
SZEMLE 

FÁBRI ANNA: AZ IRODALOM MAGÁNÉLETE 
Bp. 1987. Magvető Kk. 750 1. 

A cím imponálóan szellemes, de némiképp félreve
zető: nemcsak azért, mert óhatatlanul olyasmit sugall, 
mintha az irodalomnak önálló közélete is volna, mely
nek semmi köze nincs az itt tárgyalandó magánélethez 
— holott a szerző többek között éppen ennek ellenke
zőjét bizonyítja könyvében —, hanem elsősorban 
azért, mert az olvasó valamely könnyed anekdota gyűj
teménynek, szórakoztató ismeretterjesztő munkának 
vélheti e könyvet, amely — az alcím eligazítása szerint 
— a múlt század eleji irodalmi szalonéletet kívánja 
bemutatni, a felvilágosodás és a reformkor literátorait 
igyekszik emberközelbe hozni; feltérképezve az iro
dalmi élet hétköznapjait és ünnepeit, bemutatva, ho
gyan születtek a koszak legjelentősebb vagy legjelleg
zetesebb művei. 

Hogy e könyv egyfajta művelődéstörténeti lektűr 
volna (eredeti értelmében használva ezúttal e kifeje
zést), azt a „gyanút" erősíti a könyv — nálunk, 
fájdalom, szokatlan — csinos tipográfiája, a gazdag 
illusztrációs anyag (a képek között néhány igazi uni
kum is akad), a „komoly" tudományos munkákból 
mellőzhetetlen lábjegyzetek hiánya s végül a szerző 
csiszolt, élvezetes stílusa, amely a könyv egyes fejeze
teiben (például Schlegelék budai útjának leírásakor) 
már-már szépirodalmi magasságokba emelkedik. 

Nem lehet e recenzió feladata annak a hosszú és 
meglehetősen bonyolult folyamatnak okait kutatni, 
miért s hogyan vált el hazánkban a „magas" tudo
mányos irodalom oly végletesen a szélesebb olvasókö
zönséghez szóló ismeretterjesztéstől, miért van, hogy 
mára e két műfaj közötti szakadék — általános szak
mai vélekedés szerint — áthidalhatatlanná vált: ma
gam csak e szomorú tényt konstatálhatom ezúttal e 
könyv kapcsán. Jelenségértékűnek érzem, hogy a 
tanulmányról eddig megjelent (dicsérő) kritikák egytől 
egyig a fent jellemzett szórakoztató műfajba utalták 
Fábri Anna könyvét, s így is értékelték. Félreértés ne 
essék: teljesen jogosan, hiszen ez a munka valóban 
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színes, izgalmas, olvasmányos művelődéstörténeti 
tabló is, ám emellett — legalábbis az én olvasatomban 
— az utóbbi évek egyik legbátrabb kísérlete a hazai 
történeti irodalomszociológia megteremtésére, s ami 
ezzel együtt jár, évszázados irodalomtörténeti érték
ítéletek (mondhatnám úgy is: bevett közhelyek) meg
változtatására. 

Magyarországon az irodalomszociológia (ponto
san követve az akkori tudományos divatot) a hatvanas
hetvenes években jelentkezett erőteljes irányzatként s 
néhány tapogatózó elméleti lépés után a gyakorlatban 
rögtön három részre szakadt — voltaképpen három 
önálló tudományágra. Közös volt bennük, hogy mind
ahányan olyan bonyolult társadalmi jelenségnek tekin
tették az irodalmat, amely az alkotó, a mű és az 
olvasóközönség, valamint a (mindig változó) társada
lmi környezet kölcsönhatásaként írható le — tehát 
nem, mondjuk, irodalmi művek összességeként vagy 
esztétikai krédók jobb-rosszabb megvalósulásaként, 
hogy csak két jellegzetes megközelítést említsünk —, 
vizsgálatuk tárgyává azonban e bonyolult rendszernek 
csupán egyetlen elemét tették, nyilvánvalóan módszer
tani okokból. Az olvasásszociológia (amely a leg
könnyebben kaphatott lábra, hiszen e tudományágnak 
nyugaton évtizedek óta kimunkált eszközrendszere 
volt, s ezt minden nehézség nélkül át lehetett ültetni a 
hazai talajba) a befogadói szokásokat igyekezett bonc
kés alá venni, az alkotószociológia az írótársadalom 
szociológiai paramétereinek felvázolására vállalkozott 
(szintén gazdag nyugati eredményekre támaszkodhat
va), míg a harmadik irányzat a művekben megjelenő 
társadalmi valóságot igyekezett összevetni a valóságos 
társadalmi folyamatokkal — sokáig nem tudván el
dönteni, hogy voltaképpen egyiket faggatja-e a másik
ról vagy viszont. (S bár éppen ez az irányzat küzdött-
küzd a legtöbb módszertani problémával, eredményei 
mégis figyelemreméltóak. Hiszen itt egy jellegzetes 
közép-európai tudományról van szó, amely abból a 



tapasztalati tényből indul ki, hogy e tájakon az iroda
lomból valami több, valami más is megtudható a 
társadalomról, mint a hagyományos történeti-szocio
lógiai vizsgálatokból, s ebben igaza is van. Az effajta 
kutatás azonban csak azokon a terepeken tud igazán 
eredményesen működni, ahol a hivatalos valóságkép 
valóban durván eltér a társadalom valóságos érték
rendjétől, s ahol az irodalom rejtett, de felfejthető 
eszközökkel be is mutatja ezt az eltérést. Az elmúlt 
évtizedek magyarországi történései, jól tudjuk, nem 
hagyták munka nélkül az e problémára fogékony 
kutatókat.) 

Ami az irodalomszociológia történeti megközelíté
sét illeti, erre, tudomásom szerint, eddig csak elméleti 
kísérlet történt. Wéber Antal több, mint tíz év előtt 
megjelent gondolatébresztő cikkében — elsősorban 
angolszász példákra hivatkozva — bebizonyította e 
(segéd)tudomány létjogosultságát s bemutatta az al
kalmazható eszközöket. 

Elkerülhetetlennek tartottam e vázlatos és leegy
szerűsített tudománytörténeti kitérőt, mert szeretnék 
nyomatékosan rámutatni: Fábri Anna nemcsak töretlen 
úton indult el, de megkísérelte azt is, ami a hazai 
irodalomszociológiából mindeddig hiányzott: össze
kapcsolni az irodalomnak definiált társadalmi jelenség 
mesterségesen szétszakított szálait s együtt vizsgálni 
bonyolult viszonyrendszerét. Úgy vélem, e megköze
lítés ma még kizárólag a történeti iroda
lomszociológiában alkalmazható; más szóval egyelőre 
csak az a korszak vizsgálható (különösen egyetlen 
kutató által) ilyen módon, amelyben az irodalom már 
szervesült a társadalomba, de rendszerré fejlődésének 
csupán elején áll, s összetevőinek viszonya még kez
detleges, egyszerű, áttekinthető. 

Ez a korszak hazánkban a XIX. század első fele. 
Fábri Anna az alkotó- és befogadófolyamat egy 

sajátos találkozási pontját, az irodalmi szalont választ
ja kiindulásul. Módszertani telitalálat ez — így a 
szerző mindvégig az irodalmi viszonyrendszer közép
pontjából tekinthet ki a rendszer további elemeire, s 
ráadásul a társadalmasulás folyamatát is így követheti 
végig legkönnyebben. Igaz, a szerzőnek hamar rá 
kellett döbbennie, hogy a múlt század első évtizedei
nek (az egyszerűség kedvéért használom e korszak
megjelölést; a könyv pontosan az 1779 és 1848 közötti 
időszakot tárgyalja) magyarországi szalonjai csak na
gyon távoli rokonai a korban virágzó nyugat-európai 
irodalmi szalonoknak: nemcsak külsőségeikben voltak 
mérhetetlenül szerényebbek azoknál, nemcsak abban 
tértek el tőlük, hogy itt a szépnem képviselői sokkal 

jelentéktelenebb szerepet játszottak ez idő tájt, mint 
amott (még akkor is, ha akadtak kivételek, mint 
Karacsné vagy Bártfayné, kiknek a szerző, érthetően, 
igen nagy teret szentel, s éppen a róluk szóló fejezetek
ben támaszkodik leginkább saját kutatási eredményei
re), hanem elsősorban abban, hogy a Habermas által 
részletesen elemzett opinion leader-i szerepüknek 
nem, vagy csak csökevényesen tudtak eleget tenni — 
hiszen nem polgári társadalomban léteztek, s épp ezért 
voltaképpen hiányzott létük egyik alapfeltétele: az a 
fajta polgári nyilvánosság, az a széles olvasóközönség, 
amelyre pedig, tisztük szerint, hatniuk kellett volna. A 
magyar irodalmi szalonokban ekkoriban az írók nem 
kiválasztott elit-olvasóikkal találkoztak, hanem egy
mással — így aztán kénytelenek voltak felvállalni a 
véleményvezéri szerepet is. Általános iroda
lomtörténeti értékelés szerint ez a tény — mármint a 
bezártság, a magárautaltság ténye — hozzásegítette a 
magyar irodalmat, hogy egy feudális társadalmi for
máción belül létrehozza az első polgári szigeteket, 
hogy mintát mutatva mintegy a későbbi társadalmi 
fejlődésnek, megszülessen az irodalom „res publicá-
ja". Fábri Anna bemutatja, hogy a magyar szalonélet 
ennél jóval heterogénebb képet mutatott: irodalmára
ink szinte minden lehetséges választ kipróbáltak eme, 
általuk is kényszerűnek érzett helyzet feloldására, s 
noha egyik kísérlet sem járhatott tökéletes ered
ménnyel, valamennyiben voltak olyan elemek, ame
lyek mégiscsak hozzájárultak — igaz, néha évtizedes 
késéssel — a polgári nyilvánosság működési mecha
nizmusának kialakításához. (Ugyanakkor az is tény, 
hogy nálunk az irodalmi élet később sem tudott 
megszabadulni attól, hogy más feladatokat is felvállal
jon eredeti funkcióján kívül. Irodalmi társasköreink 
máig politikai-társadalmi csoportosulások is — még 
azok is, amelyek hangsúlyozottan csak művészeti 
célból szerveződnek: náluk éppen e gesztusnak lesz 
politikai töltete. így hát Fábri Anna könyve, anélkül, 
hogy erre a szerző akárha egyetlen utalást tenne, 
számos mai áthallásra ad lehetőséget.) 

A történeti irodalomszociológia Fábri Anna kezén 
nem egységes módszert jelent, hanem egy szemléletet 
(Hadd jegyezzem itt meg, hogy e definíció sem a 
szerzőtől származik, hanem a recenzenstől; meglehet, 
némileg önkényesen.) A szerző a legkülönbözőbb 
módszerekkel közelíti meg tárgyát, felhasználva az 
irodalomtörténet, a társadalomstatisztika, a szocioló
gia (főképpen a struktúra- és mobilitáskutatás) eszköz
tárát — attól függően, mennyire gazdag, mennyire 
teljes a rendelkezésére álló anyag: hiszen, mondottam, 
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önálló kutatási eredményekre csak néhány fejezetben 
bukkanhatunk, a szerző elsősorban az eddigi összefog
lalásokra támaszkodik, s még ha azok eredményeit 
teljesen szuverén módon dolgozza is fel, a korszak 
fehér foltjait — elsősorban a mindennapi életre vonat
kozó monográfiák fájó hiányára gondolok — ő sem 
tudja eltüntetni. De leggyakrabban mégis a szociál
pszichológia gazdag eszköztárával él: jogosan, hiszen 
itt emberi kiscsoportok mikromozgásait kell érzéke
nyen követnie (amelyek azonban eltéphetetlen szálak
kal kötődnek a társadalmi folyamatokhoz), s ehhez ez 
a tudomány nyújtja a legnagyobb segítséget. Hogy a 
szerző mennyire otthonosan mozog e tudo
mányterületen, már első könyvével, a Ciprus és jege
nyével bebizonyította — pedig ott látszólag nehezebb 
feladata volt, hiszen irodalmi hősök (jelesen: Krúdy-
hősök) belvilága t és egymáshoz való viszonyát kellett 
feltérképeznie. Az egyes irodalmi csoportosulások, 
szalonok létrejöttének és megszűnésének, folytonos 
belső átrendeződésének nyomon követése éppúgy nem 
lehet teljes a szociálpszichológiai módszerek alkalma
zása nélkül, mint például Bessenyei vagy Kölcsey 
elszigetelődéséé; de hagyományos eszközökkel arra 
sem kaphatunk megnyugtató választ, miért lehetett az 
irodalmi élet kulcsfigurája egy-egy időszakban Sze
mere vagy Bártfay (utóbbinál a szerző pl. olyan apró, 
de mégsem elhanyagolható momentumra is felhívja a 
figyelmet, hogy e szerény képességű, de kiváló emberi 
tulajdonságokkal megáldott ügyvéd a Károlyi család 
„házi postájával" szállíttathatta az ország minden 
területére barátai leveleit; amelyek így kikerültek a 
hivatalos levélforgalom államilag túlságos figyelemre 
érdemesített felügyelete alól, s e levelekben a barátok 
őszintébb hangot üthettek meg), vagy milyen emberi 
okai voltak Bajza és Toldy — írói tehetségükkel 
semmiképpen sem indokolható — előretörésének a 
harmincas évek elején. 

De a legjobb példát e módszer hasznosságára a 
könyv legkidolgozottabb fejezetei, a Kazinczyről szó
lók nyújtják. 

Akik a széphalmi mester életművét elemzik, gyak
ran esnek prekoncepcióik csapdájába: erre csábítja 
őket Kazinczy ellentmondásos egyénisége s a rendel
kezésre álló hatalmas hagyaték, amelyben valóban 
mindenfajta elképzelés alátámasztására bőségesen ta
lálhatók citátumok. A kutató szinte kötelességének 
érzi, hogy rendet tegyen az összekuszálódott szálak 
között és megmutassa az „igazi" Kazinczyt: vagyis 
hogy értékelje az egykori irodalmi vezér tetteit és 
megnyilatkozásait, s kiemelje közülük a valóban fon

tosakat, így alakítva egyirányúvá Kazinczy „fejlődé
sét", így tett már Toldy is, szélsőséges és tanulságos 
példáját nyújtotta az effajta megközelítésnek Sinkó 
Ervin, de így járt el Kosáry Domokos is, igaz, egyetlen 
részletét elemezve csak Kazinczy gondolatrendszeré
nek. Fábri Annának nem az a célja, hogy leegyszerű
sítse a Kazinczy-jelenséget, retusálja vagy torzképpé 
formálja a mester portréját. Ellenkezőleg: meg akarja 
érteni és értetni, hogyan fértek meg Kazinczyban 
egymásnak ellentmondó gondolatrendszerek, miféle 
érzelmek vagy meggondolások vezették sokszor érthe
tetlennek tűnő cselekedeteit. A szerző nagy empátiával 
közelít hőséhez, mégsem esik abba a hibába, hogy 
Kazinczy végtelennek tűnő kompromisszumkészségét 
kizárólag a korszak ellentmondásaira vezesse vissza. 
Egyáltalán: elemzése teljesen elkerüli a felmagasztalás 
vagy elítélés szokásos dimenzióját. Sorra veszi a 
Kazinczy-jelenség gyökereit, s bár világosan látja a 
különböző életszakaszokban bekövetkezett változáso
kat, a levélszalon működésének elemzésével meggyő
zően bizonyítja, hogy az irodalomról mint társadalmi 
jelenségről Kazinczynak mindvégig azonos volt a 
felfogása — ti. azt a kevés számú értő, felkent zárt 
céheként képzelte el. Fábri Anna ezúttal sem tesz mást, 
mint hogy a már ismert mozaikdarabkákat új módon, 
friss szemmel rakja össze, ez az eljárás mégis számos 
új eredményre vezet. Másfajta távlatot kap például 
Kazinczy képzőművészeti rajongása, amelyre koráb
ban is felfigyelt az irodalomtörténet. Szerzőnk e rajon
gást elsősorban azzal magyarázza, hogy Kazinczy, fent 
idézett felfogásának megfelelően, teljes értékűvé kí
vánta tenni levelezőszalonját: az egymásnak küldöz
getett portrék és zsánerképek a személyes együttlét 
hiányát voltak hivatottak pótolni. 

De egyéni módon szól hozzá a szerző a Kazinczy 
korszerűségére vonatkozó vitához is. Mindenekelőtt 
világosan elkülöníti a két, gyakran összemosott fogal
mat: a korszerűséget mint a kor modern eszmeáramla
tainak és művészeti irányzatainak követését, és a 
korszerűséget mint a korabeli magyarországi társada
lmi állapotok figyelembevételét. Majd arra a követ
keztetésre jut, hogy — e második értelemben — 
Kazinczy sem pályája első szakaszában, sem szabadu
lása után, sem az aurorások feltűnésekor nem volt 
korszerű: az eszmény, amelyet ő képviselt, olyannyira 
nem vette figyelembe az olvasóközönség létét és 
elvárásszintjét, hogy nem is lehetett azzá. A korszak 
egyik legizgalmasabb irodalomszociológiai kérdése, 
hogyan válhatott mégis vezéregyéniséggé éppen ő, s 
miért nem lett azzá Kisfaludy Sándor, aki pedig — 
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műveinek példányszáma bizonyság rá — sokkal kor
szerűbb volt nagy ellenlábasánál. Végleges választ 
nem ad Fábri Anna, de körüljárja a lehetséges válasz
lehetőségeket a két literátor eltérő személyiségjegyei
tői kezdve a vallási ellentéteken át egészen addig a 
tényig, hogy volt a magyar irodalomnak egy olyan 
rövid szakasza, amikor vezér lehetett valaki, anélkül, 
hogy lett volna hadserege; hiszen az egész bandérium 
mindössze néhány főtisztből állt. Amikor aztán megje
lentek a színen a közkatonák, a széphalmi parancsnok 
kénytelen volt átadni a marsallbotot az ifjabb Kisfa-
ludynak, aki egyformán jól beszélte a bakák és a 
tábornokok nyelvét. 

Úgy vélem, a Fábri Anna képviselte szemlélet 
legfőbb hozadéka éppen abban áll, hogy a szerző, 
amennyire lehetséges, igyekszik felderíteni a korabeli 
irodalmi értékrendeket — szemben a szokásos iroda
lomtörténeti megközelítésekkel, amelyek utólagosan 
kiemelt értékek alapján alakítják ki „fejlődéstörténetü
ket", ebbe illesztve be visszamenőleg szerzőket és 
műveket. Természetesen egyik módszer sem helyette
sítheti a másikat, de miként ebből a könyvből is 
kiderül, termékenyen kiegészíthetik egymást. Az nem 
meglepő, ha a két értékrend igen sok ponton egybeesik 
(habár sok esetben nem volna haszon nélkül való 
kimutatni, miként lehetséges, hogy a kortársak és az 
utókor egyaránt felértékel vagy elmarasztal valakit, 
ám néha egészen más szempontok alapján), az olvasó 
számára azonban érdekesebb az eltérések, a devianci-

RADÓ GYÖRGY: MADÁCH IMRE 
Életrajzi krónika. Salgótarján, 1987. „Balassi Bálint" 

A Madách-irodalom egy nagyon hasznos és idő
szerű kiadvánnyal gazdagodott. Az elmúlt évtizedek
ben igen sok Madách-értékelés — melyekben életrajzi 
utalások is vannak —, főként pedig számos anyagfel
táró mű jelent meg, melyek határozottan módosították 
a régebbi Madách-képet. Már a Lónyay Menyhérttel 
váltott levelezés publikálása (It 1959) is erősen meg
változtatta a fiatal Madáchról, művei keletkezéséről, 
gondolatvilágáról kialakult nézeteinket, majd Madách 
életéről, közéleti tevékenységéről teljesen újszerű ké
pet tüntettek fel a nógrádi kutatások — így Krizsán 
László, Spáczay Hedvig, Praznovszky Mihály és Leb-
lancné Kelemen Mária levéltári publikációi. A régebbi 
és az újabb monografikus feldolgozások inkább a 
művek interpretációjára és értékelésére vetették a fő 
súlyt, az alap egyrészt a Madách Aladár emlékezéseire 
támaszkodó Palágyi Menyhért-féle életírás, másrészt 

ák lehetséges okainak felkutatása. A legfeltűnőbb 
esetek — mint Csokonaié vagy Batsányié — magya
rázatát megadták az eddigi kutatások, azoknál az 
alkotóknál azonban, akik valamilyen okból kihullottak 
az irodalomtörténet rostáján, a történeti iroda
lomszociológia segítsége nélkül nem is igen érthetőek 
meg e változások. Fábri Anna érzékenyen figyel fel 
ezekre az eltérésekre, s az esetek többségében (pl. 
Vitkovics, Horvát, Szemere vagy Kuthy szerepének 
elemzésekor) részletes magyarázatokkal is szolgál. A 
korszak egyik legizgalmasabb, több szempontból is 
fordulópontot jelentő vitájának vizsgálatakor azonban, 
úgy tűnik, nem aknázta ki megközelítési módszerének 
lehetőségeit. (A lexiconi perről van szó). Nem kétsé
ges, hogy elemzése itt is árnyaltabb, mint a korábbiak, 
a végkövetkeztetéseket viszont a könyv más fejezetei
hez képest túlságosan visszafogottnak érzem. Nem 
Döbrentei vagy Dessewffy rehabilitálását kérem szá
mon a szerzőn, hanem a korabeli értékelések részlete
sebb bemutatását, annak érzékeltetését, hogy a kortár
sak többségének szemében Bajzáék (is) elvesztették 
ezt a csatát, noha — miként ezt maguk is tisztán látták 
— mégiscsak megnyerték a háborút. 

Hogy a könyvnek akadnak még vázlatosan kidol
gozott részletei, ez a kedvező összképen mit sem 
változtat: Fábri Anna munkájával új szín jelent meg 
irodalomtudományunk örvendetesen gazdagodó palet
táján. 

Jolsvai András 

legifjabb Balogh Károly — apjának, Madách Imre 
unokaöccsének emlékeit is idéző — könyve volt, 
továbbá a költő levelezése. Ezek nagy vonásokban 
egyeztek, de részben el is tértek egymástól. Az egyes 
művek keletkezéséről is többet tudunk azóta, bár e 
téren még nagy a bizonytalanság, főleg a kisebb lírai 
vagy balladaszerű költemények tekintetében. Ideje 
már, hogy az újabb eredményeket is tartalmazó anyag 
végre rendszerbe foglaltassék, mégpedig kronológiai 
rendbe, ami mind az életrajzi adatok megnövekedett 
bősége, mind a művekre vonatkozó ismeretek alapján 
most már lehetséges is. Ezt a nagy, összefoglaló 
munkát végezte el Radő György „életrajzi krónikájá
ban. Nem lehet eléggé dicsérnünk a vállalkozás értékét 
és hasznosságát. Radó a könyvtárnyi Madách-iroda-
lomban összehalmozott anyag egybefoglalására vál
lalkozott, kiegészítve ezt saját kutatási eredményeivel. 

Nógrád Megyei Könyvtár, 414 1. XXIV. mell. 
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Alapvető, gazdag tartalmú, hasznos művet alkotott, 
melyet egyetlen Madách-kutató sem nélkülözhet ez
után. 

A kötet műfajilag is újszerű irodalomtörténet
írásunkban, dátumokhoz kötött Madách-életrajz, telje
sen objektív igényű. Az egyes időpontokhoz kapcsolt 
események mellé feltünteti pontosan a forrásművet 
vagy forrásműveket, az eltérő esetekben igyekszik 
állást foglalni, viszonylag ritkán és tartózkodóan. Igazi 
kézikönyv, adattár, de amely ugyanakkor végig is 
olvasható és egy hiteles Madách-képet tár elénk. A 
fejezeteket a költő életévei határozzák meg, Radó 
tartózkodik költői korszakok feltevésétől. A részek elé 
egy-egy világtörténeti, művelődéstörténeti, magyar 
történelmi és Nógrád megyei történeti összefoglalás 
kerül; nagyon hasznos megoldás, a költő életét belehe
lyezi ezáltal a világ- és magyar, valamint a megyei 
eseményekbe, teljesen objektív közlés útján. A költő 
életét az éveken belül hónapokban, napokban mutatja 
be (kiszámítja az adatokból a hét napjait is), majd 
kiegészíti ezt az utóéletet (posztumusz kiadások, for
dítások, színielőadások) sommásan összefoglaló feje
zettel, a fontosabb életrajzi vonatkozású művek bibli
ográfiájával, név- és címmutatóval és értékes illusztrá
ciós anyaggal. 

Egyszóval egy hézagpótló és ezentúl nélkülözhe
tetlen művel gyarapodott Madách-irodalmunk, jó len
ne, ha műfajának eredetiségével buzdítást is adna 
irodalomtörténészeinknek, hogy többi nagy írónkról is 
készüljenek hasonló „életrajzi krónikák". 

A szerző érdemének elismerése mellett, méltányol
nunk kell Nógrád megye áldozatkészségét, mely a mű 
megjelenését lehetővé tette a viszonylag kis (1500-as) 
példányszám mellett, különösebb kiadói haszon remé
nye nélkül. 

Említettük, hogy az összefoglaló és rendszerező 
munkán felül Radó György új mozzanatokkal is bőví
tette Madách Imréről szóló ismereteinket. így mindjárt 
a költő születési időpontját is módosítja, kimutatván, 
hogy az eddigi Madách-életrajzok a keresztelés idő
pontját, 1823. január 21-ét tüntették fel, nem a szüle
tését, január 20-át, pedig Madách ez utóbbit tekintette 
születésnapjának, amint ez 1863. január 20-án Szon-
tágh Pálhoz intézett leveléből kitűnik. Az Ország
gyűlési Könyvtárban Radó találta meg a Magyaror
szágé, lap azon számait (1861. XI. 7. és 8.), melyekben 
megjelent a Halász Gábor kiadásában (Madách Imre 
Összes Művei, 1842., a továbbiakban MÖM) a „Nem
zetiségek ügyében" címen közölt cikk, de amely a 
hírlapban „A politikai és nyelvi nemzetiség" címet 

kapta. Radó tárta fel, hogy a költő élete utolsó évében 
költeményei kiadása tárgyában a Fővárosi Lapok szer
kesztőjéhez, Pákh Alberthez fordult levélben, és ebben 
a folyóiratban még életében megjelent négy lírai 
költeménye. Halász ezeket nem említi (MÖM II. 
1172.). Meggyőző az az érvelése is, mely szerint 
Madáchnak az a Szontághhoz intézett keltezetlen 
levele, melyben a „Falusi tilinkó" c. verséről ír (MÖM 
II. 948-949,) nem keletkezhetett 1844 előtt. 

Egy ilyen gazdag anyagú publikáció esetében 
természetes, hogy a mű problémákat is felvet, sőt hogy 
egypár, az anyag nagyságához képest elenyésző számú 
hiba is belecsúszik a könyvbe. így a 77. lapon azt 
olvassuk, hogy Sréter János 1842. II. 27-én halt meg, 
holott az összes források (az idézettek is) március 27-et 
írnak, ami igazolható is. A 137. lapon ez áll: „Madách 
Károly részletesen ismerteti Petőfi Sándor „Szabad 
sajtó" c. versét." A költeményt Vörösmarty írta. Kama
rás Béla .Adalékok Madách Imre közszerepléséhez" 
c. tanulmánya nem az Irodalomtörténeti Közlemé
nyekben, hanem az Irodalomtörténetben jelent meg 
1962-ben.Azember tragéááját 1954-ben újította fel a 
Nemzeti Színház, 1955-ben betiltották. Madách a III. 
grammatikai osztályt 1832. IV. 13-án, s nem 3-án 
fejezte be (23. 1.), mint ez Palágyi életrajzából és az 
általa közölt iskolai bizonyítványból is kitűnik (ez 
valószínűleg sajtóhiba a könyvben). 

A116. lapon Radó Madách esküvőjét illetőleg nem 
pontosan idézi Balogh Károly szövegét, ez utóbbi 
ugyanis így hangzik: „A református vallású meny
asszony reverzálist ugyan nem ad, legalábbis ennek 
sem anyakönyvi feljegyzésben, sem pedig másutt 
nyoma nincsen..." (52. 1.) Valóban nincs, az anya
könyvi feljegyzést közli Leblancné Kelemen Mária: 
„Madách Imre dokumentumok a Nógrád megyei levél
tárban (Salgótarján, 1984)" c. adattárának 42-43. 
lapján. Nem is volt szükség reverzálisra, mert a 
reformkorban a szabadelvű rendek úgy döntöttek, 
hogy vegyes házasság esetén minden születendő gyer
mek az apa vallását kövesse (Horváth Mihály: Hu
szonöt év Magyarország történetéből. Genf, 1864. 
202-204.) A 268. lapon azt olvassuk, hogy Madách 
Veres Pálnak adta át Az ember tragédiája dedikált 
példányát. Ezzel szemben Rudnay Józsefné és Szi-
gethy Gyuláné „Veres Pálné, Beniczky Hermin élete és 
működése" (Bp. 1902. 37.1.) c. könyvében így talál
juk: „Művét Veres Pálnénak ajánlotta e szavakkal: 
„Que ce livre vous sóit dédié, comme 1 'auteur vous est 
dévoué." Radó Rudnayné Veres Szilárda „Emlékezé
seit" említi, de ebben is így olvasható: „Magával hozta 
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az „Ember tragédiájáénak még nyomdafestéktől ned
ves első példányát édes anyámnak." (75. 1.) A 104. 
lapon Radónak jó feltételezése az, hogy a Mária 
királynő első változata 1844 első feléből való, de 
említeni kellett volna, hogy ez Madáchnak Lónyayhoz 
1844. május 8-án írt leveléből következik. A 153. 
lapon egy sor lemaradt a nyomtatásból. 223. lap: igaz, 
hogy Kemény Zsigmond már 1858-ban foglalkozott A 
rajongók és a Zord idő megírásával, de a két regény 
csak 1859-ben, illetőleg 1862-ben készült el teljesen és 
jelent meg nyomtatásban, mint ezt Papp Ferenc mo
nográfiájában olvashatjuk (II. k. 354. és 480.1.). A 72. 
lap szerint én azt írtam volna, hogy Cserny Mari 
Madách Mária társalkodónője lett volna, pedig én 
Madách Annát említettem. (Madách Imre. Bp. 1984. 
34.1.) 

Azonban ezeket a kisebb tévedéseket nagyban 
ellensúlyozza az indokolt következtetések, pontos 
megállapítások és valószínűsítések nagy száma Radó 
György kitűnő könyvében. 

Ezután néhány feltételezésre térnék rá, amelyek
ben véleményem eltér Radóétól. Hangsúlyozom, csak 
feltételezésekről lesz szó, amelyek mindkét oldalról 
vitathatók. 

Radó helyesen írja előszavában, hogy valamennyi 
Madách-kutatót zavarba hozza, hogy a költő kisebb, 
lírai vagy balladaszerú" költeményeit nem datálta. 
Ebben a kérdésben a visszaemlékezők — így Balogh 
Károly is — csak valószínűsíteni tudják a versek 
keletkezési dátumait. Egyetértek Radóval abban, hogy 
ő is Balogh Károly és Voinovich Géza datálásait 
fogadja el általában, és hogy e kérdésben megfelelő 
óvatossággal jár el. 

Mégis néhány ponton véleményem eltér az övétől, 
így a „Hazaérkezéskor" c. vers esetében Balogh és 
nem Palágyi érveit osztom: e költemény 1843-ra 
időzítettségére nézve döntő érvnek tekintem a meg
gyászolt „vén cseléd"-re való emlékezést, aki az 
anyjához 1838. évben írt levelében említett „komor-
nok" lehetett (MÖM II. 900. Balogh 38.). Egy másik, 
ezúttal fontosabb datálási probléma: a 233. lapon Radó 
szerint a Szontághhoz 1857. február 7-i levélhez írt 
későbbi, Az ember tragédiájára vonatkozó feljegyzés 
nem lehet korábbi 1859-nél. Nézetem szerint Bérczy 
Károly (aki még látta az azóta elveszett kéziratot) a 
levél megküldése utánira teszi ezt az Ádám történelmi 
megjelenéseire vonatkozó megjegyzést, de aligha sok
kal későbbire, mert utána azt írja: „1857 és 1858 
szorgalmas és önmagából új lelkesedést merítő munka 
közt folyt le." Különben is a be nem fejezett drámakí

sérletek cédulái arra vallanak, hogy Madách először a 
„Jellemek"-et állapította meg, s utána a drámában 
később felhasználandó mozzanatokat. Könyvemben 
csak annyit írtam: „a Tragédiát létrehozó töprengés... 
1857 körül indulhatott meg." (128. 1.) Változatlanul 
hiszem azt, amit könyvemben csak óvatosan tételez
tem fel, (128. 1.) — Balogh Károly elképzelésével 
(220.1.) ellentétben —, hogy Madáchnak egy ismeret
len férjes asszonyhoz fűződő érzelmes barátsága (mely 
a férj közbelépése fol-tán lemondással végződött) 
nagyon is beleilleszthető a költőnek a válása utáni 
életszakaszába, még a Borka-szerelem előtti időre. Az 
erről szóló versek tartózkodóan finom és mégis meleg 
hangneme ellentmond annak, hogy a Szontághhoz 
1863. január 20-án írt levélben említett „legjobb 
osztás" ez lett volna, mire a költő „kissé cinikus, kissé 
keserű" hangon „pass"-t mondott, s „nem licitált 
feljebb egy paraszt betlernél". Ez utóbbi utalás viszont 
vonatkozhat Borkára. Ez esetben Palágyinak és Harsá
nyinak adok igazat: a Borka-szerelem 1863-ban és 
1864-ben is tarthatott, és összefügghet azzal, hogy az 
1864 elején megkezdett Túndérálombva Tündér Ilona 
„pór leány" képében jelenik meg a földön. Az sem 
lehetetlen, hogy ennek a kapcsolatnak lehetett valami 
köze az imredombi építkezéshez, mint azt Palágyi 
életrajzában állítja, mert Balogh Károly kissé különö
sen cáfolja ezt az összefüggést: apja szavait idézi, aki 
így nyilatkozott: „Hogy volt-e az építkezésnek valami 
romantikus háttere, azt én kutatni nem akarom." (224. 
1.) Borka személyét illetőleg, Harsányi feltételezése 
valószínűbb, mint Vidáé. Még 1960-ban, Sztregován 
jártamkor is élt az a hagyomány, hogy a versek ihletője 
Makovnyikné Gyuros Borka volt, amit az is alátá
maszt, hogy a Makovnyik-porta nagyságára és felépí-
tettségére nézve nagyon föléje emelkedett a többi 
sztregovai szlovák parasztháznak. 

A könyv 307. lapján Veres Pálné és Madách Imre 
levélváltásáról olvashatunk. Valóban így adja ezt elő 
Rudnayné Veres Szilárda mind Veres Pálné említett 
életrajzában, mind emlékezéseiben. Akérdéses levelek 
nem találhatók meg sem Staud Géza, sem Halász 
Gábor Madách-kiadásában. Megvan viszont két rész
letes levéltöredék Rudnay Józsefné és Szigethy Gyulá-
né Veres Pálné életéről és működéséről szóló könyvé
ben a 130—135. lapon. Ezeket Veres Pálné írta Ma
dách akadémiai előadására vonatkozólag, de nincs 
rajtuk sem megszólítás, sem keltezés, sem zárószó. 
Terjedelmes töredékek. Úgy látszik, Veres Pálné meg
írta őket 1864 nyarán vagy őszén, de nem küldte el, 
talán mert már hallott Madách egészségi állapotának 
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szeptemberi súlyosbodásáról. Ilyen módon az is prob
lematikus, hogy Madách válaszolt volna rájuk. De a 
töredékeknek be kellene kerülniük egy Madách össz
kiadásba, ami nagyon is időszerű" lenne. 

Alig van költőnk, akinek életrajzában, művei gene
zisében ne lennének vitatható pontok, amelyekben az 
egyes kutatók eltérő nézeteket ne váltanának. Ellenve
téseimmel semmiképpen sem kívánom csökkenteni 

IMRE LÁSZLÓ: ARANY JÁNOS BALLADÁI 
Bp. 1989.Tankönyvkiadó, 248 1. 

Az immár megszokottan méltatlan külsejű és csö
kevényes apparátusú Műelemzések Kiskönyvtára so
rozatban megjelent, az MTA—Soros alapítvány támo
gatásával készült munka nem kis igényű vállalkozás: a 
magyar irodalomtörténet egyik leggyakrabban vizs
gált területén mintaadó módon mutatja be, hogyan 
adhatja vissza a szaktudomány „ a tiszteletre méltó, de 
»poros« irodalmi törzsanyagnak" azt a sugárzást, amit 
korábban elvett, s emellett nem felejtkezik meg arról, 
hogy ez a sugárzás olyan varázslat, amely nacionális 
úton (ma még, legalábbis) elemezhetetlen és tökélete
sen meg nem magyarázható". (151. 1.) 

E kettős célkitűzés jegyében, az egyéni invenciót 
sem megtagadó masszív filológiával megírt, szellősen 
szedve is vékonyka kötet szerkezete értelemszerűen 
alakul ki: három alaposan vizsgált halmaz (a balladaíró 
Arany pályája; az Arany-ballada rétegei; az egyes 
művek világa) közös pontjain a megmagyarázhatatlan 
is felsejlik, noha erről (elsősorban Arany gyakori 
elnémulásának többoldalú magyarázatáról) a Beveze
tés, ill. Következtetés és zárszó nem is tesznek említést. 

Módszerének alapjai a klasszikusok iránti kötelező 
tisztelet elvetése (nem szégyell etikai sablonokat, 
szájbarágós moralizálást, bőbeszédűséget, bravúrked
velő művészieskedést, vékonyka történetet, mechani
kus forráskövetést, rossz hasonlatokat észrevenni és 
„Arany elsőségén féltékenyen őrködő magyar filológi
át" emlegetni), az életművi motívumokra való állandó 
ügyelés, az udvariasan világos argumentáció, a jelölt 
szakirodalmi viszony, a túlzásoktól mentes mélylélek
tani érdeklődés, valamint az Aranytól vett testesebb, 
gyakori és interpretált idézetek használata. Nem lett 
volna felesleges Aranynak a balladáról vallott korsza
kos jelentőségű teoretikus jellegű megjegyzéseit egy 
külön alfejezetbe foglalni, hiszen az irodalmi gondol
kodásban az 1820-as évek után, Erdélyi János, Gyulai 
és Greguss mellett, először Arany foglalkozik a témá
val, a Széptani jegyzetekben és a Szász Károly-bírálat-
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Radó György munkájának kiemelkedő érdemeit és 
ezentúl nélkülözhetetlen, rendszerező és sok újat adó 
könyvének értékeit. Nagyon jelentős vállalkozás ez az 
„életrajzi krónika" már újszerű műfajával is, nemcsak 
gazdag és egészében megbízható anyagával. Bár több 
írónkról is készülne hasonló tartalmú munka! 

Horváth Károly 

ban. Emellett pedig még egy kifejezetten történeti 
érdeklődési munkának is használt volna néhány Arany 
előtti magyar teoretikus véleményének felvillantása — 
legalább olyan mélységig, ahogy az az európai előz
mények esetében megtörtént. 

A konkrét vizsgálati terepen a szerző vitathatatla
nul új eredményeket tud felmutatni. Az Arany-balla
dák osztályozásában Gregusstól, Beöthytől, Bartától 
és Újhelyi Mártától (néha talán túl sokat is) tanulva, 
mégis új módon, és (a kayseri műa lka tfelfogás schilleri 
eredete miatt) stílszerűen, a korábbiaknál rugalmasab
ban dönt, összesen hat csoportot tételezve (népi, drá
mai, történeti, románcos, romantikus, anekdotikus). 
Kevesebb csoport felállítása, egységesebb alapú, egy 
szempontú megközelítés talán még rugalmasabbá te
hetné a felosztást. Balladaíró pálya helyett a szerző 
mindvégig fellobbanásokről beszél, sejteti, hogy talán 
a nagykőrösi korszak balladáinak túlzott sikere riasztja 
el Aranyt először a műfajtól (e sejtés alaposabb 
bizonyítást is megérdemelne), és figyelmeztet arra, 
hogy az Arany-ballada kontúrjai nagyon lassan bomla
nak ki, modellálva ezzel egy nem arisztotelészi műfaj 
létrejöttét és elismerését, korszakonként más-más iro
dalmi ihletésre, néha fordítások hatására, eltérő belső 
műfaji dominanciával (1846-1850: népi; 1852-1857: 
történeti; 1877: archaikus valóságtudat). Az Arany-
balladák továbbélésének kérdésében pedig olyan im
pozáns névsort mutat fel Tolnai Lajostól Tompán, 
Vajdán át a szimbolizmus felé, Adyig és Juhász 
Ferencig, hogy az akár egy későbbi, szintén igen 
fontos monográfia előmunkálataként is felfogható. 

A hosszmetszet után lehet csak igazán érthető a 
rétegek vizsgálata, mely talán a kötet legértékesebb 
része. A szubjektivitás rétegeinek szerepét az alanyi
ság, az alkalomszerűen életrajzi témák kifejezésében 
és a vallomástétel lehetőségének megteremtésében 
látja a szerző, épp ez az a mozzanat, mely az Arany-
balladát elsődlegesen elválasztja az elődökéitől. Mind-



ez különösen fontos Arany Jánosnál, akinek világnéze
tét, annak transzcendens irányultságát és alapvetően 
tragikus voltát Imre László maradandó oldalakon 
fogalmazta meg: „a keresztény lét, folyamatában, 
igenis tragikus, amennyiben a normák abszolút köve
tését írja elő az egyén számára, aki erre képtelen" (94. 
1.); „az élet csak alkalom kötelességeink teljesítésére" 
(100.1.). Az eszmék és jelképek síkja kapcsolja össze 
Arany ballada-típusait a tematikus csoportokkal: a 
népies balladát a morális témákkal, a történetieket a 
hazai sorsélménnyel, a késeieket a prelogikus tudatfor
mákkal, melynek mélyreható elemzése a fejezet egyik 
fő értéke. Sok mintával oltja be az olvasóba a kompo
náló, szintetizáló, és az irodaom történet hiányainak 
betöltésén fáradozó, költői rekonstrukcióra törekvő 
Arany képzetét. Végül pedig a megszólalásmód és az 
akusztikai rétegek működését vizsgálva jut el egy 
átfogó és nagyon használhatónak tűnő (alapvetően: 
egyedítő jellegű) Arany-poétika megírásának — egy
ben a megmagyarázhatónak a határára. Egyúttal pedig 
kimondja azt a csak az ő szempontjából felfedezhető, 
kézenfekvőnek látszó, mégis teljesen elfelejtett tételt, 
hogy a téma—formateremtő elv. (166.1.) 

Az önálló műegészként való elemzések fejezete 
látszólag indoklás nélkül dönt bizonyos, valóban prob
lematikusabb művek mellett, azonban mindenképp 
úgy, hogy az előző fejezetekben elszórt elemző részle
tekkel semmiképp ne alakuljon ki fedés. 

Az egészen rendkívüli érzékenységgel megírt 
elemző alfejezetekből (melyek azonban a komplex 
elemzés igénye miatt nem mindenütt domborítják ki 
eléggé a legérdekesebb egyéni ötleteket) azonban 
hamar kiderül, hogy valójában a Rétegek-fejezetben 
felfedezett sajátságok ellenőrzéséről és végső bizo
nyításáról van szó, a választást ez indokolta. A szub

jektivitás, a tragikum, az eszmék és jelképek, a kom
pozíció és az akusztika rétegei nem várt színpompában 
ragyognak fel ezekben az értelmezésekben, újra és újra 
bizonyítva a kötet előző fejezeteinek eredményeit, 
mindvégig szem előtt tartva és el nem felejtve az 
életmű egészének feltett kérdéseket (pl. Arany kevéssé 
ismert indulása és a biedermeier kapcsolatit). Hallat
lan könnyedséggel láttatja meg a Rozgonyinéb&n a 
magyarság megtartó princípiumát, a Bor vitézben az 
öngyilkos állhatatosság végzetét, helyezi át a Szondi 
két apródjáb&n a hangsúlyt a költő-szerep taglalására, 
rombolja le a Walesi bárdok keletkezéstörténetét (kitá
gítva az előző értelmezésből nyert tanulságokat), és 
elemzi a Tengeri-hántás archaikus-középkori világné
zetét. Mellőzhető lett volna talán néhány egyszerűsítő 
történet-elmondás, hiszen a szerző maga mondja ki, 
hogy az Arany-balladák lényege sok esetben nem a 
történetben keresendő. 

A zárszó szerényen összegzi a kutatási eredménye
ket: a különbözőség és az egység elvét. Arany-ballada 
— nincs, csak változatok vannak, s csak az egész 
jelentheti azt, amit keresünk. Létezik viszont egy 
alapvonásaiban változatlan szerzői világnézet, amely 
mindvégig egységet alkot 

Egy rendkívül széles fesztávú zárómondatban így 
helyezheti el a balladaíró Arany univerzumát: „az 
utópista szocialisták módján illuzórikusán közösségi 
és izoláltan individualista költői szélsőségekkel szem
ben". (240.1.) 

A szemhatár e hirtelen bővítésénél, az irodalmi 
térkép ily pontos elkészítésénél szakember többet 
aligha tehet „a nagy értékű, de korszerűtlen műalkotá
soknak kijáró elnézéssel" oly gyakran bajlódó — és 
nem is mindig laikus olvasókért. (232.1.) 

Szilasi László 

SZABÓ G. ZOLTÁN—SZÖRÉNYI LASZLO: KIS MAGYAR RETORIKA 
(Bevezetés az irodalmi retorikába) Bp. 1988. Tankönyvkiadó, 207 1. 

„Oly korba jutottunk, amelyből eltűnt az Új Ég és 
Új Föld igézete.... Növekszik körülöttünk a zűrzavar, 
erősödik bennünk a szétesettség érzése. Transzcenden
tális igazságoktól várjuk megváltásunkat; a rendbe, 
józan értelembe vetett hitünket a világegyetembe 
vetítjük." 

Azért kölcsönöztem ezeket a mondatokat egy 
képzőművészeti tárgyú írás bevezető soraiból, mert 
pontosan jellemzik azt a világlátást, azt a szellemi 
közeget, amelyben a Kis magyar retorika napvilágot 
látott. A könyv elsőként említhető érdeme maga a tény, 

hogy megszületett. Egy retorikai kézikönyv megjele
nése az adott körülmények között önmagában is jelen
tőségteljes esemény. Talán soha ekkora szükség még 
nem volt az ilyen állásfoglalásra, amelyik „a rendbe, 
józan értelembe vetett hitet" az európai kultúra elfelej
tett örökségének, a ráció szellemének a felelevenítésé
vel képes erősíteni. 

Ez a könyv nem a témában járatos kutatók marok
nyi csapatának készült, akik ismerik az antikvitás 
értékeit és a neoretorika elméleteit. Nem az egyre 
szaporodó tudományos szövegelemző módszereket 
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kívánja újabb teóriával gyarapítani, hanem éppen az 
évezredes hagyományokat fedezi fel újra — amint a 
szerzők az előszó első mondatában megfogalmazzák 
— „a középiskolai tanárok és gimnáziumi, valamint 
egyetemi diákok" (7.1.) számára. 

Acélkitűzés egyértelmű: a munka „irodalmelméle-
ti kézikönyv", tehát nem gyakorlati tanácsokat kíván 
adni, hanem az irodalmi művek megértéséhez és 
megértetéséhez szolgáltat a felejtés hosszú-hosszú 
évtizedei után újnak tűnő, retorikai szempontokat. A 
bevezető fejezet, megismertetvén a retorika mibenlé
tével, alapvető kategóriáival, igen hatásosan készíti elő 
azt a szemléleti változást, amire a gondolkodó olvasót 
a könyv rávezeti. Kibontakozik a retorika mint norma
rendszer, ami segít a legkülönbözőbb irodalmi jelensé
gek rendszertani helyének felismerésében. 

Az anyag áttekintése a beszéd elkészítésének fázi
sai szerint történik. Tekintettel a célkitűzésre, nem 
szisai szerint történik. Tekintettel a célkitűzésre, nem 
szerepelnek a memoria és a pronuntiatio tudnivalói, 
marad tehát az inventio, a dispositio és az elocutio.. 

Az inventio és a dispositio tanával kapcsolatban 
egyetlen aprócska aggályom van, az előbbiben említett 
propositio meghatározását illetően. A rész címe és első 
mondata: „A részletezés (propositio). Másképpen par-
titiómk vagy divisiónzk is hívják, még találóbb neve 
az expositio, vagyis az elbeszélés gondolati magvának 
a közlése." (48. 1.) Ez a megfogalmazás lényeges 
különbségeket mos össze. Mind a propositio, mind az 
expositio minden esetben valóban a gondolati mag 
közlése, de azt tömör formában előlegzi. Éppen hogy 
nem bocsátkozik részletekbe, hanem röviden foglalja 
össze azt, aminek bővebb kifejtésére majd a későbbi
ekben kerül sor. Ezért nem tartom helyesnek a részle
tezés elnevezést. Pontosabban fedné a lényeget a 
kiemelés, előlegzés, előre bocsátás. Ha nem is részle
tezésről, de több elkövetkezendő fő rész megemlítésé
ről akkor lehet szó, ha a propositio több tagú; ilyenkor, 
és csakis ilyenkor használható a portitio vagy divisio 
terminus. 

Jelentősen eltérnek a szerzők a hagyományos fel
osztásoktól az elocutio tanához tartozó fogalmak is
mertetésénél. Minden olyan rendszeralkotásnál, ahol 
egyszerre több szempontot kell figyelembe venni, 
elkerülhetetlenek a kényszerű engedmények, még ha 
az abszolút következetesség rovására mennek is. Ha a 
struktúra vázául kiválasztott fő rendezd elv szerint 
konzekvensek igyekszünk maradni, más szinteken 
keletkeznek átfedések. Az elocutiómk a Kis magyar 
retorikában alkalmazott felépítése semmiképpen sem 

rosszabb az eddigieknél, de szokatlan. Az öt csoport
ból (/. A fonológia alakzatai, II. A szintaktika alakza
tai, III. A szemantika alakzatai, IV. A pragmatikus 
alakzatok V. A négy változáskategória mondatalakza
tai) a IV. mintha kilógna egy kissé. Ha már egy 
funkcionális szempont alapján lényeges szerep jut az 
érzelmi hatásoknak, akkor itt lehetne a helye a risus 
tárgyalásának is, sokkal inkább, mint a tárgykezelés 
alakzatainak. Itt kerül elő a finitio, a conciliatio, a 
correctio, az agressio, az antitheton, a chiasmus, a 
commutatio, az oxymoron és a distinctio. Más besoro
lási szempont szerint ezek mint a szemantikai bővítés, 
illetve magyarázat eszközei, akár a szemantikai alak
zatok között is szerepelhetnének — akkor talán nem 
szakadnának ilyen messze közeli rokonaiktól. 

Az V. rész, a mondat — vagy talán inkább gondo
lat? — alakzatok egy másfajta rendszerben ugyancsak 
más összefüggésekben, környezetben szerepelnének. 

Rendkívül impozáns a könyv példaanyaga, ami a 
Nagyszombati-kódextől Esterházy Péterig terjedő an
tológiát nyújt irodalmunk retorikailag értékelhető sze
melvényeiből, legalábbis egy-egy villanás erejéig. Két 
szempontból is jó, hogy nem klasszikus példák világít
ják meg az elméletet. A „iam proximus ardet Ucale-
gon" vagy a „paliida mors"-féle idézetekkel már a mai 
gimnáziumi tanárok legnagyobb része sem tudna mit 
kezdeni, a diákokról nem is beszélve. De ami a szükség 
mellett az erény: egy elterjedt irodalomfelfogás káros 
beidegződéseit a leghatásosabban a magyar irodalom 
retorika-központú szemléletével lehet ellensúlyozni. A 
már nem éppen pályakezdő középiskolai tanárok szé
les rétegét alkotják a „konszolidált generáció" tagjai, 
akik lehettek szerencsések a hatvanas években általá
nos iskolába, a hetvenes években gimnáziumba járni. 
Megtanulták — megtanultuk—, hogy az irodalomban 
az az érték, ami a „haladó társadalmi eszméket" 
közvetíti. Nagy költő, író az, aki „harcolt a feudaliz
mus ellen", vagy „felismerte a munkásosztály történel
mi hivatását", esetleg éppen „a proletariátus legna
gyobb költőjévé" érett. Nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni, mennyire hasznosak azok a példák, amelyek hiva
talos vagy (még?) nem hivatalos klasszikusainkat a 
megszokotthoz képest más fénybe állítják, megmutat
va a diákoknak egy másfajta értékrendet. 

Külön elismerést érdemel, hogy — elsősorban a 
példaanyag elmés válogatásának eredményeként — a 
tárgykörben szokatlan, helyenként egyenesen szóra
koztató olvasmányt tarthatunk a kezünkben. A Ka
rinthy-, Rejtő-, Örkény- és Móra-idézetek jóvoltából a 
könyv egészét áthatják a risus különféle megnyilvánu-
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lási formái. Több esetben a kommentár megfogalmazá
sával a mű szerzői saját urbanitásakról is tanúságot 
tesznek. Mindez egy irodalomelméleti kézikönyvnél 
sem hátrány, különösen, ha szélesebb olvasótábort 
szeretne megnyerni. 

Éppen a megcélzott közönségrétegre való tekintet
tel lehetett volna egy kicsit értelemszerűbben alkal
mazni a magyar terminusokat, felülvizsgálva a retori
kai nyelvhasználatban meggyökeresedett, de ma már 
kissé elavult formákat. Az inventio magyar neve példá
ul hagyományosan ugyan feltalálás, de mivel a közna
pi gondolkodásban ehhez a szóhoz egészen már jelen
tés kapcsolódik, nem lehetne — mondjuk — anyagy -
gyűjtésnek, nevezni? Ha a dispositio sem szétrakás, 
hanem elrendezés, talán ez is megengedhető volna. 

Az elocutiÓTÓl szóló rész első mondatában olvas
hatjuk, hogy az „nem egyéb, mint az inventio során 
feltalált és a dispositio révén elrendezett gondolatok 
nyelvi megfogalmazása". (125. 1.) Mivel az elocutio 
magyar neve, a kifejezés szó nyelvünkben megint csak 
másféle képzeteket is kelt — nem volna pontosabb az 
elocutióX terminusként is megfogalmazásnak hívni? 

Az alakzatok tárgyalásától a szerzők rendszeresen 
idézik Révai Miklós elnevezéseit. Bizonyos esetekben, 
még távolabbra visszamenve az időben, éppen a régi
ségből meríthető egy-egy szabadabban fordított, ámde 
kifejezőbb magyar terminus. A könyvben az éppen 

csak megemlített memoria például emlékezésként sze
repel. Ugyanezt már a XVII. században megtanulásaik. 
hívták, ami, úgy vélem, pontosabban tükrözi az emlé
kezetbe vésés folyamatának a lényegét. Ugyanebben 
az időben a partitiómk is volt a tartalmát visszaadó 
magyar neve: elosztás. 

Csak a szőrszálhasogatás kedvéért teszem szóvá: a 
szerzők a transgressio példájaként a „Buda halála" 
ötödik énekének utolsó négy versszakát ígérik, ame
lyek együttesen valóban jól szemléltetnék az átmenet 
megteremtését. Ehelyett egy versszakot olvashatunk, a 
legutolsót (38-39.1.). 

Azoknak az irányzatoknak, amelyekhez a retorika 
újrafelfedezése is kapcsolódik, a nem is olyan távoli 
múltban meg kellett szerezniük a polgárjogot honi 
tudományunkban. Másfél évtizede sincs, hogy a mar
xista irodalomtudomány elhatárolta magát a neoretori-
kának azon próbálkozásaitól, amelyek „nem jutottak 
el" a társadalmi meghatározottság felismeréséig. Felet
te kívánatos, hogy az a szemlélet, amelyik az irodalmi 
művek értékeinek megértetésénél más szempontokat is 
figyelembe vesz, „leszálljon" a szélesebb körű oktatás 
szintjére. Ennek a folyamatnak az előmozdításához, 
meggyőződésem szerint, igen értékes adalékkal járult 
hozzá Szabó G. Zoltán és Szörényi László munkája. 

Bartók István 

TÓTH DEZSŐ: KÖZÖSSÉG ES IRODALOM 
Tanulmányok, cikkek, interjúk. Az előszót írta Aczél György, szerkesztette Agárdi Péter, Pándi András, Szabó 
B. István. Bp. 1988. Gondolat K. 298 1. 

Negyedik éve, hogy az infarktus lezárta Tóth 
Dezső életét s éppen korszakváltást sejtető fordulópont 
előtt megszakította munkásságát. 1985. szeptember 
19-én érte utol a hirtelen halál, alig másfél hónappal 
hatvanadik születésnapja előtt, amikor már szilárdan 
elhatározta, hogy nyugalomba vonul. Reménytelennek 
látta immár munkáját a művelődési miniszterhelyettes 
tisztében, avagy úgy érezte, annyi szolgálat után 
kiérdemelte a visszatérést az irodalomtörténeti kutató
munkához? Ma akármit válaszolnánk, az feltevés 
lenne. Tény viszont, hogy itt áll előttünk egy kötet, 
amelyet hagyatékából állított össze három barátja és 
munkatársa. Utószavukban a szerkesztők megírták, 
hogy Tóth Dezső hátrahagyott iratai között semmi jelét 
nem találták egy új gyűjteményes kötet tervének. Nem 
tehettek tehát mást, mint hogy meghosszabbították 
Tóth Dezső korábbi könyveinek képzeletbeli gondo
latmenetét, s köréje csoportosították mindazt, amit 

tanulmányaiból, beszédeiből és interjúiból alkalmas
nak véltek. Nagyrészt alkalmi írások ezek, művelő
déspolitikai megnyilatkozások, gyászbeszédek és 
olyan párbeszédek, amelyeket napi gondok indítottak 
el. A szerkesztők mégis joggal vélhették, hogy nem 
szabad őket szülőidejük burkában hagyni. Hiszen 
voltaképpen a kritika is alkalmi műfaj, amelynek 
művelője az esetleges vállalások és megbízások értel
mezésében fogalmazhatja meg a maga gondolatmene
tét és világképét. Az irodalomtörténet és a jelenkori 
kritika kritikája egyaránt bizonyítja, hogy e műfajt 
sohasem tárgyai minősítik, hanem a rájuk irányuló 
szemléletek, s a bennük megnyilatkozó alkotó gondo
latok, írásainak tanúsága szerint Tóth Dezső művelő
déspolitikai irataiban sem vállalta a kétlelkűséget, de 
mindig tudomásul vette, hogy kritikusi és iroda
lompolitikusi tárgyainak különböző a létformája, s 
különbözők belső törvényszerűségei. Posztumusz kö-
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tétének megítélése tehát csak akkor lehet érvényes, ha 
kritikusa a művelődéspolitikai feladatvállalás belső 
logikáját követve keresi a kreatív gondolatot, a korábbi 
irodalomtörténeti tanulmányok és könyvkritikák mon
danivalóinak folytatását. Persze a feltétel megfogal
mazása függőben hagyja, hogy meddig terjedhet a 
művelődéspolitika illetékessége. A politikai volunta
rizmus fel sem tette magának ezt a kérdést, s önkénye
sen gyakorolta jogát a versértelmezésben és az irodal
mi irányzatok rangsorolásában éppúgy, mint az írók 
politikai szerepvállalásának megítélésében. Ezért dön
tései nem lehettek megnyugtatóak még akkor sem, 
amikor engedékenyek vagy jótékonyak voltak, hiszen 
nem belső törvényektől függtek, hanem a dön téshozők 
kegyeitől. Hányszor gondolkoztunk egy-egy iroda
lompolitikai válasz minősítésén, miközben már a kér
dés is illetéktelen volt, mert nem az irodalompolitika 
belső törvényeiből, hanem a tudatszférák határsértése
iből következett, az utóbbi időkben az állam és a párt 
nemcsak vényeiiből, hanem a tudatszférák határsérté
seiből következett. Az utóbbi időkben Az állam és a 
párt nemcsak a kultúra anyagi támogatásából kezdte el 
a kivonulást, hanem szembe kellett néznie egész 
kulturális irányító szerepkörének értelmezésével is. S 
ha az előbbi kényszerlépés lehetett is, az utóbbi már 
kétségkívül a társadalmi létezés alaptörvényeinek ha
tása. Ezért a művészetpolitika reformjának — ha 
igazán autentikus akar lenni — a művészetek és az 
irodalom autonómiáját éppúgy figyelembe kell vennie, 
mint az író politikai szerepvállalását, amelynek meg
határozója csakis a közlési szabadság, a lelkiismereti 
szabadság és a nem gépies emberi létezésből követke
ző pluralizmus lehet. 

Már ez a rövid és elvont vázlat is sejteti, hogy a 
művészetpolitikus Tóth Dezső műfajának megítélése 
lehetetlen, ha nem szabadulunk meg az időtlen értékek 
illúziójától. Márpedig a szocialista irodalompolitikai 
és kritikai gondolkodás is gyakran illúziót táplált, 
amikor objektív történelmi lényegről beszélt és nem 
érvényesítette a felismerést, hogy ez a lényeg csak az 
egyén és a társadalom, valamint a korok közötti 
állandó dialógusban ölthet testet, s a történelmi igaz
ság nem a folyamat egyik vagy másik pontján helyez
kedik el, hanem magával a folyamattal azonos. Még ha 
valaki túlzottan elvontnak véli is ezt a fejtegetést, 
aligha tagadhatja, hogy az utóbbi rohanó és radikális 
változások idején még a tegnapi igenek és nemek sem 
ítélhetők meg koruk feltételeinek és tudatának figye
lembevétele nélkül. Képletesen szólva: Tóth Dezső 
utolsó írásai is jelek az időben, de vajon nem tette-e 

ezeket láthatatlanná a rohanás? Én aligha tudok hide
gen mérlegelő kritikusa lenni Tóth Dezső posztumusz 
könyvének. Hiszen ugyanabból a tudományos mű
helyből indult el, ahol én ma is dolgozom, és ahova 
mindig visszajárt. Tudtam, hogy értékes iroda
lomtörténeti kutatói pályát és műveket hagyott maga 
után, amikor művelődéspolitikai beosztásokat vállalt. 
Közeli tanúja lehettem annak a vitatkozó és öntépő 
barátságnak, amely Béládi Miklóshoz fűzte, s amely
nek alapja az önemésztő rokoni sors volt. Tudtam, 
hogy a narkózisszenvedély iszonyatos józan fegye
lemmel párosult bennük, a feloldhatatlan belső harc 
megnyilatkozása volt. Amely azután az infarktus társa
dalmi tragédiájának áldozatává tette mindkettőjüket 
— a sors és a körülmények találkozási pontján szem
besítve őket végzetükkel. Tudtam, hogy a Magvető 
Könyvkiadóban éppúgy, mint a Pártközpontban, vagy 
a miniszterhelyettesi székben megannyi jó ügy válla
lója volt, s részese annak, hogy a hetvenes-nyolcvanas 
évek a művészetek önelvűségéhez közeledő tisztul-
tabb korszak előkészítői lehettek. De azt is láttam, 
hogy kilátástalan vitákba keveredett s a következetes
ség szuggerált etikáját követve utóvédharcot vállalt az 
irodalompolitika terepén, amikor ott már régen a 
maguk természetes útjától elzárt politikai erők keres
tek kitörési lehetőséget. Reménytelen volt ez a küzde
lem, s a benne vívók egyaránt csak vesztesek lehettek. 
Tóth Dezső, az irodalompolitikus és a „közbülső" 
kritikus joggal aggódhatott, hogy az irodalom intézmé
nyeit nem roppantják-e össze a bennük megütköző 
politikai erők. De aggodalma nem igazolhatta azt a 
politikát sem, amely nem építette ki ellenzékének 
működési terét, ahol az belső törvényei szerint tehette 
volna próbára érdekeit, igazságát és eszközeit. Tóth 
Dezsőt nemcsak a hivatali fegyelem, hanem a történel
mi racionalizmus is örökké arra késztette, hogy vegye 
figyelembe a magyar irodalom és irodalompolitika 
reális életközegét. Egyik utolsó interjújában mondta: 
„Abból indulnék ki, hogy amerre csak jár az ember, 
mindenfelé szép kerek, házilag előállított, de országos 
érvényű reformelképzelésekre bukkan az értelmiségi 
körökben. S bár lehet, hogy itt a hivatalnoki lét 
korlátozza szemléletemet, de úgy érzem, mai helyze
tünk a kisebb reformintézkedésekre s nem a nagy, 
átfogó, radikális reformkoncepciók megvalósítására 
ad lehetőséget. Hogy ez meddig tart — három évig, öt 
évig? —, nem tudom. A nemzetközi politika összképe 
kezd egyre inkább hasonlítani a hidegháborús korsza
kéra. S ha az akkorinál messze magasabb szinten 
állunk is gazdaságilag, itteni lehetőségeink is korlátoz-
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zák a reformtörekvéseket... Nehéz ilyenkor az enyém
hez hasonló közbülső helyzetben lenni. Az előbb 
említett, túlzásra hajlamos körök aggodalmát csitítani, 
másfelé pedig, ahol a bajok elbagatellizálására van 
készség, azt hangsúlyozni, hogy vegyék komolyabban 
az ilyen jelenségeket. Úgy érzem azonban, hogy a 
fejlemények utolérhetők, befoghatok. Ha nem hinném, 
hogy ez lehetséges, nem csinálnám azt, amit csinálok. 
Remélem, hogy nem csapom be magamat ezzel a 
meggyőződéssel." Eddig az idézet. Amihez hozzáte
hetjük: ma már nem az a kérdés, hogy Tóth Dezső 
becsapta-e magát meggyőződésével, hanem az, hogy a 
radikálisan felgyorsuló történelem igazolta-e helyzet
értékelését. Hiszen ő reményeit azzal támasztotta alá, 

hogy társadalmi bizalmat feltételezett a politikai veze
tés mögött, s nyilvánvalónak vélte a művészet nélkü
lözhetetlenségének politikai felismerését. Tudjuk, 
hogy az utóbbi fedezete ma is csupán néhány deklará
ció, s hogy a társadalmi bizalom szertefoszlott; s a 
reformkoncepciók egyre messzebb távolodnak a kis 
lépések programjától, a hatalom reformprogramjának 
távlatát pedig elfedik a kényszerlépések s a látható 
intézkedések, amelyek haszon nélküli áldozatok válla
lóivá teszik a közösséget. Itt tart a dialógus, amelyet 
Tóth Dezső korával elkezdhetett, s amelynek folytatá
sát örökre egyoldalúvá tette a hirtelen korai halál. 

Bodnár György 

HÁROM UJ KÓTET A BIBLIOTHECA HUNGARICA ANTIQUA SOROZATBAN 
Laskay János: Az Aesopus életéről, erkölcséről, minden fő dolgairól és haláláról való história, Debrecen, 
1592, Uray Piroska tanulmányával közzéteszi Kőszeghy Péter, Bp. 1987; De Sigetho Hungáriáé propugnaculo 
(Zrínyi-album), Wittenberg, 1587, Szabó András tanulmányával közzéteszi Kőszeghy Péter, Bp. 1987; Johann 
Sommer: Vita Jacobi despotae Moldavorum, Wittenberg, 1587, Pirnát Antal tanulmányával közzéteszi 
Kőszeghy Péter, Bp. 1987. (Akadémiai Kiadó) 

A nehezen hozzáférhető 16. századi könyvritkasá
gokat hasonmás kiadásban közrebocsátó sorozat már 
korábbi darabjaival is méltán vívta ki a szakmai 
közvélemény elismerését, most megjelent három új 
kötete pedig még tovább gyarapítja a kutatók számára 
rendelkezésre álló, modern kiadásban hozzáférhető 
művek számát. 

A XIV. kötet Laskay János Aesopus-életrajzát 
(RMNY 681) tartalmazza, a mindössze egyetlen pél
dányban fennmaradt, biográfiába ágyazott mulattató 
elbeszélést teszi közzé. A szakirodalomban Horváth 
János óta jól ismert könyv eredetije Maximosz Planu-
dész XIII. századi konstantinápolyi szerzetes munkája, 
ezt ültette át Laskay János, „az debreceni mester 
görögből és deákból magyar nyelvre" 1592-ben. Ala
pul Joachim Camerarius 1564-es kiadását választotta, 
ez az editio közli a legteljesebb életrajz-változatot, sőt 
— mint arra Uray Piroska tanulmánya utal — kritikai 
megjegyzésekkel is kísérte az alaptextust, egy helyen 
pedig a keresztény etika nevében morális intelmeket is 
beleszőtt elbeszélésébe. 

A művel kapcsolatos elsőrendű filológiai kérdés, 
hogy a 16. század végén élt számos Laskay János közül 
ki is volt valójában a szerző, s hogyan állítható össze 
hiteles életrajza a fennmaradt adatok mozaikkockái
ból. Uray Piroska számba veszi az összes idevágó 
ismert tényt, utal ellentmondásosságukra s megkísérli 
azoknak kiválogatását, amelyek az Aesopus-fordító 

debreceni iskolamesterhez köthetők. Nem kétséges, 
hogy legmarkánsabban mindeddig a Zoványi nyomán 
járó Kathona Géza konstruálta meg a Laskay-pályaké-
pet; szerinte a szerző a Baranya vármegyei Laskón 
született az 1550-es években, majd Tolnán és Witten
bergben tanult, hazatérve debreceni rektor lett, itt 
erazmista jellegű tankönyveket adott ki. Életútja ké
sőbb Nagybányára, Kolozsvárra, majd Gyulafehérvár
ra vezetett, az utóbbi helyen hiteleshelyi levéltáros lett, 
végül 1599-ben Szebennél, a Mihály vajda elleni 
csatában esett el. 

Ezzel a valóban tetszetősre kikerekített életrajzzal 
szemben azonban joggal merül fel a kérdés: vajon a 
tudós fehérvári káptalani levéltáros, aki szép latinság
gal s tudós erudícióval volt képes írni, azonos lehet-e 
a szolgai módon fordító, s meglehetősen darabos 
stílusú iskolamesterrel? A jogos kétely indokolja az 
óvatosságot, így Uray Piroska sem tehetett mást, mint 
hogy a kérdést nyitva hagyta, s mindkét lehetséges 
megoldást felvázolta. Ha Kathona Géza álláspontját 
elvetve a debreceni rektor és a fehérvári levéltáros 
személyét különválasztjuk, akkor magyarázatot kap a 
kettőjük stílusában és műveltségében mutatkozó kü
lönbözőség. Ha viszont mégis azonos személyről len
ne szó, akkor feltételezhető, hogy a vázlatosan elkészí
tett fordítást Laskay Debrecenből való távozásakor 
hagyta ott az iskolában, s azt Csáktornyai János 
nyomdász adta ki később, innen ered bizonyos mérté-
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kű rendezetlensége, darabossága, helyenként megmu
tatkozó stilisztikai csiszolatlansága, amelyet a tanul
mány szerzője indokoltan tesz szóvá. 

Természetesen mindkét eshetőséget magunk is 
lehetségesnek tartjuk, dönteni csakis újabban előkerü
lő adatok fényében lehetne. Azt viszont talán nem 
érdektelen megemlítenünk, hogy Laska (vagy: Las
kay) János nevű személyből még annál is több volt, 
mint amennyit Uray Piroska regisztrál. Ugyanis 1600-
ban a római Collegium Germanicum Hungáriáimban 
két ilyen nevű személy is végezte tanulmányait. A 
matríkula szerint ,Joannes Lascovius Ungarns Lasco-
viensis, dioecesis Quinqueecclesiensis" lutheránus 
szülőktől származott, Alfonso Carillo hatására katoli
zált, a kolozsvári jezsuita gimnáziumba került, onnan 
pedig Rómába ment. Ugyanezek a származási adatai 
„Joannes Laskovius"-rt&)a, akit viszont Páter Major 
Péter térített át a katolicizmushoz. Kettejük közül az 
egyik nyilván azonos azzal a pozsonyi káptalani 
dékánnal, akinek könyvjegyzékét nemrég publikálta 
Varga András (Magyarországi magánkönyvtárak, I. 
Bp.—Szeged, 1986. 94.). 

A két katolizált Laskai János számbavétele termé
szetesen még nem indok arra, hogy a tanulmány 
szerzőjének álláspontjában valamilyen módosítást kel
lene javasolnunk. Mindenképp elgondolkodtató azon
ban, hogy — ha a debreceni iskolamester és a fehérvári 
archivárius nem azonos — akkor egy fél évszázadon 
belül nem kevesebb mint hat Laskai Jánost számolha
tunk össze a magyar művelődéstörténetben. Vajon 
rokonságról vagy csak véletlen névazonosságról van 
itt szó? S mi okozza, hogy e baranyai kisközségből 
származó literátorok valamennyien a János nevet kap
ták? A további kutatások során talán ezekre a filológiai 
részletkérdésekre is fény derül. Annyi mindenesetre 
bizonyosnak látszik, hogy a debreceni iskolamester 
aktuális témához nyúlt, a korabeli literatúra közked
velt alakja köré szőtte tanításait. A szórakoztató Aeso-
pus-életrajz nem stilisztikai értékeivel tűnik azonban 
ki, jelentősége inkább abban áll, hogy általa a magyar 
irodalom is bekapcsolódott a téma iránti nemzetközi 
érdeklődésbe s a korábbi fabula-fordítások után e 
regényes elbeszélés is ürügyet és anyagot adott a 
protestáns iskolákban a korszerű etikai elvek irodalmi 
megfogalmazására és közvetítésére. 

A sorozat következő, XV. kötete az ún. Zrínyi-al
bumot, a Szigeti Veszedelemhez is forrásként használt 
antológiát adja közre Szabó András részletes tanul
mányával. Köztudott, hogy a kiadvány kezdeménye
zője a szigetvári hős veje, Forgách Imre volt, a későbbi 

Trencsén vármegyei főispán. A kísérő tanulmány 
egyik fontos eredménye és érdeme, hogy Forgách Imre 
alakjában a „vérbeli humanista" literátort rajzolja meg, 
akinek mind kapcsolatai (Bornemisza Péterrel, Rimay 
Jánossal, Kovacsóczy Farkassal, Karol Zerotinnal, 
Dudith Andrással, Hugó Blotiusszal és másokkal), 
mind pedig művei (a szikszói csatáról írt históriája, a 
Fülek visszavívásáról szóló elveszett írása) azt jelzik, 
hogy személye a magyarországi kései humanizmusnak 
egyik jeles és sok tekintetben tipiku. egyénisége volt. 

Forgách Imre 1586 februárjában feleségül vette a 
tescheni herceg özvegyét, Szidónia Katalint, ezt köve
tően — mint a kísérő tanulmányban olvassuk — 
„olyan helyzetbe került, hogy könyvet nyomtathatott 
ki Szászországban". Odaküldött kéziratát s az egész 
Zrínyi-albumot Petes Weiss (Petrus Albinus Nivemon-
tanus, 1543-1598) rendezte sajtó alá. A neves szász 
historikus számos magyar vonatkozású wittenbergi 
kiadványba írt már korábban is latin verseket, érthető 
tehát, hogy Forgách Imre a nagy tekintélynek örvendő 
poétikaprofesszorhoz fordult a szigetvári hőstett iro
dalmi emlékművének létrehozása ügyében. Az album 
anyagát tekintve joggal különít el Szabó András három 
réteget az írók életrajzi adatai alapján. 

Az első réteghez sorolja azokat az írásokat, ame
lyeket még Forgách Imre gyűjtött össze s küldött ki 
titkárával, Ilóczy Mátyással Wittenbergbe 1586-ban. 
Ezek egyrészt régebbi — ekkor már nem élő — 
szerzők munkái, köztük van Forgách Ferenc történeti 
művének idevágó, de átdolgozott részlete, Ujfalusi 
Péchy Gáspár epitáfiuma, Szikszói Hellopaeus Bálint 
egy verse, az erdélyiek közül Johann Sommer és 
Christian Schesaeus egy-egy műve. A hódoltsági pré
dikátorok közül Cibrándi Mihály, Siklósi Miklós, Mis
kolci Puah Pál neve szerepel itt, a sziléziai literátorok 
közül pedig Nicolaus Steinberg, Nicolaus Rhediger 
von Strissa és Bernhardt Sturm emlékezett meg latin 
verssel a törökverő hősről. Mindezek a nevek termé
szetesen Forgách Imre kapcsolatainak sokrétűségét is 
jelzik: a trencséni főispán Sziléziával, Erdéllyel és a 
hódoltsági területekkel egyaránt tartotta a kapcsolatot 
s tudatos gyűjtőmunkával igyekezett minden olyan 
értékes írást megszerezni, ami koncepciójába beleil
lett. Érdemeit csak fokozza, hogy a kötet metszeteit is 
ő gyűjtötte egybe, s a kiküldött Zrínyi-ábrázolások és 
címerrajzok alapján készülhettek el a kötet illusztrá
ciói, valamint a könyvhöz csatlakozó egylapos külön
lenyomat is. 

A Forgách által Wittenbergbe küldött anyag kiegé
szült az ott tanuló magyarországi diákok alkalmi 
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verseivel, ezeket sorolja Szabó András az album 
irodalmi anyagának második rétegébe. Ide tartoznak a 
Forgách-alumnusok — Nicolaus Baticius, Jeremiás 
Sartorius és Csanádi János — művei, valamint Budai 
(Borbély) János és (Debreceni) Csorba István egy-egy 
költeménye. Hosszabb-rövidebb ideig valamennyien a 
magyar coetus tagjai voltak, s így részeseivé váltak az 
ottani kései humanista szellemi mozgalmaknak. Tevé
kenységük többek között azt is jelzi, milyen fontos 
feladata lenne a kutatásnak a coetus történetének 
tüzetes feldolgozása, az ott tanuló magyarokat érő 
szellemi hatások feltérképezése. 

Az anyag harmadik rétegét a szerkesztő Petrus 
AlbinusNivemontanustól írt és általa máshonnan átvett 
szövegek alkotják. Mint a kísérő tanulmány is jelzi, a 
tudós historikus eléggé közepes versszerző volt, leg
alábbis ezt bizonyítják epigrammái. Annál jobb volt 
viszont szerkesztőnek: betoldásai segítségével kiegé
szítette az albumot „a horvát-szlovén humanisták 
Zrínyi-kultuszának emlékeivel, s teljessé, európai táv
latúvá tette a gyűjteményt", mint azt Szabó András 
kimutatta. Ennek a törekvésnek a jegyében került be 
„ex croatico sermone in latinum conversa" Ferenac 
Crnko ostrombeszámolója Sámuel Budina fordításá
ban sHieronymus Wolf költeményének idecsa tolása is 
igen szerencsésnek mondható, hiszen velük nemzetkö
zi érdekűvé és távlatúvá emelkedett a szigetvári ost
rom eseménysorozata. 

Vázlatos áttekintésünkkel remélhetőleg sikerült 
érzékeltetnünk, hogy a Zrínyi-album jelen kiadása 
irodalom- és művelődéstörténetünk számára kettős 
haszonnal járt: bepillantást nyújtott egyrészt a witten
bergi magyar náció szellemi életébe, másrészt támpon
tokat adott a Szigeti Veszedelem alapeszméjének kiala
kulásához, s így kiemelkedő helyet kell kapnia az 
eposz genezisének kutatásában is. 

A Zrínyi-albumnak szinte párdarabja, külső formá
jában és belső tartalmában egyaránt közeli rokona 
Johann Sommer Vita Jacobi Despotae (Wittenberg, 
1587) c. műve, amely ugyancsak Forgách Imre révén 
jutott el a német városba, hogy ott Petrus Albinus sajtó 
alá rendezze és közreadja. Ennek megfelelően termé
szetes, hogy a BibliothecaHungarica Antiqua soroza
tának XVI. köteteként az ő műve jelent meg. A kísérő 
tanulmány szerzője, Pirnát Antal először a magát 
Jacobus Heraclides Despotesnek nevező görög kalan
dor életűtját mutatja be. A legtöbbet Forgách Ferenc 
Emlékirata örökített meg a moldvai fejedelemmé lett 
Heraclides 1561-es hadjáratának előzményeiről és 
lefolyásáról. A görög kalandor tragédiája az volt, hogy 

nem tudta — eredeti terveinek megfelelően — Erdélyt 
is a hatalma alá vonni, így elszigetelődött, a török 
szultán elismeréséért kellett folyamodnia, s ezzel ter
mészetesen korábbi Habsburg-párti orientációját is fel 
kellett számolnia. Eladósodott, szembekerült szövet
ségeseivel, a bojárok pedig vallási okok miatt fordul
tak ellene, s a hatalmi bázis nélkül maradt „fejedelmet" 
elfogták és kivégezték. 

Míg Forgách főként Heraclides moldvai uralmá
nak politikai történetét írta le, addig Sommer arról a 
művelődési és vallási programról is szólt, amelyet a 
kalandor politikus munkatársai — Orazio Curione és 
Jan Luzinski lengyel prédikátor — képviseltek. Az 
előbbi Moldva kancellárja, az utóbbi pedig szuperin
tendense lett, az ő révükön vélte a despota a görögke
leti román lakosságot áttéríthetőnek a protestantizmus
hoz. Ez a törekvése alapjában irreálisnak és elhibázott-
nak bizonyult, a történelem már korábban is — és 
azóta is — számos példával illusztrálta, hogy egy 
ország vagy nép katonai meghódításánál is sokkal 
nehezebb vállalkozás, ha annak kultúráját, vallását, 
szokásvilágát akarja egy uralkodó hatalmi eszközök
kel megváltoztatni, átformálni. Többek között ezt a 
tételt is illusztrálja Sommer beszámolója, amely — 
mint azt Pirnát Antal hagsúlyozza — szerencsésen 
kiegészíti Forgáchot, s egyedülálló forrásunk a mold
vai uralkodó értelmiségi körének elképzeléseire vonat
kozóan. 

A Sommer-mű kiadása arra is jó alkalom, hogy a 
szerző szellemi életrajzának néhány vitás kérdését 
ismételten felvesse a kísérő tanulmány. Közülük talán 
a legfontosabb, hogy mikor is lett Sommer antitrinitá-
riussá, továbbá hogy hogyan zajlott le racionalista 
szabadgondolkodóvá érlelődésének folyamata. Az 
olasz kutatás — főképp Antonio Rotondo tanulmánya 
(Studi e ricerche di storia ereticale itali ana del cinque
cento, Torino, 1974.) —1570- re teszi ezt a fordulatot, 
Pirnát viszont ezt tagadja, s mint azt máshol is 
kifejtette: már 1568-ban is radikális antitrínitárius 
elveket vallott az akkor Besztercén tanító német literá
tor. Számunkra elsősorban azért meggyőző Pirnát 
érvelése, mert magyarázatot tud adni a szerző eszmei 
„pálfordulására", amelyhez nyilván évek kellettek: a 
radikális háromságtagadó teológia s a racionális esz
mék megismerése, elfogadása csak hosszabb idő alatt 
végbemenő folyamatként képzelhető el, az ezek szel
lemében történő nyilvános fellépést hosszabb „esz
mélkedő" szakasznak kellett megelőznie. 

A Heraclides-biográfiához csatlakozik a Clades 
Moldavica című elégiafüzér. Ezt posztumusz alkotás-
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ként, 1580-ban adta ki Wittenbergben Heiner István 
besztercei városatya, innen pedig Petrus Albinus egy
szerűen átvette azt kötete számára. Ezek a dicsőítő 
költemények bizonyítják, hogy Sommer rendkívüli 
népszerűségnek örvendett az erdélyi szász értelmiségi
ek körében. 

Pirnát Antalnak egy további hipotézise ugyancsak 
figyelmet érdemel s a korszak kutatóinak szűkebb 
körében nyilván még újabb megfontolások tárgyát 
fogja képezni. Összefüggésbe hozta ugyanis Arany 
Tamás debreceni fellépését (1561) Heraclides hadjára
tával, s felveti annak lehetőségét, hogy az első, Ma
gyarországon felbukkanó háromságtagadó prédikátor 
a görög kalandor ügynöke lehetett. Valóban feltűnő, 
hogy az antitrínitáriusok szellemi őseik között Arany 
Tamást később soha nem emlegették, legalábbis eddigi 
tudomásunk szerint erre nincs példa. Vajon valóban a 
kalandor-politikában való részvétele okozta ezt a teljes 
hallgatást vele kapcsolatosan? Ha így van, akkor a 
korszak eszmetörténetében még inkább számon tartan
dó lesz a moldvai despota szerepe. Pirnát mindebből 

ISMERETLEN SZERZŐ: RÁKÓCZI-EPOSZ 
Sajtó alá rendezte Szigeti Csaba. Bp. 1988. Európa 1 

A régi magyar epikus költészetnek erről a terméké
ről valamivel több, mint ötven éve hallottunk először 
Dézsi Lajosnak a Hazai elbeszélő források. A történeti 
tárgyú szépirodalom (1927) c. monográfiájában. Bő 
szemelvényekkel illusztrált tartalmi kivonatát Al-
szeghy Zsoltnak köszönhettük. (A Rákóczi-eposz, ItK 
1958.517-524.) A Lukinich Imrétől felfedezett eredeti 
kéziratról és annak másolatairól sokáig semmit sem 
tudtunk. Néhány éve került elő Dézsi Lajos iratai 
között Szegeden annak teljes és pontosnak tetsző 
másolata, melyet tetszetős kiállításban tett közzé az 
Európa Könyvkiadó. 

Az eddig csak szemelvényesen, tartalmi kivonat
ban ismert (RMKTXVII. század 9. köt. Bp. 1977.181. 
sz.) mű hiteles szövegét vehetjük kezünkbe a jelen 
kiadványban. Kitűnik belőle, hogy e jelentős alkotás 
3888 sor terjedelemben teljes egészében eljutott hoz
zánk, nem csonka a végén, mint ahogyan Alszeghy az 
1935 előtt készített jegyzeteire támaszkodva 1958-as 
dolgozatában tévesen mondta. A teljes szöveg ismere
tében lehetőségünk nyílik, hogy Alszeghy több félreér
tését, tárgyi tévedését, melyek az egyedül csak az ő 
ismertetésére támaszkodó újraközlésben is megtalál
hatók, kiigazíthassuk. 

AXVII. század epikus költészetének műfaji, tártai-
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azt az általánosabb következtetést is levonja, hogy 
Kelet-Közép-Európában „a politikai pártok általában 
nem a vallásfelekezetek szerint csoportosultak a 16. 
században", ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy Erdély
ben és Lengyelországban „majdnem korlátlan vallási 
tolerancia" érvényesülhessen a gyakorlatban. Heracli
des rövid életű történelmi szereplése mindenesetre 
alátámasztja ezeket a nézeteket. 

Hosszan lehetne még a három kísérő tanulmány 
eredményeit méltatni, hipotéziseik felett töprengeni, 
az általuk felvetett gondolatokat is tovább lehetne még 
fűzni. Mindezt nyilván megteszik majd azok a szakta
nulmányok, amelyek e korszak eszmetörténetének 
egyes részleteit fogják taglalni a jövőben. Számukra 
igen sok tanulságot és hasznos adatanyagot biztosí
tanak a Kőszeghy Péter által közzétett, most ismerte
tett kötetek, amelyek örvendetesen gyarapítják az 
editio facsimile formájában immár könnyen elérhető 
16. századi hungarikák számát. 

Bitskey István 

:. 310 1. (Bibliotheca Historica) 

mi és formai tekintetben oly gazdag és változatos 
termésében jelentős hely jut a „Rákóczi-eposznak". Ez 
a cím azonban félrevezető. A mű csak terjedelmében 
eposzi méretű. Találunk benne topikus eposzi eleme
ket. A szerző a Bölcsesség istenasszonyának felszólí
tására és segítségével fog az íráshoz, tehát mitológiai 
fikcióval indul, de a „fabulázás", az eposzi machináció 
(Isten megharagszik a magyarokra, Rákóczi György 
tanácsadóit fúriák szállják meg), Rákóczinak a halálá
ban való felmagasztosulása nem minősítheti a lénye
gében néhány históriás ének-füzérből álló szerze
mény t eposszá. 

A történet cselekményét négy eseménymag képezi: 
az 1653-i moldvai harcok, az 1655-i havasalföldi 
hadjárat, az 1657-es lengyel háború és Rákóczi 
Györgynek 1660 nyarán a törökkel vívott csatája, 
sebesülése és halála. Hét évnek Rákóczi személyéhez 
fűződő eseményeit mondja el a szerző a lazán össze
szerkesztett részek sorozatában igazat mondó szán
dékkal, személyes hangon. Elítéli a fejedelem nagyra 
törő álmait, anyagiasságát és egyéb hibáit, de hallgat 
az Erdély pusztulását okozó lengyel hadjárat súlyos 
következményeiről, a török megtorlásáról, a fejede
lemségért folyó belső harcokról. Háromszor említi 
Barcsai nevét, egyetlenegyszer Apafiét, és egyszer 



sem ebben a vonatkozásban Kemény Jánosét, akit 
pedig a legnagyobbnak tartott valamennyi kortárs, 
szereplő között. 

Valószínűleg igaza van a sajtó alá rendezőnek, és 
ez az értékelés is amellett szól, hogy Kemény János 
familiárisában, Felvinczi Zsigmondban keressük a 
szerző személyét. (Ld. róla a RMKT XVII. 9. köt. 
703-704. lapjait!) Munkáját jóval az események után 
írta; a lengyel hadjáratot akkor verselte meg, amikor 
Apafi Mihály már fejedelem volt, Rákóczi György 
halálán akkor kesergett, amikor Zrínyi Pétert és társait 
már kivégezték. Mindenesetre művét az ő haláluk után 
szerezte, Szigeti Csaba szerint 1674-ben. Csak azon 
csodálkozhatunk, hogy a bujdosók mozgalmának sem
mi nyomát sem érezzük írásán. Viszont ehhez hason
lóan nem beszélt számtalan más húsba vágó tényezőről 
1653-tól számítva sem. 

ő maga históriának mondja munkáját. A megéne
kelt eseményeknek nem ő volt az egyetlen lantosa. A 
Moldvába vezetett Lupu elleni hadjáratról három egy
korú históriát is ismerünk, a havasalföldiről a Körös
pataki énekét, a lengyelországi vállalkozásról sem 
keveset, főleg ha a tatár fogságba esettekről vagy a 
török-tatár seregek Erdélyben való dúlásairól szólókat 
is felidézzük. Gyöngyösi Kemény János emlékezete és 
benne a lengyelországi hadjáratról szóló beszámoló 
mellett megemlítjük Paskó Kristófnak Erdély... pusz
tulásáról írt siralmai. Az elsőt azért, mert históriánk 
számos gyöngyösies vonást tartalmaz. Paskónak a 
históriát terjedelemben megközelítő Siralmát azért, 
mert talán tőle tanulta szerzőnk, hogy visszafogja 
tollát, Paskó példájára tartózkodott, hogy a tárgyul 
szolgáló hét esztendő eseményeinek sok mozzanatá
ról, a fejedelemváltozások körüli praktikákról beszél
jen, politikai helyzetükről írjon — Rákóczi Györgyön 
túlmenőleg. 

Az ugyanis kétségtelen, hogy szerzőnk tanult em
ber volt, ismerte a hazai, az antik költészetet. Ahogyan 
magáról beszél, abból következik, hogy ifjú korában is 
verselt. Históriájában sűrűn bukkanunk a mű és a 
közköltészet sablonjaira, toposzaira, poétikai konven
ciókra. Kétségek közt („kéntelen") folyó históriáját 
meg-megszakítják a lírai részletek. A tavasz (Flóráért 
gyászát föld már le tötte vala // Mert hosszú bánatját 
Febus sokallotta // Hegyekre, völgyekre új köntöst 
vonata...), a nyár (...már Ceres kezében // Koszorúk 
valának, virágok kötésben // Aranyszín köntösét föld 
felvette vala...), a hajnal leírása; a nőalakoknak Gyön
gyösire emlékeztető rajza [a Malaszt „fodorhajú szép 
asszonyi állatként" áll a költő elé: („Fekete klárishoz 

hasonló két szeme // Ráróénál gyorsabb, élesb tekinte
te // Illendő magos nyak, ábrázattal gyenge // Seríny, 
vidám, bátor, tart madarat keze"); Lupuné „második 
Junoként" jelenik meg Kemény János előtt („Gyászru
hában borult talpig ékes termet //Mondanád, ha látnád, 
éjfél elődben ment..."); Báthori Zsófia ékes ábrázata 
rózsaként virít, („Orientális gyöngy nem kellett nyaká
ra, // Nálánál fejérbet mint szépített volna? // Hosszú 
keskeny derék termedhez illő // Ingadozás nélkül 
járásában lépő...")] egy-egy felüdítő részlet. Többször 
szakítja meg a historizálást siralmas panasz, lírai 
fohász: Timust siratják katonái; Lupu vajdáné siralma 
Suceava eleste után; Lupu búcsúja országától; Rákóczi 
Györgyné siralma ura halálán — valamint ismételten 
felhangzik az író figyelmeztetése, siralma, mint pl. a 
históriát záró rész, melyben „Az poéta szól Magyaror
szághoz", amikor is az ország siralmas állapotán 
kesergeve dicséri az éltében Erdélyre vigyázó Rákóczi 
Györgyöt, és a reménytelen helyzetben csak Istenben 
bízva, tőle kér segítséget. 

A betétek, a lírai passzusok mutatják, hogy a 
hosszú ének több közönséges verses históriánál. Benne 
a históriás énekek epikai stílusa keveredik a Gyöngyö
si-félével, gazdagodik lírai elemekkel, a cselekményt 
azonban nem nyomja el a panasz és kesergés. A hadi 
vállalkozásokat a szerző többször is többes szám első 
személyben, résztvevőként mondja el. Nemegyszer 
realisztikus, szinte már naturalisztikus hangon. Ilye
nek elsősorban a csatajelenetei. Szörnyű lárma, puska-
ropogás, lövőszerszámok zaja, ordítás, kiabálás tölti be 
a leget, „Kiktől erdők, mezők, völgyek telnek hanggal 
// Üdő előtt hoznak puska ropogással // Félelmet..."; 
„Dobog a föld, mintha terhétől szenvedne // Vastag 
seregektől megfeketült színe..." Az öldöklésben sokan 
elesett társaikat tartják maguk előtt fedezékül, úgy 
tüzelnek, „...annyi test hullott el //Jó búzatermő föld, 
mely sűrű kévékkel // Szép Telesin vize foly véres 
festékkel...". A csatamezőn „Ki vérében fetreng, sebek 
miatt ordít // Kedves atyafián ki barátján sápít // Vagy 
eltévedett, vagy földet harap, s lát kínt // Puskapor 
füstitől mező nem mutat színt." A sorokat a Heriza 
ellen 1655. jún. 27-én lezajlott ütközet leírásából 
vettük. De hasonló realitással írt szerzőnk a lengyelor
szági hadjáratban látott dúlásokról is, melyeket első
sorban a kozákok, de példájukra az erdélyiek is 
elkövettek. 

A mű tárgyi, nyelvi nehézségein Keserű Gizella 
történelmi tanulmánya és Szigeti Csaba jegyzetappa
rátusa segíti át az olvasót. Mindketten derék munkát 
végeztek. Helytálló megalapításaik jól tájékoztatnak. 
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Főleg a sajtó alá rendező jegyzetei segítik a szöveg 
megértését. Néha még olyan dolgokról is bőven tájé
koztat bennünket, melyek nem feltétlenül szüksége
sek, mint pl. a kortársak írásaiból vett idézetek (205-
208, 297, 305, 342, 484, 587 stb.). Egyes esetekben 
jobb lett volna a magyarázatot a szöveg sorszámánál 
megadni, pl. a 861. sornál, hogy mért kívánt Lupunak 
a felesége gályán délre menni, hogy ne kelljen a 
Névmagyarázatokban utánanézni. (Ugyanígy a Prisz-
lop (2256), Cibles (3285) esetében a Helynévmutató 
nyújt felvilágosítást.) A 936. sor szólásánál nem elég
szik meg a sor értelmezésével, megkeresi forrását, és 
idézi Kisviczay Adagiumából. Kár viszont, hogy a 
3803. sorban, melynek értelme az olvasó szemében 
legalábbis homályos, nem adja meg Zrínyi Török 
Afiumámk „az kinek nem bornya, nem nyalja" mondá
sában az eredetét és értelmét. Hiányzik a „Berek páca 
vágni" (a. m. elszökni) magyarázata (395. sor), pedig 
előjön a szólás az 1674. sorban is: „Ura páca vágni 
szalatt", és ott sem érthető, mit jelent. Magyarázni 
lehetett volna a Mézzel írágiás szókat értelmét (3723. 
sor) is. A 2755. sorban a cincius szónak pejoratívabb 
jelentése van a 'cinkos'-nál: ez a 'fondorkodó'-tól 
egészen a 'bérgyilkos'-ig terjed. Mintha a sajtó alá 
rendező a kiadvány elején bőkezűbben bánt volna a 
jegyzetekkel, minta munka további folyamán, a vége 
felé, amikor pl. a 2493. sornál „bölcs Salamon könyv"-
ében, a szomszédos 2497-ben meg a „pogány bölcsek" 
mondásában nem világosított fel a forrásokról, mint 
ezt ilyenkor előbb megtette. 

Szigeti Csaba azt a reményét fejezi ki, hogy 
„betűhív átírásunk olvasása nem jelent különösebb 
gondot az olvasónak" (14.1.). Átírásnak azért nevezhe

ti a szövegkiadást, mivel a két pontos y-t (y) a ma 
használt betűtípussal (y) írta át; „így a mai művelt 
olvasó folyamatosan élvezheti a művet" (239.1.). Ezen 
felül a központozásban a sajtó alá rendező a mai 
gyakorlatot követte. 

Kár, hogy a kiadásban nem lehet tudni, mikor állt 
a szövegben pusztán y, és mikor két pontos y. Ez 
utóbbinak átírása még a művelt olvasó számára sem 
teszi mindig folyamatossá az olvasást, és ezen nem 
mindig segít ritmikai-prozódiai érzéke sem. Nehezen 
tudom elhinni, hogy az ilyen sorokat 
Hozzánk képest voltak felenyek számmal (2943), 
Egi haytásnyra udvari seregtül (2550), 
Rákócys készen uyab ütközetre (3549) 
sokan tizenkettes sorként érzékelnék első olvasásra, és 
felényieket, hajitásnyiráx, Rákóczi ist olvasnának első 
nekifutamodásra. (Igaz, nem tudhatni, ezeken a helye
ken milyen y áll a kéziratban.) Jobb lett volna változ
tatás nélkül, teljesen betűhíven kiadni a szöveget. 

Vagy talán még jobb lett volna kiejtéshűen átírni az 
egészet, amint ez a Bibliotheca Historiea kiadványai
ban már megtörtént. Mert hiába egységes és sziszte
matikus a forrásul szolgáló XIX. századi másolat 
hangjelölése, apróbb-nagyobb olvasati gonddal mégis 
küszködnünk kell a fentebb idézett sorokéhoz hasonló 
esetekben, vagy amikor ilyen szóalakokkal találjuk 
magunkat szemben: nylaczikája (nyilacskája), czieczi 
(csecs), nintsi (nincs), menyvei (mennyivel), kys (ki 
is), Eözvedgiség (özvegység), giümöltsioző (gyü
mölcsöző), cziükönt (csükkönt, csökkent) és így to
vább. 

Varga Imre 
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