyi kérdésről: a 
műben említett személyekről, Gellért más művei
nek kérdéséről, a mű jellegéről és forrásairól, s 
különösen nyelvéről, valamint az egyetlen 
(müncheni) kéziratról. 

Magát a szövegkiadást a lap alján részben tár
gyi-tartalmi, részben szövegkritikai jegyzetek 
kísérik. Az előbbiek elsősorban a bibliai helyeket, 
valamint az egyéb forrásokat és a művön belüli 
összefüggéseket adatolják, továbbá - csekélyebb 
számban - magyarázatokat, kommentárokat 
fűznek egy-egy szöveghelyhez. A bibliai idézetek 
a szövegen belül tipográfiailag is meg vannak 
különböztetve. A kötetet a szentírási helyek, a 
Gellért által forrásul használt szerzők és művek, 
valamint a tulajdonnevek mutatója, s végül a 
fontos vagy sajátos szavak jegyzéke (Index rerum 
et verborum) zárja. A Deliberatio tanulmányozói 
a jövőben megbízható kiadást, kitűnően használ
ható munkaeszközt vehetnek kezükbe. 

Egyedül a bevezetés végén helyet foglaló bib
liográfia kelthet bizonyos elégedetlenséget. Silagi 
tájékozottságához nem fér kétség, s irodalom

jegyzékének adatai mindig pontosak. Ezért 
bizonyos tanulmányok kimaradása nem írható az 
információ-hiány, a Magyarországon megjelenő 
kiadványok esetleg nehezen elérhető volta szám
lájára, hanem csak szándékos kihagyással magya
rázható. A Deliberatio-val foglalkozó irodalomból 
mindössze két tétel hiányzik, Szegfű László Eret
nekség és tirannizmus (ItK 1958, 501-516), 
illetve La missione politica ed ideologica di San 
Gerardo in Ungheria (in „Venezia e Ungheria nel 
Rinascimento", Firenze 1973, 23-26) című -
részben azonos tartalmú - tanulmányai. Szegfű 
újszerűen interpretálja Gellért művét, azt első
sorban dualista eretnekek ellen írt vitairatnak 
tartja, s ebből a körülményből messzemenő 
következtetéseket von le Péter és Aba Sámuel 
korának politikai és ideológiai konfliktusaira 
vonatkozóan. Hogy a Deliberatio művében szó 
van manicheista típusú, valószínűleg bogumil 
eretnekekről, az nem volt új gondolat, erre a 
nemzetközi eretnek-kutatás már a múlt század 
vége óta rámutatott, újabban pedig Ivánka Endre 
(1954) és Rónai György (1956) közöltek e kér
désről figyelemre méltó megfontolásokat (amikre 
viszont - első tanulmányában - Szegfű felejtett 
el hivatkozni). Ö azonban minden korábbi írásnál 
rendszeresebben, s a látszólag esetlegesen elő
forduló eretnek-ellenes kijelentések összefüggé
seit, belső logikáját felfedve törekedett a Deli
beratio fő mondanivalóját, tendenciáját a bogu-
milizmussal folytatott vitában megjelölni. Szeg
fűnek e tétele, s még inkább az ehhez kapcsolt 
politika-történeti megállapításai természetesen 
joggal vita tárgyai lehetnek. Silagi nyilván nem 
fogadja el Szegfű állításait, - egy másik munkájá
ban (Die heiligen Könige, Graz-Wien-Köln, 
Verlag Styria, 1976, 178. „Ungarns Geschichts
schreiber") - a magyar szerzőnek Gellért velencei 
szerepével kapcsolatos okfejtését nem egészen 
alaptalan iróniával „phantasievoll"-nak nevezi, de 
általában is bizalmatlan minden olyan kísérlettel 
szemben, mely Gellért könyvének bárminemű 
korhoz kötött időszerű mondanivalót kíván tulaj
donítani. Az eretnekséggel kapcsolatban a 
Szegfűt megelőző szakirodalomból is mindössze 
annyit fogad el, hogy Gellért hallhatott valamit a 
bogumilok Uriel-tiszteletéről (vö. XI. 1.). Akár 
igaza van Silaginak, akár nem, véleményem 
szerint nem volt helyes eljárás Szegfű alaposan 
kifejtett ellentétes véleményének az elhallgatása 
egy ennyire fontos kérdésben. Annál is inkább, 
mert az eretnek-probléma erőteljes jelenlétéről a 
Deliberatio-ban éppen Silagi kiadása győz meg a 
legjobban: elég az Index rerum et verborum-ban a 
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„haeresis" szó családjára vonatkozó adatok fel
tűnő sokaságára, valamint a tulajdonnevek között 
a „Manichaei" többszöri szereplésére utalnunk. 

Minthogy a bibliográfia a Gellért-legendákkal 
kapcsolatos tételeket is felvesz, kifogásolni kell 
Horváth Jánosnak a Gellért legendákkal foglal
kozó, 1958 és 1961 között megjelent magyar, 
francia és német nyelvű alapvető tanulmányainak 
a mellőzését, valamint Csóka Lajos és Horváth 
János egymássaj vitatkozó újabb tanulmányaiét is 
(/. Középkori kútfőink kritikus kérdései, Bp. 
1974, 137-163). Az igazsághoz tartozik ugyan
akkor, hogy e két utóbbi írásában viszont, mind 
Csóka, mind Horváth diszkréten hallgat Pásztor 
Edithnek a Gellért-legendák datálása vitatott kér
désében kifejtett figyelemreméltó érveiről. (Vö. 
E. P. Problemi di datazione della „Legenda maior 
S. Gerhardi episcopi", in „Bullettino dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio 
Muratoriano", Roma, 1962, 113-140.) Kívána
tos, hogy a jövőben a Gellért-kutatók között nyíl
tabb és közvetlenebb eszmecsere alakuljon ki. A 
Deliberatio kitűnő kritikai kiadása ezt a folya
matot bizonyára elő fogja segíteni. 

Klaniczay Tibor 

Amedeo Di Francesco: A pásztorjáték szerepe 
Balassi Bálint költői fejlődésében. Bp. 1979. 
Akadémiai K. 130 1. (Irodalomtörténeti füzetek 
95.) 

Az utóbbi évtizedben jelentős eredményekkel 
gazdagodott első nagy magyar költőnk élet
művének kutatása. Balassi-képünk pontosítását, 
finomodását jelzi többek között az új, helyre
igazított Balassi-kiadás. Az 1976-os, Balassi emlé
kének szentelt tudományos ülésszak - ha új szin
tézist nem hozott is létre - részleteiben lényeges 
vonásokkal egészítette ki eddigi ismereteinket. 
Amedeo Di Francesco fiatal olasz kutató jelen 
munkája is a Balassi-filológia újraértékelésének 
szükségességét véteti észre az olvasóval. 

Di Franceso tanulmányának alaptétele: „A 
pásztorai élménye a döntő pillanat szerepét tölti 
be, Balassi költői pályafutása két legfontosabb 
periódusa között az összekötő láncszemet 
alkotva." A tétel bizonyításához elengedhetetlen 
feltétel a Castelletti-fordításnak az egész életmű 
kontextusába helyezése. 

A pásztordráma műfajának közkedveltségét a 
tanulmány elején széles közép-európai körkép 
bizonyítja. A szerző ezután számba veszi és 

csoportosítja az olasz eredeti és a magyar komé
dia eltéréseit, s ezeket végigkíséri a költő egész 
pályáján. A motívumok előfordulásának gyakori
ságára; szemantikai, lélektani, irodalmi gyökereik
nek feltárására, szerkezeti megoldások megváltoz
tatására és a költő élettényeire támaszkodik. 

A tanulmány mintegy fele a Castelletti-for-
dításba beszüremkedő, azt erőteljesen líraizáló 
irányba terelő balassias motívumkinccsel foglal
kozik. Balassi az „essilio" kifejezést bujdosásnak 
magyarítja, pásztorok helyett vitézek keseregnek 
az irántuk lassanként közömbössé, a későbbi 
művekben meghatározatlanná, üressé váló termé
szet ölén. A nimfa (Ninfa) közkeletű fogalmának 
tündér fordítása pedig jelzőivel (mennyi, angyali 
stb.) kiegészítve arra utal, hogy Balassi mód
szeresen keverte és egybeolvasztotta háromféle 
hagyománykincs (antik, keresztény, magyar) női 
dicsőítésre használatos elemeit. Emellett két 
jelentős megfigyelés kap helyet ebben a részben. 
Az egyik a komédia első jelenete belső tartalmi 
vázának felismerése, melyet lélektani alaposságú 
és alapú elemzés, az álom- és virrasztás-motívum 
kibontása támaszt alá. A másik: Balassi jellemző 
eszközeként kap hangsúlyt a monológok bő
vített átírása. Ezek ugyanis a líraizálás lehetőségét 
hordozzák; ez a tendencia pedig Di Francesco 
megállapítása szerint jól kitapintható a komédia
fordításban, mint az egyre nyugtalanabb, kétség
beesettebb, magányosabb költő önkifejezés-kény
szerének következménye. Balassi csak saját maga 
tud komédiája hőse lenni; saját tapasztalatai, 
reményei kifejezése alá rendeli, átalakítja, erőtel
jessé formálja a koncepciójába illő motívumokat. 

A Szép magyar komédia és Castelletti Amaril-
lije közötti dialektikus viszony másik aspektusá
nak (ahol Balassi befogadóként szerepel) 
kevesebb teret szentel a szerző, s ezért néhol 
kevésbé meggyőzőnek érezhetjük érvelését. 
„Castelletti költői repertóriumának időtálló ele
meivel" hatott a komédia-fordításra és a késői 
versekre. Az olasz hatás jelentkezésének bizo
nyítéka a múlandóság-motívum felerősítésére 
alkalmazott „oldódó keménység"-kép, a „hamis 
gyanúság" motívum, a „halál - orvosság" azo
nosítás. E képek megjelenésének egybeesése -
bár származhatnak más forrásból is - való
színűsíti a Castelletti-hatást. Kétséges azonban, 
hogy egyértelműen az olasz mű befolyásának 
bizonyítékai között tárgyalandó-e, hogy a kései 
versekben átértékelődik a természet: embertől 
mentes, kiürült, szubjektív világegyetem ábrá
zolását fedezhetjük fel. Ebbe a hideg, elérhetetlen 
távolságba helyeződik az Isten; a költő kezéből 
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folyton kicsusszanó tünékeny nő ördöngös DÜVÖ-
lővé válik, de épp oly megfoghatatlan, mint tün
dérként volt. 

Di rrancesco többször szemügyre veszi, meg
forgatja, körüljárja ugyanazon szövegrészeket, 
melyek mindannyiszor más hangsúlyt kapnak, 
így áll össze finoman helyükre illesztett forgá
csokból a szerző Balassi-képe, melynek közép
pontjában természetesen a Castelletti-fordítás kap 
nyomatékos helyet, hiszen az olasz-magyar köl
csönhatásokat tárgyalja a tanulmány. Hozzá kell 
tennünk, hogy a középszerű olasz drámán keresz
tül kapott műfaji élmény gyakorlatiasodott, 
popularizáló célzatútá vált Balassi szemében (cél
jának elérését néhány XVII. századi udvari dráma 
jelzi): „Akaram azért ez Commedia szerzést ui 
forma gianant elö uenni, hogy ha az ötben ualo 
Ifiak az idekiualokot, az uers szerzésben nem 
csak köuettik, hanem sokai inkab mégis elöczot-
tek, eben se maradnának ell az ide ualoktul." 
(ItFüz 25.49.) A pasztorálfordításnak döntő 
költői élményként való felfogása egyfajta magya
rázatot ad a többek által észlelt és elemzett, a 
költői kép, metaforizálás túlsúlya felé tolódó vál
tozásokra az érett Balassi költészetben. 

Szerencsés dolog, hogy teljesen friss szemmel, 
eltérő kultúrára támaszkodva nyúlt a Balassi
problémához egy idegen anyanyelvű kutató. Ami 
a magyar szakirodalomtól elüt, amit redundanciá
nak, egyes tények vagy szavak túlértékelésének 
érezhetünk: nyilvánvalóan az üdítően eltérő alap
állásnak a következménye. Például lélektani 
alapon - anélkül, hogy a manierizmus szót művé
ben egyszer is kiejtené - Di Francesco leteszi a 
voksot a régi vitában: „Sebesen sietünk olyan új 
víziók és új érzések felé, melyek már nem tartoz
nak a reneszánszhoz." Ember és költő ilyen 
mértékű azonosulását egy tanulmányban, a 
pszichologizáló hajlamot legalábbis furcsának, ha 
nem túlzottnak véli a neopozitivizmust, úgy lát
szik, jól befogadó magyar olvasó. Az - úgy tűnik, 
a román nyelvekhez kapcsolódó - fokozott 
kutatói érzékenység, a finom megfigyelések 
viszont nemcsak frissítően, új színfoltként hatnak 
szakirodalmunkban, hanem elősegítik a szá
munkra lassanként megszokottan közömbössé 
váló dolgok újrafelfedezését és átértékelését. 

Máté Györgyi 

Zay Anna: Herbárium 1718. Bevezette Fazekas 
Árpád. Szerkesztette Heckenast Gusztáv, Molnár 
Mátyás. Nyíregyháza, 1979. XXXIII., 151 1. 
(Fólia Rákócziana 2.) 

A Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igaz
gatósága és a Vay Ádám Múzeum Baráti Körének 
közös kiadásában jelent meg a néhai kuruc gene
rális, Vay Ádám hitvesének füveskönyve. A 
poroszországi száműzetésben írta gyógyító 
könyvét a nemesasszony, mentegetve önmagát, 
hogy .Aszszony Ember" létére tollat ragadott, de 
célja nem hírnév szerzése, sem a tudósokkal való 
versengés volt, csupán az a törekvés, hogy beteg 
gyermekeinek, háza népének az orvos távot 
létekor segítséget nyújthasson. 

A kiadvány előszavában Fazekas Árpád ismer
tet különböző XVI-XVII. századi szabolcsi 
eredetű missilis leveleket is annak az igazolására, 
hogy a Herbárium receptúrája, nyelvezete azonos 
a korábban íródott levelekével. Elsőként Balsaráti 
Vitus János pataki orvosdoktor egyik 1574-i kel
tezésű Szabolcsba küldött levelét közli a tanul
mány írója, bár ő maga említi az irodalom
jegyzékben, hogy ezt az anyagot már 1976-ban 
közzétette Ritoókné Szalay Ágnes az Orvos
történeti Közleményekben 

A Herbárium ismertetését a továbbiakban a 
Telegdy család levelezésének, családfájának apró
lékosan részletező közlése késlelteti. A Telegdy-
anyag kétségkívül értékes és érdekes, de nem fel
tétlenül itt és most, hiszen Zay Anna Herbá
riumának nem ezek a levelek voltak ihlető for
rásai, így a bevezető tanulmány menetében ter
mészetszerűleg egy szerkezeti és logikai törést 
eredményez a missilis levelek bemutatása. A 
Herbárium receptúrája és stílusa hasonló a 
Szabolcsban íródott levelekével, de ennek oka 
nem az azonos földrajzi térben keresendő, hanem 
az ún. parasztorvoslásban, másképpen népi gyó
gyászatban - a kézzel írott, majd a nyomtatott 
orvosló könyvek egyaránt e bővizű forrásból 
merítettek évszázadokon át. 

A Herbárium ismertetésére a tanulmány 
második felében kerül sor. A szerző elsősorban 
orvostörténeti szempontból tárgyalja a művet - e 
téren hiányolható, hogy nem tesz összehason
lítást más füves, ill. orvosló könyvekkel (Melius 
Juhász Péter!). 
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Végezetül az a megoldás, hogy a Herbáriumot 
fotókópiaként közrebocsátották, jeles igyekezet
nek tűnik, de tudományos szempontból nem ki
elégítő. Célszerűbb lett volna a füveskönyv szöve
gének betűhív közreadása nyomtatásban, majd a 
szöveg megfelelő' magyarázattal, jegyzetekkel való 
ellátása, miként azt Varjas Béla tette a „XVI. 
századi magyar orvosi könyv"-vel. Miután ez nem 
történt meg, elmondhatjuk, hogy Zay Anna 
Herbáriuma még feldolgozásra vár. 

Friedrich Ildikó 

Jerzy álizúíski: Jan III Sobieski w literaturze 
narodów Europy. Warszawa 1979. Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej 438 1. 

Jerzy álizirfskinek, a LTA Szláv Intézete 
professzora új könyvének: III. Sobieski János 
Európa nemzeteinek irodalmában, Bécs fel
szabadításának közelgő évfordulója ad időszerű
séget, de tanulságos módszertani szempontból is. 

Nem valamennyi európai irodalomban jelent
kezik a bécsi csatával egyidőben a lengyel király 
alakja, ezért a Sobieski-motívumot valamennyi 
nép irodalmában külön-külön ismerteti áliziríski, 
általában időrendben. Elsősorban szépirodalmi 
művekre szorítkozik, prózai és verses művekre, az 
egykorú naplókból, levelezésekből csak az érde
kesebbeket említi, kutatásaiból kizárja a történet
tudományt. 

A seregszemlét a lengyel irodalommal kezdi, 
és a barokktól kezdve egész napjaink lengyel iro
dalmáig kíséri III. János király alakját (15-170.). 
A szerző szlavista lévén, érthető, hogy könyvének 
következő összefüggő tematikai csoportja a 
nyugati, a déli szlávok valamint az ukránok iro
dalma és folklórja. Ezt követi a bőséges német
nyelvű irodalom (229-346.), az olasz, a spanyol, 
a portugál, a francia, az angol, az amerikai (el
térés a címtől!) és a skandináv irodalmak. 

A magyar irodalom Sobieski-képének nyolc 
oldal jutott. Cvittinger Specimenjében szereplő 
Sobieski-anekdotagyűjtemény említése után 
bizony nagy űr keletkezik. A reformkorból Köl
cseyt, a szónokot, Erdélyi Jánost, a költőt említi. 
Részletesebben a jelentéktelenebb Tarkányi Béla 
A szabadító c. verséről (1841), majd Jókai több 
művének (Egy asszonyi hajszál, Török világ 
Magyaronzágon, A magyar nemzet története, A 
jövő század regénye stb.) Sobieski-motívumairól 
olvasunk. Ez a kép kétségkívül nem teljes, de a 
szlavista igyekezetét dicséri. Megemlíthetjük, 

hogy az 1831-es megyegyűléseken, és az 1833-as 
országgyűlésen elmondott, a lengyelek ügyét pár
toló beszédekben Ausztria hálátlan ságának jel
lemzésére gyakran szerepel Sobieski alakja, 
1772-ben már elfelejtette az 1683. évi döntő 
segítséget. Ezenkívül olyan lengyeltárgyú magyar 
versekben, amelyekben a lengyel történelem nagy 
alakjait sorolják fel, nem egyszer olvashatjuk Bécs 
megmentőjének a nevét. 

A román, görög és török irodalom idevágó, 
kisszámú művei zárják le az értékes irodalmi 

• panorámát. 
A kötet áttanulmányozása felveti a magyar 

olvasóban azt a gondolatot, nem kellene-e törté
nelmünk, kultúránk nagyjainak világirodalmi 
ismeretét, hírét feltérképezni. Ez olyan feladat, 
amely nem maradhat a külföldi magyarság 
gondja, pl. 1848 esetében (bár az is igaz, hogy 
sok érdekes anyagot hordtak össze!). Ehhez 
komoly tudományos apparátusra, sokoldalú 
nyelvismeretre és jó személyi kapcsolatokra lenne 
szükség. Nemzeti önismeretünk nyerhetne 
hasonló munkákkal. 

Boldogult tanszékvezető koromban, szemi
náriumvezetőként is nem egy olyan témát dolgoz
tunk fel, amelyek egy nagyobb hazai szintézishez 
nyersanyagot szolgáltathatnának (Petőfi, 
Kossuth, Rákóczi Lengyelországban). De be
segítenének bizonyára a hazai polonisták, illetve 
más modern filológiák képviselői is. 

Csapláros Tstván 

Kazinczy Ferenc Művei. I. Versek, műfordítások, 
széppróza, tanulmányok. II. Levelek. Válogatta, 
sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette 
Szauder Mária. Budapest, 1979. Szépirodalmi K. 
926., 944 1. (Magyar Remekírók) 

A Magyar Remekírók sorozatban került ki
adásra Kazinczy Ferenc terjedelmes és teljességgel 
még soha egybe nem gyűjtött életművének java. 
Az a tény, hogy 1960 óta, azaz mióta a „Magyar 
Klasszikusok" nevű sorozat két kötete nem adott 
értő válogatást ebből az életműből, Kazinczy 
Ferenc nemigen volt jelen a magyar könyvkiadás
ban, egyes kötetek (mint pL a Fogságom naplója) 
ugyan az olvasók kezébe kerültek; a Kazinczy-
filológia és -textológia lényegében egy helyben 
topogott. Kazinczyról ma sem tudunk sokkal 
többet, mint amennyit róla Szauder Józsefnek az 
1960-as kötethez írt bevezető tanulmánya, A 
romantika útján, valamint Az Estve és az Álom c. 
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tanulmánygyűjteményekben közölt értekezései 
megállapítottak. A történettudomány sem járult 
hozzá a Kazinczy-kép tisztázásához. A nyelv
újításnak a „feudális nacionalizmusához köze
lítése és ezáltal Kazinczy személyisége és élet
műve rendi vonásainak egyoldalú túlhang
súlyozása (Kosáry Domokos részéről) joggal vált
hatta ki az irodalomtörténészek ellenkezését. 

Ez a kötet ismét a tennivalókra figyelmeztet. 
Ti. arra, hogy milyen nehézségekbe ütközik a 
hitelesnék, mondható Kazinczy-szövegek meg
állapítása; milyen kevéssé érvényesíthető az álta
lában elfogadott ultima manus elve: mennyi elem
zéssel, szövegösszehasonlítással adós még iroda
lomtörténetünk a Kazinczy-levelek, a Kazinczy-
életmű részletei és egésze vonatkozásában. 
Még a sokszor Tárgyalt Kazinczy-Berzeviczy-
viszonyt sem látjuk teljesen megnyugtatóan 
(hiszen az idevonatkozó levelezés, illetve kézi
ratos és hírlapi anyag hasznosítása nem történt 
meg kielégítően); a Kazinczy-művek variánsainak 
egymáshoz való viszonyáról csak egy-egy vers, mű 
kapcsán tudunk érdemlegeset mondani, de pl. 
sem az Erdélyi levelek, sem a Magyarországi utak 
ízléstörténetileg, prózatörténetileg fontos szöveg
változatainak teljes kiadása várat magára. A leg
utóbbi Kazinczy levelezés-kötet óta szinte kötet
nyi publikált levél tenne ki újabb, az egyes rész
leteket, életrajzi mozzanatokat stb. megvilágító 
kötetet. Annál is nehezebb a sajtó alá rendező 
helyzete, mivel - mint erre a kötet gondozója, 
Szauder Mária rámutat - olykor csak monda
tokat, fordulatokat, szavakat cserélt föl Kazinczy, 
újrakezd te munkáját, s aztán abbahagyta, esetleg 
lemásolta, s a másolás során finomított helyen
ként. Sokkal könnyebb a korai művek későbbi 
kiadásainak egybevetése, itt általában a fel
világosodott klasszicista, jobbára racionalisztikus 
álláspontot elfoglaló gondolkodó helyzetét szem
besíthetjük a neoklasszicizmus, Goethe, Winckel-
mann hívével, az emóciókat oldottabb költői 
vagy prózai formában érvényre juttató literátor 
helyzetével. A sajtó alá rendező munkáját 
bonyolító tényező, hogy a XIX. századi szöveg
kiadások többnyire nem elég megbízhatóak, 
Toldy Ferenc és Abafi Lajos főleg helyesírási 
szempontból változtatott, márpedig a Kazinczy-
szövegek helyesírási fejlődésének is megvan a 
maga stílustörténeti helye az életmű egészében. 

Természetesen nem ennek, a nagyobb közön
ségre számító Kazinczy-kiadásnak kellett meg
oldania az előbb felsorolt problémákat. Több
nyire az 1960-as kiadást reprodukálja, de más, 
szerintünk helyesen más, tematikai elosztásban, 

bővebben merítve a verses fordításokból, és a 
Kazinczy-életműnek művelődéstörténetileg leg
lényegesebb részéből, a levelezésből (egy kötetben 
sosem megjelent, de a Kazinczy-magatartást híven 
reprezentáló levelet is közöl Szauder Mária). 
Ugyancsak bővült a jegyzetanyag; s hogy nem 
bővült még inkább, azt részben a sorozat meg
szabta terjedelmi korlátok, részben pedig a 
Kazinczy-kutatás rózsásnak éppen nem mond
ható helyzete indokolja. Pedig - úgy véljük - az 
1787-1830 közötti időszakról aligha kaphatunk 
igaz képet, ha nem történik meg a Kazinczy-élet-
mű monografikus feldolgozása, vagy legalábbis a 
költői magatartás változásainak, az egyes kötetek
nek, az egyes fordításoknak elemző vizsgálata. S 
evvel együtt: nem megyünk újra meg újra vissza 
az először közölt szövegékhez, a kéziratokhoz, a 
variánsokhoz. Arról nem is szólva, hogy az eddi
gieknél alaposabban kell szemügyre vennünk a 
Kazinczy-levelezést. Hiszen nemcsak az egyes 
művek formálódását, kiadástörténetét, írói 
közönségreakcióját kísérhetjük nyomon, szinte 
napról napra, hanem a rejtett vagy még fel nem 
derített utalásokban egy egész korszak él, sok 
színben, sokféle formában. 

Egy időben Kazinczy Ferenc és kora címen 
emlegették korszakunkat. Éppen a legjelesebb 
Kazinczy-kutató, Szauder József világított rá 
elemzéseivel arra, hogy mennyi - Kazinczy 
törekvéseivel ellentétes irányú - áramlat, törek
vés munkált ebben a korszakban, és inkább a 
klasszicizmusod és más irányok, áramlatok, mód
szerek egymás mellett élésének, ütközésének 
lehetünk megfigyelői. Tehát nem feltétlenül 
Kazinczy szemszögéből kell látnunk a kort. 
Kazinczynak megvoltak a maga ízlésbeli korlátai 
(a művészi képzelőerő hiányát nála az ízlés 
pótolta, Németh László szerint); s aminek meg-
hallására nem volt füle, kívül maradt az általa 
képviselt irodalomfelfogáson. De éppen műveinek 
közönségreakciója (ti. az írók reagálása), ma is 
könnyedén olvasható, helyenként remekmívű 
prózája s főképpen pedig levelezése révén nélküle 
nem láthatunk tisztán, nem láthatjuk a kor fő-
vagy mellékvonulatait. 

Már csak azért is üdvözölnünk kell ezt a 
kötetet, mert a gondos sajtó alá rendezés, az 
alapos jegyzetelés az előtérbe hozta a Kazinczy-
életmű egészének problémáit, és sürgető feladattá 
tette az életmű-sorozat beindítását. Ebben az 
életmű-sorozatban aztán elfoglalnák helyüket a 
variánsok, szembekerülnének a korábbi és a 
későbbi szövegváltozatok, és ezáltal egy írói 
szemlélet, méghozzá egy fejlődéstörténetileg 
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rendkívül fontos írói szemlélet alakulását kísér
hetnénk nyomon. Amíg ez nem történik meg, 
addig csak egyes művek, a legjobb esetben pedig 
egyes kötetek vonatkozásában mondhatunk véle
ményt Kazinczy Ferencró'l, az íróról és a gondol
kodóról. Pedig „borzasztólag szép" pályája meg
érdemelné a monografikus feldolgozást. 

Fried István 

Kardos Pál: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. 
Gondolat K. 374 1. 

Kardos Pált szülővárosának irodalma és iro
dalmi élete szakadatlanul foglalkoztatta. Tanul
mányaiban Debrecenről, legyen szó a város és a 
Nyugat vagy Móricz Zsigmond kapcsolatairól, 
kettős képet rajzolt. Debrecen sajátjának látta a 
„konzervatív liberalizmust", a forradalmian újtól 
való tartózkodást, az ironizálást a mást akarókkal 
szemben. Ezzel együtt jelent meg viszont a meg
értés, a felkarolás, a segítés, a fórum és szerepelési 
lehetőségek biztosítása. A csaknem mindig jó
hiszemű várakozás. A város kétirányú értékelése a 
legtöbb tanulmányban előkerül, s épp ezért érez
hető feszültség az írások között, mert ami az 
egyikben pozitívum, az a másikban elítélendővé 
válik. A váltásokat végül is el lehet fogadni, ha a 
következtés szemlélet kifejezői. A gond az, hogy 
az Irodalmi tanulmányokban ezek olykor a köz
helyszerűség határán járnak. Nézzük csak meg; a 
város - a korabeli idézett beszámolók szerint -
érdeklődéssel, némi túlzással, „lázban" várta Ady 
és a nyugatosok szereplését 1908 és 1909-ben. Ez 
dicséretes megnyilvánulás - lenne, de Kardos Pál 
azt írta, hogy ez nem döntő jelentőségű. Hát 
akkor mi? - kérdezhetnénk, ha nem volna ott 
mindegyik dolgozatban a válasza. Ma már aligha 
kell bizonygatni, hogy a tény (a közel kéttucat 
újságbeli reagálás) önmagában is figyelemre érde
mes, mert jelezheti a város hajdani szellemi arcu
latának egy vagy több vonását. Amiként Nagy 
Zoltán esetében ugyancsak hátterét adhatnák köl
tészetének. A felvillantások, alaposabb rajzolat 
nélkül, legfeljebb arra voltak jók, hogy meg
mutassák; Kardos Pált itt-ott magával ragadta a 
sokszor emlegetett dogma, amely szerint minden 
alkotást meghatároz születési környezete. A Nagy 
Zoltánról szóló pályarajzban a poéta számára a 
város akkor, amikor tanuló éveit töltötte ott, 
nagyszerű miliő volt, de amint Budapestet, 
Párizst megjárva visszatért oda, a „poros, el
maradt városba", „sanyarú száműzetés" lett hely

zete, s elvágyódás, szépségimádásba menekülés 
költői jellemzője. Debrecen és az alkotó én szem
pontjánál egyaránt további magyarázatokat 
igényelne ez a beállítás. 

Ne lépjünk túl a szerző által behatárolt körön! 
Azon, hogy Kardos Pál az események minél 
pontosabb felidézését tartotta legfontosabb fel
adatának. Nem zárta ki értékelés lehetőségét, de a 
hangsúly mindenütt a korabeli dokumentumok 
számbavételén, csoportosításán van. Különösen 
nagy értékű volt megírásakor (1952) Móricz 
Zsigmond vallomásai Debrecenbe írott leveleiben 
című dolgozata. Az ismeretlen dokumentumok 
közlése és a háttér megrajzolása méltán keltett 
feltűnést. A tizenhét éven átívelő anyag forrás
értéke akkor is vitathatatlan, ha Móricz levelezé
sének közzététele (1963) óta némileg módosult 
Kardos beállítása. Módszere itt is az volt, hogy az 
eredeti iratokat vagy kiemelt részeiket kommen
tálta, összefüggéseket világított meg, a pálya
képbe ágyazta az újabb tényeket. Szándéka az 
volt, hogy a kiválasztott írói életpályának isme
retlen szakaszát, oldalát mutassa be, a „szerelmi 
regényt", amely előtűnik a 133 levélből. Az írói 
vallomásokból feltáruló mély érzések magyaráza
tokat kaptak, amelyekben ott az azonosulás cél
zata, a valós folyamat belső mozgását megértő 
törekvés. Ez határozta meg Ady és Babits kap
csolatáról szóló két írását is, amelyekben a krono
lógiai természetes határaihoz alkalmazkodva, a 
művek és levelek, cikkek alapján fejtette ki néze
teit. Itt ugyancsak számolnunk kell azzal, hogy 
Babitrs Adyról címmel Gál István 1975-ben meg
jelentetett egy kötetet, amely árnyaltabbá és 
pontosabbá teszi a Kardos által készített képet. A 
két dolgozat úttörő jellege - a felfogás és a 
beállítás tekintetében - azonban így is egyértelmű. 
Már az elsőben (1919-ig követte a megnyilat
kozásokat) bizonyságát adta, hogy a két lírikus 
jobban, őszintébben becsülte egymást annál, mint 
ahogy az Ady-irodalomban elfogadott volt. A 
gyanúját is igyekezett elhárítani az egyoldalúság
nak azzal, hogy kölcsönös közeledésről írt, illetve 
Babitsról azt, hogy hosszabb utat kellett meg
tennie, amíg „végre fönntartás nélkül meg tudott 
hódolni Ady zsenialitása előtt" (34.1.). Az 1919 
utáni időszakból a megértés melletti érvként idézi 
debreceni Ady Társaság 1927-es emlékünnepén 
elmondott Babits-beszéd részletét, igazolva, mily 
magasra értékelte Ady szellemiségét. 

A debreceni Ady Társaság húszéves története 
(1927-1947) kétségkívül egyike a könyv leg
fontosabb írásainak. Azt persze túlzás mondani, 
hogy a társaság munkájáról „egyedül Kardos Pál 
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tudósítja az érdeklődő olvasót" (Pomogáts Béla), 
mert az Ady-centenáriumon dokumentumok és 
visszaemlékezések sora látott napvilágot. (Az 
összevetés tanulságait kínálja az Alföld 1977/11. 
száma, amelyben közzétették Juhász Géza ünnepi 
beszédét, az alapító és választmányi tagok név
sorát, valamint emlékezéseket a Társaságra.) Az 
viszont nyilvánvaló, hogy a szerzó' avatottan, a 
munkát belülről ismerve tekinthetett vissza. Érez
hető' Ady-rajongással. Nemcsak a „Kié Ady? " 
kérdés körüli vita leírása, hanem már az indító 
alapélmény érzékletessé tétele bizonyítja ezt. A 
„nagy igazságtalanság"-gal, a rágalmakkal és 
vádakkal szemben léptek fel, önálló programmal 
és akciókkal. Az írás főként a rendezvényekről 
számol be. Sokat mondónak mégis azokat a 
részeket érzem, ahol a két lap, a Válasz és a 
Magyarok szerveződésének körülményeit vázolta. 
Itt is, meg a Kardos Albertről készített emléke
zésben ugyancsak előkerültek olyan fogalmak, 
amelyek önmagukban ellentmondásra ingerel
nének, de a szerző mindig pontosan körül
határolja, milyen tartalomra gondolt. Egyik 
helyen például: „A népi írót pedig nem a tárgy, a 
hang, a forma teszi igazán népivé, hanem a 
szándék." Mielőtt azonban a pretenzió hibásnak 
minősülő elméleti jelentkezésére gondolnánk, 
hozzáteszi: „az írók sorsot akarnak formálni, 
népünk sorsát" (302.1.). 

Szívesen és gyakran élt az analógia eszközével. 
Különösen ott, ahol írói-költői pályát világít
hatott meg ezzel. A párhuzamok, a kölcsönhatá
sok feltárásának mindig van haszna, de leginkább 
akkor, ha a különbségek, a karakterjegyek 
lesznek ekként kitapinthatók. Kardos Pálnál főleg 
a Nagy Zoltánról szóló tanulmányban érződik 
némi egyoldalúság, mert ő a debreceni poéta 
köteteit, verseit rendre összeveti Tóth Árpádéval, 
és az azonos vonásokat emelte ki. így szándéka 
ellenére (a dolgozat elején hangsúlyozta, Nagy 
Zoltán „kortünet" kifejezője volt) épp az önálló
ság, az egyediség szorult háttérbe. 

Az Irodalmi tanulmányok válogatásának és 
gondozásának feladatát Fülöp László végezte az 
egykori tanítvány hűségével és megbecsülésével. 
Utószava pályakép'vázlatot ad Kardos Pálról és jól 
eligazít abban, ami tanulmányírói munkásságából 
fontos. Summázatával egyet kell értenünk: 
„Irodalomtörténetírásunk tiszta szellemű, szelíd 
és korrekt művelője, értékgyarapítója volt." 

Laczkó András 

Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek, össze
gyűjtött esszék és tanulmányok. Bp. 1979. Mag
vető K. 802 1. 

A „Devecseri Gábor művei" sorozat újabb 
kötete magyar irodalmi tárgyú esszéit, tanul
mányait és kisebb alkalmi írásait tartalmazza. A 
kötet szerkezetében és beosztásában a Lágy
mányosi istenek első kiadását követi, az alcímek 
azonosak a korábbi tanulmánygyűjteményéivel, 
az írások száma azonban jelentékenyen meg
növekedett: a hagyatékból előkerült irodalom
történeti műveket a megfelelő helyre sorolva 
olvashatjuk, szinte teljes képet nyerve így Deve
cseri rendkívül eleven, sok témára figyelő érdek
lődéséről, újra és újra felbukó személyes emlékei
ről. A kiadással kapcsolatban egyetlen - az „élet-
mű-sorozat"-okat általában illető - kétségünk 
lehet: szükségszerűen kimaradtak belőle azok az 
ókortudományi és személyes jellegű írások, 
melyek egy másik kötetben olvashatók, eredetileg 
azonban a Lágymányosi istenek-be. illeszkedtek. 
A „Babits és az antikvitás" című tanulmány ese
tében ez az elv nyilvánvalóan helyes és nem is 
zavaró, az ókortudós mesterekről szóló némiképp 
ironikus, másrészt nosztalgikus emlékezés hiánya 
azonban fájó, hiszen a Kerényi Károlyról, Marót 
Károlyról vagy Ivánka Endréről rajzolt képek 
szervesen hozzátartoznak Devecseri érdeklődésé
nek forrásaihoz: Kerényihez fűződő kapcsolata 
majdnem olyan jelentős, mint a Somlyó Zoltán
hoz, a maguk módján ezek a kiváló filológusok 
szintén a „lágymányosi istenek" sorába tartoz
nak, arról nem is szólva, hogy a Kerényi-hatás a 
harmincas évek magyar irodalmának egyik leg
izgalmasabb pontja, nélküle aligha lehet a maga 
teljességében magyarázni és értelmezni a „har
madik nemzedék" líráját, az antikvitás iránt hir
telen fellobbant, „korszerűen determinált" érdek
lődést. Az olvasót persze valamelyest kárpótol
hatják a „Hegyvonulat az időben" címmel össze
gyűjtött írások, melyek kivétel nélkül újak: s 
különösen érdekesek közülük - a kései Devecseri 
szellemi társainak vonatkozásában is pontosan 
orientálók - a Robert Gravesről szóló esszék. 

Esszéről szólottunk, hiszen Devecseri Gábor
nak még legszakszerűbb - például a homéroszi 
kompozícióról szóló - tanulmányai is esszé-
isztikusak: érezni bennük írójuk személyes él
ményeit, azt az őt mindig is jellemző pszicho
lógiai érdeklődést, mely különösen utolsó, lát
szólag szeszélyesen csapongó, valójában a tudat 
mélyrétegeit következetes alapossággal kiaknázó 
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önéletrajzi írásait jellemzi. Kritikáit is átszövi a 
személyesség igénye: nem azt érzi igazán fontos
nak és a maga számára érdekesnek, ahogy meg
valósul maga a mű, nem a műalkotást vizsgálja, 
hanem az írói ihletet követi nyomon nagy bele
érzéssel, érezhető' kedvteléssel. Csapongva, egy-
egy váratlan szépségtől megejtve kalandozik a 
művek világában, de e látszólag szeszélyes, terv 
nélküli szökellés közben nagyon sok fontos 
dolgot mond el számunkra a szépség természeté
ről, a lírai ihletről és a húszas-harmincas évek 
irodalmi mozgalmairól. 

A kötet egyik legizgalmasabb, valóban forrás
értékű tanulmánya az „irodalmi pincék és padlá
sok" világát idézi, azokat a hosszabb- és rövidebb 
ideig működő szervezeteket, melyek alkalmat 
adtak az írók és költők bemutatkozására, melyek 
szárnyára bocsájtották az akkori fiatalokat. A 
Zeneakadémián megtartott Nyugat-esetek hangu
latát épp oly hitelesen idézi föl, mint a Vajda 
János Társaság rendezvényeit, a PTOE irodalom
pártoló tevékenységét, Bánócziné Balogh Vilma 
estjeit, a Szép Szó olykor tüntetéssé váló előadó
estjeit, a Lesznai Anna által rendezett össz-
jöveteleket és Illés Árpád padlástérben kialakított 
műtermének kedves baráti együttléteit, melyek 
során az Argonauták köre igyekezett minél 
szorosabbra kovácsolni az összetartozás laza 
szálait. Ez az emlékező írás is figyelmeztet az 
irodalomtörténet adósságaira: hiszen jeles részlet
tanulmányok mellett még mindig hiányoznak e 
mozgalmak, rendezvények méltatásai, holott ezek 
híján nem lehet megnyugtatóan és végérvényesen 
megrajzolni a kor irodalmának képét. 

Kétségtelen, Devecseriben volt valami esti-
kornélos tartás, amely áthatja tanulmányait, 
emlékezéseit. „Könnyű, örökre játszó" az első 
benyomásra, utána azonban egyre inkább átérez-
zük, hogy „látó" is. Fájónak csak azt érezhetjük, 
hogy nem elég „messze-látszó". Ez a tudatosan 
vállalt és következetesen megvalósított könnyed
ség ugyanis azt eredményezte, hogy szakmai 
körökben olykor könnyűnek érzik, amit mond. 
Holott Devecseri Gábor irodalomtörténészi élet
műve is megérdemli a méltányló figyelmet, 
gondolatai között számos olyan akad melynek 
érdemes volna beleépülnie az irodalomtörténeti 
közgondolkodásba, emlékezései pedig jó alkalmat 
kínálnak, hogy kiindulópontjai legyenek az el
mélyült, alapos kutatásnak. Reméljük, a Lágy
mányosi istenek jelen kiadása az irodalomtörtészi 
életművével való számvetésre, eredményeinek 
továbbépítésére is alkalmat ad. 

Rónay László 

Arató Endre: Tanulmányok a szlovákiai magya
rok történetéből 1918-1975. Bp. 1977. Magvető 
K. 344 1. 

Arató Endre könyve elsődlegesen történet
tudományi munka: a csehszlovákiai magyarság 
történetének 1918-1975 közötti, immár több 
kisebb történelmi korszakként felfogható szaka
száról tudósít. Szól a monarchia összeomlását 
követően megalakult csehszlovák államról, az új 
állam magyar kisebbségének politikai és kulturális 
helyzetéről, az ország sajátos gazdasági-társa
dalmi struktúrájáról, majd a csehszlovákiai 
magyarság politikai differenciálódásának okait 
világítja meg - részletesen elemezve a baloldali 
mozgalmaknak a társadalom mozgásában játszott 
szerepét. A további fejezetekben kitér a Szlovák 
Nemzeti Felkelés történetére, a szlovákiai 
magyarság második világháború alatti helyzeté
nek kérdésére, majd a csehszlovákiai magyarok 
felszabadulás utáni problémáiról ad részletező 
áttekintést Juraj Zvara pozsonyi professzor 
munkái nyomán. Az utolsó fejezetekben a cseh
szlovákiai nemzetiségi kutatások főirányait és 
eredményeit vázolja fel, és külön tanulmányban 
elemzi a cseh-szlovák föderáció történelmi előz
ményeinek kérdéskörét. 

E felsorolásból is nyilvánvaló, hogy Arató 
Endre könyvének számos passzusa újkori törté
nelmünk fejezeteihez szolgáltat becses adalé
kokat, s tegyük hozzá: élvezetes, olvasmányos 
stílusával az olvasók szélesebb rétegeit is beavatja 
e sok tanulsággal szolgáló történelmi korszak 
viszonyaiba. Nem egyszer polemizál a szlovák 
történetírás egy-egy képviselőjével - arra töre
kedve, hogy a marxista tudományos szemlélet és 
módszer objektivitása érvényesüljön a két nép, a 
szlovák és a magyar sorsának megítélésében. 

Az irodalomtörténész érdeklődését azok a 
fejezetek keltik fel elsősorban, amelyekben a 
csehszlovákiai magyar irodalom szerepét, a cseh 
és a szlovák irodalom haladó képviselőinek 
hídverő munkáját méltatja. Különösen tanulságos 
az Együtt a haladásért c. írás, amelyben csehek, 
szlovákok és magyarok irodalmi együtt
működéséről olvashatunk, így a Sarló és a 
Szlovák Akadémikusok Egyesületének kapcsola
tairól, a Dav és Az Üt gyümölcsöző együtt
működéséről, s Fábry Zoltán kelet-közép
európai viszonylatban kiemelkedő munkásságá
ról. Arató természetesen ezúttal is a történeti 
folyamatra összpontosítja a figyelmet: azt kutat
ja, milyen szerep jutott a kulturális élet s az 
irodalom munkásainak a csehszlovákiai magyar-
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ság sorsának alakításában, és ezzel összefüggésben 
mit tehettek és tettek csehek, szlovákok és 
magyarok közeledéséért. A szellemi hídverés nem 
kevés áldozatot kívánó munkájának történetét 
felvázoló részletekben Győry Dezső szerkesztői 
tevékenységének és költészete dunavölgyi meg
határozottságának elemző leírását kapjuk, majd a 
budapesti csehszlovák követség egykori kultúr-
attaséjának, Anton Strakának irodalomszervező 
munkájáról olvasunk egy levéltári adatokkal 
dokumentált összefoglalást, de hasonlóan tanul
ságos fejtegetéseket találunk a dolgozat további 
alfejezeteiben is. Ezekben elsősorban a szlovák és 
a magyar kommunista értelmiség kézfogásának 
tényét domborítja ki a szerző, amikor egységes 
folyamatként láttatja a Sarló mozgalmának a 
szlovákság irányában történt tájékozódását; a két 
marxista szemléletű lap, a szlovák Dav és magyar 
párja, Az Út szerkesztőinek és munkatársainak 
politizáló együttműködését; Balázs Béla és 
Kassák Lajos munkásságának „a szlovák és a 
magyar progresszív ifjúságra" gyakorolt hatását; 
Fábry Zoltán széleskörű, marxista szellemben 
orientáló publicisztikai tevékenységét; s a kom
munista irányítású tömegszervezetek (Vörös 
Barátság - Proletár Testedző Egyesület, Szovjet
barát Szövetség, Szocialista Akadémia) keretén 
belüli rendezvényeket, mely utóbbiak már a 
kelet-közép-európai szocialista irodalom fejlő
déstörténetében is fontos momentumok. Ünne
pelték Gorkij negyven éves írói jubileumát, 
1937-ben a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom huszadik évfordulójára emlékeztek, 
1938-ban pedig „nagy sikerű Lenin emlékestet 
tartottak." Ezeken a rendezvényeken a szlovák és 
a csehszlovákiai magyar szocialista irodalom 
minden jelentősebb képviselője szerepelt, Fábry 
Zoltán és Laco Novomesky éppúgy, mint Ján 
Ponican. 

Noha korábban reprezentatív kapcsolattörté
neti kötetben már olvashattuk ugyanebben a vál
tozatban magyarul (Tanulmányok a cseh
szlovák-magyar irodalmi kapcsolatok köréből 
Bp. 1965.), mégis hasznosnak ítélhető A Szép 
Szó csehszlovákiai útja c. tanulmány újraközlése 
is. A folyóirat munkatársainak csehszlovákiai 
szereplése ui. a szlovák-magyar irodalmi közele
dés és kapcsolatépítés fontos eseménye volt a 
harmincas években s lényegében abba a törté
nelmi folyamatba illeszkedett, amelyről az elő
zőekben szóltunk. 

A csehszlovákiai magyarság történetének fel
szabadulás utáni szakaszát bemutató írások 

. között is van irodalmi és nyelvi vonatkozású, a 

szerző Deme László Nyelvi és nyelvhasználati 
gondjainkról c. könyvéről írott részletező mélta
tását iktatta ide Nyelvművelés és nemzetiségi 
politika címmel. A recenzió címéből következik: 
Arató professzor valójában a nemzetiségi lakosság 
anyanyelvi művelődési gondjaival kapcsolatos 
véleményét foglalja össze. Az anyanyelvi műve
lődés biztosítása a nemzetiségi politika egyik 
kulcskérdése mindenütt, s megítélése szerint 
Deme László vizsgálódásainak „igazi nagy tanul
sága . . . az, hogy konkrét példákkal megvilágítja 
azt a jól ismert mozzanatot: a nemzetiségi kérdés 
megoldásának hosszú útján nem elegendő az 
egyenjogúság biztosítása, hanem minden segít
séget meg kell adni a nemzetiségeknek, hogy az 
élet különböző területein szükségképpen jelent
kező hátrányokat fejlődésük útjából el tudják 
hárítani." (383.1.) 

Rövid ismertetésünket azzal zárjuk: tanul
ságos könyv történésznek, irodalomtörténésznek 
egyaránt az Arató Endréé, s csak sajnálni lehet, 
hogy korai távozása miatt újabbak már nem 
követhetik. 

Lőkös István 

Forrás antológia 1969-1979. Szerkesztette Hat
vani Dániel és Szekér Endre. Kecskemét 1979. 
2941. 

Szépszámú vidéki folyóiratunk közül a Forrás 
a két-három legismertebb közé tartozik, joggal 
gondoltak tehát szerkesztői az első évtized után 
antológia kiadására. A válogatás erős fénycsóvát 
vet a lap főerősségére, a szociografikus mű
fajokra, s a szükségszerűen lerövidített szemel
vények is újraolvasásra, régi számok előkeresésére 
buzdítanak. Nem kedvez az irodalomtörténet
írásnak az effajta arculat, az antológiát azért 
érdemes kézbevennie a félmúlt s a teljesen lezárt 
Tegnap kutatóinak is. A népi írók mozgalma iránt 
érdeklődő felfigyelhet egy Illyés Gyula interjúra 
(145-163.), amely egyben vallomás saját szocio
lógiai műveltségéről, a Puszták népe hajdani 
fogadtatásáról. Meg kell említeni Szekér Endre jó 
tárgyismeretet, friss stilisztikai elemzőkészséget 
tükröző tanulmányát a líra meg a szociográfia 
összefonódásáról, amely 1930-tól máig ível 
(229-236). Orosz László dolgozata - Tóth 
László és a magyar irodalom - megérdemli az 
aprólékos figyelmet (197-212). Olyan kecske
méti nyomdaigazgató s várospolitikus arcképét 
rajzolja meg, aki 1933-1938 közt tucatnyi jeles 
írót, költőt, azóta sajtótörténeti pantheonba 
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került folyóiratot (pl. Tanú, Válasz, Apollo, 
Magyarságtudomány) jelentetett meg szépen, öt
letesen, tetemes ráfizetést is vállalva. A kutatás 
eredménye a széles irodalomtörténeti távlat 
mellett a sokoldalú filológiai megközelítésnek 
köszönhető. Nemcsak a kortársi visszaemlékezé
seket, a hajdani levelezést fogta vallatóra a szerző', 
hanem a Tóth László hagyatékban található 
könyvdedikációkat, só't a nyomda pénzügyi ki
mutatásait. 

Mindez némiképp feledteti a fogyatkozásokat, 
bár ezek mellett se mehetünk el szó nélkül. így 
szemet szúr Féja Géza kritikátlan lelkesedése, 
amellyel fenntartás vagy megkülönböztetés 
nélkül a népi lírikusok legjobbjai közé emeli 
Sántha Györgyöt, az 1888-ban született kecske
méti poétát (213-221). Csodálkozhatunk Ittzés 
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Mihály filológiai iskolázatlanságán - vagy közöm
bösségén? (222-228), Kodály Petőfije c. írásá
ban úgy szól Bartók és Kodály nagy zenei szin
téziséről, mint Arany meg Petőfi népiességének 
20. századi párhuzamáról, mindössze arról feled
kezik meg, hogy emlegették ezt már néhányan 
1950 óta (pl. a Nemzet és haladásban Sőtér 
István). Annak se örülhet az irodalomtörténész 
bíráló, hogy Kecskemét és Bács-Kiskun 19. 
századi kiválóságairól - beleértve Katona 
Józsefet - egyáltalán nem esik szó e gyűjtemény
ben. Holott magára a lapra szerencsére nem jel
lemző a történelmi publikációk kizárása, hiszen a 
Forrás ívein látott napvilágot számos folytatásban 
a megye irodalom- és művészettörténete. 

Nagy Miklós 


