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így az olvasó megbízható, minden nehézség 
nélkül olvasható, külsőleg is tetszetős kiállítá
sú könyvből ismerkedhet meg a XVII. század 
nagy barokk költőjének érdekes alkotásával. 

A mű maradéktalan megértését segíti a rop
pant gazdag Szövegmagyarázat c. fejezet. (A jegy
zet terjedelmében a versanyagnak egyharmadát 
teszi ki!) A magyarázat helyenként felesleges
nek is tetszik. Szükséges volt-e pl. Szolnok, Eger, 
Vác vagy akár Kassa, Fülek földrajzi helyének 
magyarázata? Ugyanígy Venusé, Marsé stb? 
Egyik-másik mitológiai, antik személy jegyzete 
a szöveg megértéséhez feleslegesen túlmérete
zett. Daedalusról szólva mért kellett beszélni 
Ikarosz sorsáról? Amit a szómagyarázatban Pan-
doráról megtudunk, mit sem segít a III. rész 
122. versszakának megértéséhez. A róla szóló 
bő tájékoztatáshoz viszonyítva viszont túlságosan 
keveset mondanak pl. Herculesről. Az 'óriá
sok' szó magyarázataként kevés a 'gigászok', 
'titánok' értelmezés; említeni kellett volna a ti
tánok lázadását, harcát Uranosz ellen. (A gigá
szok, titánok egyébként nem ugyanazok az 
óriások.) Azzal, hogy a jegyzetben a neveket, 
utalásokat abc-rendbe szedték, nem egyszer meg
nehezítették a problémák megoldásának a meg
találását. Az I. 16. versszak 1646-ot mond Rá
kóczi György háborúba indulása évének. Hogy 
ez 1644-ben volt, azt a versszak első-második 
sorát idéző jegyzetből tudjuk meg. Nehéz fel
tételezni, hogy az olvasó ezt a felvilágosítást a 
„Midőn az esztendő..." idézetnél keresi. 

A jegyzetanyagban bő tárát találjuk azoknak 
az intertextualis jegyeknek, amelyek Gyöngyösi 
olvasottságát, a klasszikus irodalomban, a ma
gyar költőelődök munkáiban való jártasságát 
bizonyítják. Hivatkozások, utalások, költői ké
pek, ismétlődő kifejező eszközök, reminiszcen
ciák lelőhelyére tömegével mutatnak rá a ki
adók. Arra azonban nem, milyen hatással voltak 
művei, a belőlük kiolvasható, ellentmondáso
kat sem nélkülöző eszméi saját és az őt követő 
kornak rendi, nemesi társadalmára. Hogy pl. a 
Murányi Vénus I. rész 29-32., 42. versszaká
nak csaknem szórói-szóra való átvételével festi 
a régi erkölcséből, hírnevéből kivetkőzött ne
mesi nemzetet az 1681. évi soproni országgyűlés

ről szóló versünk. (Varga I.: A kuruc küzdel
mek költészete. Bp. 1977. 62. sz. 49-51., 55., 
52. versszak.) Mindamellett nem hiszem, hogy 
lenne Magyarországon még egy másik kiadvány, 
amely szövegmagyarázataival ilyen mértékben ki 
tudná elégíteni mind a kutatók, mind az érdeklő
dő olvasók kíváncsiságát. 

A kiadványt Jankovics Józsefhek a Gyöngyösi
irodalomban való jártasságáról, csalhatatlan ítélő
képességéről tanúskodó tömör utószava zárja. 
Benne világos képet nyújt Gyöngyösi irodalom
történeti utóéletéről, az újabb kutatások eredmé
nyeképpen a költő és életműve rehabilitációjáról. 

VARGA IMRE 

Zivotopis a pfehled pracovních vysledku 
úplná bibliografie. Univ. Prof. PhDr. Richard 
Prazák, DrSc. Dr.h.c. Brno, 2000. Masary-
kova Univerzita v. Brné, 44 1. 

Bizonyára nem túlzás azt állítani, hogy a 
külföldi hungarológusok közül irodalmunk tá
gabb kontextusának föltárásáért, irodalmunk 
népszerűsítéséért kevesen tettek annyit, mint a 
2001-ben hetvenévessé lett brnói professor 
émeritus, Richard Prazák. E kerek évforduló 
alkalmából „anyaegyeteme" megtisztelte azzal, 
hogy közreadta annotált bibliográfia formájá
ban pályarajzát és ezt követőleg bibliográfiáját. 
Ez utóbbi nagyrészt cseh, magyar irodalom
történeti és cseh-magyar, illetőleg közép-euró
pai irodalmi kapcsolatokat tárgyaló műveket 
tartalmaz az alábbi bontásban: kilenc cseh, né
met és magyar nyelvű monográfia (ideértendő 
szakdolgozata, Eötvös József munkássága 1848 
előtt, amely jórészt kéziratban maradt), két ál
tala szerkesztett könyv, a magyar középkori le
gendák és krónikák anyagából készült váloga
tás és Kazinczy brnói kapcsolatainak (spiel-
bergi fogságának) anyagát adó kötet. Az általa 
szerkesztett és részben írt cseh nyelvű „Ma
gyarország története", négy terjedelmes egye
temi jegyzet, amely a közép- és délkelet-euró
pai történelmi összefüggéseket mutatja be, hét bib
liográfia a csehszlovákiai magyar hungarológia 



150 Szemle 

köréből, százötvenkét tanulmány/folyóiratcikk, tíz 
bevezető tanulmány, illetőleg utószó magyar köl
tők/írók cseh nyelvű kötetkiadásához (néhány 
kötet esetében Prazák nyersfordítást készített, és 
válogatta a kötet anyagát), négy magyar szépiro
dalmi mû cseh fordítása feleségével társszerzőség
ben, rádióelőadások, magyar irodalmi művek tele
vízióra alkalmazott szövegének fordítása (az Egri 
csillagoké, a Lila akácé), címszavak lexikonok
ban, referátumok, ismertetések, népszerűsítő mű
vek; egybevéve az egészet: mintegy 650 tétel. 
Ugyanakkor a Prazák-művek ismertetése, kritiká
ja, érdembeni citációja száznál több tételt tartal
maz. A róla írott köszöntők és lexikon-címszavak 
mennyisége: mintegy 25-re rúg. 

A számos kínálkozó következtetésből mind
össze kettőre telik itt hely. Az egyik: a mennyiségi 
szemponton túl Richard Prazák a krónikáktól kezd
ve Déry Tiborig, Tersánszky Józsi Jenőig pásztázta 
végig a magyar történelmet és irodalmat, időnként 
kitekintve a nyelvészetre és zenére. Egyszóval 
olyan művelődéstörténeti célzatú történet- és iro
dalomtörténetírást művelt, amellyel új utakat tört a 
külföldi hungarológia számára Ez érződik a róla 
szóló ismertetések elismerő soraiban is. A másik 
az a kapcsolatrendszer, amit a magyar tudomá
nyossággal kiépített. Hiszen nem pusztán irodal
munkat és történelmünket közvetítette, hanem iro
dalmunk/történelmünk kutatóinak nézőpontját, 
módszeres eljárásait, elméleti megfontolásait 
is. A hungarológiának így tágabb értelmezését tet
te lehetővé, hiszen a cseh kutatói hagyományokat 
szembesítette és szembesíti ma is a magyar kutatás 
felől érkező impulzusokkal; ilyeténképpen iro
dalmunk/történelmünk számunkra kedvező fény
törésben állhat az érdeklődők előtt. Hozzá kell 
tennem, hogy e könyvészet tanúsága szerint Pra
zák nemcsak csehül és magyarul, hanem németül, 
franciául, finnül is publikált, így valóban részese a 
nemzetközi tudományos munkamegosztásnak. A 
szöveges pályarajzból kitetszik, hány alkalommal 
kutathatott magyar könyvtárakban, mely magyar 
tudósokkal, folyóiratokkal létesíthetett mindkét fél 
számára gyümölcsöző kapcsolatokat. Négyeszten
dős nagyköveti tevékenysége számottévő hozzájá
rulás volt a cseh-magyar érintkezések elmélyíté
séhez. 

Richard Prazák első, még szerény, ám té
májában jelentős publikációja 1950-ből való, 
tárgya: Vörösmarty Mihály. A bibliográfia anyag
gyűjtésének végpontja 2000 novembere. Ez a 
kerek fél évszázad egy nagyívű tudósi pályát 
bontakoztatott ki, a cseh-magyar kapcsolatok 
utol alig érhető tevékenységét hozta. S ha a brnói 
hungarológia oktatása jelenleg szünetel is, Ri
chard Prazák alapvetése nem tűnt el nyomtalanul. 
Ez a nagyalakú, sajnálatosan csak 200 példány
ban megjelent, szép kiállítású füzet - nyugod
tan írhatjuk - tudománytörténeti jelentőségű. 

FRIED ISTVÁN 

Tatai-Baltä, Cornel: Gravorii ín lemn de 
la Blaj (1750-1830). Blaj, 1995. 285 1., ill. -Ta
tai-Baltä, Cornel: Pagini de arta româneasca. 
Blaj, 1998. 127 1., ill. 

Cornel Tatai-Baltà romániai művészettörté
nésznek tanulmányai hosszú sora után most két 
önálló kötete foglalkozik a balázsfalvi nyomdához 
kapcsolódó fametszők munkásságával. 

Éppen a balázsfalvi könyvnyomtatás egyike 
azoknak a területeknek, ahol a román és ma
gyar művelődési hagyományokat - az adatok 
és fennmaradt emlékek gazdagságának köszön
hetően - párhuzamosan, együttélésükben és egy
mással kölcsönhatásukban lehet vizsgálni. 

Ehhez hozzájárul, hogy a 18. századi balázs
falvi könyvnyomtatás legalább annyira jelentős 
művészettörténeti mint nyomdászattörténeti szem
pontból. Az 1697-1701 között Rómával létrejött 
egyesülés következtében az erdélyi románság 
jelentős része a görög-katolikus egyházhoz csatla
kozott. A 18. század negyedik évtizedében újon
nan alapított erdélyi görögkatolikus érsekségnek, a 
balázsfalvinak nagyobbrészt Bécsben tanult egy
házi vezetői (akik gyakran a kolozsvári jezsuita 
kollégium neveltjei voltak), rendkívüli energiával, 
célratörően fogtak hozzá az új főpapi székhely fel
emeléséhez. Ennek egyik szükséges tényezője volt 
a tipográfia felállítása. A meginduló nagyszabású 
építkezések, a katedrális és az iskola mellett már a 
legelső főpapoknak, Inochentie Micu-Klein és 




