
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 
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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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