
Kassándra). May István nem tárgyalja külön a 
fordításokat és az eredeti műveket, mert úgy érzi: 
a hasonló lényeges kellékek, elsó'sorban szerkeze
ti, műfaji és közös barokk vonások alapján 11 
regényt egy csoportba sorolhat. A regények rész
letes elemzését az időrendi sorrendet felbontva e 
közös jellemzők alapján végzi. Talán legtöbbet 
Dugonicstól idéz - akit kiválóan ismer. (Ld. Sze
gedi Somogyi Könyvtári Műhely 1985/4.) Dugo
nicsnak négy regényét is vizsgálja. Sajnálatos, 
hogy bár megemlíti, nem tárgyalja részletesen 
Csokonai A csókok c. pásztorregényét, hiszen 
May István véleménye szerint is, a heorikus re
gény és a pásztorregény között nincs sok különb
ség (pl. Honoré d'Urfé: Astrée). Már az elöljáró 
beszédek vizsgálatából kitűnik, hogy megválto
zott az írói célkitűzés irodalmunkban: az írók 
könyveiket a nőknek ajánlják, céljuk az erkölcs
nevelés és az olvasók hazafias lelkesedésének 
élesztése, a fordítás eszköze lehet a nemzeti 
kultúra fejlesztésének, az anyanyelvűség gyakor
lása és a magyarságtudat hirdetése a fontos. Érde
kes, hogy a századfordulóra a költészetnél is 
telentékenyebb a próza közönségnevelő szerepe. 
\ románok hasznosak és szükségesek, mert „író
juk az indulatok rejtett okait kifürkészi, kifejti a 
nemes érzelmeket, ...és a közélet tapasztalásának 
egy drága kincstárát nyitja fel az olvasónak..." 
(írja Holosovszky Imre 1810-ben). Ez a titka lé
nyegében a heorikus regények sikerének az olva
sóközönség körében - a korabeli magyar nemes
ség sajátos problémáit, érzelmi világát a hősi múlt 
hamis, de tetszetős díszleteivel fejezik ki úgy, 
hogy az írói szándék alkalmas időpontban talál
kozik az olvasóéval. Az olvasóknak pillanatnyilag 
nemzeti indítékú érzelmi azonosulásra van szük
ségük. Igaz, Kazinczy Ferenc szerint e heorikus 
regényekben „íztelen galantéria", „alacsony po
pularitás" és „gyermeki affektáció" van, de ma
gyar könyvek - a köznép számára is, mert külö
nösen Dugonics műveiben a népies stílus szólásai, 
képei tudatosan jelen vannak. A fentiekre May 
István alapos bizonyítékokat keres a regényekből, 
a barokk vonások kiemelésével: - a regényírás 
az isteni gondviselés hirdetésének szolgálatában 
(pl. Pálffy Sámuel: Zomflla), az „erkölcsösség" 
mutogatása (Dugonics: Etelka), a jó uralkodó 
középpontba állítása (Mészáros Ignác: Kartigám), 
az etikett bemutatása (Dugonics: Etelka), a ma
gyar hőskor felnagyítása (Dugonics regényei) és 
a barokk forma csillogása. May elemzéseiben a 
stilisztikai tanulságok központi helyet kapnak. 
Élvezettel idézi a sokféle jelzőt, szóképet, dagá

lyos körmondatot, sarkított aforizmát és a szo
katlan népies szólásokat. 

May István maga is leszögezi: „a heroikus re
gény mint műfaj a magyar regény történetében 
lezárt szakaszt képvisel". E regényeket közönség
siker fogadta, de hőseik íróikkal együtt szálltak 
sírba, gáláns világuk időszerűtlen lett az utókor 
számára. Mégis, bár Dugonics műveit már nem ol
vassák, neve köré évszázados mítosz szövődött. 
Társai: Mészáros Ignác, Bárótzi Sándor, Fejér 
Antal, K. Boér Sándor, Pálffy Sámuel, Guzmics 
Izidor írásaikkal a magyar nyelv ügyét segítették 
és a magyar irodalmi nyelv kialakulását szolgál
ták, ha nem is a legmagasabb színvonalon. 

May István új, sokszínű adalékokat szolgáltat 
a magyar regény fejlődéstörténetének egy vi
szonylag ismeretlen fejezetéhez. Vérbeli filológus, 
a francia és német, valamint a vonatkozó hazai 
szakirodalmat fölényesen ismeri Műve hiánypótló. 

Madácsy Piroska 

Péterffy Ida: Horváth Ádám munkássága a „Hun-
niás" előtt. Bp. Akadémiai K. 1985. 205 1. (Iro
dalomtörténeti Füzetek 110.) 

Pálóczi Horváth Ádám munkásságát és jelen
tőségét saját kora és az utókor eltérően ítéli meg. 
Maga azt vallotta, hogy „parancsra" lett poétává, 
de „szép eszű" és sokfajta érdeklődéssel megál
dott ember lévén, saját elszántából maradt toll
forgató haláláig. Egy gyötrődve alakuló irodalmi 
életben, ahol minden lelkes jelentkezőt már a 
tenniakarás jó szándéka is minősített, gyorsan 
költővé fogadták, s a „Hunniás" megjelenése után 
azzá is koszorúzták; vitatkozhatott verstani kér
désekről nála fölkészültebbekkel, Herder és Falu-
di példáján buzdulva népdalokat gyűjtött és írt, 
bekapcsolódott irodalmi csoportosulásokba és 
maga is próbálkozott efféléket szervezni. Kazinczy 
levélben, Csokonai versben tisztelte meg elisme
résével. Eszméivel és ízlésével belesimult korába, 
népszerű volt és szeretetre méltónak találták. 

Az, hogy a „Hunniás" szerzője, mára kultúr-
és irodalomtörténeti adalékká zsugorodott: műve 
is egy azok közül, amelyek a hiányzó „nemzeti 
eposz"-t kísérelték megteremteni Vörösmarty 
előtt. Költői jelentőségét ma inkább az „Ötöd
félszáz énekek" határozza meg, az a gyűjtemény, 
ami 1953-ig kéziratban maradván éppen akkor 
nem gyakorolhatott széles körben hatást, amikor 
erre szükség lett volna. 
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Péterffy Ida tanulmánya, úgy tűnik, a kortár
si vonulat megkésett terméke: adatgyűjtés és vers-
regisztrálás. A szerző' elvégzi azt a feladatot, ami 
Horváth közvetlen utókorának lett volna a dol
ga. Horváth Ádám életének 1779-től 1787-ig 
tartó időszakát tekinti át, vagyis az első vers meg
írása és a ,,Hunniás" megjelenése közötti másfél 
évtized költői termését. Résztanulmányról van 
tehát szó, ami a felkészülés és beilleszkedés nyu
godtnak aligha nevezhető éveit tárja elénk. 

Péterffy a „Holmi" I. kötetének verseit két 
szempont szerint rendezi: az életrajzi adatokhoz 
rendelhető opuszokat időrendben ismerteti, majd 
a maradékot osztja tematikus csoportokba. 
Filológusi munkájában aggályosan törekszik a 
pontosságra. Lehetőleg utánanéz minden névnek, 
ami Horváth Ádámmal kapcsolatban fölmerül, s 
ha maga nem tud mit kezdeni az így földuzzadt 
anyaggal, adatait „az esetleges későbbi kutatás 
számára" jegyzetben teszi közzé. Ez a lelkiismere
tesség olykor azt a kelletlen eredményt éri el, 
hogy még a nyilvánvalóan irreleváns részletektől 
sem tud megszabadulni. Horváth miskolci tartóz
kodása alatt tisztelgő verset írt Andrássy gróf név
napjára; Péterffy egy forrásmunkában egy legye
ző ünnepélyes alkalmakkori körülhordozásáról 
olvas; eltűnődik, vajon most is használták-e, hi
szen korábban a gróf beiktatásán „nyilván" szere
pelt. Mivel Horváth nem is említi a versben ezt a 
legyezőt, a vele kapcsolatos hosszas meditáció 
zavarba ejtően fölösleges. (23. 1.) Az ismert és 
valószínű tények és adatok közötti összefüggés 
nyomozása egyébként is jellemző a mű módszeré
re. Elhamarkodott vagy támadható következteté
sekkel nem találkozunk, annál gyakrabban az eze
ket helyettesítő megválaszolhatatlan kérdésekkel: 
„Először feltehetően szüleit kereste fel... Hogyan 
számolt be szeretve tisztelt édesapjának a debre
ceni kollégiumban viselt dolgairól, nem éppen 
szabályos körülmények közötti távozásáról? Nem 
tudni." (28. 1.). Az ilyen terméketlen tűnődések 
meglehetősen próoára teszik az olvasó türelmét, 
különösen, hogy az esetleg megszerezhető infor
máció sem bírna semmiféle fontossággal. 

A tanulmány legszembetűnőbb sajátja az u 
cenzori eltökéltség, amivel Péterffy szelektálja a 
kézirat egyes darabjait. A szerző is tudja, hogy 
„Horváth nem riad vissza a paraszti szóhasználat 
legdurvább szavaitól sem", mégis fölháborodik a 
Füredi vadászaton: „A 80 soros vers annyira kí
vül esik a jó izlés határán, hogy a fenti kettőn 
kívül egyet sem idézhetünk. Csodálkozunk a 
XVIII. század végének cenzorán, hogy nem töröl
tette a Holmi-I. kötetéből, ha már a szerzőnek 

nem volt annyi itéu> képessége, hogy mi az, ami 
borozó férfitársaságban jó mulatság lehet... és 
mi az, ami nyomtatásra érdemes." (108. 1.) Hely
teleníti azt is, hogy A kurvák fortéllyal „Horváth 
népszerű, kéziratokban elterjedt darabjai közé 
tartozik." (149. 1.) Méltán sújtja e szigor Horváth 
verseit, sújthatná az Ötödfélszáz énekek nem egy 
„pajkos" énekét is bár kétséges, hogy egy iro
dalomtörténeti munka erre a legmegfelelőbb ke
ret. Az viszont elfogadhatatlan, hogy Péterffy az 
ílymódon kitagadott verseket az életműtől és a 
kortól idegen elfajulásokként értékeli és azt sérel
mezi, hogy „a cenzúra az akkori finomkodó köz
felfogással annyira ellenkező, semmit sem titkoló, 
szókimondó szöveg kinyomtatását engedélyezte." 
(149. 1.) Az a précieuse-ség, amit Péterffy a kor
nak tulajdonít, nyilvánvalóan illúzió, ahogy az 
lenne bármely korban, ha egy normát szeretnénk 
általánosnak hinni. Horváth ifjúkori termékei al
kalmi költemények, s a tisztelgő-hízelgő verse
ket leszámítva, baráti társaságban maga adta elő 
őket. Mivel ezekkelért el sikereket, biztosak lehe
tünk benne, hogy hangvételük és tartalmuk na
gyon is megfelelt közönsége ízlésének. E művek 
értékét a szórakoztatás (ismerjük el, olykor elvte
len) szándéka szabja meg - és hasonló példákat 
kiemelhetünk Csokonai műveiből és a kor igazi 
tömcgolvasmányaiból, a kalendáriumok mellékle
teiből is. Péterffy ismerteti a Mérei földmérő 
„megtréfálásáró!" szóló éneket is: a beborozott 
embert fényes délben ágyastul kiviszik az utcára 
és ott nyakon öntik, a község nagy gaudiumára. 
Ezt az otromba heccet Péterffy „csíny"-nek neve
zi, nem találtatván benne pajzánság. (82.1.) Ellen
ben a cenzort ismét túlzott liberalizmussal vádol
ja, mert az Ovidius-fordítást kinyomtatni engedi 
(161. 1.) Ez a szubjektivitás inkább a tanulmány
író, mint Horváth arcképének megrajzolásához 
nyújt segítséget, különösen, mert Péterffy a jel
zett kérdésen kívül sehol nem nyilvánít véle
ményt. 

A tanulmány vége felé közeledve egyre re
ménytelenebbnek tűnik, hogy a műből olyan eli
gazítást nyerhessen az olvasó, amilyenekért egyál
talán hozzá fordult. A biográfikus törekvéshez 
igazított verstartalmak kivonatos fölmondása leg
feljebb arra lenne alkalmas, hogy az érdeklődő 
olvasót Horváth Ádám korai verseinek olvasására 
buzdítsa. Sajátos módon az sem derül ki, hogy a 
szerző az inkriminált verseket leszámítva - jó 
költőnek tartja-e Horváthot? Tekintve, hogy a 
Holmi ma sem könnyen hozzáférhető kiadvány, s 
az ebben a tanulmányban közölt vers-mutatvá
nyok terjedelmüknél fogva alig szolgálnak arra, 
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hogy belőlük Horváth formai jártasságára és te
matikai sokoldalúságára következtethessünk, a 
tanulmányíró értékelő-ítélkező szavára vagyunk 
utalva. S ha van e tanulmánynak szembeötlő hiá
nyossága, úgy éppen ez az. 

Seres V. József 

Praznovszky Mihály: Madách és Nógrád a reform
korban. Tanulmányok. Salgótarján. 1984. 205 1. 

A Palóc Könyvek sorozatban megjelent karcsú 
tanulmánykötet mint vállalkozás és mint tudomá
nyos eredmények gyűjteménye egyaránt figye
lemre méltó. A vállalkozás nemcsak érdeklődést, 
hanem követést érdemel. A megyei tanácsok tá
mogathatnák az irodalomtörténeti, nyelvjárási, 
történelmi stb. kutatásokat, amikor az országos, 
tudományos sorozatoktól (anyagi okok miatt is) 

I a korábbiaknál is kevesebbre futja. Praznovszky 
m Mihály könyvecskéje, persze, önmagában is érde-
I kes munka. Rangját nemcsak a szigorú filológu

sokat is kielégítő adatgazdagsága, precizitása adja, 
s nem is csak lektorai (Gergely András, Kerényi 
Ferenc) garantálják, hanem valóban új eredményi. 

Meglepő dolog az, hogy valaki egyetlen megye 
(a történelmi Nógrád) határait el sem hagyja ku
tatásai során, sőt vizsgálódásait két-három évti
zedre korlátozza, s mégis irodalomtörténeti súlyú 
adalékokkal operálhat. Praznovszky, szerencsé
sen, történelmi áttekintéssel kezdi (Nógrád me
gye az 1840-es években), melyben sok jellemzőt, 
érdekeset tud elmondani Nógrád nemzetiségi, 
szociális, vallási, művelődési stb. viszonyairól. 
A következő tanulmány (Madách és a nógrád'' 
köznemesi társadalom 1841-1848 között) a Tra
gédia költőjének művelődéstörténeti környezetéi 
térképezi fel. Azt a humánus, felvilágosult, nem 
egyszer európai látókörű nemesi-értelmiségi réte
get, amelynek jelenléte a maga módján feltétele 
volt Az ember tragédiája létrejöttének. Prónay 
János, Huszár József, Sréter János, s a megyei 
élet más jeles képviselői mellett a már országos 
népszerűségre jutott költő, Lisznyay Kálmán, a 
távolabbról idekapcsolódó Bárczy Károly és má
sok teremtettek olyan szellemi légkört az ifjú 
Madách Imre körül, ami bizonyára kivételesnek 
számíthatott a korban. Külön cikk foglalkozik 
„Lelkem jobb fele" (Szontágh Pál, Madách barát

ija) címmel ennek a körnek egyik legkiválóbb tag
jával. Praznovszky Mihály szól a Szontágh Pál 

életútjáról, Madách hoz fűződő barátságának sza
kaszairól, s egyúttal igyekszik korrigálni a mega
lapozatlan felvetéseket, a „gyanús" emlékezése
ket. A Madách-filológia jelentős gazdagodásként 
könyvelheti el két ismeretlen Madách cikk köz
lését (A Pesti Hírlap nógrádi tudósításai) éppúgy, 
mint Madáchnak a folyóiratszerkesztésscl kapcso
latos újszerű beállítását (Madách publikálási tö
rekvései). A könyv utolsó tanulmánya (Az 1984. 
évi követválasztások Nógrádban) nem pusztán 
egy politikai aktus körülményeit világítja meg, 
hanem Madách, Lisznyay, Pulszky, Szontágh ré
vén az irodalomra és az országos politikára vonat
koztatja mindezt. 

Külön és kiemelten indokolt említést tenni 
végül a kis tanulmánykötet egyik darabjáról: A 
lezüllött kisnemes: Krúdy Kálmán (Egy eltorzult 
kisnemesi életsors). Mikszáth és Krúdy Gyula (az 
ő nagyapjának testvére volt Krúdy Kálmán) erő
sen romantizálva örökítette az utókorra ezt a 
figurát: „Kalandor, vagy hős? Mind a kettő." 
Praznovszky most ténytisztelő objektivitással 
nyomozza végig a Világos után is tovább harcoló 
„hős" sorsát. Kiderül, hogy Krúdy Kálmánnak 
már kamaszkorában is összeütközése támadt a 
törvénnyel (megvert egy juhászbojtárt), nem sok
kal később leányok megrontásával vádolták, s a 
dolog csak azért nem ért rosszabb véget, mert ép
pen katonáskodott. A szabadságharcot ugyan 
valóban végigharcolta, de a fegyverletétel utáni 
„gerilla" élete során is rablások, nőkkel szembeni 
erőszakoskodások bizonyosodtak rá. Többször is 
elfogták, többször is megszökött, végül is egy 
szökési kísérlet közben lőtte le egy pandúrtizedes 
1861-ben. E kis krónika látszólag nem nagyigé
nyű elmondása voltaképpen igen hasznos az író 
Krúdy Gyula életművének megértéséhez, de még 
inkább sajátos példája a „legendateremtő" ha
gyományoknak. 

Praznovszky Mihály, ezek alapján, nem pusz
tán szorgos historikusnak mutatkozik, aki egy 
szűkebb tájegység múltját búvárolva adatokat, 
tényeket lajstromoz. Olyan történelmi anyagot 
ad közre, amely eleven hagyománynak, gondolat
ébresztő múltnak bizonyul, akár a nemesi-értel
miségi magatartás változatait ismerteti, akár 
Madách-hoz és környezetéhez visz közelebb, akár 
a múlt századi közgondolkodás furcsa tévútjaira 
mutat rá. 

Imre László 
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