
kétséges, hogy az utánam következő 
nemzedék életében mikor lesz alkalom 
egy új, korszerűbb színházművészeti 
lexikon szerkesztésére. Addig ezt kell 
használni, olykor fogcsikorgatva, rit
kán elégedetten, leszámítva a leszámí-
tandót, több ízben hozzákutatva a hoz-
zákutatandót. A bevezetőben azt olva
som, hogy a Magyar Színháztörténet má
sodik kötete előkészületben van. Sokat 
sejtető kijelentés. Remélhetőleg nem-

Nem fér kétség hozzá, a szerzőnek, 
Sárközy Péternek megvan minden ké
pessége és felkészültsége ahhoz, hogy 
a magyar irodalomtörténet egyes kor
szakait és kérdéseit európai összefüg
géseiben mutassa be. Egyaránt biz
tosan tájékozódik a magyar és olasz 
szakirodalomban, amikor a fiatal ma
gyar értelmiségiek középkori olasz 
egyetemjárásáról ír a bolognai ma
gyar-illír kollégium történetét meg
rajzolva, vagy amikor József Attila, 
Radnóti Miklós vagy Illyés Gyula köl
tészetének európai jelentőségét kíván
ja megmutatni az olasz olvasóknak. 
Mindezt elismerve, saját kutatásaim 
szempontjából is, elsősorban a kötet 
XVIIL századi magyar és olasz iro
dalommal és kulturális élettel foglalko
zó tanulmányaira szeretnék reflektálni, 
melyeket szakmailag is a legérdekeseb
beknek és legértékesebbnek találok. 
Ezt a választásomat az is indokolja, 
hogy a kötetnek több mint kétharmad 
része foglalkozik a magyar és olasz 
Settecento kérdéseivel. A kötet első ré
szét alkotó hat tanulmány a XVIIL szá
zadi magyar kulturális megújulás olasz 
vonatkozásait kíséri nyomon (A bo-

csak ködkép a kedély láthatárán, ha
nem belátható közelségben a megjele
nés. Annak eredményeit, a megjelenen
dő recenziók hibaigazításait, a kilátás
ba helyezett folyamatos anyaggyűjtés 
hozadékát beledolgozva a lexikonba, egy 
második, átdolgozott, tetemesen javított, 
húzott-bővített, részben újragondolt ki
adás igen jót tenne a színházművészeti 
és -történeti kutatás ügyének. 

Fried István 

lognai egyetem szerepe a magyar kultúrá
ban, Róma és a XVIIL századi magyar 
kulturális megújulás, Magyarok a római 
Árkádiában, A debreceni Nagykollégium 
szerepe Csokonai „olaszos" költői formáló
dásában, Az olasz Risorgimento és a ma
gyar irodalom, Dante a magyar iroda
lomban). A kötet gerincét alkotó máso
dik rész (Az árkádikus klasszicizmustól a 
romantikáig) az olasz és európai költé
szet és költői ízlés XVIIL századi átala
kulását elemzi a barokk válságtól, az 
árkádikus klasszicizmus mozgalmától 
a századvégi neoklasszicizmus kifor
málódásáig és az európai romantika 
térhódításáig, külön tanulmányt szen
telve az olasz költői nyelv 1760-1820 
közötti átalakulásának. Csak a kötet 
utolsó része közöl szorosabban vett 
magyar irodalomtörténeti tanulmá
nyokat, itt is nagy hangsúlyt helyezve 
az elemzett problémák és bemutatott 
költői életművek európai távlatú meg
közelítésének („Szlávok" a magyar iro
dalomban, A modern magyar színház, At
tila - Sziszüphosz fia, Ungaretti „Folyói" -
tói József Attila „Duná"-jáig, Radnóti 
Miklós „meredek útján", Illyés Gyula, a 
puszták népének európai költője). A köte-

PETER SARKOZY: DA „I FIUMI" Dl UNGARETTI AL „DANUBIO" 
Dl ATTILA JÓZSEF 
Saggi di comparatistica italo-ungherese [Ungaretti „Folyói"-tól József Attila 
„Duná"-jáig. Magyar-olasz összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányok]. 
Roma, Sovera, 994. 2871. 
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tet két, a magyar és olasz irodalom 
együttes szemléletét elemző tanul
mány fogja közre. A bevezető tanul
mány (Italianisztika, hungarológia vagy 
kompáratisztika?) az olaszországi hun
garológia és a magyarországi ita
lianisztika alapvető összehasonlító iro
dalomtörténeti jellegét mutatja ki, míg 
a zárótanulmány Benedetto Croce és 
Antonio Gramsci magyarországi is
mertségét elemezve Croce, Gramsci és 
József Attila életművének mához szóló 
fontosságára hívja fel a figyelmet. 

Számomra a legértékesebb tanulsá
got az jelenti, hogy a szerző a XVIII. 
századi magyar kultúrát teljesen erede
ti módon az olasz Setteceto kulturális 
életével állítja párhuzamba, és így ké
pes felmutatni a két irodalom és két 
kultúra kölcsönösen értékes jelensége
it. Sárközy mint a XVIII. század kuta
tója elsősorban az olasz Walter Binni és 
Mario Fubini, illetve a magyar Szauder 
József tanítványának és követőjének bi
zonyul. Ezek a mesterek voltak azok, 
akik mindannyiunk számára kidolgoz
ták a modern XVIII. századi kutatás 
olasz és magyar irodalomra és kultúrá
ra alkalmazható módszereit, felmutat
ták az addig elhanyagolt kérdéskörö
ket, és így új irodalomtörténész generá
ciók számára nyújtottak útmutatást és 
a kutatásra érdemes témakörök le
hetőségeit. Ezen az úton indult el és 
folytatja immár két és fél évtizede ku
tatásait Sárközy is, aki - tanulmányai 
tanúsága szerint - éppen ezért képes az 
olasz kutatók számára a XVIII. századi 
magyar irodalmat és kultúrát európai 
távlatban bemutatni, és így nem csak a 
magyar és olasz Settecento kutatás szá
mára képes új megvilágításba helyezni 
fontos irodalomtörténeti és művészet
történeti kérdéseket, hanem egyszer
smind az egész XVIII. századi európai 
kultúrtörténet új szempontú átgondo
lására készteti az olvasót. 

Sárközy azon kevés irodalomtörté
nész közé tartozik, mint jómagam is, 

akik nagy, európai jelentőséget tulajdo
nítanak a XVIII. századi klasszicizmus 
sajátos olasz megfelelőjének, az egész 
olasz félszigetre, majd Közép-Kelet-
Európára kiterjedő árkádikus mozga
lomnak. A szerző igen meggyőző mó
don mutatja ki, hogy milyen nagy je
lentősége volt a szinte összes művészi 
ágra kiterjedő árkádikus ízlésnek, mely 
a költészeten túl alapvető meghatáro
zója volt a XVIII. századi színházi, ze
nei és képzőművészeti ízlésnek - és 
nemcsak Olaszországban. Az árkádi
kus kultúra, illetve ízlés európai je
lentőségének felmutatása határozottan 
szembenáll a hagyományos, az egész 
XVni. századi európai irodalmat a fran
cia nagy-klasszicizmusból levezető ál
lásponttal. Egyre inkább rá kell döbben
nünk, hogy a „francia klasszicizmus" is 
csak egy a XVIII. századi klasszicizmu
sok közül, igaz annak egyik leglénye
gesebb változata. Ennek egyik bizo
nyítéka, hogy még a francia XVIII. szá
zadi kultúrában is tovább élt a pásztori 
múzsa hatása, mely még a barokkon 
túlról, a reneszánsz kultúrából merítet
te témáit és a precíz költői megformálás 
követelményét. Igaz, a pásztori költé
szet új formái („nouveaux précieux") 
nem nagyon nyerték el a klasszicisták 
tetszését, de az a lényeges, hogy a 
klasszicizmussal szemben az egész szá
zad folyamán tovább élt a rokokó 
művészet és ízlés, és a fantázia szabad
ságának hirdetésével, propagálásával 
nem kis részben hozzájárult a század
vég már a romantikát előkészítő művé
szi lázadásához, mely a klasszicizmus 
végét fogja jelenteni. 

A klasszicisták által kifogásolt ízlés
nek, ha tetszik „rossz ízlésnek" (gus-
to - cattivo gusto) két nagy megjelenési 
formája a pásztordráma és a zenés 
melodráma volt, melyek egy századon 
át bizonyultak képesnek egész népek 
és társadalmi rétegek ízlését, életfor
máját befolyásolni. Ennek a két műfaj
nak és ízlésnek volt megkoronázott 
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költőcsászára Pietro Metastasio, aki 
nemcsak Itáliában és Bécsben számított 
„poéta cesareo"-nak, de hasonlóképp 
Varsóban, Szentpétervárott, a szász vá
lasztófejedelemségekben, Prágában, Po
zsonyban, Eszterházán egyaránt. Sár-
közy tanulmányait olvasva magam is 
úgy vélem, hogy ilyen szempontból 
mindenképp újra kellene fogalmaz
nunk a XVIII. századi olasz és magyar, 
közép-kelet-európai kultúrákról ed
dig kialakított képünket, mert ennek 
a komponensnek figyelmen kívül ha
gyásával egy sor művészi és társadalmi 
jelenség érthetetlennek és megmagya
rázhatatlannak tűnhet. Ráadásul a 
jelenség elemzését nemcsak a közép
kelet-európai régióra érvényesen kell 
elvégezni, hanem ezzel kapcsolatban 
komoly figyelmet kell szentelni a spa
nyol és angol XVIII. századi kultúrá
ban jelentkező ízlésváltozatoknak is. 
Természetesen más és más formában 
jelentkezett a pásztorjáték és melodrá
ma Spanyolországban és Angliában, a 
német és a szláv nyelvterületeken. Ha
sonlóképp különbséget kell tenni az 
egyes megjelenési formák között is, hol 
a későbarokk ízlés továbbéléséről van 
szó, hol pedig az árkádikus klassziciz
mus „olaszos" költői ízléséről, illetve a 
tereziánus rokokó különböző megjele
nési formáiról. Az egyes elemek pon
tos meghatározásakor nem egyszer a 
zene-, illetve művészettörténész segít
ségéhez kell folyamodnunk, hogy ki 
tudjuk mutatni, egy mítoszokra épített 
pásztordráma költői képeinek jellegze
tes rokokó motívumai milyen források
ból születtek. Legtöbbször a korábbi 
század költői és művészi ízlésének dí
szítőelemei ezek, de már nem ugyan
azon virágokról és gyümölcsökről van 
szó, immár a közép-európai régió köl
tői elsősorban „az olasz negédes kertjé
ben" szedték a narancsokat. 

Igen fontosnak találom, hogy a szer
ző kiemelt figyelmet fordít az egyes 
szerzetesrendek, elsősorban a jezsuiták 

és a piaristák XVIII. századi magyar 
kulturális megújulásban betöltött sze
repének és olasz vonatkozásainak. Ró
ma szerepe a XVIII. század folyamán 
meghatározó fontosságú volt a közép
európai értelmiségiek számára, hiszen 
a lengyel, magyar és horvát egyház 
legjelentősebb képviselőinek szemléle
te Rómához kötődik, nem annyira a 
Sapienzához, mint a Collegium Ger-
manicum-Hungaricumhoz, a piarista 
Nazarenumhoz, és természetesen a ró
mai Árkádia Akadémiához. Sárközy 
nemcsak tagja, hanem komoly kutatója 
a római Árkádia Akadémiának. Ma
gyar vonatkozású kutatásai elsősorban 
nem új magyar Árkádia-tagok keresé
sét célozzák, mint azt, hogy az olasz 
szakközönség számára bemutassa a 
nem túl nagyszámú magyar Árkádia
tagok igazi irodalomtörténti és kultúr
történeti fontosságát, és ezen keresztül 
az olasz árkádikus mozgalom és kultú
ra közép-európai régióra kiterjedő kul
túrtörténeti meghatározó jellegét. Az 
árkádikus ízlés és költői minta egy
aránt befolyásolta a lengyel és a ma
gyar kultúrát, és ennek az egész régiót 
átfogó olaszos ízlésnek figyelmen kívül 
hagyásával teljesen érthetetlen lenne, 
hogy a római Árkádia Akadémia sza
lonköltői világától fényévnyi távolság
ra lévő kelet-magyarországi protestáns 
kollégiumban miként formálódhatott 
ki az egyik legeredetibb XVIII. századi 
árkádikus költő, Csokonai Vitéz Mi
hály „olaszos" költészete. Talán túlsá
gosan is sokat foglalkoztam Sárközy 
Péter Árkádiával kapcsolatos tanulmá
nyaival, de túl saját, ilyen irányú ér
deklődésemen, úgy érzem, hogy ez az 
a terület, ahol a szerző a legeredetibb 
eredményekkel gazdagítja a XVIII. szá
zadi kutatásokat, és nagy mértékben 
hozzájárul a XVIII. századi magyar és 
olasz kultúra valóban új szempontú 
európai bemutatásához. Hasonlóképp, 
igen fontos, amit a magyar irodalom
történész az egyes századfordulók „át-
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meneti" műfajaival és művészi korai
val kapcsolatban állít, legyen szó a ba
rokk válságáról és az olasz árkádia
mozgalom kialakulásáról (La CRISI 
del Barocco e le discussioni arcadiche 
álla fine del Seicento) vagy akár a neo
klasszicizmus és romantika kapcsoló
dásának kérdéseiről (Dal classicismo ar-
cadio álla formazione del neoclassicismo, II 
Settecento e il Romanticismo italiano). 

Beszéltünk már Sárközy XVIII. szá
zadi kutatásait meghatározó meste
reiről, melyekhez még egy példakép 
járul, a nemrég elvesztett idősebb bará
té, Klaniczay Tiboré, aki a szerző szá
mára mindenekelőtt etikai példát je
lent. A szerző tanulmánykötete mutat
ja, hogy szándéka egyértelmű, hűnek 
maradni a Klaniczay által elkezdett 
kultúrtörténeti misszióhoz, folytatni a 

Tüskés Gábor könyve a történeti 
szempont érvényesítése és a kérdéskör 
sokoldalú megközelítése miatt valószí
nűleg nemcsak az irodalomtörténé
szek, hanem a történészek (s ezen belül 
is a helytörténészek), a művészettörté
nészek s minden, a magyarországi ba
rokk történetével foglalkozó kutató ér
deklődését felkeltheti. 

A búcsújárás ugyanis valóban komp
lex jelenség, s elsődleges jelentésén túl 
(„kisebb-nagyobb területet átívelő, val
lásos szándékból, egyénileg vagy cso
portosan végrehajtott helyváltoztatás") 
is rengeteg információt hordoz. A 20. 
századi néprajzkutatás felismerte ezt, 
de főleg a kortárs anyagra koncentráló
dott a figyelme. Tüskés Gábor könyve 
az első monográfia, amely a magyar
országi búcsújárások történetének ta
lán legérdekesebb szakaszáról, a 17-18. 
századról szól. Könyvének bevezetője-

közösen végzett munkát. A kötet ma
gyar irodalommal foglalkozó tanulmá
nyai mutatják, hogy Sárközy számára 
útmutatóul szolgált Klaniczay Tibor 
nemzeti irodalommal kapcsolatos ta
nítása is, hogy a mai közép-európai 
irodalmak helyes értékelése nem vé
gezhető el a közös történelmi múlt, és 
a magyar reneszánsz kultúra öröksé
gének egyes nemzeti irodalmakban 
való továbbélésének kimutatása nél
kül. A közép-európai irodalmak, a ma
gyar és olasz kultúra ilyen közös szem
lélete egyre véresebb jelenünkben kü
lön tanulsággal szolgálhat, melyért el
ismerés illeti ennek az olasz nyelvű 
magyar tanulmánykötetnek szerzőjét. 

Sante Graciotti (Róma) 
(MiMlyi Melinda fordítása) 

ben elsősorban a középkori és a barokk 
búcsújárások különbözőségeit, markáns 
elkülönülését mutatja be, a monográfia 
harmadik fejezete („A zarándoklatok 
szerkezetváltozása") pedig a vizsgált 
korszakon belüli változásokról szól. 
A második rész tartalmazza „a cselek
véssorozat fenomenológiáját", vagyis 
mindazt, amit magáról a jelenségről 
megtudhatunk: a zarándoklatok előz
ményeit, a búcsújáróhelyre vezető út 
sajátosságait és a kegyhelyen való idő
zés mozzanatait, illetve a minden
napokba való visszatérést, a búcsújárás 
befejeződését. 

A monográfia megírásának előzmé
nye (ahogy az első fejezetből kiderül) 
barokk kori Magyarország búcsújáró
helyeinek katalógusa volt. Hatalmas 
munka lehetett ennek a - sajnos kézirat
ban lévő - katalógusnak az elkészítése 
is, hiszen a szerző 142 kultuszhely ada-

TÜSKÉS GÁBOR: BÚCSÚJÁRÁS A BAROKK KORI MAGYARORSZÁGON 
A MIRÁKULUMIRODALOM TÜKRÉBEN 
Budapest, Akadémiai kiadó, 1993. 455 1. 
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