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„ESÖTT A HÓ, ÉNGÖM BËLEPÖTT”

Emlékezés Fülep Lajosra20

Mit szólna vajon a centenáriumi cikkek sorakozásához az emlékezésektől és ünneplésektől

mindig  annyira  tartózkodó,  sőt  viszolygó  Fülep?  Ki  merne  emelt  fővel  megállni  szigorú

tekintete előtt, tudván, hogy a divatos évfordulósdit mennyire megvetette? Ő maga, ha élete

vége  felé  hivatali  tisztje  vagy  helyzete  valami  effélére  kényszerítette,  a  megemlékezés

ürügyén rendszerint bírált eleveneket és holtakat. Leonardo ürügyén például fölrótta a kornak,

hogy nem építette  fel,  meg sem próbálta  felépíteni  azt  a  Parthenont,  amihez  a  Cenacolo

timpanonul  készült,  amin  a  Cenacolo  timpanonként  otthonra  találhatott  volna.  És  nem is

csupán a váltig ünnepelt „Hochrenaissance”-ot marasztalja el,  hiszen építészet és közösség

tragikus szétválásának ma legalább annyira aktuális gyötrelmeit elemzi és állítja pellengérre.

Hasonlóképpen,  Rembrandtra  emlékezve,  napjaink  fejére  olvassa  a  „Verdinglichung”

rezignált  vagy  letagadott  elfogadását;  nekünk  hányja  szemünkre  a  beletörődést  szinte

fátumként tekintett eldologiasodásunkba, egész társadalmunk progresszív embertelenülésébe.

Ugyanebből a szempontból, a nélkülözhetetlen emberség szempontjából kéri számon rajtunk

Derkovits  ürügyén  szocializmusunk  milyenségét.  „Az  emberek  testvérisége  nem  frázis

köztük,  hanem  igazság  és  az  emberi  lét  nemessége  fénylik  munkától  megkeményedett

alakjukról”  idézi  Marxot,  és:  „ez  a  szocializmus  még  nem  valósult  meg”  –  olvassa

kérlelhetetlenül a fejünkre. A szigorú ítéletet a globális felelősség indokolja és fokozza: „Ha a

szocializmus  már  világméretű  történeti  mozgássá  nőtt,  akkor  nemcsak  a  szocializmus  és

népei,  akkor az emberiség ügye,  hogy milyen a szocializmus.”  Adyra emlékezve nem fél

hangsúlyozni, meghatódottan mély érzelemmel és együttérzéssel ábrázolni Ady eredendő és

egzisztenciális magyarságát, amitől évtizedek gondos filológiai munkája és ünnepi beszédek

áradata igyekezett őt tisztára mosni.

Minden évforduló ürügyén, minden emlékezés alkalmából felrótt tehát Fülep valamit;

mulasztásokra,  hibákra,  bűnökre  figyelmeztetett.  Az ő felfogásában úgy lehet  éppen ez  a

nyugtalanítás volt az évfordulók értelme. „Mond meg, mi nyugtalanít, megmondom, mi vagy”

–  írja  egy  Timár  Árpád  által  talált  és  közreadott  (metafizikát  és  lírát  egybeolvasztó)
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töredékében:  s  mintha  szüntelen  nyugtalanításával  arra  törekedne,  hogy  végül  többnek

láthasson minket annál, aminek hatalmas valóságlátásával látni kényszerül.

Tán ez a szándék mozgatta már első híres művészinterjúit,  amik egyike miatt Jászai

Mari – akit erélye miatt „Mari Bácsi”-nak becéztek a pesti művészvilágban – bottal kutatta a

kávéházakban, s amelyek miatt végül Firenzébe „száműzte” a honi művészeti és társadalmi

elit.  A  nyugtalanítás,  a  felelősségébresztés  később  is  úgyszólván  minden  írásában

megtalálható,  legalábbis azokban, amiket fényes firenzei évei után újra itthon írt.  És talán

éppen ebben, éppen ezért különbözik annyira ez az itthoni Fülep a firenzeitől.

Firenze  tündöklő  ege  alatt  a  fiatal  filozófust  elsősorban  a  művészet  feladatának

megértésére sarkallta eredendő nyugtalansága; itthon azonban a művészetfilozófus – elébb tán

magának is észrevétlenül – óhatatlanul társadalomfilozófussá változott, s ezen túl a művészet

jelenlétét  és  jelentését  is  ebből  a  keményebb  feltételrendszerből  vizsgálta.  Ennek  a  nagy

változásnak a nyitánya és első teljes dokumentuma a  Magyar Művészet,  de ugyanebben a

szellemben ugyanide sorolhatók az ez idő tájt íródott  Dante-, Ariosto-,  Machiavelli-, Tasso-

tanulmányok is.  Mindezekben  az  írásokban  ugyanis  egy  érzékeny  korrelációs-rendszer

működését és hibáit vizsgálta Fülep, egy korrelációs-rendszerét, amelynek akkor még nem írta

fel minden tagját explicite, de implicite már ezekben a korai írásokban is számolt majdnem

mindegyikkel. Mert a Magyar Művészetben sem csupán „nemzeti” és „egyetemes” annyiszor

emlegetett korrelációjáról van szó; ott lüktet már ebben a ragyogóan titokzatos kicsi könyvben

is  egyén  és  közösség,  szellem  és  hatalom,  gondolat  és  tett,  függetlenség  és  felelősség,

szabadság  és  lehetőség  feltételpárosainak  egész  érzékeny  és  hihetetlenül  sérülékeny

dinamikája.  Épp  ebből  a  szempontból  annyira  nélkülözhetetlenek  a  Magyar Művészet

olvasásához  a  nagy  Dante-,  Ariosot-,  Machiavelli-,  Tasso-tanulmányok: Fülep  ezekben

explicite is kibontja a fenti feltételrendszer egyik-másik tagjának dinamikáját, ami azután a

Magyar  művészetre  visszavetítve  hirtelen  megnöveli  a  nemzeti–egyetemes  korreláció

sugárzását. A kiegyezéses és millenáris építészet proccos sivársága például akkor érthető meg

a maga teljes jelentőségében, ha Dantétól Tassóig követjük a szellem fokozatos behódolását a

hatalomnak, míg „minden vonalon megadás, az adott  viszonyokba beletörődés, sőt szíves-

örömest hozzájuk alkalmazkodás” oltja ki az emberekből még nyomait is annak a hatalmas

szenvedélynek, mely egykor Dante lelkében lobogott hazája iránt.

Ennek a lobogásnak a hiánya okozza a kiegyezéses és millenáris paloták mérhetetlen

sivárságát, ezért nincsen semmi közük se magyarsághoz, se építészethez. „Dante, a bukott és

száműzött politikus büszkén vághatja hazája szemébe, hogy az ő hazája mindenütt ott van,

ahol az Isten napja süt s a csillagok ragyognak; ő ha bukik, fölfelé bukik, szűk hazájából a



mindenségbe, Firenzéből az istenségbe; de még ide is magával viszi hazája emlékét; mikor

oly magasan jár, hogy az egész föld nevetséges kis golyóbisnak látszik, olyan szenvedéllyel

beszél hazája ellen, ahogy csak az teszi, aki nagyon szereti; s a nyolcadik égben eszébe jut –

ki nem érzi a csukló sírást s a keserűen elnyelt könnyeket e szavakban – a »bello ovile ov'io

dormii  angello«  (a  szép  akol,  hol  bárányként  szunnyadtam).  Tassónál  mindebből  semmi

sincs.” Mutatis mutandis: a kiegyezéses és millenáris épületekben mindebből semmi sincs. De

van ciráda, álmonumentalitás, álgótika, álromantika, álrenaissance. A szellem behódolása a

hatalomnak.  Nem  arra  biztat  a  nagy  nyugtalanító,  hogy  romboljuk  le  ezeket  a  hitvány

épületeket;  a szellem soha,  semmilyen formában nem egyeztethető össze rombolással.  Az

ellenben  mégiscsak  elgondolkoztató,  hogy  ezek  a  tákolmányok  még  csak  nem  is

nyugtalanítanak.  Holott  egy  nép  életében  ugyanolyan  fontos  a  „bello  ovile”,  mint  az

egyénében.  A magyar  művészettörténet-írás  és  a  honi  művészeti  kritika  nagy mulasztását

Fülep éppen abban látja, hogy soha még csak meg sem próbálta megkeresni, soha még csak

meg se látta ezt a „szép aklot”. Pedig ott ragyog – figyelmeztetett ismételten, nyomatékkal

Fülep  –  román  kori  templomainkon,  a  kicsi  falusiakon  tán  még  inkább,  mint  a  néhány

megmaradt  nagy nemzetségi  és  apátsági  templomon.  Az  utóbbiak  szükségképpen  jobban

igazodnak  nemzetközi  normákhoz,  a  falusi  templomocskákon  ellenben  a  népdalok

tisztaságával tündököl a közösség formateremtő ereje, egy művészi, tehát társadalmi szándék,

amelyhez – tetszett,  nem tetszett – alkalmazkodnia kellett  a hatalomnak. „A mi öklömnyi

egregyi templomocskánk – mondotta akadémiai székfoglalójában, 1950-ben –, ahogy a térbe

van állítva és csöppségében is az egész vidéket dominálja, valami olyat fejez ki, amit csak

ebben  a  népi  formában,  ebben  az  egyszerűségben,  közvetlenségben,  ebben  a  hallatlan

természetességben lehet.  Átformál,  fölemel,  s  magával  együtt  remekművé  tesz  egy egész

vidéket, akárcsak a segestai görög templom a maga környezetét. Ezt mutassa meg nekünk a

magyar  művészettörténelem,  tanítson  meg  elevenen  viszonyulni  múltunk  művészetéhez,

tanítson meg érteni, szeretni, abban gyönyörködni tudni, amink van, nem sovinizmusból – a

magunké megbecsülése nem sovinizmus –, hanem mert semmi más se pótolhatja üzenetét.”

Huszonöt  év  múltán,  az  1975-ös  Fülep-szimpóziumon  Marosi  Ernő  summázta,  hogy mit

valósított  meg  a  művészettörténet-írás  Fülep  javaslataiból.  Megállapította,  hogy csupán  a

„magyar” és „magyarországi” művészet megkülönböztetését vette át, s még ez is „inkább csak

szóhasználat maradt taktikus, tapintatos kompromisszum, amely mögül elmaradt a nemzeti

művészettörténet  olyan  kérdéseinek  meggondolása,  amilyenekkel  Fülep  foglalkozott

székfoglalójában.  „Kétségkívül,  a  műemlékvédelem  –  részben  épp  Fülep  unszolására  –

számos  falusi  templomocskát  megmentett  és  hozzáférhetővé  tett;  a  népi  építészet  egy-két



remekét is sikerült skanzenben vagy tájházként megőrizni; szép eredményeket ért el a kutatás

a honi klasszicizmus vagy az egyházi iparművészet történetének föltárásában, a topográfia is

közeledett tán itt-ott Fülep említett szóhasználatához, de az a művészettörténeti honfoglalás,

amire Fülep vágyott s aminek első tisztázó lépéseit megtette, nem folytatódott. Elmaradt vagy

alig indult el a művészeti kultúra általánosságának az a föltárása, amit Fülep a munka sine

qua non-jaként jelölt meg. Máig az a legtöbb erről, amit ő leírt: „Ahol olyan falusi templomok

épültek, mint a román korban a Balaton környékiek, s amilyen az ásatások tanúsága szerint az

Alföldön  is  bőven  lehetett,  olyanok,  mint  az  egregyi,  mánfai,  őraljaboldogfalvi,

csempeszkopácsi,  börzsönyi,  szászi,  simai,  tarnaszentmáriai,  tótlaki,  turnicsei,  veleméri,

amilyenek a gótika kisebb számú emlékei, ott viruló kultúrának kellett lennie. A renaissance

nemcsak importált  udvari  művészet,  a  Felvidéken,  Erdélyben a  nemesség,  a  polgárság,  a

köznép rétegében sokáig él nyomokban akkor is, amikor másutt egészen elmúlt; a  »virágos

renaissance«  hagyománya  a  nép  kezén  olyanokat  is  produkál,  mint  székely  falvak  egész

utcáinak  kapusora,  a  maga  nemében  olyan  tökéletes  művészet,  mint  a  népdal  a  nagy

zeneszerzők nagy művei mellett. Még az egészen más körülmények közt importált barokk is a

vidéki  kúriákon,  falusi  házakon sajátosan magyarországivá  akklimatizálódik.  Az empire  a

kúriákon és parasztházakon szinte nemzeti stílussá válik.” Ki kell hát keresni, mi a magyarság

része ebben az egész hatalmas művészeti  anyagban. „Nem elég tudnunk, mit csináltak itt a

Maulbertschek,  azt  kell  végre  tudnunk,  mit  csinált  a  magyarság  s  benne a  magyar  nép.”

Művészettörténet  és  etnográfia  eleven  kooperációját  képzelte  el  Fülep,  ami  egész

szemléletünket megváltoztatná. „Stílust csak kiemelkedő művekben értékelni – contradictio in

adiecto. A stílus az egész közösség nyelve.” Ennek a nyelvnek a jelentését fejtegette Fülep

már a Magyar Művészetben. A könyv második, 1971-es kiadásához 1970-ben írt előszavában

– Lechner meg nem valósult, de elképzelhető városstílusának az érzékeltetésére – példákkal

illusztrálta  ezt  a  tézisét,  két  irányban  is.  Először  felszólít,  hogy  próbáljunk  meg  „egész

Lechner-várost  vagy  városrészt,  utcákat,  tereket  elképzelni,  minden  épületet  a  stílus

egységében,  de  az  épületnegyedek  gazdag  változatosságában,  micsoda  tündéri  városrész

volna!” S aztán végigjárja a kísérlet másik, ellenkező irányú útját: a képzeletből a valóságba:

„Nagyobb diákkoromban – írja – a nyarakat Erdély székely vidékén töltve jól megnéztem a

házakat s az itt-ott elvétve látható, faragott, festett kapukat, kerítéseket; egész utcányit vagy

falunyit nem láttam belőlük, de eljátszottam a gondolattal, milyen lehet egy nagyobb egész. A

század első  tizedének második  felében,  már  Firenzéből  hazalátogatva  és  a  régi  városokat

ismerve  részem volt  benne,  Székelyudvarhely  környékén  a  székely  falvakban  jártomban,

végig a maguk építette tornácos, filagóriás házak, maguk faragta, festett kapuk, kerítések sorai



között  szerényebb skálán,  kisebb arányok és  igények fokán ugyanezt  éltem meg:  a  végig

egységes  stílust  és  változatait  nem  lehetett  megunni,  nem  lehetett  betelni  velük,  mind

ugyanolyan volt és mind más, és mikor sajnálatomra meg kellett válnom tőlük, nem tudtam

mást mondani, mint: ennél szebb már ne is legyen semmi.”

Azaz  Fülep  tézisében  nem  arról  a  művészetszociológiai  közhelyről  van  szó,  hogy

minden művészet az őt létrehozó közösségről árulkodik,  több-kevesebb áttétellel tükrözi a

művészetet létrehozó társadalmat. Nem efféle befejezett tényekről beszél Fülep. Ő a stílus

megunhatatlan  változataiban,  az  alkotás  eleven  folyamatában  véli  tetten  érhetőnek  a

művészetet, mintegy állandó teremtésben, alkotás és megértés szüntelen, egymást irányító és

korrigáló dinamizmusában: „Sem az alkotónak, sem a felfogónak tárgya nem »kész« sohase

úgy, mint a használati tárgy – mindig megérteni. tehát elképzelni kell jelentéseit,  amiknek

nincs meghatározó, véges számuk. Sőt általában az egész emberi létnek alapvető kategóriája,

kezdete (logikai és történeti kezdete) – nem mondom »a« kezdete, ilyen nincs, egyik kezdete –

a  kísérlet,  mindkét  jelentésében:  a  temptatio (tentatio),  tentamen:  próba,  megpróbálás,

lehetőségek  kitapogatása  tettel  vagy  gondolatban;  és  az  experimentum,  a  kipróbálás,  a

kiderítés,  a  bizonyítás  kísérlete  jelentésében  (az  ősember  kísérletezésétől  a  tudományos

kísérletig, mely az előzőnek csak módszeres és kiszélesített folytatása).”

A kettős értelmű kísérlet nyitottsága és befejezhetetlensége kapcsolja tehát a művészetet

a  közösséghez,  melynek magának is  vállalnia kell  embervoltunk eme alapvető kritériumát

ahhoz,  hogy  művészete  lehessen.  Bezárkózott,  egyedeire  darabolódott,  kísérletezéstől

elrettentett,  megfegyelmezett,  politikai  és  katonai  kordában  tartott  társadalmaknak  nincs

művészete. „A stílust is változatai éltetik; a teljesen azonos megöli.” A művészet létével vagy

nemlétével, stílusával, a variációk eleven gazdagságával mindig és szükségképpen értékítélet

is, a vele élő közösség megméretik általa emberségében, függetlenségében, felelősségében,

szabadságában, egyenlőségében, lehetőségében.

A művészet jelenlétével és hiányával egyaránt kísérletre sarkall,  ítélkezik, tiltakozik.

Fakadhat tehát művészet művészetet nem értő, nem igénylő, művészetellenes közegben is: a

Majális,  Izsó Miklós  Tánca, vagy Lechner építészete éppen ezt demonstrálja. A művésznek

nem  fátuma,  hogy  beletörődjék  környezete  követelményeibe.  A  lehetőségek  tekintetében

azonban igen nagy a különbség építészet s egyéb képzőművészet között, az építészet sorsa és

története egészen másképp függ a társadalomtól, mint a szobrászaté és a festészeté.

Fülepnek úgyszólván indulása  pillanatában pompásan bizonyította  már  ezt  Cézanne;

egyáltalában Cézanne nyitotta fel a szemét a művészet történeti kérdéseire. S tán ez az indulás

is determinálta, hogy egész életében elválaszthatatlannak tekintette azután a jelen művészetét



s  a  művészet  történetét;  kritika  és  történeti  megértés  kölcsönösen  erősítette  egymást

megfontolásaiban és ítéleteiben. A Célszerűség és művészet az építészetben diagnózisa ettől a

jelennel együtt látott múlttól kapja a végleges elmúlás félelmetes távlatát,  de éppen így,  a

folytatás  lehetetlenségének  megértetésével  nyitja  meg  Fülep  az  építőművészet  előtt  egy

majdani  újrakezdés  lehetőségét.  Addig  is  legyen  azonban  az  épület  –  hangsúlyozza  –

használati tárgy, ilyenként a lehető legjobb; az építészet ismerje fel művészet és célszerűség

elválását  és  alkalmazkodjék  hozzá.  „A barbarizmus  tényén  nem változtathat,  ugyanakkor

megértheti, tudomásul veheti, s a maga igazi mivoltában hamisítás nélkül helyére teheti az

elválás tényét. Nincs mit tenni, mint tűrhető állapotot teremteni, és megférni vele, s – úgy

ahogy lehet – mégis a szellem javára használni. Ez, mint láttuk, nem művészetté kendőzése

annak,  ami  nem arra  való;  valamit  nem  tenni,  az  is  szellemi  tett.”  Mert  „festeni  lehetett

Cézanne módjára, aki a társadalomból jóformán kiszakadva ült le a szabadban »motif«-jai elé,

vagy kísérletezett  »étude«-jein  műterme magányában;  házakat,  városokat  így építeni  nem

lehet”. Célszerűség és művészet szétválásán az építészet nem segíthet, az egész kort gyötrő

provizorikusságot  meg  nem  szüntetheti.  De  tudomásul  veheti.  „Kategoriális

meghatározottságot  a  szellem  csak  tudomásul  vehet,  helyére  utalhatja  az  intelligibilis

világban,  s  szabályozhatja  működését  a  reális  világban.”  Az  új  építőművészet

megszületéséhez,  célszerűség és  művészet  újraegyesüléséhez új  közösség szükséges.  Ezért

kívánta Fülep a felszabadulás után Budapest újjáépítését közösség és kultúra újjáteremtésére

alapozni.  Pusztába  kiáltott  szóként  hangzottak  követelményei,  természetesen;  nagy

gondolkozók  utópiáit  nem  szokták  respektálni  az  illetékesek.  Ám  ingatag  hatalmi

egyensúlyában  rettegéssel  tartósított  világunkban  lehetetlen  föl  nem  ismerni  a  Fülep-

diagnosztizálta  provizorikusság  jellegzetességeit.  Mit  tehet  itt  az  építész?  Fölismerheti  a

kényszereket, differenciálhat, s nem próbálja művészetté kendőzni azt, ami soha nem lehet az.

„Valamit nem tenni, az is szellemi tett.”

De valamit nem tenni iszonyú felelőtlenség, galád bűn is lehet, s Fülep hosszú élete

során, különböző körülmények közepette, ismételten bizonyította ezt is. A valamit nem tenni

és  a  tenni  dinamikája  tagolja  tán  éppen  életét  exodusokra  és  részvételekre,  beszédes

hallgatásokra és bátor kiállásokra. Efféle kiállás volt már a  Magyar Művészet  is; egyszerre

valamiért és valami ellen; csírájában benne volt már egész későbbi küzdelme, egész szívós

majdnem szélmalom harca a magyar művészetért és művelődésért. Azért majdnem szélmalom

harca,  mert  egyetlen  esetben,  Csontváry esetében megadatott  éreznie  a  győzelem örömét,

legalábbis  időlegesen.  A  székesfehérvári  Csontváry-kiállítás  meglepő  közönségsikere

valósággal elragadta a szigorú kritikust; de nem saját próféciájának betöltét ünnepelte benne,



hanem a kivételes jelenséget: a századunkban szinte törvényszerűen kitagadott művészet és

közösség újratalálkozását. Mert ahogy soha nem volt újdonság ahogyan ő szakkifejezésként

mondotta:  „abszolut  nóvum”  –  a  történelemben  művészet  és  közösség  múlt  században

kezdődő  szétválása,  ugyanolyan  nóvum Csontváry  esetében  találkozásuk;  Fülep  hallatlan

jelentőségű jelnek ítélte, s úgy lehet életében először jókedvű bizakodással tekintett a jövőbe.

Innét a híres Csontváry-interjú Fülepnél szokatlanul derűs színei; innét a remény, hogy nép,

amely  szakértő  fanyalgás  és  hivatalos  elvárások  ellenére  Csontváry  művészetében  így

önmagára  talál,  nem  bizonyulhat  méltatlannak  a  jövőre.  Szellemi  honfoglalás  jeleként

értékelte  Fülep  Csontváry  sikerét.  „Mi  is  ez  tulajdonképpen,  mi  történik  most  szemünk

láttára? Minden akadályt legyőzve – mert volt bőven! – a mi népünk most birtokába veszi egy

példátlan nagy értékét, Csontváryt, mint ahogy birtokába vette József Attilát, utána Bartókot,

de inkább, mint Bartókot, mert József Attilát kiadták, propagálták 45 után, Bartókot azonban

sokáig szégyellték, dugdosták, kényszeredetten ritkán engedték játszani, ugyanakkor, amikor

a  közönség  tombolt  lelkesedésében,  és  nincs  mit  szépítgetni  rajta,  így  van,  valósággal

kiharcolta, kiverekedte magának Bartókot. Nos hát, ugyanezt teszi most Csontváryval. Ilyen

szellemi  honfoglalás  folyik  most  Budapesttől  70  kilométerre.”  Ez  a  szellemi  honfoglalás

magyarázza  az  interjú  szokatlanul  széles  horizontjait,  ezért  vázolja  Fülep  néhány sűrített

mondatban a művészet egész történetét, Lascaux-tól az álművészetekbe való hanyatláson át a

modernek  nagy  tisztogatásáig;  ezért  előlegezi  az  őt  akkoriban  foglalkoztató  filozófiai

summázásból  a  művészetek  saját  külön  logikáját.  A  maga  páratlan  tekintélyével,  még

ellenfelei által sem vitatott kompetenciájával siet megtámogatni Fülep a közönség spontán

ítéletét. Tán azt is remélte, hogy itt végre sikerül elérnie azt, ami Izsó Miklós vagy Lechner

esetében  nyilvánvalóan  nem  sikerült:  sikerül  talán  reá  döbbentenie  közönségét  és

szakembereket önnön értékeink felismerésének s megbecsülésének fontosságára. De milyen

keserűen kell kommentálnia alig néhány év múltán a Marokkói tanító végleges elpusztítását, s

milyen  aggodalommal  kell  szót  emeljen  a  még  tönkre  nem  ment  vagy  tönkre  nem  tett

képekért! De vajon ma alaptalan lehetne-e végre Fülep aggodalma? Nem fenyegeti-e többé

avatatlan restaurálás – és itt nyilvánvalóan mindenki avatatlan, aki évekig nem külön erre a

feladatra készült – a többi képeket? Megfelelő-e minden tekintetben a jelenlegi elhelyezés?

Megszűntek-e a raktározás és a szállítgatás halálos veszedelmei? És – mert Fülep szellemében

ez a leglényegesebb – folytatódott-e a szellemi honfoglalás? Ne áltassuk magunkat, legalább

évfordulója  alkalmából  ne  áltassuk  magunkat:  egyik  kérdésre  sem  válaszolhatunk

megnyugtatóan. Mi több: már csak nem is nyugtalankodunk miattuk. Ki törődik vele, hogy

látható-e Csontváry minden műve értékének megfelelő biztonságban egyetlen helyen, s hogy



ez  a  hely  afféle  nemzeti  Parthenon  legyen;  ki  törődik  vele,  hogy  a  köztereinket  és

középületeinket elárasztó plasztikákon – legyenek amúgy tűrhetőek vagy szörnyűek – lassan

még  a  nyoma  is  kivész  az  Izsóból  eredeztethető  és  Medgyessyben  folytatódó  magyar

szobrászatnak? Szinte valami öröm érezhető, hogy a nagy nyugtalanító lehunyta végre szigorú

szemét;  nyugalom, jöjjön el  a te  országod! De vigyázzunk:  nyugtalanítók nélkül könnyen

elérkezhetünk egy ponthoz, ahol már nem dönthető el többé, hogy a nyugalom a magabiztos

élet jele, vagy a halálé.

Ezt látta mindenkinél élesebben Fülep, ezért lépett tőle szokatlan aktivitással sorompóba

az egyke ügyében. Mert ő ebben nem a magyarság egyik nagy gondját látta; ő itt élet-halál

kérdését gyanította, amit nem lehet a népesedési statisztikákra korlátozni. Az egyke néki egy

egész nép látens halálraszántságának manifeszt tünete volt. A látható csúcs, ami alatt Fülep

mindenki másnál, még Illyésnél és Némethnél is nagyobbnak becsülte, veszélyesebbnek ítélte

a  mélyben meghúzódó jéghegyet.  A zengővárkonyi  pap a  Nemzeti  Szocialista  Birodalom

árnyékában és  a  milliós  dunántúli  németség szorításában úgy látta,  azt  látta  meg,  hogy a

magyarság  ott,  azokon  a  gyönyörű  tájakon  föladta  a  küzdelmet,  lemondott  a  jövendőről,

lemondott az életről. A népesedési mutatók a változó körülmények függvényében – például az

elszegényedéstől  való  félelem miatt  –  változhatnak;  csökkenő népesedési  ráta  önmagában

nem mindenütt  és  nem föltétlenül  jelez  veszedelmet,  az  egyke esetében azonban egészen

másról van szó. Az egyke azt jelzi, hogy a nép beletörődött a megváltoztathatatlannak érzett

elmúlásba.  Az egyke a halál  nyugalma. a közösség már-már irreverzibilis  elöregedésének,

tudattalan haláltudatának jele. Ennek megfelelően alakul át egész erkölcse, a szokások egész

rendje. Ez az erkölcsi változás az alap. A kollektív halál etikája szemszögéből azután már

nyilvánvaló,  hogy  szégyen,  sőt  bűn  a  több  gyermek,  nyilvánvaló  a  család  eltorzulása

szélsőségesen  életellenes  irányba,  a  „vőül  venni”  szokásától  a  fiatalasszonyok

„megnevelésén” át a terméketlenség valóságos szimbólumaiként tekintett vén banyák fekete

grasszálásáig.  „Betetőzése az egész egykés világnak, hogy benne egyenesen megfordul az

erkölcsi értékskála. Nem az a bűnös, aki magzatát elhajtja, hanem aki megtartja. Erkölcstelen

gyalázatosnak, patkányfajzatnak és nyomdafestéket nem tűrő mi mindennek mondják el azt a

nőt, aki másodszor is fogan, s idejében nem segít a baján; és addig üldözik, amíg megteszi –

ha belehal is. Ha nem hal bele, csak megnyomorodik, dologra képtelenné válik, pokollá teszik

az életét, s elüldözik a háztól. A férj hallgat, az anyós parancsol, aki a házban s a birtokon

uralkodik, és vigyáz az örökösödés rendjére ... Ha akárhány szeretőt tart is az asszony, nem

olyan  szégyen,  mint  a  második  gyerek.”  Fülep  a  statisztika  adatai  mögött  egy  egész

világfelfogást látott, a terméketlenség ördögi etikáját, s elsősorban ezt próbálta megérteni, ez



ellen kívánt küzdeni, ez ellen próbált mozgósítani.

Nem mintha lebecsülte volna a gazdasági és politikai intézkedések jelentőségét; ennél

sokkal  realistább  volt  ő  mindig.  De  önmagukban  az  ilyen  intézkedéseket  sohasem  vélte

elegendőnek. Ahol egy egész szokásrend, ahol egy világfelfogás nyűgözi a lelkeket, ott igazán

hatásos csak ennek a megváltozása lehet.  Megvannak persze ennek a változásnak a maga

gazdasági és politikai feltételei is, de gazdaság és politika – bármily fontosak – részei csupán

a  teljes  életnek,  amely ezernyi  s  gyakran  láthatatlan  szálon  szövődve szervezi  az  emberi

kapcsolatokat,  s  teszi  elviselhetővé  vagy  elviselhetetlenné,  boldoggá  vagy  boldogtalanná,

életessé  vagy  halálossá.  „Idealista”  lett  volna,  mint  olykor  még  hívei  és  értői  is  hiszik?

Ellenkezőleg,  cseppentett  realizmus  ez,  s  inkább  a  „realisták”  álláspontja  nevezhető

valamiféle demográfiai idealizmusnak. Fülep különben pontokban is felsorolta az egyke elleni

teendőket,  s  ezek  közt  nagyon  fontos  szerepet  juttatott  hatásos  gazdasági  és  politikai

intézkedéseknek. Szükségesnek, de nem elegendőnek tartotta ezeket. Figyelmeztetett,  hogy

ezek  az  intézkedések  önmagukban,  még  ha  oly  tökéletesek  és  hatásosak  lennének  is,

amilyenek a dolgok természete  miatt  soha nem lehetnek, nem fognak segíteni.  Ezért  nem

szabad megfeledkezni arról a többletről, ami az ilyen intézkedéseket igazán aktiválhatja, ami

óhatatlan  gyengeségeiket  kompenzálhatja.  A  telepítéseket,  a  nagybirtokok  radikális

felosztását,  a  sokgyermekeseknek  juttatott  kedvezményeket  Fülep  is  elengedhetetlenül

szükségesnek látta, s valósággal gyakorlati közgazdásszá képezte magát, hogy a mindennapi

élet szintjéig megkereshesse a javítási lehetőségeket. De látta azt is, hogy mindez önmagában

nem elég. Az is szükséges, hogy háborítatlanul és fenyegetéstől mentesen otthon érezhesse

magát apái földjén ez a nép, hogy maga intézhesse dolgait, hogy munkája nyomán a jobbuló

élet  táguló  köreit  lássa  megnyílni  maga  előtt,  hogy  akadálytalanul  művelődhessék,  hogy

kellően  megbecsültessék.  Fülep  valódi  új  honfoglalást  követelt,  anyagi  és  szellemi  téren

egyaránt. „Nincs az a revízió – írta a legnagyobb irredenta idején – mely fönnmaradásunkat,

nemzeti önállóságunkat biztosítani tudná gyökeres belső megújulás, ennek az országnak új

alapokon  való  fölépítése  nélkül.  Vagy  így  marad  itt  minden,  ahogy  van,  s  akkor  majd

végeznek  idegen  erők  rólunk,  nélkülünk.  Vagy  –  s  nem  fogják  itt  az  életet  csírájában

megfojtani,  nem kell  dolgozni  akaróknak idegenbe vándorolni,  alföldi  földmunkásoknak a

Teleki tér kövén alamizsnát lesni – megváltozik minden, nem ez vagy amaz a dolog, nem ez

vagy az a részlet, hanem a szó teljes értelmében: minden. A részleteket csak az egészben lehet

dűlőre  vinni,  enélkül  a  velük  való  vívódás  –  amilyet  ma  is  látunk  –  csak  halálos

idővesztegetés, megoldásuk az egész nélkül céltalan, jövőtlen.”

Azóta  minden  megváltozott,  ám a  demográfiai  fenyegetettség,  ha  más  formában  is,



megmaradt. Fekete Gyula és Varga Domokos kellőképpen föltárták hogyan, s miért; lassan és

tétován intézkedések is születtek a korrigálás szándékával: a  gyes  például a maga idejében

határozottan segített. De a születésszám akkori kicsi emelkedése – amit a közelmúltban a sajtó

és az egész tömegkommunikációs hálózat nem röstellt demográfiai „hullám”-ként emlegetni,

sőt hibáztatni – csepp volt a tengerbe: Magyarország népessége lassan fogyni kezd, s ez a

fogyás az ezredfordulóig immár elkerülhetetlenül és gyorsuló ütemben fog folytatódni. Az

ezredfordulóra  a  derűlátóbb becslések  szerint  is  úgy 20–30 ezerrel,  valószínűbb azonban,

hogy néhány százezerrel kevesebben fognak itt élni, mint ma. S ami még sokkal nagyobb baj:

a  népesség  el  fog  öregedni:  a  0–14  éves  gyermekek  korcsoportja  még  a  legoptimistább

becslések szerint is több százezerrel csökkenni fog. S ha addig nem történik valami, ha nem

áll  meg  a  fogyás,  a  folyamat  katasztrofális  következményekkel  járhat,  Fekete  Gyula

számtalanszor  és  Fülephez  méltó  szenvedéllyel  figyelmeztetett  rá.  A német hübrisz  rémét

ugyan elhárította fejünk felől a történelem, de növekvő népsűrűségű területek közé ékelődve

egy  folyamatosan  csökkenő  népsűrűségű  kis  ország  –  figyelmeztet  rá  Fekete  Gyula  –

robbanékony feszültségeket gerjeszthet. „Korlátoltság volna azt remélni, hogy ez a vákuum

nagyobb  távlatban  nem  rejt  olyan  veszedelmeket,  amelyek  egy  végképp  elöregedett,

évtizedről évtizedre fogyatkozó nép létét, fennmaradását is kérdésessé teszik.”

Ma  úgylehet  hasonlíthatatlanul  kedvezőbbek  a  társadalmi  lehetőségek  a  folyamat

megállítására és megfordítására, mint Fülep és Illyés idejében, de a kollektív nemtörődömség,

a furcsa társadalmi tájékozatlanság ugyanakkora. A nagy nyugtalanító is leginkább e miatt

háborgott a maga korában: „Csodálatos, de úgy van, ebben az országban tömérdeken nem

tudják, mi történik – mi történik az orruk előtt, néző, de nem látó szemüktől arasznyira ...” S

amikor  aztán  őt  s  a  Nyugatban  megjelent  Pusztulás  után  Illyést  is  „sötétenlátással”  és

„nacionalista izgatás”-sal vádolták a látni nem akarók, haragos méltósággal válaszolta nekik,

„hogy  maga  a  nép  mondta  ki  és  mondja  ki  a  szentenciát,  maga  a  nép  tudja,  vallja,

belenyugodva  vallja  a  maga  pusztulását.  (Tudják  ezt,  akik  vitázni  akarnak?)  ...  Nyíltan

mondja, hogy elpusztul, s nem bánja. Ami paradoxon az egyénről, hogy akkor hal meg, mikor

belenyugszik, igazság a népről. Külső erőszak az ókorban elpusztíthatott népet, ma már (vagy

ma még) nem; a halálba beletörődés: igen.”

Lent  magát  megadó  pusztulás,  fent  önelégült  közöny,  s  az  ország  hangos  nemzeti

jelszók és magyarkodás közepette halad a demográfiai katasztrófa felé. Így látta Fülep. S a

harmincas  évek  közepén,  az  induló  Válaszban  cáfolhatatlan  logikájú  cikkben  szigorú

szavakkal összegezte ezt a látását.

Csőrös Miklós figyelt  fel  a  Nemzeti  öncélúság  című nagy tanulmány jelentőségére,  s



elemezte közvetlen összefüggését az egykeírásokkal a távolabbi kapcsolatát a Magyar Művészet

alapkategóriáival. „Mi a magyar, Nyugathoz vagy Kelethez tartozik, netán közvetítő a kettő

között, keresztény-e vagy pogány, mennyi és milyen hatást »egészséges« átvennie Nyugatról: a

harmincas évek divatos kérdéseit veszi sorra és divatos válaszait zúzza szét Fülep, leleplezve az

egész problémafölvetés ingatagságát.” Kikezdhetetlen érveléssel bírálja azt a kritikátlanságot,

„amely  »kivonja  magát  az  értékek  fóruma  alól«,  s  a  dolgokat  tudománytalanul,

szubjektivisztikusan »eleve megkonstruált nemzeti jelleghez való viszonyuk« alapján ítéli meg.

A  fajelmélet,  fajvédelem,  nemzeti  öncélúság  jelszavairól  nemcsak  azt  közli,  hogy  német

importcikkek,  hanem  önmagukban  vett  gyöngeségüket  és  az  általuk  okozott  zűrzavart  is

megmutatja;  »a  nemzetinek  kiélezését,  mindenek  fölé  helyezését  célzó  elméletek  éppen  a

nemzetet homályosítják el«”. Látja Csőrös jól azt a páratlan mentalitástörténeti megalapozást is,

ahogyan Fülep a korabeli Magyarország nyavalyáit a kiegyezéses szellemiségéből eredezteti;

látja jól,  s  méltán csodálkozik,  hogy ez a  Széchenyi  Nagy Szatírájához fogható tanulmány

milyen  kevéssé  visszhangzott.  De  talán  mégis  inkább,  mint  Csűrös  gondolja,  hiszen  Bibó

Zsákutcás  magyar  történelme  sok  tekintetben  a  Nemzeti  öncélúság  nagy gondolattömbjeit

bontja  ki  és  folytatja,  Németh  László  Széchenyi-könyvében  s  aztán  egész  vásárhelyi

tanárkodása idején ugyanazzal a szenvedéllyel  és a Fülep-meghatározta értelemben keresi  s

találja meg az értékek mindennapokat szabályozó követelményeit, s évekkel később, Fülepre

emlékezve Illyés tán épp ezért a cikkéért nevezhette Fülepet szokott szó-találó géniuszával „Az

Eligazító”-nak.  A  Nemzeti  öncélúság  súlyos  gondolatokat  görgető  hosszú  mondatai

megkerülhetetlenek és idézés nélkül is hatottak, mert létünk-nemlétünk értelmét és kritériumait

fogalmazzák meg. Példátlan erővel mutatja meg benne Fülep az eszmék – minden eszme –

szükségképpeni  elfajulását,  ha  nem  hat  rájuk  az  értelem  permanens  kritikája,  ha  nem

konfrontáltatnak állandóan az értékelő szellem  permanens  kontrolljával. Mert minden dolgot

csak önmagában, a saját mértéke szerint lehet megmérni, az eszme sohasem szentesítheti az

eszközt. Aki lemond a kritikáról, aki lemond róla, hogy autochton erkölcsi és szellemi értékek

szerint mérjen, az elveszti a tájékozódás lehetőségét, s óhatatlanul eltéved. „Az érték-elvről való

lemondással logikailag együtt jár a megismerésről való lemondás, a szellemi-erkölcsi szférában,

tettek  és  művek  között  értékelés  nélkül  nincs  megismerés,  s  amint  a  nemzetinek  nevezett

kritérium  az  értékelés  helyére  lép,  minden  megismerés  –  így  magának  a  nemzetinek

megismerése is, megsemmisül;  nincs, ami a tapasztalatot ismeretté,  megértéssé feldolgozza,

szellemi-erkölcsi  hierarchiába rendszerezze,  nincs,  ami világítson és mérjen;  helyén ösztön,

érzés, indulat csapkod vaktában, vagy nyugszik magában, s  mert vak, azért közömbös is, és

viszont; érzés értékelv nélkül nem is lehet más.”



Az értékelvtől elrugaszkodott vak eszme persze – ez a legveszélyesebb – nem ismeri fel

és  nem ismeri  el  eltévelyedését.  „A  nemzet  mindenek  felett”  hangos  hirdetői  Adyban  s

Bartókban nem vették észre a magyart, Szinyei Merse kezéből kiütötték az ecsetet, a magyar

nemzeti formanyelvet kereső Lechnerrel kávéházi asztalra rajzoltatták terveit, Izsó tehetségét

felhasználatlanul hagyták, miközben teletűzdelték a fővárost a világon mindenütt egyforma

historizáló  épületekkel  és  szobrokkal,  a  képtárakat  s  a  középületek  szabad  falait  az

akadémizmus nemzetközi sablonaival. „A nemzeti jellegnek a kárhozatos nyugati mételytől

való megvédése azt jelentette, hogy például Pilotyt vagy Bouguereau-t utánozni szabad, sőt

kell,  de  az  élő  európai  művészet  módján  a  kor  lelkét  magyar  és  európai  formanyelven

kifejezni tilos. Az irány szerint a »nemzeti« egy szóval azt jelentette: giccs; ami nem giccs, az

nemzetietlen; s akinek a giccs nem kell, az nemzetellenes, hazaáruló.” Maró gúnnyal vázolja

Fülep  ezt  a  világon  mindenütt  egyforma  álnemzeti  „stílust”,  amiben  legfeljebb  annyi  a

nemzeti,  ahogyan  nemzetietlen.  Hiszen „a  nemzeti:  művé átlényegült  jellegzetesség;  ahol

hiányoznak a mű megértésének, önmagában értékelésének föltételei, ahol lemondanak a mű

autonóm értékeléséről, ott hiányzanak nemzeti jellegzetessége megértésének és értékelésének

föltételei is.” Egy egész konszenzusvilág alakul ki aztán ebből a meg nem értésből, az epigon

elzárkózás  mindenütt  egyformán  „nemzeti”  normákat  előíró  közössége,  melynek „minden

tagja egy-egy határőr, aki éberen vigyáz, hogy a dekadens idegen szellem meg ne mételyezze

az egészséges magyar lelkületet, s a miniszter ugyanazzal a nemzeti tudattal, a nemzeti aktus

és önvédelem, a nemzeti  hagyományok őrzésével  parancsolja a  cigánynak a sírva-vigadás

álmagyar,  szentimentális,  limonádés  nótáit,  mint  az  ellenzéki  lapszerkesztő  a  járási

székhelyen.” Az értékek alól kivont s ezzel merőben külsőségessé tett „nemzeti” kritérium

nem tudja megkülönböztetni az igazán nemzetit és az álnemzetit, és a „nemzeti érzés” a maga

csalhatatlanságában jelszavakkal pótolja a megértést. „A jelszó, az eszme majma, szakasztott

úgy viselkedik, mint az eszme, vallásos, erkölcsi tudományos színt ölt, logikával dolgozik,

fejlődik is, s a fejlődést felhasználja, előre lát, ösztönszerű tervszerűséggel készíti rendszerét,

s megformál egy egész világot, minden részében; igazában csak utólag derül ki róla, mily

kitűnően operált,  hogy becsapta  híveit,  milyen pusztaság marad utána,  mennyi  mulasztás,

mennyi  elvégzetlen,  közben  egymásra  tornyosuló  s  már  elvégezhetetlen  feladat,  milyen

szellemi és erkölcsi hullamező, mekkora pusztulás ...”

Akkor még – Fülep cikke 1935-ben jelent meg – sejteni sem lehetett, micsoda méretű

lesz majd a nemzeti jelszavakkal fölidézett pusztítás, pusztulás. Sötétenlátással vádolták még

hívei is. Szigorú szellemi-erkölcsi kritériumaival a nagy nyugtalanító szükségképpen magára

maradt.  Még  ma  is,  száz  évvel  a  születése  és  fél  évszázaddal  a  Nemzeti  öncélúság



megjelenése után, szétnézve a világban, hányszor s hány helyütt kell látnunk, hogy a jelszó,

az eszme majma az értékek felrúgására vagy legalábbis csendes megkerülésére csábít. Nap

mint nap azt kell tapasztalnunk, hogy nem önértékük, hanem jelszavak szerint ítéltetnek meg

gondolatok,  alkotások,  tettek,  emberek.  S  még  nyugtalankodni  is  inkább  csak  jelszók

érdekében  –  és  védelmében  –  nyugtalankodunk  miatta.  Fülep  ellenben  meg  nem  szűnt

figyelmeztetni rá, nem szűnt meg lázadni ellene soha. Gondolatrendszere, mint minden nagy

gondolkozóé,  nehezen  áttekinthető  és  sok  helyütt  homályos;  azonban  itt,  az  értékek

kérdésében  kristálytiszta  és  elemien  egyszerű  az  állásfoglalása.  Az  értékek  egyszerű

evidenciák;  olyanok  mint  „ne  ölj”,  „ne  lopj”,  „ne  tedd  mással  azt,  amit  nem  kívánsz

magadnak”. Egyszerűségükben megmásíthatatlanok és lehetőségeikben végtelenül gazdagok,

akár  az  általa  annyira  szeretett  és  csodált,  a  tökéletesség  legfőbb  példájaként  emlegetett

népdalok. Ha egy tett, gondolat vagy alkotás nem tudja magát San Francesco és a népdalok

mércéjén  megmérni,  lehet  amúgy  bármilyen  látványos,  fikarcnyit  sem  ér.  Így  tanította,

növekvő  szenvedéllyel,  Fülep.  Élete  vége  felé,  a  szocializmus  milyenségén  töprengve,

egyetlen egyszerű mondatba foglalta össze értékelméletét: „Semmi se pótolhatja az emberek

egymáshoz  való  viszonyának  emberségességét.  Ez  a  cél,  hozzá  képest  minden  más  csak

eszköz, ha akármilyen fontos is.”



A HŰSÉG ÖRÖME

Várkonyi Nándor pergő éveiről21

Különös könyv.22 Úgy indul, ahogyan a világirodalom egészen nagy regényei szoktak. Az az

egynehány,  melynek  rendszerint  már  első  soraiban  elkápráztatja  az  embert  valami

ellenállhatatlan ragyogás, ami azután mint napsütésben fénylő hegygerincen, úgy vezeti végig

az  egész  regényen,  nem  engedi  el  többé  percre  se.  Itt  azonban  elengedi,  hisz

kötelességszerűen  jönnek  a  tények  és  tanúk.  Maradjunk  azonban  egy  percre  még  az

indulásnál.

Ha az V. fejezetig számítjuk, egy jó kisregénnyi, pontosan 159 oldal ez a nagy regény

ködös  jelképeit  idéző  indítás.  Itt  is  jelentkeznek  már  persze  tények  és  tanúk,  és  a

későbbiekben is található néhány oldal – például a megkapóan szép Utak – ami inkább ide, a

„regénybe” kívánkozik;  a  könyv nem oszlik  annyira  élesen elválasztható részekre,  mint  a

recenzió  önkénye  láttatná.  Ámde a  lényegen  ez  sem változtat:  a  könyv  egy nagy regény

kezdetét s egy jelentős dokumentumgyűjtemény válogatott és kommentált darabjait kapcsolja

egybe. Ha Várkonyi Nándor folytatja a kezdetet,  néhány – többnyire nem hivatásos írótól

származó – sikeres kísérlet után tán megszülethetett volna a modern honi életrajzi regény;

helyesebben valami, ami a romániai magyar irodalom nagy modern memoárjaihoz: Kurkó

Gyárfás, Lám Béla, Kacsó Sándor, Nagy István műveihez hasonlítható. De nem folytatta, s ez

nyilván  nem  egészen  véletlen.  A  159.  oldal  után  a  regény  sodró  epikáját  fölváltja  a

dokumentáció.  Hogy aztán  a  Weöres-  és  Kodolányi-interpretációkban  a  dokumentációt  is

kiegészítse,  illetve  fölváltsa  a  baráti  kapcsolatokból  kibomló  művészportré.  Mármost  a

különös  az,  hogy  Várkonyi  Nándor  mindhárom  részben  bőven  „benne  van”,  mégsem

ismerhető meg egyikből sem igazán.

Úgy vélhetnénk  persze,  hogy  az  emberről  a  regény  árul  el  legtöbbet,  hisz  végtére

önéletrajzról  van szó.  Igen  ám,  csakhogy ez a  tüneményes,  gyorsan kivételes  műveltségű

filosszá fejlődő bús siheder még csak nem is hajaz arra a „Nándor Bácsira” akit úgy-ahogy –

ha nem máshonnét, hát a páratlanul népszerű Sziriát oszlopai-ból vagy Bertha Bulcsú remek

21 Forrás: Vekerdi László: A hűség öröme. Várkonyi Nándor: Pergő évek. = Jelenkor 20 (1977) No. 7–8. pp.
757–759.
22 Várkonyi Nándor: Pergő évek. Bp., 1976. Magvető. 501 p. (Tények és tanúk)



életes interjújából – mindnyájan ismertünk. Bizony nem a mi Várkonyi Nándorunk kamasz-

és ifjúkora ez, hanem egy teljesen ismeretlen és idegen regényhősé, aki Gorkij csavargóinak s

Don  Quijoténak  rokona.  Így  írja  legalábbis  a  szerző.  Szíve  és  vallomása  szerint  ugyan

Odüsszeusznak is rokona, de az már réges-régen volt és Magyarországon különben sincsen

Ithaka.  S  ha  Pénelopé  itt-ott  talán  akad,  Kalüpszo  bizonyosan  nem.  Márpedig  ő

nélkülözhetetlen az odüsszeuszsághoz. Akárcsak a mifelénk úgyszintén föllelhetetlen Kirké.

Marad tehát a regényhős, kölyökkutya korában. Az ő látomásai körül szerveződik a korabéli

Magyarország néhány szeglete: Nyitra a maga elképesztően monarchiabeli kisvárosiságában,

a garantáltan ész- és értelemmentes budapesti Egyetem, a Nyugat, az első világháború baromi

rettenete,  a  háború  utáni  űrben  szellemi  (vagy  inkább  csak  szellemtudományos)

nekirugaszkodásra  készülő  Pécs.  Metszően  pontos  lesújtó  ítélet  néhány  hírneves

professzorról.  A  Nyugat helyének  és  jelentőségének  biztos  bemérése  a  háború  utáni

megváltozott világban. Két kivételes arisztokrata-család belső és baráti leírása. Menekülés a

háború és a katonaság borzalmas embertelenségeiből. Szép szerb kislány – Nauszikaá akadna

errefelé  is?  –  szörnyűségeket  feledtető  s  föloldozó  csókjai.  Azaz  hülye  professzorok,

elvetemült följebbvalók, szűk- vagy széles-látókörű irodalmi diktátorok, de a városok, erdők,

mezők, hegyek, folyók fölött kimondhatatlan kéken ragyog a végtelen ég. Szerelem-barátság-

tanítványi  hűség  öröme ébred  a  vén  szívben,  ha  az  ifjúra  gondol,  aki  bizonyosan  ő  volt

egykor. Regényhős korában.

Várkonyi Nándor azonban jól tudja, hogy a szerkesztő – sajnos vagy szerencsére? –

nem regényhős. Így hát a Pergő években előtérbe kerülnek óhatatlanul a Tények és a Tanúk.

Mert Várkonyi Nándor a két világháború közötti Pécsen elsősorban és ízig-vérig szerkesztő

volt, ha általában könyvtárosnak vagy olykor egyenesen egyetemi magántanárnak álcázta is

magát,  azaz helyesebben álcázta őt a sors.  Néhány kiváló irodalomtörténészünk bizonyára

sejtette  eddig  is,  a  Pergő  évekből  pedig  mindenkinek  azonnal  nyilvánvaló,  hogy  a

koranegyvenes évek nagy szerkesztője Várkonyi Nándor volt. Ő teremtett a Sorsunk-ban a kor

honi követelményeinek megfelelő országos folyóiratot. Nem csupán a helyzet felelősségteljes

fölmérése és értelmezése miatt.  Értett  hozzá,  hogy okosan hasznosítsa  a vidék előnyeit:  a

gyengébb központi  ellenőrzésből  adódó nagyobb szabadságot,  s  a  fővárosi  szellemi életet

megrázó kulturális divatok és klikkharcok elcsitulását Pécsig értükben.

A  Sorsunkhoz  természetesen  jól  föl  kellett  készülni  és  a  helyzetnek  is  elő  kellett

készítődnie.  Meg  kellett  teremtődnie  létfeltételeinek.  Azért  kell  ilyen  körülményesen

fogalmazni, mert ez a második folyamat nem Várkonyi Nándortól függött, ám dokumentált

ábrázolása könyvének – a két világháború közti magyar művelődéstörténet szempontjából –



bizonyosan legfontosabb része.  S mert  metafizikai  kategóriákhoz szokott  filozofikus  elme

fogalmazta meg, ez a Pécsről szóló történet jelentőségében messze túlnő egyetlen vidéki város

magyar  szellemi  centrummá  növekedésének  leírásán.  A  Pergő  évek ismételten  és

dokumentáltan  hangsúlyozza  azt  a  fundamentális  tényt,  hogy  a  város  vezetőinek  okos,

toleráns, önzetlen, áldozatkész, energikus, bátor és főként talpig tisztességes kultúrpolitikája

nélkül  soha Pécsett  országos jelentőségű folyóirat  nem keletkezhetett  volna,  soha  a  város

szellemi élete nem emelkedhetett volna egy közepes vidéki város jó szándékú önelégültségbe

burkolódzó mucsaisága fölé. És ezen nem segíthetett volna semmiféle egyetem, nem a Pestre

származott nagy középszerűségek – mint Surányi Miklós – lelkes támogatása. Okkal válnak a

Pergő évek fontos szereplőivé Fischer Béla, Esztergár Lajos és mindenekelőtt Lovász Pál,

mert az ő szívós, mindennapos küzdelmeik teremtettek anyagi és szellemi alapot a harmincas

években  a  Janus  Pannonius  Társaság  működéséhez  s  megerősödéséhez,  s  később  ezzel

összefüggésben a Sorsunk megindulásához s életéhez. „Hogy ez idő alatt mekkora szellemi és

erkölcsi tökét sikerült fölhalmozni, megmutatkozott, midőn a fékevesztett német uralomdüh

elnyelni készült a Dunántúlt, s létében fenyegette szellemi fővárosát, Pécset.”

Rendkívüli  realitásérzékről  tanúskodik,  ahogyan  a  maga  szerepét  ebbe  a  nagy

kultúrpolitikai  munkába  beágyazottan  látja  és  láttatja  Várkonyi  Nándor.  Az  ember  csak

bámul:  mintha  nem  ugyanaz  az  ember  lenne,  aki  a  Sziriát  oszlopainak  szürreális

fantáziavilágát megálmodta! És nem is ugyanaz; a szerkesztő Várkonyi Nándor egészen más

ember,  mint  aki  a  Sziriát  oszlopait  írta.  A  szerkesztő  józan,  megfontolt,  kétszer  megrág

mindent, mielőtt kimondaná. Pontosan érzékeli a lehetőségek határait és tudja jól, hogy csak

akkor érdemli meg a szerkesztő nevet, ha tudatosan és rendszeresen túllép a pontosan érzékelt

határokon. Nemcsak fejében, előjegyzéseiben és munkatervében is ott van mindenki az egész

Dunántúlról,  akitől  érdemleges  írás  várható.  De  nagyon  jól  tudja,  hogy  valamirevaló

regionális szellemi centrum nem elégedhet meg helyi hatáskörrel és kisugárzással: országos

jelentőségű föladatokkal kell birkózzon a kor nemzetközi élvonalában. „Ahogyan minden táj

szervesen  kapcsolódik  az  ország  vérkeringésébe,  a  regionális  lap  sem húzódhat  láthatára

mögé. Az összekapcsolódást, a többi tájhoz való viszonyát éppúgy figyelnie kell, mint saját

külön életét, s ezáltal élénkítenie a külön vérkeringést. Elemi mulasztást követ el az a vidéki

lap,  mely  nem érintkezik  tervszerűen  és  szervezetten  a  többi  régió  központjával,  s  azok

munkásait nem vonja a maga munkájába.”

Azok  névsora,  akiket  a  szerkesztő  Várkonyi  Nándor  a  maga  munkájába  vont,

egymagában bőven igazolja, hogy ő nem követte el ezt az elemi mulasztást. Ám ennél többet

is  elárul  a  névsor.  Igyekezetét,  hogy  a  fenyegető  germán  veszedelem  ellen  egy  táborba



gyűjtsön minden tisztességes és felelősséget vállaló írástudót,  „népieket” és „urbánusokat”

egyaránt.  „Az  összebékítő  tendencia,  persze,  nem  mehetett  az  egyéni  vélemény,  az  írói

szabadság rovására, az írótársadalom nem bégető nyáj, ellenkezőleg, »genus irritabile vatum«,

mint  már jó  Horatius megfigyelte.  A szigorú igazság az,  hogy a szerkesztőségen belül  is

támadtak ellentétek, s ez természetes az olyan társaságban, mely csupa markáns egyéniségből

áll; egyéniség és tehetség íróknál egy és ugyanaz, s ha ér valamit, engedményeket tehet, de

nem mondhat le magáról.”

Ezt a toleráns és szerző-párti magatartást Várkonyi Nándor már Pécsre költöztekor, a

húszas  évek  közepén,  a  mindössze  két  számot  megélt  Symposion szerkesztőjeként

kipróbálhatta, s ugyanez élteti a modern magyar irodalomról rengeteg eredeti adatgyűjtés és

levelezés  árán  összeállított  beszámolóját.  Szemére  is  vetették  mindjárt  a  könyv

megjelenésekor, hogy túlságosan „elnéző”; kelleténél többre értékel tehetségüket kellően még

nem „bizonyított” szerzőket. A Pergő években maga is készséggel elismeri ezt a „hibáját”, ám

ami  az  irodalomtörténésznek  tán  csakugyan  fölróható  volt,  ugyanaz  a  szerkesztőnek

vitathatatlan  előnye,  hiszen  a  kezdőknek  előlegezett  bizalom nélkül  eleven,  tehát  fejlődő

irodalom  nem  képzelhető  el.  A  Sorsunk harmadik  évfolyamát  záró  –  s  itt  is  idézett  –

„Szerkesztői  üzenet”-ében  pontosan  megfogalmazta  az  elvet:  „Ha  tehetséges  író  vagy

jószándékű irány a kezdés, az indulás korát éli, megkívánja az elnéző buzdítást; aki azonban

beérkezett,  vagy ami  erőre  kapott,  tűrje  el,  ha  fogyatkozásaira  is  rámutatunk.  Ez  minden

értéknek csak javára lehet.”

Ez a szilárd szerkesztői állásfoglalás segítette át a lapot – a Pergő években nyíltan föltárt

–  külső  és  belső  kríziseken.  „A  helyi  nagyságok  érzékenységét,  operettkultúránkat

védelmezzük,  vagy  a  magyarság  létérdekeit,  még  ha  csupán  szalmaszál  is  amit

mozdíthatunk?” – kérdezi egyik ilyen krízis leírásakor. S a kérdés nem szónoki, noha a válasz

nem lehet kétséges. Kétséges és veszedelmekkel terhes volt ugyanis a helyzet, melyben helyt

kellett állani. A Pergő évek éppen csak megemlíti a Magyar Dunántúlt, a szerző – 1944-ben

megjelent – tiltakozását a német hódítás ellen. Tán valóban elég ismert is ez a nemrégiben

újra kiadott könyv ahhoz, hogy ne kelljen bővebben szólani róla. Bizonyosan a szerző sem

szeretné, a maga érdemeket elhárító büszkeségében, ha emlegetnénk. Nem maradhat mégsem

említetlenül a magatartás,  mely a  Magyar Dunántúl íróját,  a  Sorsunk szerkesztőjét  éltette:

„Soha egy pillanatig sem képzeltem, hogy a történelem menetét folyóiratcikkekkel meg lehet

változtatni, de magatartásról volt szó, egy eszme ébren tartásáról, a nép szolgálatáról.”

A  Pergő  évek a  Kodolányival  átélt  és  megszenvedett  barátság  leírása  közben

megszakad. A könyvnek nincs vége, de nem befejezetlen. Jól láthatóan konvergál ugyanis. De



a határérték, ami felé tart, a Szerző titka. Szavakkal, mint „humanitás”, „serenitas”, „pannón

derű”, „látomásos valóságérzék”, „kozmikus érzékenység” s más efféle még csak meg sem

közelíthető. Nem visz közelebb hozzá a maga s barátja arcvonásainak káprázatos többszöri

tükröztetésével fölépített Weöres-portré sem. Elébb elhihető, hogy Csönge a világ – mit világ,

Kozmosz!  –  közepe,  mintsem  az,  hogy  az  itt  szereplő  Weöres  Sándornak  és  Várkonyi

Nándornak bármi köze lenne az e neveken általunk ismert egyéniségekhez. És persze ugyanez

érvényes  a  Kodolányi-barátság  leírására  is;  moll  helyett  dúrban.  A  könyv  a  barátságok

portréival  kiszabadul  a  tények  és  tanúk  bűvköréből.  Vaskosan,  darabosan,  földhözragadt-

könnyedén lebeg egy soha-nem-volt-valóság mindennapian tényleges létezése felett. Akár az

Avignoni kisasszonyok.



VÁRKONYI AKTUALITÁSA23

„A »Várkonyi-rehabilitáció« eddigi legnagyobb eredménye a  Sziriat oszlopai újbóli kiadása

volt”24 – írja  Az elveszett paradicsom-hoz tömör és tartalmas jegyzetében Mihalik Zsolt. A

szavak szíven ütnek s emlékezésre késztetnek, hisz szerény famulusként részt vehettem benne

Sík Csaba mellett, aki ezt a „rehabilitációt” – ezt a rehabilitációt is – elindította és mozgatta.

1969 vagy 70 tavaszán jöttünk el a részletek megbeszélése végett Várkonyihoz Pécsre. Esős,

sáros idő szomorított, a lógó fellegek alatt a táj semmiféle mediterrán bájjal és pannon derűvel

nem igézett. A város – mint minden vidéki városunk akkoriban – elhanyagoltnak látszott, a

házakról hullt a vakolat, a Nádor jobb időket idéző proccos piszkosságával tündökölt. De a

Széchenyi tér gyér és foghíjas neonjai vidáman villogtak a nedves estében: ráérősen nyüzsgő

fiatalokat  világítottak  meg.  Várkonyi  messzebb  lakott;  valami  külváros  vagy  kertváros

félében, egy kis előkerttel kerített  ház emeletén. A kis szobát dugig tömték a könyvek és

kéziratok, alig fértünk el benne. Várkonyi mosolyogva és lekötelező eleganciával egyezett

bele  nyomban  minden  aggályoskodva  papírra  vetett  kívánságunkba,  s  aztán  a  könyv-  és

kézirathalmok  alól  boszorkányos  fürgeséggel  elévarázsolt  néhány  testes  mappaköteget  és

fiatalon csillogó szemmel elibénk rakta Az elveszett paradicsom-ot. 

Csaknem  két  évtizedbe  került  azután,  míg  a  hatalmas  műnek  legalább  egy  része

megjelenhetett. Egy egész új város, egy egész új Pécs fölépült azalatt. Pedig az építőipar sem

éppen gyorsaságáról híres hazánkban. Ha másért nem, már csak ezért is elmondhatjuk, hogy a

„Várkonyi-rehabilitáció” eddigi legnagyobb eredménye Az elveszett paradicsom kiadása.25 De

tegyük  mindjárt  hozzá,  hogy  legalább  ilyen  nagy  eredményének  tekinthetők  a  kiadó

Pannónia-könyvei, s Várkonyi Nándor nélkül valószínűleg ez a példamutatóan friss és bátor

vállalkozás sem létezne, vagy legalábbis nem ilyen minőségben és formában. Ezzel azonban

visszaérkeztünk Mihalik Zsolt  Jegyzet-éhez éspedig az ott felvetett releváns kérdéshez: „De

miként ítéljük meg Várkonyi Nándort?”

Díjakkal dekorált és díjakkal fölérő díjtalansággal ékes kritikus-kiválóságainknál még a

nevét  is  hiába  keressük;  irodalomtudósaink  testes  kézikönyveiben  és  monográfiáiban

23 Forrás: Vekerdi László: Várkonyi aktualitása. = Dunatáj. Tudományos és Művészeti Szemle [Szekszárd]  11
(1988) No. 4. pp. 41–43. – Elhangzott Pécsett, 1988. június 3-án, a Várkonyi Nándor-esten.
24 Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Átd. kiad. Bp., 1972. Magvető. 577 p. 
25 Várkonyi  Nándor:  Az  elveszett  paradicsom.  Pécs,  1988.  Baranya  megyei  Könyvtár.  253  p.  (Pannónia
Könyvek)



munkássága  alig-alig  említtetik.  Szépen  fölpezsdülő  posztmodern  irodalmunk  a  maga

exkluzív  ezoterikusságában és  játékos  hermetikusságában nyilvánvalóan még csak nem is

sejti,  hogy életbevágóan fontos közvetítőkön át  valamit  tán Várkonyinak is  köszönhet,  ha

mást nem a fölvonulás és a mindennapi irodalmi jelenlét mérhetetlenül fontos lehetőségét a

Jelenkor-ban. De mást is, sokkal többet De mit? És egyáltalában: ki volt Várkonyi Nándor?

Ha  válaszul  nem  is,  valamelyest  eligazításul  szolgálhat  a  Pergő  évek,  Várkonyi

befejezetlenségében is  teljes és töredékként is monumentális  önéletírása.26 A „valamelyes”

jelző azért szükséges, mert a műfaji meghatározás ez esetben nem pontot: amikor Várkonyi

előtt – ismét Sík Csabának köszönhetően – megnyílt az életrajz lehetősége, ő ezt elsősorban

nem önmaga, hanem barátai bemutatására és nem egy esetben „rehabilitálására” hasznosította.

Nemcsak  bármiféle  Weöres  Sándor,  Szabó  Lőrinc  és  Kodolányi-kutatás  elképzelhetetlen

(helyesebben elképzelhetetlen kellene hogy legyen) a Pergő évek-re való bőséges hivatkozás

nélkül, de egész két világháború közti irodalmunkról kialakított képünket jócskán át kellene

alakítanunk a tükrében. Tán ezért is fogadta a Pergő évek-et nyilvánvaló nagyságához képest

oly  feltűnő  hűvösen  a  kritika?  De  hagyjuk,  ez  már  az  irodalomtörténet  dolga.  Amint  az

irodalom-történetírásra  tartozik  az  is,  hogy lelkiismeretesen  utánajárjon  a  Pergő  évek-ben

föltámasztott  elfeledett  értékeknek,  legyen  szó  szegény  pesti  „fehérvarró”  fiáról  mint  a

ragyogóan tehetséges Pogány Béla, vagy régi arisztokrata család sarjáról mint Révay József, a

tajnai Révay Simon gróf fia, a magyar paraszti és kisnemesi művelődés kutatója, a kitűnő

esszéíró, a grófságát elvető aktív náciellenes, akinek az életét az új rend golyói oltották ki,

oktalanul. És akiről – ismételjük meg – a Pergő évek-ig még csak nem is hallhattunk. Mindez

és annyi más irodalomtörténészekre és történészekre tartozik. És a könyvkiadásra vár, hogy

összegyűjtse és végre kiadja Várkonyi szétszórt és jobbadán elfelejtett tanulmányait. De ránk

is tartozik, mindnyájunkra néhány máig érvényes vagy éppenséggel ma újra érvényes tanulság

az életművéből.

Nem  egy  kritikusa  megrótta  Várkonyit,  hogy  a  modern  magyar  irodalmat  Arany

halálától 1920-ig, s később átdolgozott és bővített formában 1940-ig tárgyaló – Thienemann

megbízásából készült – munkájában olyan nagy és nem egyszer túlságosan elismerő szerepet

juttatott a kisebbségi és az emigrációs magyar irodalomnak. De egyebek közt éppen ez volt

Várkonyi nagy tette. Már a húszas évek végén – a könyv első formájának megjelenése idején

– tudatosította, hogy életbevágóan fontos, a mi magunk szempontjából is életbevágóan fontos

a kisebbségi és az emigrációs magyar irodalom számontartása, értékelése, feldolgozása, és

nem is csupán irodalmi szempontból. Mert a határokat mindig is a nagyhatalmak húzzák, de

26 Várkonyi Nándor: Pergő évek. Bp., 1976. Magvető. 501 p. (Tények és Tanúk) 



egy nép élete és egészsége nem függhet semmiféle hatalom önkényétől,  és ha szenved és

senyved a nép határokon túli része, szükségképpen szenvedni és fogyatkozni fog a határokon

belül  maradt  is.  A  kisebbségi  magyarság  végveszélybe  jutása  ma  magyarságunk

szempontjából  hasonló  helyzetet  teremt,  mint  ami  ellen  Várkonyi  1941-ben  a  Sorsunk-at

életre hívta, Zrínyi jelképpé növő példájával és szavával erősítve önmagát és munkatársait:

„Csak jobbítsuk meg magunkat,  szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és

méltóságára militarem disciplinam: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.” Lehet persze,

sőt bizonyos, hogy a Sorsunk bátor „Ne bántsd a magyart!” kiáltása még jobban elhalt a nagy

világégésben mint annak idején a Zrínyié, s az, hogy a „Schwäbische Türkei” és az egész

Dunántúl  nem  olvadt  be  a  Harmadik  Birodalomba,  csakis  a  torz  monstrum  idejében

bekövetkezett  bukásának  köszönhető.  De  a  Sorsunk összegyűjtötte  és  felerősítette  a

magyarság  megmaradásáért  és  megjobbításáért  munkálkodó  szellemi  erőket,  csitította  a

mondvacsinált  ám  veszedelmes  urbánus–népi  ellentétet,  ifjú  tehetségek  fölkutatásával  és

foglalkoztatásával  gondosan  készítette  a  jövőt  –  itt  tűnt  fel  először  egyebek  közt  Fodor

András, Rákos Sándor, Simon István, Mészöly Miklós –, a határokon túli írók bevonásával

először szólaltatta meg az „ötágú sípot”, s ha kellett akár titkos értesülések felhasználásával

igyekezett  leleplezni  az  agresszív  németesítő  törekvéseket.  Utóbbiak  ellen  Várkonyi

közvetlenül is porondra lépett, 1944 végzetes nyarán megjelent Magyar Dunántúl-jával. Miért

„magyar” Dunántúl? Miért nem „szép” Dunántúl vagy „kies” Pannónia? – kérdi a könyvről írt

recenziójában Takáts Gyula. És így felel rá: „Mert ez a Duna- és a Dráva-négyszögi, »szelíd«

vidék  tünde  szépségeivel  és  roppant  gazdagságával  mindig  érdekkörök  vonzásában  állt.

Nyugatról  Róma és  a  német  császárság,  keletről  Bizánc,  majd  a  török idején,  hullámtörő

peremként a szultánság érdekkörében. Ma is  ilyen a helyzete a „néptalaj” és „kultúrtalaj”

elméletek  viharában.  Ezért  kapta  a  szép  Dunántúl  e  komor,  nagy jelzőt:  „magyar”.  És  e

komor,  nagy jelzőt bontotta a  Sorsunk tevékeny tanulmányok színes skálájává,  amíg csak

tehette.  És  mindezzel  és  mindezeken  túl  mintát  és  hagyományt  teremtett,  a  vidéken

szerkesztett országos, illetve az egész magyarságra tekintő irodalmi folyóirat példáját. A példa

legszebb megvalósulásait  időnként földbe tiporhatják,  de az eszmét nem. Ez azonban már

újból az irodalomtörténetre tartozik, itt még csak Az elveszett paradicsom aktualitásáról kell

néhány  szót  szólani.  Aktuális  egy  két  évtizednél  régebben  írt  és  évezredekkel  ezelőtti

dolgokról szóló könyv? Nyilván ünnepi túlzás, gondolhatja valaki. De nem az.  Az elveszett

paradicsom ugyanis egy ma is eleven emberi tévhitet cáfol, azt a megrögzött meggyőződést,

hogy  mai  berendezkedésünk  az  egész  emberi  fejlődés  csúcsa.  Kisebb  hibák  persze

előfordulhatnak, de a trend csalhatatlanul felfelé vezet Az elveszett paradicsom egyebek közt



azt  demonstrálja,  hogy ez távolról  sem ilyen bizonyos.  Teremtett  már  az ember a  mainál

lényegesen  boldogabb,  kimondhatatlanul  békésebb,  tisztességesebb,  emberibb  világokat.

Nem,  nem  a  rousseau-i  „nemes  vadember”  ábrándját  eleveníti  fel  Várkonyi,  de  arra

nyomatékkal figyelmeztet, hogy a társadalmi szerződést, amelybe immár a természet is benne

foglaltatik, komolyan kell venni. Nem szabad megszegni – valamiképpen mindig ez rejlik a

változatosságukban egybehangzó mítoszok mélyen – mégoly magosra jutott vezetőknek se,

még  az  isteneknek  se.  Ellenkező  esetben  végképpen  elvész  még  a  lehetősége  is,  még  a

leghalványabb reménye is bármily szerény paradicsomnak, és a Földön végképpen sötétség és

halál lesz az úr.



UTÓSZÓ VÁRKONYI NÁNDOR „AZ ELVESZETT

PARADICSOM” CÍMŰ KÖTETÉHEZ27

„A nyolcadik gimnáziumba jártunk – írja Tüskés Tibor Várkonyira emlékezve –, még a tanév

elején történt, 1947 őszén, egy dunántúli kisvárosban. Valamelyik fizika – vagy filozófia? –

órán parázs vita kerekedett az osztályban. Az anyag szerkezetéről, a relativitás elméletéről, az

okság elvéről volt szó, s mi a vita tüzében izzítottuk első önálló – vagy inkább csak annak hitt

– gondolatainkat. A véleménymondás, a szellemi torna elmemozdító ízeibe kóstoltunk. Az

iskola,  a  tantárgyak  és  tankönyvek  kiparcellázta  ismereteken  túl  a  tudomány  felé

nyújtózkodtunk.”

„A  következő  órán  tanárunk  új  érveket  és  ellenérveket  szállított  a  vitához:  egy

tanulmányt olvasott föl. Akkor jelent meg az egyik folyóiratban: Tudomány és mitológia volt

a tanulmány címe. Belőle értesültünk először Heisenberg, Jeans, Planck nevéről, a Maxwell-

féle  démonról,  az  élmény,  a  rítus  és  a  mítosz  összefüggéseiről.  Az  írás  fölvillanyozott,

elkértem a tanártól, s némi bűntudattal vallom meg: máig elfelejtettem visszaadni. Most itt

van előttem, s az emlékezést könnyíti meg. A folyóirat a Diárium volt, a tanulmány szerzője

Várkonyi Nándor. Nevét akkor hallottam először.”

„A mai emlékező ezt még azzal egészítheti ki, hogy a tanulmány részlet volt a szerző

készülő könyvéből, Az elveszett paradicsom-ból. A könyvet az Egyetemi Nyomda a Magyar

Könyvbarátok előfizetőinek következő évi illetménykötetül hirdette. A könyvbarátmozgalom

megszűnése miatt azonban már nem jelenhetett meg. Annyit tudunk róla, amennyit a Diárium

hirdetése elárul: »Várkonyi Nándor új könyve kiegészítője a Sziriát oszlopai-nak. Az elveszett

paradicsom a régi ember világképét tárja fel,  s igyekszik rekonstruálni a szellemi és lelki

alkatot, amely ezt a világképet megalkotta, és a mítoszaiban ábrázolta.«”

A diákból  aztán  tanár  lett,  a  magyar  irodalom szerelmese;  az  egykori  Várkonyihoz

hasonlóan kivált az élő magyar irodalomé, aztán folyóiratot szervezett ő is, a Sorsunk hamu

alatt parázsló hagyományát fölszítva egy érték-tisztelő új szerkesztői stílust teremtett, és ez –

akárcsak a  Sorsunk szelleme a lap megszűntével – folytatódott távozta után két különböző

testvér-irányban Pécsett és Szegeden, nagy szerkesztők avatott kezében kiteljesedve, mígnem

27 Forrás: Vekerdi László: Utószó Várkonyi Nándor „Az elveszett paradicsom” című kötetéhez. In:  Várkonyi
Nándor: Az elveszett paradicsom. Pécs, 1988. Baranya megyei Könyvtár. pp. 238–253. (Pannónia könyvek)



a sors kegyetlen véget vetett munkájuknak. Ekkorra azonban Tüskés már réges-rég a magyar

szellemi  élet  más  területein  vívott  ki  helyet  s  nevet  magának;  s  hosszú  évek  türelmes

törődésével egy merőben más világ megváltozott körülményei közepette ugyanúgy Pécs egész

országra  kisugárzó  jelképévé  növekedett,  mint  egykor  Várkonyi  Nándor.  Természetes  és

mélységesen emberi gesztus tehát, hogy könyvkiadói lehetőségekhez jutva megjelentessen Az

elveszett  paradicsom-ból  annyit,  amennyit  az  igényes,  de  szerény  vállalkozás  elbír.  Így

olvashatunk most három kiválasztott részt a legendás könyv irdatlan dzsungeléból, de ez a

három hosszú fejezet az egész kéziratköteget ismerők szerint jól tükrözi a teljes, tíz részes mű

szellemét.

Annyi mindenesetre ebből a válogatásból is jól látszik, hogy Az elveszett paradicsom

semmiképpen sem egyszerűen „kiegészítője” a Sziriát-nak. Az újabb könyv írása közben, úgy

látszik, megfordult az arány, s ma inkább a Sziriát tűnik Az elveszett paradicsom valamiféle

kiegészítésének, illetve meghosszabbításának. S nem is csupán abban az értelemben, hogy a

Sziriát szól  a  viszonylag  fiatalabb  időkről,  a  hozzánk  lényegesen  közelebb  gomolygó

ősmúltról.  Az  inkább  a  lényeg,  hogy elvi  szempontból  Az  elveszett  paradicsom birkózik

egyetemesebb és nyilvánvalóan még sokkal alapvetőbb kérdésekkel. Ugyanannyira, hogy a

Sziriát voltaképp  csak  innét,  Az  elveszett  paradicsom felől  érthető  meg  teljesen.  Ám

ugyanakkor  ezek  a  mélyebb  kérdések  még  bajosabban  megközelíthetőek,  még

titokzatosabbak  és  még  bizonytalanabbak,  s  ebből  a  szempontból  mégis  a  viszonylag

egyszerűbb Sziriát tekinthető bevezetőnek. A német romantika kedvenc fogalmával szólva a

Szíriát  mindenkinek  szól,  de  Az  elveszett  paradicsom  elsősorban  a  „beavatottaknak”.  A

különbség olyasféle, mint a Faust Első és Második része között; vagy méginkább tán Novalis

Heinrich von Ofterdingen-éből vett idézettel jellemezhetnénk: „Honnét jött tulajdonképpen az

Idegen? Soha egyikük se látott még hozzá hasonló embert, de miért épp csak engem ragadott

meg annyira a beszéde? Hisz ugyanazokat a szavakat hallották a többiek is, és senki közölük

nem érzett hasonlóan.”

Efféle  megkülönböztető  megragadottság  szól  Az elveszett  paradicsomból,  s  aki  nem

érez  hasonlóan,  az  bizony  nehezen  tudja  nemcsak  megérteni,  de  még  követni  is.  A

„beavatottság” alapja ugyanis valószínűleg éppen a „megragadottság” élménye; nélküle csak

mórikálás  és  modorosság  az  egész.  Az  elveszett  paradicsom írója  kétségkívül  ilyen

„megragadott” ember volt, amit magyarul inkább úgy mondhatnánk, hogy „elragadtatott”; de

ez sem pontos szó, magyarul egyáltalában nincsen olyan szó, amelyik pontosan fedné a német

„ergriffen werden sein”-t.  De hagyjuk az  adeptusokra a  szófejtést,  beavatatlan olvasóként

úgysem juthatunk túl a mű legkülső rétegén. Kérdés persze, hogy van-e egyáltalában értelme



esendő és esetleges kommentárokat fűzni ehhez a legkülső réteghez? De ha már ezt tesszük,

haladjunk szép sorjában, a recenzió szabályai szerint, józanul és fantáziátlanul.

Az első rész a korabeli darwinizmus éles és gúnyos kritikája, és erre a bírálatra épülően

egy új emberréválás-kép körvonalainak a vázolása. Könnyű lenne persze kipécézni a kritika

hibáit; könnyű lenne rámutatni, hol, hányszor, hogyan értette félre Várkonyi a darwini és a

neodarwiniánus tanokat; könnyű, ám egyben olcsó mulatság lenne. Hiszen egyáltalában nem

állítható, hogy tudós szakemberek, akik egész életüket evolúciós vagy etológiai kutatásokban

töltötték,  pontosan meg tudnák mondani,  hogy mi a darwinizmus emberréválás-képének a

„helyes”  értelmezése.  Hogy  honi  jól  ismert  szaktekintélyek  körében  maradjunk:  például

Faludi  Béla  és  Csányi  Vilmos  legalább  annyira  különbözik  egymástól  a  darwinizmus

értelmezésében,  mint  amennyire  mindketten  különböznek  Várkonyitól.  A  darwinizmus

különben  sem  holmi  szigorúan  meghatározott  és  zárt  eszmerendszerként,  vagy  pláne

ideológiaként  képzelendő,  melynek  kereteiben  mindenkinek  az  egyedül  üdvözítő

értelmezéshez  kellene  ragaszkodnia.  Darwin  nagysága  egyebek  közt  éppen  az  volt,  hogy

teóriájának kellően tágas és  szellős  kereteket  szabott,  amelyekben elférnek oly különböző

értelmezések, mint mondjuk a „punktualizmus” és a „gradualizmus”, vagy mint a molekuláris

evolúció „neutrális” és „önző gén” elmélete. Várkonyi antidarwiniánus emberréválás-képében

található  így  jónéhány  gondolat,  amely  nyugodtan  feltüntethető  lenne  egy  későbbi

„szabályos”  sőt  „orthodox” neodarwinista  megfogalmazás  megsejtéseként  vagy egyenesen

elődjeként;  például  a  „tartóssá  vált  magzatállapot”  ismételt  hangsúlyozásában  nem nehéz

ráismerni  a  ma  divatos  „neoténia”-elméletekre,  családfa-ellenességében  és  formákra

koncentrálásában  a  modern  „kladisztika”  némely  vonására,  a  kéz  ősi  ötujjú  formájának

evolúciós megőrződését pedig maga Stephen Jay Gould se magyarázhatná el különbül ravasz

onto-phylogenetikájában. Ám efféle egyezésekért éppoly badarság lenne dicsérni Várkonyit,

mint  amilyen  értelmetlenség  elmarasztalni  a  mai  vagy  a  tegnapi  tudományos  nézetekkel

ütköző elképzeléseiért. Várkonyi Nándor emberréválás-képe alapvetően nem tudományos, és

ezen  mit  sem  változtat,  hogy  részleteiben  antidarwiniánus,  vagy  beleillik  a  darwini  kép

kereteibe.  Sőt:  még  az  sem  változtat,  hogy  Várkonyi  szemmel  láthatóan  igyekszik

tudományosan megalapozni  a mondandóját.  Ez a tudományosság azonban, meglehet,  csak

látszat, s inkább csak afféle engedmény a korízlésnek.

Azt  ne  higgye  azonban  valaki,  hogy  a  „nem  tudományos”  minősítés  akár  a

legcsekélyebb  mértékben  elítélő  és  kicsinyítő  kíván  lenni,  aminthogy a  „tudományos”  se

jelent  önmagában  semmiféle  minőségi  garanciát.  Egyszerűen  két  különböző

megközelítésformáról van szó; a Várkonyié merőben másféle, mint a tudományos, még akkor



is, ha gondolatmenetét – ismételjük meg – többnyire természettudományos mezbe bújtatja.

Hagyjuk egyelőre figyelmen kívül ezt a szellemi mimikrit, s próbáljuk jellemezni Várkonyi

megközelítési módszerét a semmitmondó „nem tudományos” jellegnél pontosabban.

A  mi  szemünkben  annyira  megnőtt  (olykor  egyenesen  magától  a  tudománytól

függetlenül vagy épp ellenére) a „tudományos” jelző jelentősége, hogy még a nyilvánvaló

sarlatánkodást,  a  kuruzslást,  a  különféle  tudatos  és  nem tudatos  csalásokat  is  igyekszünk

holmi  „empirikus”  tudományként  feltüntetni.  Így  például  a  parapszichológusok  (már

nemzetközt tudományos társaságuk van), az UFO-vadászok, a színeshallók, a csodacseppes

rákgyógyítók, a füleimpadiagnoszták, az akupunkturások, az asztrológusok, a telepátia hívei,

a  varázsvesszősök  mind-mind  tudományos  érvekkel  igyekeznek  alátámasztani

elképzeléseiket, s lépten-nyomon a tapasztalatra hivatkoznak. Ez azonban új jelenség; alig

néhány száz éves, és nyilvánvalóan az európai újkori természettudomány nagy eredményeivel

s tekintélynövekedésével  függ össze.  Régebben nem kételkedtek abban, hogy van a tudás

megszerzésének s a természet jelenségeibe való beavatkozásnak más módja is,  nemcsak a

tudományos. Ez a másik módszer mindenesetre még annyira se egységes, és még kevésbé

írható  le  pontosan,  mint  az  annyi  filozófiai  fejtörést  okozó  tudományos,  s  pusztán  a

könnyebbség és közérthetőség kedvéért nevezzük durván és összefoglalóan „mágikusnak”.

A  mágikus  ismeretelmélet  ugyanúgy  a  tapasztalatból  indul  ki,  mint  a

természettudományos,  és  alkalomadtán  ugyanolyan  szívesen  használ  matematikai

szimbolikát.  A  természettudományos  módszer  keletkezése  idején  nem  is  mindig  tudták

elkülöníteni  a  kettőt,  s  nem egyszer  cseppentett  mágusok  is  valódi  természettudományos

fölismerésekre bukkanhattak. A 16. századvégi, 17. század eleji Anglia két nagy mágusa, a

titokzatos  John  Dee  és  a  fáradhatatlan  Fludd  mester  nagy  tekintélynek  örvendett  a  kor

természettudósainak  –  ahogyan  ők  nevezték  magukat:  kísérleti  filozófusainak  –  körében;

helyesebben ők maguk is akkurátus természettudósoknak számítottak; Giovanni Battista della

Porta  pedig kora természettudományos felfedezését  ismertető művének még a címéül  is  a

Magia naturalis-t választotta. Természettudomány és természetes mágia szétválása nem volt

könnyű folyamat, és sohasem volt teljes, noha nem is szőtte át soha olyan mélységesen és

termékenyen egymást a kettő, mint Yates kisasszony alapvető kutatásai és könyvei nyomán a

mai tudományfilozófusok és tudománytörténészek többsége hiszi. A természettudományt és a

természetes mágiát úgyszólván az előbbi megszületése óta elválasztotta egy nagyon lényeges

szemléletbeli  különbség,  egy  különbség,  amely  nem  annyira  magára  a  természetre,  mint

inkább az emberre vonatkozott, pontosabban az ember helyére a természetben. Sommásan és

durva  egyszerűsítéssel  azt  mondhatjuk,  hogy  amíg  az  új  természettudományt  nem,  vagy



legalábbis  soha  nem  elsődlegesen  érdekelte  az  ember  helye  a  természetben,  addig  a

természetes mágia sajátlagos és tulajdonképpeni (ha tán nem föltétlenül kizárólagos) célja az

Ember Helyének a Keresése és Meghatározása volt a Természetben. Így, csupa nagybetűvel

és  kellő  pátosszal.  Ha  éppen  tudta,  szívesen  felhasználta  az  új  experimentális  filozófia

eredményeit, de fő metodikája a hagyományozott tudás faggatása és kommentálása volt, akár

írott  szövegekben  halmozódott  fel  ez  a  tudás,  akár  titkos  szakmai  előírások  mesterről

adeptusra  közvetített  formájában.  A  könyvnyomtatás  fölfedezésével  és  elterjedésével

mindenesetre  erősen  eltolódott  az  arány  az  írott  szövegek  javára.  Erősítették  a  szövegek

szerepét a koraújkorban felélénkülő kabbalisztikus irányzatok és tendenciák is, úgyhogy a

magia naturalis hamarosan elválaszthatatlanul egybeforrt egy jellegzetes régi szövegcsoport

tanulmányozásával,  magyarázatával,  kommentálásával,  kiadásával.  Ugyanannyira,  hogy  a

nemrégiben  még  föltétlenül  személyes  mester-adeptus  viszonyt  megkövetelő  „beavatást”

egyre inkább ezzel a szövegcsoporttal, a „hagyomány”-nyal való intenzív foglalkozás váltotta

fel.

Ennek a „hagyomány”-nak jó része a hellenisztikus és a római kor zaklatott évszázadai

alatt keletkezett, s már akkor ősi és roppant bajosan megnevezhető forrásokra datálták vissza

szerzői.  Népek és eszmék ama fortyogó üstjében,  amit  Nagy Sándor civakodó generálisai

hagytak örökül hellenisztikus királyságokra s végül Rómára, érthetően felvett s magába fűzött

ez  a  „hagyomány”  az  akkori  szellemi  világ  úgyszólván  minden  tájáról  fogalmakat,

elképzeléseket,  gondolatokat,  elmélet-töredékeket.  A  keletkezett  eklektikus  egyvelegben

Arisztotelész  sztoicizmussal  jól  megsózott  physiká-ja  (spekulatív  természetfilozófiája)  és

Platón neo-platonista módon interpretált dialektikája teremtett olyan-amilyen rendet; annyit

legalább,  hogy afféle  centrális  dogmák – mint  például  az  Ember  kozmikus kapcsolata  és

meghatározottsága, a rész elválaszthatatlansága az Egésztől, a mikrokozmosz-makrokozmosz

tan,  az  egész  anyagi  szféra  lélekkel  (helyesebben  lelkekkel)  átitatottsága,  a  régi  ember

tökéletességének  s  a  tudás  valamiféle  elvesztésének  a  tana  s  hasonlók  –  kellő

egyértelműséggel  legyenek  vonatkoztathatók  egyazon  hipotetikus  forrásra;  Hermész

Triszmegisztoszra.

Ez a hermetikus hagyomány a középkor nagy misztikusaiban Hildegard von Bingentől

Eckehart mesteren át Susóig mindig is élt és hatott; de érvényes világkép formájában, teljes

terjedelmében csak az újkorelőn született újjá és virágzott fel, Gemiszthosz Pléthon, Marsiglio

Ficino, Picco della Mirandola, Cornelius Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Jakob Böhme,

Johannes Reuchlin, Comenius, John Dee, Robert Fludd, Francesco Giorgi és egy egész sor

kisebb-nagyobb és többé-kevésbé ismert filozófus, asztrológus, alkimista, kabbalista, mágus



és misztikus kezében és nyomán. Újabban rengeteget írtak tudomány- és irodalomtörténészek

erről a koraújkori nagy hermetikus megújulásról, túlságosan is sokat tán; mindenesetre ahhoz

éppen eleget, hogy mára semmiféle világos képünk ne lehessen a mozgalomról. Az azonban

bizonyos,  hogy  tudomány  és  mágia  végleg  elvált  egymástól,  s  a  természettudományos

gondolkozás térhódításával a hermetikusoknak egyelőre befellegzett: a 18. században a föld

alá, vagy legalábbis a szellemi élet perifériáira szorultak vissza.

De csak azért, hogy a német romantikában újult erővel törjenek fölszínre, irodalomban,

képzőművészetben,  természetszemléletben  egyaránt.  Az  irodalomban  óriás  és  a  másik

kettőben kontár Goethe egy személyben példázhatná ezt az újabb hermetizmust, ám egy kicsit

igazságtalanok lennénk a  Naturphilosophie iránt, ha az ő természettudományos nézetein át

ítélnénk meg ezt az irányt.  A  Naturphilosophie a maga holisztikus,  organikus,  vitalista és

radikálisan  antropocentrikus  szemléletével  számos  területen  kétségkívül  frissítően  hatott,

érdekes  és  olykor  értelmes  kérdésekkel  nyugtalanította  a  túlságosan  magabiztossá

racionalizálódó, mechanizálódó és klasszifikálódó tudományt. A példák Scheelétől Oersteden

keresztül Julius Robert Meyerig és Johannes Müllerig jól ismertek; minket most inkább az

érdekel, hogy az irány Caspar David Friedrich-jének tekinthető Lorenz Oken milyen mélyen

érezte,  valósággal  élte  a  hermetikus  szimbolikát,  s  hogy  a  csodálatos  Friedrich  von

Hardenberg – akit mi Novalis néven ismerünk, és aki a romantika afféle Pico-jának tekinthető

–  mennyire  átvette  a  hermetikus  misztika  szemléletvilágát,  kifejezéseit.  „Az  ősidőkben

olvassuk a Heinrich von Ofterdingen-ben – kétségkívül életesebb és értelmesebb volt az egész

Természet,  mint  manapság.  Hatások  mozgatták  akkoriban  az  élettelen  testeket,  hatások,

amiket ma már az állatok is alig vesznek észre, és voltaképp már csak az ember tud érzékelni.

Így aztán csupán a saját erejéből a Művészethez értő Ember olyan dolgokat tett lehetővé és

olyan jelenségeket  valósított  meg,  hogy azokat  mi  ma  teljességgel  hihetetlennek s  puszta

mesének vélnénk.”

Ezekben az ősidőkben a Régi Ember bensőséges összhangban élt  a Világgal;  ezt  az

összhangot, ezt  a sympathiát  végső soron a szavak, a kellő formában s körülmények közt

mondott Szavak reprezentálták és prezentálták; érthető hát, hogy alkalomadtán varázserejük

volt.  A  dolgok  és  a  szavak  így  egyáltalában  nem  holmi  „jelölt”  és  „jelölő”  esetleges

viszonylatában állanak egymással, sokkal ősibb és lényegesebb köztük a kapcsolat.  A régi

ember a szavakon keresztül genuin és varázslatos összefüggésbe került a Világgal. „A monda

szerint egyenesen azóta költözhettek a sokféle hangok meg a legkülönfélébb Sympathiák és

Rendek a Természetbe, azelőtt ott minden vad, rendezetlen és ellenséges lehetett.”

De az ember csak megérti és kiejti a Szót, megalkotása valami magasabb Értelem műve.



„Aki igazat szól – tanítja a mester a Die Lehrlinge zu Sais-ban – örök Élettel teljes és írása

valódi  titkokkal  látszik  csodálatos  rokonságban  állani,  hiszen  egy akkord  ő  a  Mindenség

symphoniájából.” Vagy ahogyan Várkonyi Nándor megfogalmazza: „Az anyagba bele van

oltva a rendeződés, a célszerűség elve, de nem megteremtője, hanem csak eszköze. Bele van

oltva a rendhagyás, a célszerűtlenség, az irráció elve is, s ezt szintén passzíve viseli el.”

Az időközben eltelt másfél-két évszázad hatalmas tudományos fejlődése azonban nem

maradt hatástalan a hermetikus eszmékre és irányzatokra. Napjaink hermetizmusa legalább

annyira  különbözik  a  romantikáétól,  mint  emez  a  reneszánszétól.  Az  egzakt  és  pozitív

tudományok  múlt  századi  nagy  előnyomulásaval  a  hermetizmus  nyílt  fronton  meg  nem

mérkőzhetett, s legfeljebb a spiritizmus formájában tengődhetett a nevetségesség és kóklerség

határain.  A  spiritiszták  közt  ugyan  akadtak  kiváló  természettudósok,  ám  a  hermetizmus

újjászületése egészen más tájakról indult el. S az a legkülönösebb, hogy ezt az újjászületést

nem  kis  mértékben  épp  maguk  az  egzakt  és  pozitív  tudományok  tették  lehetővé,  vagy

legalábbis  segítették.  S nem csupán,  illetve elsősorban nem abban az értelemben,  hogy a

tudomány a  maga  szükségképpen  töredékes,  ideiglenes  és  mind  jobban  részekre  szakadó

világképével (amely a maga szakmai részleteiben méghozzá egyre hozzáférhetetlenebbé vált

még a rokon szakmák művelőinek is) óhatatlanul felébresztette az igényt egy egyetemesebb

és a nagy megoldatlan kérdésekkel (a felelet  ígéretével)  szembenézni merészelő szemlélet

iránt.  Ez az elégedetlenségi tényező sem elhanyagolható; máig elsősorban ez működik,  és

nem is  mindig  teljesen  alaptalanul,  a  különféle  antidarwinista  reakciók  mélyén.  Ennél  az

indirekt hatásnál mégis sokkal fontosabb volt a tudomány direkt, mondhatni, „pozitív” hatása.

Tekintsük mindjárt a legegzaktabb természettudományt, a fizikát.

Századunk fizikájának máig tartó nagy forradalmát részleteiben követni persze még a

legátfogóbb fizikai lángelmének is lehetetlen feladat, s mindenki csak a saját szűkebb vagy

tágabb  szakterületén  mozoghat  benne  többé-kevésbé  otthonosan.  Ámde  néhány  nagy  és

különös eredmény verbális megfogalmazása eleve szinte csábított a hermetikus értelmezésre,

már  csak  félreérthetőségével  és  titokzatosságával  is.  A  relativitáselmélet  négydimenziós

térideje és időtranszformációi, a kvantummechanika akauzális értelmezése és bizonytalansági

összefüggései  utat  nyitni  látszottak különféle  extraszenszoriális  és  irracionális

spekulációknak;  a jelen könyvben Kis Bagoly Rezső „biológiai  relativitáselmélete” kitűnő

példája a modern fizika efféle „alkalmazásának”.  De azt ne higgyük valahogyan, hogy az

ilyen alkalmazás valami dilettáns vagy éppen őrült  szórakozás: korunk legnagyobb fizikai

lángelméinek  egyike,  Wolfgang  Pauli  Carl  Gustav  Jung  megfigyeléseihez  és  elméletéhez

csatlakozva  Kis  Bagolyénál  cseppet  sem  értelmesebb  „parabiológiai”  spekulációkba



bonyolódott.  A mai  fizika  –  ellentétben  a  múlt  századival  –  különben  is  gyakran  tanúsít

valamiféle (gondoljunk csak Heisenberg néhány kijelentésére) jóindulatú semlegességet, vagy

egyenesen megértést a miszticizmus enyhébb formái iránt, s ezt a gesztust a neohermetizmus

sem hagyja viszonzatlanul. Várkonyi is nagy szerepet juttat antropozófiájában a fizikának;

felvázolt egy sugárzó kozmoszt, a Világosságok Világát, melyben formák megőrződésén és

változásán át természetes helyére talál a mikrovilág, amint viszont benne meg a Kozmosz. Így

válik belőle éppen ember: akkord a nagy Világ-szimfóniában. Várkonyi emberréválás-képe a

Pergő években közölt levelekkel dokumentálhatóan erősen hatott a Vízöntőre és az Új ég, új

földre,  Kodolányi  két  nagy kozmikus  lélek-regényére.  Tüskés  Kodolányi-monográfiájában

közli  az  író  vonatkozó  feljegyzését:  „A  Vízöntőben  ez  volt  az  alaptétel:  az  ember  a

Kozmoszban. A II. rész tétele ez: a Kozmosz az emberben. A külső világ ismeretére nézvést

jól tudom, hol, merre t miként csavarogtak az embercsordák, ámde Gilgames tevékenységei,

kalandjai tulajdonképpen a saját lelkivilágában zajlanak majd le, s engem ez a művészi feladat

izgat. Mondjuk így: I. tétel, avagy tézis: a mikrokozmosz a makrokozmoszban, II. tétel, illetve

antitézis: makrokozmosz a mikrokozmoszban.” Pontosan ez Várkonyi antropogenezisének a

veleje; pszichomachiáról van tehát szó, s a felvázolt kép grandiózusságát Kodolányi két nagy

regényén kell lemérni, nem az emberréválás-részben idézett és kommentált, s többnyire csak

meglódult képzeletükre hagyatkozó kutatók (mint például Dzsagadisz Csandra Bósz, Georges

Lakhovsky, vagy a derék Kis Bagoly Rezső) biofizikai csacskaságain. Várkonyi kétségkívül

ragaszkodik ezekhez; nem csak idézi s kommentálja, elméletébe is beépíti, itt-ott kiigazítva,

de többnyire változatlanul. Az elméletével egybehangzó – egybehangzani látszó – kutatásokat

ugyanúgy kezeli, mint a hagyományt, a hagyományozott szöveget, amely – ha a belső belátást

erősíti  – önmagában szolgál  igazolás gyanánt.  Milyen remek kísérleti  érzékről  tanúskodik

például,  ahogyan  kövek  feldobálásával  vizsgálja  a  denevérek  viselkedését,  idézi  is  az

akkoriban  nagyon  friss  ultrahang-ekhós  kutatásokat,  ámde  Lakhovsky  badar

sugárelméletének,  mivel  jól  beillik  sugárzó  kozmosz  képébe,  inkább  hisz,  mint  a  saját

szemének, elveti a helyes magyarázatot. Ám ismételjük meg és hangsúlyozzuk, hogy ez a

kínzó  kettősség  a  kép  grandiozitása  és  a  valósággal  való  konfrontáció  igazolhatatlansága

között  nem  Várkonyi  sajátja;  emlékezzünk  csak  Paulira,  aki  szinkronicitás  elméletében

ugyanígy járt el. Pedig ő fizikus volt, nagyon nagy tudós, korunk tán legkritikusabb fizikusa.

Napjaink tán legkiválóbb csillagászainak egyike, Fred Hoyle kozmikus biofizikai fejtegetései

ugyanezt  a  kettősséget  mutatják.  S  mit  szóljunk  egy  neves  részecskefizikus,  F.  Capra

könyvéhez, aki egyenesen a taoista filozófia igazolását véli fölfedezni a modern elemi rész

fizika bonyolult útvesztőiben? Századunk fizikájával irtóztató mélységekig jutott az ember;



nincs miért csodálnunk, ha nem mindig tud megállni a mítoszok határán.

Nagy vitában és harcban a neohermetizmus mindenesetre soha nem a modern fizikával

áll, hanem a biológiával. Pontosabban nem a biológiával, hanem a darwinista biológiával, a

darwinizmus  bármely  következetes  formájával.  Minden  neohermetizmus  –  egyebek  közt

mutatja  ezt  Hoyle  legutóbbi  Archeopterix-kalandja – előbb-utóbb eljut  a  konfrontációig  a

darwinizmussal. Szükségképpen összeütközik a darwinizmussal Várkonyi is, hisz kozmikus

emberréválás-képe  semmiképp  össze  nem  egyeztethető  a  természetes  szelekcióval.  Látja

Várkonyi jól, hogy a darwini evolúció-kép a nagy vízválasztó, meglehet, épp ez magyarázza

Darwin elleni kifakadásait és indulatosságát, meglehet. Azt azonban el kell ismernünk, hogy –

amint már utaltunk rá – darwinizmus-bírálatában akadnak találó megállapítások, kivált ahol

olyan  kiváló  biológusok  meggondolásaihoz  csatlakozik,  mint  Hermann  Klaatsch,  Jakob

Uexküll vagy A. Portmann, akik persze maguk se vélekedtek mind vagy mindenben a darwini

evolúció-kép szerint. A darwinizmus nem holmi egyetlenféleképpen értelmezhető orthodoxia;

rugalmasságának szép bizonyítéka, ahogyan képviselői közt a szenvedélyesen antidarwinista

Várkonyi szövetségesekre talál.

Az igazi szövetségesei persze másutt keresendők, hisz Az elveszett paradicsom, bár az

emberré válásról szól, egyáltalában nem természettudományos mű. Csakhogy még kevésbé

„társadalomtudományos”  vagy  „humán”  orientációjú.  A  mi  „kétkultúrás”  előítéleteink

Várkonyi  gondolkozására  semmiképpen  nem  alkalmazhatók.  Néhány  évtizede  az  efféle

gondolkozást  bízvást  „szellemtudományos”-ként  dicsértük  vagy  szidtuk  volna,  aminthogy

tényleg  ez  történt  Várkonyi  szellemi  testvérével,  Hamvas  Bélával.  S  nem  is  egészen

jogtalanul,  mert  a  neohermetizmus  csakugyan  összefügg  a  „Geisteswissenschaften”-nel,  a

kérdés azonban az, hogy miként.

Várkonyi  esetében  mindenesetre  először  is  személyes  szinten.  Megható  hálával

részletezi  Várkonyi  Nándor  a  Pergő  években,  hogy  milyen  szívesen  és  eredményesen

támogatta  őt  ifjúkorában  Thienemann  Tivadar,  a  magyar  szellemtudományi  irányzatok  fő

inspirátora  és  szervezője.  Tüskés  Tibornak  a  Janus első  számában  megjelent  Minerva-

tanulmányából  jól  látható,  hogy  a  trianoni  Magyarországon,  milyen  messzire  terjedt

Thienemann  hatása,  messze  túl  azokon  a  szakterületeken,  amiket  mi  általában  a

„szellemtudományok”-hoz, illetve a „szellemtörténeti” irányokhoz sorolunk. Az akkori Pécs –

az egyetemen s a Minerva körül tömörülő,  de az egész országból verbuválódó – szellemi

potenciáljával kétségkívül a magyar „Geisteswissenschaften” fellegvára volt, erre már a Tanú-

t  író  Németh  László  fölfigyelt.  És  ezt  ugyanúgy  oda  kell  számítani  Weöres  Sándor

költészetéhez  és  Várkonyi  Nándor  filozófiájához,  mint  Szekfü  Gyula,  Eckhardt  Sándor,



Zolnai Béla, Kerényi Károly, Szerb Antal, Hamvas Béla s a magyar szellemtörténeti irány

más  képviselőinek  a  tanulmányaihoz.  Ámde  Várkonyit  sohasem  közölte  Thienemann  a

Minervá-ban, bármennyire becsülte és szerette is egyébként.

Sokra  persze  egy  efféle  negatív  adatból  nem  következtethetünk,  lehet  egyszerűen

véletlen is. Annyi azonban bizonyos, hogy Várkonyi történetfilozófiája eltér a „szabályos”

szellemtörténeti iránytól, bár gyökereit tekintve sok bennük a közös vonás. Eltér, mégpedig

ugyanabba  az  irányba,  mint  Hamvas  Béla  késői,  felszabadulás  után  írt  művei,  s  ezeket

valószínűleg ugyanúgy nem közölte volna a  Minervá-ban Thienemann. Összecseng viszont,

mélyen  és  testvérien  összecseng  Várkonyi  egész  antropozófiája  Weöres  poézisével  és

Kodolányi regényeivel; Várkonyi, Hamvas, Weöres, Kodolányi – és hozzájuk számíthatnánk

bizonyosan  Kemény  Katalint,  s  tán  Mezei  Árpádot  és  Pán  Imrét  –  jellegzetes  és  külön

eszmevilágot  képviselnek,  amely összefügg ugyan a magyar  szellemtörténeti  iránnyal,  ám

semmiképpen se azonos vele.

Szellemtörténetről  vagy  általában  szellemtudományról  szólva  az  embernek  először

mindjárt Dilthey jut az eszébe. Csakhogy ez megengedhetetlen szimplifikáció; Dilthey több

is, kevesebb is, mint az a szerep, amibe őt a filozófia- és az irodalomtörténet-írás kényszeríti.

Több, mert hasonlíthatatlanul jobb – vagy mondjuk, józanabb – történész-követőt túlnyomó

többségénél (tán az egyetlen Huizinga közelíti  meg – időnként).  És kevesebb ugyanezért:

kimaradtak látóköréből homályos, bajosan dokumentálható, ám hallatlanul érdekes területek,

melyeket utódai  annyi  élvezettel  s  olykor nem kevés tanulsággal pásztáztak.  Utódai? Már

kortársai tán; hiszen például a fiatal Nietzsche vajon nem így vágott-e neki a dionyszoszi és az

apollóni  görögség  tipologizálásának  vagy  helyesebben  „strukturalizálásának”?  S  nem

beszélhetnénk-e akár elődeiről is, hiszen ahogyan a nagyszerű Bachofen az antik sírkamrák

képei  előtt  a  Halál  és  az  anyajogú  társadalmak  összefüggéseit  fejtegeti,  amellett  bizony

elbújhatna C. G. Jung a maga kollektív tudattalanjával és archetípusaival. Éppen ők, a 19.

század nagy ókortörténészei, archeológusai és filológusai – tegyük hozzá: zömmel szigorúan

pozitivista történészeti régészei és filológusai – tártak föl töretlen szorgalommal nyomtatott és

kézírásos  forrásokból,  papiruszokból,  agyagtáblákról,  a  föld  mélyéből  egy  döbbenetes

ismerethalmazt,  amely  évezredekkel  nyújtotta  meg  az  emberiség  múltját,  s  egyben

újragondolni késztetett  mindazt, amit az eddig ismert múltról tudtunk. Ehhez a visszafelé-

dolgozáshoz  (a  primer  görög  értelemben  vett  „analysis”-hez)  és  újragondoláshoz  éppen

kapóra jött az etnográfia nagy forradalma, amely – eleinte úgyszintén szigorúan pozitivista

alapon  –  a  „primitív”  népek  mindennapi  életének  megfigyelésével  és  belső  feltárásával

változatos  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  modelleket  kínált  az  ember-lét  ősrégi



állapotaihoz. De nem egyszerűen modellekként szolgáltak az etnológusok gyülekező adatai:

önmagukban,  mint  az  emberi  viselkedés  és  tudat  hihetetlenül  változatos  lehetőségeinek  a

tanúi,  legalábbis  ennyire  érdekesek voltak.  Ugyanakkor a  mélypszichológia robbanásszerű

fejlődése óhatatlanul a tudattalanra irányította a figyelmet, s a (James Frazer monumentális

Aranyága nyomán) fellendülő új mítoszkutatás – akarta vagy se, bevallotta vagy se – ilyen

irányban  tájékozódott:  egyre  inkább  az  emberközösségeket  ért  nagy  megrázkódtatások

emlékezet mélyére süllyedt nyomainak a föltörését látta és kereste a mítoszokban. Walter F.

Otto  patetikus  mondása  –  „Die  Götter  sind  da!”  –  egyáltalában  nem metaforikusán  volt

értendő;  a  tudattalan  mélyéből  föltörő  „ősképek”  a  kor  mélypszichológián  művelődött

emberének  valóban  szinte  ismerősökként  imponálhattak.  S  egy  pokoli  „gyakorlati”

mélypszichológia aztán hamarosan megtaníthatott  rá,  hogy ha a jók tán nem is,  a gonosz

szellemek mindenképpen itt grasszálnak a világban.

A pokoli  krízis  érthetően újra  és hangsúlyosan föladta az ősi  kérdést:  mi az ember,

milyen  sors  vár  rá,  hol  van,  s  mi  a  helye  a  természetben?  A  kérdéssel  természetesen

szembenéztek a szellemtörténeti irány nagy képviselői is. Kari Reinhardt például a háború

alatt s közvetlenül utána Homérosz és Thuküdidész tapasztalatait hívta segítségül az őrjöngő

erőszak  értelmezésére  és  leleplezésére.  Huizinga  a  patriotizmus  és  a  nacionalizmus

kialakulását, különbségét és küzdelmét vizsgálta meg az európai történelemben, Szekfü Gyula

egész  addigi  történészmunkásságát  revideálta  s  (politikailag)  radikális  következtetésekre

jutott,  Szabó Árpád a Periklész-korabeli  Athén példáján mutatta meg minden nagyhatalmi

hübrisz  eleve  elhibázottságát,  Thienemann  végig,  1944-ig  őrizte  a  Minerva tisztaságát  és

magas színvonalát, s otthont kínált benne – akárcsak egyetemi szemináriumain – az üldözött

értékeknek.  De tulajdonképpen az  ember  sorsát  és  lehetőségét  firtató  munka Szerb  Antal

csodálatos Világirodalom története is, a magyar szellemtörténeti iskola csúcsteljesítménye.

Várkonyi Nándor a kor kihívására köztudottan a  Sorsunk létrehozásával és a  Magyar

Dunántúllal felelt. De a maga módján efféle válasznak tekinthető Az elveszett paradicsom is.

Az ember sorsát, helyét, lehetőségeit, lényegét, értékeit kereső és védő Várkonyi a mítoszok

világában  köt  ki;  Az  elveszett  paradicsom nagyobbik  részében  mítosztörténet  és

mítoszértelmezés.  Mitológia  abban  az  értelemben,  ahogyan  a  görögök  használták  a  szót;

ahogyan Platón használta fel  mítoszait a végveszélybe jutott  polisz védelmében. Várkonyi

monumentális mitológiai áttekintéséből két részt vehet itt kézbe az olvasó; az egyik a régi

ember természetes tudását és istenhitét elemzi, a másik a bűnbeesés – úgyszólván mindenütt

előforduló – mítoszait hasonlítja össze.

Várkonyi  célkitűzése  és  munkamódszere  lényegében  megegyezett  a  szellemtörténeti



inspirációja  mítoszkutatáséval.  Ugyanolyan  bőven  és  invenciózusan  hasznosítja  a

néprajztudósok  leírásait,  s  hasonlóképpen  alkalmazza  a  mitikus  világképek  átvilágítására.

Nagy jelentőségű, s Frazeren túlmutatva szinte már a strukturalista mítoszkutatást előlegezi,

ahogyan például felismeri a rítus és a mítosz kapcsolatában az életet szabályozó rendteremtő

szándékot; vagy ahogyan Frobenius nyomán a rítusban megélt élmény kifejezési szándékából

és  ábrázolásából  kiindulva eljut  a  mítoszok és  a  vallások jelképvilágáig,  s  a  mítoszokban

felhalmozott tudás elemzéséig. És ahogyan a szellemtörténeti irányokat megtermékenyítette a

mélylélektan, ugyanúgy áthatja Várkonyi mítoszértelmezését C. G. Jung máig – vagy ma újra

–  erősen ható  archetípus-elmélete.  S  gyakran  fölfedezhető  persze  Kerényi  Károly  hatása,

csakúgy,  mint  az  akkortájt  gyorsan  kibontakozó  etnoarcheológiai  kutatásoké,  Wilhelm

Schmidt  ősmonotheizmus  elméleté  csakúgy,  mint  az  ugyancsak  akkortájt  fantasztikus

eredményekkel  fellépő  s  még  nagyobbakkal  kecsegtető  sumer  régészeté  és  filológiáé.

Várkonyi jó filoszként és könyvtárosként kétségkívül igyekezett áttekinteni a kor vonatkozó –

s már akkor áttekinthetetlenné növekedő – irodalmát.

Ámde  ő  ezt  a  hatalmas  ismerethalmazt  valahogyan  más  szemmel  tekintette,  mint

szellemtörténeti (vagy pozitivista) inspirációjú tudós kortársai. Ő úgy és annyit hasznosított

mindebből,  ami  s  ahogyan  beillett  centrális  problematikájába:  mi  az  ember  helye  a

Kozmoszban,  s  a  Kozmoszé  az  Emberben?  És  ebben  a  kontextusban  a  mítosz  s  a  reá

vonatkozó ismerethalmaz nem egyszerűen filológia és szaktudomány, hanem integráns része

és  forrása  egy hagyománynak,  helyesebben  a  Hagyománynak,  amelyet  az  ember  a  maga

evilági  tájékozódása  és  megmaradása  érdekében  valamikor  réges-régen  megteremtett,  „A

mítoszokban  az  emberi  világ  számára  feltárul  mindaz,  ami  a  természetben  elrejtve,

kimondatlanul lappang: föltárul a teremtés és az élet története, a világ valósága. A természet

az ember által kimondja önmagát. Ha a Kozmosz tárgyi valóság – s persze az –, akkor a

mítoszteremtő  ember  pszichéje  eme  valóság  szellemi-lelki  jelentésének  birtokosa,

letéteményese, mint ahogyan a tudomány az anyagi világ »értelmének« felfedezője, birtokosa

(kíván lenni).” A természet tehát „nem mechanizmus, nem szellemietlen, nem értelem nélküli

gépezet,  vagyis  nem halott,  aminőnek a  mai  tudományosság fogja föl.  Jelentése  van,  s  e

jelentés szerint élt valaha az ember, ez volt az ő számára az egyeden valóság.”

A régi ember még értette ezt a jelentést, s eszerint élt, és ezt hagyományozta. Az ősi

sumer és ind eposzoktól Hellász mondavilágán át a kelta regékig s a Kalevaláig Várkonyi

hatalmas ívben pásztázza át a világon bárhol föllelhető teremtés-mítoszokat (az egész könyv

legszebb része ez a grandiózus összehasonlító mitológia), hogy kihámozza belőlük a Káosz

Kozmosszá válásának nagy küzdelmét, a Világot a Világosság hatalmával formáló Szellem



jelenlétének a jelentését. „A teremtés mítosza: a Kozmosz és a Paradicsom hitregéje – foglalja

össze vizsgálódásait – a leghatalmasabb látomás, amit az ember a mindenség jelentéséről és

saját rendeltetéséről és sorsáról megalkotott.”

A teremtés mítoszaihoz, ezekhez a jellegzetes fény-mítoszokhoz azonban mindenfelé

csatlakoznak különféle sötétség-mítoszok, a bűnbeesés és a büntetés mítoszai, a képalkotó

mitikus  gondolkozás  olykor  iszonyú  erejével  fejezve  ki  a  döbbenetet  és  szenvedést,  a

nyomorulttá vált ember kínjait  és esendőségét. De ha a lázadó ember ki is űzetett  a földi

Kozmoszból,  a  Paradicsomból,  emlékét  nem  feledhette  el,  őrzik  a  mítoszok  és  őrzi  a

Hagyomány.  A  hagyomány,  amely  nem  új  s  nem régi,  mert  időn  kívüli,  vagy  ahogyan

Kemény  Katalin,  Várkonyi  szellem-társa  definiálta  1945-ben  az  Élők  és  holtakban:  „A

hagyomány a mérték ismerete, amely szerint a dolgok az egyetemes Létben részesülnek. A

hagyomány tehát  a  hierarchia  ismerete.  A mérték  neve  a  szimbólum.  A  szimbólum (syn

bolein)  összehasonlítja  a  földön  létezőt  az  abszolút  létezővel.  Megnevezvén  a  dolgot,

pontosan  kijelöli  helyét  az  érték-  és  létvilágban.  A  mérték  helye  a  Létező  sugarainak

találkozása, az emberi személy – az a gyújtópont, ahol az emberi szabadság megnyílik – az

apokalipszis, a lelepleződés, a felmagasztalás helye.” Ennek a hagyománynak a kifejtése és

értelmezése Az elveszett paradicsom.

Várkonyi  Nándor tehát  Hamvas  Bélával  és  Kemény Katalinnal  együtt  a  hermetikus

filozófia  folytatója  s  újjáteremtője  volt.  Az  ősi  gondolatrendszer  apokaliptikus  időkben

mindig is újraéledt, s ők a korabeli honi szellemtörténeti irányokkal párhuzamosan s részben

rájuk reagálva egy modern magyar válfaját teremtették meg. A magyar hermetikus triászon

belül Várkonyi különlegessége az, hogy ő a szellemtudományok mellett a lehető legnagyobb

mértékben igyekezett figyelembe venni s rendszerébe építeni a korabeli természettudományok

eredményeit.  Ez  ugyan  heroikus,  ám  lehetetlen  vállalkozásnak  bizonyult:  a

természettudomány  ma  éppúgy  szétfeszíti  minden  hermatizmus  kereteit,  mint  a  (részben

hasonló  gondokkal  küszködő)  újkorelőn.  Két  világlátás  áll  itt  óhatatlanul  szemben,

kibékíthetetlenül.  Ezért  aztán Várkonyi  gondolatmenetében lépten-nyomon abszurd,  olykor

bosszantó, és – legalábbis mai természettudományos ismereteink, ha úgy tetszik, sablonaink

szerint – lehetetlen megállapításokra bukkanhatunk. De hogyan is írja Kemény Katalin? „Az

időfeletti győzelme az idő felett mindig a lehetetlen feladatok közé tartozott. A feladat mindig

ez volt.  Csak aki a lehetetlen feladaton munkálkodik, ahhoz száll le a művet befejező égi

segítség – a csoda”.

A „Nagy Velőscsont”-ra – ahogyan egy levelében Kodolányi Várkonyit nevezte – végül

is, úgy látszik, leszállt. Másként hogyan illene olyan szépen ő magára is amit elődeiről írt: „A



romantikusok mindenesetre  megértették a »tat  tvam aszi« szemléletét,  s  a maguk nyelvén

makro- és mikrokozmosz-elméletnek nevezték; tudták, hogyha harmonikusan akarunk élni, a

Kozmoszt  újra  meg  kell  teremtenünk  magunkban,  újra  át  kell  élnünk:  »Mi  küldetésben

vagyunk, – mondja Novalis – a Földet megalkotni küldettünk el.«”

Ennél sürgetőbb feladat ma sincs; ebben végtére egyetérthetünk.

Akkor aztán a könyv olvastán itt-ott felbukkant ellenkezéseink végleg elcsitulnak. Hisz

nyilvánvaló,  hogy  mítoszok  után  kutatva  a  mitológus  Várkonyi  Nándor  maga  is

mítoszteremtővé bűvölődött. Megvalósította a lehetetlent? Felébresztett egy világképet vagy

inkább  világérzést,  amely  az  írásbeliség  eluralkodásával  legfeljebb  távoli  perifériákon

tengődött,  míg  lassanként  maga  a  mítoszok  világa  változott  valamiféle  „elveszett

paradicsommá”? Tán éppen ezt az elveszett paradicsomot keresi Platón óta minden mitológia;

Az elveszett paradicsom is? Még ha tán maga is tudja, hogy mindez fikció és illúzió csupán?

Meglehet,  de  miért  ne  fogadhatnánk  el  inkább  Marcel  Detienne  nézetét,  aki  a  mitológia

feltalálásáról szóló szép kis könyve végén így fogalmaz: „A mitológiában fölnyíló tartomány

mindig ideiglenes tartózkodási hely, nyílt terület, nomád haza; egy mélység nélküli határvonal

visszája,  amelyhez  képest  a  tekintet  –  pillanatnyi  helyzete  szerint  –  fölméri  a  horizontot,

önmagában  sem  a  hihetetlen,  sem  az  irracionális  nem  valóságos  tartomány;  egy

körülményektől  függő  vallás  vagy  ráció  által  vetett  árnyékok  ezek  csupán.  És  minden

világkép  feltárja  a  maga  tudásához  igazított  új  mitológiát,  ez  azonban  mindig  hűségesen

követni látszik a régit… De ebben a hosszú történetben nincs egyetlen epizód, amely lehetővé

tenné, hogy a mítoszban egy irodalmi műfajt vagy egy specifikus elbeszélés-típust ismerjünk

fel.  A  mitológia  vizében  föloldódó  hal  a  mítosz:  fellelhetetlen  forma.”  Tán  épp  ezért

nélkülözhetetlen.  Hogyan is  intett  Ady?  „A király-lány:  mese,  János,  /  De nincs  élőbb  a

mesénél / S mese ellen minden káros.”



EGY MAGYAR GONDOLKODÓ

Hamvas Béláról28

A  szépen  induló  Pannónia  Könyvek sorában  megjelent  Szellem  és  egzisztencia29 ünnepi

bemutatóján Kenyeres Zoltán „írástudónak” nevezte Hamvast, utalva rá, hogy ezzel a szóval

fordította Babits Julien Benda egykor híres Trahison des clercs-ét Írástudók árulására, ámde

Kenyeres  a  francia  clerc-et  a  latin  clericusszal  azonosította  és  a  „hagyomány”  hivatott

őrzőjeként  értelmezte,  és  éppen  ezzel  az  őrzéssel  jellemezte  az  egyébkent  meglehetősen

szabadon lebegő „hagyományt”.

Balassa Péter kiváló Hamvas-esszéjében a posztmodern  discours-analízis szellemében

gondosan megkülönbözteti az európai hagyományban a „természetről” és a „humanitásról”

való  „beszéd”  mellett  „az  Egészről”  szólót,  s  ez  utóbbival  jellemzi  (föltehetően  a

többszörösen  enigmatikus  Wordsworth vagy  a  zöld  filozófiája alapján)  Hamvas

„beszédmódját”.

Baránszky-Jób  László  a  Karneválról  irt  recenziójában  a  fiatal  Hamvast  jóféle

fenegyerekként villantja fel az egykori Filozófiai Társaság vitaülésein: „Rendszerellenes volt.

Azok közé tartozott,  akik a  filozófia  rokontestvérének nem a tudományt  tartják,  hanem a

költészetet. A tudomány csak tényeket összegez. A filozófia és a költészet a tényeken túl a

világértelmezésre, az »igazságra« tör.”

Három irodalmár-esztéta generáció három vezető egyénisége tehát három meglehetősen

különböző arcát emeli ki Hamvasnak (vagy annak a gondolkozónak, akit ő Hamvasnak tart),

és  ez  a  sokféleség  fokozható,  ha  hozzávesszük  az  Életünk szeptemberi  Hamvas-számát.

Esterházy  Péter  maga  személyére  formált  Hamvasától  Dúl  Antal  beavatott  tüzetességgel

megrajzolt  hellén-buddhista-taoista  Mesteréig.  És  nem  hagyható  természetesen  figyelmen

kívül  Kemény  Katalin  mindig  és  föltétlenül  autentikus  Hamvas-interpretációja,  ahogyan

például  a  Pannónia-kötethez  írt  utószavában  Hamvas  ezerarcú  életében  megmutatja  az

egyszerű életet, ahol az egyszerűség az egyetemes emberiség gondolatát jelenti, ahogyan az a

28 Forrás: Vekerdi László: Egy magyar gondolkodó. – Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia; uő: Silentium,
Titkos jegyzőkönyv. = Mozgó Világ 14 (1988) No. 4. pp. 117–124.
29 A jelen tanulmányban idézett művek: Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Szövegét gond. és a jegyzeteket
kész.:  Csuhai  István.  Az  utószó Kemény Katalin  munkája.  Pécs,  1987.  Baranya  m.  Kvt.  192  p.  (Pannónia
Könyvek); Hamvas Béla harminchárom esszéje. Vál., szerk., a bevezetőt írta: Dúl Antal. Bp., 1987. ELTE. 317
p.; Hamvas Béla: Silentium. Bp., 1987. Vigilia, 277 p. (Vigilia Könyvek) 



hagyományban  megnyilvánul:  „A  hagyomány  az  abszolút  életrendet  nyújtja,  amelyben

gondolat annak realizálásától  el  nem választható.  A hagyomány olyan világteremtés előtti

preegzisztens rend, amely az egész létezés számára azonos volt és lesz. A hagyomány nyelve

ezért a rend nyelve, nem bizonyít, hanem kijelent.”

De  hogyan  viszonyul  ez  a  hagyomány  Kenyeres  akadémikus-ízű  „clericus-

hagyományá”-hoz,  és  mit  jelent  ez  az  egyszerű  egész  Balassa  fennkölt  „az  Egész”-éhez

képest? S nem képvisel-e ez a rend mégis valamiféle rendszert, ha preegzisztenst is? Hamvas

titokzatos szerző, mai örvendetesen föllendülő divatját is részben nyilván ez magyarázza. De

Hamvas nem úgy titokzatos, ahogyan azt a mai divat érti. Olyan inkább az ő titokzatossága,

mint  a  Vörösmartyé,  akinél  a  tündöklően megrajzolt  életképek derűjén egyszer  csak átfut

valami idegen és ideges ború, s fölsejlik a lét megmagyarázhatatlan borzongása. És ne csak az

Előszóra gondoljunk, ugyanúgy ott van ez a titok a Szép Ilonkában vagy A Merengőhözben is.

A „hervadása  liliomhullás  volt”-ban  csakúgy,  mint  „A föld  megőszült”-ben,  mert  a  titok

mindig az ilyen tényleges részletekben revelálódik, sohasem „az Egész”-ről szóló „beszéd”-

ben, és aligha törődik az írástudók csacska hagyományával, holott valamiképpen mégiscsak

az  egészre  tartozik,  és  benne van az írástudók múltak  setét  homályát  idéző hagyománya.

„Ártatlanság képe s bánaté” és „egyszerre őszült az meg, mint az Isten”: talán ebből a két

léthelyzetből lehet nem megérteni, hanem megközelíteni Hamvas Béla esszéírásának titkait,

abból a két léthelyzetből, ahonnét Hölderlin és Kierkegaard között épp Vörösmarty szeme és

éppen itt nyílott legtisztábban a világra.

Ebben a sokféle gyalázatos gonoszságokkal megvert században Hamvas Béla a nagyon

kevés ártatlanok egyike volt, meglehet, ő volt a legártatlanabb ember. Az ártatlanság maga

ugyan derű,  de az ára óhatatlanul  bánat,  egy ennyire elszántan gonosz világ,  egy ennyire

ideologikusan  eltökélt  világ  szükségképpen  bünteti  és  mindenképpen  kiközösíti  az

ártatlanságot, s még bolonddá álcázott formában is a búsképűség melankóliáját ölteli fel vele.

Ártatlanság képe s bánaté:  ez Don Quijote léthelyzete,  ez Hölderliné, ez Kierkegaardé, ez

Hamvasé.  A  többi:  a  félreértés  és  meg  nem  értés,  a  kiközösítés,  a  raktárosság,  az

agyonhallgatás, de tán még ez a mai  furcsa renaissance is már mind csak következmény;

következmény, mely ezen a sokszorosan és ártatlanul meggyötört földön juthatott – úgy lehet

– legteljesebben kifejezésre: Egyszerre őszült az meg, mint az Isten. Innét a válság permanens

tudata, anélkül hogy ennek bármi köze lenne korunk divatos krizeológiájához. „És a nyomor

gyámoltalan fejét / Elhamvadt városokra fekteti”. Ma sem fogalmazhatunk pontosabban. Mert

ha egyszer a szó a művészet mágiájában – nagy ritkán – átlép a lét tiszta fényébe, tanította

Hamvas, akkor lehull róla a múlt,  és megáll fölötte az idő, és így nem történelem és nem



jövendölés többé, hanem tiszta és örökkön érvényes igazság. Az igazság. De hát nem erről

szól végtére a hagyomány, ha persze nem is az írástudóké? Az Ártatlanságnak nincsen mit

kezdenie  írástudókkal,  az  Ártatlanság  szívesebben  búvik  bohócruhába  mintsem  clericus-

talárba. Ezért kulcsesszé az Arlequin, jó, hogy egyaránt közli az egyetemistáknál megjelent

33 esszé és a Vigiliánál megjelent Silentium. Közli mindkét gyűjtemény a másik kulcsesszét

is, a Kései művek melankóliáját, amely az Arlequin édestestvére.

Arlequin persze Picassótól Szentkuthyig ott van a század legtöbb releváns és reveláns

létértelmezésében;  a  bohóc  és  a  játék  szükségképpen  jelenik  meg  egy önnön  dicséretébe

révült világ komor peremein az eltökélt nagyképűség tagadásaként, ám Hamvasnál pontosabb,

egzaktabb értelmezésről van szó. Hamvasnál a bohóckodás és a játék ugyanaz, hiszen a bohóc

mindig játszik, és a játék mindig bohóckodás. Hamvasnál ez a bohóckodó játék, a gyermek

teremtő  játékához  hasonlóan,  helyzetmeghatározás  és  létértelmezés,  vagy  ahogyan  majd

évtizedekkel később Henri Atlan egy nagy föltűnést keltő könyvében megfogalmazza: a játék

a világ szimbóluma, amelyben és amellyel az ember az elképzelhető lehetőségek világából

kiválasztani  tanulja  a  ténylegest.  Mert  a  tényleges  egyáltalában  nem  az,  amit  mindenki

lehetségesnek gondol, ellenkezőleg, gyakran pont az, amit mindenki lehetetlennek, mindenki

bolond beszédnek tart. „De bennünket, akik a drámát pártatlan helyről látjuk, ez már nem tud

megtéveszteni. Egészen jól tudjuk, hogy Rómeó és Hamlet beszél helyesen és a többi beszél

félre és mellé.  Tudjuk, hogy azért  használnak szokatlan szavakat furcsa értelemben,  azért

gyártanak szójátékot, mert mint Shakespeare mondja, a világ kizökkent és nyelvük, mintha

egy oktávval magasabbra ugrott volna.” A kizökkent világban ezért ez a „bolond beszéd” a

„helyzethez mért”, s a bölcselkedően köznapi, ám cseppet sem buta Polónius nem is tagadhat

meg  tőle  némi  elismerést:  „van  benne  rendszer”.  Van  benne  rendszer:  azaz  „az  erőket,

amelyekhez  nyúl,  rendezi”.  „És  abban  a  percben,  amikor  Rómeó  Júliát  megismeri,  vagy

amikor Hamlet apja szellemével találkozik, vagyis amikor a világ kizökken, a nemlétezőkből

hirtelen  létezők  lesznek.  S  amikor  létezők  lesznek,  elkezdenek  beszélni  és  pontosan  a

helyzethez  mért  szavakat  használni  úgy,  mint  akik  a  dolgokat  pontosan értik.”  A bolond

beszéd, azaz a nézet megfordítása, vagyis a tagadás tehát a nemlétezőkből hirtelen létezőket

teremt, és hirtelen látni tanít: Kizökkent a világ, a Föld megőszült. Jól tudjuk azóta Tóth Imre

tanulmányaiból, hogy a szellem – legalábbis az eleata paradoxonok óta – mindig is ezzel a

bolond beszéddel teremtette meg a maga világait, s megismerni csak ezeket a maga-teremtette

világokat képes. Ha tetszik, ebben a pontos episztemológiai értelemben nevezhetjük Hamvas

beszédét „bolond beszéd”-nek, de jobban tesszük, ha ragaszkodunk  Arlequinjéhez,  és nem

nevezzük semminek. Annál is inkább így kell tennünk, mert bármily közel jár hozzá, Hamvas



nem köt ki a paradoxonok episztemológiájánál. A paradoxonnak nála nem episztemológiai,

hanem ontológiai értelme van. Hamvas a léthez nem a parmenidészi, hanem a hérakleitoszi

úton közelít.  Az erőket rendező értelem mellett  s vele szemben mindig ott  látja az erőket

fölszabadító  képzeletet  a  harmónia  mellett  a  mámort,  a  bizonyossággal  szemben  az

elragadtatást.  „Minden művészetben a rendező és a fegyelmező és a megfékező mozzanat

mellett ott van és megvan az idéző mozzanat.” A rendező mozzanatot Hamvas orfikusnak

nevezi,  az  idézőt  mágikusnak.  Az  orfikus  művészet  megfékező  művészet.  „Az  erőket,

amelyekhez  nyúl,  rendezi.  Ezért  minden  orfika  nagy célja  a  harmónia.  S  ezért  értelmes,

geometrikus  és  arányos  és  ezért  él  a  rend  ihletéből  és  ezért  legmagasabb  foka  a  görög

klasszika.” A mágikus művészet ellenben lelket felizgató művészet, amely felszabadítja az

erőket és összekuszálja a rendet. „Az orfikus művészet emblémája a kristály, a mágikusé az

örvény… Amikor Rómeó Júliát  megismeri  és amikor  Hamlet  apja  szellemével  találkozik,

egyszerre és hirtelen és egy pillanat alatt a megfékezés állapotából az izgalom állapotába lép

át.  Létezésének  összefüggései  egy  pillanat  alatt  megváltoznak.  Nem a  kristályban  él,  az

örvényben van. Kizökkent a világ, mondja Shakespeare. Ez az enthuziazmus és az imagináció

és a mámor. Nincs rend többé. Értek valamit, amit nem értek.” Arlequin az orfika és a mágia

szimfóniája, ezért lehet az emberi lét egyik főalakja, és ezért annyira ritka. De így ritkán is

főalak,  mert  maga  a  létezése,  maga  a  lehetősége  kész  botrány,  hisz  kikacag  minden

nagyravágyást, és nevetésén megtörik a hatalom minden ereje. Csak megjelenik, és nyomban

kiderül a valódi helyzet: Kizökkent a világ. Márpedig akkor a bolond beszéd a morális, és

egyedül a csörgősipka garantálhatja a szabadságot „A bolond a hatalmi őrületen kívül áll. A

történeten kívül. Pótolhatatlan ember. Páratlan ember.” „Sokáig őrült, most bolond” – idézi

Hamvas  a  hatalmi  őrületéből  kigyógyult  Athéni  Timónt.  A  hatalmi  őrületben  tobzódó

világban egyedül a bolond az, aki feladta a harcot. „A nevetés ezzel a világgal való együtt

nem működésének éppen olyan jele,  mint a csörgősipka és a vicc és a tótágas.” Arlequin

megismerte, hogy a létezés logikája paradox, a bolond bölcs, a bölcs bolond, „az élet normál

állapota  az  őrület.  A  kristály  örvénylik.  Tulajdonképpen  csak  az  beszél  helyesen,  aki

félrebeszél.” Arlequin évszaka a farsang; Karnevál herceg,  vagy aki ugyanaz: Dionüszosz

ünnepe. A bolondozás, tánc, nevetés, nagy evések és ivások, felszabadult mulatságok azonban

csak egyik oldala a dolognak. „A létezés logikája paradox, s ezért a nevetés mögött ott van a

szomorúság,  amelyből  él,  és  a  pojáca  mögött  ott  van  a  melankólia,  mint  a  derű  tüze  és

tápláléka.” Ez a derű a Kései művek melankóliája.

Enigmatikus  esszé,  talán  még  az  Arlequinnél  is  titokzatosabb.  Mihaszna  filosz-

kíváncsiságunk tudni szeretné keletkezési körülményeit, mert minduntalan magára a szerzőre



vonatkoztatná ezt a tündérien derűs búcsút a szó-megdicsőüléstől. De Hamvas soha nem szól,

még áttételesen és közvetetten se magáról, bár minden szava személyes mélységekből szól.

Ám ezt a szubjektív objektivitást – van-e másmilyen? – kozmikus szemérem burkolja, melyen

nem hatolhat  át  a  kíváncsi  filosz-tekintet.  Hamvas  személyessége  ugyanúgy őrzi  a  maga

titkait, mint Aranyé a Toldi szerelmében. Tegyünk le róla, hogy Hamvasra vonatkoztassuk a

Kései  művek  melankóliáját.  De  akkor  kiről,  miről  szól  ez  az  írás?  Végeredményben

ugyanarról,  mint  az  Arlequin,  de  tájra  átfogalmazva.  „Sophoklés  Kolonost  nem  írja  le.

Mindössze  annyit  mond:  Ó,  a  világnak  e  páratlan  helye!  Mégis  az  egész  művészetnek

érzékelhetőbb helye  alig  van.  Inkább sík vidék ez,  ahol  a  magas hegyek csak a látóhatár

szélén emelkednek. Enyhe és szélesen hullámzó halmok. Kolonos ilyen halom. Gyéren öreg

fák állnak rajta, és a kis erdő szélén cserje, bozót, fű és bokor. A dombról a síkságra látni.

Kisebb tanyák, néhány falu, s egészen messze mintha város lenne. Mély és kiegyensúlyozott

távlat. Ó, a világnak e páratlan helye!” Jelentéssel teli táj, Oidipusz, a vak, itt kezd látni. De

ennek  a  látásnak  a  kolonoszi  tájon  a  jelentése  éppen  az,  hogy  elvesznek  a  jelentések.

Megszűnik a  szó varázshatalma,  amely jelentésbe öltözteti  a  dolgokat.  A szavak mágikus

hatalma érvényét veszti, az ember a „Logos Menyország” végére ér, s kilép a létezés eme

legintenzívebb helyeinek egyikéből. „Aki a szót meglelte, azért imádkozik, hogy a küszöböt a

logos-enthuziazmusban léphesse át. A festmény és a szobor és a zene természetesen éppen

olyan  mantrákat  mond,  mint  a  költemény  vagy  a  gondolat.  A  mantra  értelemteremtő  és

válságfeloldó varázshatalom.” S most mégis: Pihenj varázs! Hamvas a Vihar-t idézi: „»Pihenj

varázs«  azt  jelenti,  hogy  az  ember  a  logos-paradicsom  angyalait  békével  elbocsájtja.  A

mámornak csaknem bántó hiánya ez, különösen az izzó mantrák után, a megrendítő izgalmak

és  a  csontig  ható  gyönyör  után,  a  lángoló  enthuziazmus  után.  Beethoven  kvartettjeinek

alaphangja  olyan,  mint  az  Oidipos  Kolonos-ban az  aggok kórusa,  rekedt  mély,  kopott  és

fénytelen,  olyan  lyukas  hang  ez,  amelyben  semmi  mágia  nincs.  Pihenj  varázs.”  Újabb

orpheuszi kör tehát az első orfikat felváltó mágikus után? Az örvényből újraképződő kristály?

Ez a rend mindenesetre már túl van a szavak varázshatalmán. A kimondhatatlant nem lehet

kimondani,  bár  határértékként  valahogyan  mégis  megközelíthető.  Ez  minden  misztika  fő

problémája,  ez  éppen a misztika  rációja.  De Hamvas következetesen  kerüli  ezt  a  szót  és

inkább hagyományról beszél. De tán még jobb, ha egyszerűen csak annyit mondunk, hogy ez

a kolonoszi táj. „Ez a kései művek melankóliája. Elnyeri a tudást, és az ember már nem tudja

többé használni. Eddig vak volt, de most mint Oidipos, tisztán lát. Értelméből kizökkent (been

justled from your senses). »Most már világosan Látok.« Túl van a káprázaton. Pihenj varázs.

Megkopott  és megszürkült,  de sohasem volt  ilyen hatalma, mint így,  üresen és görbén és



széttépve. Már semmitől sem fél, mert itt van közvetlenül a kérlelhetetlen kapujában. Közben

az élet elfogyott. A mű nagyobbik felére nincs idő. Menni kell. Most. Éppen most!” Mert a

létezést csak szavakkal lehet feltérképezni, a szám is szó, a szín is, a hang is szó, de egyszer

csak  hűtlenné  lesznek  az  emberhez  a  szavak.  És  ez  Kolonosz:  A varázslatnak  vége.  „A

varázslat  a legnagyobb,  amelynél  csak egy nagyobb van, a  valóság.  És nem a káprázat  a

probléma, nem a földi lét, nem az itt, nem a sors, a véletlen, az élet, a szerelem, a mámor, az

éjszaka, a rejtély, a végzet, a szenvedély. A probléma éppen az egyszerű és hatalmas lét, a

túlnan, a világosság, vagyis a valóság. Ez a nehéz. Ez a könnyű. Ó, nincs ennél könnyebb, s e

könnyűnél nincs nehezebb.” Így kell hát pontosan a helyzethez mért szavakat használni? „Ez

Kolonos, a világnak e páratlan helye. Szegényes, sima, festőietlen, semmi csinosság, semmi

cukor, csaknem üres tér, kegyetlenül józan és egyszerű.”

Levette  volna  hát  Arlequin  a  csörgősipkát,  és  a  paradoxonok  világos  nyelvén

kimondotta  volna  a  kimondhatatlant?  Megoldotta  volna  a  misztika,  minden  misztika  fő

problémáját? Így még a kérdéseknek sincs semmi értelme. Ne feledjük, Hamvas egy tájról

beszél: Ó, a világnak e páratlan helye!

A két  kulcsesszéből  a  33  esszében  és  a  Silentiumban  más-más  Hamvas-tájra  nyílik

kilátás. A Vigilia válogatása – érthetően – inkább a keresztény Hamvast mutatja be, írhatjuk

nyugodtan,  hogy  a  keresztény  teológust,  mindenesetre  úgy  használva  a  szót,  ahogyan

Dantéről szokás: Theologus  Dantes nullius dogmatis expers – a teológus Dante semmilyen

dogmában nem járatlan. De nyilvánvalóan másként használja jártasságát, mint a teológusok.

A teológia a hittételekből indul ki, a kinyilatkoztatást közlő szent szövegekből, és innét halad

a  mindennapi  tapasztalatok  valósága  felé.  Ezért  minden  teológia  végső  soron

szövegmagyarázat, hermeneutika. Ám Dante a pokol bugyraiban fövő Firenzéből indul ki, a

tényleges tapasztalatok világából, s a ráció és a hit fényével megvilágosítottan halad feljebb,

egyre feljebb, a szavakon túl a Kimondhatatlan felé. A teológia érveléséhez képest fordított

beszéd ez, ha tetszik, bolond beszéd; mégis a világ kizökkent és pokolra kárhozott állapotát

tekintve  nyilvánvalóan  ez  a  fordított  hermeneutika  a  „normális”.  Ez  a  fordított  érvelés  a

misztika nyelve,  és végeredményben erről a tapasztalásról szól a hagyomány, ezt fejtik ki

példázatokban  bővelkedő  beszédükkel  az  evangéliumok,  ezért  kerül  az  evangélista

szükségképpen és értelemszerűen szembe a farizeusokkal, azaz az írástudókkal. A Hamvas-

szakértők  persze  váltig  hangsúlyozzák,  hogy  Hamvas  Béla  nem  volt  „misztikus”,  sőt  –

legalábbis a szó köznapi értelmében – még csak „vallásos” sem, és a szakértőknek a maguk

szempontjából bizonyosan igazuk van. De a maguk szempontjából, és ez a szempont, akár

akarják,  akár  sem,  akár  vállalják,  akár  sem,  valamiképpen  mégiscsak  a  teológusoké,  a



szakértők „beszédmódjukat” tekintve végeredményben teológusok, ha amúgy tán ateisták is,

vagy mondjuk talán, hogy írástudó teológusok, azaz clericusok. De a misztikus teológusok,

mint Jakob Böhme vagy Szent Ferenc vagy Dante vagy Kierkegaard, sohasem indulnak ki

hittételekből, és még csak nem is jutnak hittételekhez, mert tudják, hogy a Kinyilatkoztatásról

nem lehet beszélni, bár minden valamirevaló beszéd óhatatlanul Reá irányul és Feléje tart, ám

az Ő országát még csak meg sem közelítheti a szó, holott semmi más nem közelítheti meg,

csak a szó. Egyedül a szó, a szóban megnyilvánuló értelem, a kimondott értelem, a Logosz

képes  létrehozni  az  önmagán  túllépés  varázsát,  de  a  transzcendencia  csodája  csak  akkor

realizálódhat, ha a döntő pillanatban felhangzik a „Pihenj varázs”. Nyilvánvalóan lehetetlen

feladat, de – amint Kemény Katalin hangsúlyozta Élők és holtak című sorsesszéjében – „csak

aki  a  lehetetlen feladaton munkálkodik,  ahhoz száll  le  a  művet  befejező  égi  segítség  – a

csoda”.

De  a  lehetetlen  feladaton  munkálkodni  egyáltalában  nem  holmi  holisztikus

megalomániát  jelent.  Épp  ellenkezőleg,  a  misztikus  gondolkozás  többnyire  a  jól  ismert,

konkrét  dolgok  részleteinél  marad.  Testvérem  farkas  –  mondja  Szent  Ferenc,  és:

Urunkbátyánk  a  Nap.  Hamvas  Béla  ugyanilyen  jól  tudja,  hogy egy tál  fölséges  tejszínes

földieper  forró,  kora  nyári  délutánokon  kedvesebb  a  Jóisten  előtt  mégoly  hosszú

prédikációknál.  De ügyelni  kell  pontosan a  részletekre.  „Legjobb az  epret  délelőtt  a  friss

reggeli szedésből, délelőtt tíz óra tájban elkészíteni és délután három-fél négyig hűvös helyen

tartani.  Mert  a  tejfölös  eper  elfogyasztásának  klasszikus  ideje,  amikor  a  déli  hőség  már

fölengedett  és  a  levegő  enyhülni  kezd,  vagyis  fél  négy.  A  Jóisten,  amikor  ebéd  utáni

szundikálásából fölébred, az epret ilyenkor eszi uzsonnára. Odateszik az árnyékos asztalra, az

asztal fölé diófa hajlik, ott eszi meg kiskanállal, mielőtt ismét a szőlőbe megy. Mert aki nem

tudná, a Jóisten a világon a legmagasabbrendű munkát végzi, vagyis szőlőműves. Uzsonna

után megnyugodott gyomorral és kedéllyel a rafiát övébe dugja, a metszőollót zsebre teszi, a

kapát megfogja és kimegy a tőkék közé, hogy a szabálytalan hónaljhajtásokat levagdossa, a

lazult  vesszőket megigazítsa, és ahol gyomot talál,  azt  kikapálja.” Ez a részletekre ügyelő

népmesei  –  vagy ha tetszik:  evangéliumi – egyszerűség a  kései  művek félreismerhetetlen

hangja, ami akkor is felcsendül, ha végtelen bonyolult és nehéz kérdésekről szól, sőt éppen

akkor szól legegyszerűbben, mint például itt, A Jóisten uzsonnájában. Ez az egyszerűség és ez

a  részletekre  ügyelő  realizmus  nem  minden  misztikának  sajátja,  de  a  kereszténynek

valósággal  sine qua nonja,  talán ezért  tekintette  mindig bizalmatlanul  és  ezért  is  gyűlölte

olykor a maga tökéletesnek gondolt érvelésébe belebonyolódó keresztény teológia. Pedig ez a

hang az evangéliumok hangja, bár meglehet, épp ezért nem könnyű megérteni. „Már csaknem



ötven éves voltam – vallja Hamvas –, amikor az Evangéliumot először úgy tudtam elolvasni,

hogy ha annak minden szavát nem is értettem, de forróságáról tudomást szereztem. Márk

Evangéliumát egyhuzamban késő szeptember délután olvastam el,  amikor  a  paradicsom a

tornác  párkányán  áll  szép  sorban,  hogy  hamar  megérjen.”  Figyeljünk  az  elolvasás

körülményeit  rögzítő részletekre:  a „tudomást szereztem” ezek nélkül  egyszerűen értelmét

veszíti. És kell-e mondani, hogy ezeknek a Hamvas-szövegeknek a tükrében értelmét veszíti

minden okos írástudói beszéd „az Egész”-ről? Ami – ismételjük meg – nem azt jelenti, hogy

Hamvas  „sültrealista”  képei  mögött  ott  ne  éreznénk  a  mindent  magában  foglaló  Minden

forróságát,  csak  éppen  nem  valami  elvont  Egész-imádat  formájában,  hanem  inkább

olyasféleképpen,  mint  Adynál.  Ellentétben  a  mai  holisztikus  divatokkal,  Hamvasnál  a

gondolat mindig az életes részletekben lüktet, a konkrét képekben, s ez a kései filozófiája,

nem is annyira azzal, amit mond, hanem ahogyan mondja, egyszerre von releváns gondolati

háttere  Pilinszky,  Nagy  László,  Juhász,  Csoóri  poézise  mögé,  újabb  és  frappáns

bizonyítékaként, hogy – ellentétben az írástudók véleményével – mégiscsak létezik releváns

magyar  filozófia.  A  33  esszé jelentősége  egyebek  között  épen  az,  hogy  láthatóan  nagy

gonddal és hozzáértéssel válogatott pálya-hosszmetszetével segíthet kijelölni Hamvas helyét a

magyar filozófiában, ha majd, egyszer lesz valamiféle hiteles áttekintésünk róla, s nem csupán

külföldi  áramlatok  jobb-rosszabb  tükröződéseit  keressük  honi  gondolkozásunk  örökké

„elmaradásokra” és „felzárkózásokra” ítélt ösvényein.

Hiszen például az 1941-ben megjelent Szellem és egzisztencia, Hamvas Béla régebbi,

mondjuk a Karnevál előtti gondolkozásának centrális és Összegező nagy esszéje egyáltalában

nem  azért  fontos,  mert  ez  az  egzisztencializmus  első  részletes  és  hiteles  ismertetése

hazánkban. Először is „egzisztencializmus” úgy, ahogyan azt ma értjük, akkor még nem is

létezett.  Heidegger  és  Jaspers,  csak  mert  gondolkozásukban  központi  helyet  foglalt  el  a

létezés  problematikája,  éppoly  kevéssé  nevezhetők  „egzisztencialistának”,  mint  mondjuk

Parmenidész; Hamvas pedig, bár csakugyan kiválóan ismerteti Kierkegaard radikális vagy-

vagy teológiáját és Jaspers mélylélektannal súlyosbított szellemfilozófiáját, egyáltalában nem

elégszik  meg  az  ismertetéssel,  legyen  az  egyébként  bármily  időszerű  és  szükséges.  Az

ismertetés  inkább  csak  ürügy  Hamvasnak,  hogy  kifejthesse  Jaspersétől-Kierkegaardétól

lényeges  pontokban  különböző  autochton  filozófiáját.  Ez  a  Szellem  és  egzisztencia

jelentősége; a Pannónia Könyvek jó érzékkel választotta éppen ezt címéül a régebbi Hamvas-

írásokból a pécsi „illetékességűeket” összegyűjtő elegáns kis kötetnek.

Kiderül először is ebből a hatalmas sodrú, ám nem könnyen követhető tanulmányból,

hogy  Hamvas  gondolkozásának  forrásvidéke  egyáltalában  nem  korlátozható  az



„egzisztencializmus atyjaí”-ként számon tartott Kierkegaardra, Heideggerre, Jaspersre. Már

maga az  jelentősen  bővíti  a  kört,  ahogyan Jaspers  elődeinek és  forrásainak (Kierkegaard,

Nietzsche,  Dilthey,  Weber,  az  új  pszichológia)  felsorolásakor  mindig  felvillant  egy-egy

„párhuzamos utat”, amelyen ugyanonnan indulva kortárs gondolkozók (Heidegger, Klages,

Scheler,  Mannheim,  Jung)  haladtak  s  jutottak  hasonló  vagy  éppen  erősen  eltérő

eredményekre. Mindenik „párhuzamos út” egy-egy kis esszé, amely köteteknél pontosabban

feltárja és lokalizálja a kortárs filozófia egy-egy neuralgikus pontját vagy homályos tájékát.

Nem csekély tisztánlátás kellett például hozzá, hogy már 1941-ben ily pontosan lássa valaki

Heidegger és Jaspers egzisztenciális különbségét, és éppen Kierkegaardhoz viszonyítva, akit

egyaránt  szentjüknek  inkább,  mint  mesterüknek  tekintettek,  s  amikor  Jaspers  maga,  erős

politikai nézeteltérésük ellenére is, mindig mélyen egyetérteni vélt Heidegger filozófiájával.

De bármily tisztázóak és lényegfeltáróak ezek a párhuzamos utak,  a tanulmány egészében

inkább csak afféle filozófiatörténeti bevezetés a szerepük. Hamvas ezt különben külön ki is

emeli: az utak végére érve megmutatja, hol és miben lépett túl Jaspers mesterein és kortársain.

És ebben a Jaspersre fókuszált  összegezésben villantja fel  azonosuló egyetértéssel Jaspers

gondolkozói alapállásaként azt a meggyőződést, hogy a szellem egyedül lehetséges létezési

formája  a  szabadság.  „És  az,  hogy szabad,  kettőt  jelent:  mindentől  független  és  minden

pillanatban  egész.  A  szellem  élete  a  szabadságban  »lebegés,  labilis  egyensúly,  látás,

csodálkozás,  és  csak  ezen  az  alapon  szilárd  és  biztos…  ez  az  élet,  amely  folytonos

enthuziazmusra  való  hajlandóságában  ellentétben  áll  a  közönséges  életnek  elvektől  és

szabályoktól fojtó levegőjével… a szabadság világa olyan, mint az óceán és a csillagos ég, a

kötöttség világa pedig, mint a ketrec, amelyből a saját maga által megbilincselt ember néha

egy kis résen át gyors, izgató, de hamar elfelejtett kipillantást vet.«„ Ezzel  A világnézetek

lélektanából  vett  idézettel  lép  be  Hamvas  Jasperse  a  szellem  világába.  A  belépés  pedig

csaknem mindig válságos, mert az ember élethelyzete a szellembe való belépéssel alapvetően

megváltozik.  „Mert  alkotni  csak  úgy  lehet,  ahogy  Nietzsche  tanította:  a  magaméból

megalkotni azt, ami nálam több és magasabb.” Ezt a magamnál többet és magosabbat, ezt a

kérlelhetetlen igényt, ezt a színvonalat állítja Hamvas gondolkozása centrumába körülbelül

ugyanakkor, amikor Németh László a minőséget. A két fogalom természetesen legfeljebb, ha

„párhuzamos út”-on halad, de Hamvas végeredményben ugyanarra használja, mint Németh:

védelemként  a  megmerevedés,  a  begyöpösödés,  az  önelégült  mindentudás  ellen,  amely

dogmái  bűvkörébe  zárkózottan  elvet  minden  tőle  különbözőt.  Mert  „a  szellem  a

szükségszerűségben  feltétlenül  elkorcsosodik,  hiába  építi  a  legszebb  épületet,  hiába  emel

templomokat és ideológiákat, el kell vesznie, mert azzal, hogy beléjük vonul lakni, lemond



teremtő lendületéről. Az önkényben pedig feltétlenül szétoszlik a semmiben, hiába ég, hiába

lángol, nem lehet termékeny.” Csak a sehová nem kötött szabadság épít, teremt, alkot és ég.

Nincs mibe fogódzkodni: se vallás, se filozófiai rendszer, se eszme. „Egzisztencia annyi, mint

semmibe sem kapaszkodni. Az ember legyen az, aki… Semmi sem mondhatja meg nekem,

hol az igazság, kivéve önmagamat; az igazság nincs felírva sehol, hogy csak úgy leolvasható

legyen.  Az  igazság  a  maga  egzisztenciális  elhatározásából  van  úgy,  hogy  az  igazságra

határozom el.  magam.”  Ebben  az  elhatározásban  az  ember  túllép  önmagán,  transzcendál,

viszonya a világgal fellobban, és túllobban a dolgokon, mint lezárt horizontokon. „Ebben az

önébresztésben  mint  tudatos  tevékeny  szemléletben  az  egzisztencia  mindig

egzisztenciálisabbá  válik,  és  ezzel  tulajdonképpen  a  fellobbanásban  a  lét  válik  mind

világosabbá.” A megfogalmazás hasonlít a fénymisztika beszédére; Jaspers – és a Jasperset

közvetítő  Hamvas  Béla  –  nem  föltétlenül  az  érthetőségre  törekedett.  De  néhány  ponton

Jaspers – Hamvas Jasperse – feltűnően érthetővé, sőt közérthetővé válik, s gyanítható, hogy

ezek a döntő pontok. Ilyen volt a szabadság és a személyiség kiemelése, s harmadikként ilyen

a „másik ember” jelenlétének és jelentőségének a hangsúlyozása:  „Szabadságom gyökere,

értelme, igazsága, léte és egzisztenciája abban van, hogy a másik, akivel vagyok, hogyan és

miként  szabad.  Az  ő  szabadságának  hiánya  engem  fogságra  vethet,  az  ő  küzdelme  a

szabadságért  engem  feltüzelhet;  az  ő  szabad  szárnyalása  engem  elragadhat.  De  még  a

kommunikáció értelmét sem láthatom át, ha nincs ő, aki által átláthatom. »Csak a kölcsönös

elismerésben válhatunk önmagunkká.«„ Kell-e külön emlékeztetni rá, hogy a korabeli magyar

gondolkozás másik pólusán Karácsony Sándor ezt  szóról  szóra ugyanígy vallotta? S ha a

filozófiák – mint Hamvas tanította – kozmikus létélmények, akkor ebből az egyezésből nem

föltétlenül  csak  arra  következtethetünk,  hogy  elvégre  mindketten  vehették  a  gondolatot

Jasperstől. Vehették, persze, de ahogyan egyébként annyira különböző gondolkozásunkban

ilyen hangsúlyossá vált, azt nem vehettek, és ez mégiscsak a helyre és korra utal. Azokban a

kizökkent időkben, abban a másokon könyörtelenül átgázolni kész emberek gyötörte világban

a  magyar  filozófia  a  másik  ember  figyelembevételének  nélkülözhetetlenségére

figyelmeztetett. Semmit le nem vonhat az érdeméből, hogy – látszólag legalábbis – oly kevés

eredménnyel.  A  filozófus  végül  is  olyan,  mint  a  Delphoiban  székelő  úr;  „Nem mond  ki

semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez” – hogy Hamvas kedves Hérakleitoszát idézzük.

A  Szellem és egzisztencia legszebb részleteihez tartozik,  ahogyan Hamvas részletezi,

hogy mit jelent Jaspers filozófiájában a „jel”. Ő maga azonban önkéntelenül Hérakleitoszhoz

fordul, és igét csinál a főnévből. „Az emberi beszéd éppen úgy jelszerű, mint a lét beszéde” –

kommentálja hűen Jasperset. De Hérakleitosszal értelmezi: „A képek, fogalmak, mítoszok,



legendák egzisztencia  jelei,  melyek nem mondanak semmit,  nem rejtenek semmit,  hanem

jeleznek.” Azt azonban nem lehet megfejteni, hogy mit jeleznek, noha szó sincs róla, hogy

érthetetlen lenne. Mint ahogyan Adynál, a  Séta bölcső-helyem körülben: Csupa legendák és

jelek. Megfejthetetlenül, de érthetően jelez a táj: Szelíd, széles domb a méla lanka. Így, ebben

a szellemben láttatja Hamvas nagy tájesszéje, a Dél és Nyugat géniusza a Pannón tájat. Csupa

legendák és jelek. S fölöttünk végzet-szél fütyül. Dehogy is volt Hamvas „elszigetelt” vagy

pláne „idegen” jelenség a magyar gondolkozásban; annyira nem, hogy másutt egyáltalában

nem is képzelhető el. A pécsi kötet szépen demonstrálja, hogy a 30-as években s a 40-es évek

elején  milyen  szervesen  illeszkedett  a  honi  szellemtudományi  törekvésekbe,  melyeknek

kétségkívül  Pécsett  virágzott  legelevenebb  köre.  Ez  a  pécsi  –  elsősorban  a  Minerva,  az

Egyetem, majd a Sorsunk körül összeverődő – szellemi kör és Kerényi rokon inspirációjú és

szellemű  Szigete  sokkal  szélesebben  hatott,  mint  ma  hisszük,  s  itt  Hamvas  írásai  értő

közönségre  találtak.  El  kell  csak  olvasni,  milyen  lelkesedéssel  ír  a  még  Joyce-ot  is

fenntartással fogadó Szerb Antal Hamvas egyik „házi szentjéről”, a ma már alig emlegetett

John Cowper Powysról, s egyebütt is fel lehet fedezni A világirodalom történetében Hamvas-

hatásokat. A világirodalomnak azok a csúcsai, ahol előszeretettel jár és tartózkodik Hamvas,

egy – tán nem is túlságosan szűk – művelt honi elit közös kincsei voltak, s A száz könyvének

máig visszhangzó sikere önmagában is szépen mutatja Hamvas páratlan műveltségorientáló és

igényformáló képességét. Amint mutatja az az egész, páratlan érzékkel összeállított, széles

látókörű tanulmánysorozat, melyet Hamvas az Egyetemi Nyomdánál szerkesztett s adott ki a

háború  elvonulását  követő  termékeny  anarchia  egy-két  esztendejében,  mígnem  (a  maga

szempontjából jó érzékkel) reá nem tenyerelt a mind monolitikusabbá neurotizálódó hatalom.

Irodalom,  zene,  művészet,  filozófia,  pszichológia,  történelem,  társadalomtudomány,

természettudomány,  közgazdaságtan forrongó területeit  pásztázták a  külsőleg is  csinos  kis

kötetek; Hamvas hihetetlen érzékkel szemelte ki a kor műveltségében a csomópontokat,  s

színvonaligénye kiváló szerzőket talált, külföldiekből s itthoniakból egyaránt. Érdemes lenne

az egész sorozatot reprintben kiadni – elférne egy nem túl vastag kötetben – Hamvas tömör

annotációival  együtt;  a  tanulmányok  többsége  ma  sem  avult  el,  s  egészükben  (és

történetükkel)  ott  állhatnának  jelekként  a  kor  falán.  Nélkülözhetetlenek  a  Hamvas-

értelmezéshez  is:  segítenek  megérteni  a  szellemi  közeget,  a  szellemi  közeg  egy  részét,

melyben  Hamvas  gondolkozása  formálódott,  hiszen  Hamvas  Béla  1927-től  1948-ig

könyvtáros volt, „a könyvtáros pedig az az ember, akinek a könyv olyan táplálék, szenvedély,

sors, szerelem, gyönyör, mámor, kaland és végzet, mint a tengerésznek a tenger, a parasztnak

a föld, a kertésznek a növény”, írja  A melankólia anatómiájában Róbert Burton 17. századi



oxfordi könyvtárosról és „egzisztencia-filozófus”-ról. Burton a 17. századi Oxfordban – pedig

azok  se  voltak  éppen  nyugodalmas  idők  –  élhetett  békében  szeretett  könyvei  között,  de

Hamvas Bélának 1948-ban oda kellett hagynia könyvtárosi állását; elébb földet művelt és írta

a Karnevált, majd raktárosként dolgozott az Erőbernél Bokodon, Inotán, Tiszapalkonyán. Az

ebből  a  második  korszakából  ez  ideig  közzétett  írások  tanúsága  szerint  a  Karnevál utáni

Hamvas  arcán  lényeges  új  vonások jelennek meg,  vagy mondjuk inkább,  hogy az  eddigi

vonások  gyakran  új  és  váratlan  irányba  fordulnak.  Elmélyülnek  és  összébb  vonódnak,

megnövekedett  nyugalmukban  tán  még  érzékenyebbek,  játékosabbak  tán,  és  minden

határozottságukkal együtt többértelműek. Mintha a jelek eddigi nagy olvasója egyre inkább

maga is jellé válna. A szellem tapasztalatait jelképekre fordítja. Nem mond ki semmit, nem

rejt  el  semmit,  hanem  jelez.  Márpedig  a  jel  metafizikai  jelenlét.  „A  jelnek  lefordítási

lehetősége  nincs,  mert  nincs  kulcsa,  vagy ha  van,  nem juthatok  hozzá.”  Valószínűleg  itt

kezdődik a „Pihenj varázs!”, valószínűleg. És valószínűleg találóan írja a 33 esszé szakavatott

bevezetőjében Dúl Antal Hamvas kései írásairól, „hogy az »új stílus« valójában ősrégi, és a

kezdetekhez  áll  legközelebb.  Szabálya  egyszerű:  a  kimondott  szó  fedje  az  életet,  amely

mögötte áll, és az élet fedje a szót, amelyet kimond.” De szó van itt valami másról, valami

többről, valami még többről is. Valamiről, amit legszebben Hamvas tán a  Gyümölcsórában

fogalmazott meg: „Az autentikus létezés nem a műben van. A műnek, akár írott akár festett,

akár komponált, akár más, hallatlan előnyét alkalmam volt sok éven át tapasztalni. Többféle

meghatározással is kísérleteztem, és ezek egyike az volt, hogy a mű tanúskodás. Aki művet

csinál,  tanúskodik.  Ahogy  Böhme  Henochról  mondja,  hogy  des  Reiches  Mund,  Isten

országának szája. Tanúja. Az ember legyen annak a világnak tanúja, amely világban él. Ahol

valóban  él.  Ott  él  és  mellette  tanúskodik.  Bárhogyan  is  akarom,  nem tudom másképpen

mondani.”  Ha  tetszik,  nevezhetjük  „áttetsző  létezés”-nek,  de  nevezhetnénk  egyszerűen

tisztességnek, vagy – ha nem lenne annyira lejáratott a szó – hűségnek. Ártatlanság képe s

bánaté. Éppenséggel lehetne Kolonosz is, a világnak e páratlan helye. Az ember legtöbbször

elérkezik valahová, ha nem is egészen oda, ahova kívánt.” Vagy éppen ide kívánt? Ki tudja?



A KÍSÉRLETEZŐ EMBER

Németh László természettudományi írásairól30

A könyv31 tartalomjegyzékét átfutva, először meglepődünk. Lehetséges, hogy egyetlen ember

ennyi tárgykörben tájékozódni és tájékoztatni tudjon? A nyelvi és történelmi tanulmányok

érthetőek  a  regényírótól  és  a történelmi  drámák  szerzőjétől,  s  az  egykori  iskolaorvostól

elfogadja  az  olvasó  A  Medve  utcai  polgárit.  De  fennmaradnak  a  matematikai,  kémiai,

tudománytörténeti, pedagógiai, prozódiai esszék, s végül a Levelek a hipertóniáról, a maguk

imponáló tájékozottságával, és gyakorlott kísérletezőt sejtető pontos megfigyeléseikkel.

A  sokoldalúságot  minden  valamire  való  szakember,  legyen  az  mérnök,  orvos,

matematikus,  vagy  író,  jogos  bizalmatlansággal  fogadja.  Hiszen  évtizedeket  eltöltve

foglalkozásunkban még mindig inkább csak kifelé hangoztatjuk jártasságunkat, magunknak,

ha  őszinték  vagyunk,  bevalljuk,  hogy  még  egyetlen  szakma  problematikáját  sem  tudjuk

áttekinteni.

Lehetséges, hogy egy bármily tehetséges szakember – jelen esetben regény- és drámaíró

– szakmájától olyan távol eső területeken járatos lehessen? Nem lenne jobb, ha ahelyett, hogy

ilyen  kalandozásokat  tesz,  megmaradna  a  kaptafánál?  Ez  a  számonkérés  első  pillanatra

jogosnak  látszik.  Az  azonban  már  nem,  hogy  egyik  bírálója,  Rónay  György  azokban  a

személyes vonatkozásokban is elmarasztalja a szerzőt, amit az éppen ennek a sokféleségnek a

magyarázatául fűzött az esszékhez. Egész könyvismertetésében szinte kizárólagosan ezekre a

személyes vonatkozásokra szorítkozott, s így az ismertetendő művet és szerzőt téves színben

állította be. Mert egy ilyen műben mindenekelőtt nem az a fontos, hogy a szerző hogyan, s

mikor jutott tárgyához, hanem az, hogy amiről ír, szakmai szempontból mennyire megbízható,

és a szakmai szempontokon túl mennyire tarthat általános érdeklődésre számot. S ezt csak az

egyes  esszék  szakszerű  elemzésével  lehet  eldönteni.  Következőkben  csak  ilyen  értelmű

elemzést kísérlünk meg Rónay jegyzetei mellé állítani.

A könyv első tanulmánya, A Medve utcai polgári a harmincas évek közepén készült, s

részben az akkor még divatos alkattani elméletek hatása látszik rajta. Ezekben az években élte

30 Forrás: Vekerdi László: A kísérletező ember. Jegyzetek Németh László könyvéről. = Kortárs 8 (1964) No. 4.
pp. 633–637.
31 Németh László: A kísérletező ember. Bp., 1963. Magvető. 558 p. 



első nagy virágkorát az endokrinológia. Hatása alatt az embertani tipologizálásokba belefáradt

alkattan  a  felületesnek  érzett  anatómiai  jegyei  helyett  egy  belső  elválasztású

mirigyműködésekre alapított osztályozásban keresett mélyebb összefüggéseket. A hipofízis, a

pajzsmirigy, az ivarmirigyek csökkent vagy fokozott működése, s ezeknek a működéseknek a

sokszor ugrásszerű változásai – mint amilyennek például a serdülésben lehetünk tanúi – az

addiginál sokkal finomabb, s a fejlődés tényét is figyelembe vevő alkattani kategorizálásokat

tettek lehetővé.

De az alkattan szempontjai ebben a javított formában is alkalmatlanoknak bizonyultak

az egyéni változások gyakorlati célokat kielégítő analízisére. Az alkattan így lassan eltűnt az

orvosi gondolkozásból, s az a tudomány, amelyik a második világháború után helyére lépett,

az  egyéni  változatok  gazdaságára  és  a  tulajdonságok  közötti  statisztikus  korrelációkra

helyezte a hangsúlyt.

Ez a tudomány, a biometria, kellő gonddal kiválasztott statisztikus minták alapján „a

tulajdonságok számszerű megfogására” törekszik. Az idézet Némethtől való, aki a harmincas

évek közepén még nem ismerhette a második világháború után nagyra nőtt tudomány nevét és

módszertanát,  és  „élettani  statisztikának”  nevezte.  A  kísérletes  felfedezéseken  alapuló

módszerrel szemben a következőképpen jellemezte: „Rögtön megértjük, mire gondolok. Ha a

pajzsmirigy-működés felfedezése előtt valaki igen sok emberről táblázatot készít, melyen a

szív funkcióbeli  érzékenysége,  pulzusszám, vércukor-tartalom, hosszmértékek mind együtt

vannak, s az illető nem röstelli számításokkal vizsgálni az így adódó különféle tulajdonságok

tapadását  (azaz  együttes  előfordulásuk  gyakoriságát),  föltétlen  észreveszi,  hogy  vékony

csontok, élénk értelmiség, szívlabilitás gyakrabban fordulnak elő együtt, mint mondjuk Don

Quichote-csontváz és duzzadt, száraz (myxödémás) bőr. Ha ezt a statisztikust (az orvosokból

gépekkel és laboratóriumokkal kiölt) ősi orvosi szimata is segíti, a pajzsmirigy nevét viselő

tulajdonság-családot nem írja ugyan le teljes szabatossággal, de mégiscsak észreveszi, hogy itt

valami rokonság lappang, s arrafelé irányítja az orvosi ösztönt, esetleg a felfedezői figyelmet

is.”

A  második  világháború  óta,  amióta  a  matematika  egyre  jobban  átszövi  az  élet  és

tudomány minden területét, ez a statisztikus szemléletmód általánossá vált.  Körülbelül egy

évtizede  nálunk is  van biometriai  intézet.  A harmincas  évek közepén,  amikor  Németh az

„élettani  statisztika”  módszerét  kigondolta,  és  saját  vizsgálataiban  alkalmazta,  ez  a

szemléletmód még nyugaton is  jóformán ismeretlen volt.  Fokozza Németh érdemét,  hogy

vizsgálataiban az általa felismert új módszer mintaszerű alkalmazásait adja. Ahogyan például

felismeri  és felhasználja  a csuklószám jelentőségét,  az a statisztikus  mintavételen alapuló,



átlagokkal dolgozó modern valószínűség-számítási analízis iskolapéldája lehetne.

Különösen ki kell emelni Németh nagy érzékét a biometriai módszerek lelkét jelentő

korrelációs-  és  trendszámításokkal  szemben.  (Mellékesen  megjegyezve  milyen  találó  a

korrelációra adott fordítása: „tapadás”). Ez teszi lehetővé számára, hogy vizsgálatait messze

az  „élettani  statisztika”  határain  túl  kiterjessze  a  második  világháború  óta  pszichológiai

statisztikának nevezett  tudomány felé.  Ő maga  a  következőkben foglalja  össze  több száz

értelmiség-vizsgálatának az eredményét:  „Két tanulmányban is  volt  már szó e  vizsgálatok

tanulságairól.  Az  egyikben  (Munka  közben)  az  értelmiség-indexben  tükröző  értelmiséget

igyekeztem  testi  fejlettség  és  iskolai  előmenetel  közt  elhelyezni.  Azt  láttam,  hogy  az

értelmesség szorosabban tapad a testi fejlettséghez, mint az előmenetelhez… Rosszul fejlett

jól tanulók közepes értelműek, jól fejlett  rossz tanulók pedig eleven eszűek lehetnek… A

másik tanulmányban (Az iskola összetétele) az értelmiség számszerű mérésével szemben, a

próbákban megnyilatkozó értelmi minőséget hámozgattam.”

Mindezek  a  vizsgálatok  és  szempontok  természetes  módon  viszik  Némethet  egy

harmadik, zömmel ugyancsak a második világháború utáni korszakban kialakult tudomány, a

szociometria felé. Nem azt értjük ezalatt, hogy regisztrálja a polgáristái származását, családi

körülményeit  és anyagi viszonyait.  Ez a szociológiai  érdeklődéssel telített  harmincas évek

légkörében  természetes  volt.  De  az  már  nem ennyire  magától  értetődő,  ahogyan  például

felismeri és definiálja egy nehezen megfogható mikroszociológiai csoport, az iskolai osztály,

szerepét és jelentőségét a tanulók testi és lelki tulajdonságainak függvényében, s a jellemükre

való visszahatásában, legalább egy évtizeddel a mikroszociológia és általában a szociometria

elterjedése előtt.

Ha Németh A Medve utcai polgáriban vázolt úton marad (feltéve természetesen, hogy

anyagi támogatást és munkatársakat talál), ma egy nagy biometriai, vagy szociometriai intézet

vezetője  lehetne,  s  Magyarország  ugyanolyan  előkelő  helyet  foglalhatna  el  ezekben  a

tudományokban,  mint  például  Norvégia  az  ökonometriában.  Őt  azonban  a  magyar  élet

nehézségei  és  saját  kísérletező  kedve másfelé  vonzották,  s  így  A Medve utcai  polgáriban

felvázolt módszerek kezdeményezések maradtak. Említetten hagyni, vagy életrajzi betéteket

kiragadva, bagatellizálni ezeket a jelentős kezdeményezéseket nem szabad, s szerzőjük rossz,

vagy jó emberi tulajdonságaitól és „érzékenységétől” függetlenül meg kell adni a nekik járó

elismerést.

Pedagógus  szakemberekre  kell  bíznunk  a  kötet  pedagógiai  tanulmányainak  az

értékelését.  Aki  ezekben  a  kérdésekben  nem  szakember,  nem  tudja  eldönteni,  miben

maximalista  vagy  utópisztikus  az  a  pedagógiai  elképzelés,  amit  Németh  az  Óraadók



királyságában  vázol.  Ha  azonban  egy  tanár  módszeréről  az  egykori  tanítványok  későbbi

pályája  és  érdeklődése  mond  valamit,  akkor  ebből  a  jelből  ítélve  Németh  vásárhelyi

tanárkodását nagyon eredményesnek kell ítélni. De a pedagógiának saját szempontjai vannak,

és minden szakember köteles az idegen szakma korlátait  tiszteletben tartani.  Így a tanított

anyaghoz  csak  nem-pedagógusi  szempontok  szerint  szólunk  hozzá,  s  ez  eleve  az  esszék

szakmai tartalmára korlátoz bennünket.

A biológiatanárban még így is ki kell emelnünk, hogy Németh a Szent-Györgyi által

szerkesztett,  világviszonylatban  is  kiemelkedő  áttekintést  veszi  oktatása  alapjául.  A

filozófiatanárban  értékelnünk  kell  azt  a  realista  szemléletet,  ahogy  a  filozófiát  alapvető

problémafelvetésein és történelmi fejlődésén át tárgyalja. Az irodalomtörténet oktatásáról írott

finom kis esszéje visszavisz  A Medve utcai polgári értelmesség-vizsgálataihoz, de az ottani

kvantitatív és objektív módszerek helyett egy szubjektív élményekkel telített,  szenvedélyes

(és megszenvedett) leíráson keresztül.

A  Csilla és a matematika már a nem-pedagógus szakember számára is sokatmondó.

Először is egy pszichológiai struktúrát fektet le a szorzótáblán keresztül, amelyiknek lényege

az, hogy a gyerek bizonyos szimmetriát mutató formulákat sokkal könnyebben jegyez meg,

mint  a  minden  szimmetriát  nélkülözőt.  Nagyon  jól  tudjuk,  hogy  éppen  ez  az  alapja  a

fejszámoló művészek produkcióinak is, így bizonyos fokig ez a képesség minden gyerekben

kifejleszthető lenne. A másik tanulság még érdekesebb: „…Az algebra – írja Németh – egy

magasabb fajta számtannal úgy átrágható, hogy a végén csak az üres héj marad, amely egy

fognyomással  összeroppantható.”  Ugyanez  volt  ugyanis  a  történelmi  fejlődés  útja.  Az

összeroppantáshoz mindenesetre egy Bombelli és Vitèe „fogára” volt szükség.

Az Iskola Kakaskúton – kicsit a Cseresnyés realizációjaként – azt mutatja meg, hogyan

lehet  tanulni  vágyó  gyerekekkel  felépíteni  azt  a  műveltségideált,  ami  megoldaná  a  „két

kultúra” utóbbi időben nálunk is elég nagy vitát kiváltó problémáját. A megoldás, egy tágasan

értelmezett történelemoktatás keretei között, a következő esszék vezérmotívuma is lesz. Ez az

emberi  szellem  jelentős  alkotásaira  koncentráló  történelem  teszi  elevenné  a  Hogyan

tanítottam Vásárhelyen a történelmet című esszét, ami – sajnos csak a XVII. század második

feléig  –  az  Újkor  történelmét,  mint  a  természettudományos  és  matematikai  módszer

kialakulásának  a  történelmét  mutatja  be.  Ez  a  kis  esszé  mindenütt  kitűnő  forrásokból

dolgozik,  a  szakértő  szem  azt  is  észreveszi,  hogy  Németh  nem  járatlan  az  elsődleges

forrásokban sem, s hogy például – talán a drámaíró közvetítésével – ismeri a Favaro-féle

monumentális  Galilei-kiadást.  A  legmeglepőbb  azonban  az  az  egységes  szemlélet,  ami

biztosan válogatja ki  az adatok tömkelegéből  a fejlődés szempontjából legjelentősebbeket.



Ahogyan  például  a  reneszánsz  és  a  XVII.  század  természettudományát  egymás  utóda  és

ellentéteképpen jellemzi,  vagy ahogyan vázolja  Galilei  és a Royal  Society jelentőségét  az

újkori tudomány egyre fokozódó mechanizálódásában, s ahogyan kimutatja, hogyan és miért

lesz a mechanika, s szuverén matematikai módszere az infinitezimális számítás az újkor par

excellence  tudományává,  az  a  tudománytörténet-írás  nagy  klasszikusainak  –  egy  Koyré

professzor, Lenoble abbé,  vagy Georg Sarton – összefoglalóihoz hasonló. A XVII. század

filozófiáját, mint a mechanizáció következményét és kritikáját mutatja be, s így természetes

egységbe  foglal  olyan  ellentétes  gondolkozókat,  mint  Spinoza  és  Pascal.  Talán  egyedül

Descartes-képével nem tudunk teljesen egyetérteni. Descartes jelentősége nem szorítkozik az

analitikus módszer és a módszeres kételkedés bevetésére, hatása sokszor ellenségein keresztül

uralkodik a XVII. század egész szellemi életén. Óriási szerepe van például az infinitezimális

számítás  megteremtésében,  Newton  differenciálási  módszere  közvetlenül  tapad  Descartes

érintő-szerkesztési  eljárásához.  A politikai  gondolkozás  fejlődésében  véleményünk  szerint

túlságosan  pozitív  jelentőséget  tulajdonít  Locke-nak  és  túl  keveset  a  német  jogtörténeti

iskolának, elsősorban Puffendorfnak és Leibniz-nek.

A  XIX.  századi  matematika  fejlődéséről  szóló  esszé  csak  matematikusok  számára

hozzáférhető. Az adatok, s nevek sűrítése a nem-matematikusokat megzavarja. Pedig ennek a

kis esszének éppen ez az absztraháló tömörítése adja meg a szépségét. Ennek a segítségével

érteti  meg,  hogyan  termeli  ki  a  matematikai  gondolkozás  a  század  elején  jelentkező

absztrakcióra törekvő szigorúság-igény nyomása alatt sorra a gaussi számelméletet, a nem-

euklideszi  geometriákat,  a  logika  algebráját,  a  csoportelméletet,  a  határérték-analízist,  a

komplex-változós  függvénytant,  a  periodikus  függvények  általánosításaként  az  elliptikus

függvények elméletét,  a tenzor-analízist és invariáns-elméletet.  A rövid pár oldalon még a

fizikai alkalmazásokra is utal. Így ez az esszé a következő fejezettel együtt, amelyik a XIX.

században tudománnyá növő kémia fejlődését futja át, ugyanilyen tömören folytatja a Hogyan

tanítottam…-ban  megkezdett  és  a  XVII.  század  végén  abbahagyott  újkor-történetet.  A

hiányzó  XVIII.  századot  megtalálhatjuk  részben  az  Iskola  Kakasúton-ban,  részben  a  II.

Józsefben.

A következő esszék a nyelvtanítás, fordítás, vagy verstan ürügyén a nyelvekről szólnak.

Természettudomány,  pedagógia  és  történelem  mellett  ez  a  könyv  negyedik  főtémája.  A

nyelvek, pontosabban a nyelv természetével  való gondos bíbelődése azonban más jellegű,

mint  amit  a  többi  esszénél  tapasztaltunk.  Személyesebb.  Úgy  érezzük,  az  író  itt  saját

szakmájáról,  kenyérkeresetéről vall.  A munka iránti  szenvedélyes felelősség teszi feszültté

ezeknek  a  tanulmányoknak  minden  sorát  Legnagyobb  részük  a  fordító  munkájáról  szól.



Németh,  mint  írja,  későn  kezdett  ebbe  a  munkába,  s  mégis  az  olvasó  érzése  az,  kitűnő

fordításaihoz hozzáolvasva ezeket a szakmai esszéket, hogy Németh egész életében fordított,

született  fordító.  Ezek  a  tanulmányok,  jóllehet  a  fordításról  szólnak,  Németh  saját  írói

műhelyébe vezetnek be. Érthetővé teszik a magyar prózában előd nélküli, kristályosan világos

és vasbetonszerkezet-szerűen feszített mondatainak a genezisét.

Egy ragyogó kis esszében (Latin szavak a magyarban) megmutatja, milyen magyarosan

lehet  latin  szavakkal  beszélni.  Egy másik  tanulmány (A fordító  plennitisze)  megtervezi  a

szavak nélküli nyelvet. Ez magában véve is jelentős teljesítmény az univerzális számológép-

nyelvek megteremtése  előtt,  minket  azonban most  mint  Németh  műhelytitkaiba  vezető  út

érdekel. Németh prózájában a szavak elvesztik a magyar nyelvben megszokott szemantikai

többértelműségüket, pontosan definiált, egyértelmű jelekké válnak, kicsit olyanokká, mint a

szavak nélküli nyelv jelei.

Ezen  az  analitikus  szenvedélyen  keresztül  kapcsolódnak  ezek  az  esszék  szorosan  a

könyv többi tanulmányaihoz. Ugyanarról szólnak, mint a tudományos és pedagógiai esszék,

az analízisről, az újkor nagy vívmányáról. Ez fogja össze nemcsak a kötetet, Németh egész

életművét is. „Voltaképpen az Elemzés küzd itt a féreggel – írja a  Levelek a hipertóniáról

című tanulmányához írt  figyelmeztetés-ben – az az  elemzés,  amelyet  korszakunk hajnalán

Descartes és társai olyan büszke reménységgel tettek módszerük lényegévé, amelynek három

század példátlan vívmányait köszönhetjük, s amely ma szülőhazájában is félig megvetetten,

máshol eldurvultan küzd a kiábrándulással és nehézkes kezekkel. Én néhány éve legnagyobb

tanulmányom akartam e módszer hiányainak, s korlátainak a megmutatására szánni, de mint

abban,  a  tervezettben,  ebben  a  kis  írásomban  is  bizonyítani  kívántam  hogy  neki  a

kitágítandónak, de el nem vetendőnek vagyok tökéletlen, de utolsó szóig hű neveltje.”

A Levelek a hipertóniáról című tanulmányban ez az elemző szenvedély vezet ahhoz a

könyörtelen  őszinteséghez  és  részletességhez,  amit  kritikusa  –  félreértve  módszert  –

magánügyek ilyen nagy nyilvánosságra semmiképpen sem érdemes teregetéseként ítélt el. A

vérnyomásmérő Németh kezében nemcsak orvosi műszer. A Medve utcai polgári szerzőjének

a kezében a mérőszalag még csak mérőszalag volt, a Levelek írója számára a vérnyomásmérő

már  olyan  eszköz,  aminek  a  segítségével  a  művész  saját,  s  magán  keresztül  az  öregedő,

betegséggel  és  halállal  szembenéző ember  súlyos  problémáit  analizálja.  Irodalommá válik

kezében az orvosi műszer, s betegsége az analitikus módszer gyakorlására alkalmas eseten túl

egy nagy irodalmi mű megszületését  inspiráló  forrássá.  A  Levelek a  magyar  irodalomban

leginkább Karinthy Utazás a koponyám körül-je mellé állítható. Két nagy gondolkodó művész

reakcióját  rögzíti  ez  a  két  könyv  az  életüket  fenyegető  veszedelemmel  szemben.  Németh



esetében bonyolítja a helyzetet a szakmabeliség, illetve egy fiatalkorában tanult foglalkozás

visszatérő és könnyen felfrissíthető emlékei. Ezek az emlékek olyan könnyen felfrissíthetők,

hogy egy  orvosi  tanulmány igényeit  kielégítő  tájékozottsággal  kapcsolódnak  a  megfelelő

legújabb szakirodalomhoz.

De  A Medve utcai  polgárival  összehasonlítva azonnal  szembeötlik,  hogy itt  egészen

másféle szakszerűségről van szó. Ott az orvos használta fel az író fogalmazási készségét, itt az

író kamatoztatja, meglepően jól, orvosi ismereteit. Ezért a Leveleket nem lenne jogos annyira

szakszempontok  szerint  megítélni,  mint  A  Medve  utcai  polgárit.  Nem  lényeges,  hogyan

viszonylik  a  benne előadott  elmélet  az  ezen a  területen  nagy nehézséggel  küzdő,  folyton

változó orvosi kutatáshoz.  Alapfeltevése – ami szerint a hipertónia szóban forgó fajtáját  a

teherbírásukhoz  képest  fokozott  munkára  kényszerített  agykéregsejtek  által  termelt

vérnyomásfokozó  anyagok  keringésbe  jutása  okozná  –  nem  valószínűtlenebb  ennek  a

betegségnek  a  pathogenezisére  felállított  egyéb  elméleteknél.  Ez  nagyon  fontos  az  írás

művészi jelentőségének a szempontjából is, mert egy képtelen elmélet annyira realista írónál,

mint Németh, csökkentené a mű hitelét. Ezentúl azonban a Leveleket nem mint orvosi munkát

kell néznünk, hanem mint megbízható szakismeretek segítségével megírt irodalmi alkotást,

amit nagyon is érdemes volt kiadni a rekriminált „húszezer példányban”.

Így természetesen nemcsak érthetővé, hanem egyenesen nélkülözhetetlenné válnak azok

az őszintén feltárt, részletes életrajzi adatok, amiken Rónay György annyira megütközik. Nem

csúszik át Németh az általános „érvényesség” szempontjaiból jelentéktelen „esetlegességbe”,

mert mint az irodalomban oly gyakran, éppen az esetleges jelenti itt a művészileg érvényest.



ÉRVÉNYES PÉLDÁK, TANULSÁGOK – VITATHATÓ

ÁLTALÁNOSÍTÁSOK

Karácsony Sándorról32

Egy könyvet, melyhez hozzájutni évtizedekig könyvtárakban is alig lehetett, szerzőjét pedig

az agyonhallgatás eskü-átok atmoszférája burkolja, egy ilyen könyvet újrakiadása alkalmából

szükségképpen  előítéletek  fogadnak.  S  aztán  belelapozván,  óhatatlanul  hozzáolvassa  a

sorokhoz  a  legendát  is  az  olvasó,  hát  még  a  recenzens!  Méghozzá  választhatunk  kétféle

változat: egy „hivatalos” és egy „hívő” között. A hivatalos Karácsony Sándor-legenda szerint

élt egyszer valahol Földes és Budapest között egy nagy bajuszú, kövér, öreg professzor, aki

megejtő  varázzsal  tudott  beszélni  lélekről,  magyarságról,  vallásról,  emberségről,

miegymásról; látszatra vagy szándéka szerint még tán nem is föltétlenül tisztességtelenül, ám

„objektíve”  mégiscsak  az  obskurantizmus,  a  spiritualizmus,  a  kálvinista  klerikalizmus,

legfőképpen pedig a magyar nacionalizmus malmára hajtván a vizet. A maga nemében a hívő

változat  se  különb,  itt  azonban  eltekinthetünk  tőle,  mert  mindig  is  az  „Öreg”  közvetlen,

személyes  indukáló  hatása  kellett  a  képződéséhez.  Karácsony  Sándor  írásainak  a

legcsekélyebb irracionalizmusra vagy értelem-ellenességre inspiráló hatása se volt soha.

A  könyvben33 Karácsony  Sándor  három  különböző  időben  íródott  s  különböző

gondokkal  bajlódó,  de  azonos  gyakorlati  pedagógiai  célú  tanulmányt  egyesített  1939-ben.

Amint  a  mintaszerűen  gondos  utószóból,  illetve  jegyzetekből  megtudhatjuk,  az  első  cikk

1921–22-ben  íródott  (de  csak  1924-ben  jelent  meg  a  Protestáns  Szemlé-ben),  a  második

keletkezési ideje 1924 (és ugyanott jelent meg), a harmadik – a szerző egyetemi magántanári

előadásai  alapján  –  1938-ban  készült.  A  könyv  írása  és  szerkesztése  tehát  áthúzódik

úgyszólván az egész két világháború közötti időszakon. Mint az efféle félmúlt általában, ez a

kor  sem tartozik  a  kellő  alapossággal  föltárt  korokhoz.  És  erről  nem csak,  talán  nem is

elsősorban történettudományunk tehet.  A két világháború közötti  idők valahogyan nagyon

messzire esnek tőlünk, majdhogynem messzibb, mint akár a Halotti Beszéd kora. A Halotti

32 Forrás: Vekerdi László: Érvényes példák, tanulságok – vitatható általánosítások. Karácsony Sándor: A magyar
észjárás című könyvéről. = Forrás 18 (1986) No. 5. pp. 22–26. 
33 Karácsony Sándor: A magyar észjárás. 2. jav., bőv. kiad. Sajtó alá rend., az utószót és a jegyzeteket írta:
Lendvai L. Ferenc. Bp., 1985. Magvető. 561 p., 1 t. (Magyar Hírmondó) (Az 1. kiad. 1939-ben jelent meg – a
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Beszéd  ugyanis  kellő  bizonyossággal  és  kétértelműségektől  mentesen  elmondható  mai

szavainkkal;  még  tán  az  is  föltételezhető,  hogy  fenséges  mondatai  nagyjából  hasonló

érzéseket váltanak ki belőlünk, mint akkori eleinkből. Elmondható-é viszont ugyanez az 50–

60  esztendővel  ezelőtt  íródott  szövegekről?  Nem kellett-é  mást  jelentsen  az  a  szó,  hogy

„magyar” annak a régi olvasónak, aki se a második világháborúról, se az aztán következő

dolgokról még mit sem tudott? És vajon a „lélek” jelentése ugyanaz volt-é akkor, amikor a

valláserkölcsi világnézet és nevelés volt olyan mértékben általános, mint ma a materialista-

marxista? És elvonatkoztathatott-é egy elsősorban gyakorlati célzatú pedagógiai tanulmány a

kor  általános szó-  és  fogalomtárától?  A „magyar  lélek” az  akkori  olvasónak valószínűleg

semmivel  sem  hangzott  elvontabban,  mint  a  mainak  mondjuk  a  „szocialista  termelési

viszonyok”. Ha valami, hát inkább az tűnhetett fel az akkori olvasónak, hogy milyen csínján

bánik Karácsony ezzel a fogalommal; mennyire nem tekinti magától érthetőnek és holmi –

Beöthy „turáni lovas”-ához hasonló – univerzális művelődéstörténeti magyarázatnak. A kor

kusza  magyarkodásaira  és  ostoba  fajelméleteire  nem Karácsony könyvében  kell  történeti

dokumentumokat keresni. Elsőrendű dokumentum viszont a három tanulmány a kor egész

nevelésügyére vonatkozóan, és világosan demonstrálja Karácsony s a hozzá hasonló tanárok

szüntelen fáradozásait a dolgok megjavítására.

Az első írás a népiskolai oktatást vizsgálja a tervezett reform szempontjából. Nem sok

időt fordít az oktatás közismert gyöngeségeire s hatástalanságára, inkább az előidéző okokat

keresi. Úgy látja, hogy a nép és a felsőbb rétegek szinte kasztokká merevedett elszakadása

miatt  még  a  lehetősége  is  megszűnt  a  kultúra  közvetítésének,  s  ezzel  az  eredményes

oktatásnak. Az értelmiség – legalábbis legjavát tekintve – együtt haladt a kor kultúrájával, de

műveltsége nem honi gyökerekből fakadt, következésképpen merőben idegen a nép önmagára

hagyatkozó  saját  műveltségétől.  Így ez  a  műveltség  még  akkor  sem lenne  eredményesen

közvetíthető, ha valamilyen csoda folytán csupa csodálatosan képzett tanító próbálkozna is

meg a feladattal.  Ám a tanítóképzés a  népoktatásnak megfelelő,  és végső fokon az egész

rendszer a status quo, a társadalmi kasztrendszer fennmaradását és sérthetetlenségét szolgálja.

„A népoktatás szervezete nem segít az alsó néposztálybeli páriának  intézményesen,  hogy a

már  megállapított  kasztszerű  zártságból  valaha  is  feljebb  emelkedhessék.”  Nemcsak  nem

tudja tehát a rendszer eljuttatni a népnek a XX. századi kultúrát, nem is szándéka. „A nép

számára készült iskolák már elgondolásukban sem jelentik a mai modern kultúrát, mert nem is

akarják jelenteni. Nem alsóbb fokú, hanem alsóbb rendű iskolának vannak szánva.”

Eredményes, korszerű népoktatás ugyanis  eo ipso bizonyos fokú társadalmi mobilitást

eredményez és feltételez; iskolareform és társadalmi reformok szükségképpen összefüggenek



egymással.  Társadalmi  reformok  nélkül  a  népoktatás  reformja  már  csak  azért  is

elképzelhetetlen, mert eleve nem törheti át a nép „úrgyűlölet”-ét. Ez pedig – hangsúlyozza

Karácsony Sándor – „nem puszta frázis. Tényező, amellyel a jövőben is, reformtörekvéseink

közepette pedig kétszeresen számolnunk kell.”

A népoktatásnak tehát egy olyan műveltséget kell szolgálnia, amely a legalsó szintjeitől

a legfelsőkig mindenkinek egyformán nyitott. Ehhez azonban világosan kell látni, hogyan jött

létre a nagy szakadék nép és értelmiség műveltsége között, a kultúra milyen szintjén, illetve

formájánál  rekedt  meg  a  nép?  Karácsony  saját  megfigyelései  és  történeti-etnográfiai

tanulmányai  alapján  úgy  véli,  hogy  a  magyar  nép  kultúrája  valahol  a  XVI–XVII.

századforduló korában rekedt meg. Ez volt az az idő, amikor nép és vezetői utoljára éltek

egyazon kultúra keretei között, azonos társaslelki igények és követelmények szerint. Paraszt s

várúr műveltsége persze akkor is különbözhetett s többnyire különbözött is, ez a különbség

azonban mennyiségi volt, s nem érintette a kultúra jellegét, a társaslelki viszonyulásokat. Ma

(1922–24) viszont parasztságunk még mindig ebben a XVI–XVII. századi kultúrában él és

gondolkozik, az értelmiség pedig a XX. századiban. „Népoktatásunk feladata eszerint: a nép

lelkét lényegében a legfelsőbb kulturális fokon lévőkkel egyformának venni, a lelki alkatot

mint sajátos történelmi fejlődés termékét tekinteni, vele számot vetni, s az átformálódásnak

azt a folyamatát,  melyet szerencsésebb körülmények között  maga megtehetett  volna,  vagy

amelyet az értelmiségiek nálunk is elvégeztek már, ha szükséges, és amennyiben lehetséges,

siettetni nála.”

Vázolja Karácsony már ebben az első dolgozatában is a siettetés lehetséges útját,  de

reformtervezete  majd  csak  a  harmadik  tanulmányban  bontakozik  ki  teljes  mélységében,

miután  a  második  írásban  megvizsgálta  a  középiskolai  oktatás  helyzetét.  Ahogyan  a

népoktatás  reformjának  objektív  feltételeként  a  legalsó  rétegek  kultúrájának  és  társaslelki

viszonyulásainak – vagy ahogyan ma mondanánk: „szocio-kulturális struktúrájának” – lehető

legalaposabb  ismeretét,  úgy  jelöli  ki  egy  hatásos  középiskola-reform  alapjaként  a

középosztályét, s a felsőoktatási reform kereteként az alkotó értelmiségét, vagy ahogyan ő

nevezte: a szofokráciájét.

Átfuthatnánk  ezt  a  két  tanulmányt  is  az  elsőhöz  hasonlóan  kortörténeti

dokumentumként,  megdicsérhetnénk a középosztály felszínes „keresztrejtvény-kultúrájáról”

vázolt  tömör  és  találó  jellemzést,  egyetértéssel  –  méghozzá  máig  igencsak  érvényes

egyetértéssel  – emlegethetnénk a felsőoktatás és a szubsztrátumaként  szereplő szofokrácia

félszegségeinek és (többnyire jószándéktól fűtött) bűneinek frappáns elemzését, de hagyjuk. S

nemcsak azért,  mert  Karácsony szellemes példáit  egy rövid recenzióba zsúfolni  amúgy is



reménytelen vállalkozás; azért is, mert ezekben a tanulmányokban a dokumentáris rész – azaz

az  illető  szocio-kulturális  struktúrák  vázolása  –  korántsem  akkora  jelentőségű  a  reform

szempontjából,  mint  az  elsőben.  Helyesebben  kizárólagosan  kritikai  jelentőségű:  a  két

világháború közti  Magyarország középosztályának és vezető értelmiségének kultúrájából –

ellentétben  a  nép  műveltségével  –  Karácsony  nem  lát  az  egész  nemzet  számára  járható

kivezető utat; az ő szocio-kulturális struktúráik nem tágíthatók és nem fejleszthetők a magyar

nép  egészét  befogadni  és  a  maga  természete  szerint  nevelni  képes  akollá.  Márpedig  egy

kultúra csak akkor funkcionál, ha szerves egész; afféle bello ovile, mint Dante Firenzéje volt.

Mármost  egy ilyen  bello  ovile,  egy ilyen  mindenkit  befogadni  képes  haza  nálunk egyes-

egyedül a legalsó néprétegek szocio-kulrurális struktúráira építhető. Igaz ugyan, hogy ezek a

kulturális és társaslelki viszonyok megrekedtek valahol a XVI–XVII. század fordulóján, de

akkor az a műveltség és az az élet először is az egész nemzeté volt, azután meg minőségében,

feladataiban és lendületében megegyezett a legfejlettebb európai országokéval. Éppen ennek

köszönhette bámulatos adaptációs készségét, ahogyan például – iszonyatosan nehéz politikai

és gazdasági körülmények közepette – kifejlesztette a népoktatásban a nagy kollégiumok –

Debrecen,  Enyed,  Patak  –  köré  szerveződő  partikulák  rendszerét.  Ami  az  oktatásunkban

elemitől  egyetemig  igazán  életrevaló  és  eredményesen  folytatható  maradt,  az  valamilyen

úton-módon  mind  abból  a  régi  nagy pedagógiai  lendületből  és  azokból  a  régi  kulturális

hagyományokból  táplálkozik,  Ratio  Educationis  és  egyéb  felülről  és  kívülről  jövő

modernizálások ellenére. De sajnos egyre kevesebb él ebből az autochton honi pedagógiai

kultúrából;  a  kulcspontokon,  legalul  és  legfelül,  mondhatni  semmi.  Így  aztán  ha  föl  is

bukdácsol nagyritkán egy-egy népfi az elébe állított buktatókon a tudományos fokozatokig

vagy  akár  a  professzorságig,  azt  többnyire  csak  önmaga  és  a  hazulról  hozott  műveltség

megtagadása árán teheti. Az a régi nevelési rendszer viszont egyben effektív társadalmi lift is

volt, s a legtehetségesebbek – egy egész nép készletéből válogatva – teljes természetességgel,

önmaguk és kultúrájuk megőrzésével emelkedhettek az akkori vezető értelmiség soraiba. A

közoktatási  reformnak  tehát  vissza  kell  térnie  ehhez  a  régi  rendszerhez,  s  ebből  kell

kifejlesztenie a XX. század igényeinek és föladatainak megfelelő modern pedagógiát – vallja

a szerző századunk '20-as éveiben.

Mindenféle  misztikumtól  mentes,  konkrét  és  rendkívül  racionális  célt  tűzött  tehát  ki

Karácsony  Sándor  maga  elé;  de  hogyan  lásson  hozzá  a  reformterv  tényleges

megvalósításához? Ehhez nyilvánvalóan a lehető legpontosabban ismernie kellett az alapot,

amire építenie kellett. És ez nagyon nehéz feladatnak bizonyult; még nehezebbnek tán, mint

Karácsony eleinte gondolta. Karácsony előtt – hogyan is történhetett volna másképp – Bartók



és Kodály példája lebegett.  Ahogyan ők megteremtették a népdal elemzéséből kiindulva a

magyar  zenei  kultúrát  és  egycsapásra  a  világ  zenéjének  élvonalába  ugrottak  vele,  ahhoz

hasonlóan lehet s érdemes megpróbálni a magyar neveléstudomány fölépítését. Csakhogy a

zene alapvetően fontos, de viszonylag jól elkülöníthető része a kultúrának, a nevelés azonban

eleitől  végig  ezer  kibogozhatatlan  szálon  függ  össze  a  társadalommal  és  művelődéssel.

Önmagában nem sokra használható hát a fölismerés, hogy a nép egy megrekedt, de alapjaiban

egészséges  és  értékes  szocio-kulturális  struktúrát  őriz;  meg  kellett  keresni,  konkretizálni

kellett ennek a struktúrának a részleteit ahhoz, hogy életrevaló pedagógiai rendszer tartalmi és

intézményi  keretei  épülhessenek rá.  De hogyan? Karácsony úgy gondolta,  hogy a  népdal

mellett  viszonylag  legnagyobb  biztonsággal  a  nyelv  vizsgálatából  indulhat  ki.  A  nyelv

ugyanis nyilvánvalóan őrzi a történelmi és a társadalmi fejlődés legfinomabb rezdüléseit is,

méghozzá nagyon makacsul és valahogyan a szavaknál mélyebb rétegekben őrizheti, hiszen –

érvel Karácsony – gyakorló tanárként számtalanszor kellett tapasztalnia, hogy mennyire nem

értik a falusi  gyerekek a nékik előírt  „tananyagot”,  holott  az  magyarul szól hozzájuk. De

magyarul szól-é tényleg? És mit jelent egyáltalán az, hogy „magyarul”? Gombocz Zoltán jó

tanítványaként  Karácsony  Sándor  elkezdte  elemezni  a  magyar  népnyelv  jelentéstani

struktúráját. Hamar rá kellett azonban jönnie, hogy az akkoriban nagy újdonságnak számító s

ma már klasszikus Saussure-i elemzéssel önmagában nem sokra jut; történelem és társadalom

sokkal mélyebben és nehezebben észrevehetően alakította a nyelvet annál, mintsem hogy egy

egyszerű „langue-parole” típusú elemzésnek föltárná titkait. A jelentés nem csupán szavakban

és a közismert nyelvtani szabályokban konkretizálódik; beépül az a nyelv egészébe, kiejtéstől

a  mondatok  létrehozásáig,  grammatikai  megszerkesztéséig.  És  az  utóbbi  imponderábiliák

gyakorta fontosabbak lehetnek szavaknál s nyelvtani szabályoknál, mert gyakran, sőt szinte

törvényszerűen éppen ezek a szavakon és szabályokon inneni  és túli  nehezen megfejthető

tulajdonságok tükrözik leghívebben az emberi viszonyulások másként tán ki sem fejezhető

rejtett szövevényeit. Emlékezzünk csak Illyés csodálatos elbeszélésére pusztai kiejtése miatt

elszenvedett első elemista tapasztalatairól! Nohát éppen a kiejtést, a hangsúlyt, a nyelv lejtését

és  ritmusát  tekintette  Karácsony a  nyelv  első  fontos  alapjellegzetességének.  Jól  ismervén

szülőföldje  nyelvét  s  a  magyar  irodalmat,  kategorikusan  leszögezte  s  szebbnél  szebb

példákkal igazolta, hogy ha a kiejtés, a hangsúly, a beszéd lejtése és ritmusa, egyszóval az

artikulációs bázisa nem felel meg a népének, akkor az a nyelv nem lehet magyar, ha mégoly

nyelvvédő igyekezet fűti is. Az ép artikulációs bázis viszont még az idegen szavakat is hamar

megmagyarítja,  nem  kell  azoktól  olyan  nagyon  félteni  a  nyelvet!  Halálos  vétek  például

„tizedesre”  cserélni  a  „káplárt”,  hisz  mi  az  ördögöt  lehetne  kezdeni  mondjuk  egy olyan



szóösszetétellel, hogy „tizedestermészetű”? Régen magyarrá váltak már az efféle szavak; a

jellegzetes  artikulációs  bázis  beillesztette  őket  a  magyar  nyelv  első  szótagra  eső

hangsúlyokkal  tagolt  lejtéséhez.  Ez  a  tagolás  viszont  rendkívül  fontos,  és  áthághatatlan

megkötésekkel jár.  A tagolás miatt  a magyar beszéd „kijön”; nem lehet benne szavakat s

mondatokat értelemtől függetlenül megszaggatni – mint mondjuk a mai tévé-nyelvben – a

„hatás” (vagy egyszerűen az utánzás?) kedvéért. De a nyelv ritmusa titokzatos valami, nem

szabad  szigorú  szabályokba  nyűgözni.  Karácsony  Aranyt  idézi:  „A  ritmus  oly  láthatlan

valami,  Mit inkább érzeni,  mint hallani, Mit észrevenni (mint a jó egészség Szelíd hatású

titkos  működését)  Könnyebb,  mikor  nincs,  mint  akkor,  ha  van;  Mi  nélkül  mérték,  rím

haszontalan.”  Ezért  mondja Karácsony is  ebben az értelemben, hogy az artikulációs bázis

valósággal „antropológiai sajátsága a magyar embernek”.

S  még  a  ritmusénál  is  mennyivel  nehezebb  észrevenni  a  mondatszerkesztés,  a

mélygrammatika „szelíd hatású titkos működését”! Tán ezért is keltett Karácsony épp az erre

vonatkozó fölismeréseivel legnagyobb ellenszenvet szakmai s ideológiai körökben egyaránt.

A magyar észjárás-ban  egy találó Madách-idézettel vezeti be a kérdést.  A civilizátor-ból,  a

német szellemet képviselő Stroom kifakadásával: „De visszatérve barbár nyelvetekre, Hogy

értené  meg  Hegelt  ez  a  nép,  Mely  így  beszél:  Embernek  s  nem Nekember.  Hisz  annak

észjárása  mind  hibás.  Elébbvaló  a  birtok,  mint  az  ember,  Ezért  nem lesz,  lám,  semmi  a

magyarból.” Azaz a két nyelv merőben különféleképpen viszonyít.  Mein Haus – azt a házat

jelöli  ki,  amelyik  a  házak  közül  az  enyém.  Házam  –  azt  jelenti,  hogy  én  és  a  ház

összetartozunk, „és ez az összetartozás maga az, ami meghatározandó”, ezt az összetartozást

fejezi ki a rag. „A görög, latin, német, általában indogermán nyelvek tehát úgy jelölnek, hogy

a fogalmaikat  viszonyítják egymáshoz,  de aztán a viszonyításban a meghatározó fogalmat

alárendelik  a  meghatározott  fogalomnak.  A magyar  nyelv  pedig  a  meghatározó  fogalmat

mellérendeli a meghatározottnak, és a köztük levő viszonnyal jelöl. A magyar grammatikában

ez a mellérendelés a magyaros.”

A magyar nyelv harmadik jellegzetességeként Karácsony Sándor a kifejezés képi erejét

jelöli  meg,  azt  az  autochton  nyelvi  erőt,  amely  a  jel  jelentésének  titkát,  a  jel  és  a  kép

viszonyának mélységes problémáját szereti objektív történésekre – azaz a szemléletességre –

bízni.

Az artikulációs bázis, a mellérendelő „mélygrammatika” és a képi erő tehát a magyar

nyelv  legfőbb  megkülönböztető  sajátossága.  De  a  nyelvet  történelmi  és  társadalmi  erők

formálják, tulajdonságaiból tehát következtetni lehet a beszélők társaslelki alkatára. S mivel a

gondolkozás  egyben  nyelvi  jelenség  is,  a  nyelv  tulajdonságai  valamiképpen  meg  kell



feleljenek az észjárásnak. Ha vannak speciálisan magyar nyelvi sajátságok – márpedig vannak

– akkor a nekik megfelelő észjárást nyugodtan nevezhetjük magyarnak.

Azt azonban, hogy egy nyelvi sajátságnak miféle lelki tulajdonság felel meg, nagyon

nehéz megállapítani. Ezidáig sehol senkinek sem sikerült kielégítően, s amíg nyelvi és lelki

tulajdonságok  agyfiziológiai  alapjairól  a  jelenleginél  sokkal  többet  nem  tudunk,  addig

feltehetően  nem  is  fog  sikerülni.  De  Karácsony  Sándor  voltaképpen  nem  is  ezzel  a

lehetetlenül  nehéz  feladattal  birkózik.  Valamiféle  hályogkovács-zsenialitással  megkerüli  a

kérdést.  Neki  a  nyelv  fentebb  említett  tulajdonságai  voltaképpen analógiaként  és  rendező

elvként kellenek az emberek közösségi viselkedésétől és kulturális viszonyulásairól szerzett

személyes  tapasztalatok  és  a  szépirodalomból  gyűjtött  példák  rendezéséhez.  Mai  szóval

Karácsony egy speciális  –  a  magyar  –  „szocio-kulturális  mező”  empirikus  struktúrájának

átvilágítására  használja  az  úgyszintén  empirikus  nyelvi  vizsgálataiból  leszűrt  szkémát.  A

magyar  népi  kultúra  szerkezetét,  „pattern”-jét  keresi  a  nyelvben  fellelhető  szerkezet

segítségével,  a  feladat  nehézségéhez  és  úttörő  jellegéhez  képest  meglepő  sikerrel.

Munkásságának ez a része,  akár a kultúraelméletek többi nagy megalapozójáé,  elsősorban

részleteiben érvényes, s többnyire máig. Micsoda találó megfigyeléseket és példákat sorjáz

mondjuk  a  primitív  paraszti  kommunák  eredendő  és  elfojthatatlan  autonómiaigényére,  az

önmagát  a  másikon  s  a  másikat  önmagán  megmérő  magatartás  közösséget  és  kultúrát

meghatározó  tulajdonságaira!  Alapvetően  fontos  az  ilyen  példákra  épülő  konkrét

következtetése is:  „Objektíve nem fontos,  hogy az emberek egy véleményen legyenek, és

dróton rángjanak. Hiszen az együttműködés lehetősége úgyis rajtam áll, az Én-en, mennyire

tudom  tekintetbe  venni  a  nem-Én-t.  Attól  még  dolgozhatunk  össze,  hogy  nem  vagyunk

egyformák,  mint  ahogy  gátolhatjuk  egymást  minden  egyformaságunk  mellett  is.”  Ez  a

megegyezésre  kész  objektivitás  nyilvánul  meg  a  társaslelki  viszonyulások  mellérendelési

elvében,  ami  a  társadalom  kis  autonóm  közösségekből  való  felépülésének  kedvez.  Ez  a

szerkezet  viszont  világosan  mutatja  a  történeti  meghatározottságot:  másként  itt  népként

megmaradni nem igen lehetett volna; Karácsony kedvenc példái rá a székelyek s a hajdúk.

A példák tehát, s a belőlük leszűrhető részleges tanulságok Karácsony magyar észjárást

vizsgáló elemzéseinek legfőbb és maradandó értékei; a nagyigényű általánosítások gyakran

vitathatók,  vagy ma  már  éppenséggel  szemmel  láthatóan  tévesek.  Így  van  ez  azonban  a

kulturális  antropológia  többi  nagy  megalapozói  esetében  is;  az  ő  műveikből  is  részletek

aktuálisak  s  élnek máig.  De ki  merné azt  állítani,  hogy emiatt  „idejétmúltak”,  bár  persze

szükségképpen eljárt felettük az idő? Boas, Malinowski, Ruth Benedict, Mead, Lévi-Strauss

munkásságát tanítványok serege folytatta, bírálta s javította, a tudományos munka természete



szerint.  Karácsonyt  ellenben  sikerült  úgy eltemetni,  hogy egyetlen  nyelvészen,  Fabricius-

Kovács Ferencen kívül kutatásait senki nem is igen emlegette; legfeljebb pedagógiai elveiből

szivárgott el máig egy s más, kicsi enyhítésül oktatásügyünk sivatagjában. Ha valami, hát ez

az eljárás az igazán idejétmúlt, nem Karácsony tudománya.

Bár  ki  tudja;  ő  maga  tán  még  ez  ellen  a  jelző  ellen  se  tiltakozna,  feltéve,  hogy

tudományos  kíváncsiság  a  fedezete.  A magyar észjárás  arra  tanít,  hogy a mester  önmaga

felülmúlására  biztasson;  a  professzor  törekedjék,  hogy tanítványainak  sikerüljön  elavulttá

tenni az ő eredményeit: „A kutatás alapfeltétele: kiábrándítás az eddigiekből.” Ezek szerint a

magyar professzor kötelessége az, „hogy saját legjobb tudása és lelkiismerete szerint mint egy

őrségváltáson adja át  posztját  az utána következőknek, két nagy tanulság közlése közben.

Egyik tanulság: a titkot nekünk eddig még nem sikerült megoldanunk. Másik tanulság: még

mindig nem sikerült  megadnunk magunkat a titok láttára. Még mindig nem tudunk eleget

hozzá, hogy mondhassuk: sohasem oldhatjuk meg. Még mindig az az érzésünk: hátha? Eddigi

eredményeink  egyébként:  módszeres  eljárásban  így  és  így,  elért  eredményben  ez  és  ez.

Próbáljátok jobban, ez így, ahogy mi próbáltuk, nem célravezető.”



MAGYARSÁG

Szabó Árpád irodalomtörténeti filozófiai kötetéről34

Régebben nemigen volt szokás szabadon választhatni tankönyveket. Nemcsak a negyven évig

„létező”-ben,  előtte  se.  A  Debreceni  Református  Kollégiumban  például  emberemlékezet

(vagy legalábbis diákemlékezet) óta ugyanazokból a tankönyvekből tanulták, illetve tanították

a  retorikát,  poétikát,  lélektant,  logikát,  matematikát,  fizikát;  csak mintha a  latin  nyelvtant

cserélték volna ki „modernebbre”, és a történelmet tanította Bödi bácsi (dr. Osváth Ödön)

inkább a Szigeti Veszedelemből, A kuruc világ költészetéből (Kardos Albert szerkesztésében)

és  Mikes  Leveleiből;  ez  azonban  jól  beillett  az  ősi  intézmény  nyakas  habitusába  és

hangulatába.  Érthető  volt  hát  a  megrökönyödés,  amikor  Magyari  tanár  úr  Lévay  Ede

vaskalapos matematikájának sokadik kiadása helyett  Mattyasovszky Kasszián bencés tanár

fejtörést kívánó (s megkövetelő!) új tankönyvét ajánlotta. De aki akarta, tanulhatta továbbra is

a  jó  öreg  protestáns  Lévayból  a  „református”  differenciálhányadost.  (Mert  megtanulni

mindenkinek meg kellett; akkor még kötelező volt az iskolában a tanulás.) Mattyasovszky

maradt a fejtörésre hajlamos kíváncsiaknak, és ez a választási szabadság tán még a „pápista”

deriváltnál is jobban bosszanthatta a református iskolaügy felkent őreit. De mit sem tehettek:

akkor még csakugyan volt tanszabadság.

A  választható  tankönyvek  mai  paradicsomi  (vagy  inkább  zsibvásári?)  bőségében

könnyű mosolyogni persze az öreg dogmatikus tanügyéreken. Csak az a bökkenő, hogy ha a

sok többé-kevésbé hasonló tankönyvi változat között felbukkan véletlenül valami merőben

másféle, akkor azt vagy agyonhallgatják, vagy dühösen rácsap a szakma, sőt egyenesen az

intellektuális  élvonal,  mint  legutóbb  Szabó  Árpád  és  Ferge  Gábor  szép  kicsi

filozófiakönyvére35 a BUKSZ. Meglehet, Szabó Árpád és Ferge Gábor hasonló bűnt követett

el,  mint hajdan a debreceni kollégiumban Magyari  tanár úr? Választásra kínáltak kíváncsi

diákoknak gondolkozást kívánó (és megkívánó!) kérdéseket a filozófiából?

Egy  tankönyv  jóságának  első  és  elengedhetetlen  feltétele  valószínűleg  az,  hogy ne

hazudjon. Ezért is találta Bödi bácsi fején a szöget, amikor a magyar történelmet a  Szigeti
34 Forrás: Vekerdi László: Szabó Árpád: Magyarság. Irodalom és filozófia. = Tiszatáj 49 (1995) No. 3. pp. 85–
90. 
35 Szabó Árpád – Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába. Gimnáziumok számára. Bp., 1993. Societas Philosophia
Classica. [Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete.] 238 p., 8 t. 



Veszedelemből,  A kurucvilág költészetéből  és  Mikes Kelemen leveleiből  tanította.  Ennek a

követelménynek  megfelelően  Szabó  Árpád  és  Ferge  Gábor  egy  szóval  se  állítja,  hogy

valamiképpen  az  egész  filozófia  levezethető  vagy  legalább  megérthető  a  görögökéből.

Mindössze  azt  állítják,  hogy  „az  ókori  filozófia  alapos  ismerete  nélkül  szóra  érdemes

foglalkozás a filozófia problémáival ma sem lehetséges”. A szóra érdemes foglalkozásnak a

küszöbére  vezetik  el  a  diákot,  a  filozófiai  diszciplínák  görög  világban  differenciálódott

spektruma  szerint,  logikától  esztétikáig.  És  mintha  csak  az  esztétika  elveit  kívánná

demonstrálni az egész könyv: mondatai megfogalmazásától a betűtípusig és a szedésig, sőt, a

beszédes  képekig  minden  részletében  szép.  Meglehet,  ez  éppen  a  jó  tankönyv  második

kritériuma. Csúf könyvből ugyanis, legyen amúgy mégoly okos, aligha fog a szépség iránt tán

legfogékonyabb életkorában az ember szívesen tanulni. Keats híres sorai – ezért is szavalják

annyian  s  értik  oly  kevesen  –  elsősorban  tán  épp  az  ifjúságról  (bár  nem  feltétlenül  az

ifjúsághoz)  szólnak.  Szabó  Árpád  professzori  varázsának  mindenesetre  az  a  titka,  hogy

megértette és közvetíteni tudja a Grecian urn fül-meg-nemhallotta édes dalát.

Ebben az értelemben logikus – és ontologikus – folytatása a Bevezetésnek Szabó Árpád

második  tankönyve,  a  Magyarság.  Irodalom  és  filozófia.36 „Olvasókönyv  a  filozófia  és

irodalom tanulásához”, fejti ki az alcím, Az Előszó aztán megadja a „használati utasítást” az

olvasmányokhoz: „tanuljunk meg filozófusszemmel olvasni”.37 S mindjárt be is mutatja egy

ilyen olvasni tanulás példáját  Az ember tragédiájának Prágai színével. A  Bevezetés ismerői

könnyen megérthetik a bőséges idézetekhez fűzött néhány találó mondatból, hogy a Kepler-

jelenet  szabályos  filozófia,  amelyből  kiindulva  eljuthatunk  akár  a  modern  analitikus

tudományelméletek alapkérdéseiig. „De szabad-e megelégednünk az elmélettel, a teóriával?

…  A  gondolkozás  elméletének  csak  akkor  van  igazán  értelme,  ha  azt  a  gyakorlatban

alkalmazni tudjuk.” Pont úgy, amint a Mattyasovszky-könyv – és a történelem – szerint a

differenciál- és integrálszámítás értelme is az alkalmazásokból derül ki leginkább, s kiindulni

is onnan indult ki. Hasonlóképpen a gondolkozás elmélete is a gyakorlatban gyökerezik. Sem

a mindennapi beszédben, sem a tudomány nyelvén „nem tudunk egyebet közölni a másik

emberrel, mint fogalmakat, csak ezekkel tudjuk elmondani neki a rajtunk kívül eső valóságra

vonatkozó gondolatainkat”. Épp ennek az elmondásnak a „legáltalánosabb törvényeit kutató

és rendszerező, főként a lét és a gondolkozás viszonyát vizsgáló tudomány”, a filozófia. „Már

ebből  is  következik,  hogy  az  élő  filozófia  a  szervesen  összetartozó  közösség,  a  nemzet
36 Szabó Árpád: Magyarság. Irodalom és filozófia. Olvasókönyv a filozófia és az irodalom tanuláshoz. Bp., 1994.
Societas Philosophia Classica. [Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete.] 293 p. 
37 A kötet bevezető tanulmánya ismét megjelent: Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára. A neves
klasszikus filológus, tudománytörténész életmű-bibliográfiájával. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2013. Magyar
Tudománytörténeti Intézet. pp. 37–45. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 100.) (– a szerk. megj.)



mindennapi  problémáiból  bontakozik  ki.”  Ezért  van  az,  idézi  Szabó  Árpád  Karácsony

Sándort,  „hogy magyar filozófiáért klasszikus költőinkhez kell fordulnunk, mert tudósaink

közül  szoktak  ugyan  egyesek  filozofálni  is,  de  nem  magyarul”.  Azaz,  nem  a  szervesen

összetartozó  közösség  mindennapi  problémáiból  kiindulva,  amint  azt  poétáink  és  íróink

szükségképpen tették, Janus Pannonius, de tán már az Ómagyar Mária-siralom óta. A magyar

poézis évszázadaiból válogatott,  kommentárokkal és jegyzetekkel ellátott  szemelvényekkel

lehet tehát leginkább érvényesen bemutatni a magyar filozófiát.  Szabó Árpád három nagy

témakörbe csoportosítja szemelvényeit s hozzájuk fűzött megjegyzéseit.

A  Történeti visszapillantásban Janustól Bolyai Jánosig Szabó Árpád végigfut néhány

óriáslépésben – a „lépőkre” is értve a szót – a magyar gondolkozás és az európai szellemiség

viszonyán;  bemutatja  a  honi  világ  szembesülését  a  korabeli  Európával,  a  magyar  szellem

sorsát a honi visszahúzók és a többnyire legjobb esetben is legfeljebb ha közömbös Nyugat

között. Talán véletlen, de lehetetlen sorsszerűnek nem látni, hogy a visszapillantás Guarino

lelkes  soraival  kezdődik;  „Fogadd  a  tieid  közé  ezt  a  Janust,  házi  növendékemet,  őt,  aki

nemzetségére  nézve  magyar,  erkölcseiben  olasz,  tudományában  csodálatos,  sőt  bámulatra

méltó…” és Gauss öreg barátjához, Bolyai Farkashoz írt levelével végződik: „Most valamit a

Fiad munkájáról. Ha azzal kezdem, hogy nem szabad dicsérnem, bizonyára megütődsz egy

pillanatra. De mást nem tehetek: ha dicsérném, magamat dicsérném…” A két levél között „a

Mohácsot túlélő reneszánsz” kivirágzása Balassa Bálint költészetében és humanizmusában, a

honfitársai elmaradottságát felismerő és tanításukén szó szerint mindenét feláldozó Apáczai,

az akadémiaalapítási terveitől A magyar néző sztoikus magányába visszahúzódó Bessenyei, a

Himnusz  és  a  Parainesis magasáról  az  egész  korabeli  Európán  kritikusan  végigtekintő

Kölcsey  (egyike  „közéletünk  legnemesebb  jellemeinek”),  a  Szózat,  a  Gondolatok  a

könyvtárban, az  Előszó,  A vén cigány ki tudja, milyen kollektív mélységekből feltörő láváit

fenséges  sorokba  rendező  Vörösmarty…  a  válogatás  a  hozzá  fűzött  kommentárokkal

fölvázolja  egy teljes  magyar  történeti  ontológia  körvonalait.  Releváns  mai  tanulságokkal.

„»Népek hazája, nagy világ!« – olvassuk a  Szózatban. Csakhogy a »népek hazája« nemigen

ügyel a mi szózatainkra. Még kétségbeesett kiáltásainkra sem. Igazában nem is hazája ez még

a  népeknek,  csak  küzdőtere.  Kis  nép  vagyunk,  nagy,  idegen  érdekek  útjában  és

keresztútjában… Vörösmarty, a nagy pesszimista alighanem optimista abban az egy sorban,

amely föltételezi, hogy sírunkat Európa népei gyászkönnyekkel állnák körül. Ez éppen a mi

tragikumunk és dilemmánk. Olthatatlanul vágyunk a nemzetek társaságára és az igazságra,

amelynek  uralkodnia  kell  a  népek  között  éppúgy,  mint  az  egyes  emberek  között.  De

ugyanakkor  mégis  hányszor  kell  egyedül  éreznünk  magunkat!  Hiába  kiáltunk  és



vágyakozunk,  »a  nagyvilágon e  kívül  nincsen számunkra  hely.«”  Ha így halad  a  világ  –

tehetjük hozzá –, meglehet, még ez is elvész, s nékünk marad a – Cs. Gyimesi Éva találó szép

szavával – „Honvágy a hazában”.

A történeti visszapillantásból szervesen bomlik ki a második rész: A magyar filozófia. A

módszer ugyanaz, és ugyanaz a kommentárok hangnemét meghatározó két alapkommentátor

is: Szerb Antal és Babits Mihály. A poéták után tőlük idéz legbővebben Szabó Árpád. Így

például hosszan idézi Babitsot, mikor a magyar gondolkozás absztrakcióktól idegenkedő és a

kézzelfoghatót  kedvelő  vonásait  tárgyalja:  „…A  magyar  képzeletben  semmi  sem  maradt

általános, halvány vagy eszményi. Még a légies szárnyalás, a vallásos révület is tart nálunk

valami kapcsolatot a földdel. A mi papunk a vaskos szavú, csaknem szabadszájú Pázmány

Péter.” Lehet persze, hogy a példák, a Babitséi csakúgy, mint a Szabó Árpádéi, inkább csak

azokat győzik meg, akik eleve ilyennek látják a magyart; s tán még azokat se mindig győzik

meg a nemzetkarakterológiai általánosítások: „Nyílt szemű és nyílt szellemű nép vagyunk.

Kultúránk ezer  éve együtt  halad Európa kultúrájával.  Nyíltságunk mély életbölcsességből,

történelmünkből fakad…” Melyik nép nem mondhatja el tájainkon magáról ugyanezt? El is

mondja többnyire, hogy „az idegent egy évezreden át vendégszeretettel ölelte magához”. S

ami a régmúltat illeti, még igaz is lehet. Románok, szlovákok, csehek, lengyelek, szlovének,

horvátok,  szerbek  úgyszólván  mind  elmondták  már  magukról,  hogy  „nyelvünk  a

legkülönfélébb  elemeket  tudta  befogadni,  anélkül,  hogy  elvesztette  volna  a  jellegét.

Országunk  sokszínűsége,  történelmünk  viszontagságai  hozzászoktattak  bennünket  a

benyomások folytonos záporához, az élmények váltakozásához. Ezzel a nyíltsággal fogadjuk

a szellemi élményt is.” Ami nem azt jelenti, hogy mindez rólunk – vagy inkább önmagunkról

festett ideálunkról – ne lenne elmondható. 

Ellenben  közelebbi  s  távolabbi  szomszédainkból  csakugyan  senki  több  joggal  nem

mondhatja  el  magáról,  mint  mi,  hogy  „irodalmunk  egyik  büszkesége  a  sok  kitűnő

műfordítás”.  Hasonlóképpen  találó  a  Babits-idézet:  „Petőfi  és  Arany egyformán  realisták.

Vörösmartynál  meg a Tündérhonba igyekvő Csongort váltig  kíséri  a  sáros lábú Balga.  A

világirodalom legtisztább rajzú és legtárgyilagosabb tájfestő verseit a tüzes lírikus Petőfi írta.

Itt minden gazdag, éles vonalú és konkrét. De még az is, aki olyan romantikus, mint Jókai,

milyen élethűséggel ábrázolja ő is a színes világ apró figuráit!  Akár középkori festőink a

Krisztust  ostorozó  bajuszos  hajdút.”  Amit  különben  a  délnémet  festőktől  tanultak  ők  is,

akárcsak az osztrákok, és a sáros lábú Balga is elmegy szegről-végről Papageno rokonának.

Azaz, a nemzeti sajátosságok, bár kétségkívül megvannak, valahogyan szélesebb földrajzi és

emberi sávba illeszkednek, és inkább tán valamiféle komparatisztikai skála szerint mérhetők,



ahogyan  például  Fried  István  próbálja.  Pontosan  erre  figyelmeztet  különben  A  magyar

filozófia című rész végén Szabó Árpád: „…a Duna-táj sorsában osztozik a magyarral együtt

több más nép is. Bizonyos, hogy ezek a népek, amelyeket összefűz a közös sors és a sok

mindenben olyan hasonló történelem, ha egyszer akarják, könnyen meg is érthetik egymást.

Hiszen a magyar már amúgy is régen kevert néppé lett a honfoglalás óta. Mint József Attila

írta…” és következnek az annyiszor idézett – és a napi politikában annyiszor megcsúfolt –

strófák A Dunánál c. versből, szépen-pontosan rímeltetve Ady Magyar jakobinusok dalára és

A Duna vallomására,  csakúgy,  mint  Eötvös  József  kevésbé  ismert,  de  nem kevésbé  szép

Bucsujára.  Az  Eötvöstől  József  Attiláig  ívelő  Duna-versekben  Szabó  Arpád  hallatlanul

világosan  és  finoman  mutatja  be,  miként  változott  a  Duna  a  tragikus  nemzeti  múlt

szimbólumából  („Buda,  Mohács,  Nándornál  elfutó,  /  Tán  honom  könnye  vagy  te,  nagy

folyó?”) a „szelíd jövővel” biztató remény, a harcos békévé oldó emlékezés jelképévé. 

Szabó Árpád Babitsból, Aranyból, Petőfiből, Széchenyiből kiinduló magyar filozófiája

logikusan torkollik a többség és a kisebbség egymáshoz való viszonyának a tárgyalásába, s

egy reális – mert kézzelfogható és elképzelhető – megoldás álmába: „A többség mindig a

nagyobb erő is. De a többség csak akkor élhet háborítatlan békében, ha tiszteletben tartja a

mellette  élő  kisebbség autonómiáját.  Mert  a  kisebbség,  ha  azt  érzi,  hogy nem élhet  saját

törvényei  szerint,  újra  meg  újra  megzavarhatja,  kérdésessé  teheti  a  többség  nyugalmát,

békéjét. Ezért a többség feladata és kötelessége, hogy megőrizze a kisebbség autonómiáját,

saját többségi autonómiája érdekében, mert a kisebbségnek erre nincs se módja, se ereje.” S

jó tankönyvhöz és a magyar észjárás kézzelfoghatósági követelményének megfelelően még

egyszer,  személyhez  szólóan  is  megismétli;  mintegy  „használati  utasítást”  csatolva  az

álomhoz: „Ha nem vagytok hajlandók elfogadni a másik embert ellenségnek, előbb-utóbb ő is

rá kell jöjjön, hogy ő sem lehet a ti ellenségetek.” Naivitás? Ellenkezőleg, ha valami, hát ez a

legszebb igazolása,  hogy:  „Nyílt  szemű és  nyílt  szellemű nép vagyunk.”  Mert  A magyar

filozófia végén ez a mondat pontosan következik a magyar poézis Janustól József Attiláig

húzódó nagy ívéből.

A kör bezárult: a magyar filozófiának ez a Mohácsokat túlélt emberséges tétele vezeti át

a  diákot  a  Történetfilozófiához.  Ebben  a  részben  Szabó  professzor  bevezetőként  vázolja

röviden a historiográfia működését: a közösségek életét formáló események feltárásának és

szűrésének a fontosságát, a  hagyomány és a  forrás mibenlétét, az idő szerepét, a történész

különféle szempontok szerint vezetett „ásatásait” az idő egymásra rakódó rétegein át. Azután

egy  mesterien  választott  és  interpretált  „esettanulmány”  segítségével  bemutatja,  hogyan

alkalmazza a történész a fenti elveket, s hogyan fűzhető a gondos és kézzelfogható történeti



rekonstrukcióhoz releváns filozófiai  értelmezés. Az esettanulmány témáját Benkő Samunál

találta. A nagy kolozsvári történetíró egy mikrohistóriai remeklésében a Szabadságharc egyik

híres epizódjának és a róla írt Petőfi-versnek a „ritmuseltolódását” vizsgálja. „Petőfi  Lenkei

százada című verse – írja A história és a vers című tanulmányában – 1848. augusztus 20-án

jelent  meg  a  Nép  Barátjában.  Lenkey  János  százados  huszárjai  viszont  három  hónappal

korábban, május 28-án este hagyták el galíciai állomáshelyüket, s vágtak neki a Kárpátoknak,

hogy hazájukba térjenek. Miért kellett tizenkét hétnek eltelnie ahhoz, hogy a költő átnyújtsa

»cserfa-levelekbül« kötött és örömkönnyei harmatával hintett koszorúját a huszárszázadnak?

Az események logikája felől közeledve, erre a kérdésre keresünk választ.”

Nyilvánvaló, a választ – amelyben Benkő rámutat a versben explicite meg sem jelenő

Kossuth  meghatározó  szerepére  –  Isten  is  a  történetírói  módszer  bemutatásának  és

történetfilozófiai  megfontolás  alapjának  teremtette;  Szabó  Árpád  kitűnő  tanári  érzékkel

választott.  Összegezi  diáktürelemhez  sűrítve  Benkő  Samu  minuciózus  kutatásait,  azután

megvizsgálja az eseményeket a  többi szereplő,  nem utolsósorban az igencsak elmarasztalt

hadügyminiszter,  Mészáros  Lázár  szemszögéből,  végül  pedig  visszaillant  a  történtekre  a

Világos utáni esztendőkből.  A tanulság? Nincs tanulság; a diák hét gondosan fogalmazott

kérdés nyomán maga töprenghet az olvasottakon: „tanuljunk meg filozófusszemmel olvasni”.

Így  felkészülten  vághat  neki  a  diák  Az  ember  tragédiájából  válogatott  bőséges

szemelvényeknek. A kommentárok Madáchot – közös születési évükön (1823) túl is – Petőfi

kortársaként, sőt bizonyos értelemben eszmetársaként mutatják be; „a nagy tragédiát is az a

magyar  gondolatvilág  alakította  ki,  amely  egyrészt  szellemi  háttere  volt  mindannak,  ami

nálunk 48/49-ben történt, másrészt pedig nem tért ki ez a mű az elől se, hogy utólag értékelje,

levonja a tanulságot a magyar sorstragédiából.” Ádám-Miltiadés szavaiban: „Csak egyedül én

voltam a bolond, / Hivén, hogy ily népnek kell szabadság…” Petőfi fájó választási kudarca

tükröződik, Szabadszálláson, három hónappal március tizenötödike után. De 1859/60-ban, a

tragédia  írásakor  Madách  már  mindent  más  szemszögből  lát,  mint  Petőfi  1948/49-ben,

forradalmi lelkesedésében és hitében. Madách a hittel szembeállítja a kételkedéssel kezdődő

tudást;  ám  tudja  jól,  hogy  tudással  nemcsak  a  hit,  de  végső  soron  maga  a  tudás  sem

igazolható. „Ezért az ember sorsa csak állandó ingadozás lehet a tudás és a hit között.” Ez az

ingadozás  végül  is  a  tragédia tárgya,  és  ezt  az ingadozást  elemzi  Szabó Árpád a „Hit  és

felvilágosodás” című fejezetben, Berzsenyi és legfőképpen Arany János filozófiája alapján. A

görög tudomány kezdeteinek tudós megfejtője joggal mutathat rá – Arany János Honnan és

hová című  versének  segítségével  –  a  tudomány  leküzdhetetlen  korlátaira,  minden  tudás

szükségképpeni végességére. Ám ez semmiképpen sem jelenti a tudomány hiábavalóságát.



Éppen mert semmiféle ésszerű és tudományos érvelés eredménye sem lehet végleges, „egyre

jobb és jobb magyarázatra törekszünk”. De nincs mindenre magyarázat, még kevésbé jó se.

„Mit hisz a tudós? ő lássa…” – idézi a nagy ókor-tudás a magyar filozófia egyik (ha nem a fő)

forrásául választott Aranyt. De a hit se tehet úgy, mintha nem létezne a felvilágosodás. Ady

muzsikáló tisztaságú Kis karácsonyi énekétől A Sion-hegy alattig, Szerb Antal szavával Ady

„legfurcsább és legszebb Isten-versé”-ig Szabó Árpád  A minden-titkok verseiből válogatott

strófákkal  demonstrálja  a  modern  ember  teológia  és  dogma  nélküli  »Hiszek  hitetlenül

Istenben”  Isten-élményét.  Aztán  egy  hasonlóan  szép  fejezetben,  mintegy  plutarkhos-i

párhuzamban  Ady mellé,  vázol  egy Kosztolányi-portrét,  az  Esti  Kornél  énekének  játékos

könnyedségétől  a  Hajnali  részegség  tiszta  áhítatáig  ívelőt,  »Nézd  csak,  tudom,  hogy…”

címmel. Aztán a végső, „A barátság”-ról szóló fejezet végén Petőfi – ahogyan ma mondanánk

–  „túlélését”  villantja  fel  Aranyban;  és  a  sorjázó  emlékező  versekben  egyszer  csak  újra

fellobban  ráció  és  irracionalitás  örök  egymásrautaltságában  és  küzdelmében  a

megfejthetetlen, de megfejtést nem is igénylő titok.

„Hallom suhogni  könnyű  lépteit  /  És  önfeledve ajkam szól:  te  itt?… /  S  döbbenve

ismerek fel rajzomon / Egy-egy vonást, mit szellemujja von. / »Övé! kiáltom, itt ez itt övé: / A

szín erős, nem illik együvé« / És áldom azt a láthatlan kezet… / Múlass velem soká, szelíd

emlékezet!” Íme a kézzelfogható és meg nem fejthető titok. Ha valamihez, hát leginkább még

a Kis karácsonyi ének gyermeki sóvárgásához fogható: „Istendicséretre / Mégis csak kiállok /

De boldogok a pásztorok / S a három királyok…”

Örvendhetnének a diákok, akik ilyen okos és csinos tankönyvekből tanulhatnak, mint a

Magyarság és a  Bevezetés. De tanulhatnak-e csakugyan? Ki tudja, akad e napjainkban elég

„Gödi  bácsi”  és  „Magyari  tanár  úr”,  aki  csalhatatlan  biztonsággal  találjon  rá  a  nagy

pedagógiai fortéllyal összeszerkesztett tankönyvek zűrzavarában az igazira, és rá tudja bírni

diákjait választására? Hiszen ehhez az is kéne, hogy akadjon Debreceni Kollégium, ahol még

a rossz diákok is, sőt még a rossz tanárok is tudták, hogy a tanulás – egyebek közt – komoly

munka is, és tanulni pedig muszáj.



ODÜSSZEIA A GÖRÖG MATEMATIKA TENGERÉN

Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti felfedezéseiről38

A görög tudomány történeti,  filológiai,  értelmezési  kérdései  tizennyolcadik-tizenkilencedik

századi  kialakulásától  fogva  erősen  foglalkoztatták  a  tudománytörténet-írást.  A

tizenkilencedik  század  utolsó  harmadától,  illetve  végétől  kezdve  kiváltképpen  nagy  és

fokozódó érdeklődést  ébresztettek  és  vitákat  váltottak  ki  a  görög matematika  kezdeteinek

problémái;  az  eredet  iránti  szokásos  érzékenységen  túl  a  források  szűkössége  és

bizonytalansága miatt is. Ebbe a hosszú fejlődésbe és heves vitákba kapcsolódnak be, régebbi

s újabb nagy elődök nyomán, Szabó Árpád kutatásai.

Már kisgimnazista korában élénken érdeklődött a nyelvek iránt. 1931 és 1935 között a

Pázmány  Péter  Tudományegyetem  Bölcsészeti  Karán  görög-latin  szakon  tanult,  Eötvös-

kollégistaként. Itt alapozta meg kivételes nyelvi-nyelvészeti tudását. Elsősorban a jelentéstan

és a nyelvtörténeti  módszertan úttörő kutatója,  Gombocz Zoltán hatott  rá,  aki  az egyetem

nyelvészprofesszoraként  egyben az Eötvös-kollégiumban is  tanított.  1935-től Szabó Árpád

ösztöndíjasként a Frankfurti Egyetemet látogatta, itt habilitált 1939-ben.

A Frankfurti Egyetemen, ameddig és ahogyan lehetett, a náci időkben is őrizték a német

klasszika-filológia  és  ókortörténet  nagy  hagyományait  olyan  professzorok,  mint  Franz

Altheim, Walter F. Otto (akit 1934–35-ben Königsbergbe száműztek), Kurt Riezler (akit mint

„fajidegent”  1934  tavaszán  egy SS-Abteilung  a  katedráról  hurcolt  el,  ami  ellen  egyetlen

hallgató, Kövendi Dénes mert tiltakozni39), és Karl Reinhardt, aki meghatározóan hatott Szabó

Árpádra, új utakat nyitó Parmenidész- és Platón-kutatásaival, széleskörűen tájékozódó nyílt

filológiai módszerével, történelem iránti fogékonyságával; de túl ezeken tán egész szemléleté

38 Forrás: Vekerdi László: Odüsszeia a görög matematika tengerén. Vázlat Szabó Árpád matematikatörténeti
felfedezéseiről. = Természet Világa 133 (2002) No. 4. pp. 164–167.; No. 5. pp. 221–223. 
39 Reinhardt, Karl: Vermächtnis der Antike. Gesammelte Essays zur Philosophie und Geschichtsschreibung. Hrsg v.
Carl Becker. Göttingen, 1960. Vandenhoeck u. Ruprecht. p. 395. Kövendi Dénes Szabó Árpád mellett a görög
tudomány történetének legjelentősebb honi kutatója volt.  Kurt  Riezler melletti  bátor kiállásával  „hagyományt”
folytatott:  „Valamikor  a  20-as  években  ti.  –  írja  válogatott  tanulmányaihoz  írt  előszavában  fia  –  a  ref.
tanáregyesület közgyűlésén Ravasz László püspök szép köszöntőt mondott Horthy Miklósra, aki fehér lován stb.
…, és a hallgatóság ünnepélyesen felállt. Apámnak eszébe jutott a fehérterror meg az őt ért személyes macerák,
elfutotta agyát a vér, és – nem állt fel. Ezért volt reménytelen” stb. … Lásd: Kövendi Dénes. A kísérő tanulmányt
írta, a szöveget válogatta: (ifj.) Kövendi Dénes. Bp., 2001. OPKM. p. 18. (Tudós tanárok – tanár tudósok)



vel,  emberségével  és  stílusával.40 Ámbár  Szabó  Árpád  tudományterjesztő-irodalmi

munkásságától és elragadó előadásaitól Walter Ottó lelkesültsége és „Létmegragadottsága”

sem volt idegen.

Az  Eötvös-kollégiumból  és  a  frankfurti  klasszika-filológusoktól  hozott  szellemben

kezdte el előadásait 1940-ben frissen (és meglepően fiatalon) kinevezett professzorként Szabó

Árpád  a  debreceni  Tisza  István  Tudományegyetemen,  ahol  aztán  1948-ig  tanított.  A  két

évszám  önmagában  sejteti  az  ifjú  klasszika-filológia  professzor  itteni  gondjainak,

feladatainak,  lehetőségeinek a  dimenzióit.  Született  pedagógus volt:  vonzotta  és  kereste  a

tehetséges  tanítványokat.  Így  került  1943-ban  Platón-szemináriumára  az  akkori  illegális

kommunista párt aktivistájaként is tevékenykedő Lakatos Imre. A tanítással és tanulással járó

viták és beszélgetések során kötöttek életre szóló szakmai és emberi barátságot.41

Mesteréhez, Reinhardthoz hasonlóan Szabó sem titkolta náci-ellenességét. Az 1942-ben

megjelent  Perikles  korá-ból,  amely  az  ország  szellemi  épségét  és  függetlenségét  féltő

Klasszikus  Műveltség  Barátai  Egyesületének  megbízásából  íródott,  ki  is  kellett  hagynia

néhány túlságosan  félreérthetetlen  mondatot.  „Az  történt  ugyanis  –  írja  a  könyv  1977-es

átdolgozott és az eredetire visszaállított formájában –, hogy bár én az Akhaimenidák perzsa

birodalmáról beszéltem, de az olvasó önkéntelen a Harmadik Birodalomra gondolt. Amikor

meg arról írtam, hogyan tiporták el az athéniek a kis semleges Mélosz szigetét, akadt, akinek

eszébe  jutott:  Mi  történt  Dániával,  Norvégiával,  Hollandiával  meg  Belgiummal  1940

tavaszán.”42

1948-ban  megjelent  ismeretterjesztő-tudományos  könyve,  a  Sokrates  és  Athén,

munkásságának ezt az ókortörténeti vonalát folytatja, s bár a szerző később erre a művére,

marxista vonatkozásai miatt, fenntartással tekintett, akadnak bőven ebben is az akkori mába

„átolvasható” mondatok. „A szofisztika – áll például a 72. lapon – haladó szellemű mozgalom

volt ugyan, de nem sokat ér az a »haladás« , amelyet a gyakorlat, a realitás nem igazol.” És

akár  napjainknak  is  szólhat  Szókratész  törvénytiszteletének  az  elemzése:  „Az  embernek

önkéntelenül is Platón egyik idézett levele jut az eszébe: »Ne tűrjétek, hogy Szicílián vagy

bármely más városon emberek uralkodjanak! A törvény legyen az úr – ez az én tanácsom.«”43

40 Walter Otto és Karl Reinhardt frankfurti hatásáról és különbségükről lásd: Uvo Hoelscher: Gedankreden auf
Karl Reinhardt. Frankfurt A. M., 1959. Vittorio Klostermann.  p. 20–21.
41 Long, Jancis: Lakatos in Hungary. = Philosophy of the Social Sciences 28 (1998) p. 252.
42 Szabó Árpád: Periklész kora. Történeti és politikai áttekintés. Bp., 1977. Magvető. pp. 199–200. (Gyorsuló
idő)
43 Szabó Árpád: Sokrates és Athén. Bp., 1948. Szikra. p. 87. (Tudomány és haladás 7.)



A kis könyv figyelemre méltó tisztán szakmai szempontból is: a Social Construction of

Science irányzatait  mai  nagy  divatjukat  évtizedekkel  megelőző  és  a  maiaknál  sokkal

világosabban  kifejtett  felismerések  találhatók  benne  a  tételes  gondolkozás  társadalmi

konstruáltságáról. 1940-ben megjelent tanulmánya, Az olympiai Hórák44 pedig egy kultusz- és

mítosztörténeti elemzés keretében azt a terminus- és fogalomtörténeti módszert vetíti előre,

melynek alkalmazásával majd a görög matematika kibontakozásáról vázol merőben új képet.

De  másik  nagy  témakörének,  a  görög  csillagászati  világkép  kibontakozását  vizsgáló

kutatásoknak a csírái is felismerhetők ebben a Hórák táncáról szóló szép kis tanulmányban,

amint különben évtizedek múltán maga a szerző utal rá.45

1948-ban a Debrecenben egyre súlyosabban „vonalaskodó” légkörből Szabónak sikerült

áthelyeztetnie  magát  a  budapesti  Eötvös  Loránd  Tudományegyetemre,  ahol  klasszika-

filológiát  és  ókori  történelmet  tanított.  Munkásságában  itt  még  inkább  előtérbe  kerülnek

reinhardti inspirációk, amint például az MTA I. Osztályának „ismeretterjesztő sorozatában”

1954-ben megjelent Homérosz-könyvéből látható. Kivált  az Odüsszeia elemzésében és két

eposz nézetkülönbségének az  értelmezésében érhető tetten  frankfurti  mesterének a  hatása.

Ahogyan például világossá válik „a lépés a hősi-emberfelettitől a problematikus-emberihez”,46

ami  az  Odüsszeiát  alig  egy  nemzedéken  belül  az  istenekre  hivatkozó  kollektív  hősi

rablókalandok köréből átvezeti az „okosság, leleményesség, ravaszság és furfang”47 világába

anélkül,  hogy nagyon  eltávolodva az  Iliász  heroikusan emberfeletti  szemléletétől.  S  túl  a

Homérosz-könyvén, mintha Szabó egész most kibontakozó új kutatási irányára (vagy Lakatos

szavaival  szólva:  kutatóprogramjára)  érvényes  lenne  a  frankfurti  mester  filológusi  (vagy

inkább  tán  odüsszeuszi?)  önmérséklete:  „Lényegében  –  emeli  ki  Reinhardt  –  az  volt  a

szándékom,  hogy egy adott  körön  belül,  légvárak  építése  nélkül,  járható  útra  tereljem a

kezdetekre vonatkozóan felvetett kérdést.”48

Szabó  a  maga  „járható  útjára”  Parmenidész  filozófiájának  –  Reinhardt  kronológiai-

filológiai felismeréseit követő – újraértelmezésével lépett, az ötvenes évek elején. Az  Acta

Antiqua első  évfolyamában  megjelent  sorozatindító  tanulmánya49 a  dolgok  belső

ellentmondásosságát  feltáró  parmenidészi  logika  hatását  és  fejlődését  követve  vázolja  a

44 Szabó Árpád. Az olympiai Hórák. + Die Horen von Olympia. = Egyetemes Philologiai Közlöny 64 (1940) No.
1. pp. 65–73.
45 Szabó,  Árpád:  Zeitbestimmung  mit  Schattenbeobachtung.  =  Acta  Classica  Universitatis  Scientiarum
Debreceniensis 27 (1991) pp. 31–41.
46 Reinhardt, Karl: Von Werken und Formen. Vorträge und Aufsätze. Godesberg, 1948. Verlag Helmut Küpper.
p. 36.
47 Szabó Árpád: Homéros. Bp., 1954. Akadémiai. p. 126. (A MTA I. Osztályának ismeretterjesztő sorozata)
48 Reinhardt: Von Werken… p. 162.
49 Szabó, Árpád:  Beiträge zur Geschichte der griechischen Dialektik. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum
Hungaricae 1 (1951–1952) No. 3–4. pp. 377–410.



dialektika  történetét  Hérakleitosz,  a  szofisztika,  az  atomizmus  és  mindenekelőtt  Platón

filozófiájában.  Nyomatékosan kiemeli,  hogy csak ezzel  a fejlődéssel  párhuzamban érthető

meg  a  formális  logika  kialakulása,  hiszen  az  eleaiak  nem csupán  egyes  fogalmak  belső

ellentmondásosságát ismerték fel, hanem ugyanakkor előírták „az »ellentmondásmentesség«

követelményét. Ezzel a követelménnyel kezdődik a logika története.”

Az eleata-sorozat második tanulmánya azután Parmenidész „hármas útját” kapcsolja az

arisztotelészi  logika  három  alap-principiumához,50 a  harmadik  pedig,  tágítva  a  látókört,

megérteti,  hogy miként ágazik el az ellentmondás-mentesség követelményénél a dialektika

racionális fejlődése a misztikustól.51

A racionális elágazást követi, a matematikatörténet-írás néhány régibb és számtalan új

eredményére hivatkozva, a negyedik közlemény;52 bemutatva, hogyan küzdött ki magának a

korai  pythagoreus  matematika  nyilvánvalóan  eleata-hatásra  egy ellentmondás-mentességre

alapuló  specifikus  „(gondolkozás)  területi  autonómiát”,  elindulva  a  hosszú  úton,  amelyen

járva a matematika „deduktív tudománnyá” vált. A kiinduló tételt, hogy a bizonyítani kívánt

állítás  ellenkezőjének  a  cáfolásával  dolgozó  „transzfinit  bizonyítás”  –  az  általánosan

elfogadott nézettel ellentétben – egyáltalában nem „elszigetelt” a korai görög matematikában,

egy széles körben olvasott svájci szaklapban is közölte.53 Ezzel döntő fordulathoz érkeztünk

Szabó Árpád munkásságában.

Ekkorra  a  nagy professzor,  az  ELTE méltán  legnépszerűbb  előadóinak  egyike  (bár

túlságosan  nagy  konkurenciával  sajnos  ekkor  már  aligha  kellett  versengenie)  politikai

nézeteiben  és  társadalomszemléletében  messzire  távolodott  a  felszabadulást  közvetlenül

követő évek lelkesedésétől és reményeitől. Ahogyan a harmincas évek végén–negyvenes évek

elején, most is egyre élesebben fordult szembe a diktatorikus rendszerrel.  Barátja, Lakatos

Imre 1953-ban szabadult több mint három éves kistarcsai és recski internálásból, s Árpáddal

felújították régebbi filozófiai vitáikat, beszélgetéseiket.54 Lakatost Rényi Alfréd, az Akadémia

Matematikai Kutatóintézetének igazgatója helyezte el az intézetben, s ő irányította a figyelmét

matematikafilozófiai és matematikatörténeti kérdésekre és könyvekre. Ezek magát Rényit is

erősen  foglalkoztatták;  így  figyelt  fel  Szabó  eleaiakról  szóló  tanulmányaira  is.  Az  antik

matematika története és értelmezése iránt Európa- és Amerika-szerte épp ez idő tájt erősen

50 Szabó, Árpád: Zur Geschichte der Dialektik des Denkens. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
2 (1953–1954) No. 1–2. pp. 17–57.
51 Szabó, Árpád: Zum Verständnis der Eleaten. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 2 (1953–
1954) No. 3–4. pp. 243–286.
52 Szabó, Árpád: Eleatica. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1955) No. 1–2. pp. 67–102.
53 Szabó, Árpád:  Ein Lehrsatz der pythagoreischen Arithmetik. = Elemente der Mathematik 11 (1956) No. 5. pp.
101–105.
54 Long id. műve pp. 288–289.



megnőtt érdeklődést a Rényi–Lakatos–Szabó triász kíváncsian követte. Az Eleatica-sorozat

ötödik, záró közleményében55 Szabó Árpád részletes és szakmatematikusnak dicséretére váló

irodalmi áttekintés keretében vázolt fel merőben új képet a görög matematika kezdeteiről, a

parmenidészi  dialektika  fejlődéstörténetét  feltáró  addigi  vizsgálatai  alapján.  Részletesen

kifejti,  hogyan  és  miért  alkalmazták  a  pythagoreusok  az  értelemre  hivatkozó  Eleata  lét-

kritériumot szemléletet elvető tisztán gondolati bizonyítások kidolgozására, s lehettek így ők

–  és  csak  ők  –  a  bizonyításokkal  dolgozó  matematika  megteremtői.  „A  gondolkozás

ellentmondásmentessége tehát tulajdonképpen az eleata Erkenntnis-Programm következtében

vált a matematikai igazság egyetlen kritériumává.”

1957 elején Szabó Árpádot, aki még akkor is következetesen kiállt az október végén

elfogadott  követelések,  köztük  a  szovjet  csapatok  kivonása  mellett,  megfosztották

katedrájától.  Rényi  Alfréd  hívta  meg  a  Matematikai  Kutatóintézetbe,  s  kérte  fel

matematikatörténeti  kutatásainak  a  folytatására.  Addigi  vizsgálatait  a  Matematikai  Lapok

1957-es  évfolyamában  foglalta  össze  „Hogyan  lett  a  matematika  deduktív  tudománnyá?”

címmel, két részben, a téma kiterjedt irodalmának a hátterében.56 „A bizonyítás elsődleges

logikai formája – összegez a második rész vége felé – a cáfolat; megcáfoljuk a tételünkkel

ellenkező tételt azáltal, hogy kimutatjuk benne az ellentmondást. Ez volt Parmenidész és az

eleaták  módszere;  nem  bizonyítottak,  hanem  cáfolták  a  tételeikkel  ellenkező  nézeteket,

kimutatván,  hogy ezek ellentmondanak önmaguknak (…) A matematika a  görögség előtti

korban  csak  tapasztalati,  praktikus  ismeretek  gyűjteménye  volt.  Azáltal,  hogy  az  első

pythagoreusok a 6. század végén vagy legkésőbb az 5. elején alkalmazták ezekre a gyakorlati

ismeretekre az eleaták logikus módszerét, meglepő változást készítettek elő. A matematika

azzá lett, amit ma ezen a néven értünk: deduktív tudománnyá. Ugyanakkor azonban az eleaták

spekulatív  logikája  is  egy olyan  területen  nyert  alkalmazást,  amely lényegének  legjobban

megfelelt.  Ettől  kezdve  nemcsak  a  logika  segítette  elő  a  deduktív  tudomány  további

fejlődését, hanem a matematika is visszahatott a logika fejlődésére.”

Filozófia-matematika-logika egymást kölcsönösen megtermékenyítő fejlődéséről vázolt

tézisét Szabó Árpád – Reinhardt jó tanítványaként – aprólékos és kifinomult terminustörténeti

értelmezéssel világítja  át  és finomítja.  Levezeti,  hogyan és miért  változik „A matematikai

55 Wie ist die Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft geworden? = Acta Antiqua Academiae Scientiarum
Hungaricae 4 (1956) [!1957] No. 1–4. pp. 109–151. Lakatos „matematikai fordulatáról” lásd Kántor Sándorné
utószavát a „Bizonyítások és cáfolatok” második magyar kiadásához (Bp., 1998. Typotex). Lakatos nézeteire
döntő befolyást gyakorolt a Matematikai Kutatóintézetben eltöltött idő!
56 Szabó Árpád: Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá? I–II. = Matematikai Lapok 8 (1957) No. 1–2.
pp. 8–36., No. 3–4. pp. 232–247.



»bizonyítás«  görög  terminus  technikusa”57 az  eredeti,  közvetlen  „megmutatásra”  utaló

szemléletes jelentésből – ahogyan még Platón is használja a  Menónban – azzá a közvetett

gondolati  bizonyítássá,  ahogyan a korai pythagoreusok alkalmazták nem szemléletes,  csak

elgondolható  számokra  vonatkozó  tételeikben,  például  a  végtelen  sok  prímszám létezését

bizonyítóban. A tisztán gondolati bizonyításokban kiteljesülő aritmetika és a szemléletesség

valamilyen formáját feladni nem tudó és nem is akaró geometria között így keletkezett – már

Platón által észrevett – „feszültség” többlépcsős „feloldását” bonyolult és kifinomult terminus

és  fogalomtörténeti  elemzésekkel  követve  rekonstruálja  azután  1959-ben  megjelent

tanulmányában Szabó Árpád, hogy miként alakulhattak ki „A görög matematika definíciós-

axiomatikus alapjai”.58 1960-ban pedig a görög matematika kezdeteiről és fejlődéséről szóló

vizsgálatait  és  felfedezéseit  egy  német  nyelven  megjelent  tanulmányban  egyesítette  és

szintetizálta, fogalom- és terminustörténeti rendben tárva fel és mutatva be „Az euklideszi

axiómarendszer kezdeteit”.59 A már indulásakor igen tekintélyes Archive for History of Exact

Sciences első  évfolyamának  első  számában  megjelent  hosszú,  alapos,  nehéz,  nyelvi  és

matematikai  kompetenciát  egyesítő  (és  olvasójától  megkívánó)  tanulmány egy csapásra  a

szakma nemzetközi  élvonalába emelte  a  szerzőt.  Megnyitotta  az utat  az újjászületett  és –

Joseph E. Hoffmann körül – lendületesen felívelő német és európai matematikatörténet-írás

vezető egyéniségeihez.  Szabó állandó és (remek német stílusa és  ragyogó előadókészsége

miatt  is)  közkedvelt  vendége  lett  a  tekintélyes  obererwolfachi  Matematikatörténeti

Konferenciáknak.

Az  Anfänge-cikk  „továbbérlelt  és  bővített  változata”  magyar  nyelven  az

Osztályközleményekben  jelent  meg,  két  részletben,  „A  matematika  alapjainak  euklidészi

terminusai”  címmel.60 „Az  itt  összefoglalt  kutatások  értelmében  –  összegez  mintegy

előrevetítve  jövő vizsgálatait  –  a  rendszeres  és  deduktív matematika,  történetének legelső

szakaszában, nem volt egyéb, mint a filozófiának, közelebbről az eleai dialektikának egyik

57 Szabó,  Árpád:  ΔΕΙΚΝΥΜΙ,  als  mathematischer  Terminus  für  „Beweisen”.  =  Maia.  Rivista  di  letterature
classiche. Nuova Serie 10 (1958) No. 2. pp. 106–131.; Szabó Árpád: A matematikai „bizonyítás” görög terminus
technikusa. = Antik Tanulmányok 5 (1958) No. 1–2. pp. 25–43. 
58 Szabó Árpád: A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai. = Matematikai Lapok 10 (1959) No. 1–2.
pp. 72–121. – A tanulmány újraközlése: Szabó Árpád: A görög matematika. Tudománytörténeti visszapillantás.
Piliscsaba – Bp., 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet – Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület. pp. 35–72.
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 4.) (– a szerk. kieg.)
59 Szabó, Árpád: Anfänge des euklidischen Axiomensystems. = Archive for History of Exact Sciences 1 (1960–
1962)  No.  1.  pp.  37–106.  –  Ua.  kötetben:  Oskar  Becker:  Zur  Geschichte  der  griechischen  Mathematik.
Darmstadt, 1965. Wissenschafliche Buchgesellschaft. pp. 354–462. (– a szerk. kieg.)
60 Szabó Árpád:  A matematika alapjainak  euklidészi  terminusai.  I–II.  =  A Magyar  Tudományos  Akadémia
Matematikai és Fizikai Osztályának Közleményei 10 (1960) pp. 441–468., 11 (1961) pp. 1–46. – A tanulmány
újraközlése: Szabó Árpád:  A görög  matematika.  Tudománytörténeti  visszapillantás.  Piliscsaba  –  Bp.,  1997.
Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  –  Tájak–Korok–Múzeumok  Egyesület.  pp.  73–136.  (Magyar
Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 4.) (– a szerk. kieg.)



ága. A görög matematika tulajdonképpen a geometria elméleti megalapozásával szakadt ki a

filozófiából és lett tőle függetlenné.”

A függetlenné válás a számfogalom mélyreható változásával járt együtt, és merőben új

mennyiségfogalom  megteremtésére  vezetett.  Szabó  Árpád  terminustörténeti  és

fogalomértelmezési  „mélyfúrásokkal”  sorra  feltárja,  hogyan  alakítja  ki  a  geometria

megalapozására irányuló  törekvésekkel  „függetlenné” vált  matematika  magának a „logosz

szerinti  egyenlőség”  fogalmát,  amiből  aztán  a  köznyelvben  „analogia”,  a  matematikában

pedig Eudoxosz kezében a „mennyiségekre” alkalmazott precíz és kifogástalan arányelmélet

lesz,61 hogyan teremti meg a geometria tetszőleges téglalapok négyzetté  alakíthatóságának

felfedezésével  a  lineárisan  nem,  de  négyzetesen  összemérhető  vonalszakasz-mennyiség

fogalmát,62 hogyan  nyitják  meg  a  pythagoreusok  a  mérőlappal  ellátott  monochordon,  a

kanonon végzett kísérleteik teoretikus értelmezésével a matematikát újból az empíria felé.63 A

terminustörténeti  elemzéseket  újból  egy  nagy  Archive-cikk  foglalja  egybe,64 amelyben  –

terminológiája  tükrében  –  a  görög  matematika  kibontakozása  a  módszeréhez  elfogadott

Eleata-kihívásra  definitorikus-axiomatikus  megalapozással  válaszoló,  ám a  tapasztalat  felé

nyitott  vállalkozásként  mutatkozik.  Akárcsak  Karl  Popper  épp  azidőtájt  uralkodóvá  váló

falzifikációs-definitorikus tudományfilozófájában maga a tudomány. 

Ez  a  „rímelés”  is  hozzájárulhatott  tán  az  eredményeket  rendszerező,  összekötő,

kibővítő, tágas matematikatörténeti és szakirodalmi keretben bemutató könyve, az  Anfänge

der griechischen Mathematik65 nagy nemzetközi sikeréhez. A lényeg azonban a gondolatok

eredetisége és frissessége volt, az elemzések kifinomultsága és megbízhatósága, a kronológiai

és eszmetörténeti elrendezés világossága, ahogyan a könyv az Eleata „Erkenntnis-Programm”

elfogadása  után  a  program  rombolóan  radikális  következményeitől  konstruktív-operatív

korlátozásokkal  védekező  geometriát  elvezeti  csúcsteljesítményét,  a  kúpszeletek  elméletét

lehetővé tevő „területillesztés” eddigieknél megbízhatóbb új történeti értelmezésének (megint

mennyire reinhardti vonás!) a küszöbére.66

61 Szabó, Árpád: ΑΝΑΛΟΓΙΑ. = Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 10 (1962) No. 1–3. pp. 237–
245.
62 Szabó, Árpád: Der mathematische Begriff δύναμις und das sog. ’geometrische Mittel’. = Maia. Rivista di
letterature classiche. Nuova Serie 15 (1963) No. 2. pp. 219–256.
63 Szabó,  Árpád:  Der  Ursprung  des  „euklidischen  Verfahrens”  und  die  Harmonielehre  der  pythagoräer.  =
Mathematische Annalen 150 (1963) pp. 203–217.
64 Szabó, Árpád: Die frühgriechische Proportionenlehre im Spiegel ihrer Terminologie. = Archive for History of
Exact Sciences 2 (1965) No. 3. pp. 197–270.
65 Szabó, Árpád: Anfänge der griechischen Mathematik. Budapest – München – Wien, 1969. Akadémiai – R.
Oldenbourg. 494 p.
66 Szabó, Árpád: Ein Lob auf die altpythagoreische Geometrie (Epinomis 990 d 1–6). = Hermes 98 (1970) No. 4.
pp.  405–421.;  Szabó,  Árpád:  „Die  Muse  der  Pythagoreer”.  Zur  Frühgeschichte  der  Geometrie.  =  Historia
Mathematica 1 (1974) No. 3. pp. 291–316.



A  könyv  megnyitotta  az  utat  szerzőjének  meghívások  és  akadémiai-intézményi

tagságok  hosszú  sorához.  A  Magyar  irodalmi  lexikon  vagy  az  Akadémiai  gyászjelentés

felsorolásából67 láthatóan kevés itthon maradt magyar tudós dicsekedhet hasonlóval, kivált a

humaniórák területén. A sikerhez hathatósan hozzájárult régi barátjának, Lakatos Imrének a

segítsége, aki a hatvanas évek közepére, második felére a Londoni Egyetem professzoraként,

fontos tanulmányok szerzőjeként és egy tekintélyes brit tudományfilozófiai-tudománytörténeti

folyóirat,  valamint  egy  nagy  visszhangot  verő  tanulmánygyűjtemény  szerkesztőjeként  a

tudományfilozófiával  szövetkezett  tudománytörténet-írás  fő  (és  több  mint  szakmai)

tekintélyei  –  Popper,  Kuhn,  Feyerabend  –  mellé  emelkedett.68 Meghívására  Szabó  Árpád

1968-ban előadást tartott Londonban a tudományos fogalomalkotás természetéről, s ha csak

tehette, különben is ellátogatott Londonba Lakatoshoz. Lakatos – mint Paul Feyerabenddel

váltott leveleiből kitűnik69 – nem titkolta, hogy sokat tanult Szabótól; ő pedig az 1973-as első

Tudománytörténeti  és  Tudományfilozófiai  Konferencián  hozzászólásában  az  analízis-

szintézis  kérdésköréhez  nyomatékkal  hivatkozik  Lakatos  1963–64-ben  megjelent

Bizonyítások  és  cáfolatokjára,  matematikafilozófiai  alapvetésére.70 Barátja  halála  után  az

Anfänge 1978-as angol nyelvű kiadását71 Lakatos Imre (1922–1974) emlékének ajánlotta. A

matematikatörténet-filozófia fogalmának megteremtése és a szakma megalapozása – Rényi

Alfréd szakmai és emberi segítségével – két magyar tudós érdeme. Valószínűleg egyikük se

tudott róla, hogy az első hasonló feladatot a művészettörténet-filozófia kigondolásával Fülep

Lajos vetette fel.

67 A Görög Tudományos Akadémia, az Interdisciplinary Academy (Finnország), az Accademia del Mediterraneo
(Roma), az Accademia Lucchese di Scienze (Lucca), a Hadmard Academy (Pakisztán), a Center for Advanced
Studies  (Stanford,  Kalifornia),  a  Wissenschaftkolleg  (Berlin),  az  Instituto  per  la  Storia  de  Magna  Grecia
(Taranto), az Instituto Siciliano per la Storia Antica (Palermo) tagja, a Goethe Egyetem (Frankfurt am Main)
díszdoktora…” Fontosabb lenne azonban ismerni külföldi előadásainak a helyszínét és idejét; ez azonban már a
Szabó  Árpád-filológia  feladata  lesz.  –  Szabó  Árpád  életrajzi  kronológiáját,  s  benne  előadásainak  idejét  és
helyszíneit  közli:  Emlékkötet  Szabó  Árpád  születésének  100.  évfordulójára.  A  neves  klasszikus  filológus,
tudománytörténész  életmű-bibliográfiájával.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.  Bp.,  2013.  Magyar
Tudománytörténeti Intézet. 332 p. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 100.) (– a szerk. megj.)
68 Criticism and  the  Growth  of  Knowledge.  Ed.  By Imre  Lakatos  and  Alan  Musgrave.  Cambridge,  1970.
Cambridge U. P. 282 p.; Paul Feyerabend: Imre Lakatos. = The British Journal for the Philosophy of Science.
Vol. 26. (1975) pp. 1–18.; I. Lakatos (Obituary). = Nature Vol. 250. 12 July 1974. p. 171.
69 For and against method. Imre Lakatos – Paul Feyerabend. Including Lakatos’ Lectures on Scientific Method
and the Lakatos–Feyerabend Correspondence.  Ed.  and with an introduction by Matteo  Motterlini.  Chicago,
1999. Univ. Of Chicago Press, p. 230, note 122.
70 Szabó, Árpád: Analysis und Synthesis (Pappus II.  p. 634 ff. Hultsch).  Auszug eines Beitrages (secondary
paper) zum Referat von Prof. J. Hintikka an der First International Conference on the History and Philosophy of
Science. Jyväskylä-Finnland, 28 Juni – 6 Juli 1973. = Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis
10–11 (1974–1975) pp. 155–164.
71 Szabó, Árpád: The Beginnings of Greek Mathematics. Transl. Anton M. Ungar. Budapest – Dordrecht, 1978.
Akadémiai – D. Reidel Publ. Comp. 358 p. (Synthese historical library 17.) Lásd: To the memory of my friend
Imre Lakatos (1922–1974). (p. 5.) 



*

Az Anfänge célja és – Lakatos értelmében vett – Research Programm-ja a görög matematikai

fejlődés  új  képének  a  lehető  legteljesebb  felvázolása  volt;  a  könyv  Appendixe  szerint

elsősorban a  másodfokú  problémák Euklidész  előtti  geometriai  megoldásának illetőleg  az

apollónioszi-arkhimédészi kúpszelet-elméletnek az irányában. „Sajnos – olvasható az 1994-

ben  megjelent  és  az  egész  matematikatörténeti  életművét  összegező-újrarendező  könyve

előszavában – túlságosan merész lenne azt állítani, hogy ez a remény megvalósult.”72 De a

hetvenes  években  az  addig  elsősorban  teoretikus  területekre  vonatkozó  vizsgálatok  mellé

váratlanul  csatlakoztak  a  remény  megvalósulását  segítő  felfedezések  a  korai  görög

alkalmazott matematika területéről.

„Kiindult  ez a  munkám – írja  Szabó Árpád az  Antik  csillagászati  világképről  szóló

könyve előszavában –  Vitruviusnak abból a szövegéből, amely hírt ad arról, hogy a Kr. e.

utolsó évszázadban városról városra gondosan számon tartották a napóra mutatójának, az ún.

gnómónnak és napéjegyenlőségi déli árnyékának az arányát. Vitruvius csak azt jegyzi meg

ezzel az aránnyal kapcsolatban, hogy ennek az ismerte elengedhetetlen annak a számára, aki

az említett helyeken napórát akar készíteni. A latin szöveg modern kiadója azonban hozzáfűzi

ehhez mindjárt azt is, hogy ilyen arányszámokból számították ki az ókoriak a megnevezett

helyek  földrajzi  szélességét.”73 Ugyanez  kiszámítható  a  leghosszabb  nap  nappal-éjszaka

arányából  is,  valamint  ez  az  arány a  gnómónnak és  napéjegyenlőségi  déli  árnyékának az

arányából. Ezeket a számításokat már a Kr. e. második században Hipparkhosz jól ismertként

említi,  s  mivel  a  számításokhoz trigonometria  szükséges,  már  a  Hipparkhosz előtti  görög

matematikusoknak  érteniük  kellett  a  trigonometriai  számításokhoz  és  szögtáblázatok

készítéséhez. De hogyan járhattak el, mikor még jóval későbben is a kör könnyen elvégezhető

jellegzetes osztásaival mérték általában a szögeket?

A szög- és ívproblémákra a görög geometriában Erkka Maula eudoxos-kutatásai hívták

fel  Szabó  Árpád  figyelmét;  Maulával  azután  a  finnországi  Oulu  Egyetemen  1978-ban

hosszabb kutatási  program keretében vizsgálták a kérdést.  Az eredményekről  a  következő

esztendőkben  Szabó  Árpád  jó  néhány  közleményben  számolt  be,  s  1982-ben  az  Athéni

72 Szabó, Árpád: Die Entfaltung der griechischen Mathematik. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich, 1994. B. I.
Wissenschaftsverlag. p. 7. (Lehrbücher und Monographien zur Didaktik der Mathematik 26.)
73 Szabó Árpád: Árnyék – naptár – földrajz – geometria. Szerk.: Mayer Gyula. Bp., 1998. Typotex. 234 p., 18. t.
(az  idézett  rész:  p.  7.)  –  A  kötet  előszava  újra  megjelent:  Emlékkötet  Szabó  Árpád  születésének  100.
évfordulójára. A neves klasszikus filológus, tudománytörténész életmű-bibliográfiájával. Sajtó alá rend.: Gazda
István.  Bp.,  2013.  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet.  pp.  249–251.  (Magyar  Tudománytörténeti  Szemle
Könyvtára 100.) (– a szerk. megj.)



Akadémia  kiadatásában  a  „földrajzi  szélesség”-re  utaló  Enklima címmel  megjelent

könyvükben  foglalta  össze  az  eredményeket.74 A  könyv  fényt  derít  a  korai  görög

húrtáblázatok számítási  módszereire,  és rámutat Euklidész jó néhány tételének – köztük a

„területillesztés” szempontjából alapvető II. 6-nak – összefüggésére a gnómónszámításokkal

illetőleg  a  húrtáblázatokkal.  De  túl  ezeken  az  alkalmazott  matematikai  kérdéseken  új  és

meglepő  fényt  vetnek  az  Enklima fejezetei  az  egész  görög  geocentrikus  világkép

kibontakozására,  ahogyan  a  napéjegyenlőségi  és  a  két  napfordulói  déli  gnómónárnyék-

gnómón  arányokból  adódó  (horizonttól  számított)  irányokat  felvetítve  az  éggömbre

megszerkesztették  a  Nap  éves  égi  útját  tükröző  „égi  geográfia”  geometriai  modelljét  (a

geocentrikus világképet megtestesítő és szimbolizáló későbbi armilláriumok ősét). Egy adott

helyen felállított gnómónnak a meridiánra vetülő árnyéka pedig napéjegyenlőségi-napfordulói

beosztásaival „látható képe az egymással nem egyenlő négy évszaknak. Ez »a Hórák tánca«”,

utal Szabó Árpád 1991-ben ifjúkori dolgozatára.75

A  gnómóngeometria  tehát  Világmodell  és  Kalendárium  egyszerre;  a  gnómón  –  a

csúcspontjában  elképzelt  Földdel  –  a  maga  egyszerű  ám furfangos  geometriájában  teljes

„Gnómón-világkép”,  a  geocentrikus  görög  világkép  matematikai  reprezentációja  és

szimbóluma. Az a hatalmas obeliszk, amit Augustus szállítatott át Egyiptomból és állítatott fel

Rómában, óriási gnómón-kalendárium és világkép egyszerre: szakrális kalendárium.

Az 1999-es esztendő tudománytörténeti sikerkönyvében J. L. Heilbron a középkori és

reneszánsz katedrálisok padlóján olykor még ma is látható osztott meridiánvonalról állapította

meg ugyanezt; a gnómón csúcsának a szerepét itt egy alkalmasan elhelyezett ablak töltötte be.76

„A bolygómozgások magyarázatától eltekintve – hangsúlyozza Szabó Árpád – a téves

geocentrikus világkép számos tekintetben mégis jelentős, hasznos, sőt, legalábbis átmenetileg,

szükséges  is  volt.  Lehetővé  tette  a  tudomány néhány fontos  fogalmának  a  megalkotását,

fogalmakét,  melyeket  alig  változott  értelemben  használunk  ma  is.”77 Használta  ezeket  a

fogalmakat  az  egész  antik  művelődés  és  irodalom;  Szabó  beszédes  példák  tömegével

illusztrálja.  Úgyhogy a geocentrikus világképről szóló szép könyve valósággal  a gnómón-

világkép kultúrtörténete, Simonyi professzor értelmében használva a szót.

74 Szabó, Árpád – Maula, Erkka: ЕΓΚΛΙΜΑ. Untersuchungen zur Frühgeschichte der griechischen Astronomie,
Geographie  und der  Sehnentafeln.  Athen,  1982.  Academy of Athens.  253 p.,  [7]  t.,  (Forschungsinstitut  für
Griechische Philosophie)
75 Lásd:  Szabó Árpád. Az olympiai Hórák. + Die Horen von Olympia. = Egyetemes Philologiai Közlöny 64
(1940) No. 1. pp. 65–73.
76 Heilbron, J. L.: The Sun in the Church. Cathedrals as Solar Observatories. Cambridge Mass., 1999. Harvard
Univ. Press.
77 Szabó, Árpád: Das geozentrische Weltbild. Astronomie, Geographie und Mathematik der Griechen. München,
1992. Deutscher Taschenbuch Verlag. 378 p. (DTV Wissenschaft)



A párhuzam tán a tekintetben is releváns, ahogyan Szabó Árpád kivételes tehetségével a

mindenkori  magyar  kultúrhivatalosság  gazdálkodott.  Az  Akadémia  Szentágothai  János

elnöksége idején és erélyes közbenjárása 1979. évi 139. Közgyűlésén levelező tagjai sorába

választotta – székfoglaló előadását 1980. február 21-én A leghosszabb nap címmel a gnómón-

világképről  tartotta78 – de a nagy professzor 1956 után többé már soha nem jutott  rendes

egyetemi  katedrához.  A  rendszerváltás  után  egy  ideig  előadott  a  pécsi  Janus  Pannonius

Tudományegyetemen, de az egyetem – őt személy szerint is érintő – belső zavarai kedvét

szegték.  Előadói  és  tanítói  energiáit  az  egyre  szaporodó  külföldi  meghívások  és  egy  –

nemcsak mifelénk – példátlan filozófiai-pedagógiai periodika, a Ferge Gábor, Csejtei Dezső,

Endreffy Zoltán szerkesztésében elindult EXISTENTIA tervezése és támogatása kötötte le.

Támogatta az új folyóiratot a régebbi tanulmányait új szempontok szerint átrendező, kibővítő

és nem utolsó sorban közérthetősítő értekezésekkel, egyebek közt Euklidészről és az eleaták

filozófiájáról,  Parmenidesről,  Platón  életéről  és  Phaidónjáról  (amit  teljes  egészségben

lefordított  és  bilinguis  kiadásban,  pompásan reprodukált  vázaképekkel  kísérten közölt),  az

eleai Zénónról, Sophia és philosophiáról. De támogatása nem korlátozódott a szellemeikre: a

nyilvánvalóan  anyagi  gondokkal  küszködő,  külsejében  is  kivételesen  szép  (tehát  drága)

periodika életben tartása érdekében 1993-ban létrehozta a Societas Philosophia Classicát, és a

III. kötettől vállalta az EXISTENTIA főszerkesztői posztját. Emlékezett talán még régről, a

Perikles kora idejéből A Klasszikus Műveltség Barátai Egyesületére? Mindenesetre „Sophia”

és „philosophia” Thalésztől Marcus Aureliusig hullámzó változásainak áttekintése végén az

idézet  akár  programnak  tekinthető:  „Szeresd  munkakörödet,  amelybe  beletanultál,  és  leld

benne örömödet. Ami még hátra van az életből, azt úgy éld le, hogy minden dolgodat szívvel-

lélekkel  az  istenekre  bízod,  az  emberek  közül  pedig  senkinek  se  légy  se  zsarnoka,  se

szolgája.”79

Az EXISTENTIA-ban közölt tanulmányai filozófiai-filozófiatörténeti (filozófiatörténet-

filozófiai) háttér gyanánt tekinthetők a kilencvenes évek főművéhez, az 1994-ben megjelent

Entfaltung  der  Griechschen  Matematikhoz.  Az  Előszó,  utalva  a  szöveges  források

szegénységére,  kiemeli  a  szakkifejezések  jelentőségét:  „a  legfontosabb  és  legkifizetődőbb

forrása  a  tudománytörténetnek,  amit  minduntalan  felhasználunk,  maga  a  matematikai

78 Szabó Árpád:  A leghosszabb nap.  = MTA Filozófiai  és  Történettudományi  Osztályának Közleményei  29
(1980) pp. 217–233.
79 Szabó Árpád: „Sophia” és „philosophia”. = Existentia 1 (1991) No. 1–2. pp. 151–178. (az idézett hely: p. 177.)
–  A  tanulmány  újra  megjelent  az  Existentia  2004-ben  kiadott  különszámában,  amelyben  a  folyóirat  1–8.
évfolyamaiban  közreadott  Szabó  Árpád-tanulmányokat  és  fordításokat  teljes  szövegükkel,  az  eredeti
oldalszámok megtartásával újra kiadtak. (– a szerk. megj.)



terminológia.”80 És a terminológia mellett a szétszórt, nemegyszer szépirodalmi alkotásokban

rejtőzködő  nyelvi  adatok.  S  mégis  milyen  hanyagul  bánnak  mindkettővel  történészek  és

filológusok! Mennyi félreértéstől hemzseg a tudománytörténet-írás! Így aztán a szakirodalom

alapos kritikai értékelése maga is fontos forrás lehet, Szabó Árpád ifjúkorától bőven élt vele,

az Entfaltungban pedig meghatározta saját munkásságának a helyét vagy inkább „enklimá”-

ját a szakirodalom „szellemi geográfiájában”.

A  könyv  sokkal  több  a  matematikai  Anfänge és  a  csillagászati  Das  geocentrische

Weltbild szintézisénél: feltárja, helyesebben „racionálisan rekonstruálja” a görög matematikai

tudás fejlődését Euklidészig és Ptolemaioszig, addig, ahonnét már töretlenül folytatható lesz a

késő középkori-reneszánsz asztronómiában és a koraújkori matematikában. A főszöveghez

csatolt  három függelék pedig kiemel  három, a régebbi  és a mai  tudománytörténet-írásban

lényegében megoldottnak vélt neuralgikus témakört (Theaitetos „matematikája”, az Euklidész

előtti  arányelmélet,  az  Elemek „geometrikus  algebrája”)  melyek  az  Entfaltung

megvilágításában merőben másként  látszanak,  de mivel  nem tartoznak szigorúan a  könyv

főirányába,  (amit  „Az  asztronómia  hozadéka”,  „A  zeneelmélet  és  az  arányok”,  „A

matematikai  irracionalitás”  és  „A  geometria  euklidészi  rendszere”  főcímek  jelölnek  ki),

függelékbe kerülnek, oldalágként vagy pedig további kutatásokra váró irányok gyanánt. Az

Anfänge egykori Appendixe pedig bekerült „A matematikai irracionalitás” főcím alá, végleg a

tudománytörténeti  legendák  körébe  sorolva  a  Theodórosz  elméletét  „tökéletesítő”

Theaitetoszról  és  a  négyzetátló  összemérhetetlenségének  a  felfedezése  által  kiváltott

„botrányról” szóló tudós fejtegetéseket.

„Az  előző  fejezetekben  tárgyalt  területgeometria  (Flächengeometrie)  –  kezdődik  „A

matematikai irracionalitás kronológiája” című fejezet – olyan problémákat oldott meg, melyek

elsősorban  az  arányelméletben  és  az  inkommenzurabilitás  felfedezésével  kapcsolatban

merültek  fel.  A  harmadik  és  a  negyedik  arányost  a  területparabolával  szerkesztették,  a

középarányos  különféle  formáit  az  elliptikus  és  hiperbolikus  területillesztéssel.”81 A

dynasthiai és  a  dynamis terminusok  jelentésének  megfejtésével  nyert  tudománytörténeti

eredmények  ismertetése  után  pedig  így  összegez:  „Az  inkommenzurabilitás  tanának  az  a

fejlődési foka, amely az Elemek X. könyvében megjelenik, mindenesetre későbbi mint maga a

dynamis fogalom  és  az  itt  tárgyalt  területgeometria  –  eltekintve  természetesen  a

területgeometria Apollóniosz általi még későbbi alkalmazásától.”82 Önkéntelenül újból Karl

Reinhardt jut az ember eszébe: „Wer nur begeistert sein, wer aus den Quellen trinken will, der

80 Szabó, Árpád: Die Entfaltung der griechischen Mathematik. p. 13.
81 Uo. p. 290.
82 Uo. p. 296.



greife nicht zu diesem Buch, in dem um alles immer nur herumgeredet, alles Unmittelbare

umgebrochen, immer vor Türen gefürt wird, in die man nicht eintritt. Mit dem Unterschied

von anderen Büchern höchstens, dass darum gewusst wird.”83

A matematika filozófiájáról 1965-ben Londonban rendezett kongresszuson „Popper –

írja  egy 2001-ből  származó  tanulmány –  hozzászólt  Szabó téziséhez,  miszerint  Euklidész

axiomatikus  módszere  az  eleata  filozófusok dialektikájából  származott.  Popper  (eredetileg

1952-es) sejtése nem volt összeegyeztethetetlen Szabóéval, de a hangsúlyt elsősorban arra a

problémára helyezte,  amit  az  Elemek megold.  Ez  a  probléma  az  inkommenzurabilitás

felfedezése  volt,  amiből  kiderült,  hogy  a  Pythagoreusok  kísérlete  a  világ  megértésére

természetes  egész  számok  aritmetikája  alapján  soha  nem  sikerülhet.  Euklidész  könyve

megoldotta,  geometriával  helyettesítve az aritmetikát a kozmológia alapja  gyanánt.  Így az

Elemek alapjában kozmológiai értekezés volt a végső geometriai »Elemekről«, melyekre a

világ felbontható.”84

Az  Elemek – derült  ki  Szabó Árpád sok évtizedes türelmes,  tüzetes vizsgálataiból –

valamiképpen  csakugyan  „kozmológiai”  könyv,  ha  nem  is  úgy,  mint  1965-ben  Sir  Karl

sejtette.  Kozmológiai  könyv  közvetlenebb,  alkalmazott  (vagy  amolyan  kvázi-lakatosi

„quasiempirical”)  értelemben:  a  gnómón-világképhez  (és  a  szögtáblázatokhoz)  szükséges

geometria kidolgozásával. Ami pedig a „problémát” illeti, az a  dynamis terminus technicus

jelentésének  megfejtésével  szinte  „magától”  feloldódott  a  területgeometria  szép  logikus

fejlődésében, ahogyan azt a Pythagoreusok – Eleaták-sugallta – „Múzsája” megkövetelte.

Az  Anfänge,  a  Das  geocentrische  Welbild,  az  Entfaltung a  század  néhány

megkerülhetetlen  tudománytörténeti-tudományfilozófiai  művéhez  tartozik,  s  a  szakma

legelsői  közt  jelölik  ki  Szabó  Árpád  helyét.  De  a  professzor  arcképéhez  szervesen

hozzátartoznak  irodalomtörténeti,  nyelvészeti,  ókortörténeti  munkái;  a  magyar  irodalom

legnagyobbjaihoz  méltó  nyelven  megírt  ismeretterjesztő,  felvilágosító,  ifjúsági  könyvei;

világos nyelvi és szakmai megfogalmazásukkal tündöklő tankönyvei. Programként, de akár

hitvallásként  is  felfogható,  amit  az  általa  létrehozni  segített  és  lelkesen  patronált  Magyar

Tudománytörténeti Intézet szerkesztésében megjelent felsőoktatási segédkönyvének, remekbe

sikerült A görög matematikának előszavában írt: 

83 Reinhardt: Von Werken… p. 8. Szabó Árpád két előző mondattal együtt idézi a Vermächtnis der Antikeről írt
recenziójában, lásd: Deutsche Literaturzeitung 82 (1961) pp. 219–220.
84 Glas, Eduard: The „Popperian Programme” and Mathematics. Part II. From Quasi-Empiricism to Mathematical
Researche Programme. = Studies in History and Philosophy of Science Part A. 32 (2001) pp. 355–376.



„Ne feledjük: a tudomány egy-egy eredményének történeti vizsgálata teljesebbé teheti a

megértést  a szakma határain túl  is.”85 Tekinthető akár  szellemi örökség gyanánt;  jó  lenne

hinni, hogy a szakma határain túl is. 

Szabó  Árpád  2001.  szeptember  13-án,  életének  88.  évében  hunyt  el,  hirtelen  és

váratlanul.  Mintha  néki  is  a  thébai  Teiresziász  lelke  jósolta  volna  meg,  mint  kedves

Odüsszeuszának: „…A tengerről jő majd a halálod /gyöngéden közelít  hozzád, és könnyű

öregség/ végén sújt csak rád…”

85 Szabó  Árpád:  A  görög  matematika.  Tudománytörténeti  visszapillantás.  Sajtó  alá  rend.:  Gazda  István.
Piliscsaba  –  Bp.,  1997.  Magyar  Tudománytörténeti  Intézet  –  Tájak–Korok–Múzeumok  Egyesület.  195  p.
(Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 4) (az idézett rész: p. 7.) A kötet Szabó Árpád következő írásait
tartalmazza: Hogyan lett a matematika deduktív tudománnyá?, A görög matematika definíciós-axiomatikus alapjai,
A „négyzetérték” fogalma és az ún. „geometriai közép”, Euklidész Elemei, A matematika alapjainak euklidészi
terminusai. – A kötet előszava ismét megjelent: Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára. Bp.,
2013. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 205–206. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 100.) (–
a szerk. kieg.)



MEGÉRTETLENÜL MEGÉRTENI!

Három magyar tanár: Karácsony Sándor, Németh László, Szabó Árpád86

Keresve se lehetne másfélébb embereket találni,  mondhatja, aki ismerte az említett  bárom

nagy tanárt. Már csak külsőre is: Sándor bácsiból egymagából kitellett volna a másik kettő,

Németh László kétszer is,  amilyen sovány volt  vásárhelyi tanársága idején.  De belülről is

három  külön  világ  volt  a  három  ember;  ezt  ők  maguk  is  pontosan  érezték,  s  minden

közeledési-közelítési  kísérlet  hiábavalónak  bizonyult  közöttük,  ha  különbözőségük  nyílt

ellentétekbe nem is igen csapott át. Ellenkezőleg: ha tartózkodással is, de becsülték egymást:

nyíltan elismerték – kivált kritikus pillanatokban – a másik értékeit.

Pedig  ezek  az  értékek  –  látszatra  legalábbis  –  merőben  különböztek  egymástól.

Karácsony Sándor  –  a  magyar  népi  nyelv  biblikus  mélységeire  épített  filozófiájában  –  a

hagyományos  paraszti  életrendben  gyökerező  modern  létértelmezést  teremtett;  valósággal

Bartók és Kodály művészetének episztemológiai-ontológiai megfelelőjét. Németh László az

európai  szellem elit-eszméinek  a  fényeivel  világította  át  a  többnyire  lustán  mozduló,  de

emberséggel és értelemmel teli magyar mélységeket. (Ez volt végtére is az annyit gyalázott

Kisebbségben programja.) Szabó Árpád (nem utolsósorban épp a  Kisebbségben ellen) egész

életművével  azt  bizonyította,  hogy  a  magyar  észjárás  nem  valami  (megrovandó  vagy

eszményítendő) különlegesség, hanem a világ nagy gondolkodás-spektrumának szerves része,

amely ugyanolyan természetességgel és magától érthetően mozog a szellem nemzetközi nagy

porondján, mint Bartók és Kodály muzsikája. Ha tetszik úgy is mondhatjuk, egy időtlenített és

tértelenített „Keletiség”, egy „tejtestvériséggel” telített „közép-európaiság” és egy semmiféle

megkülönböztető  jelzőt  nem  igénylő  „nyugatiság”  eszménye  vagy  utópiája  bontotta  ki  a

három nagy gondolkozóban a maga merőben különböző, valamiképpen komplementer színeit.

Mindez persze így roppant elnagyolt és sokkal bővebb kifejtést kívánna; minket azonban most

csak a  különbség regisztrálása érdekel,  s  az,  hogy ennek ellenére a  három tanár  nevelési

elveiben és gyakorlatában milyen sok a rokon vonás.

Ennek  a  rokonságnak,  ha  nem  is  magyarázatául,  de  hátteréül  mindenekelőtt  a  kor

említendő, melyben gondolkodásuk megérett, illetve – lévén három különböző generációról

86 Forrás: Vekerdi László: Megértetlenül megérteni! Három magyar tanár – Karácsony Sándor, Németh László,
Szabó Árpád. = Napjaink 29 (1990) No. 4. pp. 38–39.



van szó – csírázott. Ezt a kort, a két világháború közötti kort sokáig szőröstül-bőröstül elítélni

és szidni illett, ma pedig egyre több vonásban szinte eszményi állapotként kezd imponálni

nemcsak az utána következő Rákosi-diktatúrához, de még a későbbi és némi tudálékossággal

a  „paternalista”-ként  elmarasztalt  szocializmushoz  képest  is.  A  maga  szimplifikáló

sommásságában mindkét nézet egyformán téves. Politikailag (legalábbis ami vezetést illeti)

maradi  és  sok  tekintetben  gazdaságilag  pedig  többnyire  (a  többségnek  mindenesetre)

nyomorúságos  világ  volt  a  harmincas  és  (vegyük hozzá,  noha a  változásoknak megfelelő

fenntartásokkal) negyvenes évek világa. Ám ez az alig egy-két évtized szellemi tekintetben a

magyar  kultúra  egyik  legragyogóbb  (azóta  még  csak  meg  se  közelített)  korszaka  volt,

melynek fényét tán még az is fokozta, hogy gyakran tudatosan és merészen szembeszegült a

maradi politikai vezetéssel és felelősen számolt a szorongató – főként a falusi és a pusztai –

nyomorúsággal. Ez a páratlan szellemi virágzás és felelősségtudat volt a magyar nevelés igazi

aranyfedezete, nem Klebelsberg újabban újból agyondicsért művelődéspolitikája. Klebelsberg

mindössze tudta tárcája költségvetési kötelességeit, a művelődéspolitika pedig nem föltétlenül

akadályozta a művelődést – bár ha újabb tapasztalatainkat tekintjük, ez tán önmagában sem

kevés. Annyit mindenesetre elért, hogy tanárnak lenni ne legyen sajnálatra méltó és kerülendő

foglalkozás.

S ekkor a művelődés, amelyben természetesen és szükségképpen kulcspozíciót foglal el

a  tanár,  szinte  önmagától  helyére  teszi  az  iskolát.  Karácsony,  Németh  és  Szabó

pedagógiájában nemcsak egyaránt fontos szerep jut az iskolának, de – nagyjából hasonlóan

képzelik is el ezt a szerepet. Karácsony a maga Kanton nevelkedett népi értékrendszerében az

iskolát „a nevelés tér-a-priori-ja”-ként definiálta, ahol az ifjúság, „a nevelés idő-a-priori-ja” a

maga létfeltételeinek megfelelően foglalhatja el a helyét a társadalom viszonyrendszerében.

Azaz  az  iskola  nem  „felkészülés  az  életre”,  nem  holmi  társadalomtól  elkülönített

„gyakorlópálya”, ahol a létfenntartás küzdelmeitől mentesen sajátíthatják el  a nebulók egy

majdani viselkedés és közösségi megfelelés elemeit és tudáskövetelményeit. Nem, az iskola –

Németh László szavával – „élet-darab”, az egész társadalom szerves és kiszakíthatatlan része,

ahol  diákok  és  tanárok  együtt  dolgoznak  egy  különleges  társadalmi  funkció,  a  kollektív

tudásmegőrzés  és  tudásgyarapítás  megvalósításán.  Az  ehhez  szükséges  eljárások  persze

erősen különbözőek elemitől egyetemig, amint a tudás elsajátításában és gyarapításában is

merőben más és más hangsúly jut a felsőoktatás felé haladva, a jól kipróbált biztos elemeknek

és  az  új  felismerésekre  való  inspirálásnak;  ám  a  különbségek  ellenére  a  jó  iskoláztatás

egyetlen  nagy  kontinuum,  ahol  a  professzor  tanítását  csakis  a  maga  új  eredményei

hitelesíthetik, és ahol a maga módján az elemi iskolai tanító is professzor, azaz a szó eredeti



értelmében hitvalló, aki – nem szavaival persze, hanem tettekben – naponként vall a tudás és a

tanulás értelméről. A tanulás nehéz munkája ugyanis csak így elszenvedhető. Mert a tanulás

nem játék, s ha öröm olykor fakadhat is belőle, mégpedig úgy lehet a legtisztább, könnyűvé

semmiképpen se tehető, semmiféle pszichológiai és módszertani ravaszkodással. A diák dolga

ugyanolyan kemény munka, akár az esztergályosé, vagy a kutató tudósé. A jó pap persze

holtig  tanul,  ám  csak  akkor,  ha  gyermek-  és  ifjúkorában  nem  mulasztotta  el  –  nem

mulasztatták el  vele  – megtanulni  a  tanulás művészetét.  Ezért  mondja Karácsony Sándor,

hogy a tanulás a nevelés klasszikus módja, ezért érezte Németh László igazán és úgy lehet

egyedül boldognak – mert hasznosnak – magát a tanári katedrán, és ezért követte negyvenhat-

negyvenhét  hosszú  fényes  őszében-tavaszában  az  órák  után  végig  a  Simonyi  úton  és  a

Péterfián  a  klasszikus  görög  irodalom  szépségeit  a  magyar  segítségével  bogozó  Szabó

Árpádot az Egyetemtől lakásáig, és sokszor azon is túl, a tudni vágyó diákok kicsi serege. A

nevelés-művelődés  klasszikus  módja  a  tanulás,  csakis  tanulás  árán  juthatunk  létünket

meghatározó és életünket megszépítő tudáshoz, a nemzet emelkedése így végeredményben a

tanulást tömegesen közvetítő iskolán áll,  vagy bukik. A három tanár voltaképpen egyetlen

nagy  gondolat  más-más  aspektusát  hangsúlyozta,  illetve  valósította  meg  írásaiban  és

mindennapi gyakorlatával.

De ahogy a tanulás – hangsúlyozzuk ezt nyomatékkal, már csak a különféle „játékos”,

„munkáltató”, „ráhagyó” és egyéb agyafúrt pszichológiai módszerek mai divatja miatt is –

munka, mégpedig kemény és céltudatos munka, ugyanúgy az a tanítás is, már csak azért is,

mert  egyebek  közt  vég  nélküli  tanulás.  Németh  László  sokszor  elmesélte,  milyen

buzgalommal készült – olykor csak néhány leckével megelőzve diákjait – vásárhelyi óráira, és

maga is ezekből az órákból tanulta meg az egész újkori civilizáció másféle, új, egész későbbi

gondolkozását meghatározó szemléletét. Ekkor, a készülés során ötlött szemébe az analízis

centrális szerepe, s a vásárhelyi órák tapasztalata – Grezsa tanár úr mintaszerű elemzéseiből

tudjuk – még a drámaíró műhelyét se hagyta érintetlenül, s még a Galilei fennkölt soraiban is

kamatozódott.  Németh  maga  ezt  a  vásárhelyi  tanulási  periódusát  „második  Tanú”-ként

jellemezte,  s  ha a  tájékozódás  intenzitását  és  sokféleségét  tekintve a  jellemzés csakugyan

találó is, ezen a második Tanú-n új színként fedezhetők fel a tanítás, az órákra való rendszeres

készülés, a szorgos tanári munka nyomai. Valahogyan rendszeresebb és mértéktartóbb ez a

második Tanú; kizárólagosan az érvelésre és elemzésre épít, s bár nyelve – akár az elsőé –

most is ragyogóan szép és kifejező, semmit sem bíz többé stiláris sziporkázásra és túlfeszített

metaforákra.  A jó tanár  felelőssége  érződik  ezeken az  esszéken,  az  a  fajta  permanens  és

előzékeny ügyelés a másik ember autonómiájára, amit Karácsony Sándor mindenféle emberi



és kiváltképpen a diák-tanár viszonyulás alapjaként határozott meg. Össze ne tévesszük ezt a

viszonyulást egyszerűen az érthetőségre törekvéssel; bár ezt is magában foglalja, kétségkívül.

Sokkal többről van itt szó. A diák teljes értékű emberként, autonóm lényként való kezelése

ugyanis  mindenekelőtt  –  tanította  Karácsony  –  szabadságra  nevelést  jelent,  és  csak  a

szabadságra nevelés lehet az ifjúság problémájának megoldása. Csak a szabadságra nevelt

gyermek  illetve  ifjú  élhet  teljes  jogú  emberként  a  társadalomban.  Szabadság  alatt  persze

egyáltalában  nem  a  szabadjára  engedettség  értendő,  még  csak  nem  is  a  cserkészet

megválogatott baráti köre, vagy bármilyen irányított ifjúsági mozgalom mégoly nagylelkűen

meghatározott  önkormányzata.  „Csak  életközösségben  lehet  életközösségre  nevelni.

Körülbelül ez az egyetlen igazság a szabadságra nevelés egyetlen paragrafusa.” Márpedig „az

életközösség adva van. Az iskolában és a családban egyaránt adva van. Nincs szükségünk

külön apparátusra. Egyetlen elvre van szükségünk; hogy az önmagától adott közösség adja

módszeresen a formát és hogy a valóságos élet szolgáltassa a tartalmat. Csak így válhatik az

együttélés esetleges, néha kényszerű adottsága közösséggé, s csak abban az egy esetben lesz

az valóban az élet közössége.” Épp egy efféle „életközösség” nevelő hatását írja le Németh

László  az  Égető  Eszter-ben,  család  és  iskola  tekintetében  egyaránt;  az  összefoglaló  a

nyolcadikban pedig külön hangsúlyozza – ahogyan Németh nevezte – a „valóságra nevelés”

nélkülözhetetlenségét,  s  gyakorlatban  is  bemutatja  Németh  tanár  úr  ez  irányú

műhelymunkáját.  Ami pedig Szabó Árpádot  illeti,  ő  a német hübrisz fennen virágzása és

dúlása  közepette  az  athéni  birodalom  sorsának  és  bukásának  időtlen  értelmezésével

figyelmeztetett  minden  nagyhatalmi  mámor  kegyetlen  dőreségére.  Mert  sokfélék  a

szabadságra nevelés útjai,  de mindenképpen a másik ember autonómiájának a tisztelete az

alapja.

Éppen ezért nincsenek is az ilyen nevelésnek valamiféle pedagógiai vagy pszichológiai

módszerben összegezhető szabályai. Pontosan a három nagy tanár szellemében mondotta az

elébb Hudy tanár úr, hogy olyan a tanítás, mint a verselés: a legjobb rímeket az alkalom, az

elcsípett véletlen dobja oda. Ám a kínálkozó véletlent csak az tudja nyakon csípni, aki érti és

tiszteli  a  véletlenek  szabad  játékából  felgomolygó  életet.  Az  értelmiség  hivatása  –

hangsúlyozta Németh László szellemében Hudy Endre – megértetlenül megérteni. Ma, mikor

annyi felől, s annyi látványos egyenruhában tör ránk a nyílt és burkolt értelemellenesség, nem

árt – bár valószínűleg hiábavaló – nyomatékkal figyelmeztetni rá, hogy a három nagy tanár

mennyire  értelem-párti  volt.  „Fényükkel  fordulnak  a  tekintetek  felénk  –  írja  Karácsony

Sándor  a  nevelő  felelősségéről.  –  Reánk  hallgatnak,  tőlünk várják  a  titkok  magyarázatát.

Félnek a titokzatos élettől. De mi hasztalan magyarázkodunk, a magunk nyelvét beszéljük,



nem az övéket, nem értik a szavunkat. Tanításunk nyomán nem élet fakad, hanem sokszor

pusztulás és halál.” A megértés esélyeit  felváltja a felelősségáthárítás,  a  kiábrándultság,  a

fásultság, a mindent kimagyarázó ideológia. És elsősorban ezek, nem a mítoszok az értelem

fő-fő ellenségei. A mítoszok ugyanúgy az értetem termékei, akár a matematikai képletek, s

adott időben a közösségekben ugyanúgy a megértést szolgálhatják. A megértést elsősorban az

önmagukba zárt és egymással áthatolhatatlanul szembeszegülő ideológiák gátolják. És itt nem

segít  semmiféle jó szándék, semmiféle szeretet.  Hányszor elemlegette Karácsony az egész

pedagógia jelképeként az Erlkönig-et, ahogyan a hosszú éjszakai lovaglásban a rémeket látó

beteg gyermeket addig nyugtatja józan, felnőtt érvekkel az apa, míg  In seinen Armen das

Kind  war  tot.  Azaz  az  értelem  nem  egyszerűen  a  józan  érvek,  hanem  sokkal  inkább  a

megértés kérdése; eleve és szükségképpen viszonyulás. S a nevelő munkáját  különlegesen

megnehezíti,  hogy  a  gyermekek  merőben  másféle  világlátásához  és  nyelvéhez  kell

viszonyulnia, miközben természetesen nem hazudhat, nem kezdhet el – mint jószándékúan

ostoba gyermek-irodalmunk teszi – gügyögni, hanem meg kell őriznie saját nyelvét és világát.

De meg kell  értetnie magát,  és ehhez meg kell  értenie a gyermeket.  De nem kell modern

pszichológusként  „empátiáskodva”  azonosulnia  a  gyermekek világával,  a  jó  iskolában két

külön  autonóm  világ  szembesül  egymással,  és  szövetkezik  egy  magasabb  cél,  a  tanulás

érdekében. Ezért minden, önkínzás, ének… Vagy ahogyan Németh László írta: „Az iskolának

mesterséges  »életdarab«-nak  kell  lennie,  mely  az  egész  életet  sűríti  magába,  az  oktatás

céljaira  leegyszerűsítve,  s  áttekinthetővé  téve.  A  régi  iskola  vár  volt,  a  kapujába  érkező

kisdiákot sokszor valóságos falak figyelmeztették, hogy valami másnak, felsőbb rendűnek az

erődítményébe ér, ahol, mint a templomban, életfölöttivel, a »Tudással« érintkezhetik. A jövő

iskolája sokkal inkább olyan benyomást kelt, mint a realista színpad; a néző azt hiszi, egy

darab valóságos,  véletlen életet  lesett  meg, mindennapi emberek társalgását,  s csak fokról

fokra  jön rá,  hogy ezt  az  életdarabot  magasabb cél  szerint  választották  és  preparálták ki,

véletlenei mögött szimbólumok rögzítik a szabályszerűt, szereplői mögött egy-egy szétnyíló

életsáv van, mellyel a világ egy-egy aspektusa jön be az egyszerű szobába.” Kell-e mondani,

hogy  ez  a  jövő  ma  távolabbi,  mint  a  hatvanas  években,  amikor  Németh  nagy

művelődéspolitikai utópiáját írta egy szocialista XVIII. századról? A mai iskola ha valamihez,

hát  inkább egy rockoperához hasonlít,  ahol  a  szereplők elénekelnek egymás feje  felett  és

eszeveszett hangerővel pótolják az értelmet. S közben természetesen kiforgatják, elferdítik,

meggyalázzák (hivatalos és alternatív pedagógok egyaránt) a nyelvet, aminek mind a három

nagy tanár olyan nagy és centrális jelentőséget tulajdonított a nevelésben.



Nem  véletlenül,  hiszen  a  nyelv  a  megértés  és  a  megismerés  elsődleges  eszköze.

Karácsony  Sándor,  aki  maga  is  nyelvész  és  Gombocz  Zoltán  tanítványa  volt,  egész

neveléselméletét  a  magyar  nyelv  grammatikai-jelentéstani  szerkezetének  gondos

tanulmányozására alapozta, a nyelvi struktúrákban tükröződő észjárás filozófiai-társaslogikai

vizsgálatával jelölte ki azokat a kereteket, amelyekben megelevenedhetnek a holt szavak és

létrejöhet  a  jelentés  csodája.  Németh László inkább a történész szemszögéből  közelített  a

nyelvhez:  kulcsként  tekintette,  mellyel  be  lehet  nyitni  egy-egy  kultúra  kincsesházába.  A

klasszika-filológus  Szabó  Árpádnak  a  nyelv  mindenekelőtt  forrásul  szolgált  originális

kutatásaihoz:  a  szavakban  lerakódott  jelentések  felfejtésével  sikerült  egészen  új  oldaláról

megvilágítania a görög gondolkozás és tudomány kezdeteit.  De a három különböző irányú

megközelítés egyaránt a nyelv centrális jelentőségét hangsúlyozta; a nevelésben kiváltképp az

anyanyelvét.  Karácsony  Sándor  nagy neveléselméleti  megalapozásában  külön  könyvet  írt

róla,  Németh  –  tán  inkább  Gulyás  Pál  mintsem  Karácsony  hatására  –  létünk  és

fennmaradásunk alapjaként jelölte ki a tiszta, szép magyar nyelvet (Kazinczyra is elsősorban a

nyelv elcsúfítása miatt haragudott).  Szabó Árpád pedig a tudós drága idejéből nem sajnált

éveket elvenni, hogy gyönyörű magyar nyelven mesélhessen ifjaknak (és ifjúságukból valamit

megőrzött idősebbeknek) Homéroszról, antik mítoszokról, görög hősökről, római jellemekről.

Tudták  és  hirdették  mind  a  hárman,  hogy  bármiféle  nevelés  alapja  és  médiuma  csak  a

romlatlan, régi szépségében megőrzött nyelv lehet. 1956 őszén a Petőfi-Kör egyik gólyavári

ülésén  Szabó  Árpád  szenvedélyesen  okos  felszólalásában  a  magyar  nyelv  páratlan  nagy

mestereként méltatta Karácsony Sándort, akivel egyébként – ismételjük meg – sok mindenben

nem értett egyet. Néhány nappal később mutatták be a Katona József színházban Benedek

András rendezésében Németh László Galilei-jét, amelyben önmagunkra találásunk örömének

egyik eszköze épp az újból teljes tisztaságában felragyogtatott anyanyelv volt.

A három nagy tanár közül egyedül Karácsony tanított iskolában, jóformán egész életén

át; őt csak élete vége felé fosztották meg katedrájától, bele is halt aztán nemsokára. Németh

László sokszor elmesélte, hogyan szorult ki az „óraadók királyságá”-ból. Szabó Árpád 1957

óta nem taníthatott magyar egyetemen; de időnként német, amerikai, japán diákok élvezhették

itthon gondosan felépített és eredeti felismerésekkel csillogó kollégiumait és szemináriumait.

Egy darabka magyar történelem; hisz a maga módján hány tanár sorsa – szerényebb szinten –

így vagy úgy az övékéhez hasonló! Hogyan is mondotta Hudy tanár úr? – Az értelmiség dolga

megértetlenül megérteni. Vagy ahogyan Gulyás Pál írta Professzor Németh Lászlónak, mikor

elütötték a felkínált debreceni katedrától:



„Nem kell minékünk egyetem,

a mi egyetemünk az esték,

a mi hazánk Ó-Debrecen,

hazánk az Ó-Egyetemesség.

Az országúton fut a pályánk,

akácok alabárdjai

őrködnek perceink halálán,

az új percet megváltani.

Mi minden pillanatban holtan

bukunk le s fölemelkedünk

minden pillanatban a porban

s a holdvilágtól ég kezünk.

Visszük a túlvilági lángot,

s hallgatjuk tört szívünk zaját,

visszük az épülő világot.

visszük Plátót, az ideát.

Nem kell minékünk egyetem,

bennünk az esti üzenet forr,

minden fűszál nekünk terem,

mi a fűben vagyunk professzor…”



TÓTH BÉLA A DEBRECENI RÉZMETSZŐ DIÁKOKRÓL87

Addig-addig  marasztalgattuk  elfele  művelődéstörténet-írásunkat  krónikus  irodalom-

központúságáért, hogy lassanként már észre se igen vesszük, ha valaki máshonnét, nem az

irodalom felől  közelít  kultúránkhoz.  Historiográfiánk  –  úgy mondják  –  rég  levetette  már

hagyományos  vers-  és  csata-centrikusságát,  hanem  azért  a  nagy  témák,  a  szívet-bukszát

melengető  megrendelések  máig  poéták,  politikusok,  csaták  fölidézése  körül  forognak.

Közművelődésünk olyan szellemóriása (épp Tóth Béla türelmes kutatásai igazolják, hogy nem

túlzó ez a szó), mint Maróthi György, máig várja a róla szóló monográfia kiadását,88 s ugyan

melyik menő írónknak jutna eszébe drámát kanyarítani mondjuk a rézmetsző diákokról?

Pedig  egyikük-másikuk  élete,  leginkább  tán  az  egész  rézmetsző-vállalkozásban

kulcsszerepet játszó Erőss Gáboré, kész dráma szinte, úgy ahogy van. Igaz, hogy Erőss fiatal

életét nem holmi látványos csata, még csak nem is Habsburg álnokság, hanem a lassanként

köréje fonódó jóféle honi értetlenség s közöny őrölte meg. Szívfájdító például még ma is az a

lekicsinylő  hang,  ahogyan  a  honi  kultúraszervezés  nagy  korifeusa  Kazinczy  bánik  vele:

„»Betűji nem jól állanak egymás mellett. A’ cursivok ’s a’ németek kimondhatatlanul rútak«.

Az sem tetszik neki,  hogy Erőss a rézmetszés és a nyomdászat között  ingadozik,  s egyik

mesterséget sem hajtja a tökéletességig.” Csakugyan nem? Mit jelenthetett  Kazinczynak a

„tökéletesség”?

Nézegeti az ember gyönyörködve a szépen reprodukált térképeket. amiket Erőss Gábor

az 1804. évi „Oskolai Magyar Új Átlás”-ba metszett. Vagy az ábrákat Szentgyörgyi József

debreceni  orvosdoktor  „A’  leg-nevezetesebb  természeti  dolgok’  esméretei”89 című

tankönyvéhez. Vagy a könyv kéziratban maradt, növényvilágot tárgyaló II. részéhez készült –

ez idáig ismeretlen – metszeteket, melyeknek lemezeit (az I. kötet ugyancsak elveszettnek hitt

réztábláival  együtt)  Tóth Béla találta  meg a sárospataki  Nagykönyvtárban,  s  ugyancsak ő

bukkant reá lenyomataikra is a debreceni Kollégium könyvtárában. Nos, az. állatábrázolások

kétségkívül nem hasonlíthatók Buffon  Természethistóriájának híresen szép képeihez, de tán

még  –  a  szintén  debreceni  rézmetsző  körökből  indult  –  Pethe  Ferenc  1815-ben  Bécsben

megjelent könyvének bájos ábráihoz sem. Könnyen összehasonlíthatja bárki, mert ezeket a

Bécsben készült metszeteket is reprodukálja Tóth Béla, Pethe Ferenc kollégiumi indulásának

87 Forrás: Vekerdi László: A debreceni rézmetsző diákok. Tóth Béla könyvéről. = Tiszatáj 31 (1977) No. 8. pp.
85–88.
88 Tóth Béla Maróthi-monográfiája azóta (1994) megjelent (– a szerk. megj.)
89 Debrecen, 1803.



s  hatásának  elemzése  és  értékelése  végett.  De  hát  ha  Erőss  Gábor  metszetei  nem  is

hasonlíthatók „tökéletességben” az említettekhez,  a XIX. század eleji  Debrecen se volt  se

Bécs,  se  Párizs.  Tóth  Béla  könyvének90 egyik  érdeme  éppen  az,  hogy  a  rézmetszők

munkásságát  a  város  lehetőségeinek,  igényeinek,  gazdasági  és  kulturális  körülményeinek

sokszorosan egymásra ható erőtereiben látja és láttatja. A diákok munkája mellett megmutatja

az  új  európai  műveltség-modellhez  több-kevesebb  ingadozással  igazodó  Kollégiumot,  a

Kollégium  megett  a  modellhez  elébb-utóbb  szükségképpen  szűknek  bizonyuló  várost,

Debrecen határain túl pedig a honi művelődés széles küzdőterét. És így a rajz- és a technikai

tudás fejlődésében követni és érzékeltetni tudja a kollektív észjárás finom s olykor meglepően

gyors változásait.

Így és ezért hallatlanul érdekes azután az a minőségi ugrás, ami az 1800-ban megjelent

„Oskolai  Új  Átlás”-tól,  a műhellyé  szerveződött  diákok első közös művétől elválasztja az

1804-es  „Oskolai  Magyar  Új  Átlás”-t.  „Ilyen  szép  formában  még  jelent  meg  atlasz

Magyarországon” – kommentálja az utóbbit Tóth Béla. s rögtön hozzáteszi, hogy nem ez az

egyedüli  érdeme, „hanem magyarnyelvűsége is.  Ez az első magyar nyelvű kézi atlasz”.  S

ilyenként szervesen illeszkedik abba a nagy tanulmányi reformba, ami a jozefinista idők óta

forrongásban tartotta a Kollégiumot. Tóth Béla tömören és pontosan összegezi, mi történt: A

XVIII. és XIX. század fordulóján „vált az ősi falak között olthatatlan erővé a felvilágosodás

lángja,  amelyet  még  Maróthi  gyújtott  meg.  Elsősorban  a  reálék,  a  gyakorlati,

természettudományi tárgyak előretörése, és az ún. nemzeti tárgyak, a magyar nyelv, magyar

történelem előtérbe helyezése, a II. József halála után felébredő nemzeti öntudat fokozódása

bizonyítja ezt. A Kollégium vezetősége és ifjúsága is ráébred az intézmény egyházi célokon

túlmutató művelődési és nemzeti jelentőségére. E törekvések nyomán 1791-től 1820-ig hat

methodus, ratio, azaz »tanterv és utasítás« váltja vagy egészíti ki egymást a főiskolában, hol

előrelendülve a korszerű törekvések útján, hol pedig a maradi erők nyomására kissé hátrálva,

de a végső összegezésben mégis pozitív eredménnyel,  mert  mint pl.  a Budai Ézsaiás által

kidolgozott 1804. évi »álmosdi tanterv« mutatja, 1791-től 1804-ig mintegy 30 tankönyv és

klasszikus író editiója került ki a kollégiumi tanárok kezéből s a városi nyomdából.” Ebbe a

sorozatba illeszkedik szervesen a rézmetsző diákok munkássága,  Budai Ézsaiás professzor

„vigyázása alatt” és Szombati István főbíró támogatásával.

Az  1804-es  Atlasz  azonban  több  volt  tankönyvnél.  Eljutott  messzire  a  Kollégium

hatósugarán túl, s „megjelenésekor nagy sikert aratott az ország szellemi vezetőinek körében”.

A kivételesen szép metszetek szinte ránézésre hitelesítik Tóth Béla – szövegekkel gondosan

90 Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp., 1976. Magyar Helikon. 87 p. (Magyar Tipográfia)



igazolt – véleményét, hogy az Atlasz megjelenése országos ügy volt. A sikerből némi anyagi

haszon is folydogált,  de nem annyi, hogy abból a metszők akárcsak egyike önálló műhely

megalapozására  gondolhatott  volna.  Csak  a  Kollégium  és  a  város  szellemi  és  anyagi

támogatása „tette  lehetővé,  hogy a  rézmetsző  ifjak  közül  a  legkitartóbbak 1812-ig együtt

maradhattak s dolgozhattak,  a Kollégium égisze alatt,  de valójában már egyre ritkábban a

Kollégiumnak. 1812-ben pedig bekövetkezett a társaság feloszlása. Ekkorra már csak ketten

maradtak: Erőss Gábor és Pap József.” Erőss, aki az országban többfelé próbált már nyomdát

szerezni,  megjárta  ez  ügyben  Bécset  is,  most  –  kiegyezvén  utolsó  társával  –  megpróbál

Debrecenben egyedül újra nyomtató-műhelyet  teremteni.  Ott  volt  hozzá a rengeteg anyag,

hiszen az 1811-es tűzvészben mind „öszve futott’ betűje, reze, ami 2 sajtójával együtt Fazekas

Mihálynál volt lerakva „a Fejér Ló körül, a hol őket is a szerentsétlenség az első ítéletbe érte”.

„Vállalkozása  azonban  most  sem sikerült.  A  folytonos  csalódás  és  részvétlenség  megtöri

akaraterejét, és végül ismét régi pártfogója, Révay Miklós salétromfőző házában húzza meg

magát  Debrecenben,  »miután  minden  jeles  próbatételeit  a  betűmetszésre,  öntésre,

nyomtatásra, sőt stereotypusra nézve is abba hagyta«. 1815-ben halt meg, 36 éves korában.

Rövid,  de  csalódásokban  gazdag  élete  ismét  eggyel  gyarapította  a  magyar  nyomdászat

tragikus  életű  hőseinek  sorát”  –  összegezi  Tóth  Béla  a  szegény  debreceni  rézmetsző-

nyomdász „tantalusi hosszú históriá”-ját.  Hová lettek a többiek? Többnyire „már régebben

tisztes polgári pályákra léptek”. Erőss János például, aki Csokonai Vitéz Mihály iskolatársa és

barátja volt, rektor lett majd lelkipásztor; a költő utóbb többször meglátogatta. „Kabai lelkész

korában festette Csokonainak azt az arcképét, mely Friedrich John által rézbe metszve Márton

József Csokonai-kiadásában91 megjelent.”

A rajztudás  azonban nem csupán feltételként  szerepelt  a  rézmetsző  diákok körében.

Tóth Béla föltárja s gondosan válogatott reprodukciókkal demonstrálja, hogy milyen jelentős

volt  a  munkájuk  a  debreceni  rajzoktatás  történetében.  „Az  adatokból  kiviláglik,  hogy  a

századforduló körüli  tantervváltozások során  a  rajz  1801-ben »szórakozás«-ból  tantárggyá

lépett elő.” Első tanítója Sárváry Pál volt, 1795-tó1 1839-ig a mathézis és fizika professzora.

Tanítványai  segítségével  két  szép  kötetet  adott  ki  „A’  rajzolás  mesterségének  kezdete”

címmel  (1804,  1807).  Ezekkel  a  kötetekkel  –  állapítja  meg  Tóth  Béla  –  jelentkezik

Debrecenben a klasszicista ízlés. Elterjesztésében azonban Sárváry és a Kollégium nem állott

egyedül, mert a helytartótanács rendelete alapján Debrecenben városi rajziskola nyílott. „A

rendelet  22  mesterség,  köztük  például  a  kőműves,  kőfaragó,  asztalos,  ács,  fazekas  ipari

tanulók  számára  kötelezővé  tette  a  rajztanulást,  s  mesterré  avatásukat  ahhoz  kötötte.

91 Bécs, 1816.



Debrecenben azonban az iskolát nemcsak ipari tanulók látogatták, hanem a Kollégium és a

helybeli piarista iskola növendékei is.” Az iskola első tanárául Kiss Sámuelt nevezték ki, aki

nemrégiben még maga is rézmetsző diák volt,  akárcsak utóda,  a rajziskolát  fölvirágoztató

Beregszászi Pál.

A  rézmetsző  hagyomány  ezen  „elágazása”  a  városi  rajziskolába  nagyon  lényeges

körülmény; Tóth Béla elsősorban azt tárja föl, hangsúlyozza, hogy az iskola első két vezetője

milyen  szervesen  folytatta  a  megelőző  rézmetsző  nemzedék  gyakorlatát  s  a  kollégiumi

rajzoktatás  szellemét.  Beregszászi  Pál  sikeres  rajztanításával  s  tankönyveivel  valósággal

Sárváry  professzor  programját  valósította  meg.  De  igen  jól  látja  Tóth  Béla,  az  iskola

gyökerein kívül, messzire elágazó hatását is. „Hogy meddig terjedt Beregszászi könyveinek a

hatása,  természetesen  nehéz  lenne  felmérni.  A  klasszicista  ízlés  Debrecen  19.  századi

építkezésére annyira rányomta bélyegét, mint talán egyetlen magyar városra sem, és ebben

Beregszászi  tanításának,  könyveinek  is  jelentős  szerepe  van.  De  kisugárzott  a  hatás  más

területre is: Beregszászi tanítványa volt Dohányosi József (1800?–1869?), a kiváló debreceni

asztalos is, aki a Nagytemplomban az Úrasztalát s a Kollégiumban a könyvtár és az oratórium

asztalosmunkáit  készítette.”  A  kollégiumi  rézmetszői  vagy  általánosabban  grafikai

hagyomány a XIX. századi Debrecenben végül is autochton művészi stílust teremtett.

Kazinczy  s  a  modern  művészettörténet-írás  lekicsinylő  véleményét  a  debreceni

rézmetsző  diákokról  s  utódaikról  Tóth  Béla  szép  könyve  mesterien  korrigálja.  Ám nem

elégszik meg ennyivel. „Munkásságukkal – írja összefoglalásképpen – olyan példáját adták a

tanárok és tanítványaik együttműködésének, amilyennel azóta sem találkoztunk … Atlaszokat

metszettek, földgömböt rajzoltak, tankönyveket illusztráltak, a nevelés korszerűbbé tételéhez

járultak  hozzá  nagymértékben  …  Térképrajzolói,  metszői  munkásságukkal  a  magyar

kartográfia megalapítói lettek, és soraikból utóbbinak – s egyáltalán a rézmetszésnek – olyan

nagysága nőtt  ki,  mint  Karacs  Ferenc.  Azzal  pedig,  hogy térképeikre  átültetik  az európai

térképművészet  korszerű  eredményeit,  azt  a  kollégiumi,  debreceni  hagyományt  folytatják,

mely »város népe«, diákjai és tanárai révén mindig utat, kaput nyitott az európai tudomány

vívmányainak: »Debrecen ó-kikötő, tájakat összekötő…«”

Szép  könyve  végén  joggal  emeli  meg  Tóth  Béla  Gulyás  Pál  Debrecent  köszöntő

versével  a  hangot.  Az  egész  honi  művelődés,  s  azon  belül  a  magyar  irodalomtörténet

szempontjából nélkülözhetetlen az,  amit  ő itt  Debrecen múltjából föltárt.  Nélkülözhetetlen

anyaga s szemlélete  miatt  egyaránt.  És időszerű is  – jóllehet  akaratán kívül  – szörnyen a

könyv:  igényt  képvisel,  melynek  a  nagyvárossá  növő  Debrecen  nem  mulaszthatja  el

megfelelni,  ha nem akar  méltatlanná válni  saját  múltjához.  Mert  ami  a  klasszicista  stílust



illeti,  a  nagyerdői  egyetem  igyekezett  ugyan  hasonulni  a  Kollégiumhoz,  de  él-e  például

professzorok és tanítványaik vagy akárcsak professzorok és ifjabb munkatársaik közt ma is az

a  példás  pedagógiai  együttműködés,  mint  a  rézmetszők  korában?  Egy-két  tanszéken

bizonyosan, ha nem is mindenütt.

A  kiadót  mindenesetre  külön  dicséret  illeti,  hogy  ezt  a  –  írjuk  csak  le  a  szót,

elkoptatottsága és finom tollú kritikusok fanyalgása ellenére is –  fontos könyvet ilyen szép

külsőben megjelentette. Bár lelne követőre, s jelennének meg a szemünk láttára kibontakozó

debreceni művelődéstörténeti – tán képviselői formális kapcsolata nélkül is használható a szó

– „iskola” munkái minél gyakrabban!



AKIK ELŐTTEM JÁRTAK

Mikó Imre kötetéről92

„Az önéletíró magát ajánlja, én önéletírás helyett ajánlom azokat, akik előttem jártak” – írja

kötete pár soros „Ajánlás”-ában Mikó Imre.93 Azt is megmondja mindjárt, hogyan kell ezt az

„előtte  járást”  érteni:  azokról  szóló  tanulmányait,  esszéit,  recenzióit  gyűjtötte  össze  a

kötetben,  akiknek  igyekezett  valamilyen  tekintetben  maga  is  „nyomába  lépni”.  Csakhogy

'Sakó  Istvántól,  Torockó  ezernyolcszáznegyvennyolcas  polgármesterétől  Benkő  Samuig

nagyon sok mindenkiről olvashatunk a könyvben; a „nyomok” sokfélék és sokfelé vezetnek:

hogyan  „követhetők”  hát?  Úgy,  hogy  ebben  az  eleven  és  természetes  sokféleségben

összhangot – s  nem egységet! – teremt az „előttem járás”; pontosan abban az értelemben,

ahogyan  Gáll  Ernő  megfogalmazta,  Gaál  Gábor  „napiparancsainak”  egyikére  hivatkozva,

melyben a nagy szerkesztő-ideológus „»a kézfogások csillagláncolatán keresztül« idézte fel a

romániai magyar literatúra nagy előzményeit, azokat az írókat, akik egymás kezét fogva az

időben, előttünk jártak…” Gáll Ernő  Tegnapi és mai önismeretéhez hasonlóan tehát Mikó

Imre  könyve  is  a  romániai  magyar  literatúra  és  élet  előzményeinek,  létének,  jellegének

kérdéseit firtatja; s mindkét kötet szerzője egyaránt vallja, hogy az irodalom jelenségei csakis

a gazdasági és társadalmi erők ismeretében, a teljes élet kontextusában érthetők meg.

De ezen az általános társadalomtudományi-szociológiai orientáción kívül még valami

specifikusabb összhang is rokonítja Gáll  Ernő és Mikó Imre egymás nyomában megjelent

tanulmányköteteit: a romániaiság elve és az a meggyőződés, hogy ez az elv csakis szocialista

hazában valósulhat meg, teljesedhet ki. „A fontos az – írja Mikó a Tegnapi és mai önismeretet

recenzeálva –, hogy egy lényeges vonás előtérbe állításával járul hozzá a »nemzetiségi tudat

itt  és  most«  meghatározásához,  s  ez  a  »kettős  elkötelezettség«.  Ha Jászi  a  nemzetiségek

sérelmi pluszáról írt az osztálytársadalomban, Gáli a szocialista nemzetiségi tudatban fedez

fel többletet, de nem sérelmi alapon: a szocialista nemzethez való baráti viszonyulást.”

Ez a kettős elkötelezettség determinálja a kötet minden írását, s az elszórt utalásokból

kivehetően, Mikó egész életét. Már diákkorában lemásolta Vasile Goldis (akiről a kötet egyik

szép  tanulmánya  szól)  1912-ben  megjelent  eligazító  és  eligazodást  kereső  művét  A

92 Forrás: Vekerdi László: Mikó Imre: Akik előttem jártak. = Tiszatáj 31 (1977) No. 3. pp. 76–79.
93 Lásd: Mikó Imre: Akik előttem jártak. Bukarest, 1976. Kriterion. 351 p. 



nemzetiségi kérdésről. Beke György itt is közölt interjújában pedig a nagy riporter kérdéseire

válaszolva azt hangsúlyozza, hogy indulásában s világnézete kialakításában Kós Károly, Gaál

Gábor, Antal Márk s a kortárs magyar irodalom nagyjai mellett milyen döntő szerep jutott Ion

Costeának, Dimitrie Gustinak, Emil Rakovitának. Mély és személyes rokonszenv fűti Valeriu

Bologáról  vázolt  portréját,  aki  a  mai  román  s  magyar  orvostörténetírásban  egyaránt

kulcshelyet foglal el. Jakabffy Elemérről írt fölfedező-elemző esszéjében pedig azt mutatja

meg,  „hogyan lett  a  magyar  nemzetállam megszállottjának,  Tisza  Istvánnak a  párthívéből

nemzetiségi politikus az 1918 utáni Romániában, és a népszövetségi politika híve”. S Mikó

kettős elkötelezettsége nem korlátozódik a jelenre és a közelmúltra.  „Egy Jókai-regényhős

1848-ban” című esszéjében, miközben mesterien interpretálja a hős alkotás Jókai-módszerét

és  szembesíti  a  valódi  'Sakó  István  alakjával,  folyton  érzékeli  és  értelmezi  ezt  a  sokkal

általánosabb  s  nagyobb  problematikát  is;  gondja  van  rá,  hogy  a  román-magyar

konfrontációkban  bemutassa  és  méltassa  a  románok  szempontjait,  a  tárgyalás  esélyeit,  a

megegyezés vagy akárcsak az egyezkedés előnyeit; fölvillantsa a helytörténeti rekonstrukció

mögött a két nép érdekét egyformán szolgáló megbékélés országos távlatait: „Tény az, hogy

ezekben a  hetekben,  pontosan július  14-én  kötötte  meg  Bălcescu  és  Kossuth  Szegeden  a

Projet  de  pacificationt,  és  elhatározták  egy  román  légió  felállítását,  amely  a  honvédség

oldalán az osztrák csapatok ellen fog harcolni. Amikor Prodan és Sakó Torockószentgyörgy

határában  kiegyezett,  Bălcescu  valahol  az  Érchegységben  volt,  útban  a  magyar  kormány

izenetével Avram Iancu felé. Tény az, hogy a forradalom ügye akkor már elveszett.”

A tények tisztelete Mikó esszéírásának jellegzetes vonása, s ez már egymagában is óvja

attól, hogy bármit túl egyszerűnek, a valóságosnál könnyebbnek tüntessen föl. Folyamatokat

ábrázol és teljességükben, szépítés, köntörfalazás nélkül. Még a szívének láthatóan kedves

Erdélyi  Fiatalokról  szólva  sem  enged  a  szigorból:  „sine  ira  et  studio”  állapítja  meg  az

indulását  és  egész  ifjúságát  determináló  folyóiratról,  hogy  „…elhalása  már  jóval  azelőtt

megindult, hogy a lap formailag is beszüntette volna megjelenését. A húszas-harmincas évek

viszonylagos  szélcsendje  után  olyan  idők  következtek,  amelyek  nem  tűrték  a  halogató

taktikát, naponta követelték az állásfoglalást, járhatatlanná tették a harmadik utat. S az 1930-

ban nyilvánosság elé lépő fiatalok, akiknek soraiban még együtt lehettek a jövő kommunistái

és  szélsőjobboldali  elemei,  szabadkőművesek  és  klerikálisok,  népiesek  és  urbánusok,  a

transzilván és a nacionalista felfogás hívei, az életbe kilépve ide vagy oda csatlakoztak, más-

más  mozgalmat  kezdeményeztek,  leszámolva  a  függetlenség  látszatával,  amely  az

elszigetelődéshez vezethetett.”

De már a vízválasztó késő harmincas–kora negyvenes évek előtt, sőt már az  Erdélyi



Fiatalok indulásakor érezhető a polarizálódás, és Mikó hűségesen regisztrálja is. Mert míg

egyrészt a két világháború közt fölcseperedett  nemzedék apáikétól merőben eltérő realista

szemléletét  hangsúlyozza,  másrészt  látja  jól,  hogy ez a  viszonylagos „nemzedéki  egység”

eleve  áthidalhatatlan  ellentéteket  takart:  „…a szellemi  vezérség  kérdésében  már  kezdettől

fogva  megoszlottak  a  vélemények.  Volt,  aki  nyíltan  kimondta:  »Csak  arról  a  nagyképű,

felülről való feltétlen társadalomszervezési hajlamról kell már egyszer végképpen leszokni,

hogy  a  nép  s  általában  az  úgynevezett  alsóbb  társadalmi  réteg  vezetése  feltétlenül  a

középosztályra (kiemelés  tőlem  M.  I.)  tartozik«.94 Ugyanez  a  gondolat  az  értelmiség

viszonylatában így hangzik: »Ennek az új történelmiségnek pedig az az új intellektuel ifjúság

lehet  építő  része,  amelyik  a  maga  hivatását  a  jövő  társadalmában  a  dolgozó  osztályok

érdekeinek értelmi szolgálatában találja fel.«”95

Ebben a szellemben – melynek rokonságát  a  magyarországi  népi  írók mozgalmával

találóan veszi észre s hangsúlyozza – írta meg Mikó Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés

című könyvét, ami „1932-ben, az Erdélyi Fiatalok falufüzeteinek negyedik köteteként jelent

meg, s a Korunk (Méliusz József) és a haladó román sajtó részéről is kedvező fogadtatásban

részesült”. Ez a könyv hívta fel Józsa Béla figyelmét Mikóra, aki a negyvenes évek elején az

Erdélyi Párt balszárnyának tagjaként parlamenti képviselő volt Budapesten. Józsa Béla 1943

nyarán és őszén három levelet juttatott el hozzá, s az ország egyre tragikusabbra s bajosabbra

forduló helyzetében metszően okos és megnyerően őszinte érveléssel figyelmeztette – könyve

haladó  megállapításaira  hivatkozva  –  Mikót  önként  vállalt  felelősségére  s  a  cselekvés

elodázhatatlanságára. A három Józsa Béla-levél közlése nyilvánvalóan gazdagítja és elmélyíti

a  nagy  kommunista  politikus  –  nálunk  leginkább  Nagy  István  hömpölygő  önéletrajz-

folyamából ismert – portréját;  a jelen kontextusban azonban az sem lényegtelen,  ahogyan

Mikó  ezeket  a  fénylő  dokumentumokat  közli:  mindenféle  hivalkodástól  és  álszerény

magamutogatástól mentesen, saját szerepét a mai megfigyelő objektivitására korlátozva, az

ügy  nagyságának  s  érdekének  rendelve  alá.  Ügyel,  hogy  reá  magára  szemernyi  érdem,

dicsőség  ne  eshessék.  Igazi  esszéíróként  tárgya  fölragyogtatására  figyel,  miközben  maga

világos árnyékban marad. Ezért kulcsesszé a kötetben a „Levélváltás Józsa Bélával 1943-ban”

tárgy s módszer tekintetében egyaránt. És tán megértet valamit abból a szívós nyugalomból,

ahogyan Mikó – Beke György interjújából sejthetően – hadifogság, fordítói gályapad, oktalan

mellőztetés közben s után mindig tette amit kellett.

Ki tudja, tán ez a sors is segítette, hogy ilyen közérthetően tud bemutatni alig ismert s

94 Rohonyi Vilmos: Az ifjúmunkásmentés kérdéséhez. = Erdélyi Fiatalok 2 (1931) No. 1. pp. 12–14. 
95 Mikó Imre: Az ifjúsági szervezkedés társadalmi iránya. = Erdélyi Fiatalok 1 (1930) No. 9–10. pp. 149–150. 



elhanyagolt jelenségeket s embereket. Lényeget s lelket megvilágító portréi közt mindenesetre

örvendetesen sok a máshonnét nem, vagy távolról sem ilyen jól megismerhető arc. Mert Mikó

sohasem  a  bennfentesek  és  a  „vájtszeműek”  kicsi  körének  ír;  esszéiből  az  is  hiteles

értesüléseket szerez, aki nem, vagy alig ismeri a „helyi” körülményeket (s kivájandó szép

szemeket).  Ki magyarázta meg például ilyen közérthetően mint Mikó, Lám Béla  A körön

kívüljének Kuncz Aladár Fekete kolostorához fogható, ám diametrálisan másféle nagyságát, s

ki mutatta meg barbár korokon átmentett vox humana-jában így az embert: a hadifoglyot, s a

Kolozsvár környéki hegyek útjait róvót egyaránt. Hát Jancsó Béláról, Jancsó Elemér zseniális

bátyjáról, aki oroszlánrészt vállalt a két világháború közti kor irodalomszervezésében, ugyan

mi  érdemlegeset  tudnánk  Mikó  nélkül?  Elavult  szóhasználatú  megnyilatkozásai  alapján

bizonyosan félreértenénk – legalábbis mi Magyarországon –, ha Mikó nem figyelmeztetne rá,

hogy „… nem a koronként változó jelentésű szavak csengéséből, hanem a mondanivalóból,

nem is a kiindulópontból, hanem a végkövetkeztetésből kell megítélni az írót, a kritikust, a

közélet  emberét”.  Jakabffy  Elemér  nemes  alakja  saját  liberális  eszmerendszerét  a

gyakorlatban messze túlhaladó – s évtizedekkel túlélő – személye is igencsak elveszne Mikó

Imre gondos, elemző tanulmánya nélkül; és Antal Márk rendkívüli hatásáról se lenne fogalma

a késői utódnak Mikó megelevenítő vallomása híján.

De nehogy azt higgye valaki, hogy Mikó Imre többé-kevésbé elfelejtett vagy félreértett

emberek és jelenségek megismertetésére „specializálja” magát! Lényeges eredeti mondandója

van néki közismert, s az irodalmi és tudományos élet sűrűjében élő alkotókról is.  Szabédi

László  dacos  és  nem  könnyen  érthető  arca  például  ezentúl  elképzelhetetlen  az  ő  baráti

kedvességgel és objektív szakszerűséggel megírt kommentárjai nélkül, s Jancsó Elemér nem

mindig könnyen olvasható publikációihoz is másként fog hozzá, aki Mikó esszéjéből értette

meg szerzőjük időszerűségét.  Szentimrei  Jenő sokáig csendre ítélt  önéletírását  is  másként

veszi kézbe az ember Mikó értő tanulmánya után.

Kelemen  Lajos  emléke  –  hála  kiváló  tanítványainak  –  ma  is  eleven,  de  Mikó  az

eszményítő s így olykor merevítő tanítványi tisztelettől függetlenül, a múltat megelevenítő és

láttató művészt méltányolja benne inkább, akinek a leveléből Móricz Zsigmond szó szerint

vett át poétai szépségű részletet A nagy fejedelembe. Mikó nem a mintaszerű levéltári kutatót

emeli ki, hanem azt, hogy „Lajos bácsi a történészeknek abból a régi fajtájából való volt, akik

még mindent a fejükben tároltak, nem céduláztak és nem kartotékoltak, hanem íróasztaluk

volt  jegyzeteik  lerakodóhelye”.  És  „forrásuk”  egész  szűkebb  pátriájuk,  mint  Kelemen

Lajosnak Kolozsvár, melynek történetét valóságos „szemtanú” gyanánt mesélte városnézésre

vezetett „peripatetikus szabadegyetemének”, évtizedeken át, míg maga is „élő műemlékké”



változott.

De Mikó rajzolta  meg legelevenebben Szabó T.  Attila  szellemi  portréját  is,  és  nem

rettent vissza a határozott általánosítástól, hogy a nagy professzor „hazai viszonyok között

meg tudta valósítani a romániai magyar tudós prototípusát”, mert „…életében megismétlődött

az  a  Csoma Sándor-i  példa,  hogy egy szegénylegény iparkodása  többet  tehet,  mint  amit

akadémiák támogatásával hivatalos úton el lehet érni. Ő maga egymagában egész intézményt

pótolt, mikor a kenyérkeresettől szabad idejében évtizedeken át körmölte cédulákra adatait,

miközben körülötte változott  a hatalom, bombázták Kolozsvárt,  költöztették a levéltárat,  s

kivágták  a  Sárosbükk fáit… Élő  lexikona ő  nemzetiségi  önismeretünknek.”  Aki  akárcsak

lapozgatott is a csodálatos Szótörténet Tárban, bizonyára méltányolni tudja a jellemzés tömör

szépségét.

A  portrék  és  recenziók  Mikó  könyvében  nagyívű  összegező  tanulmányokkal

váltakoznak; a jogi ideológiák történetéről s a jogász közéleti szerepéről szól az egyik, az új

Korunkról a másik, aztán mások a magyar-német irodalmi kapcsolatokról Romániában, az

orosz  irodalom tükröződéséről  a  két  világháború  közti  romániai  magyar  irodalomban,  az

értelmiség és szülőföld kapcsolatáról és így tovább. Egyetlen írást emelnék itt ki közülük, az

erdélyi magyar emlékirat-irodalom ismertetését, ezt is azért, mert befejező sorai mintegy az

egész  könyv  –  maga  is  egy különleges  „memoire”  –  summázataként  olvashatók:  „Ez  az

emlékiratokban tükröződő múlt lehet, hogy a nagy nemzeti múltakhoz képest szegényes, de

számunkra  felbecsülhetetlen,  mert  a  miénk,  nemzetiségi  tudatunk  egyik  tényezője.  Olyan

emberek életét tartalmazza, akik nagy alkotások helyett gyakran a legtöbbet szépen leélt és

leírt  életükkel  tették.  A  kiválóak  munkássága  pedig  átnyúlik  a  jelenbe,  és  magatartásra

ösztönöz,  mai  életünk  hatótényezőjévé  válik.  Nem  lezárt  fejezet,  hanem  fundamentum.

Hiszen  a  múlt  nem  mögöttünk  van,  hanem  alattunk.  Azon  állunk.”  Mikó  Imre

meggondolkoztató  könyvének  hála,  tán  ismét  valamivel  biztosabban  az  eddiginél.  Vagy

legalábbis messzibbre látva.



KINCSES MAGYARORSZÁG

Zolnay Lászlóról96

„A  tökéletes  szellemi  világtól  el  kellett  jutnunk  az  ember  tiszta

immanenciájáig,  mert  különben  sohasem lettünk  volna  képesek  kitörni  a

tudat  (a  szellemi  világ)  létszférájából,  nem  juthattunk  volna  el  a

társadalomelmélet küszöbéig. Az érzéki-valóságos ember felfedezése nélkül

csak a tudat lehet számunkra első.”97

„A történelem nem történik, hanem csinálják” – jellemzi Zolnay az előszóban, ezzel a Lucien

Febvre-re emlékeztető mondással könyve szemléletét. S rögtön regisztrálja is az ebből adódó

metodikai következtetéseket: .,Éppen ezért olyan stúdiumokra vetemedtem, amelyeknek célja:

úgy megmutatni a múlt időket, hogy ne csupán folyamatokról, elméleteket igazolni törekvő

történeti mozgásokról essék szó, hanem – élt emberekről.”

Szándék  s  pláne  elvként  persze  meg-megjelenik  ez  a  törekvés  historiográfiánkban

másoknál  is,  megvalósulni  azonban  meglehetősen  ritkán  szokott.  A  magyar  középkor

embereinek életéről például igencsak keveset tudtunk, fejlett mediaevalisztikánk ellenére is, s

ez a kevés, méghozzá többnyire nehezen megszerezhető tudományos publikációkban s régi

monográfiákban  rejtőzködött.  A magyar  középkor  kultúrája  és  mindennapi  emberi  világa

szinte Csipkerózsikaként várta az életre keltést. Zolnay már korábbi könyveivel igazolta, hogy

mesterien  ért  az  efféle  varázslathoz.  A  Kincses  Magyarország azonban  másféle  könyv.98

Ugyanaz az  életes  történetszemlélet  s  ugyanaz  a  félreismerhetetlen  (közvetlen,  érzékletes,

szellemes; a jellemzés érdekében még modorosságoktól sem félő) Zolnay-stílus jellemzi ezt

is, mint régebbi könyveit, de túl szemléleten és irályon – amik az életre keltést garantálják –

ez a  könyv másért  is  érdekes.  Más miatt  fontos.  Olyannyira,  hogy valósággal  határkőnek

tekinthető a magyar mediaevalisztikában. S méghozzá nem – vagy nem csak – a gyönyörű

budavári  szobrok  méltán  világszenzációt  keltő  felfedezése  miatt.  Mert  bármennyire

szerencsés is volt ez a lelet, egyáltalában nem volt se véletlen, se esetleges. Jelképes szinte,
96 Forrás:  Vekerdi  László:  Zolnay László:  Kincses  Magyarország (Középkori  művelődésünk történetéből).  =
Tiszatáj 32 (1978) No. 1. pp. 70–74.
97 Vö.: Molnár Gusztáv: Az elmélet küszöbén. Esszék. Bukarest, 1976. Kriterion. 
98 Zolnay László: Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Bp., 1977. Magvető. 550 p. 



hogy ez az egész középkori és reneszánsz kori művelődéstörténetünket újrafogalmazásra s

újragondolásra kényszerítő fölfedezés akkor – az ő szavai – „dőlt rá” Zolnayra, mikor a könyv

vége felé járván, épp a művészetről szóló fejezetet írta, s az erős és szerves koncepcióban

megírt Kincses Magyarország egyetlen addigi sorát se kellett megváltoztassa miatta. A nagy

fölfedezés szinte igazolni látszik egy új magyar középkor-koncepciót, de nyugodtan írhatnám

azt is, hogy elméletet, vagy inkább tán „az elmélet küszöbén” álló „modellt”, amit a nagy

régész minden elmélettől  való ódzkodása ellenére (vagy tán éppen így és ezért)  ebben az

ezernyi életes részletből, tényből, képből, elbeszélésből fölépített könyvben megszerkesztett.

S úgylehet ez a Kincses Magyarország legfőbb újsága s elsőrendű fontossága. De haladjunk

szép sorjában, a recenzió szabályai szerint.

Az egykor  volt  élet  rekonstrukciójában  Zolnayt  láthatóan  az  segíti  leginkább,  hogy

szívvel-lélekkel  és  ízig-vérig  régész.  A  történész  ugyanis  (Molnár  Gusztáv  fejtette  meg

idézett, revelatíven enigmatikus esszéjében, hogy miért) szükségképpen csak a közvetettség

kerülőútjain közelítheti meg az élet közvetlenségét; a régész ellenben, ha van hozzá szeme (s

persze: „keze”!), valósággal kézbe veheti az egykor volt élet nyomait. Akkor is, ha ezek a

nyomok nem a földből kerülnek elé,  s nem is  tárgyak – mondjuk ruhák vagy címerek –,

hanem  írott  források.  Zolnay  például  peres  iratokból  és  ítéletekből  nem  csupán  a

hatalmaskodás és jogfosztottság viszonyaira következtet; néki ezek, egyéb adatokkal együtt,

az  emberek  –  jobbágyok  s  urak  –  életfelfogásáról,  mindennapi  gondjairól  és  örömeiről,

vagyoni állapotáról, meggazdagodási lehetőségeiről is árulkodnak. Utóbbira is akad persze

példa más történészeknél is. Csakhogy ő a „vagyont” és a „meggazdagodást” sem tekinti soha

holmi  absztrakt  gazdaságtörténeti  paraméterekként;  valóságos  és  konkrét  foglalkozásokat

regisztrál, a munka üdítő sokféleségét és izgalmát veszi észre az okleveles gyakorlat formulái

és a számadások száraz számsorai megett. Abból a perből például, amit 1233-ban a véneki

halászok folytattak Uros győrszentmártoni főapát ellen,  egyszerű szorzással-osztással (hisz

minden divat s ellenkező állítás ellenére valójában nem igen kell ennél több matematika a

történetíráshoz)  kiszámítja,  hogy  mennyi  halat  kellett  fogni  beszolgáltatásra  egy-egy

halásznak.  Az  így  kapott  összeget  ellenőrzi  máshonnét  számított  adatokkal,  s  azután

megbecsüli, hogy a kor – leírásokból és leletekből ismert – halászeszközeivel mennyi munkát

s törődést kívánhatott ekkora mennyiség kifogása, s hogyan segítettek a középkori halászok –

tárolókkal s halastavakkal – kiegyenlíteni a „halfogás szerencséjét”. De persze a halakat se

csak  úgy  általánosságban  tekinti.  Okiratok,  helység-  és  családnevek,  föltárt  konyhai

hulladékok,  nemesi  címerek,  képi  s  plasztikai  ábrázolások  alapján  sorra  veszi  mind  a

halfajtákat, gyakorikat s ritkákat egyaránt, s részletezi, miféle fortély s tudás kellett egyikük-



másikuk – kivált az óriási vizák! – eredményes fogásához. Közben fény derül a középkori

konyha haligényességére s  ínyencségeire;  csukák becsületére,  szakácsok,  királyi  halfogók,

halőrök, halárusok, halkedvelő urak s ínyencek viselt dolgaira; Zolnay mesterien ért hozzá,

hogy a krónikások – egyebütt rendszerint hitelt nem érdemlőkként mellőzött – anekdotáit a

maguk régészeti kontextusában a kor élet- s gondolkozásformájára jellemzőkként hitelesen

hasznosítsa.

De a halászatot – bár közélelmezési fontossága sokkalta nagyobb volt a mainál a sok

böjt, meg a rengeteg folyó, tó, mocsár halbősége miatt – csak példaként említem; ugyanígy s

ugyanennyi  joggal  hivatkozhatnék  a  többi  falusi,  városi  és  udvari  munka  és  foglalkozás

tárgyalására. Zolnay kivételes szakértelemmel és érzékkel részletezi a vadászat, a sütés-főzés,

az evés-ivás, a vendégfogadás, a ruházkodás, a berendezkedés, az építkezés, a közlekedés, a

tanítás, a tanulás, a kuruzslás, a gyógyítás és sok egyéb hasznos és haszontalan foglalatosság

ezernyi  csínját-bínját.  A  honi  középkor  betegségeiről,  gyógymódjairól,  orvosairól  például

igencsak a Kincses Magyarországban olvasható ez idáig a legjobb és legteljesebb összegezés;

a  budai  vízvezetékrendszerek  szakszerű  technikatörténeti  föltárása  pedig  a  honi  ipari

archeológiai kutatás egyik megalapozásának tekinthető.

De  legérdekesebb  s  messze  ható  következményei  miatt  tán  legfontosabb  a  honi

marhatenyésztés  és  marhakereskedelem bemutatása.  Zolnay zoológiai,  régészeti,  krónikás,

okleveles,  korabeli  tudományos  adatok  és  észrevételek  alapján,  s  magyar,  latin  és  német

elnevezések, valamint különféle ábrázolások sugalmazásait követve mindenekelőtt kideríti s

bebizonyítja – olyan kiváló szaktekintélyekkel vitatkozva, mint Bökönyi Sándor és Matolcsi

János –, hogy a középkor magyar szarvasmarháját őseink – akik már régebbi hazáikból jeles

állattenyésztő  ismereteket  hoztak  magukkal  –  az  itten  honos  s  akkor  még  élő  őstulokból

szelídítették  a  honfoglalás  utáni  első  századokban.  A  „szelídítés”  persze  nem  jelent

szelídséget: a szürke magyar marha mindvégig afféle félvad állapotban maradt, s őrzéséhez és

hajtásához megfelelő emberek kellettek.  Ennek is  köszönhető – a fajta  itteni  időjárási-táji

körülményekhez való kiváló alkalmazkodása mellett –, hogy megőrződött a honi tenyésztés

monopóliuma; német,  olasz,  burgund városok mészárosainak levágni is elég volt  ezeket a

hatalmas félvad szörnyetegeket,  nemhogy hajtani tudták volna sok száz kilométeren át!  A

virágzó marhakereskedelem hasznát viszont már nem csupán honi kalmárok s urak (illetve

kalmár-urak,  hisz  igen  gyakran  sikeres  kereskedőkből  váltak  nagyurak,  s  megfordítva)

élvezték: Zolnay ismételten figyelmeztet rá, hogy a XV–XVI. századi Bécs gyors növekedését

és  gazdagságát  nem  utolsósorban  a  magyar  szarvasmarha-kereskedelemnek  köszönhette.

Amint  egy-két  évszázada,  a  XII–XIV.  században  meg  a  magyar  nemesfém-kereskedelem



virágoztatta fel Bécset, s teremtett jólétet itthon. Zolnay igen nagy jelentőséget tulajdonít e két

valuta,  a  nemesfém  és  a  szarvasmarha  zökkenőmentes  egymást  váltásának:  utóbbi  épp

akkorra ért nagy hasznot hajtó iparrá, amikorra – az Újvilágból beáramló aranydömping s az

ország három részre szakadása miatt – az addig virágzó nemesfémbányászat s ötvösmesterség

lehanyatlott.

Az  autochton  honi  ötvösművészet  rekonstruálása  és  méltatása  azonban,  fontos

gazdaságtörténeti  szempontok megvilágításán túl,  másért  is  érdekes.  Zolnay a  lényegében

még Szasszanida formákra visszavezethető ősi sztyeppei fémművességben látja meg virágzó s

európai hírnevű románkori s gótikus ötvösségünk alapjait. Azaz itt is, akár az állattenyésztés –

s  mutatis  mutandis  a  földművelés  –  esetében  a  honfoglalás  nem képviselt  éles  cezúrát  a

magyarság életében. Nem jelentette s nem követelte merőben új szokások s tudás elsajátítását.

Zolnay – követve Fettich Nándor inspirációját s igazolva feltevéseit – sokkalta inkább úgy

véli, hogy egy dinamikusan fejlődő és gazdagon differenciált ősi kultúra talált itt kedvező, de

az addig megszokottaktól több szempontból különböző életfeltételeket, s ügyesen és sikeresen

alkalmazkodott hozzájuk.

Persze  nem  válságoktól  és  váltásoktól  mentesen.  Az  első  és  legnagyobb  váltásnak

Zolnay  X–XI.  századi  megkeresztelkedésünket  tartja.  Ez  volt  Róma  és  Bizánc  közti

megmaradásunk záloga. Ámde ugyanakkor régi műveltségünk és művészetünk, egész szokás-

és hitvilágunk megsemmisítését is  követelte.  „Magunkkal hozott  műveltségünknek minden

formája  leszorult  »történet  alatti«  mélyrétegekbe.”  Eddig  az  ismert  és  megszokott

történészkép,  ámde  Zolnay  jól  látja  s  hangsúlyozza  a  különlegességet  is,  a  különbséget

Nyugattól: „Az itáliaiak a VI., a frankok a VIII. század derekától fogva a kereszténységen

belül fejlődtek. Ők anyanyelvüket, annak irodalmiságát megtartva  szervesen épültek bele a

keresztény  nemzetköziségbe.  Sőt  –  úgy  mondhatjuk  –  ők  maguk  építették  azt.”  Nálunk

ellenben meg kellett teremteni a beépülés feltételeit. Ha kellett tűzzel-vassal, s mindenképpen

nagy késedelemmel. 

S  itt  kiváló  alkalom  nyílna,  hogy  Zolnay  a  szokásos  elmaradás-centrikus

művelődéstörténeti  képbe  torkoltassa  fejtegetéseit.  Csakhogy  Zolnayt  a  késésben  nem az

elmaradás,  hanem az  eltérő  fejlődés  tünetei  és  lehetőségei  érdeklik;  ő  azt  regisztrálja  és

hangsúlyozza,  hogy  nálunk  a  kereszténység  felvétele  után  a  nagy  társadalmi  átalakulás

megállott  és  sajátságos  irányt  vett:  a  magyar  nép  sohasem  járta  végig  mechanikusan  a

feudalizálódás minden lépcsőfokát. Az itt élő népek – mert, hangsúlyozza ismételten Zolnay,

nyelvi-nemzeti  hovatartozás  soha  itt  határt  nem  jelentett  –  a  korabeli,  egykorú  Európa

gazdasági, társadalmi és kulturális feltételeihez alkalmazkodtak. Éppen ezt az idejében való



alkalmazkodást  és  esszenciális  európaiságot  demonstrálja  a  könyv,  persze  nem  úgy

általánosságban, hanem a szokott Zolnay-módszerrel, azaz érdekes és releváns történetekkel-

anekdotákkal oldott, a legkülönfélébb s legtágabban értelmezett forrásokból származó adatok

sorakoztatásával.  S  csak  miután  evéstől-ivástól  a  budavári  szobortemetőből  föltámadott

Anjou-plasztika  remekeiig  ezernyi  találó  részlettel  igazolta,  csak  azután  mondja  ki  a

„számadást”: Európának nagy stílusrendszerei közül (és stílus alatt általános életstílust, nem

csupán a  képzőművészet  stílusát  értem) államéletünk kezdete a  romantikát  már delelőjén,

teljes kivirágzásában találta meg. Megkeresztelkedésünkkel a román kor világába nyitottunk

be. Ezt és a következő két nagy stíluskorszakot, stílusrendszert – a gótikát, a reneszánszt –,

már  alkotva  fogadtuk  el!”  Ki  is  jelöli  azokat  a  pillanatokat,  amikor  –  az  első  századok

erőfeszítése  után  –  „óránkat  összeigazítottuk  a  világtörténelemével”:  először  III.  Béla

korában,  másodszor  a  két  Anjou  és  Zsigmond,  meg  Mátyás  alatt.  Ekkor  „mi  is  a

világtörténetnek jelen idejét éltük”. 

A könyv legtöbb adata, példája, képe, története ebből a két „jelen időből” származik. A

két világtörténelmi jelen időnek helyileg is megfelel két főváros, két nagy és messzi sugárzó

királyi  központ:  a  román kori  Esztergom és  a  gótikus-kora  reneszánsz  Buda.  Egyben két

fontos régészeti lelőhely, ahol számtalan adat – a budavári szenzációs szoborlelettel immár a

legfontosabb  is  –  Zolnay  László  sok  évtizedes  türelmes  feltáró  munkája  nyomán  került

napvilágra. Kincses Magyarország – a „kincses Magyarország”-modell – hitelességét tehát

páratlan személyes régészeti ismeretanyag és élmény garantálja. Itt azonban mégsem ezért

emlékeztetnék  elsősorban  Zolnay  esztergomi  és  budavári  kompetenciájára.  Inkább  a  két

fényes főváros, a két nagy királyi udvar jelentőségének, túlsúlyának, életstílust meghatározó

szerepének  fölismerésére  s  hangsúlyozására  szeretnék  utalni  általa.  Hiszen  a  Kincses

Magyarország legemlékezetesebb lapjai valamiképpen mind az udvarral függenek össze, akár

királyi vadászmesterekről és soltészekről olvasunk, akár a tüneményes Estei Hippolitról, aki a

könyv  végére  érve,  hála  Zolnay  emberábrázoló  művészetének,  szinte  személyes

ismerősünkké, valósággal barátunkká válik. (Várjuk is a róla szóló Zolnay-monográfiát!) 

De királyi  mű  a  nagy budai  vízvezeték  is,  és  igazán  stílusos  „megoldás”,  ahogyan

Zolnay elmeséli, hogy a nagy budai farsangokon – királyiak azok is – bor csordogált a vízmű

végét képező szökőkútból a budavári főtéren. Még a társadalmi fölemelkedés és süllyedés

útjai is – mert Zolnay látja és hangsúlyozza, hogy a feudalizmus osztályait eléggé roskatag

léckerítés kerítette nálunk, amelyen át vagy alatta igencsak lehetett ki-be bujkálni – mind a

királyon, illetve a királyi udvaron keresztül vezettek kincses Magyarországon. Ez a királyi

udvar pedig vetekedett Európa bármelyik fejedelmi udvarával. Kifinomult lovagi élet fénye



ragyog a budavári szoborlelet remekein, úgyannyira, hogy ezentúl a késő gótikus plasztika

tanulmányozása  elképzelhetetlen  lesz  Buda  meglátogatása  nélkül.  (Szegény  Arany  Jánost

mennyit  korholták  tudós  történészeink,  hogy  „túl  előkelő”  lovagvilág  fényeit  álmodta

Toldijában a mi zordabb égaljunkra! S a most napfényre került szobrok meghaladják a költő

legmerészebb álmait.) De még az udvari bolondok is (remek fejezet szól róluk, akárcsak az

„udvari” részegekről!) ugyanúgy otthonra leltek a középkori Budán, mint a korabeli Európa

bármelyik fejedelmi udvarában. Semmi kétség, az „udvar” – a király s néhány főbb egyházi és

világi méltóság udvara – szinkronban járt a világidővel kincses Magyarországon. Végső soron

és elméletre egyszerűsítve erről szól, s ezt igazolja Zolnay László szép könyve.

De mint minden igazi elmélet, utal arra is, amiről nem szól. Mert nem szól ez a könyv a

másik Magyarországról. Amelyik se udvari nem volt, se kincses. Mégsem lehet az véletlen,

hogy  az  alapos  szakmai  bibliográfiából  egyes-egyedül  Szücs  Jenő  fundamentális

monográfiája hiányzik, a Mohács előtti magyar mezővárosi fejlődésről, ha Veres Péter kicsi

történetfilozófiai remekét, a Bölcs és balgatag őseinket nem számítjuk. Mert az is hiányzik. S

nemcsak a bibliográfiából, az egész Kincses Magyarországból.

Van  persze  szó,  hogyne  lenne,  a  könyvben  városokról  és  polgárokról,  falukról  és

jobbágyokról. Zolnay tüzetesen dokumentálja parasztok és polgárok kiszolgáltatottságát, urak

túlkapásait,  rablólovagok  önkényeskedéseit.  S  külön  egy  egész  fejezet  szól  a  középkori

városokról.  De már a cím – „Városok, várak” – mutatja, hogy kincses Magyarországon a

városok valamiképpen a várak függvényei. Végső soron a királyi hatalom szférájába tartoztak.

„A városok – fogalmazza meg álláspontját, mint mindig, most is kristálytisztán Zolnay

– a királynak, a királyi kincstárnak féltett értékei voltak. Közigazgatásukat a középkor

pénzügyminisztere,  a  királyi  tárnokmester  irányította.  Adójuk  a  királyi  kasszát

gazdagította.  Érthető,  hogy az  uralkodók szívesen fogadták  be előbb a – latinusnak

mondott – flamand-vallon, utóbb a német és olasz bevándorlókat.” 

Ez volt a közvetlen hatalmi realitás a középkori Magyarországon, nem hiába kezdi Zolnay a

városok  tárgyalását  egy  felvidéki  bányavároskának,  Korponának  adott  királyi  kiváltságok

elemzésével.

De  túl  királyi  kiváltságokon,  fővárosokon,  fejedelmi  udvarokon,  nagyúri  önkényen;

várak és erődtemplomok falukra és városkákra vetülő árnyain is túl, szükségképpen nőtt és

érett  valami  más  is  a  középkori  magyarországi  településekben.  Hisz  nyilván  nem

keletkezhettek  a  semmiből  a  török  hódoltság  királyi  és  nagyúri  hatalomtól  független



parasztvároskái  és  városai,  köztük  a  valósággal  államszámba  menő  Debrecen!  De  miféle

rejtett folyamat folyhatott, s mióta távol a hatalmi szféra közvetlenségének királyi fényeitől és

árnyaitól, a kollektív öntudat sokszoros közvetítettségében? Miféle dinamika őrizte e tájon a

magyarságot, miután a királyi Magyarország Mohácsnál végleg lehanyatlott? Honnét, miféle

forrásokból  táplálkozott  s  lendült  éppen  ekkor  magosba  a  magyar  nyelvű  poézis?  Miféle

fejlődés  érkezett  csúcsára Balassiban? S honnét,  miből  eredt  és  szerveződött  az a nemzet

jövőjén munkálkodó és távlatos magyar politika, amit legtisztábban Zrínyi Miklós képviselt?

Zolnay László  Kincses Magyarországa az érzéki-valóságos ember felfedezésével eljutott az

elmélet küszöbére, s itt a maga pontos határaival még inkább sürgeti a választ az efféle régi

kérdésekre.  Mert  a  Mohács  utáni  fejlődés  fővonalai  nem  kincses  Magyarországban

gyökereznek; ennyit, hála Zolnay László szép könyvének, tisztán láthatunk.



ÍRÁS, KÖNYV, ÉRTELMISÉG

Jakó Zsigmond tanulmánykötetéről99

A történetírás a források megszólaltatásának művészete. Ámde forrás ugyanolyan sok vagy

tán még többféle lehet mint hangszer, s értelmes megszólaltatásukhoz ugyanannyi türelem,

tanulás, gyakorlat szükséges, mint a hangszerekéhez.  S ugyanúgy: tehetség, hallás. S ha a

történeti  hallás  nem is  ítélhető  meg olyan biztonsággal,  mint  a  zenei,  a  tökéletes  vagy a

teljesen  hamis  előadások  itt  is  könnyen  fölismerhetők.  Jakó  Zsigmond  tanulmányait  és

könyveit mindig tökéletes, abszolút történeti hallás jellemezte. Jelen kötete100 pedig még a

megszólaltatás művészetéből is elárul egyet-mást, olykor nagyon sokat.

Senki  ne  gondoljon  azonban  holmi  metodikai  bevezetésekre  vagy  módszertani

eligazításokra. Hiszen épp az a lényeg, hogy Jakó nem – bármily rangos – „segéd-tudomány”-

ként tekinti a forráshasználat módszereit; nem a diplomatika, kodikológia vagy könyvtörténet

jól bevált, százados szabályait alkalmazza. Illetőleg ezek a szabályok az ő kezében legföljebb

kiindulásul  szolgálnak,  vagy  ellenőrzés  gyanánt.  Nem  hibátlan  alkalmazásuktól  várja  az

eredményt; távolabbra tekint, miközben állandóan figyel a kész szabályokkal soha be nem

fogható  részletekre.  Tudja,  hogy  magának  kell  megteremtenie  forrásai  olvasásához,

értelmezéséhez  és  megértéséhez  a  szabályokat,  vagy inkább  tán  a  jelentés  földerüléséhez

szükséges értelmezés lehetőségeit. Éppen ez a teremtő értelmezés tágítja ki a fölhasználható

források körét, akár jól ismert dokumentumokról, akár tehetsége s szerencséje által kezébe

juttatott fölfedezésekről van szó. A jelentésük föltárására bírt források változó és táguló világa

határozza meg Jakó könyvének dinamikáját. Így aztán egyszer sem kell külön hangsúlyoznia,

hogy hazája  történetét  Európa  s  a  világ  történetének  szerves  részeként  tekinti;  nem kell

mentegetőzzön  vagy  búslakodjék  elmaradások  miatt,  és  dacos  „azért  is”-ekkel  sem  kell

bizonygatnia semmit. A helyi historikum az ő hangszerelésében hibátlanul és természetesen

olvad  be  a  történelem táguló  univerzumába.  Ezért  és  ebben  az  értelemben szintézis  ez  a

tanulmánykötet. De szintézis más, partikulárisabb értelemben is, s úgylehet ez az aspektus a

fontosabb,  vagy  legalábbis  a  részletesebb  kifejtést  kívánó.  Jakó  könyve  vázolja  ugyanis

99 Forrás: Vekerdi László: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. = Tiszatáj 31 (1977) No.
11. pp. 98–101.
100 Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történetéhez. Bukarest, 1976. Kriterion. 373 p.



először az erdélyi magyar értelmiségfejlődés kereteit.

Mindjárt meg kell itt álljunk az „értelmiség” szónál, mert Jakó Zsigmond egészen mást

ért ez alatt, mint a napjainkban fölcseperedő értelmiségtörténeti kutatás. Őt arról győzték meg

forrásai, hogy értelmiségről mindig csak egy konkrét nép vonatkozásában beszélhetünk; az

értelmiség csak úgy válhat kultúrateremtő erővé, ha a nép jogról, művészetről, társadalomról,

vallásról,  természetről  szóló  elképzeléseit,  illetve  vélük  kapcsolatos  szokásait  fogalmazza

meg, fejezi ki, tudatosítja. Az értelmiségtörténet tehát népiségtörténet, néptörténet abban az

értelemben, ahogyan ez az irány, illetve igény Mályusz Elemér kutatásaiban s iskolájában –

ahonnét Jakó is indult – fogalmazódott meg. Így aztán például az írástudás és íráshasználat

tüzetes vizsgálata az írásban járatos társadalmi rétegről tájékoztat, és – ez a lényeges – nem

csupán „belülről”,  mint  az „írásos kultúra javaival  való élés” által  elkülönített  egyházi  és

világi írástudókról, hanem helyzetükről az egész társadalomban, funkcióikról és szerepükről

az ország életében, történelmi realitásukról. Hiszen „az írásbeliség sorsa nyilvánvalóan nem

független az őt hordozó társadalométól, hanem azzal egységben, szoros kölcsönhatásokban

alakul.  Egyik  a  másiknak  tükörképe;  az  egyik  vonatkozásában  feltűnő  új  jelenségek

valamilyen vetülete hamarosan észlelhető a másik oldalon is. Írásbeliség és intellektualizmus

– a  hűbéri  társadalomban –  kölcsönösen feltételezik  egymást.  Éppen ezért  írásbeliségünk

viszonyainak  és  termékeinek  elemzéséből  írástudó-értelmiségi  rétegeink  alakulásának

megismerését is remélhettük”.

Az írástörténetet társadalomtörténetként fölfogva, Jakó – másik mestere, Hajnal István

értelmében – mindenekelőtt  a  laicizálódás  jelentőségére  figyelmeztet:  „Amíg az  írás  nem

jelentett többet egyházi könyvek másolgatásánál, a világi társadalom valójában fel sem figyelt

a  betű hatalmas erejére.  Hiába gyökeresedett  meg már régen a kolostori  könyvírás,  abból

sohasem sarjadhatott volna ki a hazai laikus íráskultúra. Az írásnak és a laikus társadalomnak

előbb  egymásra  kellett  találniok,  hogy  a  betűvetés  levetkőzhesse  ünnepélyességét,  és

elindulhasson hódító útjára.” Ez Erdélyben a XII–XIII. század fordulóján következett be, az

oklevelezés  elterjedésével,  amely  azután  fokozatosan  átalakította  a  régi,  egyházias

művelődést.  A  külföldön  –  többnyire  Franciaországban  –  tanult,  jogban  jártas  művelt

„magisterek”  ugyanis  nemcsak  a  társadalmi  differenciálódás  során  kiemelkedő  rétegek

kedvezőbb helyzetét rögzítő oklevelezés meghonosítói voltak, hanem „őbennük kereshetjük

az erdélyi írásoktatás kialakítóit is”. S ezzel beláthatatlan jelentőségű folyamatot indítottak el.

Mert már a káptalani iskolákban tanultak olyanok, akik eleve nem készültek egyházi pályára,

a városi-plébániai iskolákban pedig gyakran már világiak „tanították a jobb módú polgárok

gyermekeit egészen gyakorlati célú betűvetésre és számolásra”. Az írás a legnagyobb erdélyi



városokban – Brassóban, Szebenben, Besztercén, Kolozsvárt, Nagybányán – szélesebb, laikus

rétegek  birtokába  került:  „olyan  emberek  tulajdonába,  akiknek  az  írni  tudás  nem

megélhetésük  alapja,  hanem  gyakorlati  hivatásuk  elősegítője  volt  csupán”.  A  polgárság

érdekeinek s csekély latin tudásának megfelelően azonban ez az írásbeliség már elsősorban s

mindinkább  anyanyelvi,  s  „a  városi  lakosság  többségének  megfelelően,  sokáig  kizárólag

német  volt”.  Ámde  a  XV.  század  folyamán  a  félig  paraszti  életmódot  folytató

mezővároskákba, sőt falvakba is kerülnek írástudók. „Erre különösen kedvezőek lehettek az

előfeltételek a szabad parasztokból álló szász és székely falvakban, valamint az ottani román

lakosság körében. E feltételezés nélkül teljesen megmagyarázhatatlan maradna, hogy a XVI.

század  közepére  honnan  támadt,  szinte  máról  holnapra,  a  vidéket  valósággal  ellepő

»parasztdeákok«  népes  rétege,  amely  a  szabadparaszti  közösségek,  a  jobbágyfalvak  és  a

feudális  nagybirtokok  igazgatásának  legegyszerűbb  írásos  feladatait  (kérvények,  levelek,

nyugták,  elszámolások,  dézsmajegyzékek  stb.)  látta  el…  Az  írások  nagyon  változatos

paleográfiai minőségéből ítélve, e mögött a XV–XVI. századi íráskultúra mögött már nem kis

számú elit, hanem mélyen tagolt, népes és állandóan gyarapodó számú írástudó réteg állott”.

Ez teremtette meg a magyarországi, illetve erdélyi humanizmus elterjedésének lehetőségét a

főbb centrumokból, mert „adva volt benne az egységes, finom hajszálér-rendszer, amelyben

az új művelődés elemei a társadalom szélesebb rétegeihez is eljuthattak”

A humanizmus azonban jellegzetes könyvkultúra, és el nem hanyagolható szálak fűzik

nagyúri,  főpapi,  fejedelmi,  királyi  udvarokhoz.  Erdélyben  mindkét  aspektus  erősen

kapcsolódik az írásbeliség középkori fejlődéséhez. Jakó mesteri tanulmányban nyomozza ki,

hogyan született  meg három tényező:  „az erdélyi  társadalom igényei,  a vajdai  territoriális

hatalmi  törekvések és  az  erdélyi  hivatalnokig  öntudatosulása találkozásából  az a  korszerű

kancellária, mely már valóban teljes joggal erdélyinek nevezhető”, s amely – a királyi udvar

központi  kormány-szervének  tükörképeként  –  előkészítette  a  későbbi  önálló  fejedelmi

adminisztráció megszervezését, noha a Mohács után hirtelen nyakába szakadt feladatok még

meghaladták a középkori írásbeliségből kinőtt „első hivatásos tisztviselő-réteg” erejét. De tán

még  fontosabb,  ahogyan  a  váradi  könyvtárak  történetének  aprólékos  és  bravúros

rekonstruálásával  megmutatja,  hogyan  fejlődött  ki  a  szerzetesrendi  kódexmásolás  szerény

hagyományaiból az a nagyvonalú, tervszerű humanista könyvtárkultúra, ami azután egyrészt a

nagy politikus főpapok (Vitéz János, Filipec János, Farkas Bálint, Kálmáncsehi Domokos,

Szatmári  György,  Thurzó  Zsigmond,  Perényi  Ferenc,  Henckel  János,  Haczaki  Márton)

„tudományos  kedvtelésekből  fakadó,  de  nagyúri  fényűzéstől  sem  mentes  egyéni

könyvgyűjtése” szempontjából teremtett kedvező légkört, másrészt a katolikus és a protestáns



oktatásügyben egyaránt a jövő művelődésének alapját képezte.

Könyvtár,  oktatásügy,  fejedelmi  udvar  szövevényes  összefüggéseit  fejtegeti  a

nagyenyedi  Bethlen Kollégium könyvtárának kezdeteiről  és  első korszakáról  (1622–1658)

szóló  tanulmány.  Hihetetlen  mennyiségű  adatot  és  erudíciót  sűrít  Jakó  ebbe  a  mindössze

kilenc és fél oldalas írásba; valóságos detektívmunkával nyomozza ki a jól megalapozottnak

látszó történészhagyomány alól s ellenére a valóságot: „A régi fehérvári skóla kiépítésének és

a  németországi  protestáns  főiskolák  színvonalára  való  emelésének  egyik  alapvető

követelménye volt a megfelelő könyvtár egyidejű létesítése. A korabeli Erdélyben azonban

máról  holnapra  nem lehetett  könyvtárat  elővarázsolni.  A  fejedelem tehát  saját  könyvtára

megnyitásával  hárította  el  az  akadályt,  ezzel  is  kifejezésre  juttatva,  hogy  a  Collegium

Academicum felvirágoztatását  legszemélyesebb ügyének tekinti”.  A fejedelem halála  után

azonnal el is kezdődött a pompás könyvtár szétszóródása; I. Rákóczi György a sárospataki

gyűjteményt  a  gyulafehérvári  fejedelmi  könyvtár  rovására  is  gyarapította,  s  II.  Rákóczi

György alatt Patakra szállították át a könyvtár számottevő részét. A gyulafehérvári kollégium

tanárai pedig kialakították a ténylegesen használt könyvekből a kollégium külön könyvtárát.

Szerencsére,  mert  a  többit  elpusztította  a  tatár,  a  Patakra  kerülteket  pedig  megrostálta  az

ellenreformációs  düh.  A  tanárok  azonban  a  közkönyvtár  „anyagának  egy  részét

elmenekítették Gyulafehérvárról,  és ez el  is  kerülte  a pusztulást”.  Az 1662 után Enyeden

újjászerveződő kollégium – az akkori nyomorúságos körülmények között – e nélkül aligha

tehetett volna szert rövid idő alatt 1600 darabot számláló könyvtárra, mely 1752-ben már kb.

4700 darabot számlált. Az 1848/49. évi forradalom során azután elpusztult ez is.

Szétszóródás,  pusztulás,  mentés,  újjászerveződés:  az  erdélyi  könyvtárfejlődés

minduntalan  visszatérő  motívumai.  Így  hát  „kodikológusoknak  és  könyvtörténészeknek

valóságos hajtóvadászatot kell rendezniök a szétszóródott régi gyűjtemények egykori darabjai

után.  Persze  fáradságos  és  aprólékos  munkájukat  gyakran  csak  az  az  egyetlen  sovány

eredmény  kíséri,  hogy  kétségtelen  ténnyé  válik  a  keresett  írásemlékek  elpusztulása”.  A

történész ilyenkor sem adja fel a küzdelmet, megpróbálja régi feljegyzésekből megállapítani

az  elveszett  könyv  vagy  kódex  tartalmát,  katalógusok  és  jegyzékek  alapján  kísérli  meg

rekonstruálni az egykori könyvtárakat A legsoványabb eredmény is megéri a törődést, hiszen

a könyvtárakban valósággal materializálódnak s láthatóvá válnak a közművelődés egyébként

igen bajosan vagy egyáltalában nem követhető tendenciái és tájékozódásai. A könyvek, akár a

föld  kőzeteiben  a  kövületek,  híven  őrzik  s  mutatják  egy  nép  művelődésében  s

civilizálódásában az egymásra rakódó rétegeket; a könyv- és könyvtártörténet, ahogyan Jakó

professzor értelmezi s  műveli,  nem szakértők szűk körét gyönyörködtető ritkaságvadászat,



hanem az egész ország,  a  benne élő népek szellemi életének és  életrevalóságának,  magát

keresésének  s  magára  találásának  tükröződése.  Jakó  Zsigmond  szép  hasonlatával:  a

magánkönyvtárak a kultúra érrendszerének nevezhetők, a főbb iskolák bibliotékáinak szerepe

pedig a szív munkájához hasonlítható. „A könyvtár társadalmi képződmény volt mindenütt és

minden  időben.  Létesüléséhez  bizonyos  művelődési,  társadalmi  feltételek  és  igények

szükségesek.  Miután pedig egy könyvtár  kinőtt  a  magángyűjtemény szűk keretei  közül,  a

mindenkori  társadalomszerkezet  élő  egységei  –  önmaguk  megvalósításaként  –  táplálták,

fejlesztették,  védelmezték.  E kapcsolatok folytán a könyvtár tartalmát,  anyaga összetételét

mindig a létrehozó társadalmi közösség művelődési élete határozta meg. A szervesen fejlődött

könyvtárak  tehát  történeti  képződmények,  amelyekből  –  ha  nem  bolygatják  őket  –  a

szakemberek,  akár  a  geológusok  a  földkéreg  rétegeződéséből,  hitelesen  leolvashatják,

kielemezhetik a létrehívó közösség szellemi érdeklődésének alakulását.”

Érthető,  hogy  egy-egy  viszonylag  épen  megőrzött  könyvtár,  mint  amilyen  a

székelyudvarhelyi kálvinista kollégium könyvtára, mennyi s milyen fontos értesülést rejt értő

történészszemnek.  Jakó  Zsigmond  tanítványai  segítségével  „föltérképezte”  a  nagy  múltú

székelyudvarhelyi  Tudományos Könyvtárt,  s  a régi részt az 1797. évi  leltárban megőrzött

eredeti  felállításnak megfelelően elrendezte;  azután türelmes aprómunkával  megállapította,

mikor,  kitől,  hogyan  kerültek  a  könyvek  a  könyvtárba,  s  rekonstruálta,  milyen  személyi

gyűjtemények olvadtak bele. S ezzel a művelődéstörténeti mikroszkópiával eleddig ismeretlen

s nem remélt részleteket tár fel a XVIII. századi Erdély szellemi életéből. Teljesen új fény

derül például Árva Bethlen Kata körében s hatására könyvtárat gyűjtő s ajándékozó hölgyek

korral változó – s meglepően gyorsan együtt lépő! – művelődésére; művelt közhivatalnokok,

papok,  tanárok,  jogászok,  orvosok  emelkednek  ki  a  feledés  vagy  az  ismeretlenség

homályából,  kispénzű  intellektüellek,  akik  azonban  hozzáértéssel  és  ízléssel  válogatván  a

változó  kínálatban,  végül  is  értékes  gyűjteményeket  hagyhattak  a  kollégiumra,

gyűjteményeket,  melyek  a  mi  számunkra  annál  értékesebbek,  mert  egykori  vásárlóik  és

használóik  mindennapjairól,  foglalkozásbéli  szintjéről  és  kompetenciájáról  tanúskodnak,

hiszen ezek az emberek nem főúri bibliofilek voltak, nékik a könyv nem dísz és ritkaság,

hanem  nélkülözhetetlen  eszköz  napi  munkájukhoz,  munkájuk  jobb  elvégzéséhez.  S  a

könyvbeszerzéseket  követve  fény  derül  a  kultúraközvetítés  változó  és  változatos  útjaira;

megértjük, miképpen kompenzálta – önkéntelenül és szándéka ellenére – Bécs ragyogásával s

kulturális  nyitottságával  a  XVIII.  század  második  felében  a  nyugatabbra  vezető  utak

adminisztratív  lezárását,  s  miképpen  segítette  végül  éppen  ez  a  lezárás  a  honi  autochton

könyvkiadás  és  nyomdászat  fejlődését.  A  felvilágosodás-korabeli  Erdély  Bécs-közelsége



egyébként a korábbi holland s angol orientáció után utat nyitott a francia eszméknek is; Teleki

Sámuel,  aki  „Bécsben  nevelkedett  az  erdélyi  magyar  könyvkultúra  legképzettebb  és

legkifinomultabb  ízlésű  bibliofiljévé”,  Tékájában  a  francia  felvilágosodás  és  forradalom

egykorú emlékeinek leggazdagabb erdélyi tárházát gyűjtötte össze. S hogy mit jelentett ez a

Bécs-közelség  még  a  XIX.  század  közepén  is,  azt  Timotei  Cipariu  könyvtárának

rekonstruálása igazolja.

A Cipariu-könyvtár rekonstruálása és viszontagságos sorsának föltárása azonban – a

balázsfalvi  nyomda  kezdeteit,  vagy  Szeben  XVI.  századi  latin  nyelvű  könyvnyomtatását

nyomozó  írásokkal  együtt  –  másért  is  lényeges.  Demonstrálja  egyrészt  a  kölcsönhatást,

egymásra  utaltságot  és  sorsközösséget  az  Erdélyben  együtt  élő  népek  között,  másrészt  a

nemzeti öntudatok fölébredését – fölébresztését követő nacionalista kórság pusztításait. Jakó

Cipariu könyvtárteremtő munkásságának földerítésével – a népével együtt érző s élő nagy

román tudós iránti személyes tiszteletadáson túl – egy példamutató történész-magatartást is

demonstrál,  azt,  amit  a  nagy  könyv  legilletékesebb  recenzense,  Szabó  T.  Attila  így

fogalmazott meg: „A román, magyar és szász értelmiségi élet, könyvkiadás és irattermelés

párhuzamos  vizsgálata  Jakó  számára  abból  a  felismerésből  lépett  elő  kényszerítő  erejű

kötelezettséggé,  hogy  a  három  műveltségteremtő-hordozó  elem  ilyen  irányú  kérdéseinek

kutatása  nem  egymást  keresztező,  hanem  egymást  feltételező,  kiegészítő  tudományos

tevékenység.”  Vagy  magának  Jakónak  a  szavaival:  „Mindaz  a  szellemi  érték,  ami

országunkban létrejött, románok, magyarok és németek egymást kiegészítő erőfeszítéseinek

eredménye,  és  együttesen  alkotja  a  szocialista  művelődés  alapját.  A  szocialista  Románia

örököse annak is, amit Erdély magyar és német lakossága, saját művelődése szolgálatában, a

könyvkultúra és a könyvtári hagyományok területén századokon át alkotott.” Ennek a gazdag

örökségnek hiánytalan megőrzése,  tudatosítása és hasznosítása a jelen gondjai közepette a

jövő érdekében: ez éppen „a történész mestersége”.  Legalábbis úgy,  ahogyan Marc Bloch

értette  A történetírás  maga-mentségében.  Jakó Zsigmond könyve,  túl  azon,  hogy szakmai

kincsesbánya  (ennyi  végtére  minden  valamirevaló  történelemkönyvtől  elvárható  lenne)

„apológia” ebben a Marc Bloch-i – vagy Misztótfalusi Kis Miklós-i – értelemben. Tett, mely

– Jakó Cipariut méltató szavaival szólva – a recenziót önkéntelenül és óhatatlanul „személyes

tiszteletadásba”  fordítja.  Tiszteletadásba,  „melyet  a  tudományok  minden  művelője

kötelességének  fog  érezni,  ha  kutatásai  közben  egyszer  emberi  közelségbe  került  ezzel  a

népéért és a tudományért, a könyvekért élő tudóssal”.



EGY NAGY ERDÉLY-TÖRTÉNÉSZ

Jakó Zsigmond köszöntése101

„Az ünnepi üdvözlés szűk kerete nem teremt lehetőséget arra, hogy a nagyszerű indulás után

kimerítő szemlét tartsunk a méltó folytatás: a fölött a több, mint másfélszáz könyvben és más

tudományos  közleményben  közzétett  eredmény  fölött,  amely  Jakó  csaknem fél  évszázados

pályája alatt született.”

E szavakat Szabó T. Attila írta 1986-ban A hetvenedik évforduló küszöbén, abban „az

egyetlen példányban összeállított, gépírásos emlékkönyvben”, amelyből a szerkesztők most

szerencsés  kézzel  kiemelték  a  jóbarát  laudációját,  amint  az  Benkő  Samunak  A nyolcadik

évtized-ről közölt kötet befejező helyzetjelentéséből megtudható. Ez a bevezető méltatás és ez

a befejező helyzetjelentés mint valami eszmei kötés foglalja össze – és emeli meg – azt a

negyvenkét tanulmányt, amellyel Jakó Zsigmond tanítványai, barátai, tisztelői megbecsülték –

önmagukat.

Szabó T. Attila tíz évvel ezelőtti írásában a szellemi azonosság örömével mutat rá Jakó

professzor  munkásságának  főbb  jellegzetességeire:  a  levéltár-felfedező  érzékre,  a  levéltár

fontosságának  felismerésére  a  közösség  életében  és  önmagáról  való  tudatában,  a

népiségtörténeti  indulás  jelentőségére  –  valamint  a  szakmai  részletekre:  az  írástörténeti

alapvetésre,  „az  erdélyi  magyar,  román  és  szász  könyvkiadás  és  a  könyv-,  illetőleg  a

könyvtártörténet”  relevanciájának exponálására,  a  levéltártörténet  és  az  erdélyi  művelődés

kérdéseinek tárgyalására, a forráskiadói alázatra, a született nagy professzor messzire sugárzó

hatására.  Benkő  Samu  ezekhez  A  nyolcadik  évtized-ben  hozzáteszi  egyrészt  azt  a

„helyzettudatot”, amely „Erdélyben a tudomány magyar nyelvű munkásainak lépteit” hosszú

évtizedeken át  irányította  (és amelyre tíz  évvel ezelőtt  még gépírásos  Festschrift-ben sem

lehetett utalni), másrészt kiemeli a nyolcadik évtized második felében „a tudományszervező

tudós” hirtelen kibontakozását a Múzeum-Egyesület  újjáteremtésének nagy eszmei és apró

mindennapi feladataiban.

A  nagyon  erős  könyvtártörténeti-könyvtörténeti-írastörténeti-oklevéltani-népiségtörté-

101 Forrás: Vekerdi László: Egy nagy Erdély-történész – Jakó Zsigmond. = Európai Utas 8 (1997) No. 2. pp. 29–
32. (Az ismertetett mű: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Kovács
András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár, 1996. Erdélyi Múzeum-Egyesület. 608 p.) 



neti  profil,  levéltárcentrikus módszerekkel,  a Jakó-Festschriftben teljesen természetes.  Sok

évtizedes barátságuk és szemléleti azonosságuk Szabó T. Attilával talán épp ennek jegyében

volt  annyira  meghatározó  az  egész  erdélyi  magyar  művelődésre,  sőt  a  magyarországi

historiográfia  egy  részére  is.  A  hivatkozások  és  utalások  ezt  olykor  név  szerint  is

dokumentálják:  „Jakó  Zsigmond  évekkel  ezelőtt  elvégezte  az  udvarhelyi  kollégium

könyvtárába  került  személyi  gyűjtemények számbavételét  (…) Jakó Zsigmond  véleménye

szerint a XVIII. század derekán meghonosodó női bibliofília elsősorban az árva Bethlen Kata

és Bod Péter köré összetoborzódott irodalom- és könyvbarát körben terjedt, ahol a magyar

nyelvű irodalom áldozatos pártolása, a magyar nyelvű könyvek gyűjtése, a kálvinista egyház

és  iskolák  támogatása  erkölcsi  kötelesség  volt.”102 „A  népiségtörténeti  program

megvalósításához Jakó Zsigmond nélkülözhetetlennek tartotta a korábbi magyar történetírás

felhasználását, de főleg az addig ismeretlen levéltári anyag feltárását, a munka e téren való

folytonosságának biztosítását. A népiségtörténet szerinte csak úgy érheti el célját, „ha szoros

kapcsolatot  teremt  a  néppel  foglalkozó  összes  rokontudományokkal  (nyelvészet,  földrajz,

régészet,  embertan  stb.)”.103 „Az effajta  (induktív,  személytörténeti)  vizsgálatok  közvetlen

célja  az  volna,  hogy  –  Jakó  Zsigmond  szavával  élve  –  »az  addig  üres  neveket  életre

keltsük«.”104

A példák szaporíthatók lennének, de nem ez a lényeg. A lényeg az, ahogyan az „életre

keltett” nevek vagy mutatis mutandis könyvtárak, könyvek, könyvkötések – Szabó T. Attila

Szótörténeti Tár-ának címszavaihoz foghatóan – beállnak egy nagyobb egész, egy téridőbeli

és  napjainkig  ható  nyelvi,  népiségi,  művelődési,  intézményi  kontinuitás  kereteibe.  Így és

ebben az értelemben mondható el Iktári Bethlen Zsuzsanna életre keltett tékájáról, hogy „az

erdélyi  könyv-  és  könyvtártörténet  figyelemre  méltó  emléke,  minthogy  szinte  három női

könyvgyűjtőgeneráció bibliofil érdeklődésének vetülete. (…) Mára a gyűjtemény valós értéke

annyiban módosult, hogy az itt őrzött kéziratok, másolatok, régi magyar nyomtatványok, a

XVIII.  századi  magyar  könyvnyomtatás  egyházi  és  világi  termékei  kétszáz  évvel  még

öregebbek lettek.”105 Ezzel a türelmes (közvetlen és átvitt értelemben egyaránt „türelmes”)

jakói módszerrel remélhető tán leginkább, hogy egyszer mégiscsak enyhülni fog az ellentét,

amely „a történelem valósága” és „a róla szóló tudás” között feszül máig. „A két Európát

elválasztó  korlátok  ugyan leomlottak,  de  maradtak  itt  mások,  köztük szellemiek,  amelyek

máig  jelen  vannak  a  történész  munkájában.  Ez  magyarázza  egyrészt  a  hajlamot
102 Lásd az Emlékkönyvben: Deé Nagy Anikó: Könyvgyűjtő asszonyok a XVIII. században.
103 Lásd az Emlékkönyvben: Demény Lajos: Demográfiai sajátosságok Marosszéken az 1614. évi Bethlen-féle
összeírás tükrében.
104 Lásd az Emlékkönyvben: Engel Pál: Néhány XIV. századi erdélyi alvajda származása.
105 Emlékkönyv, p. 147.



izolácionizmusra  és  fragmentálódásra,  másrészt  ez  magyarázza  a  még  mindig  igencsak

gyöngeségét annak a törekvésnek, amely a történeti jelenségeket az »image de l’autre« és a

kölcsönös hatások szellemében igyekszik megérteni. Ezek a párhuzamos történetek, amelyek

alig  érintkeznek  egymással,  a  maguk  etnikai  jellegzetességeivel,  demográfiai

konfigurációjával és gyakran jogszabályaikkal vagy szektás és kulturális elkötelezettségeikkel

helyet engednek az ellentétnek a történelem valósága és a róla szóló tudás között. Még ha

észre  is  veszünk  próbálkozásokat  a  »másik«  történelmének  a  vizsgálatára  Erdély

monografikus történeteiben, ezek marginálisnak vagy egymás ellen fordítottnak tűnnek.”106

Nem ez volt az egyetlen hiány, amit Jakó csökkenteni igyekezett. „Fél évszázad is eltelt

már azóta – figyelmeztet rá Imreh István –, hogy Jakó Zsigmond kiadta a gyalui vártartomány

urbáriumait és bevezető elemzésében felhívta a figyelmet az Erdélyben »teljesen hiányzó«

agrártörténeti kutatás lehetőségeire, igazából múltismeretünk törlesztésre váró tartozásaira. A

XX. század második  felében – az  általános európai  szintnövekedés,  az  itthoni  önismereti

igények  sokasodásának  ösztönzésére  –  az  új  és  új  tennivalókat  jegyezhettük  fel

hiánylajstromunkra.  Ezek  egyike  volt  a  földközösség  életútjának  nyomon  követése

Erdélyben.”107 Imreh  természetesen  Tagányi  Károly  klasszikus  tanulmányából  indul  ki

(általában  jellemzi  különben  a  Festschrift tanulmányait  a  témakör  klasszikusaira  való

hivatkozás),  és  a  földesúri  családi  levéltárakbeli  urbáriumok,  conscriptiók,  örökösök,

osztozkodók  leltárai  alapján  bemutatja  a  faluközösségben  talajváltó  rendszer  jellegzetes

példáit. Majd vázolja a földközösség fokozatos megszűnését, s a XIX. század második felében

a közvagyon maradványainak törvényekkel  szabályozott,  jogilag  kifogástalan  átjátszását  a

gazdagok magántulajdonába, a „szabadság kis köreinek” ezt követő elsorvadásával. Nem írja

természetesen, de „létező piacgazdaságunk” körülményei közepette nem lehet nem felismerni

a múltban egész mai privatizációnk „haladó feudális hagyományait”. A gazdaságtörténeti és

politikatörténeti tanulmányokban egyébként másutt is kísért a múlt meglepő aktualitása, sőt

„túlélése”.

Már magában azáltal,  hogy a két témakör,  múlt  és jelen mennyire  elválaszthatatlan.

Például  ahogyan  a  sókockák  segítették  az  Apafi-korszak  elején  a  megmaradt  államiság

átmentését,  és  ahogyan  aztán  a  korszak  végén  tönkretette  piacukat  Erdély  felzárkózása  a

Birodalomhoz.108 Vagy ahogyan a Maroson zajló tutajozás, mihelyst jövedelmező üzletté vált,

nyomban  felébreszti  az  uralkodó  politikai  elit  adóéhségét.  „Több  példát  találunk  arra

106 Lásd az Emlékkönyvben: Pompilu Teodor: National Ethnic Pluralism in Transylvania. Ethnic, Cultural and
Regional Convergencies.
107 Lásd az Emlékkönyvben: Imreh István: »A faluk birodalmának módjáról«
108 Lásd az Emlékkönyvben: Wolf Rudolf: Az erdélyi sóügyek az Apafi-korszak végén



vonatkozóan,  hogy gátépítésre  csupán a vámszedés  kedvéért  került  sor.  Ezután a  feudális

önkényeskedés  szokásai  szerint  kezdődött  a  tutajosokkal  szembeni  kihágások  sorozata,

melyeknek súlyossága rendszerint attól függött, hogy a feudális úr milyen befolyásos figura

az  államéletben.”  (Magyari  András:  A  környezet  és  életforma  kölcsönhatása).  Akad

természetesen  példa  a  gazdaság  és  politika  kapcsolatának  termékeny  voltára  is.  Például

ahogyan Kolozsvár a XVIII. század elején a posztókereskedelemben az import és export okos

megszervezésével,  valamint  tüzetes  piackutatással  el  tudta  érni,  „hogy Európa  nyugati  és

középső részén előállított árut eljuttatta az Oszmám Birodalom területére, valamint a román

fejedelemségekbe,  s  így  hozzájárult  Délkelet-Európa  különböző  társadalmi  rétegei

posztóellátásának  (viselet,  lakásbelső  stb.)  »európaisodásához«.”  A  posztókereskedelem

biztos jele annak a fontos szerepnek, amelyet Kolozsvár „Közép- és Délkelet-Európa egész

régiójának  átkelő  kereskedelmében”  betöltött,  s  annak,  „hogy  a  kolozsvári  kereskedő

működése  szervesen  beépült  az  összeurópai  árucserébe.  A  XVII.  században  ez  már

gazdaságilag elengedhetetlen feltétele és része a küszöbön álló (helyenként meg is kezdődött)

nagy társadalmi-gazdasági átalakulásoknak.” Így a posztókereskedelem felől hirtelen jobban

érthető az a „civitas primaria” hely és szerepkör, amely Kolozsvárnak az erdélyi fejedelemség

adminisztrációjában és politikájában jutott.109

A XVI. és a XVII. század fordulóján tehát Erdély (s véle a tágasabb kelet-közép-európai

térség)  közvetlenül  részt  vett  –  nem  holmi  satnya  „perifériaként”  –  Európa  nagy

átalakulásában. Nem először és nem utoljára. A XIV. században például Kelet-Közép-Európa

népei együtt  hasonló szerepet vállaltak,  mint a  frankok Martel  Károly alatt  Poitiers-nél,  a

részben  hasonló  következményekkel  a  kontinens  egész  politikai,  kulturális  és  civilizációs

konfigurációjának  az  átrendeződésére  XIV.  században  az  Anjouk,  Piastok,  Jagellók  és

Basarabok alatt  magyarok, lengyelek-litvánok és románok magukra hagyatottan Európától,

felkeltek  a  permanens  mongol-ázsiai  veszedelem  ellen  és  gátat  vetettek  az  ottomán

expanziónak, gyakran vitális és teremtő energiák stagnálása árán. A XIV. század túl minden

részletmegfontoláson  nagyon  sokszor  katonai-politikai  események  előnyomulása  vagy

hanyatlása volt. Látszatainak örvénylése a modern Európa alapjainak egzisztenciális fázisát

képezte, legalábbis definitív geográfiai kereteinek tekintetében.”110

A nagy politikai átstrukturálódás végző fázisáról R. Várkonyi Ágnes tudósít, Erdély – s

Apafi fejedelem – XVII. század közepi szerepére sorakoztatva fel új adatokat. Jakó Zsigmond

1958  telén  –  összegez  írása  végén  –,  első  találkozásunk  alkalmával  az  Erdélyi  Múzeum

109 Lásd az Emlékkönyvben: Pap Ferenc: A posztókereskedelem a kolozsvári vámnaplókban, 1599–1637.
110 Lásd  az  Emlékkönyvben:  Camil  Muresanu:  Europa  centralǎ  si  rǎsǎriteana  in  secolul  al  XlV-lea:  o
restructurare geo-političa.



Farkas utcai könyvtárában, jól emlékszem, arról beszélt, hogy összeurópai szempontból sem a

fejedelemség története, sem jelentősége nincs kellően feltárva. Ma még jogosabb ez az igény.

Azóta ugyanis a különböző nézőpontokból végzett vizsgálatok eredményei bizonyítják, hogy

az  oszmán  hatalom  harapófogójába  került  Európa  mindig  is  számolt  Erdéllyel.  A  kis

fejedelemség pedig a török porta és a Habsburg Birodalom hatalmi szférájának törésvonalán,

többször  agyonsújtva  és  nyugalomért,  békességért,  életben  maradásért  küzdve,  páratlan

lelkierővel,  hatalmas  kockázatokkal  és  anyagi  lehetőségeinek  határait  messze  meghaladva

mindvégig részt vett a török elleni nemzetközi tervekben és vállalkozásokban.”111 Akárcsak a

királyi  Magyarország,  Moldva,  Havasalföld,  Lengyelország.  Az  új  fázis  Európa

„restruktrálásában”, a régiót mindig sújtó „periferizálódás”' meglehet épp a felszabadulással

kezdődött? Budáéval, természetesen. „Jalta” (és a ma kibontakozó piacgazdasági „Eurojalta”),

úgy látszik régi „haladó hagyományokat” folytat.

111 Lásd  az  Emlékkönyvben:  R.  Várkonyi  Ágnes:  Apafi–Zrínyi–Comenius.  Erdély  a  nemzetközi  török
háborúban, 1663–1664.



A KÖZJÓ SZOLGÁLATÁBAN

Spielmann József tudomány- és művelődéstörténeti tanulmánykötetéről112

„Az  értelmiség  múltját  kutatva  főleg  afelől  faggattam  forrásainkat,  hogy  e  foglalkozás

miképpen  vált  sorshordozó  hivatássá”,  írta  Benkő  Samu  a  „Sorsformáló  értelem”

bevezetőjében,  jó  előre  figyelmeztetve  rá,  hogy  a  kötet  alcímében  szereplő

Művelődéstörténeti dolgozatok nem holmi laza „szociokulturális összefüggések” értelmében

„művelődéstörténetiek”. Ugyanígy a Spielmann József kötetében113 összegyűjtött Tudomány-

és művelődéstörténeti tanulmányok is egy különleges és kiváltságos foglalkozás, az orvosi

meghonosodását  és  sorsformáló  hivatássá válását  demonstrálják,  s  az  így föltárt  folyamat

segítségével aztán mélyen s gyakran eddig teljesen ismeretlen oldalakról világítanak be az

erdélyi szellemi élet fejlődésébe. És mivel tán sehol egyebütt oly közel nem kerül egymáshoz

szellemiség  s  gyakorlati  követelmény,  mint  az orvoslásban,  érdekes  új  fény vetül  ezzel  a

módszerrel a praktikus élet, a mindennapos közösségi lét ezernyi fontos vagy apróbb vonására

is. Kivált, mert Spielmann professzor – mesterének, Valeriu L. Bologának tanításához híven –

mindenütt  gondosan  regisztrálja  a  gyógyításban  megnyilvánuló  európai  szellemiséget  és

konfrontálja a honi igényekkel s gyakorlattal. A kötet mindegyik tanulmánya, minden egyes

oldala  érvek  és  tények  tömegét  sorakoztatja  „egy  természettudományos,  művelődésünk

szerves  részét  alkotó  »elsüllyedt  örökség«”  igazolására.  Szakmatörténet,  eszmetörténet,

társadalomtörténet,  filozófiatörténet,  filológiai  kutatás  átlóinak  kereszteződési  pontjában  a

könyv valódi történetírássá nő, ami elől nyugodtan elhagyható a beszűkítő „orvos” jelző.

Az  Ars  Medica helyét  és  szerepét  vizsgálva  a  XVI.  század  erdélyi  művelődésében

Spielmann professzor például elsősorban azt demonstrálja, hogy „a XVI. században fogant

természettudományos  és  orvosi  művek  szervesen  hozzátartoznak  az  erdélyi  reneszánsz

szellemi  arculatához”,  ugyanúgy,  mint  a  nyugat-európaiéhoz.  S nemcsak azért,  mert  itt  is

erősen tért hódít a kísérleti irányzat és az anyanyelvűség, s még csak nem is a jellegzetes

„humanista természettudományosság” miatt. Spielmann nem elégszik meg az efféle általános

eszmetörténeti  összefüggések  regisztrálásával,  őt  mindenekelőtt  az  érdekli,  hogy  miféle

112 Forrás: Vekerdi László: Spielmann József: A közjó szolgálatában. = Valóság 20 (1977) No. 1. pp. 96–98. 
113 Spielmann József: A közjó szolgálatában. Tudomány- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1977.
Kriterion. 348 p. 



tényleges kapcsolatok  kötötték  az  Ars  Medica szerzőjét  a  késő  XVI.  századi  erdélyi

művelődés  nagy inspirálójához,  Itáliához.  A mű szerzőségének  vitatott  kérdésétől  kezdve

fölépítésén keresztül közönségéig és hatásáig mindenütt ez a konkrétan kitapintható „itáliai

kapcsolat”  vizsgálódásának  vezérfonala;  az  a  társadalomtörténeti  és  művelődéstörténeti

„italanizáció”, mely – legalábbis Braudel Mediterráneuma óta – meghatározza a XVI. század

kulturális és ideológiai dinamikáját. Spielmann persze itt sem áll meg általánosságoknál, akár

a gyulafehérvári udvar itáliai kapcsolatait, akár az  Ars Medica forrásait, akár a (valószínű)

szerző, Lencsés György udvari funkcióit vagy romai útját elemzi. Mindenütt nevek, címek,

hivatkozások, adatok (amelyek jó részét tanítványai – név szerint és ismételten nyugtázott! –

segítségével  ő  maga ásta  ki)  tömegével  teremti  meg azt  a  konkrét  kulturális  atmoszférát,

melyben aztán rendes marxista módra fejükről a talpukra állíthatók eszmék és összefüggések,

legyen  bár  antikvitás-kultuszról,  a  kortársak  nem  idézésének  reneszánsz  szokásáról,

szerkesztéstechnikáról, az anyanyelvűség kérdéseiről és lehetőségeiről, babonás és mágikus

maradványokról,  kalendáriumirodalomról,  empirizmusról  szó.  Így  bontakozik  ki  egyetlen

kéziratos – de persze többször lemásolt – mű körül a korabéli erdélyi művelődés komplikált

dinamikája,  melyben  azután  megérthető,  miként  válhatott  épp  korszerűsége  és  teljessége

végzetévé:  „a  XVII.  század  mostoha  hazai  körülményei  közepette  ez  a  kivételes

szakértelemmel, rendkívüli gonddal szerkesztett kézirat az ismeretlenségbe süllyedt, illetve

nem került nyomtatásban az olvasók kezébe”.

A XVII.  század egyre mostohábbá váló körülményei  kísérik a  kartéziánus szemlélet

itteni  térhódítását  is,  s  ütik  ugyanakkor ezt  a  folyamatot  még a nyugati  megfelelőjénél  is

fontosabbá. A kartezianizmus üt elsőrendű társadalomtörténeti jelentőséget nyert. Spielmann

az európai eszmetörténeti tengely északra fordulását, a holland–angol szellemi szupremácia

kialakulását és stabilizálódását a valóságos erdélyi viszonyok szempontjából nézi és követi;

gyakran szinte egy akkori külföldet járt, művelt erdélyi orvostudor gondjait, s töprengéseit

véljük hallani megfontolt és okos elemzéseiben, ahogyan a látszólag igénytelen és kompilált,

ám valójában  a  tényleges  honi  igényekhez  mesterien  alkalmazott  „munkácskákat”  védi  a

filozófia- és tudománytörténészek becsmérléseitől, akik előszeretettel centizik ki minden téren

a Nyugattól mérhető „lemaradást”.

Távol  mindenféle  divatos  lemaradás-centrikus  szemlélettől,  Spielmann  inkább  a

társadalmi tudatosulás és a növekvő felelősségvállalás jelét látja abban, hogy elsőrendű – s

gyakran  elsőrendűen  képzett –  elmék  eredeti  alkotás  helyett  a  helyi  szükségleteknek

megfelelően az ismeretterjesztést, az eszméltetést, a tanítást, az adott lehetőségekhez képest

leghatásosabb  gyógyító  munkát  választják  hivatásuk  gyanánt.  Spielmann  és  iskolája  –



elsősorban Lázár Szini Karola – ennek a szemléletnek megfelelően vizsgálta például meg,

hogy miféle, s mennyi tudós modern eszmét épített be Pápai Páriz Ferenc megtévesztő (persze

mai  orvostörténészeket  megtévesztő!)  egyszerűséggel  és  közvetlenséggel  megírt  Pax

corporisába; megmutatták, hogy a kor kibontakozó anatómiai-klinikai szemlélete determinálja

ezt a korszakos művet,  nem pedig holmi titokzatos népi gyógyászati  tradíció.  Azért  említ

bőven – s mindig kritikával! – népgyógyászati tapasztalatokat s szereket, mert világosan látta,

hogy tanult orvoshoz legfeljebb a tehetősebbek juthatnak, a szegény vagy akárcsak egyszerű

emberek tömegei  gyógyítás tekintetében is  bizony csak önmagukra szorulnak.  Úgy kellett

tehát írjon, hogy ne csak nyelvi, de fogalmi-eszmei akadályok se emelkedjenek a megértés

elébe; s arról, aminek szakmai segítség nélkül, önmaguk is hasznát vehetik az emberek. 

„Úttörő  tevékenységének  érdeme  éppen  a  saját  tapasztalatán  átszűrt  európai

tudományosság legáltalánosabb eredményeinek hazai talajba való átoltása, anyanyelvű

megszólaltatása.  Mint  maga  írja:  »Nem  lévén  e  munkába’  szándékom,  hogy  a

nyavalyáknak minden neméről szóljak, hanem csupán a közönségesebbekről, melyek

gyakrabban  forognak  az  emberek  között,  és  amelyek  hosszas  munkás  hozzá  való

készület és gyakorlott kézimesterség nélkül orvosolhatók.«”

Éppen az adott igényekhez való tökéletes alkalmazkodása miatt válhatott könyve páratlanul

népszerűvé,  úgyannyira,  hogy a  gyógynövények  és  eljárások  egy része  „később  művéből

került  át  a  hazai  népgyógyászatba”.  S  messze  túl  a  gyógyászat  keretein  s  hatáskörén,

nyelvével  s  fogalmazásával  az  emberek  szemléletét  formálta  kritikusabbá,  „tisztábban  és

világosabban” látóvá. Valódi népkönyvként terjesztette a kartéziánus szellemet.

Lényegében  hasonló  mondható  el  –  magasabb  és  egyben  szűkebb  iskolai-főiskolai

szinten  –  „a kartéziánus szemlélet  sodrában” élő  s  ható  többi  korabeli  erdélyi  tanítóról  s

orvosról is. S legyenek oly jól ismertek, mint Apáczai vagy viszonylag ismeretlenek, mint

Enyedi Sámuel, Spielmann József mindig tud róluk – otthoncentrikus európai szemléletéből

nézve – valami újat s érdekeset megállapítani.

S  még  talán  a  kartezianizmus  teljes  megismerése  és  megértése  szempontjából  sem

lényegtelen, hogy ezeken a „peremvidékeken” – szülőhazájával ellentétben – természetesen és

gyakran zökkenő nélkül folytatódott a felvilágosodás eszmeáramlataiban; mindenesetre a honi

XVIII.  századi  kartéziánus szellemű művek – mondjuk Tőke István természetfilozófiája –

nem  holmi  „bomló  kartezianizmus”  ingoványába  halónak  tekintendők,  hanem  a

kartezianizmus új, experimentális irányba való szerves fejlődésének. S ami a leglényegesebb:



a kartezianizmus ezeken a tájakon mindig eleven társadalmi tendenciákkal telítődik: „Miként

a puritánus és coccejánus tanok, úgy a kartéziánus eszmék is a kor társadalmi harcaiban a

hűbéri rendszerrel szembeforduló, a polgárosodást sürgető rétegek törekvéseit fejezték ki.”

A polgárosodás  és  a  medicina  alapvető,  sui  generis  összefüggésének fölismerése  és

hangsúlyozása a könyv egyik nagy tette és érdeme. A kötet majdnem fele erről az „orvosi

felvilágosodásról”  szól,  s  megmutatja,  hogy  jelentősége  a  mi  társadalomfejlődésben

megrekedt  tájainkon még sokkal  nagyobb volt,  mint  tőlünk Nyugatra.  Heckenast  Gusztáv

alapvető kutatásaiból tudjuk, hogy a XVIII. századi Habsburg-birodalom gazdaságpolitikája

korántsem volt  az  a  minden  tekintetben  elmaradott  „kameralizmus”,  aminek  technika-  és

eseménytörténet-írásunk  képzelte;  Spielmann  József  pedig  azokat  az  adminisztratív

törekvéseket  tárja  fel,  amiket  a  bécsi  kormány az államháztartás  gazdaságossága  végett  a

közegészségügy területén  megvalósított  vagy tervezett.  Ám tisztán  látja,  hogy semmiféle

„felülről beindított  felvilágosodás” sem lehet eredményes és percig se élhet meg „alulról”

jövő spontán mozgalom nélkül; az „egészségügyi rendészeti” intézkedések a XVIII. századi

Erdélyben  mind  eredménytelenségbe  fulladtak  volna  a  helyi  viszonyokat,  igényeket,

szükségleteket,  hagyományokat  és  mentalitást  ismerő  honi  orvosok  aktív  és  hathatós

közreműködése  nélkül.  Spielmann  professzor  Ioan  Piuariu-Molnar  életútjának  és

tevékenységének  mesteri  elemzésével-ismertetésével  mutatja  be,  miként  keletkezett  s  nőtt

egyre bokrosodó feladataihoz a XVIII. századi Erdélyben egy román-magyar-szász-makedón-

görög nemzetiségű orvosokból, kirurgusokból verbuválódó (számszerűleg sem jelentéktelen)

réteg,  mely  a  bécsi  kormány értelmes  megbízottjaival  egy Adam Chenot-tal  vagy André

Étienne-nel – együttműködve, megteremtette itt a gyógyítás, a járványmegelőzés, a higiéné

korszerű feltételeit, s szolgálta véle igen hatásosan a polgárosodást. Ám szerepköre ezzel itt –

ellentétben a nyugati  orvosi felvilágosodással – egyáltalában nem ért  véget.  Mint Piuariu-

Molnar,  Mátyus István,  Nyulas Ferenc s megannyi  orvos kortársuk élete  demonstrálja,  az

orvos-értelmiségi  munkájához  itt  –  s  minél  magosabb  pozícióba  került,  annál  inkább  –

szervesen  hozzá  tartozott  a  küzdelem  a  nemzeti  nyelvű  kultúra  megteremtéséért,  illetve

fölemeléséért. 

„Nem világpolgároknak vallják magukat, hanem hazájuk életéhez ezer szállal fűződő

patriótáknak:  nemzeti  öntudatuk  kialakuló  polgári  értelmiségi  létükből  fakad.  Ezért

műveikben ismételten utalnak a haza »szegénységére«, lázonganak a visszamaradottság

ellen,  igénylik  az  ország  fejlődését  szolgáló  iparosítást,  s  felvilágosító  hittel  Erdély

felvirágzását főleg a tudományos intézmények megteremtésétől várják.”



Ezekről az intézményekről is akad Spielmannak mondanivalója bőven; részletesen, rengeteg

új adat közlésével elemzi szerepüket az erdélyi orvosi felvilágosodásban s az orvosokét az

intézményekében. De soha el nem vész a részletekben. Mindig érzékeli és érzékelteti a nagy

európai  eszmék  áramát,  s  az  erdélyi  fejlődésben  azt  a  nagyobb kulturális  egységet,  mely

Bécstől Bukarestig és Zágrábtól  Iaşiig  a  felvilágosodás korában – és szellemében – fogta

össze ezt a hatalmas területet, s teremtett közös hagyományt. S épp ez a könyv igazolja igen

szépen, hogy máig élőt s aktuálisat. Ennek a nagy közös hagyománynak integráns részeként

az  orvoslás  és  a  természettudományok  története  „művelődésünk  szerves  részét  alkotó

»elsüllyedt  örökség«”.  Fölszínre  hozásában  és  tudatosításában  hazai  történetírásunk  sokat

tanulhatna a romániaitól, nem utolsósorban épp Spielmann professzor türelmes és messzire

tekintő munkásságából.



JULOW VIKTOR: ÁRKÁDIA KÖRÜL114

„Szülővárosa  ellenére  lett-e Csokonai költőóriássá és kora messze kiemelkedő,  egyetemes

géniuszává ... vagy ellenkezőleg: a költő a város hagyományaiból nőtt ki, s valami módon épp

ezért  válhatott  a  felvilágosodás  korának nagy összegezőjévé?”  –  kérdezi  Julow Viktor  A

debreceni felvilágosodás problémáit firtató írásában, s nyomban hozzáteszi, tudós lelkiismere-

tességgel: „Nagyon is világosan látom, milyen messze vagyunk még attól, hogy az említett

két ellentétel bármelyikét teljes tényszerűséggel és egész mélységében bizonyítani tudjuk.”

Csakhogy Julow tanulmányaiban nem annyira  a  bizonyítás  lényeges,  hanem épp az

ellentét  kifejtése,  világos  explikálása,  magyarázata.  A  kérdésfeltevés  jelentősége  ugyanis

messze túlterjed az irodalomtörténet és Debrecen tárgykörén. A magyar művelődés jellegzetes

alapparadoxona fejeződik ki benne; a „Sósabbak itt a könnyek” lélekölő rettenete és a „Szép

magyar sors” inspiráló igézete, „Örök, magyar határpör” és „pompás vonulások a dombon”,

tehetségfaló Hunnia és tájban-népben megtalált haza föloldhatatlan ellentéte. Julow debreceni

felvilágosodása a magyar irodalom lényegéhez nyit utat; tán így s ezért tud még ma is úgy írni

Balassiról vagy Csokonairól, mintha ő fedezné fel őket, mintha még soha nem tiport volna

rétjeiken keresztül-kasul nagymúltú irodalomtudományunk rangos és hangos ármádiája.

Nem  mintha  elődeiről  s  kollégáiról  nem  venne  tudomást;  ellenkezőleg,  nemcsak

fölsorolja s idézi, hanem lépten-nyomon használja is őket, mesterien alkalmazva a modern

kutatások legfrissebb s legrafináltabb módszereit. Ám, akárcsak Tom Jones a kerekfejűek s

gavallérok  forgatagából,  ő  is  halálos  biztonsággal  siklik  ki  a  nemesen  vértezett

tudományosság  szorításából.  Hogyan  csinálja,  mi  a  bravúr  magyarázata?  Nézzük  példa

kedvéért Balassi Katonaénekéről szóló esszéjét.

Ha  valakiről,  hát  Balassiról  eleget  írt  az  irodalomtudomány;  ezernyi  oldalról  s

mélyrehatóan világította meg kalandos életének s hirtelen ívelő művészetének minden parányi

zugát.  Szerelemköltőség,  katonavagányság,  végvári  vitézség,  humanista  tudatosság  (sőt

doctusság),  platonizálás  és  neoplatonizálás,  vérbő  reneszánsz  individualizmus,  manierista

dekomponáltság,  udvariemberség  s  ki  tudja  még  miféle  s  mennyi  irodalomtudományos

sajátosság  regisztráltatott  s  elemeztetett  benne,  s  mindez  már  jórészt  tan-  és  kézikönyvi

anyaggá is standardizálódott. Hogyan lehet ezen a gondosan megművelt terepen akár parányi

újságot is találni?

114 Forrás: Vekerdi László:  Julow Viktor: Árkádia körül. [Szépirodalmi, 1975.]  = Tiszatáj 30 (1976) No. 8. pp.
78–82. 



Kétféleképpen. Vagy mélyen a  megmívelt  rétegek alatt  kutatva,  vagy – folytatva az

archeológiai hasonlatot – magosan a levegőből vizsgálva a földről nézve kivehetetlen egykori

barázdák  s  rég  földbe  került  épületek  innét  hirtelen  kirajzolódó  nyomait.  Julow mindkét

módszert mesterien alkalmazza.

Először is megkeresi Balassi  Katonaéneke alatt  a szerteágazó földalatti kapcsolatokat.

Persze hogy tudtuk már régebben is,  miféle szálak fűzik Balassit  kora s  a megelőző idők

vitézi költészetéhez, s milyen szakadékok választják ugyanakkor el tőle. Julow is hivatkozik a

vonatkozó kutatásokra, kivált Gerézdi Rabán, Varjas Béla és Klaniczay Tibor eredményeire.

De ő nem szálakat s választóvonalakat keres. Még csak nem is kontextust és összefüggéseket.

Ő  azt az életformát rekonstruálja,  azt  a kollektív észjárást,  melyben efféle katonaköltészet

egyáltalán megfoganhatott  s  kivirulhatott.  Egyszerű  tényekből  s  jelekből  indul  ki  anélkül,

hogy igénybe venné Balassi költészetének intenzív s az apróbb fényeket nyilván elhalványító

reflektorait.  Így  derül  ki  azután,  hogy  katonadicsőség,  zsákmánykedv,  harci  nyereség,

kegyetlen erőpróba, nyers martalóc öröm, sorsot fitymáló hetykeség, fejek szedése („korabeli

köznapiságát  mi  sem  bizonyítja  jobban,  mint  hogy  a  törökvilág  idején  az  egyik

legmegszokottabb címermotívummá sematizálódhatott”) s a Katonaének megannyi motívuma

kész fordulat, szabályos trópus már XVI. század eleji költészetünkben is.

S Tinódi nem teremt, hanem betetőz egy régi hagyományt, ami már az ő idejében is

erősen differenciálódott  a  históriás  énektípus,  a  lírai  megfogalmazás,  a  toborzódal  a nagy

eposzt  előlegező  keresztény  katonaköltészet  irányában,  megfelelően  a  vitézi  élet  sokféle

követelményének  s  valóságának.  Ámde  a  XVI.  század  második  felében  egy  akkor  már

évszázados vitézi hagyomány hirtelen országmegtartó erővé transzformálódott a végeken. A

magyar történetírás többé-kevésbé hangsúlyozza is, „hogy a XVI. században a végbeliek élete

a nemzet élete, s a végbeliek harca a nemzet harca volt” – idézi Takács Sándort Julow. Ő

azonban azt is észreveszi, hogy ez a historiográfiai hagyomány milyen régi: Balassi teremtette

meg,  bámulatos  éleslátással.  „A  Katonaének a  végvári  harcosok  mindennél  etikusabb

magatartását, magasztosabb küldetését hirdeti.”

De  vigyázzunk  a  szóval,  mert  így  a  szövegből  kiragadva  óhatatlanul  meghamisítja

Julow  mondanivalóját.  Ő  ugyanis  nem  efféle  általánosságokban  beszél.  Igéket,  jelzőket,

sorokat,  rímeket,  kijelentéseket  latolgat-ízlelget;  kifejti  az  egyszerűségükkel  döbbenetes

képek élménytartalmát, megtanít a lóháton nyargalászó vitéz szemével körülnézni a világban,

meghatározza a mondatok és strófák hatását arra a közösségre, akire Balassi hatni kívánt: a

végházak „vitézi község”-ére. Rekonstruálja egyszóval az élményvilág társaslélektani szintjén

a  költő  találkozását  ezzel  a  különleges  katonai  demokráciával.  Azt  mutatja  meg,  hogyan



kínálkozott otthon s nyílott természetes meder a végeken Balassi féktelen természetének és

hatalmas  intellektusának.  „Ez  a  közösség  a  maga  primitív  akolbiztonságával,  kimért

rendjével,  férfiasan  hetyke,  csak  azért  is  vidám  légkörével  (Vitéz  ifjakkal,  Nem  kehelő

vénekkel), az  időt  két  halálveszély között  percekre  bomlasztó  örök  jelenével  elűzi  tőle  a

magánéletét szüntelen marcangoló gondokat. Csak a nagy, széles mezőn nyargalászó Balassi

mögött  nem ül  a  sötét  árny.  Ott  minden  bonyolult,  szövevényes,  ármányos  –  itt  minden

egyszerű,  jól  rögzített,  lakonikus  szabályokhoz  igazodik.  »Künn  harci  zaj,  benn  végre

csend«.”  Sors  és  életforma  találkozik  a  végek  dicséretében,  s  „a  vers  genezisét  joggal

képzelhetjük  el  úgy,  hogy a  költő  huszártisztnek egy katonáihoz  intézett  buzdító  beszéde

formálódott meg s alakult át lírai műalkotássá”.

A  Katonaének szónoklateredetének fölismerése és hangsúlyozása azután egyszeriben

elvezet  a  verset  feszítő  s  emelő  paradoxonok világába.  Hiszen a  vers  hatalmas  retorikája

valami olyanról kíván meggyőzni, amit szinte lehetetlennek látszik elfogadni: „arról, hogy az

az  élet,  ahol  irgalmatlan  szenvedések  és  megpróbáltatások  várnak,  örökös  veszély  és

kegyetlen halál leselkednek az emberre, mindennél szebb.” Ez az alapparadoxon exponálódik

s mélyül strófáról strófára – örök retorikai szabályoknak eleget téve – a versben; „Balassi az

alapparadoxon  belső  ellentmondását  további  paradoxonok  segítségével  békíti  ki.”  Julow

azonban jól ügyel, hogy magyarázatában a rétor el ne homályosítsa valahogy a poétát. Hisz a

paradoxonhalmazás nem csupán szónoki „fogás”; az első sor hatalmas lélegzetvételű szónoki

kérdésével egyszerre indul s filmszerű montázstechnikával pereg egy egész paradox-abszurd

életforma  kibontakoztatása.  Julow  azt  érteti  meg,  miként  explikálódik  közérthetően  a

nagyszerű  versben  a  végbeli  élet  szörnyű  harcokban  s  fényesen  fölvillanó  pillanatokban

megformálódott  szépségideálja.  S  még  ahhoz  is  ért,  hogy  „a  sarkantyúpengetéses

toborzószerű vers és a kegyetlenül kemény katonaóda felszíne alatt” megláttassa az elégia

mélyben szivárgó hajszálereit: megfejti a verszáró sor különös búcsúhangulatának titkát, s a

hazáját  elhagyni  készülő  költő  áldó-föloldozó bánata  hirtelen  visszavetül  az  egész  versre,

fölemeli a hihetetlenül tömören exponált vitézi élményanyagot a morális szép szférájába. „Itt

sem egyedül Balassi rendkívüli éleslátása munkált azonban. Amit tett, az főleg annyi, hogy

valóban géniuszhoz méltóan sűrített össze s polarizált egy nagy közösségi élményt.” Így válik

a vers archetípusteremtővé, közösségi szinten létmagyarázóvá, azaz existenciális érvényűvé.

Mert  – Mátrai  László máig felülmúlhatatlan ifjúkori  megfogalmazása szerint – „...minden

lelki történés között az élménynek van a világ megértése (mondhatjuk: kultúra) szempontjából

legnagyobb feltáró értéke. A legtisztább érzés és a legkeményebb akarat sem képes annyit

feltárni a világ jelentéséből, mint a legegyszerűbb élmény”.



Ezért és így fogalmazhatja meg a Katonaének egy egész kultúra lényegét, univerzálisan

érthető  formában;  Balassi  „marcona  vadságukban  is  naiv  lelkeknek  énekli,  de  humanista

barátai szűk körének és a halhatatlanságnak írja versét”.

Sejtette  a  humanista  körnek  szánt  szerkezeti-esztétikai  mesterfogásokat  a  versben  a

Balassi-filológia Julow előtt is, de csak ő fejtette meg bravúros filológiai detektívkedéssel, hogy

miként rejt el, illetve mutat fel Balassi a „mező” és a „szép” szavak versbéli geometriájával egy

X és egy J betűt: Jézus Krisztus nevének kezdőbetűit. S azt is megmagyarázza, miért. „Úgy

érezhette: a végvári élet középkorias-tinódis, vallásos-jézusos költői koncepciója azonmód már

korszerűtlen.  Bizonyára ismerte Janus Pannonius figyelmeztetését is:  hívő ember költő nem

lehet. Bizonyára érezte azonban azt is, hogy a kereszténység és a hit védelméért s Jézus nevében

vívott harc ábrázolásában ezeknek valamilyen módon jelen kell lennie. E dilemmát bámulatos

invencióval és káprázatos költői technikával középkoriasan és egyszersmind vakmerően újítva

oldotta meg: a harcba vezérlő Krisztus s vele a keresztényhit – »megszüntetve megtartással« –

egyszerre nincs jelen és mégis jelen van a műben.” A naiv olvasóban az artisztikus struktúra

természetesen nem válik tudatossá; de érzi, hogy valami nagy-nagy rend és páratlan harmónia

uralkodik  a  versben.  A  mű  zord  életanyaga  és  hallatlanul  kifinomult  belső  formája  közti

feszültség föloldódik, „Balassi  »bent« teremtette meg azt a harmóniát, ami az őt körülvevő

magyar  világból  olyan végzetesen hiányzott.”  S innét,  a  magosból  hirtelen kirajzolódnak a

mélyben rejlő erővonalak: „...a csúcspontjára jutott, már-már túlérett reneszánsz mintegy utolsó,

de  leghatalmasabb  erőfeszítését  teszi  itt  a  tökéletes  Rend  és  Harmónia  megvalósítására  és

megőrzésére.” Julow a részletező kortörténet, modern matematikai verselemzés, eszmetörténet s

megannyi  tudós  diszciplína  alkalmazásával  –  „megszüntetve  megtartásával”  –  hirtelen  a

magyarázat magasába emeli az olvasót, az evidencia élményét kelti, a morális szép vigaszát.

A szakmai  tudás  eszközeinek  hasznosítása  valamilyen szakmán  túli  vagy kívüli  cél

érdekében, a tudománynak az a „megszüntetve megtartása”, amit a Balassi-tanulmány fenti

elemzése vázlatosan és szükségképpen tökéletlenül (mert Julow esszéi elérik azt a határt, ahol

már minden rövidítés erősen torzít) próbált bemutatni, ugyanígy megtalálható a Csokonairól s

Fazekasról szóló írásokban is. Kivált Csokonai stílusszintéziséhez és a Lúdas Matyi évezredei

fontos ebből a szempontból; előbbi a korstílusok és a stílusirányzatok – a stílus diakróniájának

és szinkróniájának – finom elemzésével, utóbbi a mikrofilológia meredek külső kanyargóin

megközelített sejtéssel a mű belső – élménydeterminálta – eredetéről. A Katonaénekről szóló

esszé hermeneutikai bravúrját ismétli meg Julow Fazekas Mihály Nyári esti dalában, s még

saját, remek Fazekas-monográfiájához képest is tud lényeges újat föltárni Debrecen világlátott

füvészköltőjéről egy rövid műveket magyarázó életrajzban. Mindezt azonban nem lehet, tán



nem is szükséges  itt  részletezni;  de azt  itt  is  hangsúlyozni kell,  hogy mindegyik írásának

közös  jellemzője  –  amint  a  Balassi-esszé  elemzésében  láttuk  –  az  a  (Szauder  professzor

kötetét tárgyaló recenziójában megfogalmazott) „krédó”, hogy az irodalom „...az emberi és

nemzeti  öneszmélés  fóruma,  mindmáig  az  embernevelés  legfőbb  alapja,  az  etika

leggazdagabb – s a vallások letűnésével annál fontosabb – példatára és közösségi tartaléka”.

Ennek a hatalmas kincsnek őrzője, sáfárja az irodalomtörténet. Sokkal de sokkal több tehát

holmi jól körülhatárolható tudományos diszciplínánál. Éppen ezért nézi joggal aggódva Julow

a tudomány jelen fejlődési trendjeit, mert „...mintha menekülni igyekeznék szakmánk ettől a

szereptől s  a vele járó tudományon túli  felelősségtől.  ám ezzel önmaga jogos jelentőségét

fokozná le, s valami nagyon fontostól fosztaná meg a közönséget”. Egy mai Fazekas Mihály

vagy Voltaire is nyugodtan vállalhatná ezt a szemléletet s ezeket az eszméket; tán ez – vagy

ez is – magyarázza, hogy éppen Julow Viktor tárta föl s mondotta el a legfontosabbakat a

debreceni felvilágosodásról.

Csokonaival s Fazekassal foglalkozó írásain kívül, ahol a fogalom – azaz helyesebben

folyamat  –  nyilvánvalóan centrális  jelentőségű,  két  külön tanulmány is  szól  a  kötetben a

debreceni felvilágosodásról. Az egyik a Debrecen-kutatás bírálatával párhuzamosan – vagy

inkább ürügyén? – vázolja a debreceni felvilágosodás ellentétekkel különlegesen barázdált

arcát, s megkeresi a folyamat gazdasági és társadalmi föltételeit. Leírja, hogyan keresztezi a

gazdasági  élet  XVIII.  század  során  immár  folyton  eső  trendjét  (..a  kereskedelmi  tőke  a

mezőgazdaságba  menekült”)  a  művelődés  Domokos  Lajosig,  Fazekasig,  Csokonaiig

emelkedő vonala, hogy aztán a XIX. század elején hirtelen a mélybe zuhanjon az is. Vagy

csak föld alá kényszerüljön? A másik tanulmány ugyanis éppen azt tárja föl, miként élt s

hatott  Csokonaitól  Petőfiig  (és  Petőfire!)  a  kollégium  jóvoltából  egy  erőteljes  kéziratos

irodalom,  folytatva  a  felvilágosodást  s  hidat  képezve  a  népiség  nagy korszakához.  Ez  a

„debreceni  késő  felvilágosodás”  nevelte  a  diákság,  a  falusi,  mezővárosi  intelligencia,

iparosság és olvasó parasztság rétegeiben azt a közönséget, kiknek körében Petőfi s Arany

költői forradalmának befogadása úgyszólván természetes volt, mert ez a késő felvilágosodás

„a  maga  pedagógiai  kisugárzásával,  Csokonai-kultuszával  és  kéziratos  irodalmával  a

romantika felszíne alatt fenntartotta egy plebejus, népies hagyomány folytonosságát”, hasonló

szerepet töltvén be a honi polgárosodásban, mint egykor a végvári életben a vitézi irodalom.

Azaz a „megszüntetve-megőrzés” remek példája ismét.

Senki  az  ilyen  művelődéstörténeti  búvópatakok  földerítéséhez  nem  ért  Julowhoz

foghatóan. Így fedezi fel a Pest mellett vidékké süllyedő tizenkilencedik század eleji Debrecen

legjobbjaiban egy népnevelés-központú, gyakorlati irányú aufklérizmus fennmaradását s azt is,



hogyan szürkült szó szoros értelmében „vidéki” irodalommá az izgalmas partikuláris irodalom a

nemesi  reformkor  törekvéseinek asszimilálása miatt.  Soha nem idealizál  és  nem deheroizál

közösségi  szinten  sem;  számol  az  ellenkező  társadalmi,  morális,  kulturális  értékek

konfrontációjával  s  konfliktusával.  Így  érti  s  érteti  meg  a  mindenféle  nemesi  s  kispolgári

mentalitással  ellenkező  függetlenségőrző  kompromisszumkészség  kifejlődését  a  nagy

parasztvárosban, s univerzalizmussá nemesedését legnagyobbjaiban (Földi, Fazekas, Csokonai):

a  toleranciaelv  alapvető  szerepét  a  debreceni  felvilágosodás  morális-prakticista  vonásainak

ideológiai  megalapozásában;  a  különleges  debreceni  „kálvinista  ateizmus”  kifejlődését  az

állandóan pusztulással fenyegetett közösség életmentő társaslélektani védekező mechanizmu-

saként, az igazi citoyen-polgárság hiányában is kivirágzó plebejus-radikális érzületet. Megérteti,

miként  jöhetett  létre  épp  Debrecenben,  s  csak  itt,  felvilágosodás  és  népiség  Európa-szerte

páratlan  szintézisének  lehetősége.  S  mikor  aztán  a  XIX.  században  a  cívis  város  Ady-

megénekelte zsírosparaszti elfajulásába fulladt, ez a szintézis már rég kiszabadult a disznóölő

kések fenyegetéséből s a valóságos Debrecentől függetlenedve nemzetnevelő eszmévé finomult.

„Különösen a népiesség meg-megújuló hullámaiban érezhető ennek a tradíciónak a továbbélése,

ahol statisztikailag is könnyen igazolható lenne, beleértve a XX. századi népi írók mozgalmát is,

a kelet-magyarországi származású, kálvinista hátterű írók részvételének túlsúlya.”

Sorolhatók lennének a példák hosszan, de tán ennyiből is látható,  hogyan tud Julow

Viktor  tájékozódni  ellentétek  zűrzavarában.  Talán  azért,  mert  ő  elsősorban  nem  a

komponenseket figyeli, hanem az eredőket? Nem annyira analizál, mint inkább komponál?

Akárhogyan is, azt nagyon jól tudja, hogy a megértéshez nem kell, nem is szabad mindent

kihámozni-kimondani. Hiszen a meghámozott és cikkelyekre bontott narancs semmit el nem

árul többé az eredeti egészből. Ám világért sem holmi divatos (s igencsak bőbeszédű!) Csend-

esztétika szellemében s szabályai szerint hallgat. Inkább Fellini filmjeihez hasonlíthatóan jár

el:  a  jelenségek  véletlenszerűen  szaggatott  sorozatára  vetíti  az  élményvilág  belülről

determinált kontinuumát.

Honnét ez a módszer? Nem itt kereshető-e Julow nagyszerű garabonciásságának végső

oka? Nem őriz-e a módszer maga is – ha tetszik, „megszüntetve” – jó adag „debreceniséget”?

Radikális  kollégiumi plebejushagyomány és legaktuálisabb európai jelen olyan szintézisét,

ami  évszázadok  fejlődését  öleli  egybe  s  elfogódottság  és  erőlködés  nélkül  jár  a

legkifinomultabb műveltség világában. Vagy ahogyan Gulyás Pál,  Debrecen Csokonaihoz,

Fazekashoz fogható nagy poétája megfogalmazta: „Debrecen, ó-kikötő, tájakat összekötő ...

mint a vakondok, alant bújt meg, s a lelke harang.” 



IMREH ISTVÁN NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁRA115

A  kötet  –  a  bevezetőt  nem számítva  –  negyvenhat  szerző  tanulmányát  tartalmazza,  614

oldalon, névsor szerint.116 A-betűs szerző nincs, így az első Balogh Béla írása: Székely diákok

a máramarosszigeti Református Líceumban (1682–1850). A szerző – Imreh István tanítványa

–  gondos  statisztikai  és  iskolatörténeti  összehasonlítások  alapján  mutat  rá,  hogy  milyen

feltűnően sok székelyföldi diák tanult Szigeten, kivált Háromszék területéről. 

„Az  okokat  hosszan  sorolhatnók  –  összegez  –,  de  a  leglényegesebb  ezek  közül

Máramaros  vármegye  XVIII.  századi  viszonylagos  függetlenségében gyökerezik.  Az

ellenreformáció időszakában valóságos mentsvár szerepet betöltő Máramaros a XVIII.

század folyamán is, a szigeti iskola töretlen fejlődése révén, az erdélyi, szamosháti és

felső-Tisza-vidéki fiatalok számára a továbbtanulás lehetőségét biztosította.”117

A viszonylagos függetlenségről szól valamiképpen a következő írás is: Bárth János  Bálint

Anna  házassága című  tanulmánya.  A  házasság  –  amelyet  a  szülők  erőltettek  –  válással

végződött;  Bárth  a  válási  per  során  keletkezett  jegyzőkönyvek  részletes  ismertetésével  és

elemzésével – Emmanuel Le Roy Ladurie híres könyveire és módszerére emlékeztetően –

mélyen bevilágít a Havasalja külvilágtól elzárt, ám egymással számos gazdasági és rokonsági

szálon  kapcsolt  falvainak  életébe  és  sorsába,  amely  a  mostoha  természeti  és  társadalmi

körülmények  közepette  is  lehetővé  tette  az  ember,  az  egyén  bizonyos  szabadságát,

viszonylagos  függetlenségét.  Bárth  természetesen  Imreh  Istvánra  hivatkozik,  hiszen

Erdélyben elsősorban  az  ő  „könyvei  jelzik  a  francia  Annales  nyomdokait  követő  magyar

történész-törekvések sikeres megvalósulását”. Amihez tán csak annyit tehetnénk hozzá, hogy

nem csak Erdélyben. És nem is mindig az Annales nyomában, hanem – tán épp „viszonylagos

függetlenségének” köszönhetően – a nagy francia iskolával párhuzamosan.

A harmadik  írásban Benkő Elek  A bardóci  harangról értekezik,  kivételes  tárgyi  és

szakirodalmi tudással. Az ez idáig minden megfejtési kísérletnek ellenálló feliratot jobbról

balra  olvasva  besorolja  a  harangot  a  középkori  és  kora  újkori  ábécé-feliratos  harangok

115 Forrás: Vekerdi László: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. = Magyar Tudomány 108
(2001) No. 2. pp. 231–237.
116 Emlékkönyv  Imreh  István  születésének  nyolcvanadik  évfordulójára.  Szerk.:  Kiss  András,  Kovács  Kiss
Gyöngy, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, 1999. Erdélyi Múzeum-Egyesület. 680 p., 2 t. 
117 Emlékkönyv…, p. 22.



„Skandináviától  és  Angliától  Németországon  át  Dél-Franciaországig,  illetőleg

Lengyelországig  követhető”  nagy  családjába.  Ami  túl  a  „megkésettség”  közismert

problematikáját  felvető  datáláson  (XIV.  század)  azt  is  mutatja,  hogy  „a  Székelyföld

legkorábbi  ránk  maradt  harangjai  nem  archaikus  módszerekkel  dolgozó,  idejétmúlt

részletformákat  alkalmazó  helyi  műhelyek  alkotásai,  hanem  nyugat-európai  tanultságú

mesterek városi munkái, melyekben – a nagyobb számú dél-erdélyi analógia alapján ítélve –

korai  sorozattermékeket  kell  látnunk.  A péterfalvi  és  a  bardóci  harang  műhelye  esetében

továbbá közvetlen nyugati hatást tükröz az a gyakorlat is, ahogy a mesterek az öntvényeket

jól-rosszul leírt ábécéfeliratokkal látták el”118 utalva az „Én vagyok az alfa és az ómegá”-ra.

„Nyugati  hatást”,  bár  korábbit  és  másfélét  tükröz  Benkő  Lorándnak  a  székely

nemzetségnevek történetéhez fűzött tanulmánya is. Közismert, hogy a nemzetség-, személy-

és helynevek bőséges párhuzamai eleve azt sejtetik, „hogy a szóban forgó neveket a Kárpátok

délkeleti  karéjába  betelepülő  székelység a  Kárpát-medence  honfoglalás  utáni  más  magyar

nyelvterületeiről  hozta”.119 A történeti  névtan  nagymestere  a  kérdés  tudománytörténetének

tömör és személyes ismertetése után az erdélyi Ecken ágnév eredete után nyomozva magyar,

német és szláv nevek tömegének mérlegelése után végül német hatást mutat ki egy Sopron

megyei  nemzetségnévben,  ami  „önmagában  is  nyelvészeti-névtani  bizonyíték  a  keleti  és

nyugati  székelység nemzetségnévi  összefüggéseire”,  és  „ez a  tanúságtétel  messze  nem áll

önmagában”.120

Ezután  klasszikus  gazdaságtörténeti-eszmetörténeti  tanulmány  következik,  Bereczki

Andrásé:  Az újabb kori gazdasági élet  fejlődése az időszaki gazdasági válságok közepette

címmel, amit Bodor András történeti statisztikára alapuló, de konkrét történeti eseményeket-

jeleneteket feltáró írása követ: A rabszolgák ellenőrzése a Principátus első századaiban. A két

gondos  tanulmány  az  Imreh-hatás  sokféleségét  és  mélységét  mutatja;  a  különös  (és

félelmetes) azonban az, hogy az utóbbi írás első bekezdése – egy kis malíciával – szinte az

előbbi, nemzetállami-pártállami válságtörténeteket elemző cikk summázataként is olvasható: 

„A  római  állam egyik  legfontosabb  tevékenysége  –  mint  a  rabszolgaságon  alapuló

bármely más államé – a rabszolgák forrásainak, utánpótlásának biztosítása, a rabszolgák

szüntelen  ellenőrzése  és  irányítása,  rákényszerítésük,  hogy  megtermeljék  az  anyagi

javakat és ugyanakkor megvédelmezzék a rabszolgatartók érdekeit”.121

118 Uo. p. 51.
119 Uo. pp. 60–61.
120 Uo. p. 66.
121 Uo. p. 81.



Gazdaságtörténeti  és  (vagy  „tehát”?)  válságtörténeti  a  következő  írás  is:  Lengyel  pénzek

Kassán Bethlen Gábor fejedelemsége idején.  Ebben Búza János hatalmas külföldi és honi

ismeretanyag alapján áttekintve a Bethlen Gábor fejedelemsége idején zajló pénzforgalmat

végül arra a következtetésre jut, hogy „Bethlen Gábor Kipper-kori pénzpolitikáját alapvetően

külső  körülmények  határozták  meg;  tágabb  értelemben  a  hiperinflációba  torkolló,  az  ún.

„árforradalom” tetőzéseként is felfogható, Közép-Európát különösen sújtó pénzrontás, illetve

szűkebb  értelemben  az  a  tény,  hogy  Bethlen  „Opulia  és  Ratiboria”  hercege  lett,  ui.

Sziléziában az átlagosnál is nagyobb mértéket öltöttek a monetáris zavarok, amelyekhez –

kénytelen-kelletlen  – alkalmazkodnia kellett.”  Így aztán  „Erdélyre  is  rázúdult  az  inflációs

áradat, s az uralkodói szándéktól függetlenül – sőt annak ellenére – nemcsak a pénzérték-,

hanem az ár- és bérviszonyok terén is kaotikus állapotokhoz vezetett”.122

Kaotikus  állapotokat  és  válságot  regisztrál  a  sorra  következő írás  is,  Cserey Zoltán

Önkormányzatiság és katonai hatalom Háromszéken a XIX. század derekán című, részletes

levéltári kutatásokon alapuló tanulmánya. Cserey számos találó eset idézésével demonstrálja,

hová vezetett az, hogy „a székely határőrterületeken, köztük Háromszéken is kettős igazgatás

dívott: a széki vezetés és a határőrkatonai parancsnokságé. Ez a szerkezet a falvak fölé két

urat  állított,  olyanokat,  akik  egymásmellettiségben,  mellérendeltségben  kormányoztak,  de

mégsem társultan,  hanem egymásnak feszülten.”  (…) Az állandó feszültségből  valamiféle

„húzd-meg-ereszd-meg politika” keletkezett,  amely „azt  akarta  érzékeltetni,  hogy a valódi

hatalom nem a széki igazgatás, nem az önkormányzatok kezében összpontosult, hanem azt a

bécsi  udvar  diktálta,  és  hogy  a  központi  vezetés  semmiképpen  sem  a  polgári  értékek

védelmében szállt síkra, hanem a Habsburg katonai célokat pártolta”.123

Pártoló figyelemmel kísérte  viszont  a  központi  hatalom Kőrösi  Csoma Sándor útját,

amint az Csetri Elek Csoma és a szülőföld című, s a hatalmas Csoma-irodalomhoz képest is új

adatokat és összefüggéseket feltáró tanulmányából kiderül.

Mocsáry Lajos  vállalkozása sem volt  könnyebb,  s  tán romantikusan reménytelenebb

sem Kőrösi Csomáénál, ám ezt távolról sem kísérte akkora, s főleg nem annyira együtt érző

közfigyelem (a  „központi  hatalom”-ról  nem is  beszélve).  Csucsuja  István  Mocsáry Lajos

ajánlásai című tanulmányában a nagy függetlenségi politikus (írjuk csak le a szót mai rossz

sajtója ellenére) haladó eszméit elemezve nemcsak azok Eötvösét felülmúló liberalizmusára

és felvilágosultságára mutat rá, hanem korlátaira is, melyek korábban jelentkeztek. 

122 Uo. pp. 108–109.
123 Uo. p. 121.



„Mocsáry mindvégig az integer Magyarország képletében gondolkodott és cselekedett,

(…) nem ismerte fel, hogy míg ő a legalitás nevében nemzetiségi jogokra, törvényekre

hivatkozik, a nemzetiségi mozgalmak új nemzedékei azokra már úgy tekintenek, mint

olyanokra, melyek nem nyújtanak biztosítékot egy olyan autonóm fejlődésre, melyet a

teljes elszakadásuk megvalósítása érdekében szükségesnek tartanak.”124

Másféle, nem csupán politika-, hanem inkább társadalom-vezérelte autonóm fejlődés tekint

reánk azokból  a XVI. századi  kiadatlan székely összeírásokból,  amelyeket  Demény Lajos

közöl  és  elemez.  A  Székely  Oklevéltár  új  sorozata  első  három  kötetére  hivatkozva

mindenekelőtt azt emeli ki, hogy az általa ismertetett udvarhelyszéki összeírás „megerősíti,

sőt még hangsúlyozottabban kiemeli az említett három kötetben adatolt fejedelmi jobbágyok

döntő  fölényét  az egész udvarhelyszéki  társadalom szerkezetében a  XVI.  század második

felében”.125 Nem általánosít az egész Székelyföldre; lehetségesnek tartja, hogy egyebütt, ahol

a közszékely lakosság kisebb mértékben vagy egyáltalában nem vett részt az 1562. évi II.

János király elleni  felkelésben,  „kisebb lehetett  és  volt  is  a  fejedelmi  jobbágysorba vetett

közszékelyek  száma.”126 Ám  az  udvarhelyszéki  összeírások  szerint  számuk  mindenütt

meghaladta a földesúri jobbágyokét, még akkor is, mikor 1566 júliusát követően „II. János

király  megkezdte  a  fejedelmi  jobbágyok  tömeges  eladományozását”.  Ugyanakkor  a  lófő

családok száma folyamatosan és gyorsan emelkedni kezdett. Egy 1567-es újabban előkerült

összeírás  300 lófő  családot  regisztrál  Udvarhelyszéken,  míg  a  Bethlen-féle  összeírás  már

1043-at. 

„Az udvarhelyszéki társadalomfejlődés (és talán nem tévedünk, ha ezt az egész székely

társadalmi szerkezetre nézve, az árnyalatokat is figyelembe véve, általánosítjuk) egyik

fontos jellemzője a nevezett fél évszázadban a lófők abszolút számának és arányának

jelentős növekedésében észlelhető. Ez volt a társadalmi fejlődés egyik lényeges szelepe,

a fejedelmi székely politika egyenes következménye.”127 

Ugyanis „a központi hatalomnak is szüksége volt a főnépek és a lófők hadi szolgálatára. A két

irányból  érkező  érdekek  találkozása  eredményezte  a  II.  János  király hadjárataiban  „híven

szolgáló” lófők összeírását.128

124 Uo. pp. 147–148.
125 Uo. p. 157.
126 Uo. p. 151.
127 Uo. p. 160.
128 Uo. p. 161.



A  székelység  szervezett  katonai  szolgálatainak  végső  fázisát  tárgyalja  Egyed  Ákos

tanulmánya:  A székely határőrség az 1848–1849-es forradalomban és szabadságharcban. A

székely  határőrség  megszervezésének  és  kezdeteinek  a  történetével  ellentétben  „utolsó

időszaka még jószerint feltáratlan, tehát ismeretlen. Pontosabban csak utalásszerűen szól róla

a  história”.129 Még  a  megszűnéséről  is,  pedig  a  szabadságharc  historiográfiánk  tán

legalaposabban  átkutatott  területe.  Egyed  Ákos  jóformán  ismeretlen  utakon  jár,  amikor

feltárja, hogy érdekek és ellenérdekek ütközésében „milyen nehéz és hosszú küzdelem után

sikerült 1848-ban a székely határőrrendszert megszüntetni”.130 

„Nyilvánvaló, hogy a törvényhozó erdélyi nemesség nem merte vállalni a fegyverben

álló székely határőrezredek átszervezésének kockázatát, mert minden percben szükség

lehetett  a  székely  katonai  erőre  a  már  nagy  méreteket  öltött  parasztmozgalmak

megfékezésében.  Egyébként  Puchner  altábornagy  szívesen  vezényelt  székely

alakulatokat  a  román  parasztok  ellen,  amint  azt  a  június  első  napjaiban  kitört

mihálcfalvi (Alsó-Fehér vármegye) események is mutatják.”131 

Majd csak 1848 októberében, az agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlésen került sor a székely

határőrrendszer megszüntetésének az elhatározására. Még ez után is megpróbálta Dorschner

ezredes  – részben sikerrel  –  a  csíki  gyalogezredet  újjászervezni  „s  a  General  Commando

hatáskörét  újra  visszaállítani.  (…)  A  történelem  paradoxona,  hogy  Csík-,  Gyergyó-  és

Kászonszékben,  ahol  1764-ben  a  Siculicidium  történt,  1848-ban  (csak  1848-ban!)  a

székelységnek  a  határőrrendszer  elleni  kiállása  nem  volt  annyira  határozott,  mint

Háromszékben”,  ahol  radikális  forradalmárok,  köztük  nyugalmazott  tisztek,  vállalták  „a

General  Commando  elleni  harc  megszervezését”.132 Egyebütt  a  székely határőrezredeknek

„csak elszánt és következetes akarattal sikerült elszakadniuk a General Commandótól, hogy

aztán  a  magyar  forradalom  és  szabadságharc  szolgálatába  állhassanak”,  elsősorban  Bem

megérkezése és első győzelmei után.133

A megélt történelem – ezt demonstrálja Egyed Ákos – mindig sokféle, különböző szintű

és gyakran egymással ütköző érdek és eszme mentén szövődik, érdekek és eszmék mentén,

amelyek  szövetéből  azután  a  történészek  rendszerint  ízlésük,  tudásuk  és  a  „társadalmi

megrendelések” szerint válogatnak szálakat, s szövik újra belőlük a megírt történelmet. De

129 Uo. p. 164.
130 Uo. p. 72.
131 Uo. p. 166.
132 Uo. p. 169.
133 Uo. pp. 172–173.



Imreh István nem így dolgozott. 

„Imreh  István  –  fogalmazta  meg  Glatz  Ferenc  1995-ben,  Trianon  évfordulóján

elmondott  és  itt  most  közölt  előadásához  csatolt  bevezetőjében  –  minden  kisebb-

nagyobb írásából sütött: mai esendő, bölcs ember beszél akár sok száz évvel korábbi,

ugyancsak  esendő  emberekről.  Napi  életkereteikről,  amelyek  megtartották

emberségüket:  termelési,  család-  és  rendteremtő,  kultúramegtartó  szokásaikat…  A

történetkutatás, a történetírás alapelve: ember fogalmazza meg értékelését emberről.”134 

Ebben az Imreh-tükörben Trianon, a hozzá vezető hosszú úttal s a második világháború utáni

megfejelésével, elkésett eszmék nagyhatalmi erőltetésének és kisállamok Bankett Blitvában

módjára berendezkedő, történelmi pátosszal és sérelmekkel fűtött pózolásának bizonyul; az

egymás  érdekeit  és  értékeit  nemcsak  méltányolni,  de  egyáltalában  észrevenni  is  képtelen

történelmi és politikai téveszmerendszernek. 

„A  történész  nem  receptek  gyártására  képeztetett  ki.  De  arra  igen,  hogy

figyelmeztessen: a már egyszer  eddig tévútnak bizonyult  választásoktól tartsa  vissza

magát  a  politikai  vezetés…  És  biztosan  állíthatjuk:  nemzeti  szállásterület  és

államigazgatás  határai  ellentmondásának feloldását  keresve félre  kell  tenni  az eddigi

módszereket. Mind a kényszerasszimiláció nemzetállami elve, mind a határkiigazítás,

mind  a  kitelepítés  eredménytelen.  Marad  akár  kényszerből  is  a  demokrácia:  a

kisebbségek  különböző  szintű  jogainak  biztosítása.  Egyéni  és  kollektív  szinten

(politikai-kulturális, területi autonómiák).”135

De marad-e csakugyan? Akár kényszerből is? Vagy annyira megfertőzte a térség országait a

blitvai átok, hogy a leromlásból – a gazdaságit is beleértve – alig látszik kiút? 

Mindenesetre  „1910-ben a  térség  egyszerű  iparosainak,  parasztjainak,  tisztviselőinek

életszínvonala közelebb állott  az  akkori  vezető kultúrákhoz, mint  ahogyan áll  ma, a

nemzeti-állami elv kétes értékű diadalának korszakában…”136

Még csak a G betűnél tart a recenzió és a 182. oldalnál, de máris feszegeti az illendő – vagy

megengedett – terjedelem határait. Az eddigi eljárást követve kisebb kötet kerekedne ki belőle

134 Uo. p. 74
135 Uo. p. 181.
136 Uo. p. 82.



(a recenzens amúgy is meddő fáradozásairól nem is beszélve). Abba kell hát hagyni az egyes

tanulmányok  mégoly  rövid  ismertetését  is.  Idézzünk  inkább  Benkő  Samu  Imreh  Istvánt

bemutató bevezető tanulmányából egy passzust, abból a bekezdésből, melyben tudományos

pályája egészét jellemzi, Wellmann Imrének, a magyar gazdaságtörténeti kutatás mesterének

1989-ben, az Ethnographia hasábjain megjelent  Földközösségtől faluközösségig – kutatások

és  felfogások Tagányi  Károlytól  Imreh Istvánig című nagy tudománytörténeti  összegezése

alapján. 

Wellmann  „áttekintve  mintegy száz  esztendő  magyar  tudományos  hozamát  és  sorra

véve olyan nagyszerű tudósok, mint Mályusz Elemér, Domanovszky Sándor, Győrffy

István, Szabó István a témához kapcsolódó eredményeit, megállapítja, hogy a székely

falutörvények rendszeres gyűjtése, közkinccsé tétele és feldolgozása terén a döntő lépést

Imreh István tette meg. Mint írja, ő már 1947-ben túllépett elődei eredményein, újabb

kötetei  pedig  a  földközösségből  kinövő  faluközösséget  olyan  szerves  társadalmi

fejleményként mutatják be, melyben a székely falunak sikerült kigyöngyöznie magából

sajátos belső autonómiáját.”137

A kötet hátralévő tanulmányainak többségében épp ennek a szerves társadalmi fejlődésnek és

(vagy)  a  közösség  magából  kigyöngyözött  belső  autonómiájának  a  kérdése  került

valamiképpen tárgyalásra vagy legalább érintődik. Így például mindjárt az ábécé sorrendben

következő  tanulmány Hermann  Gusztáv  Mihály  Az  udvarszékhelyi  Havasalja  kiváltságos

települései: a két Oláhfalu és Zetelaka című, gondosan dokumentált írása azt mutatja meg,

hogyan termelte ki magából a zord környezet és a küzdelmes megélhetés, a központi hatalom

minőségi faigényének ügyes, sőt furfangos kihasználásával „azt a leleményes, alkalmazkodó

és egyben konok embertípust, akinek talpraesettsége és kitartása igencsak szükséges volt a

kiváltságok megszerzéséhez, többszöri felújításához, legújabb korig tartó megőrzéséhez”.138

Azaz  egy  sajátos  belső  autonómia  megteremtéséhez  és  megőrzéséhez  egy  szerves  helyi,

ugyanakkor mégoly távoli gazdasági-politikai lehetőségeket is hasznosítani tudó társadalmi

fejlődés  eredményeképpen.  De  hát  nem  éppen  ez  kicsiben,  ami  a  zord  környezet  és  a

küzdelmes megélhetés  ellenére is  kifejlődhet  és (esetleg)  megmaradhat mint  a műgonddal

dolgozó tevékeny ember életformája, a Bibó értelmében vett demokrácia, „akár kényszerből

is”?

De  ne  engedjünk  a  sorra-recenzeálás  csábításának,  elégedjünk  meg  inkább  néhány
137 Uo. pp. 15–16.
138 Uo. pp. 197–198.



tanulmány bemutatásával, amely látszólag eltér az említett „Imreh-vonal” trendjétől, bár azért

természetesen  az  „Imreh-inspiráció”  bűvkörében  marad.  Itt  van  mindjárt  a  következő

tanulmány (jól szerkesztett könyvben milyen nehéz elszakadni az eredeti sorrendtől!) Jakó

Klára remekelése: A Szalánczyak. (Egy fejezet az erdélyi fejedelemség keleti diplomáciájának

történetéből). A török elől Erdélybe menekült s ott mindent újrakezdeni kényszerülő délvidéki

földbirtokos család sorából először Szalánczy János emelkedett a történelem fényébe, „akit az

írott források 1525-ben Radu de la Afumati havasalföldi vajda secretariusaként említenek”.139

Elsősorban az ő életét és tevékenységét követi nyomon Jakó Klára, attól kezdve, hogy a vajda

titkos követeként 1625 tavaszán Budára küldetett, azzal a javaslattal, „hogy vegyék két tűz

közé a balkáni támaszpontjaiktól meglehetősen eltávolodott törököket”.140 

„1526 júniusából, budai tartózkodása idejéből rendelkezünk a Szalánczy János anyagi

helyzetére  vonatkozó  első  információval.  Ez  alkalommal  ugyanis  szolgálatai

elismeréseképpen  II.  Lajos  király  nemesi  kiváltságokkal  látta  el  a  dévai

vártartományhoz tartozó, Jófő mezővárosában lévő, bizonyos idő óta már elődei jussán

birtokolt kúriáját.”141 

Szalánczy fényes politikai karrierjének tanulságos ismertetése mellett Jakó Klára igyekszik

fényt  deríteni  gyors  meggazdagodásának  körülményeire  is.  Ezeket,  diplomáciai

tevékenységével ellentétben, mély homály fedi. 

„Az  időszak,  amelyben  élt,  a  nagy  birtokszerzések  kora  volt.  A  középkori  magyar

királyság összeomlása nemcsak hatalmas méretű népmozgásokat eredményezett,  de a

tulajdonviszonyok gyökeres átalakulását is lehetővé tette. (…) A hatalomért folytatott

harc  a  legkíméletlenebb  eszközökkel  zajlott,  melyek  következtében  egyik  napról  a

másikra meg lehetett gazdagodni vagy el lehetett veszteni mindent: vagyont sőt életet is.

(…) Szalánczy János az érvényesüléshez használt módszerei alapján nem minősíthető

sem  jobbnak,  sem  rosszabbnak  e  felbolydult  kor  többi  szereplőjénél.  Csak  így

sikerülhetett ugyanis helyreállítania családja korábbi anyagi és társadalmi helyzetét.”142

Politikai  hatalom  és  családi  vagyonszerzés  szoros,  sőt  szerves  kapcsolódása  végig  a

történelmi nemesi Magyarország legfontosabb formáló tényezőinek egyike maradt. A késő

139 Uo. p. 200.
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felvilágosodás  és  a  kora  reformkor  néhány  szereplőjétől  eltekintve  szinte  mindenkiről

elmondható,  hogy  e  tekintetben  nem volt  se  jobb,  se  rosszabb  a  többinél.  (A  minősítés

csakugyan fel is bukkan újra a kötetben.) S ha egy ország, város vagy falu ilyen-amolyan

fennmaradásához ez tán csakugyan elegendő lehet, a belső autonómiát megteremtő és éltető

szerves társadalmi fejlődéshez semmiképpen sem. Ahhoz úgy látszik olyan emberek együttese

kell,  akik  legalább  egy  kicsit  jobbak  a  (valószínűleg  mindig)  felbolydult  kor  többi

szereplőjénél. Akad erre is példa a kötetben, akár egyetlen családon belül (nem véletlen tán,

hogy a  késő  felvilágosodásból-reformkorból),  Kósa  László  tanulmánya:  A Bodokiak.  Azt

pedig, hogy a felvilágosodás nagy eszméit egy tiszta és tehetséges politikus az átlagnál jobbak

segítségével hogyan tudta hazája nyelvére és javára lefordítani, meggyőzően vázolja Camil

Muresan Luministul Thomas Jefferson című esszéjében, rámutatva a sok tekintetben felülről

vezényelt európai felvilágosodással szemben Jefferson művében (a gyakorlati politikaiban és

a teoretikusban egyaránt) az „amerikai felvilágosodás” spontán társadalmi fejlődésre alapuló,

inkább belülről, semmint „alulról” építkező jellegére. Egyszóval: autonómiájára. 

De hogy végire járjak már ennek a befejezhetetlen recenziónak, hadd említsek meg még

legalább egy tanulmányt, ami eredetileg nem ide készült, mégis ugyanolyan jól beillik ebbe az

Imreh  István  gondolatvilága  által  inspirált  és  meghatározott  sorba.  Miskolczy  Ambrus

Eckhardt  Sándor  és  Jules  Michelet című  esszéjéről  van  szó,  amelyben  Eckhardt  Sándor

változó  Michelet-értékelését  és  Michelet  úgyszintén  változó  Magyarország-értékelését

szembesíti,  összevetve  Michelet  hatalmas  Franciaország-történetének  Renaissance,  illetve

Reformáció  kötetével,  valamint  a  két  kötet  (és  Michelet)  „Franciaország-vallásával”  és

Eckhardt  Sándor  „Franciaország-hitével”.  Az  „ugyanarról  (ugyanazon  szerző  által  is)

másképpen” témát így vonzások és vonatkoztatások többszörös tükröztetésével világítja meg,

egymásra vetíti Michelet és Eckhardt (illetve Lucien Febvre) kor-élményét és patriotizmusát,

mindeközben azonban maga a „téma” változatlan marad: 1) 1927-ben, Voltaire és Michelet

Mohács-képéről írva, Eckhardt elmarasztalta Michelet-t, s csak futólag jegyezte meg, hogy írt

ő  több  belátással  is  „Magyarország  történeti  küldetésével  kapcsolatban”;  2)  az  1938-ban

megjelent  A  francia  szellem-ben  Eckhardt  a  legnagyobb  elismeréssel  írt  Michelet-ről,  és

hosszan,  dicsérően  idézi;  3)  1943-ban  De  Sicambria  a  Sans-Souci.  Histoires  et  légendes

franco-hongroises  című  munkájában  mégis  szinte  változatlanul  közli  1927-es,  Michelet-t

elmarasztaló ítéletét. Miért? 

„Miért  nem  próbálta  elhelyezni  Michelet  »magyarellenes«-nek  tetsző  ítéletét  a

konstrukció struktúrájában vagy inkább szövevényében? Talán azért,  mert ő maga is



francia fejjel gondolkodott, amikor saját hazájáról volt szó. Úgy érezhette,  »hálátlan«

volt a világ Magyarország iránt. (…) A francia szellem országában Eckhardt Sándor

saját hazáját kiegészítő és a náci Németország ellenképét teremtette meg. Michelet és

társai  messianizmusát  nemcsak  egyszerűen  átvette,  hanem  átmagyarázta,

újrafogalmazta.”143

Hosszan idézi néhány lappal előbb Miskolczy Lucien Febvre-t, aki Michelet Renaissance-ából

„a  történelem  egyik  legkérlelhetetlenebb  törvényét”  vélte  leszűrhetőnek,  a  későn  átvett

fejlődési fázisok veszedelmességének a törvényét. 

Mert  „egyazon  adott  időben  Európa  országai  még  nem  jutottak  el  ugyanarra  a

civilizációs fokra, még akkor sem, ha a kölcsönzések fejlett játéka nyomán ugyanazt a

technikai felszerelést szerzik be, ha mind ismerik a sürgönyt és a telefont, a rádiót, a

mozit, a vasutat, az autót, az írógépet és a gépfegyvert, a szedőgépet és tankot, közben

azonban még nem szerezték meg ugyanazt a politikai, filozófiai, vallási vagy erkölcsi

tapasztalatot; múltjuk revánst vesz és érezteti hatását …”144 

Ha például  egy ország akkor  hajlik  a  diktatúra  igájába,  amikor  mások,  civilizáltabbak és

józanabbak már rég felismerték borzalmait és undorral  fordultak el tőle,  ha akkor nyitnak

erőszakos terjeszkedési politikát s kezdenek véres háborúba – Lucien Febvre hosszan, a maga

körülményesen  lendületes  stílusában  jellemzi  a  tragikusan  anakronisztikus  Elmaradottak

kegyetlen és ostoba háborúját a világ civilizációban jóval előrébb haladott része ellen.  De

idézetet túl hosszan újraidézni túlságos illetlenség lenne, bármennyire is csábít Lucien Febvre

–  Miskolczy  találó  jellemzése  –  „stílusárja”;  ennyiből  is  kitűnik  tán,  hogy  a  franciák

„Mohács”-ánál  Lucien  Febvre  melyik  két  civilizáció  ütközését  állítja  szembe  Michelet-re

hivatkozva.  Pedig  Michelet  Franciaország  tizenhatodik  századi  történetének  Reformáció-

kötete szerint „A kor öntudata Németországban élt. (…)” A kor öntudata Michelet szerint a

reformáció,  amely az emberi szabadság kiteljesítésének fontos szakasza.  Szolimán azáltal,

hogy V. Károlyt szorongatta és Magyarország elfoglalásával is, a reformációt mentette meg –

Michelet  szerint.  És  a  Michelet-romboló  Pierre  Lasserre-nek,  ha  másban  nem  is,  abban

némileg igaza volt: „számára a reformáció volt a haza”.145 

Nem  volt  igaza.  Michelet-nek  az  egyetlen  Haza,  sőt  az  egyetlen  nagy  szerelem

143 Uo. p. 338.
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mindvégig  és  változatlanul  Franciaország  maradt.  Helyesebben  La  France,  a  mágikus

„hatszög”, pontosan abban az értelemben, ahogyan még Pompidou elnök is mondhatta 1970

novemberében Charles de Gaulle-t gyászoló beszédében: „La France est veuve”. Németország

– a tizenhatodik századi Germánia –, illetve a Reformáció dicséretével Michelet éppen arra

kívánta  figyelmeztetni  gazdagodásukba belefeledkezett  polgártársait,  hogy La France  és  a

Szabadság elválaszthatatlanok. De Gaulle is ebben a szellemben élt,  és ezért nincs semmi

megmosolyogtató, még ma sem, Pompidou mondatában. És nincs semmi anakronisztikusan

patetikus. Pedig 1970-ben Franciaország már rég nem volt elképzelhető ama szinte eleven

emberként  szerethető  Personne-nak,  amilyenként  Michelet  megélte,  s  ahogyan  a  többi

nemzeteket  is  valóságos „személyekként”  (ha  persze  nem is  mindet  szeretetre  méltóként)

elképzelte. Lucien Febvre már tisztán látta az eszmék időtől függését; bár azért La France

valamiképpen  neki  is  egyetlen  „Personne”  maradt.  De  Michelet  „messianizmusát”  (vagy

ahogyan mai hülye szóval mondjuk „image-formálását”) nem vette át és nem fogalmazta újra;

hazájára  ugyanazzal  a  szigorú  szkepszissel  tekintett,  mint  nagy  barátja,  Marc  Bloch  az

Étrange défaite-ben.

Vagy  amint  Benkő  Samu  írja  Imreh  Istvánról:  „Soha  meg  nem  barátkozott  a

szakirodalmi fennköltséggel”.146 

Így aztán  „amikor  Sztálin  halálát  követően nem is  annyira  a  jó  szerencsének,  mint

inkább  hű  barátok  segítségének  köszönhetően  Imreh  István  műhelyébe  is  eljutott  a

modern nyugat-európai  gazdaságtörténet-írás egyik-másik jeles műve,  jóleső érzéssel

vehette tudomásul, hogy az általa választott ösvény nem is esik oly messzire például

attól az úttól, amelyen a francia Annales körének historikusai világra szóló tudományos

dicsőséget szereztek maguknak.”147 

146 Uo. p. 15.
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„...BÁRMILY PARADOX, TÖBBET KELL MEGSEJTETNI”

Jánosy Istvánról148

„1978-ban vetette föl szívbéli barátom – írta Jánosy István 1989-ben megjelent (Életünk 1–2.

sz.) Sylvester-drámája elé – Nagy Elemér építészmérnök, hogy írjak drámát a bibliafordító

Sylvester  Jánosról.  Mindjárt  odakölcsönözte  könyvtárából  Balázs  János  Sylvester-

monográfiáját. Közben saját kezűleg építgettük gyenesi házainkat, és esténként összeültünk és

jó soproni kékfrankos mellett tanácskoztunk, mi legyen a következő napi asztalosmunkánk és

mi  légyen a  dráma vázlata.  Elemérnek  az  volt  a  terve:  ő  elkészíti  a  sárvári  Vármúzeum

számára  a  Sylvester-Újszövetség  nyomdaprésének  hiteles  másolatát,  és  amikor  az

ünnepélyesen  átadják,  akkor  a  Várudvaron  bemutatják  az  én  drámámat.  Elemér  szeretett

ilyenféle terveket koholni,  így dédelgette a  csodálatos faszerkezetű nemeskéri  evangélikus

templom helyreállításának gondolatát – ami meg is valósult – és a vönöcki Kisfaludy-kúria

megmentését – amit közben barbár kezek összeromboltak.” 

Részletezi azután Jánosy István a tőle megszokott (megszokott? – milyen üres kritikusi

fordulat  ez,  amikor  nyilván tudott,  milyen kevesen vannak, akik „megszokták”) filológusi

pontossággal  a  forrásait  és  a  források  felhasználásának  a  módszereit,  és  ritka  tudósi

tisztességgel  előre  elárulja  nézőpontját,  amelyből  Sylvestere  magyar  erazmistaként  fog

szólani és cselekedni. De nem erről kívánok én itt szólani. Tanulmánykötetei kapcsán méltatta

már a kritika Jánosy kivételes műveltségét és tudós tájékozottságát;  sőt olykor rávilágított

tudás  és poézis ritkaszép „harmonisztikájára” is;  legtalálóbban tán Ferencz Győző,  aki  az

Élmények  és  emlékezések (1987)  ismertetésében  még  azt  is  észrevette,  milyen  szervesen

szövődik Jánosy művészetében műveltség, poézis, élet: 

„Sajátos költői esszé műfajt hozott létre Jánosy irodalomtörténeti és főleg kultúrtörténeti

tények,  valamint  személyes  élettények-emlékek  elegyítésével.  Úgy  tetszik,  lírája  és

prózája átgondolt koncepció szerint formálódik, ám ennek komolyabb méltatásával még

adós a kritika.” 

148 Forrás: Vekerdi László: „...bármily paradox, többet kell megsejtetni”. = Várhely 5 (1999) No. 1. pp. 15-20.



Adós  máig  és  valószínűleg  sokáig  az  is  marad,  amint  adós  a  színpad  a  Sylvester-dráma

bemutatásával, amely egy nem elsősorban épületben gondolkozó Nemzeti Színháznak állandó

repríz-darabja  kellene,  hogy legyen;  Németh  László,  Illyés,  Sütő  András,  Páskándi  Géza

hasonló  jellegű  sorskérdés-drámáival  egyetemben.  Mert  végül  is  a  Sylvester  János,  akár

Jánosy István király drámája (fog-e  eszibe  jutni  a  25 milliárdos  ünnepségek tervezőinek-

rendezőinek, vagy továbbra is makacsul az  István, a királyban gondolkoznak?) ugyanarról

szól, mint a Villámfénynél, a Husz János, a Széchenyi, a Malom a Séden, a Csillag a máglyán

az  Egy lócsiszár virágvasárnapja;  és Jánosy Sylvester  Jánosa mélységesen és közvetlenül

rokona Páskándi Dávid Ferencének, és távolabbról felsejlenek Székely Jánosnak a történelem

vagy a jelen poklaiból felidézett alakjai. Jánosy Sylvestere a maga magyar erazmusával... de

hát erről sem kívánok én itt beszélni. A drámához írt Bevezetésből inkább csak azért idéztem,

hogy  érzékeltessem  Jánosy  István  „poétai  harmonisztikáját”,  amit  ugyan  a  műfordításra

specializáltan,  de úgy lehet,  általánosíthatóan és  legtömörebben tán a Széphajú Khariszok

Táncában (1960) fogalmazott meg: 

„E kötet: nyaktörő vállalkozás. Célja: mind e nehézségeket legyőzve hidat verni a mai

ember és a görög ember legbensőségesebb élete között. Lélektől lélekig. E célt szolgálja

a  szokottnál  igényesebb  jegyzetanyag,  amely  túl  a  történelmi  és  müthológiai  nevek

puszta  magyarázatán,  ha  dióhéjban  is,  érinti  a  kardallal  kapcsolatos  kérdéseket,  és

igyekszik felvázolni azt  a konkrét,  emberi helyzetet,  amelyben a költő valamit akart

mondani. Lélektől lélekig – ez a cél kemény próbára teszi a fordítót is. Itt nem elég az

értelem  és  a  ritmus  pontos  visszaadása,  a  formaszépség,  költőiség  –  mindezen  túl

valahogy éreztetni kell, hogy a kardal zene volt, tánc és mágikus varázslat. S egyetlen

eszközünk erre: a nyelv... Vagyis: bármily paradox, többet kell megsejtetni, mint amit

maga a görög eredeti szöveg nyújt. De hogyan?” 

Hát  úgy például,  ahogyan itt  a  Sylvester-dráma bevezetésében néhány sorban felsejlik  az

építészbarát felejthetetlen alakja, a gyenesi nyarak szépsége, a sárvári vár puritán méltósága, a

magyar  sajtó  hányatottsága,  küzdelmek  és  kudarcok  mifelénk  mindig  emberfeletti

erőfeszítéseket  rejtő  mérlege,  s  az  egész  felett  valami  megfoghatatlan  és  megérthetetlen

mosoly.  Erazmuszi  vagy Platóni  vagy netán  Gandhi-i  mosoly?  A jelzők bár  cseppet  sem

lényegtelenek,  egyáltalában  nem  explikatívak,  nem  magyaráznak  meg  semmit.  A  lényeg

ugyanis az, hogy ez a rövid szöveg valahogyan tud többet megsejtetni, mint amit az eredeti

szöveg mond. És persze közben teljes relevanciájában fennmarad a kérdés: „De hogyan?”



Gödel-Escher-Bachon  csiszolódott  (helyesebben  computerizálódott)  posztmodern  elmék

persze könnyen rávágják, hogy éppen így, mert éppen ezt jelenti a jelentés, minden jelentés

inherens és kiküszöbölhetetlen paradoxona. A kérdés azonban sohasem olyan egyszerű, mint

a válasz és az is meglehet, hogy nincsen válasz; sőt rendszerint épp a legfontosabb kérdések

esetében el  sem képzelhető  válasz,  mert  a  kérdés,  mint  jelen esetbe  is,  úgy lehet  nem is

válaszra hív fel. A kérdés itt aláhúzza, még egyszer és nyomatékosan a többet-et. 

Ebből a hangsúlyos többet-ből bomlik azután ki a többi; jelen esetben például Sylvester

Erazmus-i nyomdászmesterségéből és Nagy Elemér magyar Erazmus-i építészetéből vissza és

előre a  Prometheus-tól (1948) a Rákóczi ifjúságá-n át (1958) el egészen az  Arcok, lelkek, ál-

mok, versek-ig (1993) és tovább fel-felbukkannak témák, képek, motívumok, összefüggések,

álmok; mondjuk a harmadikul itt említett kötetben a maga kristálytisztaságában enigmatikus

Filhellenizmus Magyarországon című tanulmány, amely úgyszintén egy megválaszolhatatlan,

nem megválaszolásra szánt kérdéssel kezdődik: „Milyen is a görög szellem?” A kérdés itt afféle

tánciskolai kályha, ahonnét kiindulva el lehet keringőzni Erasmusig és Mohácsig, és meg lehet

érteni,  hogy „nekünk magyaroknak a lehető legrosszabbkor jött  mind a reneszánsz,  mind a

reformáció”. Akit érdekel, hogy miért, olvassa el az esszét; itt csak arra szeretnék figyelmez-

tetni, hogy milyen szögesen ellenkezik Jánosy magyar filhellénizmusa (tökéletes összhangban

Fülep Magyar művészetével) mindazzal, amit történetírásunk (és nemzeti „identitástudatunk”)

máig  a  büszke  „idáig  jutott  el  kereszténység,  reneszánsz,  reformáció”  formulával  vél

elintézhetőnek.  De még így is  és a nemzeti  közhangulat ellenére is  „megmaradt  valami az

erasmusi-melanchtoni szellemből”, amire ráépülhetett a magyar filhellénizmus második nagy

korszaka, a francia forradalomtól a szabadságharcig terjedő időkben, ahogyan azt Jánosy egy

újabb „többet”-tel megsejteti Hölderlin és Berzsenyi kölcsönös tükröztetésével. 

Mert a többet-ben, és úgylehet csak abban, tud tündér tükrökben nyílni a világ. De az,

hogy ki mit lát meg a tükörben, külön s nehéz kérdés. 

„A XIX. század első fele történelmünknek talán a legszebb korszaka volt, amikor – a

metternichi  Szent  Szövetség  fagyos  légkörével  dacolva  –  nemzetünk  legjobbjai,

megkísérelve a lehetetlent, azon fáradoztak, hogy a feudális Magyarországot modern

liberális  polgári  demokráciává  fejlesszék.  Széchenyi  többek  között  –  angol  mintára,

hogy az elmaradott  mezőgazdaságot fellendítse – lóversenyeket szervezett.  Jellemző,

hogy  Berzsenyi  azt  tanácsolta  Széchenyinek,  hogy  a  lóversenyekkel  egyidőben

rendezzen költői versenyeket is. A józan, gyakorlatias gróf persze mosolygott ezen.” 



Pedig hát ő Széchenyi volt, és a kor „történelmünknek talán a legszebb korszaka”; Berzsenyi

pedig  legszebb  hölderlini  görög  –  már  Szerb  Antal  által  ilyenként  méltatott  –  verseinek

egyikével ünnepelte Széchenyit és korát. 

„De  hogyan  is  állunk  most,  napjainkban  a  görög  szellem  érvényesülésével

Magyarországon? A gyors meggazdagodás kupecelvű materializmusa,  mint  uralkodó

áramlat nem kedvez a görög szellemnek. Mert az eredendően idealista.  Mind etikai,

mind  metafizikai  szellemben.  Platón  sem  érezte  jól  magát  az  athéni  ochlokrata

»demokrácia«  a  »bőrgyáros  Kreón«  ordítása  közepette.  De  az  arisztokrata  hetven

zsarnok rémuralma idején sem.” 

Számos költő- és író-társával ellentétben Jánosy sohasem állt be politikusnak, de tán még

többjükkel ellentétben azt se hitte el soha, hogy a „szellemi embernek” távol kell  tartania

magát  a  politikától.  A  magyar  irodalom  nagy  hagyományaival  –  és  Machiavellivel  –

összhangban azt vallotta, hogy költőnek, írónak, tudósnak rajta kell tartania a szemét azon,

amit  a  vezetők  mindnyájunk  nevében  –  és  többnyire  ellenünk  –  művelnek.  És  ebből  a

szempontból, vezetők és vezetettek viszonyának a szempontjából nem nagyon számít az idő.

Jánosy  fordításában  (1958)  az  időszámításunk  utáni  második  évszázadban  élt  Lukianosz

hirtelen  kortársunkká  válik:  „Omnia  venalia”  –  minden  megvásárolható.  Csoda  hát,  ha  a

tömegekben  egyre  erősebben  támad  fel  az  élet  csömöre,  az  undor,  a  kiábrándulás?!  A

halálfélelem mellett  az  válik  a  kor  alapérzésévé.  A nagy tömeg  mélységesen  kiábrándult

nemcsak vezetőiből, de az életet állítólag irányító felsőbb hatalmasságokból, az istenekből is. 

„Ha  nincs  többé  igazi  tekintély,  elharapózik  a  tekintély  mímelése,  az  álszentség,  a

képmutatás. Seneca, a sztóikus erkölcs, a lemondás, az egyszerűség, a szegénység nagy

propagandistája, részt vett Nero minden véres tettében és halála után háromszáz millió

sestertiust  hagyott  hátra:  a  kor  legnagyobb  vagyonát,  amit  csalással,  embertelen

uzsorával harácsolt össze.” 

És a vesztett illúziók nyomán szükségképpen elterjednek a legkülönfélébb szélhámosságok. 

„Soha nem divatozott annyira a babona, a varázslat, a bájolás, a kuruzslás, mint ebben a

korban.  Az  emberek  a  legesztelenebb  nézeteknek  is  hitelt  adnak,  csakhogy

szabaduljanak – ha csak egy percre is – a kínzó félelemtől.” 



Zsarnokság, képmutatás, csalás, hiszékenység: a kor mindennapi valósága, amit Lukianosz

ábrázol. „sasszemű volt és kérlelhetetlen”. Jánosy utószavában a korok szinte mérhetők azzal,

ahogyan Lukianoszhoz viszonyulnak.  Jánosy Lukianosz fordítása és utószava politikai  tett

volt: segített előkészíteni a „hatvanas évek” felvilágosultabb, nyíltabb, szabadabb, kritikusabb

s így vidámabb atmoszféráját. Vagy legalább illúzióját? 

Nem épp  egy efféle  magyar  Erasmus-i  illúziót  tükröz  a  Rákóczi  ifjúsága  (1958),  a

Lukianosz-fordítás mintegy „csongori” megfelelője? A hatalomról van itt is szó, de itt ez már

nem kiismerhetetlen és  mindenható,  ahogyan az alázatosság és hiszékenység sem végzete

többé  a  gondolkozáshoz  –  tehát  a  kritikához  –  visszatalált  embernek.  Ahogyan  Jánosy

mondatja Rákóczijának Marsiglivel: 

„Ne higgye,  hogy a  királyok  játsszák/  a  főszerepet  a  históriában./  Csak cifraköntösű

pojácák,/ ott himeskednek csak hiában/ egy cifra Rialto-hídon/ egy óriás folyam fölött,/

mely titokzatos-zsongítón/ a Végtelenbe hömpölyög–/ e folyó a jövendő fejlődése:/ a hé-

rakleitoszi  PANTA REI – /  a  Mindenség törvényei./  A változás,  s  az  Állandóság/  –

egymás ikertestvérei –/ így mentenek minket az időn át,/ s aki titkaikat kiismeri,/ az az

igazi király, császár,/ nem Louis, a Nap, de Descartes, Pascal/ nem Lepolod, de Galilei!/

Ha egyszer  az  emberi  alázat/  az  áltekintélyekre  lázad,/  s  leborul  a  Természet  örök,/

rejtekezőn szép arca előtt;/ s az anyját cirógató gyerekszem/ megfejti a megfejthetetlent:/

törvényt  bilincsel  munkára,/  végtelenben száll  a  szárnya,/  s  bezárul  a Háború Gorgó-

szája...” 

Íme,  néhány sorban összegezve Jánosy „világlátása”;  hogy elkerüljük a  fontoskodók által

annyira  lejáratott  „filozófia”  szót.  Évek,  évtizedek  múltán  ő  maga  megerősíti,  Nagy

Elemérről, a nagyszerű építészről és szívbéli jóbarátjáról írt nekrológjában: 

„Hadd idézzek néhány mondatot – írja – Elemér egykori naplójából: »Jánosy Pistának

bedobtam a Sylvester ötletét. Ő meg tudná írni, és a helyreállított /sárvári/ várudvarban

lehetne  játszani  is.  Mi  ez  a  bolondos  vonzalom  bennem  a  XVI.  század  küszködő

nyomdászaihoz,  a  humanista  Erasmus  rajongva  tisztelt  szellemi  világához,  melyben

kereszténység és felvilágosult gondolkozás és antik művészetrajongás együtt éltek még

ki nem formálódott alakzatokban? Nem a mi korunk ez is? Nem én vagyok-e? Nem a

magam egyetemvégzett fiatalságát érem tetten ezekben?« 



Nagy  Elemér  szellemi  irányítója  –  csakúgy,  mint  Sylvester  Jánosé  és  Balázs

Jánosé,  és  gondolom,  az  enyém  is  –  az  Erasmus-i  humanizmus  volt,  melynek

meghatározói – mint Elemér írta – kereszténység, felvilágosult  gondolkozás és antik

művészetrajongás”. 

Kifejti  aztán  részletesebben,  mit  ért  mindegyik  alatt,  de  ez  már  nem ide  tartozik.  Ide  az

tartozik, hogy próbáljuk megérteni, hogyan szövődnek Jánosy István művészetében kavargó

nagy – ám egyáltalában nem „egységes” és „kiegyensúlyozott” – egésszé, szünphoniával és

kakophoniával,  összhangzással  és  hangzavarral  teljes  egésszé  az  élet  különböző  síkjai  és

aspektusai, a saját maga gondolatait és műveit is beleértve. Mert az újabb s újabb versek és

tanulmányok mind ebből a kavargó káoszból fakadnak; ebből merítik és erre vetítik vissza

relevanciájukat. Valószínűleg ezért ismerhetünk rá nyomban, szinte egyetlen verssorból vagy

mondatból csalhatatlanul Jánosyra; de hát ezt is elmondta már ő maga szebben egyetlen –

könyvcímül is választott – metaforájával: a Helyben járó Odüsszeusz-ra: 

„Most már egy kert nekem a Földközi tenger,/ hol rabként evezek türelemmel,/ égtájak

között helybenjárok,/ mígnem befed a barna árok.// A vén diófán varjú károg./ Farésbe

dugott mandulát tör a harkály,/ tolla villog piros-fehér-fekete tarkán./ Isten-látó álomra

várok.//  Penelopémat 33 éve/ megtaláltam, miután annyit  várt  rám/ mihaszna kérők-

ostromolta vártán./ Még mindig hajnalszép a szeme, térde.// Tornácomon rég-halottak

ülnek,/ s csevegnek halkan... Szél támad, elrepülnek.” 

S ha most visszalapozunk kötetekkel és évtizedekkel, vissza egészen a  Rákóczi ifjúságá-ig,

töretlenül folytathatjuk vagy kezdhetjük a verset, a Helybenjáró Odüsszeusz-t: 

„a  rőtarany,  őszi  lomb  a  tavaszban,  ezüst  pókháló-szálú  szél/  ezt  őrzi  mind,  erről

beszél:/  vigye  kincseinket  akárki,  de  tanuljon belőle!/  Holtunkban is  itt  marad,  őre/

minden múltnak, minden jövőnek:/ az időtlen őskép, az etruszk sírkamra:/ Philemon és

Baukis  egyszerre  halva./  A  kecskeszakállú  agg  átfogva  hitvesét/  a  köréje  ülő

gyerekeknek  mesét/  mond  egy  időtlenül  elmerült  világról:/  Atlantisz  előtti  pannon

Etrúriáról...” 

Ez az Atlantisz előtti pannon Etrúria, ez Jánosy Erasmus-i magyar humanizmusának a tágas

határa,  szülőföldje,  a  mindenkori  politikainál  mérhetetlenül  tágasabb  hazája.  Helybenjáró



Odüsszeusz  igazi  pannon  világpolgár:  egyforma  otthonossággal  nézelődik  a  kemenesaljai

Magosiban  és  Platón  Államában,  Sinka  István  poézisét  ugyanúgy  belülről  tudja  látni  és

láttatni, mint Miltonét vagy John Berrymanét. Akiről különben, csakúgy mint az új amerikai

költőkről ő írta, még a hetvenes években, a máig legmegbízhatóbb elemzéseket. Talán azért

is, mert fordításuk közben ráérez a Protest és confessional rokon hangjaira. 

„A  Protest  szó  tiltakozást  jelent,  óvás-emelést,  de  jelentheti  az  Igazság  ünnepélyes

kimondását is. A Protest-versekben költőik elsősorban azok igazságáért perelnek, akik

akár  szegénységük,  akár  bőrük  színe  miatt  ki  vannak  szolgáltatva  a  Hatalom

monopolistáinak.  A  Protest  az  érzékeny  lelkiismeret  szava.  Nekünk,  magyaroknak

különösen ismerős ez Kölcsey, Petőfi, Ady, József Attila költeményeiből.” 

És ismerős, tegyük hozzá, a Jánosy-Istvánéiból. A kiszolgáltatottság, az egyéni és kollektív

kiszolgáltatottság pontos,  döbbenetes  ábrázolásaival  tűnt  fel  már  első háborús-háborúutáni

verseiben  (Katakomba, Csak hallgatnánk..., Közös temetés), és talán éppen ez is vonzza őt

Pilinszky  amúgy  merőben  más  formavilágú  költészetéhez,  túl  a  „Dosztojevszkij-lélek”

közösségén  és  az  „Álom”  mindkettőjüknél  mélyen  átélt  jelentésességén;  ahogyan  azt

évtizedekkel  később  elemezte A  szenvedély  alkímiája  című  tanulmányában.  Nyomatékkal

emeli ki Pilinszky életében a háború befejező szakaszának a jelentőségét. 

„Amerikai fogságba került, s ekkor hallott a holocaustról. És ez annyira megdöbben-

tette, hogy teljesen megfeledkezett addigi élete személyes válságairól, szenvedéseiről,

halálos szenvedélyéről. Ha ez a világraszóló szörnyűség megtörténhetett, akkor mit szá-

mítanak az ő csip-csup személyes problémái? Semmivé törpülnek. Teljesen új emberré

vált.  Halálos  pontosan  tudta,  mit  kell  tennie.  Tanúskodni.  Felrázni  az  emberiség

lelkiismeretét.  És egymásután születtek meg a remekmű költemények: a  Harbach,  a

Francia fogoly, Egy KZ-láger falára, Ravensbrücki passió, Harmadnapon. 

Vázlatomat ezzel  be is  fejezném, hiszen Pilinszky további  sorsa,  tevékenysége

közismert”. 

Miért nem szól az úgyszintén mélységesen vallásos és teológiában járatos Jánosy Pilinszky

kereszténységről?  Mert  ez  is  a  „közismert”-hez  tartozik?  Vagy talán  mert  hitük,  a  közös

krisztusi gyökerek ellenére legalább annyira különböző, mint poézisük formavilága? Vagy „ez

is olyan különbség csupán,/ amire Isten azt mondja magában:/ mindkettő ugyanaz.”? 



Mindenesetre Jánosy vallásossága földközelibb, természetbe-ágyazottabb, vagy ha tetszik

Szent Ferencibb; pantheisztikus, és – Erasmus-i fogantatásának megfelelően – nyitott…

Mi iránt is nyitott? Nagyon nehéz lenne, én egyáltalában nem is tudnék válaszolni rá.

De szerencsére erről szól, erről is szól legutóbbi próza-kötete, a Hallottad a szót? (1998). 

Befejezésül itt inkább egy Erasmus-i humanizmussal, sőt jóféle magyar sztoicizmussal

átitatott versét idézném, A sírdomb marad-ot: 

Hosszú életen át láttam vonulni 

díszmenetben büszke ármadákat, 

s utóbb hóviharban vázzá vékonyulni 

családjukat már sosem látó apákat. 

Láttam diktátorokat istenné dicsőülni, 

s aztán a földre döntve szobrukat, 

láttam a tudományt megistenülni, 

s a csillagok közt a fekete lukat. 

Ha gyötrődtünk az egyik végletre érve 

– ártatlan-bugyután kísérleti nyulak –,

átbukfencezünk az ellentételre, 

mert a hülyeség mutat mindig utat –

Sebaj, leng a mérleg, majd a középre téved –

így perfekt a világ. 

Sebaj, nőnek a fák 

és lassan elfedik a háztetőket, 

bármily magasra is építse őket 

a pöffeszkedés, a hatalmi akarat: 

Végső itéletül csak a lomb marad, 

a sírdomb marad. 

A vers, amely a Helyben járó Odüsszeusz-ból való, akár összegezésnek is tekinthető, s ha nem

a jelen írásénak, hát a most elmúló századénak mindenképpen. 
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„Akik  a  nép  kultúrájának  az  egészével  vagy  a  társadalom szerkezete  és  működése

összefüggéseivel  foglalkoztak,  már  régen  jelezték,  hogy  a  nép  körében  szokások

formájában  léteztek  belső,  önálló  jogi  szabályok,  amelyeket  mindenki  követni

tartozott.” 

Ezek a jelzések azonban vagy általánosságokra szorítkoztak, vagy megmaradtak részleteket –

olykor  igen  gazdagon  –  feltáró  szinten.  Tárkány  Szűcs  Ernő  idéz  is  gondosan  minden

valamirevaló vonatkozó véleményt és tanulmányt; a hivatkozások bámulatos bőségét azonban

inkább  csak  illusztráció-  s  példaként  használja  a  jogi  népszokásokról  négy  évtizedes

kutatómunkája  során  szerzett  tapasztalataihoz.  Ez  a  tapasztalati  tudás,  amihez  a  szerző

páratlan néprajzi,  levéltári,  szociológiai  és jogtudományi erudíciója csakúgy hozzátartozik,

mint a leleményes terepmunka, ez vezeti őt a jelzések nyomán egy egész új és eddig ilyen

formában ismeretlen világ fölfedezéséhez. Mert valóságos új világ, a XVIII. s XIX. századi

Magyarország  másféle  képe  bontakozik  ki  a  könyv  fejezeteiből,  amint  felvonultatja:

szokásszerűen  ismétlődő  emberi  magatartások  sorozatát,  amelyekre  az  egyént  vagy

csoportokat nem törvény vagy jogszabály kötelezte, hanem a helyi, a tájegységi, az etnikai

vagy  az  országos  hagyományok.  A  hagyományokon  alapuló  népi  jogszokások  ugyanis

megelevenednek ebben a könyvben. Tárkány Szűcs Ernő nem egyszerűen összegyűjtésre és

felsorolásra váró etnográfiai  adatokat  ismertet,  hanem valódi  emberek mindennapos  életét

vizsgálja.  Ez  tulajdonképpen  a.  nagy  újdonság  módszerében,  ezért  sikerül  új  oldalról

bemutatnia  egy  darab  történelmet;  hisz  az  életből  levezetett  és  a  mindennapok  világába

beágyazott szokások és hagyományok maguk is viszont-segítenek értelmezni és megérteni az

életet, mely. létrehozta és alkalmazta őket. 

„Minden hagyomány alapjában véve passzív tudásanyag;  azzal  válik  szokássá,  hogy

életre keltik, és tartósan alkalmazzák azonos problémák megoldására.” 

Nos  hát,  éppen  ezt  az  életre  keltést  és  alkalmazást  vizsgálja  Tárkány  Szűcs;  konkrét

döntéséket  megkönnyítő  és  lehetővé  tevő  tartós  szabályok  képződését  regisztrálja  egyén,

149 Forrás: Vekerdi László: Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. (Gondolat, 1981). = Valóság 24
(1981) No. 5.  pp. 109–110.



közösség és hatóság sokféle és, sokféleképpen ütköző érdekeinek erőterében. 

„E hármas viszonyban jelentkező feszültségek között formálódtak a jogi népszokások. A

jogi  hagyományok közül  huzamosan és tartósan a  többség körében azok a szabályok

válhattak élővé”, amelyeket az emberek e hármas feszültségi viszonyban elhanyagolható-

nak vélt más szabályok rovására választhatónak és választandónak ítéltek. „A választás

így  szelektálást  is  eredményezett,  a  konkrét  élethelyzetek  pedig  szokásvariánsok

kialakulására vezettek. Amikor pedig az állami szabályok hatékonnyá válása, térnyerése a

hagyományos megoldásokat háttérbe szorította, a társadalmi szinten sűrűsödő feszültsé-

gek az affinitás törvényei szerint újabb, most már dominálóvá váló variánsok megszületé-

sét érték el. A szokás tehát nemcsak alkalmazkodást, hanem újítást is jelenthetett, régi és

új pedig sokáig társadalmi feszültségeket rejtő módon állhatott szemben egymással.” 

A  könyvben  alapul  vett  két  és  fél  évszázad  –  1700-tól  1945-ig  –  tehát  jellegzetes

súlyponteltolódásokat  rejt  a  feszültségi  háromszögben,  ám  ezek  az  immár  fölismert

súlyponteltolódások nem rejthetik el  többé a népszokásokban megnyilvánuló jogi tartalom

valódi természetét és jelentőségét. S a megértett folyamat azután hirtelen elsőrendű történeti

forrásokká avatja a néprajzi adatokat, melyek merőben új kilátást nyitnak a XVIII. és XIX.

század  honi  tájaira:  Kiderül,  hogy  a  rendiség  s  a  kialakuló,  majd  megszilárduló  tőkés

társadalom kulisszáiban  –  részben  tőlük  függetlenül,  részben  kölcsönhatásban  vélük  –  az

ország  túlnyomó többségének  életét  s  cselekedeteit  egy egészen  másféle,  autochton  nagy

szabályozórendszer igazgatta. Erről a világról s változásairól tanúskodnak a jogi népszokások,

eme állam alatti világ tisztán és világosan megfogalmazott részeként. 

„Fent tehát a törvények, lent pedig az állam által el nem ismert szabálycsoport, a jogi

népszokások  uralkodtak,  bár  ezek  egymással  szoros  kölcsönhatásban  voltak.  Az

életviszonyok  tükreként  egy  szilárd  szabálysáv  tartotta  magát,  mert  ezekhez  a

viszonyokhoz az  állami  jog nem jutott  le:  részben mert  ezek  az uralkodó osztályok

érdeklődési  köréből  kimaradtak,  vagy  pedig  azért,  mert  ezeket  nem  látták  el

jogszabályokkal,  illetve  nem  is  helyeztek  súlyt  a  jogszabályok  érvényesülésére,

hatékonyságára.  Itt  tehát  a  kisközösségek  viszonylagos  autonómiát  szerveztek

maguknak,  és így módjukban állt  a hagyományokat  folytatni.  A viták nagy részét  a

közvélemény  és  a  hagyományos  ítélkező  szervek  rostáján  ki  is  szűrték;  az  állami

szerveknek nagyon kevés ügy jutott.” 



Ami   tehát  „fent”  megvolt,  az  megvolt  „lent”  is:  „szabályok,  amelyek  nélkül  egyetlen

közösség sem létezhetett”. 

S „ha a társadalom felső része elhanyagolta az alul létező kisebb közösségeket, ennek

visszahatásaként  ezek  is  elhatárolták  magukat  a  felső  jogszabályoktól.  Kifejezetten

rosszaknak tartották a törvényeket, a törvényre való hivatkozás, azok említése félelmet

idézett fel a népben”.

Ezt a nagy autochton jogi világot Tárkány Szűcs „az emberiség történelmének két alapvető

tényezője,  a  személy és a  dolgok (tárgyak)  köré” csoportosítva mutatja  be.  A személyt  a

rendiség  világában  írott  törvények  és  szokások  nyűgözték,  nemegyszer  gyakorlatilag  a

rabszolgaságig. A megkötő szokások a jobbágyfölszabadítás után is megmaradtak, és – immár

törvénytelen  –  előjogok  rendszerével  segítették  a  kiváltságosokat.  Ezeken  a  törvényes  és

törvénytelen előjogokon azonban ésszel és összefogással mindig át lehetett lépni: különféle

okkal-móddal lakóhelytől vagy foglalkozástól függő kiváltságokra tehettek szert az emberek,

s  az  egyszer  megszerzett  kiváltságokat  féltő  gonddal  őrizték.  Másrészt  meg  a  nemesek

szegényebbjei gyakorlatilag a jobbágyokkal egy szinten éltek, s ha városba költöztek, ott le

kellett mondjanak előjogaikról a nékik többet érő polgárjogok kedvéért. Így a tárgyalt korszak

voltaképpen egyetlen hosszú átmenet: 

„A  polgári  átalakulás  elemei  már  a  XVIII.  század  közepétől  kezdtek  kialakulni  a

mezőgazdaság  és  az  ipar  egyes  területein,  viszont  meggyökeresedett  szokásokban  a

feudalizmus  csökevényei még a XX. század közepén is előfordultak.” 

Ebben a hosszú átmeneti korban érthetően erősen változtak a jogi népszokások is; és ez a

változás olykor országos jelentőségű volt, mint például az egyke esetében. 

„Ahol  rendszerré  vált,  ott  társadalmi  ananké  módján,  jogi  népszokásként  szinte

mindenki számára kötelezően behatárolta a társadalom fejlődését, és jogi, illetve súlyos

erkölcsi következményekkel járt.” 

Az intézményesített születéskorlátozás hátterében reális és egyre fenyegetőbb okként Tárkány

Szűcs az ínségtől való félelmet találja meg; s hasonlóképpen megkeresi a tényleges gazdasági

és társadalmi magot a többi jogi népszokáshoz is, melyek az egyént a hagyományok világában



segítően  és  korlátozóan  körülvették.  A  születést,  a  halált,  a  névadást,  a  felnövekvést,  a

párválasztást,  a  házasságkötést,  a  családi  életet  és  a  rokonsági  kapcsolatokat  beszövő

szabályok forgatagában így válik fölismerhetővé az ésszerű rend, mely még irracionális és

mágikus vonásaiban is szükségképpeni, bár olykor – a tételes joghoz hasonlóan – tragikus

következetességgel szolgálta a fennmaradást, egyén és közösség alkalmazkodását a többnyire

mostoha körülményekhez. Így például A házasságkötés című fejezetből kiderül, hogy 

„népünk  nem  az  állami  vagy  egyházi  eljárásra  fektette  a  hangsúlyt,  hanem  a

lakodalomra  és  szokáskörére  (például  avatás),  a  vagyoni  kérdésekben  a  kiházasítás

nagyobb fontosságra tett szert,  mint a tételes jog hozománya, és az új család anyagi

biztonságának  megteremtését  különböző  jogcímeken  jó  néhány  jogi  népszokás

szolgálta”.

A létbiztonság megteremtését vagy legalábbis igényét szolgálták valamilyen módon a család s

a rokonsági kapcsolatok különféle formái is;  ismertetésük így természetszerűen vezet át  a

dolgok,  a  tárgyak  jogi  vonatkozásainak  tárgyalására.  Az  eddig  túlnyomóan  néprajzi

kontextushoz képest  most  eltolódik  a  hangsúly a  jogi  szempont  felé:  a  „tulajdon” három

alapvető  funkcióját  kiemelve  Tárkány  Szűcs  a  „birtoklás”  –  „használat”  –  „rendelkezés”

hármasából alkotott jogi modellel vizsgálja a vonatkozó népszokásokat. Az életet lehetővé

tevő és megkönnyítő anyagi javak megszerzése, gyarapítása, cseréje, öröklése köré szövődő

jogi népszokások így egyéni és kollektív létbizonytalanságok elleni védekezés-rendszerként

találnak helyükre, s a munka megkönnyítését-megszervezését segítő szokásokban valóságos

tételes  „munkajog”-gal  fölérő  –  csak  sokkal  hatékonyabb,  mert  belülről  ellenőrzött  –

szabályok funkcionálását ismerhetjük fel. A javak és a munka körül kikristályosodó népi jog

természetesen többnyire éles ellentétben állott a kor törvényhozásában meghatározott tételes

joggal, hiszen a tényleges helyzetet s így a feszítő társadalmi ellentéteket is tükrözte. Éppen

ezáltal válhatott viszont a társadalmi harc s a kollektív felemelkedés jókori és olykor igen

hatásos eszközévé. Így érthető, hogy 

„még a jobbágyi mezővárosok és községek is már a XVIII. század elején kiléptek abból

a szűk körből, amelybe a törvényhozás nemesi rendje akarta szorítani őket”. 

Elkülönült vagyonra tettek szert, amit közcélra fordítottak, vagy kölcsönöztek belőle, s így a –

közvetve mindig az uralkodótól függő – kiváltságok mellett az autochton honi polgárosodás



másik formája is jókor megjelent.

Reménytelen vállalkozás volna beszámolni próbálni a hihetetlenül gazdag, kilencszáz

oldalas könyv akár  legfőbb vonásairól is.  Az azonban mégsem hagyható megemlítetlenül,

hogy a földesúri jog elleni küzdelem dokumentumainak micsoda kincsesbányáját fedezte föl

Tárkány  Szűcs  a  végrendeletekben,  az  öröklés  aktusaiból  áradó  szokásjogi  elemek

zuhatagában! De hát ki venné észre, ha nem a Vásárhelyi testamentumok  (1961) szerzője,

hogy „a földesúri jog kihatásai ellen társadalmi szinten jogi népszokások kialakításával és

más formában is erősödött az ellenállás”? A földesúri jog elleni küzdelem predilekciós helyei,

a városok utalásképpen különben is folyton jelen vannak Tárkány Szűcs falusi életről szóló

szép könyvében, s  ez a hathatós jelenlét  önmagában figyelmeztet,  hogy relevánsan aligha

tárgyalhatók a „nyugati” fejlődés „elkéső” utánzóiként. Tárkány Szűcs Ernő szokatlanul jól

dokumentált és megszokott szemléletünktől jócskán eltérő könyve a honi társadalomfejlődés

új,  reálisabb  vizsgálatához  nyithatna  utat.  Minta  ez  a  könyv,  hogyan  közelíthető  meg

történész-elfogultságok  nélkül  a  történelem.  Nemigen  remélhető  persze;  hogy  szilárdul

institucionalizált  historiográfiánk  fölfigyelne  rá;  ám  mindenképpen  figyelni  kell  a  könyv

végső következtetésere, hogy 

„ebben  az  időben  népünk  nem  csak  önálló  népművészettel,  folklórral  és  anyagi

kultúrával rendelkezett, hanem önmaga részére olyan szabályokat is alkotott, amelyek

az  emberek  egymás  közti  viszonyaiban  személyi  és  vagyoni  kihatással  bírtak.  Ne

szerénykedjünk:  értek ezek is  annyit,  mint  a  szép  kalotaszegi  varrottasok,  a  sárközi

hímzések, sőt, még velük azonos tőről is fakadtak.”
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Kezdetben  volt,  tudjuk,  a  reneszánsz.  Aztán  elkezdett  nőni  és  szaporodni.  A  középkor

„sötétségében”  fölvillanó  kisebb-nagyobb  reneszánszokon  visszafelé  eljutott  egészen  a

Karoling-időkig,  előre  pedig,  miközben  térben  egész  Európára,  sőt  azon  túl  is  messze

kiterjeszkedett,  betöltötte úgyszólván az egész XVI. és XVII. századot. A felvilágosodásig

tartó európai művelődés-történet lassan néhány „retrográd” intermezzóval megzavart hosszú-

hosszú reneszánsszá magasztosult.

Ám ezzel egyidejűleg – s gyakran egyazon történészek kezében – zsugorodni is kezdett

a  reneszánsz.  A középkor felől  mind jobban elborította  a huizingai  alkony bíbora,  a XX.

századi művészettörténet-írás felől meg a mindenhová elburjánzó manierizmus mállasztotta,

ki  tudja  milyen  mélyre  hatoló  gyökereivel.  És  közben  az  exponentiálisan  szaporodó

szakirodalmat  elárasztották  a  különféle  „reneszánsz  emberek”,  akikből  úgy  csorog

platonizmus, plotinizmus, arisztoteliánizmus, hermetizmus, kabbalisztika, mágia, józan ész,

polgáröntudat,  városépítő  buzgalom,  udvariemberség,  pásztorjáték,  freudista  erotika,

természettudomány,  racionalitás,  alkímia,  atomizmus,  asztrológia,  heliocentrizmus,

számmisztika, modern matematika és a jó ég tudja mi minden még, mint középkori orvosi

kódexek  érvágáshelyeket  demonstráló  tanemberkéin  a  számtalan  műsebből  a  vér.  Ember

legyen  a  talpán,  aki  el  akar  igazodni  a  „reneszánsz-ellentmondások”  kultúrhistóriai

kavalkádjában.

Szakkörökben régóta köztudott, hogy Klaniczay professzor a kevesekhez tartozik, akik

még  ma  is  tájékozódni  tudnak  a  reneszánszkutatás  értéket  és  szemetet  egyaránt  görgető

áradatában. A kérdés csak az,  hogy – tehetség, fölényes szakirodalmi áttekintés és alapos

forrásismeret  nélkülözhetetlen  hármasán  túl  –  mi  teszi  rá  képessé?  A válasz  –  ha  ugyan

egyáltalában  megadható  pontosan  –  nyilvánvalóan  soktényezős;  de  tán  nem  túlságos

egyszerűsítés  azt  állítani,  hogy  a  tényezők  közt  a  szilárd  marxista  szemléletnek,  s  a

magyarországi kiindulásnak jut elsőrendű szerep.

Ez  a  marxista  reneszánsz-szemlélet  Klaniczay  esetében  nem  csak  a  gazdasági  és

társadalmi kontextus érzékelését és értékelését jelenti, bár részét képezi ez is, természetesen.

„Jórészt  a  marxista  szemléletnek  köszönhető  –  írta  előző  (A  múlt  nagy  korszakai  című)

kötetében –, hogy a magyar történettudományban nagy szerep jutott az addig meglehetősen

150 Forrás: Vekerdi László: Klaniczay Tibor: Hagyományok ébresztése. = Jelenkor 20 (1977) No. 5. pp. 472–475.



elhanyagolt  gazdaság- és társadalomtörténeti  vizsgálatoknak, melyek a reneszánsz korának

vizsgálatában  is  meglepő  eredményekre  vezettek.”  Ezeket  az  eredményeket  kellően  és

körültekintően  alkalmazza;  ám  ezen  túl  –  akárcsak  mestere,  a  Labriola  és  Gramsci

marxizmusán  iskolázott  Delio  Cantimori  –  mindig  gondosan  elemzi  a  téma  belső

összefüggéseit, az elrendeződés törvényszerűségeit is. Figyel a folyamatok kölcsönhatásainak

rendkívül  komplikált  dinamikájára,  éles szemmel veszi észre s  választja ki  a meghatározó

paraméterek  özönéből  azokat,  melyek  elsősorban  relevánsak  a  fejlődés  szempontjából.

Hatások  és  ellenhatások  szövevényéből  ki  tudja  válogatni  azokat  a  „feed-back  köröket”,

melyekből  fölépíthető  a  vizsgált  kultúra  rendszerét  legjobban  megközelítő  modell.  Így

szemlélve  azután  a  reneszánsz  „nemcsak  a  legszebb  elképzeléseket  magába  foglaló

mítoszokból és utópiákból áll,  hanem ezek kritikájából is, a bennük való csalódásból is,  s

főleg a  velük szemben álló valóságból  is.  Nem tekinthető ezért  irányzatnak a reneszánsz,

hanem  egy  rendkívül  összetett,  különböző  tendenciákat  magába  foglaló

jelenségkomplexusnak,  ugyanúgy,  miként  a  hasonlóan  sokarcú  középkori  vagy  barokk

kultúra.  A  reneszánsz  nem  zárt  blokk,  nem  merev  dogmák  rendszere,  s  nem  ilyenként

különbözik  a  megelőző  és  rákövetkező  korszaktól.  Sokkal  inkább  a  törekvéseknek,

eszméknek,  ideológiai  és  művészi  jelenségeknek olyan  együttese,  mely a  maga  rendszer-

voltában,  belső  értékrendjében,  a  jelenségek  hierarchiájában  különül  el  egyrészt  a

középkortól, másrészt a barokktól.”

Egy ilyen szörnyen szövevényes kulturális rendszer megismerése persze – akárcsak a

kvantummechanikai  rendszereké  –  önmagában  is  különleges  összefüggéseket  teremt  a

leírására használt paraméterek között.

Így például a korszakbeosztás eleve föltételezi az értelmezést. „A periodizáció és az

interpretáció tehát két szorosan összetartozó művelet: állandó köztük a kölcsönhatás, nincs

köztük prioritás, egyik függvénye a másiknak. A periodizáció a reneszánsz esetében is kihat

ez utóbbinak az interpretációjára, a reneszánsz értelmezésének alakulása pedig szükségessé

teszi  a  periodizáció  helyesbítését.”  S  mintha  még  valami  „kultúrhistóriai  határozatlansági

reláció” is érvényesülne: a periodizációt túlságosan pontosítva értelmét veszíti az értelmezés,

az értelmezés túlzott precizirozása viszont bizonytalanná teszi a periodizációt. A reneszánsz

általános rendszerválságaként (nagy fogalmi pontossággal) értelmezett manierizmus például

szükségképpen bizonytalan periodizációs kereteket involvál, a reneszánsz egyik korszakaként

tekintett reformáció pedig – úgy látszik – óhatatlanul interpretációs lazaságokat követel, mint

amilyen a lutheri irányzat művelődéstörténeti túlhangsúlyozása a mozgalom egészén belül. Ez

azonban távolról sem kifogásként értendő, hiszen éppen interpretáció és periodizáció efféle



rugalmas  összekapcsolásával  sikerült  Klaniczay  professzornak  rendet  teremteni  a

reneszánszkutatás úgy lehet  két  legjobban összezavart  kérdésében;  ezzel  az új  módszerrel

tisztázta  a  manierizmus  labirintussá  kuszált  problematikáját  s  a  reformáció  helyét  a

reneszánszon  belül.  Ez  a  két  eredmény Klaniczay akadémikus  elsőrendű  hozzájárulása  a

nemzetközi reneszánszkutatáshoz. És éppen az a két terület az, ahol igen jól használhatta a

honi anyagon szerzett gazdag tapasztalatait.

A reformáció esetében kár szót vesztegetni az állítás igazolására, annyira nyilvánvaló. S

hogy a (jórészt egy időben jelentkező) magyarországi későreneszánsz és korabarokk világ

alapos  ismerete  sem lehetett  közömbös  Klaniczay manierizmus-képének  kialakulására,  az

gyanítható  abból,  ahogyan  manierizmus  és  ellenreformáció  –  legélesebben  valószínűleg

nálunk  tapasztalható  –  szembeszegülésének  hangsúlyozásával  utat  talál  a  különféle

ezoterikus–platonikus–hermetikus irányok, keresztény- és ateista miszticizmusok, különféle

sztoikus  nézetek,  protestáns  és  neokatolikus  ortodoxiák,  arisztoteliánus  és  neoplatonista

esztétikák, szépség- és szellemfilozófiák zűrzavarában. „Ezt már csak azért is hangsúlyozni

kell, mert a nemzetközi szakirodalomban nagyon elterjedtek azok a nézetek, mely szerint a

manierizmus  jelentős  mértékben az  ellenreformáció  művészete.  Pedig  míg  a  manierizmus

csupa  kétely,  vívódás,  szabad  útkeresés  vagy  rezignált  visszavonulás,  addig  az

ellenreformáció és vele a barokk dinamikus előretörés, harcos, támadó magatartás, mely a

reneszánsz  kultúra  romjain  egy  új,  ideológiai-művészi-kulturális  szintézis  megteremtését

szolgálja. Más kérdés és a fejlődés általános törvényszerűségeihez tartozik, hogy az immár

diadalmaskodó barokk majd bőségesen fog meríteni a hajdani ellenfélnek, a manierizmusnak

formai,  sőt  olykor  eszmei vívmányaiból,  kamatoztatni  fogja azokat  saját  hasznára,  beépíti

őket saját rendszerébe.” A tézis, mely ebben a megfogalmazásban A múlt nagy korszakai-ban

olvasható,  persze erősen finomítandó ahhoz,  hogy egész Európára alkalmazható legyen;  a

magyar irodalomra azonban föltűnően jól illik (vagy illeszthető?) fenti nyers formájában is,

amint  Nemeskürty  István  A  magyar  népnek,  ki  ezt  olvassa  című  lendületes

irodalomtörténetéből, kivált a „Magyar manierizmus” fejezetből, szépen látható.

Félre ne értsük valahogy! Világért  se állítja senki,  jelen recenzens legkevésbé,  hogy

Klaniczay professzor valamiképpen a szegényes és jórészt mégiscsak periférikus honi – vagy

általában középkelet-európai – anyagból kíván általánosítani! Egészen másról van itt szó. Az

olyan  reménytelenül  kuszálódó  kulturális  rendszerek  esetében  ugyanis,  mint  amilyen  a

középkori, a reneszánsz vagy a barokk, gyakran épp a perifériákon figyelhetők meg jobban

alapvető jelenségek és tendenciák. Ez is egyfajta „peremvidék-effektus”, ha nem is teljesen –

vagy nem csak – abban az értelemben, ahogyan ezt a sok mindent megvilágosító fogalmat



Király István  –  kiváló  érzékkel!  –  az  irodalomtudományba  bevezette.  A peremvidékeken

mintegy  egyszerűsített  „modellen”  megismert  folyamatok  azután  viszonylag  könnyen

bővíthetők  és  bonyolíthatók  a  hasonlíthatatlanul  nehezebben  áttekinthető  európai

kontextusban;  az  alapvető  „manierizmus-modell”  efféle  európai  „komplettálására”  kitűnő

példa Klaniczay mesteri tanulmánya A manierizmus esztétikájáról.

A  tanulmány  eredetileg  a  közkedvelt  „izmusok”-sorozat  manierizmus-kötetének

bevezetőjeként jelent meg, s a szemelvényekkel – köztük Rimay János két pompás írásával –

és  a  képekkel  együtt  demonstrálja  igazán,  hogyan  válhat  egy  afféle  kultúrhistóriai

csontvázból,  mint  a  manierizmus  válság-modellje,  avatott  történész  ihletett  és  szakértő

érintésére  életes  –  Lucien  Febre  kedves  szavával  szólva  – „hús-vér”-történelem.  Ebben a

darabnyi megelevenített múltban nemcsak az itáliai reneszánsz – Hans Baron óta  az egész

korszakban úton-útfélen kísértő – „krízise” nyer megnyugtató periodizációs és interpretatív (s

persze  a  Klaniczay-féle  „határozatlansági  relációval”  hitelesített)  tisztázást,  hanem  az  is

demonstráltatik – s méghozzá egy első pillanatra lényegtelennek látszó szektor, az esztétikai

elmélet példáján –, hogyan lehet a szükségképpen töredékes anyag alapján eljutni – Erdélyi

Ágnes  pontos  (bár  a  könyvben  sajnos  nem  idézett)  megfogalmazásával  szólva  –  „a

társadalmi-történelmi  realitásnak  mint  objektív  formát  öltött  emberi  tevékenységnek  a

megértéséhez.”

Ez  a  megértést  hangsúlyozó  marxista  hermeneutika  tulajdonképpen  a  nagy  újság

Klaniczay professzor  újabb írásaiban;  ez  különbözteti  meg munkáit  az  inkább leírásra  és

magyarázatra törekvő hagyományos művelődéstörténet-írásunktól. Tán éppen ezért is keltett

nagy föltűnést ebben a szellemben megírt hozzászólása a nemzeti hagyományok kérdéséhez.

Az emlékezetes  Kortárs-cikk  a  jelen kötet  bevezető tanulmányaként  ha lehet  még inkább

„helyén  való”.  Mert  a  kötet  hasonló  témájú  megértést  szolgáló  (s  nem  egyszer  fontos

kultúrpolitikai kérdéseket érintő) írásai – mint például a „Két reflexió a Molnár Erik-vitához”,

a „Szocialista hazafiság és közművelődés”,  a „Megoldott és megoldatlan kérdések az első

magyar egyetem körül”, „A kereszteshad eszméje és a Mátyás-mítosz”, „Mi és miért veszett

Mohácsnál?”, s nem utolsó sorban Szücs Jenő Nemzet és történelem-jéről  a nagy könyvhöz

méltó  szinten  megírt  recenziója  –  hatásosan illusztrálják  és  megerősítik  a  „Gondolatok  a

nemzeti  hagyományról”  érvelését,  megállapításait  és  végkövetkeztetését:  „Szemléletünk,

felfogásunk alapja csak a szigorú történeti valóság és tényszerűség lehet. Semmi ok sincs arra,

hogy szemérmesen elhallgassuk akár önmagunk, akár a világ előtt az egykori Magyarország

létét, valamint azt, hogy a szomszéd országokban jelentős számú magyar él, méghozzá nem

kivételesen, nem is mint újabb jövevény, hanem az esetek nagy részében, mint e területek ősi



lakosa. De ugyanígy szem előtt tartandó az is, hogy a régi Magyarország kultúrája is, illetve e

kultúra számos megnyilvánulása több népnek az öröksége egyszerre ... Fokoznunk kell a saját

nemzeti  hagyományaink  felemelése  érdekében  végzett  munkát,  de  egyidejűleg  arról  is

gondoskodnunk  kell,  hogy  közvéleményünk  tudomásul  vegye  és  kellően  értékelje  a

környezetünkben élő népek gazdag, nem egy tekintetben a mienknél gazdagabb kultúráját.”

Kell-é mondani, hogy ebből a hatalmas és égetően időszerű programból – néhány elődje

és kortársa (mindenekelőtt I. Tóth Zoltán, Csapodi Csaba, Makkai László, Kemény G. Gábor)

mellett éppen Klaniczay professzor valósított meg legtöbbet? Annál inkább sajnálhatjuk, hogy

nem teremtett ezen a téren számottevő iskolát. Hiszen a nélkülözhetetlen de szükségképpen

korlátozott  körű  föltáró  és  leíró  munka  mellett  honi  művelődéstörténet-írásunkból  épp  az

ilyenféle megértő kitekintés hiányzik leginkább. S hogy ez a hiány mennyire életbevágó és

mennyire  nem  pótolható  „európai  összefüggések”  emlegetésével  vagy  akár  gondos

regisztrálásával,  arra  megint csak Klaniczay figyelmeztetett  nyomatékosan, Hauser Arnold

híres  könyvének  magyar  fordításáról  írt  recenziójában;  kiemelve,  hogy  A művészet  és  az

irodalom  társadalomtörténetében  még  az  a  szó  se  fordul  elő,  hogy  „magyar”.  „Még  a

Bizáncot  pusztító  barbárok  sorából  is  hiányzik  említése  a  »perzsák,  avarok,  szlávok  és

arabok«151 mellől ... Tudomásul kell vennünk, hogy a magyar művészet és irodalom értékei

akkor sem váltak egy egyetemes fejlődésrajz – akárcsak igen szerény – elemeivé, amikor a

szerző esetében információhiányról vagy nehézségről nem volt szó. Érdemes lenne egyszer

komolyan  szembenézni  azzal  a  kérdéssel,  hogy az  ilyen  hallgatás  a  magyar  művészet  és

irodalom valóságos helyét, szintjét, rangját fejezi-e ki, vagy pedig valamilyen szemléleti hiba,

a nagy nemzetekre koncentráló hagyományos szemlélet puszta továbbélése.”

Megtalálható  ez  a  kérdés  valamiképpen  a  jelen  kötet  legtöbb  írásában,  a  magyar

középkorról szóló szép tanulmányoktól a Csontváryról írt esszéig. S a magyar művészet és

irodalom valóságos helyét és szintjét firtató írásaival Klaniczay Tibor ahhoz a néhány nagy

gondolkozóhoz  csatlakozik,  aki  szembenézett  már  s  olykor  életre-halálra  küzdött  ezzel  a

kérdéssel. Alig vagy egyáltalában nem találkozunk a könyvben Babits Mihály, Fülep Lajos,

Németh László, Veres Péter nevével, mégis ezzel a kötetével Klaniczay Tibor mintha az ő

széles és sorskérdések gyötörte  határukba sodródott  volna a rangos szaktudomány „védett

területeiről”. De Szűcs Jenő történelmi tudatot formáló esszéihez hasonlóan Klaniczay Tibor

közérdekű  írásai  is  visszahathatnak  –  s  remélhetőleg  fognak  is  hatni  –  a  szaktudomány

fejlődésére.

151 Lásd: Hauser, Arnold: A művészet és az irodalom társadalomtörténete. Ford.: Nyilas Vera, Széll Jenő, utószó:
Németh Lajos. I. köt. Bp., 1968. Gondolat. p. 109.



BIRTALAN GYŐZŐ: ÁLTALÁNOS ORVOSTÖRTÉNELEM152

Összefoglalni az orvoslás történetét mindössze 98 jegyzetoldalon úgy, hogy abból lényeges ne

nagyon maradjon ki és a szöveg mégse váljék emészthetetlen fölsorolássá: lehetetlenséggel

határos vállalkozás. Birtalan Győző ezt a lehetetlenséget még azzal is tetézi, hogy számtalan

releváns tény és név sorjázásán túl mindig talál helyet az orvosi adatok beillesztésére a kor

általános tudomány-, művelődés- és társadalomtörténeti koordinátáiba. S mint valami kiváló

tornász,  aki  az  előírt  gyakorlatot  még  külön  magának  föladott  mutatvánnyal  tetézi,  úgy

mutatja  meg  Birtalan  az  orvoslás  változásaiban  és  forradalmaiban  két  nagy tendencia:  a

kipróbálással megszűrt empíria és a fogalmi-teoretikus keretekben gondolkozó racionalizmus

kölcsönhatását,  ellentéteit,  eltolódásait,  egyensúlyát.  Talán  éppen  ez  az  a  többnyire

láthatatlanul húzódó fonál, ami végül is összetartja a kis könyv mesterien megszőtt szövetét?

Mindenesetre  ennél  alkalmasabb  szempontot  keresve  se  lehetne  találni  az  orvoslás

fejlődésdinamikájának  bemutatására,  és  éppen  ennek  a  dinamikának  a  fölismerése  teszi

lehetővé Birtalan számára az irdatlan anyag ilyen tömör és releváns összefoglalását.

Ez a dinamika azután nyomban tisztázza és indokolja is, hogy a könyv igazi hőse a

XIX. század, az a „hosszú” XIX. század, mely úgy a Nagy Francia Forradalomtól a második

világháborúig tart, s melynek lényegi egységét egyéb területeken is egyre gyakrabban – és

gyakran nem kis meglepődéssel – regisztrálja a modern történetírás. Morazé „győzedelmes

polgárság”-modelljétől  kezdve  sokan  és  sokféleképpen  jellemezték  a  XIX.  századot;  az

orvoslás története szempontjából azonban kétségkívül az a legfontosabb, hogy ekkor jutott

először  tartósan  egyensúlyba  „a  mindig  életképes  orvosi  empirizmus  és  az  orvosi

racionalizmus”,  amely  utóbbi  egyáltalában  nem  mindig  és  egyáltalában  nem  magától

érthetően  volt  életképes.  Ellenkezőleg,  az  orvosi  racionalizmus  a  XIX.  századig  csak

kivételképpen  és  ritka  pillanatokban  volt  életképes,  hiszen  jól  megalapozott

természettudományok  egész  sorára  kellett  épülnie  ahhoz,  hogy csakugyan  az  lehessen.  A

XIX. századra s a XIX. század alatt épp ezek a tudományok – a kémia, a termodinamika, a

fiziológia,  a  sejttan  és  általában a  mikro-morfológia,  az  optika,  az  elektromosság tana  és

gyakorlata, a gyógyszerkutatás, a mikrobiológia, a biokémia – fejlődtek odáig, hogy a reájuk

építő  orvosi  racionalizmus  egyre  magabiztosabban  segíthette,  sőt  itt-ott  irányíthatta  is  az

152 Forrás: Vekerdi László: Birtalan Győző: Általános orvostörténelem. (Kézirat). SOTE Ált. Orvostud. Kar. Bp.
1979. 99 p. = Orvostörténeti Közlemények. Vol. 89–91. (1980) pp. 305–308.



egyre  élesebb  kritikával  megszűrt  megfigyeléseket  és  tapasztalatokat.  Kopogtatási  és

hallgatózási  diagnosztikától  gégetükrözésen,  szemtükrözésen,  vérnyomásmérésen,

hólyagtükrözésen,  baktérium-kitenyésztésen  át  bronchoscopiáig,  röntgenezésig,  EKG-ig,

EEG-ig  és  vérképig  vizsgálómódszerek  egész  sora  segítette  a  legszebb  diadalait  arató

kórbonctant  a  betegségek  és  kórformák  pontos  körülírásában  és  elkülönítésében,  s  a

századközép  mélyebb  megismerésből  fakadó  terápiás  nihilizmusát  is  áttörte  lassan  az

immunológia, a kezdődő kemoterápia, a táplálkozási faktorok és a hormonok felfedezése. A

legszebb  sikereket  azonban  mégis  a  narkózissal  és  érzéstelenítéssel  kombinált  aszeptikus

sebészet könyvelhette el: a kor a sebészet, a különféle sebészi szakmák nagy kora. Igazolta és

serkentette  a  lokális  beavatkozásokat  a  diadalmas  kórbonctani  szemlélet  is,  az

antiszeptikus,illetve aszeptikus munkamódszer pedig szó szerint fölszabadította a sebészeket.

Így például az 1866-ban felújított petefészekdaganat-műtét halálozása az 1880-ig eltelt évekre

számítva 23 százalékos; tíz évvel későbben azonban már csak 4,4 százalékos volt a letalitás.

A császármetszés halálozása a radikális műtéti eljárás bevezetése (1876) előtt száz százalékos

volt, ezzel a műtéttel 50 százalékra csökkent, s „további technikai javításokkal elérték, hogy a

nyolcvanas  évek végére  ez  a  szám 4–5 százalékra  redukálódott”.  A többi  orvosi  szakma

egyelőre  nem  annyira  terápiás  eredményeivel,  mint  inkább  aetiológiai  és  diagnosztikus

alapjainak tisztázásával  tűnt  ki;  a  kórbonctani,  illetve  kórszövettani  szemlélet  lokalizációs

törekvéseit  azonban  belgyógyászatban,  ideggyógyászatban,  gyerekgyógyászatban  mind

inkább kezdte kiegészíteni, illetve fölváltani – habár eleinte inkább csak ritkán megvalósítható

igényként–az  élettani  klinikai  irányzat,  melynek  „szellemében  az  addig  elfogadott

betegségeket kórfolyamatokra bontottan kell elemezni”. Az irányzat igazi eredményei a XX.

századra maradtak; mint ahogyan általában „századunk első felében az előző évtizedekben

felvetődött orvostudományi kérdések elemzése és megválaszolása folytatódott.” Így terjedtek

ki a mikrobiológiai kutatások a hagyományos mikroszkóppal már nem látható mikrobák, a

vírusok kutatására, és így folytatódott a kórfolyamatok elemzése a funkcionális szemléletben.

A leghatásosabb és legtekintélyesebb terápiás eljárások azonban továbbra is a sebészeti műté-

tek maradtak, „melyek ebben az időben specializálódtak az egyes szervek, illetve szervrend-

szerek szerint.” Látja jól Birtalan azt is, hogy a városi és mezei munkásnyomorra spekuláló

erőteljes indusztrializáció miként tette szükségessé – és ellentétekkel terheltté – a közegész-

ségtan fejlődését, s nem feledkezik meg a szakszerű kórházi ápolás kifejlődésének és a hábo-

rús sebesültek kínjait enyhíteni hivatott Vöröskereszt kialakulásának megemlítéséről sem.

A XIX. és XX. század orvostudománya megváltoztatta az ember életét,  egyénekét s

közösségekét  egyaránt.  A tulajdonképpeni  gyógyítás ezzel  kezdődik,  régibb korok orvosai



többnyire csak a beteg panaszait  enyhítették.  A valódi gyógyítás korát azonban hosszú és

nehéz munka készítette elő: a koraújkor és felvilágosodás, a XVI., XVII. és XVIII. század

medicinája.

A termékeny eszmékben s nagy fölfedezésekben gazdag XVII.  század vízválasztó a

medicinában  is:  Harvey  a  szívműködés  és  a  vérkeringés  földerítésével  először  teremtett

racionális  alapot  egy  nagyon  gyakori  betegség-csoport,  a  szívbetegségek  kórtanához  és

diagnosztizálásához, Sydenham – akinek értő ismertetése a kis könyv egyik nagy érdeme – a

tömegesen  föllépő  akut  lázas  kórképek  pontos  és  részletes  leírásával  az  akut  fertőző

betegségek kusza tömkelegében teremtett  rendet,  Leeuwenhoek s a  többi  mikroszkopizáló

megteremtette a későbbi nagy fejlődés első előfeltételeit, s elsőrangú anatómusok egész sora

folytatta s mélyítette Vesalius nagy munkáját s készítette elő Morgagniét: a XVIII. századi

rendszeres kórbonctani kutatásokat. Ezeket a főbb vonalakat azonban mindenütt mellékágak

kusza  szövevénye  borítja.  Paracelsustól  John  Brownig  és  Mesmerig  megszállottak,

hóbortosok és csalók divatoznak, nagy filozófusok – Arisztotelész, Platón, Descartes, Bacon,

Leibniz, Locke-eszméi és tévedései színezik és irányítják a gyógyítás elméletét és gyakorlatát,

kémiai,  botanikai  és  fizikai  fölfedezések  és  spekulációk  termékenyítik  meg  vagy vezetik

tévutakra  az  orvosok  gondolkozását.  Történész  legyen  a  talpán,  aki  tájékozódik  ebben  a

koraújkori  kavalkádban, s Birtalan nemcsak tájékozódik,  de úgyszólván minden fontosabb

eszmét, gyógymódot, hóbortot, fölfedezést regisztrál néhány szóval. Éppen így, fölfedezések,

próbálkozások, sikerek és tévutak forgatagát bemutatva derül ki aztán igazán a XIX. századi

európai medicina – írjuk csak le nyugodtan – páratlan nagysága. Nyomósabb ez az egyetlen

század a medicinában a megelőző évezredeknél.

De azért  a megelőző évezredeknek is  megvan a helyük a történelem serpenyőjében.

Mert igaz ugyan, hogy például az európai középkornak inkább a betegségei – lepra, pestis –

voltak nagyok, nem a gyógyítani tudása, de ők nem adták meg magukat tehetetlenül ezeknek

a hatalmas kóroknak: megpróbálták elszigetelni. Az arab világ tudósai megőrizték a görög

tudást, és különféle alkimista szereket honosítottak meg a gyógyításban a sok hókuszpókusz

és ráolvasás mellett. A görög józanság, logikus gondolkozás, megfigyelőkészség, spekulatív

hajlam  pedig  a  matematika  és  a  filozófia  mellett  épp  a  medicinában  vezetett  leginkább

maradandó alkotásokra, úgyhogy a nagy görög orvosok művei s szelleme nélkül az európai

orvoslás fejlődése aligha elképzelhető. Elnevezéseik s frappáns megfogalmazásaik szervesen

beépültek még napjaink (vagy legalábbis tegnapjaink) orvosi köztudatába is. De figyelmeztet

Birtalan másutt is eredményekre, mint például a kínai fizikoterápia vagy az indiai sebészet

magas szintjére. S az ókori kelet és az indián kultúrák mágikus praktikákba és varázslatokba



burkolt szerény tapasztalataitól elindulva s végighaladva a kis könyv eleitől végig izgalmas

lapjain,  ugyancsak  elgondolkozhatunk  az  orvosi  mesterség  Hippokratésztől  tanult

jellemzésén:  „Az  élet  rövid,  a  mesterség  hosszú,  a  tapasztalat  bizonytalan,  a  jelenségek

elfutóak, az ítélet nehéz”. S töprenghetünk a tudás törékenységén. Vagy szívósságán?

Agyondicsért  könyvkiadásunk  művelődéstörténet  címen  annyi  irreleváns  írást  jelentet

meg díszes formában; kár lenne, ha ez a remek kis könyv meg jegyzet alakjában lenne kény-

telen  lappangani.  Elpósabácsisodó  tudománytörténet-írásunknak  valósággal  gyógyszeréül

szolgálna.



SORSFORMÁLÓ ÉRTELEM

Benkő Samu tanulmánykötetéről153

Tudjuk  nagyon  jól,  tanulmányok  és  könyvek  százai  tárgyalták,  hogyan  formálódott  és

növekedett Nyugat-Európa értelmisége, hogyan emelkedett és sodródott a gazdasági, a városi,

a polgári, a politikai, a technikai és ipari fejlődés egymást követő és ismétlődő hullámain.

Tudjuk  azt  is,  hogyan  alkalmazták  a  közép-európai  és  a  közép-kelet-európai

irodalomtörténészek, művészettörténészek és tudománytörténészek a nyugat-európai kultúra

különféle fejlődésmodelljeit a honi művelődés történetének értelmezésére és kerete gyanánt.

Elébb a historizmus és a szellemtörténeti iskola, aztán a francia és az amerikai gazdaság- és

társadalomtörténeti megalapozottságú civilizáció-történetírás szolgált – bevallott vagy rejtett

– mintaként; s az átvett modelleket a helyi körülményekre alkalmazva érthetően különféle

„lemaradási”,  „felzárkózási”,  „prioritási”  és  „kultúrfölényi”  problémák  kibogozhatatlan

soraként  jelentkezett  –  nemegyszer  igen  színvonalas  és  hatalmas  erudícióról  tanúskodó

szintézisekben – a közép-európai és a közép-kelet-európai művelődéstörténet. Nem volt ez a

közép-kelet-európai,  illetve  közép-európai  művelődéstörténet-írás  teljesen  eredménytelen

vagy értéktelen, s még az sem állítható, hogy – java termésében legalább – nem a tényleges

történelemről  szólt;  csak éppen – tán a „provincializmustól”  való állandó,  kóros rettegése

miatt is – folyton idegen mértéket használt és a honi élethez egyáltalában nem illő koordináta-

rendszerekbe kényszerítette az irodalom, a művészet és a tudomány jelenségeit és művelőit.

Benkő Samu 1968-ban megjelent Bolyai-monográfiája154 szakított először ezzel a sok-

sok  évtizedes  történetírói  gyakorlattal,  s  a  nyugati  koordináták  tökéletes  ismeretében,  de

önállóan  és  az  autochton  honi  összefüggéseknek  megfelelően  vázolta  föl  a  közép-kelet-

európai  tudomány  legfényesebb  teljesítményéhez  s  a  nagy  mű  alkotójához  illő  „saját

vonatkoztatási rendszert”.  A saját rendszerében megértett jelenségből azután már egyszerű

„koordináta-transzformációval”  könnyen  rekonstruálhatta  azokat  a  tényleges  relációkat,

melyek  meghatározták,  a  kor  nagy  európai  eszmeáramlatainak  a  függvényében,  a  helyi

történés dinamikáját.

153 Forrás: Vekerdi László: Benkő Samu: Sorsformáló értelem. = Valóság 15 (1972) No. 2. pp. 107–109.
154 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Bukarest, 1968. Irodalmi Könyvkiadó. 275 p. 



Lényegében ezt a „relativisztikus” (a fizikai s nem a köznapi értelmében értve a szót)

módszert  alkalmazzák  a  jelen  kötet155 tanulmányai  is,  noha  a  tanulmányok s  tudományos

értekezések  jellegének  s  lehetőségeinek  megfelelően  a  tárgyalt  jelenségek  „helyi

paramétereire” koncentrálva a figyelmet, s inkább utalásokkal és vonatkoztatásokkal éreztetve

a „saját koordinátarendszer” állandó jelenlétét és jelentőségét. A tanulmányok – helyesebben

tudományos  értekezések  –  a  részleteket  hangsúlyozzák,  eddig  ismeretlen  és  föltáratlan

forrásokat szólaltatnak meg, s a részletek – gyakran rejtett – összefüggéseiből rajzolódnak ki a

meghatározások és szerepek, melyek az értelmiség formálódását és történelemformáló erejét

világítják meg Erdély másfél évszázadnyi kultúrájában, a XVII. század végétől 1848-ig.

A tanulmányoknak több, mint a fele az oktatás és a pedagógusok szerepét kutatja az

erdélyi értelmiség kialakulásában s életében, Benkő Samu tanulmányaiból azonban azt értjük

meg, miként s miféle akadályok ellenére jutottak föl egyre többen a kicsi faluk többnyire

inkább csak időszaki oktatásnak, semmint iskolának nevezhető intézményeiből a városkák és

mezővárosok sokszor gyenge, ám néhol szervesen növekvő felekezeti kollégiumaiba, s azon

túl külföldi akadémiákra, hogy visszatérve papokként, vagy – a XVIII. század második felétől

kezdve egyre inkább – tanárokként erősítsék ezt az értelmiségi vérkeringést, míg azután „a

reformkornak nevezett forrongó időkben Erdély közéletében felsorakozik egy jogi műveltségű

értelmiségi  nemzedék,  s  a  római  jogból,  valamint  a  napóleoni  jogalkotás  gyakorlatából

kölcsönzött érvekkel válik a polgári átalakulás szükségszerűségének hangoztatójává”.

Ezt a fokozatosan s visszaesések ellenére is erősödő, s az erdélyi  polgári  értelmiség

kifejlődéséhez  vezető  folyamatot  ismerjük  meg  Benkő  könyvéből;  az  indulástól,  a  falusi

oktatástól kezdve néhány honi körülmények között lehető legmagasabbra jutott nagy szellem

– Benkő  József,  Bod  Péter,  Tessedik  Sámuel,  Bolyai  Farkas  és  Bölöni  Farkas  Sándor  –

sorsáig és tragédiájáig.

A falusi elemi oktatás lassú fejlődését s a tanítói foglalkozás önállósulását elemezve a

szerző elsősorban a feudális társadalmakra mindig s mindenütt jellemző nagy változatosságot

mutatja  be,  a  kiemelkedő  értelmiségiek  sorsában  pedig  a  közösségi  keretek  hiányában

magános küszködésre kárhoztatott alkotót. Mert a tanítói sors nagyon sokféle lehetett a falutól

függően,  ahová  a  mestert  szerencséje  vagy  összeköttetése  vetette;  megesett,  s  ez  volt  a

gyakoribb,  hogy  a  tanítást  csak  mellékfoglalkozásként  művelte,  megélni  pedig

földművelésből vagy fuvarozásból élt, de lehetett a tanítóság viszonylag jól jövedelmező állás

is,  ahol  a  kollégiumok  kiválasztott  diákjai  gyűjtötték  össze  néhány  évi  tanítóskodás  és

155 Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 1971. Kriterion. 342 p., 1 t. 
Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 1971. Kriterion. 342 p., 1 t. 



kántorkodás árán a külföldi tanulmányútjuk anyagi fedezetét. A szellemi élet csúcsára jutott

értelmiségiek sorsa ellenben kísértetiesen egyforma: a felekezeti s állami hatalom gyanakvása,

a XVIII. század folyamán megerősödő Hivatal értelmetlen huzavonái s kellemetlenkedése, a

kollegiális kicsinyesség s irigység keseríti s nyomorítja Benkő József életét s Bölöni Farkas

Sándorét egyaránt. Ilyen körülmények között természetesen a legkiválóbb alkotó géniuszok

hatása is erősen korlátozott. Nem a nívójuk alacsonyabb, s tán még relatív számuk sem sokkal

kisebb  nyugati  kollégáikénál;  a  feudális  széttagoltság  és  elszigeteltség,  a  kegyetlen

kiszolgáltatottság redukálja hasonlíthatatlanul csekélyebbre a hatásukat. 

És  itt  a  szerző  egy  alapvető  és  ez  idáig  kellően  nem  hangsúlyozott  fontos

művelődéstörténeti ellentétre figyelmeztet. Míg ugyanis a felvilágosult abszolutisztikus állam

az  elemi  oktatást  nem  akadályozta,  sőt  a  XVIII.  század  második  felétől  kezdve,  amint

szervezeti  keretei  és  fokozódó  bürokratizmusa  az  alattvalók  némi  írni-olvasni  tudását

követelte meg, még segítette is; addig a magasabb fokú oktatást vagy éppen az önálló alkotó

munkát a legjobb esetben is tökéletes közönnyel nézte, de sokkal inkább gyanakodott reá és

üldözte. A kötet egyik forrás értékű tanulmánya például a székely diákok harcát ismerteti a

Habsburg-hatalommal a felsőbbfokú tanulás jogáért, egy másik tanulmány pedig azt elemzi,

hogyan  sorvasztotta  el  a  hatalom  Tessedik  mintaszerű  (szarvasi  és  nagyszentmiklósi)

mezőgazdasági iskoláit azonnal, mihelyst a kapitalizmus útjára lépő nagybirtok szakember-

szükségletét  el  tudta  látni  a  főúri  szempontoknak  sokkal  jobban  megfelelő  keszthelyi

Georgikon. A feudális hatalom művelődéspolitikája tehát még felvilágosodott intézkedéseivel

is akadályozta a helyi autochton szellemi élet kifejlődését, s az erdélyi értelmiség – magyar és

román párhuzamosan és végső soron egymás hatását  erősítve – a  hatalom ellenére s  véle

megküzdve  teremtette  meg  az  anyanyelvi  kultúra  lehetőségét.  Ami  tehát  egyebütt  a

felvilágosult  abszolutizmusból  úgyszólván  természetes  követelményként  következett,  az  a

Habsburg-birodalomban egyenesen tiltatott, s keservesen meg kellett küzdeni érte. S ebben a

többsíkú és sokféle színtéren megvívott küzdelemben jutott kulcsszerep, úgy a XVIII. század

második felétől a reformkorig, a tanárnak. Sokkal nagyobb és sokkal fontosabb szerep, mint

másutt. 

A felvilágosodás úttörői és terjesztői itt ugyanis csaknem egyes-egyedül a tanárok és a

diákok  voltak  –  Benkő  ismételten  figyelmeztet  a  még  ma  is  kiadatlan  és  méreteiben  is

imponáló  diáklevelezés  jelentőségére.  Ezek  a  diákok  és  tanárok  azonban  nem  holmi

fejedelmektől  támogatott,  akadémiába  tömörült  professzorok,  mint  a  német  egyetemi

városkák  professzorai  és  katedra  várományosai.  „Amikor  Erdély  művelődési  életében

funkciójánál fogva szemlátomást megnő a tanár jelentősége, semmilyen új intézményes keret



nem  áll  rendelkezésére,  ahonnan  nevelési  és  tudományos  törekvéseiben  támogatást

remélhetne. Magányos értelmiségiként állja a sarat, végzi mindennapi munkáját, s miközben

hiányolja  az alkotó tevékenység közösségi  kereteit,  pályaműveket  küld Európa különböző

akadémiái címére.”

A szellemi élet első jelentős megszervezési kísérleteiben, a Nyelvmívelő Társaságban és

az  Erdélyi Muzéumban is jelentős szerep jutott a tanároknak és a diákoknak, s az  Erdélyi

Muzéum hasábjain  rendszeresen  helyt  kaptak  a  nevelés  és  a  tudományok  neveléssel

összefüggő kérdései is. A folyóirat előfizetői s olvasói egyébként is nagyrészt a kollégiumok

tanárai  s  diákjai  közül  kerültek  ki,  s  például  „Karátsoni  Sámuel  a  székelyudvarhelyi

református  kollégium  természettudományi  professzora  levélben  kérte  Döbrenteit,  hogy  a

folyóirat füzeteinek fennmaradt példányait küldje el hozzá, »mert ő a székelyek között mind

el fogja adni«.”

Az Erdélyi Muzéum azonban már másféle erők jelentőségét és jelenlétét jelzi az erdélyi

művelődésben; hatásokét és erőkét melyek erősen különböztek a megelőző kor pedagógiai

felvilágosodásától. A kötetben két szép tanulmány elemzi ezeket az új erőket, az egyik az

Erdélyi  Múzeumról  szól,  a  másik  a  folyóirat  –  illetve  a  szerkesztő  –  legnagyobb

„fölfedezéséről”: Bölöni Farkas Sándorról. „Az Erdélyi Muzéum – éppen úgy, mint a szászok

és a románok többé-kevésbé hasonló vállalkozása (Siebenbürgische Quartalschrift, Biblioteca

Românească) – a születő polgári értelmiségnek volt a szócsöve, annak a társadalmi rétegnek,

amely oly nagy szerepet  játszott  a polgári  demokratikus forradalom előkészítésében.”  Azt

azután  a  folyóirat  cikkeinek  az  elemzésével  mutatja  meg  Benkő,  hogyan,  s  ezzel

párhuzamosan megérteti, miként hódított egyre nagyobb tért s miért hatott fölszabadítóan az

erdélyi  értelmiség  eszmevilágában a  romantika.  Bölöni  Farkas  Sándorban épp a  tökéletes

romantikus alkotót vizsgálja s interpretálja;  „a napló stílustörténetileg – summázza Bölöni

Fakas második nagy művének az elemzését – a romantikában rejlő ábrázolási  lehetőségek

ritka mélységű kiaknázása, világnézetileg pedig a liberalizmus demokratikus tartalmának a

hangsúlyozása, a Petőfiékben diadalmaskodó forradalmi demokrácia előkészítése”. A kötet

utolsó tanulmánya éppen azt mutatja meg, miként indította haza ez a forradalmi demokrácia,

Petőfi versében közvetítve, a Württemberg-huszárok egy idegenben állomásozó századát, s a

hazaszökött  huszárok ügye országos jelentőségűvé növekedve, hogyan indukálta újból egy

Petőfi-vers születését.

A részletes  ismertetés  azonban eleve  reménytelen  vállalkozás  lenne,  hiszen  Bethlen

Miklós  colbertiánus  eszméitől  s  az  ország  gazdasági  életének  megjavítására  1703-ban

benyújtott tervezetétől a negyvennyolcas ifjúság forradalmi eszmevilágáig másfél évszázad



rengeteg  adatát,  szereplőjét,  jelenségét  vizsgálják  és  elemzik  Benkő  e  kötetben  közölt

tanulmányai; méghozzá nagyobbrészt ez idáig ismeretlen vagy publikálatlan források alapján.

A tanulmányokat értékes és útbaigazító jegyzetek s néhány érdekes forrás közlése kíséri, s a

tizenkét tanulmány előtt „Előszó helyett  glosszák” – tájékoztatják az olvasót. De nemcsak

vagy tán elsősorban nem afelől, amit a könyvben fog olvasni. Hisz a könyv anyaga olyan

gazdag s szerteágazó, hogy még egy ennél sokkal hosszabbra nyúlt elöljáró beszédbe sem

férne belé az ismertetése. De meg aztán, jó elöljáró beszédhez illően, többről is szólnak a

glosszák,  mint  a  könyv  ismertetéséről:  a  könyv  gondolatvilágáról,  szelleméről.  Vagy

pontosabban arról  a  „saját  vonatkoztatási  rendszerről”,  melyben a  tanulmányok a tárgyalt

jelenségeket s személyeket elhelyezik. Azonban szólnak még valami másról is, amit nehezebb

meghatározni,  de  tán  nem  téved  túlságosan  az  ember,  ha  azt  sejti,  hogy  a  „történetíró

mesterségéről”. Úgy, amint azt napjainkban egy sok mindent látott s megélt nemzedékhez

tartozó  történetírónak  művelni  adatott.  A  sok-sok  lényeges  új  adaton,  az  útbaigazító

elemzéseken  és  jegyzeteken,  az  új  tájékoztató  szempontokon  túl  sokunkat,  hasonló  úton

járókat és ugyanígy vélekedőket, azért győz meg (és hat meg) Benkő Samu tanulmánykötete,

mert a „hosszúra nyúlt elöljáró beszéd befejezéséül a szerző még csak azt tartja szükségesnek

megvallani,  hogy e könyv bizony a provincializmus jegyében született.  Tudja, hogy ezzel

nincs mit kérkedni, de azt is vallja, hogy szégyenkezni sem érdemes miatta. A provinciával

együtt  ezt  is  vállalja,  ugyanakkor abban reménykedik,  hogy gimnazista fiának nemzedéke

majd világlátott fővel, matematikába gyökereztetett szigorú logikával feloldja egyetemesség

és provincia századok óta hordozott ellentmondását, megbocsátva, hogy ez a feladat is reája

testáltatott,  holott  igazi  nemzedéki  küldetéseként  neki  már  az  Universummal  kell

megteremtenie a harmóniát.”



BENKŐ SAMU KÉT ÚJ KÖNYVÉRŐL156

Két új Benkő Samu-kötet látott napvilágot mostanában: egyik a Magvető Könyvkiadónál,157

másik a Kriterionnál.158 A Magvető „Elvek és utak” sorozatában kiadta az először épp tíz éve

megjelent Bolyai János vallomásait – az azóta írt Bolyai Farkas-tanulmányokkal együtt – Apa

és fiú címmel,  a  Kriterion  pedig  mintaszerű  gonddal  és  gyorsasággal  kötetbe  gyűjtötte  A

helyzettudat változásai cím alatt a kolozsvári történész legutóbbi években megjelent rövidebb

tudományos  dolgozatait,  esszéit,  könyvbevezetőit,  recenzióit.  A  szakma  Bolyai  János

vallomásait azonnal a terebélyes Bolyai-irodalom néhány eligazító alapművének egyikeként

ismerte fel és el; Tóth Imre – akinél a dolog megítélésében nincs illetékesebb – Paul Stäckel

Bolyai-kutatást  elindító,  máig  nélkülözhetetlen  klasszikus  monográfiájához  hasonlította  s

mérte  Benkő  Samu  könyvét.  A  könyv  azonban  szakmai  körökön  túl  is  valósággal

revelációként hatott – Németh László említi, hogy ismeretében egészen másként írta volna

meg  Bolyai-drámáját  –,  s  szerzője  akarva-akaratlanul  a  gyorsan  fejlődő  művelődés-  és

tudománytörténet-írás élvonalába került, akitől most már a Bolyai-könyvhöz méltó műveket

vártak.  Benkő  Samu  pedig  úgy  felelt  meg  a  várakozásnak,  hogy  szép  csendesen

forradalmasította  az  egész  magyar  művelődéstörténet-írást:  megreformálta  módszereit,

újrafogalmazta célkitűzéseit és kereteit.

Először is egészen különleges és szoros kapcsolatot teremtett forrásvilágával. A magyar

művelődéstörténet-írás nagyjai persze Takáts Sándortól Klaniczay Tiborig mindig is források

közelében éltek, írtak és gondolkoztak; ámde Benkő Samu ezen túl bensőséges, valósággal

személyes  és  baráti  viszonyba  kerül  velük.  A  többi  történész  –  szerencsés  esetben  –

„megeleveníti” adatait; Benkő Samu ellenben – mesteréhez, Kelemen Lajoshoz hasonlóan –

eleven  forrásokra  lel,  élő  vizekre  vezeti  az  olvasót.  Úgy  ül  le  faggatni  a  kéziratokat,

ugyanazzal  a  természetes magatartással és észjárással,  mint ahogyan a kilencvenesztendős

Kós Károllyal – maga is élő történelem – elbeszélgetett maga faragta sakkfiguráiról. Nem ölt

tudós  doktori  ornátust,  nem  igyekszik  elképeszteni  mérhetetlen  filológiai  tudásával  és

értelmezéseinek  szellemességével.  Olyan  közvetlenül  és  köntörfalazás-mentesen  bánik

forrásaival,  mint  a  nagyon jó riporter  a  beszélgetőpartnereivel;  Beke György szokta ilyen

156 Forrás: Vekerdi László: Benkő Samu két új könyvéről. = Tiszatáj 32 (1978) No. 6. pp. 74–78. 
157 Benkő Samu: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. Bp., 1977. Magvető. 393 p. (Elvek és utak) 
158 Benkő Samu: A helyzettudat változásai. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 1977. Kriterion. 446 p. 



lényegre  törő  egyszerűséggel  megszólítani  és  megszólaltatni  riportjainak szereplőit.  Ez  az

egyszerűség  és  közvetlenség  engedi  azután  az  olvasót  is  közvetlenül  a  megszólaltatott

források közelébe; nyoma sincs Benkő historiográfiájában a forráskritikai akríbia rafinált és

monumentális  lábjegyzet-kriptáinak  s  apparátusmauzóleumainak.  Bolyai  János  sok  évnyi

fáradtsággal  rendezett  kézirattömegéből  például  micsoda  megközelíthetetlen,  könyvtárnyi

irodalommal körülbástyázott, és az összes volt s jövendő tudományos vetélytársakat „lesöprő”

forráskritikai  remekelést  sikerítettek  volna  mások;  Benkő  Samu  ellenben  nem  fitogtatja

jártasságát a kéziratokban, a legszükségesebb másodlagos irodalomra szorítkozik,  s hagyja

beszélni a forrásokat. Nem mintha nem bánna velük nagyon is kritikusan. Csak éppen nem

engedi, hogy a kritika kavicsai eltérítsék és eltömjék őket. Még magától a forrástól is védi

annak  tisztaságát:  biztos  szemmel  s  kézzel  válogat  az  áttekinthetetlen  kézirattömegben,

elválasztja a fontosat a lényegtelentől, az eleven embert keresi, nem csontváza ezernyi apró

darabra  hullt  porcikáit.  Nem  fetisizálja  az  általa  először  föltart  kéziratokat,  nem  akar

fényükben  mindent  újraírni.  Szívesen  elismeri  elődei  érdemeit,  s  ahol  Bolyai-képe

megegyezik az övékével, elfogadja – tisztességgel idézett – megállapításaikat. Mégis merőben

új  és  organikusan  összefüggő  Bolyai  János  így  kikerekedő  portréja,  s  nem  kell  külön

hangsúlyozni, mert evidens, hogy ez az igazi. Benkő Samu forrástechnikája evidenciaélményt

teremt, a források az ő historiográfiájában „evidenciák” forrásai, Veres Péter-i értelemben.

Ezért pontos és jogos a címben a „vallomásai” szó, nem az idézett kéziratos anyag kivételes

bősége és újdonsága miatt. Az idézetek tömegéből konkrét emberi kapcsolatok emelkednek

ki, ezek rendezik, észrevétlenül szinte, szervessé és életessé a hatalmas anyagot. Benkőnek

soha sincs rá szüksége, hogy karakter- és jellemábrázolásokkal bűvölje olvasóit (s önmagát),

az ő emberi kapcsolatokba szerveződő forrásrendszerében minden magától a helyére kerül, s

még a hiány is forrássá válik, mint például az öregedő Bolyai János nem találkozása ifjúkori

barátjával,  Szász  Károllyal,  aki  Bolyai  Farkas  tanszéki  utódaként  évekig  ugyanabban  a

kisvárosban  él.  S  a  konkrét  emberi  kapcsolatok  rendszerében  megnyugszik  végre  az

évszázados pör apa és fiú között; végleg a történetírás lomtárába kerül a hálátlan, kötekedő,

nagyvilági „osztrák-magyar katona-lángelme” rosszfiú, és a meg nem értő hiú, irigy, önmagát

szétszóró, Gauss-szal bizalmaskodó, szentimentális kisvárosi atya rémképe. De nem mintha

Benkő bármiféle vétküket vagy akár gyengéjüket is elhallgatná vagy pláne szépítené; apa és

fiú teljes egészében bemutatott viszonyában azonban önmagától szétválik az érc a salaktól, s

bolond  (vagy  szellemtörténész)  legyen,  aki  ezután  is  összekeveri  a  kettőt.  S  ugyanígy

tisztázódnak a Bolyaiak kapcsolatai a többiekkel: családjukkal, barátaikkal, ismerőseikkel; a

nagy Gauss-szal, Lobacsevszkijjel, a világgal. S bár Benkő le nem ír egyetlen matematikai



képletet, és tudatosan tartózkodik a nagy fölfedezés bármily futólagos ismertetésétől, mégis

jobban  megértjük  könyvéből  a  matézis  jelentőségét  apa  és  fiú  életében  s  az  övékét  a

matézisében,  mint  bármiből,  amit  eddig erről  írtak.  Pedig az nem kevés,  és nem is  mind

értéktelen.

A  megértés  „titka”  végeredményben  Kolumbusz  tojása:  a  források  konkrét  emberi

kapcsolatokká  rendeződését  a  „helyzet”  mérnöki  pontosságú  bemérésével  alapozza  meg

Benkő Samu. Így és csakis így érthető meg,  a tényleges erdélyi  helyzetből.  Bolyai  János

észjárásának szédületes pályája  és egyéni  életének tragédiája;  de tán még ennél  is  jobban

tetten  érhető  Benkő  helyzetanalízise  a  Bolyaiakénál  kisebb  jelentőségű  esetekben,  ahol  a

teljesítmény és a helyzet racionális arányát nem váltja még fel a lángelme mindig legföljebb

csak megközelíthető  irracionalitása.  Így például  a  Sipos  Pált,  Beke Sámuelt  vagy Ormós

Zsigmondot bemutató esszékben.

Sipos  Pál  viszonylag  jól  ismert  alakja  a  magyar  művelődéstörténetnek:  az  első

nemzetközileg nyilvántartott magyar matematikusként „jegyzik”. Ámde Benkő nem ebből az

absztrakt aspektusból közelít hozzá; őt  nem ez a – valljuk be,  szívszorítóan sokadrendű –

„világhír”  érdekli,  ő  azokat  a  tényleges  és  közvetlen  megélhetési,  művelődési  és  emberi

viszonyokat  keresi,  melyek  egy  ilyen  kvalitású  ember  pályáját  az  akkori  Erdélyben

meghatározták,  kibontakoztatták,  behatárolták.  Észreveszi  a  hagyományosan  kialakult

oktatási  rendszer  lehetőségét  arra,  hogy  egyetlen  hivatott  fizika-matematikatanár,  Kováts

József munkája nyomán hirtelen föllendülhessen a matematikatanítás színvonala. De látja a

feudális korlátokat is: Kováts kiművelődéséhez a Telekiek támogatása kellett, Sámuel gróf

„mentoraként” járta meg a külföldi egyetemeket. Esetleges és esendő tehát ez a lehetőség,

ámde szerencsés esetben még a tanítványokra is  kiterjedhet:  Sipos indulását  mindenesetre

Kováts Telekieknél kivívott presztízse egyengette. Előkelő pártfogók s jóakarók révén jutott

később  is  szászvárosi,  illetve  sárospataki  professzorsághoz.  Mindkét  helyt  derekasan

megalapozta,  illetve  megjavította  a  természettudományos  és  matematikai  oktatást,  ámde

ahhoz,  hogy gondolatai  az iskola horizontján túlemelkedhessenek, külső inspiráció kellett:

Kazinczy fáradhatatlan biztatása. Kazinczy nyelvművelő kapcsolatai persze nagyon jól ismert

fejezetét  képezik  a  magyar  művelődéstörténet-írásnak,  ámde  Benkő  az  anyanyelvűség

igényében a nemesi kultúrapártolás hagyományos feudális kereteit szükségképpen szétfeszítő

új erőt fedezi föl. Mert az anyanyelvű filozófiai esszé megteremtésével Sipos nem csupán azt

igazolja, hogy a magyar ugyanolyan alkalmas magvas filozófiai gondolatok kifejezésére, mint

a német vagy a latin. Kant, Fichte és Schelling rendszerének tanulmányozása nyomán Sipos

úgy fogalmazza meg a szabadság problematikáját, hogy abban nemcsak a cenzúra, de még a



felvilágosodott  eszmékkel  kacérkodó  Aranka  György  is  „eretnekséget”  szimatol.  Nem is

kapta  meg  egyikre  sem „a  cenzor  Imprimatur-ját,  s  ez  önmagában  véve  is  sokat  mondó

minősítés”. Ámde esszéi – Benkő nem rest kikutatni – így is terjedtek, másolatokban. S „ez az

önmagában  véve  is  beszédes  érdeklődés  jele  egyben  annak  is,  hogy  Sipos  írásai  kora

értelmiségi  világában  objektív  szükségletet  elégítettek  ki.”  „Filozófiai  írásaival  Sipos

tudatosan  vett  részt  kora  eszmei  harcaiban”;  segítette  az  értelmiségiek  kicsiny körében  a

helyzet  tudatosulását  s  ezzel  a  kitörést  készítette  elő  a  „feudalizmus  zárt  hierarchikus

rendjéből”,  hiszen  „a  helyzettudat  változásainak  lényegére  jellemző  sajátossága  vizsgált

korszakunkban  a  demokrácia  hiányának  egyre  konkrétabb  érzékelése,  következésképpen

kivívása szükségességének fokozatos felismerése és az érte vívott küzdelem vállalása.”

Az  anyanyelvűség  és  a  demokrácia  igénye  ezeken  a  tájakon  tehát  genetikusan  és

elválaszthatatlanul egyesült A szintézisben olykor az egyik, máskor a másik hangsúlyozódott;

Beke Sámuel zilahi református pap az ezernyolcszázharmincas években például – a korabeli

román értelmiséghez hasonlóan,  Lamennais abbé hatása alatt  – a demokratikus társadalmi

átalakulást  sürgette  és  „a  feudalizmusból  való  kilábalásnak  a  külföldi  modelljeit”

népszerűsítette prédikációiban; Ormós Zsigmond is a radikális polgári átalakulás lehetőségeit

taglalta Szabadelmű leveleiben, hiszen az ő haladáseszményük önként értődőként tartalmazta

a népi, illetve nemzetiségi szabadság eszméjét. Hasonlóképpen az 1848-as román röpiratok és

felhívások „azt bizonyítják, hogy az erdélyi román értelmiség már kora tavasszal fölkészült,

hogy megfogalmazza a társadalmi és nemzeti fölszabadulás programját Ez az értelmiség a

maga  létalapját  látta  abban,  hogy  nemzeti  jogait  törvény  biztosítsa,  mert  értelmiségi

mivoltából  következett,  hogy  a  román  nyelv  használatát,  anyanyelvű  kultúrája  szabad

kibontakozását a demokrácia elidegeníthetetlen részeként értelmezze”. A magyar és a román

demokratikus törekvések nem keresztezték eleinte egymást nemzeti tekintetben sem, „Iosif

Ighian  aranyosbányai  ortodox  esperes  »az  Európában  közelebbről  megtörténtek«  legfőbb

következményét  abban  látja,  hogy  »Erdély  különböző  ajkú  és  fajú,  eddig  egymástól

elszakasztott  fiait  egységben,  testvériségben  és  barátságban  közelíteni  s  összeforrasztani«

fogja.” Az „Eszmék és tettek 1848 tavaszán Erdélyben” című társadalompolitikai esszében

Benkő  Samu  félreérthetetlenül  demonstrálja,  hogy  akik  a  magyarság  „javára”  korlátozni

kívánták a többi nemzet önállóságát, azok egyben a radikális polgári átalakulás ellenségei is

voltak,  s  fejtegetéseit  Simion  Bărnutiu  elvének  szellemében  summázza,  „mely  szerint

»nemzet nélkül a köztársaság is átkozott zsarnokság«”.

De éppen ez az esszé mutatja meg nagyon tisztán az eszmék – s véle az értelmiség –

akciókorlátait.  „A világnézeti  eligazodásban  elsősorban  a  társadalmi  fejlődés  elért  szintje



döntötte  el,  hogy ki  maradt  meg bezárva  (ideiglenesen  vagy éppen  örökre)  a  gondolatok

szférájában, s velük szemben mely eszmék találták meg a maguk természetes útját a tettek

irányába,  s  dúsították  maguk is  az  eseményeket  alakító-formáló  energiákat.”  Azaz  Benkő

Samu  soha,  egyetlen  pillanatra  se  csábul  el  adatai  mai  kívánságok  és  értékek  szerinti

„súlyozására”,  de  mint  az  eszmék  jó  történésze  kötelességszerűen  s  hűen  regisztrálja  az

uralkodó koráramlatokkal szembehelyezkedő meg nem valósult  tendenciákat  is.  Benkő jól

tudja,  hogy a való világ nem a történészek oknyomozó láncai  szerint  igazodik;  valójában

választási  lehetőségek  teremtődnek,  s  az  értelmiség  egyik  föladata  éppen  az  alternatívák

észrevétele  s  tiszta  kidolgozása.  Így például  Kemény Zsigmond az  ezernyolcszázhatvanas

évek  elején,  mikor  a  Pesti  Naplót  szerkesztette,  „a  nemzetiségi  politikának  olyan  elveit

fogalmazza  meg,  melyek  tizenhárom  évvel  korábban  Balázsfalván,  az  azóta

Szabadságmezőnek nevezett réten hangzottak el, követelvén, hogy az erdélyi román nemzet

váljék alkotmányos és szervezett, a törvényhozás házában tanácskozó és határozati-szavazati

joggal  felruházott  nemzetté”.  Óva  int,  nehogy a  németesítés  bukott  politikáját  valamiféle

magyarosítás váltsa fel: „Kemény egyenesen nevetségesnek tartja, ha valaki azzal hozakodnék

elő, hogy a kultúra általános terjesztését össze kell kapcsolni a magyar nyelv terjesztésével…

»A nemzetiségi igényeknek az emberjogokkal és korszellemmel ellenkező ignorálása« bűn,

mert  az  emberi  léthez  nélkülözhetetlen  életfeltételektől  fosztja  meg  az  egyik  csoport  a

másikat.” 

A kiegyezéshez vezető erők huzavonájában Kemény radikális  polgári  politikai elvei,

tudjuk, nem váltak tetté, de lapjában fölsorakoztatta a nemzetiségi probléma legképzettebb

magyar  szakértőit,  köztük  Mocsáry  Lajost,  aki  azután  egészen  a  századelő  radikális

értelmiségi  mozgalmaiig  (Huszadik  Század,  Galilei  kör)  ható  politikai  programmá  és

testamentummá fejlesztette Kemény nemzetiségi kérdésben vallott  nézeteit.  Benkő régebbi

kötetéről,  a  Sorsformáló értelemről írt  recenziójában Gáll  Ernő már figyelmeztet  rá,  hogy

milyen kompetens érzékenységgel vizsgálja Benkő Samu nemzettudat és társadalmi haladás

tájainkon  különösen  erősen  és  nehezen  kibogozhatóan  szövődő  szálait;  A  helyzettudat

változásaiban  ezek  a  vizsgálatok  a  közép-kelet-európai  értelmiségtörténet  világosan

meghúzott koordinátáiba illeszkednek.

Arra  is  Gáll  Ernő  figyelmeztetett  különben,  hogy  Benkő  Samu  szívós

következetességgel  folytatott  értelmiségtörténeti  tanulmányai  a  konkrét  történettudományi

eredményeken  túl  fontos  elvi  megállapításokkal  szolgálhatnak  „az  értelmiség  általános

szociológiájához”.  A  jelen  kötet  ebből  a  szempontból  is  nagy  előrelépés,  s  minden

szempontból  igazolja  Gáll  Ernő  várakozását.  „A  történelem  –  összegezi



értelmiségszociológiai megfontolásait Benkő Samu – sorshelyzeteket hoz létre, s ezekben a

tudatosság különböző szintjén magatartásformákat alakít ki az ember. A tehetség, a tudás és a

meggyőződéssé  kristályosodott  erkölcsi  normák  egyénenként  ugyan  váltakozó  erőtérben

szabják meg az életpályák irányát, s a véletlen is elég gyakran belejátszik azok alakulásába,

de  –  ha  tetszik,  ha  nem  –  a  megörökölt  történelmi  helyzet  határolja  körül  a  cselekvés

lehetőségeit. Nem úgy, hogy az egyén szükségszerűen megbékél, illetőleg megelégszik azzal,

ami születésekor körülveszi, hanem úgy, hogy számol vele. Az értelmiségi tudatnak különös-

képpen az a rendelt hivatása, hogy az objektív szituáció megváltoztatására vállalkozik. Csak

így születhetnek új eszmék, csak ezen az úton léphet előre a tudomány és a művészet.”

Ebben  az  általános  értelmiségszociológiai  keretben  azután  önként  fölszámolódik

művelődéstörténet-írásunk krónikus és gyakran tudós dicsekvésekkel kompenzált elmaradás-

centrikussága.  Hiszen  Európának  ebben  a  térségében  „a  változások  mindenekelőtt

világbirodalmak  mérkőzéseinek  az  eredményétől  függtek,  s  egy-egy  nemzedék  már

szerencsésnek érezhette magát,  ha otthonát nem kellett  üszkös romokból újraépítenie”. Az

erdélyi  (s  mutatis  mutandis  a  magyarországi  s  a  többi  középkelet-európai  országbeli)

értelmiségnek, mely számban lassan gyarapodott s szakműveltségben gyéren differenciáló-

dott,  más föladatokhoz és másként kellett alkalmazkodnia,  mint a nyugat-európainak. Más

lesz tehát az adekvát válasz, kvalitatíve is, kvantitatíve is, de ez a különbség nem födheti el a

mérce  azonosságát,  s  az  értékelés  és  értelmezés  szempontjából  ez  a  lényeg.  „Az  erdélyi

értelmiség századokkal ezelőtt megtanulta, hogy önmagát egyetemesen elfogadott mércével

mérje: egyéni célt, közösségi feladatvállalást, az alkotásban elért eredményt aszerint értékelt,

hogy mit mutatott az európai szellemi élet hőforrásainak fokmérője.” Így keletkeznek itt s

külső  világ  nyomásának  s  az  egyetemes  művelődéstörténet  sok-sok  áttételen  keresztül

érvényesülő belső ritmusának interferenciájára példák (Gáll Ernő megfogalmazásában „Kelet-

európai értelmiségtípusok”) és eszmények, melyek „tudományos és művészi eredményeken

túl magában az élet elviselésében, az etikus magatartásban realizálódtak.” Az így megképződő

„helytálló  értelmiség”  érdekli  elsősorban  Benkő  Samut.  Rájuk  irányítva  a  figyelmet,

újrafogalmazta  művelődéstörténet-írásunk  feladatait,  hiszen  az  ő  pályájuk,  sorsuk,

lehetőségeik,  korlátaik,  helyzetük  ismételő  és  reális  értékelése  nélkül  művelődésünk

történetében  legfeljebb  tévelyeghetünk.  De  nélkülözhetetlenek  ők  „történelmi  jelenlét”-

ünkhöz is, mert ez az értelmiség „nem silány vigaszt testált az utókorra, hanem az ember

nembeli lehetőségeinek tiszta fogalmakba kristályosodó tapasztalatait.”



BENKŐ SAMU: ŐRSZAVAK159

„Olvasók  és  irodalomtudósok  egyöntetű  örömmel  fogadták  Kemény Zsigmond  napfényre

került naplóját” – kezdte Benkő Samu 1966-ban a  Napló kiadását bevezető (monográfiának

beillő)  tanulmányát;  s  íme  majd  két  évtized  múltán  az  ő  szépen  sorakozó  köteteiről  és

kiadásairól  mondhatjuk  el  ugyanezt:  olvasók  és  tudósok  egyformán  örömmel  fogadják

megjelenésüket.  Mert  Benkő  Samu  azokhoz  a  nagyon  ritka  történészekhez  tartozik,  akik

egyszerre tudják közvetíteni az olvasás örömét s a tudás hasznát. Méghozzá írni tudás és tudós

precizitás önmagában is ritka ötvözetét a biztos kéz erejével is tetézi: az irdatlan anyagból –

mikor nem irdatlan a történész anyaga bármily apróság esetében is? – mindig csalhatatlan

biztonsággal választja és emeli ki a fontosat, a mondandó lényegét, a döntőt. Írásai a tömörítés

remekei;  néhány  oldalban  korokon  és  kultúrákon  hullámzó  hatásokat  és  eszméket  tud

megvilágosítani,  s  képes  néhány  sorban  embereket  s  magatartásformákat  vázolni.  S

mindehhez persze – hisz másként miképpen is sikerülhetne a vállalkozása – mestere a szónak,

a szép magyar beszédnek. Érthető, nagyon is érthető és jogos lenne, hogy valaki, aki így reá

talált saját hangjára és módszerére, mindig ugyanazt a nótát fújná. 

De Benkő Samu – és ez tán műveiben a legmegkapóbb – mindig tárgyához illően tudja

megválasztani eszközeit, variálni eljárását. Legyen a téma fenséges, mint Széchenyi közjót

szolgáló buzgalma, vagy a farce határát súroló, mint Kótsi Patkó János megveretése; legyen a

tárgy a  gondolkozás  csúcsain szikrázó,  mint  Bolyai  János papírra  vetett  vallomásai,  vagy

földbe  gyökeredző,  mint  murokországi  barangolásaiban:  Benkő Samu mindig  csalhatatlan

biztonsággal  találja  meg az  éppen oda  illő  hangot  és  az  egyedül  alkalmas  módszert.  Így

bomlik ki írásaiban egyetlen jellegzetes észjárás sokféle változata, így teremti meg a forrásai

megszólaltatására és interpretálására legalkalmasabb kereteket, még ha történetesen élő szó is

a forrás, mint Kós Károllyal folytatott beszélgetéseikben. És minden írásán ott ragyog az a

jóféle közéleti hevület, amiről oly nehezen szokik le a 45 után indultak fényes – bár mihamar

tévesnek bizonyuló – reményekkel indult nemzedéke.

Mi hát Benkő Samu? Publicista? Riporter? Tudós történész? Esszéíró? Mindez, s még

valami. Valami, aminek lenni eddig is gyanítottuk, ám ez a könyv most160 explicite, a vállalás

határozottságával mutat reá, már magával a (szokott benkői leleménnyel talált) címével is, s

159 Forrás: Vekerdi László: Benkő Samu: Őrszavak. = Tiszatáj 40 (1986) No. 2. pp. 86–92. 
160 Benkő Samu: Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest – Bp., 1984. Kriterion – Szépirodalmi. 399 p. 



az  „előszó  helyett”  Írt  rövid  szótörténeti  meditációval:  „Ódon  kéziratok  és  régi  könyvek

kutatói  –  olvashatják  ebből  a  meditációból  a  borítólapra  is  kiemelten  –  őrszónak,  latinul

custosnak nevezik azt a szöveggel telt lap aljára, külön sorba írt legutolsó szót vagy szótagot,

amelyet  a  következő  lap  első  szavaként  (szótagjaként)  a  betűvető  újra  leírt,  illetőleg  a

nyomdász  ismét  lenyomtatott.  Az  olvasás  folyamatosságát  könnyítették  meg  vele,  de

lapszámozás hiányában a lapok sorrendjének a vigyázását is reá bízták.”

Ez az olvasás folyamatosságát segítő őrszótulajdonság ötvözi eggyé a kötet tanulmányait,

nem egyszerűen a kronológia. A Bethlen Gábor politikáját elemző tanulmánytól Mikó Imre

emlékezéseit,  A csendes  Petőfi  utcá-t  bemutató  könyvismertetésig  ez  a  lapokat  egymáshoz

rendelő igyekezet teremt folyamatosságot, amiből borúkon és derűkön át szelíd, ám félreismer-

hetetlen  fénnyel  sugárzik  a  genius  loci,  a  lakott  terület  szelleme.  Ezt  a  megtörhetetlen

folyamatosságot  teremtette  meg  Benkő  Bethlen  Gábora  emberséges  politikájával,  ezt

hasznosította – nagy örökség hű sáfáraként – I. Rákóczi György, bajok s bánatok közepette

ebbe  kapaszkodhattak  egyszerű  emberek  s  olyan  nagy szellemek,  mint  Köteles  Sámuel  és

Bolyai Farkas. S a Bolyai János zaklatott sorait évtizedek óta betűző Benkő Samu hogyan is ne

ismerne rá a világraszóló lángelme gondolataiban erre a folyamatosságra, melyet János tanárai:

atyja és Köteles Sámuel őrszavak természetességével közvetítettek a fogékony gyermeknek. A

genius loci éppen ebből a megszakíthatatlan folytonosságból nő ki, ez a folyamatosság őrzi a

lakott hely szellemét válságokon és veszedelmeken keresztül, a közösséget s az egyént sújtó

csapások ellenére. A Bolyai-kutatás nem fogja nélkülözhetni azokat az adatokat, amiket Benkő

Bolyai János Köteles-inspirációiról föltárt, s az egész magyar historiográfia számára alapvetőek

Benkő Samu fejtegetései az újsztoicizmus erdélyi állomásairól és terjedéséről. De túl ezeken a

nyilvánvaló szakmai hasznokon és követelményeken – hiszen láttuk már, hogy Benkő Samu

nem egyszerűen történész – kifejeződik ezekben a tanulmányokban még valami, amit nem lehet

ilyen könnyen szavakban megfogalmazni. „Ne áltassuk magunkat – írja A csendes Petőfi utca

ismertetését  összegezve  –  azzal,  hogy a  háború  nyomán  nem keletkezett  törés  Mikó Imre

életében és művében. Erkölcsi emelkedettségét éppen az bizonyítja, hogy túlélte a törést, állta a

sarat  mint  ember,  és  megtalálta  az  alkotó  munkának  azt  a  területét,  amely  alkatának,

tehetségének és elkötelezettségének leginkább megfelelt.” Nohát ez a „ne áltassuk magunkat”

és az „állta a sarat” sugárzik ezekből az írásokból, az a szellem és magatartás, írjuk csak le: az

az erkölcsi emelkedettség, ami Zrínyi óta, de tán már a Halotti Beszéd óta Illyésig és Sütő

Andrásig  a  magyar  irodalom legfontosabb  inspirálóihoz  és  jellegzetességeihez  tartozik.  De

haladjunk szép sorjában, a recenzió szabályai szerint.



Tehát  az  erdélyi  új  sztoicizmus.  Benkő  Samu  kutatásaiig  erről  bizony  édeskeveset

tudtunk. Az újkorelő eszmetörténete iránt megélénkült érdeklődés Nyugat-Európában persze

régebben felhívta már a figyelmet – egyebek közt – sztoikus témák újraéledésére; de ott –

Popkin  s  már  Pintard  klasszikus  könyve  óta  –  inkább  a  szkeptikus  tendenciákra  esett  a

hangsúly,  a  „ne  áltassuk  magunkat”  ismeretelméleti  következményeire.  A  mi  tájainkon

ellenben kezdetektől legalább ekkora súllyal esett  latba a „ne áltassuk magunkat” erkölcsi

követelmény gyanánt;  az  önmegismerés  igénye  itt  sokkal  inkább a  kollektív  megmaradás

elemi követelményeként jelentkezett, s nem ismeretelméleti elv gyanánt A kételkedés itt nem

annyira a gondolkozás kritériuma, mint inkább az életben maradásé. Bethlen Gábor – még

saját híveivel szemben is megőrzött – kételkedésében és józan erdélyi machiavellizmusában

Benkő  jó  szemmel  látja  meg  az  egykorú  világhatalmi  konstelláció  kihívására  korabeli

észjárással  megfogalmazott  aktuális  helyi választ  kegyetlen  és  esztelen  nagyhatalmi

törekvések  ütközőpontjában  az  ő  Bethlen  Gábora  percig  se  áltatja  magát  s  országát  se

törökkel,  se  némettel,  se  a  saját  erejével.  Fölismeri  a  megalkuvás  parancsát,  és  e  szerint

cselekszik. De a kényszerhelyzettel föltétlenül és okosan számolva se feledkezik meg soha,

hogy a kompromisszum mindig csupán eszköz lehet a megmaradás szolgálatában: „alkalmaz-

kodás,  önfeladás  nélkül”.  „Uralkodása  idején  végig  illúziómentesen  tartott  ki  törökbarát

politikája  mellett.  Ébersége  viszont  sohasem lankadt.  Látta,  hogy a  török állandóan  csak

terjeszkedni akar; neki tehát úgy kellett politizálnia, hogy fékezze ezt a mohóságot. Sokszor

érezte,  nem  egyszer  papírra  is  vetette,  hogy  egyenesen  kétségbeejtő  »a  fényes  portának

hozzánk kedvetlenül való magokviselése«.  Bethlen azonban – nagy előnyére – ismeri »az

töröknek akadályos és practicás szokásait«, és levelei bizonysága szerint mindent megtesz,

hogy diplomatái ebből az ismeret- és tapasztalatanyagból minél többet hasznosítsanak… Azt

is látja, hogy a török egy cseppet sem szemérmes, és leplezetlenül tör célja felé. No de ő

éppen a töröktől tanult politikai gyakorlatot – és ismereteit maga s hazája javára fordítja.”

Alkalmazkodás, önfeladás nélkül: ez az állhatatosság (constantia: az európai válsághelyzetet

tükröző  újsztoicizmus  egyik  alapszava  ez)  az  életrevaló  kompromisszum  elengedhetetlen

követelménye. E nélkül az állhatatosság nélkül a kompromisszum nem alkalmazkodás, hanem

önmagát  feladás,  halál,  öngyilkosság.  A  hatalmi  realitások  előtt  föltétlenül  fejet  hajtó

fejedelem  gazdaság-  és  művelődéspolitikában,  vallási  és  ideológiai  téren  tökéletes

függetlenséget szerzett kicsi országának. Elsősorban ennek köszönhette páratlan nemzetközi

tekintélyét.  Sokszor emlegetett  toleranciája pedig e nélkül egyszerűen elképzelhetetlen lett

volna, másrészt viszont emberséges bánásmódra alapuló fejedelmi gyakorlata nélkülözhetet-

len volt a függetlenség kivívásához, az önfeladás nélküli alkalmazkodáshoz. „Időről időre jól



szemügyre vette a maga cselekvési körének határait és a politikai-társadalmi viszonyok adta

mozgási  lehetőségeket,  s  minden esetben a  maximumot  csikarta  ki  az  időtől.  Kockázatot

viszont csak úgy vállalt (mert vállalt!),  hogy azzal ne veszélyeztesse végcélját – az önálló

államiságot –, melynek eléréséhez önérdeket és közhasznot páratlan leleménnyel egyeztetett.”

De ha mérték is lett – s joggal – Bethlen, ezt a mértéket – figyelmeztet rá Benkő –

sohasem szabad tértől  s  időtől  függetlenül  alkalmazni  a  történésznek.  Kivált  nem a nagy

fejedelem  közvetlen  utóda,  I.  Rákóczi  György  esetében,  akire  közelről  borul  hatalmas

árnyéka.  Benkő  Rákóczi-tanulmányában  megmutatja  a  gazdasági  lehetőségek  ügyes

hasznosítója  mellett  a  bethleni  béke  állhatatos  őrét  is,  s  a  buzgó  (olykor  türelmetlen)

kálvinistában  a  hívőt,  akinek  orthodoxiáját  a  könyvek  és  a  műveltség  őszinte  becsülése

enyhítette.  Őrá  se  maradhatott  hatás  nélkül  az  újsztoicizmus,  amellyel  a  könyvek  és  a

műveltség, általában a közművelődés ügye Erdélyben elválaszthatatlanul összefonódott.

Benkő Samu nem áll  meg ennél  az  önmagában is  alapvető  fölismerésnél;  pontosan

követi  a  szálakat,  amelyekkel  s  amelyeken  keresztül  ez  az  összefonódás  végbement.  Az

újsztoicizmus-tanulmány (eredetileg  a  Marcus  Aurelius  Elmélkedéseiből  válogató  TÉKA-

kötet bevezetőjeként jelent meg 1983-ban) hézagpótló művelődéstörténeti jelentősége éppen

ezeknek  az  összefonódásoknak  a  kibontása;  azt  mutatja  meg  mintaszerű  filológusi  és

irodalomtörténészi  műgonddal  benne  Benkő  Samu,  hogy  miként  járta  át  a  sztoikus

erkölcsbölcseleti  örökség  azt  az  egész  „szellemi  televényt”,  ahonnét  az  erdélyi  magyar

művelődés  olyan  csúcsteljesítményei,  mint  Bolyai  János  és  Kemény  Zsigmond  életműve

kibontakozhattak.  A  XVI.  század  végétől  kezdődően  az  ő  korukig  feszül  a  tanulmány

érzékeny íve, híven követve a sztoikus eszmék terjedését, viszontagságait és megmagyaroso-

dását.  Már a  Bethlen-  és  a  Rákóczi-tanulmány felvillantotta  a  nagy hivatalos  egyházak –

katolicizmus és kálvinizmus – találkozását  és  konfrontációját  a sztoicizmus eszméivel;  az

újsztoicizmus-tanulmány  elmélyíti  és  folytatja  ezeket  az  elemzéseket.  Fölismeri  és

hangsúlyozza a sztoicizmus hatását Apáczai Csere János és nemzedékére: „Apáczainál a sztoa

több  mint  olvasmányélmény  és  több  mint  erkölcsös  életre  vezérlő  kalauz;  a  helyzetben

hasonítja  és  ama  gyakorlati  célzatú  filozófia  alkotóelemévé  teszi,  amely  »egymás  közti

igazságosságra, mértékletességre és bátor helytállásra neveli az embereket« egy olyan társada-

lomban, mely igazságtalansággal, mértéktelenséggel és állhatatlansággal van tele. Apáczainál

a sztoikus etika tanítása közüggyé válik, társadalmilag hasznos cselekvésre serkent.”

A sztoikus  tanokat  Apáczai  és  követői  jórészt  Descartes  filozófiáján  és  a  puritánus

kézikönyvek tanításain átszűrve fogadták be, s ez egyúttal a befogadott eszmék kritikájára is

ösztönözte őket. Az elfogadás és a bírálat határozza meg tehát a XVII. és a XVIII. századi



erdélyi újsztoikus eszmehullámzást, éspedig két mederben, másként a katolikus és másként a

kálvinista  szerzők  műveiben.  A  gazdag  részletek  itt  nem ismertethetők,  de  még  e  rövid

recenzióban  se  mehetünk  el  szó  nélkül  a  „sztoát  megtartva  meghaladó”  Köteles  Sámuel

tanainak  elemzése  mellett.  Benkő  ugyanis  gondosan  összevetve  Köteles  tanait  Wolfféval

nemcsak az erdélyi filozófus eredetiségét mutatja meg, hanem nevelői nagyságát is, gyakorlati

pedagógiáját, amely Bolyai János és Kemény Zsigmond filozófiai műveltségét megalapozta.

Bolyai János persze már apja mellett megismerkedhetett a sztoa etikájával, hiszen „Bolyai

Farkas  maga is  igyekezett  sztoikus  filozófus módján élni”.  A fiú azonban „messze túltett

apján mind a sztoikus filozófia tanításainak elsajátításában, mind pedig az ennek megfelelő

életmód kialakításában”, s ebben igen nagy szerep jutott Kötelesnek, akitől János egyszerre

tanulta meg a sztoa elfogadását és kritikáját. „A kézirati hagyatékban – írja ezt az irdatlan

betűtömeget mindenkinél jobban ismerő Benkő – a legtöbbször emlegetett filozósfusnév a

Kötelesé.”  A  Köteles  közvetítette  erdélyi  kálvinista  sztoicizmusból  kiindulva  emelkedett

Bolyai János feltétel nélküli igazságszeretete – külön fontos esszé szól róla a kötetben – a

gondolkodás  tiszta  magosaiba.  „Bolyai  János  romantikus  ihletettségű,  tettekre  sarkalló

becsvágya  és  a  mostoha  viszonyokon  felülemelkedő,  belső  zaklatottságát  megfegyelmező

sztoikus  életbölcsessége  úgy  ötvöződött  egybe,  hogy  az  igazság  keresése,  belső  lelki

szabadsága kivívása olyan örömforrás lett,  melyért  érdemesnek találta elviselni az életet a

legnehezebb körülmények között.  Megőrizte hitét az emberi jövendőben.” S élete egyetlen

értelmének tudta dolgozni  érte.  A sztoikus  indíttatástól,  az  erdélyi  kálvinista  kollégiumok

filozófiájától  –  ezt  mutatja  meg  a  Bolyai  János  etikájáról  szóló  írás  –  eljutott  a  kor

progresszív-radikális  eszmélkedésének  élvonalába;  tökéletes  magányban,  de  a  szellem

fejlődését tekintve logikusan és töretlenül, együtt lépve a korabeli európai gondolkozással.

Köteles másik nagy tanítványáról, Kemény Zsigmondról régebben is számon tartotta

már a  történetírás,  hogy mély nyomot hagyott  erkölcsi  nézeteiben és életművében a stoa;

részint  éppen  ebből  következő  „fatalizmusával”  vélték  magyarázhatónak  ’49  utáni

magatartását. Benkő Samu azonban másképpen látja a történelem nyomása alatt meghajló, a

történelemből  tanulni  igyekvő  Keményt:  „A  történelmi  viszonyok  kérlelhetetlenül

tényszerűek, szembehelyezkedni velük nem lehet, de kiszámítható tendenciájuk fő iránya, és

így mód kínálkozik a velük való kiegyezésre. Sztoikus erő kell hozzá, hogy a belátás legyőzze

az  ábrándos  ködképeket.  De  Kemény  arra  is  figyelmeztet,  hogy  a  történelmi  helyzet

kikényszerítette  kompromisszumban  meg  lehet  és  meg  kell  őrizni  azokat  az  egyéni  és

közösségi értékeket,  melyek értelmet adnak az életnek.  Az »elbizakodottság maszlagával«

szemben a történelem szorításában a megmenthetőre kell koncentrálni minden erőt.”



Tökéletesen egyetérthetne ezzel Széchenyi is, ahogyan a Benkő-válogatta (rövidségében

is teljes) TÉKA-kötetből lép elénk. Ehhez a válogatáshoz írt bevezetése is bekerült a jelen

kötetbe,  „Széchenyi  István  közjóra  való  tőrekedései”  cím  alatt.  Benkő-tanulmányoknál

ritkaságképpen személyes vallomással kezdődik az írás, azt az élményét meséli el a szerző,

amikor a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában Széchenyi iratai közt

kutatva, hirtelen Bolyai János keze vonását vélte felfedezni. Az írás persze Széchenyié volt;

de a döbbenetes hasonlóság ürügyén Benkő plasztikusan vetíti elénk a két nagy gondolkodó

alapvető  párhuzamosságait  és  különbségeit.  „Nem voltak  ők  –  írja  a  felsorolás  után  –  a

történelmi  fejlődésnek  vagy akár  a  magyar  gondolkodástörténetnek  sziámi  ikrei,  markáns

személyiségükét  összetéveszthetetlen  egyéni  sajátosságok  jellemezték,  de  a  kor  teremtette

helyzet  mélységes  átélése,  a  lángelmékre jellemző életintenzitás,  a  teremtő munkába való

teljes belefeledkezés mind-mind azt sugallja, hogy egyazon kohó izzásából került a nemes

anyag történelmi személyiségük öntőformájába.” A kérlelhetetlen önismeret Széchenyit is az

életrevaló  kompromisszumok  hívévé  neveli,  az  alkalmazkodásévá,  mely  alapvető

kritériumként  tartalmazza  önmagunk  föl  nem  adását.  Ez  azonban  nem  csupán  a

kölcsönösséget  követeli  meg,  hanem ezen  túl  teljes  és  minden  irányú  méltányosságot  is.

„Akadémiai beszédében, a Hunnia, A Kelet népe című könyvében és számtalan cikkében száll

szembe azokkal, akik a magyarosítás gondolatával foglalkoznak. A magyar nyelv erőszakos

terjesztését,  az  anyanyelv  jogainak  megszabdalását  erkölcsileg  ítéli  el,  s  természeti

törvényként hirdeti, hogy »másnak soha olyat ne tégy, mit tőle nem fogadnál örömest«. De az

erkölcsi ítélkezésen túl, balgaságnak, politikai vakságnak tartja arról képzelegni, hogy népek

anyanyelvüket  megtagadják,  nemzeti  mivoltukból  kivetkőznek.”  Néhány  oldallal  tovább

lapozva,  Bolyai  János  érvelésében  bukkanhatunk  azonos  nézetekre.  Ő  ugyanilyen

„megrovólag  szól  arról,  aki  »nemzeti  gőgből«  vagy  »ábrándos  buzgóságból«  csupán  a

fajtabélit  nézi  embernek,  bűne  láttán  szemet  huny,  a  más  nemzetbelit  viszont  annál

szigorúbban ítéli meg. »Röviden: minden nemzeti meg-különböztetés egyébiránt semmit sem

ér, s fölösleges: csupán az jő kérdés alá, a körülötte lévőkre nézve: ki mit tud, s tud-e beszélni

vagy bár  érteni  valamely iratot  vagy nem;  s  ha  igen:  mily jellemű,  indulatú  ember?«”  S

ahogyan Széchenyi már a húszas években „túllát a magyar nemesi szabadság szűk világán”,

ugyanúgy vallja Bolyai János, hogy „»csak ostoba fő, vakság vagy az orrig-látás és cudar,

rüdeg, hitvány, gyáva, rosszul-értett politika kapaszkodhatik még tovább is a nemesi jogok

hiábavaló  oltalmazásán.«”  S milyen  egyformán,  mennyire  azonos  szenvedéllyel  ítélnek  el

mindenféle erőszakot, s nem csupán mint aljasságot, hanem ostoba esztelenség gyanánt is!

„»Például – így Széchenyi – ha százezer titkos rendőrszolgát fizetnek, fejenként száz forinttal,



ez tízmillió forintra rúg – a magyar adó kétszeresére. – Azonban nincsenek összeesküvések,

pártütések etc. Ezek az emberek mit jelentgessenek? Attól félnek, ha többé már semmiről sem

számolhatnak  be,  szélnek  eresztik  őket.  Így  tehát  a  képzeletükhöz  folyamodnak  –  a

ferdítéshez: innen ezek a bitorlott és ezek a befeketített hírnevek.«” S ugyanígy ítéli el az

erőszak  legostobább  leggyalázatosabb  formáját  Bolyai:  „A  háborút  az  teszi  félelmetesen

irracionálissá, hogy benne olyan emberek kerülnek szembe, akiknek különben semmi elszá-

molni valójuk nincs egymással. Ezért kell kiiktatni a háborút az emberiség életéből… Abban

az esetben pedig, ha valamely hatalmasság – ország vagy nemzet – nem figyelmezne a józan

értelemre,  »a  békét  meg-bontja,  s  harciason  meg-támadólag  merészlik  fől-lépni…  annak

azonnal az egész Emb[eriség] vagy annak eleg[endő] része legyen Birája.«” Naivitás? Ellen-

kezőleg! Gondolataik nagyságát éppen ma is változatlanul érvényes aktualitásuk mutatja.

De Benkő Samut nem csak a gondolkozás és a tett csúcsai érdeklik. A stílus – tanította

Fülep  –  nem annyira  a  nagy alkotásokon,  sokkal  inkább a  kicsi  falusi  templomokon s  a

közönséges épületeken s tárgyakon mérhető le. Hasonlóképpen a művelődéstörténetben sem

lehet soha megelégedni a csúcsok vizsgálatával;  tudja jól  Benkő, hogy egy kor vagy egy

eszme megértéséhez meg kell próbálni megismerni a mindennapok s az egyszerű emberek

világát. A jelen kötetben is nagy szerep jut a mindennapok művelődéstörténetének, hiszen

csak  ezekkel  a  hétköznapokba  vezető  mélyfúrásokkal  hozható  fölszínre  végül  is  az  élet

egészét meghatározó történelem. „Az élet tényeit pontos időrendbe foglaló életírásából – írja

Benkő Lengyel István kolozsvári tanárról – a századforduló (1800) átlag értelmiségije lép

elénk,  aki  kora  hétköznapjainak  szürkeségében  éppen  a  reá  mért  feladatok  tisztes

teljesítésével  bizonyítja  azt,  hogy körükben már akkortájt  az átlagos az intellektuálisan és

erkölcsileg átlagosan színvonalasat jelentette.” S Lengyel  István példáján ez az átlag akár

kvantitatíven  is  jellemezhető:  „A  vidéki  gyermekeknek  abból  az  ezres  nagyságrendű

csoportjából  indult  életútjára,  akik  kicsi  falusi  iskolában ismerkedtek  meg a  betűvetéssel,

innen  léptek  az  erdélyi  kollégiumokban  százával  nevelkedő  diákok  sorába,  hogy aztán  a

külföldi  híres  egyetemeket  tízesével  látogató  erdélyi  peregrinusok  körében  tetőzzön

intellektuális felkészülésük.” Ez a szívós és tisztességgel végzett értelmiségi munka volt a

honi művelődés alapja. Benkőt nem kápráztatják el divatos „mag-periféria”-elméletek, nem

csábítja  elmaradás-centrikus historiográfiánk. Tudja jól,  hogy az intellektuális  teljesítmény

csak a maga körében mérhető, s a mi tájainkon elsősorban önismeret s helytállás minősítik.

Épp ebből a szempontból fontos azonban látni a visszahúzó erőket is, a közművelődést szorító

társadalmi,  gazdasági  és  ideológiai  korlátokat.  A jelen  kötetben két  alapos esettanulmány

demonstrálja ezeket;  az egyik Nagy György teológiaprofesszor meghurcoltatását beszéli el



báró Bánffy Borbálával kötött házassága miatt, a másik a kolozsvári színigazgató, Kótsi Patkó

János megveretésének hites történetét. Mindkettő valóságos szépirodalmi remeklés, pompás

novella. S a novellákat, akár a verseket, elolvasni és élvezni kell, nem elemezni. Benkő maga

is így jár el különben: elmeséli a történeteket, s nem igyekszik valamiféle tanulságot levonni

belőlük; hozzátartozik ez történetírói művészetéhez. A mese, tanította bölcsen Babits, jobb

tanulság nélkül. Hisz ő maga a tanulság.

Benkő  Samu  egész  történetírása  is  éppen  így,  önmagában  és  önmaga  által  válik

tanulságossá, olykor egyenesen égetően aktuálissá, mint például a jelen kötetben a verés és

verekedés történetét nyomozó tanulmány. Fejtegetéseit nyelvészeti és kulturális antropológiai

megalapozással  kezdi  Benkő,  s  azután  áttekinti  a  verés  és  megveretés  szabályozására  a

társadalommá  szerveződés  során  létrejött  formákat.  „A  kialakuló  jogrend  már  a  kezdet

kezdetén szembeszáll  az önbíráskodással,  és maga lép fel  konfliktusmegoldó igénnyel. Az

viszont már az állam és a néptömegek osztályalapokon nyugvó ellentétességéből származik,

hogy az állami jogrend mellett kialakulnak és tartósan élnek a különböző szubkultúrák jogi

rendjei,  melyek maguk vállalkoznak a belső konfliktusok igazságos rendezésére.  A verés,

verekedés jogi szabályozása annak a meghatározásával kezdődik, hogy ki kit verhet meg.” Az

emberiség  története  gazdagon  kínál  példákat  a  tételre,  van  miből  idézzen  Benkő  Samu,

Hammurabi  törvényeitől  Illyés  Puszták  népéig.  Külön  foglalkozik  az  asszonyok  s  a

gyermekek verésével, mint akik kiváltképpen sűrűn kényszerültek elszenvedni hatalmaskodók

haragjának ezt  a  gálád formáját.  Nem áltatja  magát  azzal,  hogy a hatalom agresszivitását

sikerült végre korlátok közé szorítani: „századunk nem kevés szégyene közé sorolhatjuk azt

is,  hogy meghonosította  a  politikai  indítékú verést”.  Dokumentálja  a  fájdalomokozás és a

megszégyenítés  szerepét  a  verésbüntetésben,  s  Foucaulthoz  méltó  leleménnyel  elemzi  a

verekedés ritualizálódásával keletkező, illetve járó viselkedésformákat, mint amilyen a párbaj

vagy sport. „Úgy látszik, az a tény, hogy a sportban az ellenfelen való felülkerekedést az ő

megverésének nevezzük, és hogy azt mondjuk: a legyőzött vereséget szenvedett – nem puszta

metafora.  A  sport,  mint  megjámborodott  verekedés  természetéből  következően  soha  nem

vetkőzheti le agonális jellegét, erkölcsi értéke viszont csak az lehet, hogy a játékosság, mint

értelmessé vált élettani funkció a díj megszerzésében határt szab az agresszivitásnak.”

Benkő nem áltatja magát, nem idealizál. Látja jól az emberi természet gyöngéit, de látja

korrigálásuk – szintén az emberi természetben adott – lehetőségét is. így például az ember

természetéből kiirthatatlan a félelem, de hasznunkra is fordítható, hisz épp ezáltal nevelődünk

a  veszélyek  felismerésére  és  elkerülésére.  „A  veszélyek  közt  félelem  nélkül  hamar

elpusztulnánk, hiszen életünket sokszor éppen a veszélytől való félelem menti meg, a baj ott



kezdődik,  amikor  a  félő  emberből  megfélemlített  lesz.  A  félelemmentes  élet  mint  jogos

humán  igény  éppen  ezért  csak  azt  jelenti,  hogy  az  embert  felkészítjük  a  természetadta

veszélyek  elkerülésére  és  az  ember  teremtette  veszélyhelyzeteket  morális  ítélkezés  alá

helyezzük.  Egyebet  nem  tehetünk,  mert  nembeli  sajátosságunk  a  veszélyes  helyzetek

teremtése.”  A  hang  ismerős:  a  constantia,  az  illúzióktól  mentes  állhatatosság  hangja  ez,

ahogyan Bolyai János is írt az ésszel megszelídíthető második emberi természetről. Benkő

Samu historiográfiája,  eligazító  őrszóként,  maga is  beépül  az erdélyi  új  sztoicizmus nagy

tradíciójába, melynek föltárásáért senki nála többet nem tett.

Külön  meg  kell  dicsérni  (nem lehet  eléggé)  a  Kriterion  Könyvkiadót,  hogy a  szűk

esztendők ellenére ilyen példás minőségben s gyorsasággal hozta napvilágra a könyvet.
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„Sok  töprengés  és  más,  tárgyiasabb  hangot  kereső  nekirugaszkodás  után  mégis  személyes

vallomással kezdem ezeket a sorokat” – indítja Széchenyi írásaiból  Közjóra való törekedések

címmel 1981-ben válogatott Téka-kötetének bevezető tanulmányát Benkő Samu. A tanulmány

később az Őrszavak-ban is megjelent, a „vallomás” elől a „személyes” jelző elhagyásával. Sok

töprengés után vallomással kezdem én is, de idemásolom elébb Benkő bevezetéséből az idézett

mondatot  követő  sorokat:  „Amikor  életemben  először  kutathattam  Széchenyi  Akadémiája

könyvtárának kézirattárában, azzal kezdtem, hogy éppen az ő 1848-as irományait  vettem a

kezembe. Kellemetlen, borús, havas-esős délután volt, a kora tavaszi szürkület gyorsan váltott át

esti sötétbe. A kutatóteremben már csak egymagam ültem, s egy szál asztali lámpa fényénél

olvastam Széchenyi  levélfogalmazványait  és  a  forradalmi  esztendő  mozgalmas  tavaszán és

nyarán hozzá intézett leveleket. Ahogy tettem-vettem őket, babrálgattam az iratokkal, egyszer

csak szinte felkiáltottam: hogy került közéjük Bolyai János írása?”

A kézírás  szakszerű  jellemzése után (mert  persze  eredeti  Széchenyi  kézirat  került  a

kezébe)  Benkő  Samu  rátér  a  két  írás  meglepő  hasonlóságának  az  értelmezésére,  íróik

gondolkozásának  és  érzésvilágának  korra  és  adott  helyzetre  való  hasonló  reagálásán  túl

bevilágítva  a  kiváltó  társadalmi  és  politikai  folyamatok  homályába,  ma  divatosan  (és

homályosabban) szólva: kontextualizálja belső diskurzusuk írásukban megnyilvánuló hasonló

dinamikáját. De idézzük inkább 1981-ből Benkőt:

„Szenvedélyeik  fegyelmezésére  mindketten  személyükre  szabott  magatartásfilozófiát

dolgoznak ki. Az önelemzés önfenntartó elemmé válik mindkettőjüknél. Intellektuális

életük  meghatározó  jegye,  hogy rendkívül  nagy jelentőséget  tulajdonítottak  a  tiszta,

félreérthetetlen  fogalmaknak.  Gondolkozásuk mechanizmusát  akár  axiomatikusnak is

nevezhetnők.  Indulatoktól  hevített  nagy  harcaikban  életükre,  életművükre  törő

ellenségnek, már-már fantomnak tekintették azt,  akinek emberi nagyságáról,  erkölcsi

tisztaságáról utóbb maguk is megbizonyosodtak, mert a Kossuthtal viaskodó Széchenyi,

161 Forrás: Vekerdi László: Közjóra való törekvések. Benkő Samu hetvenöt éves = Forrás 35 (2003) No. 2. pp.
30–38. 



az apjával hadakozó Bolyai  végül is a társadalmi és a tudományos igazságért  vívott

harcnak  ugyanabban  a  táborában  találja  magát,  mint  amelyikben  a  sokszor  vádolt

félelmes  opponens  is  hadakozott.  A  belátásnak,  az  élet  gyarlóságain  való

felülemelkedésnek eme megrendítő tényét nehezen regisztrálhatnók, ha nem igyekeztek

volna mindketten papírra vetni lelkük minden rezdülését: a naplóíró Széchenyi és az

Üdvtan utópiáját  számtalan  önéletrajzi  feljegyzésével  valószínűsítő  Bolyai  ugyanis

mindig papír fölé hajolva, kezében tintába mártott tollal (némelyek szerint grafomániás

buzgalommal) teremtett rendet s keresett megnyugvást nagy szenvedélyektől zaklatott

lelkivilágában.”

„Romantikus  zaklatottság  és  sztoikus  megnyugvás  ellentétének  egységéből  rajzolódik  ki

Bolyai  János szellemi arca”,  kezdődik a  Bolyai  János vallomásai utolsó fejezete.  A sima

vászonba kötött, egyszerű zöld borítóval fedett könyvet Kőrösi József nyomta kezembe 1969

elején azzal, hogy gyorsan recenzeálnom kell. Kőrösi ritka jó szerkesztő volt abban is, hogy

igyekezett összeválogatni recenzeálandó könyvet és recenzenst. Addig én még csak hallani se

hallottam soha a szerzőről, holott Bolyai-ügyben párszor már megégettem a számat. Kőrösi

meg csak annyit mondott, hogy Benkő valami olyasmi ott, mint te itt, csak még olyanabb. A

Valóság áprilisi számában aztán már meg is jelent a hosszú, szakszerű, lelkes recenzióm; nem

egyszerűen „fordulatként”, hanem egy magosabb szintű Bolyai-kutatás hírnökeként mutatva

be  a  könyvet.  Vagy ahogyan  ma  mondanám,  Benkő  Samu  későbbi  kifejezésével  szólva,

„újrakezdéseként”. 

A könyv hirtelen rendet teremtett; eligazított a Bolyai-kutatás igen különböző minőségű

és igencsak zavaros vizeiben. Alapvető tájékozódási pontommá vált, Lucien Febvre és Marc

Bolch – akkoriban valóságos bálványaim – könyveihez fogható.  Hasonló a tekintetben is,

hogy  nagy  bánatomra  Benkő  könyve  sem  maradhatott  enyém:  akkoriban  a  bajosan

beszerezhető könyveket  recenzálás  után vissza illett  adni.  De pontosan egy évre rá,  1970

legelején, az Akadémiai Könyvtár Kézirattárából áttelefonált a szerzeményezésre (ahol máig

dolgozom) Csanak Dóra:  menjek  át,  vár  valaki.  Benkő Samu volt,  hozta  a  Bolyai  János

vallomásai dedikált példányát. Azóta is valahányszor kézbe veszem a könyvet, mindig új és új

aspektusát fedezem fel, mindig újabb s újabb részletben igazít el. A jelen cikkhez készülvén

például a könyv kritikai attitűdje tűnt fel és tetszett meg módfelett; ahogyan felrója az Üdvtan

sorait  zaklatottság  és  megnyugvás  hullámzásában  rovó  Bolyainak  közgazdasági

iskolázottságának vagy legalább érdeklődésének teljes hiányát: 



„Az élet furcsa paradoxona, hogy a szépmíves Kemény Zsigmond társadalmi-politikai

eszmerendszerét  a  gazdaságtan  eredményeire  alapozza,  ellenben  a  geométer  Bolyai

János,  aki  egyébként  »matematikai  szigorral«  igyekszik  felépíteni  a  tudományok

rendszerét,  nem figyel  fel  arra  a  korábban már  felismert  tényre,  hogy a társadalom

mechanizmusa igazában csak a politikai gazdaságtan oldaláról közelíthető meg. Bolyait

hiába  foglalkoztatta  sok  vonatkozásban  (nyelv,  zene,  stb.)  a  matematizálhatóság

kérdése, nem jött rá arra, hogy a társadalmat is meg lehet közelíteni ezen az úton. Ahol

a szükséges »információs« anyag hiányzik, ott a »géniusz«sem építkezhetik.”162

Ma persze  (túl)buzgó  piacgazdaságos  gőgünkben könnyű  „magától  értetődőnek” tekinteni

ezeket  a  mondatokat;  de  a  Bolyai  és  Széchenyi  kéziratok  fölé  hajló  és  a  fiatal  Kemény

Zsigmond naplóját 1966-ban közzétevő Benkő Samu nem mai és akkori, „menedzseriánus” és

„szocialista  tervgazdaságos”  magától  érthetőségekről  beszél,  hanem  paradoxonról,  amely

mögött  a  történelem  egy  „hosszú  szakaszának”,  a  XVIII.  század  elejétől  az  1848-as

forradalomig terjedő másfél  évszázadnak erdélyi  eseményeit,  jellegzetességeit,  folyamatait

kutatja,  ábrázolja,  értelmezi  a  maguk  összefonódó  művelődési,  oktatási,  gazdasági,

társadalmi, politikai aspektusaiban.

Dolgozatainak  Sorsformáló értelem címmel 1971-ben megjelent kötete egy 1961-ben

írt, de addig kéziratban maradt tanulmánnyal kezdődik: A gazdasági eszmék néhány forrása

Erdélyben  a  XVIII.  században.  Benkő  történelemszemlélete  és  történetírói  módszere

szempontjából valósággal „nyomjelző” tanulmány. Áttekinti, hogy a hosszú ideig kizárólag a

mindennapi  politikai  zűrökkel  egybefonódva  felmerülő  gazdasági  megfontolások  miként

vezetnek  Erdélyben néhány arisztokrata,  pap,  kollégiumi  tanár  elszigetelt  igyekezete  és  a

felvilágosult  abszolutizmus  felülről  terjesztett  kameralista-merkantilista  propagandáját

gazdasági  ismeretterjesztésre  használni  tudó  vállalkozása  után  a  XVIII.  század  végére  a

közgazdasági  tudományok  differenciálódásához,  sőt  intézményes  szintű  eszmélkedéshez.

Egyebek közt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság „vezetői arra ösztönözték a külföldre

utazó fiatalokat, hogy tanulmányozzák az ipari termelés kérdéseit, a gépek működését és a

különböző technológiai folyamatokat. Aranka György például 1794-ben megbízta Gyarmathi

Sámuelt, hogy Göttingában az ottani gyárakban használatos gépekről modelleket csináltasson,

és  azokat  hozza  haza  Erdélybe.”163 A  példa  egyszerre  demonstrálja  az  elmaradást  és  a

felzárkózás  elszántságát.  A  kötet  bevezető  „Előszó  helyett  glosszák”  című  tanulmányhoz

162 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Bukarest, 1968. Irodalmi Könyvkiadó. p. 239. 
163 Benkő Samu: Sorsformáló értelem. Művelődéstörténeti dolgozatok. Bukarest, 1971. Kriterion. p. 52.



csatolt bőséges jegyzetekben Benkő közli „egy levelét Barabás Miklósnak. Ebből kiviláglik

egyfelől,  hogy a kapitalista iparosodással a fejlődésben megugró Bécs is  milyen messzire

kerül  Erdélytől,  másrészt  pedig  fény  derül  arra  is,  hogy  az  Európa-szerte  meghonosodó

gőzgépről  egy  székelyföldi  ezermester  úgy  szerezhet  magának  hiteles  tudósítást,  ha

festőművész unokaöccse a megfigyelt masinát titkon lerajzolja és működési elvét részletesen

elmagyarázza.”164 Hasonló  ipari  kémkedést  művelt  egy  fél  évszázaddal  azelőtt  egy  svéd

diplomata Angliában.

Ilyen és hasonló példák, gyakran mini-esettanulmányok után összegez (de soha nem

általánosít!) Benkő Samu: 

„Nálunk  Erdélyben  a  gazdasági  eszmélkedést  nem a  fejlődés  szükséglete,  hanem a

lemaradás  önkínzó  tudata,  az  árutermelés  elé  tornyosuló  akadályok  elhárításának

szándéka sarkallja. A gazdasági élet vizsgálóinak nem egy fejlődésbe lendült virágzó

ipart és kereskedelmet kell szolgálniok, mint Nyugat-Európa fejlett tőkés országaiban,

hanem a feudalizmusban megrekedt, idegen uralom terhét viselő kicsi ország számára

kell  kivezető  utat  keresniök  a  válságos  helyzetből.  Eszmélkedésük  tudományos

színvonala  a  feudalizmus  általános  válságának  elmélyülésével  párhuzamosan

emelkedik, és az 1848-as forradalmat megelőző években jut el a tudományos önállóság

szintjére. A forradalom értelmiségi nemzedéke már úgy tekint a közgazdaságtanra, mint

a polgári átalakulás egyik legkevésbé nélkülözhető eszközére.”165 

Ha nem látnánk  a  dátumot  –  1961 –,  azt  hihetnők,  hogy a  nyolcvanas  évek  Valóság-beli

reformközgazdász tanulmányainak az inspirációja látszik ezeken a mondatokon.

De  Benkőt  a  gazdaság  másért  és  főleg  másként  érdekli,  mint  a  nyolcvanas  évek

reformközgazdászait  (akik  azonban  bizonyos  tekintetben  követőinek  nevezhetők).  Benkő

folyamatokat tár fel és ábrázol, a polgárosodás lépéseit, ahogyan az elmaradottság tudatosulása

felébreszti, elébb elszigetelt individuumokban, majd kollektív szinteken a helyzet megváltoz-

tatásának igényét, s a feladat megoldásához szükséges tudnivalókat be tudja építeni – részben a

kameralista-merkantilista  központi  hatalom  intencióinak  helyi  nyelvekre  és  igényekre  való

lefordításával  –  egy megtorpanásokkal  és  visszaesésekkel  tarkított,  de  állandóan  bővülő  és

javuló iskolarendszerbe: Honterustól és Apáczaitól Bethlen Miklóson, Huszti Andráson, Benkő

Józsefen át Aranka Györgyig, Gheorghe Şincai-ig, Tessedikig és Bolyai Farkasig sorsokon és

eszméken  mutatja  be,  hogyan  hódítanak  maguknak  tért  a  XIX.  század  elejére  viszonylag
164 Uo. p. 16.
165 Uo. p. 53.



korszerűvé differenciálódó oktatásban a polgárosodás követelményei, köztük nem utolsó sorban

a természettudományos és a gazdasági ismeretek. Az egyéni sorsokon és intézményi differen-

ciálódásokon keresztül dokumentált erdélyi civilizációs fejlődést aztán az európaiba illeszti be:

„Attól az időtől kezdve, hogy a feudális rendszer keretében létrejönnek a tőkés termelés

csírái, ahogyan gyorsul a kereskedelem s a manufaktúraipar fejlődése, és gyarapodik a

városi lakosság, szükségszerűen a nevelés előtt is új társadalmi feladat jelenik meg: a

termelésben fellépő új tudásszükséglet kielégítése.”166 

Nekilendül a „civilizáció processzusa”, amint azt, Benkőhöz hasonlóan hangsúlyozva, hogy

értelmetlen  „civilizáció”  és  „kultúra”  akkortájt  divatos  elválasztása,  Norbert  Elias

megfogalmazta; csakhogy neki akkortájt errefelé még a nevét se hallotta senki.

Erdélyben „a társadalmi igény azonban nagyobb volt, mint amennyinek a kielégítésére a

bécsi  udvar  hajlandó  volt  vállalkozni…  Azoknak,  akiknek  érdekük  –  gazdasági

érdekük!  –  fűződött  a  modern  termelés  meghonosításához,  gondolkozni  kellett  a

szakemberképzés egyéni útján-módján, s rá kellett szánniuk magukat, hogy érdekében

akár anyagi áldozatot hozzanak.”167 

Azaz az érdek – gazdasági  érdek!  – kellő  értelemmel párosulva (lásd újra  Norbert  Elias)

szellemi pedagógiai értékké válhat; ez a Prozess der Zivilisation168 alapja.

Elias műve Nyugaton is valamikor a hatvanas-hetvenes évek fordulóján vált  divattá,

magyarul pedig sok évtizedes késéssel jelent meg. A fenti Benkő-idézet  A nagyszentmiklósi

mezőgazdasági iskola és  Tessedik Sámuel című tanulmány169 bevezetőjéből származik,  s a

következőkben  Benkő  körülmények  és  életsorsok  releváns  részletezésével  mutatja  be  a

macedoromán Nákó család és Tessedik iskolaalapításának időszerűségét, reményeit, bukását. 

„Megláthatjuk, hogy az egyéni kezdeményezések belső ihletettségű energiája mekkora

lendületet adhatott egy-egy vállalkozásnak, de azt is felmérhetjük, hogy a bürokratikus

formalizmusba gabalyodott, Bécsből irányított művelődéspolitika végső fokon képtelen

166 Uo. p. 143.
167 Uo. p. 135.
168 Elias, Norbert: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen.
Bd. 1–2.  Basel, 1939. Haus zum Falken. XX, 327 p.; VIII, 490 p.
169 Lásd a Korunk 1966-os évfolyamában:  Benkő Samu: Mezőgazdasági szakoktatásunk történetéből. = Korunk
25 (1966) No. 4. pp. 540–546.



volt hathatósan támogatni az előremutató helyi kezdeményezéseket.”170

Bevezetés  és  befejezés  szükségképpen  elvont  szövegrészeinek  idézése  azonban  még  csak

sejtetni sem képes az életből vett, kézzelfogható részleteknek azt a bőségét, ami Benkő Samu

történetírását  releváns és letehetetlenül  érdekes olvasmánnyá teszi.  Ahogyan például  Bolyai

Farkas, a tanár megmutatkozik „a műszaki értelmiség nevelője”-ként. Vagy ahogyan a Székely

diákok harca a Habsburg-hatalommal a tanulás jogáért című tanulmány rádöbbenti az olvasót,

hogyan  sikerült  a  székely  diáknak,  akinek  „sorsa  valójában  a  bécsi  nagypolitika  parányi

függvénye lett”,171 a történelem egy „hosszú szakaszá”-ban kialakult  helyi  intézményeknek,

tanulmányi  rendnek és  szokásoknak (pl.  egyházi  kollégiumok és  peregrináció)  segítségével

okosan kijátszani a bornirt katonai szigort. Vagy ahogyan Bölöni Farkas Sándor  Utazásának

1966-os ötödik kiadásához írt és ide is bevett Bevezetője172 korabeli erdélyi és nyugat-európai

útleírásokkal összevetve mutatja be az ifjú székely utazó művét és sorsát. Elhagyva az életes

részleteket, itt újra csak egy idézésre alkalmas összegezést emelek ki: 

„Hogy Bölöni  Farkasnak  mindenekelőtt  a  polgári  demokrácia  pozitívumaira  figyelő

magatartása  mennyire  az  általános  kelet-európai,  közelebbről  a  sajátos  erdélyi

történelmi  helyzetből  adódik,  beszédesen  bizonyítja  román  kortársának,  Simion

Barnutiunak egy jogi előadásait tartalmazó kézirata a negyvenes évek elejéről…”173 

Az érzékenyen változó történelmi „helyzettudat” rátalál  az itthoni társadalmi és gazdasági

elmaradottság politikai felszámolásának az esélyére. Bölöni Farkas  Utazása pedig hirtelen a

Puszták népe közvetlen közelébe kerül. 

„Így az  Utazás  Észak-Amerikában  magába szívta  az  1834-es  erdélyi  országgyűlésre

való  készülődés  minden  reménységét  és  a  lelkes  bizakodás  országszerte  elömlő

hangulatát.”174 

„Semmiképpen sem a véletlen játéka, hogy többen éppen korunk legaggasztóbb

éveiben, a fasizmus tombolása idején fordultak Bölöni Farkas hagyatékához, hogy élete

példájának,  műveinek  és  eszméinek  felmutatásával  figyelmeztessenek  a  huszadik

század veszedelmes mételyére.”175

170 Sorsformáló értelem, p. 156.
171 Uo. p. 188.
172 Uo. pp. 232–278.
173 Uo. p. 266.
174 Uo. p. 67.
175 Uo. p. 278.



Mára a Sorsformáló értelem cím ugyanúgy önállósodott mint a Minőség forradalma, a Haza

a magasban, Az értelmiség hivatása. Jelképpé vált és metaforává. 

„Mi  úgy  gondoljuk  –  mondotta  Veress  Zoltán  egy  2000-ben  készült  interjúban

Benkőnek –, hogy ha Ön, aki mögött gazdag művelődéstörténeti életmű áll, semmi mást

nem írt volna, csak ezt a két szót: sorsformáló értelem, akkor is olyasmit adott volna

nekünk, amire ma, a ránk és az egész emberiségre annyi megpróbáltatást hozó huszadik

század legvégén, a kétségek és bizonytalanságok közepette kezdődő új évezred hajnalán

a legnagyobb szükségünk van: a reményt.”176

Az  Erdély  kövei sorozat  stockholmi  szerkesztője,  aki  még  kolozsvári  korában  két  ügyes

Tudománytörténeti  kaleidoszkópot  állított  össze  az  értelem védelmére  és  megkedveltetése

végett, jó okkal köti össze a cím-metaforát és a reményt; Benkő (kellemes meglepődöttségét

sem titkoló) hosszú válaszából megint csak az összegezést emelem ki: 

„Erdélyi magyar értelmiségi sorsokat vizsgálva megbizonyosodtam afelől, hogy azokat

megfelelő művelődési  feltételek közepette,  kivétel  nélkül minden esetben az értelem

formálta.”177 

A  definíciószerűen  tömör  megfogalmazást  az  „értelmiség”  vonatkozásában  feloldja,

mondhatni „Némethlászlósítja”: 

„A sorshordozó hivatásnak az a lényege, hogy az alkotás vállalásával lesz az emberből

értelmiségi.  Ezt  a megállapítást  ma is  egyetemes érvényűnek tekintem, s  vallom: az

értelmiségi  lét  nem  annyira  az  iskolázottságnak  folyománya,  mint  inkább  a

magatartásnak.”178 

„Hogy egy példát mondjak: az erdélyi magyar kultúra szerves részének tartom azt,

ahogyan  az  én  falus  feleim,  a  murokországiak  a  zöldségféléket  termesztik,  vagy

amiképpen a Küküllő mentiek a szőlőt művelik. A kultúrát a civilizációtól szétválasztó

szemléletet,  amely  egy időben  a  szellemtörténeti  iskolának  volt  a  sajátossága,  nem

tudom elfogadni. Én a kultúrát a civilizációtól elválaszthatatlannak tartom.”179

176 Vö.: Benkő Samu: Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások.
Kolozsvár, 2002. Polis Könyvkiadó. p. 307.
177 Uo. p. 311.
178 Uo. p. 311.
179 Benkő  Samu:  Újrakezdések.  Tanulmányok,  előadások,  beszélgetések,  búcsúztatások,  1990–1995.
Csíkszereda, 1996. Pallas-Akadémia. pp. 335–336.



A  Murokország,180 a  nyárádmenti  zöldségtermesztőkről  szóló  szociográfiai  esszé  (vagy

inkább  elégia?)  szerzője  ugyanúgy  gondolkozik,  mint  a  Kapások utópiáját  emberöltővel

azelőtt  és  ugyanolyan  zord  időkben  felvázoló  író:  mindkettőjüknél  szükségszerű  és

megfordíthatatlan  a  vonatkozás  „értelem”  és  „értelmiség”  között.  S  még  az  is  mennyire

„Némethlászlói”,  ahogyan  a  történész  finomít:  „Persze  az  idők folyamán  az  iskolázásnak

egyre nagyobb szerepe lett  az értelmiség formálásában,  de sohasem kizárólagos.”181 Lásd:

Iskola Kakaskúton.

Író  és  történész  szellemi  harmóniája  azonban  jellegzetes  műfaji  különbségekben

nyilvánul  meg  és  bontakozik  ki.  Páratlan,  s  nem csak  honi  viszonylatban,  az  a  szakmai

érzékenység,  felkészültség,  forrásfeltáró és  értelmező leleményesség,  történeti  szintetizáló-

készség,  ahogyan  Benkő  vizsgálja  és  ábrázolja  az  erdélyi  iskolázás  hosszú  civilizációs

folyamatának  lépcsőit  és  fázisait;  a  tanítói  pálya  különféle  társadalmi  és  nemzeti

előítéletekkel, gazdasági nehézségekkel, egyházi szűklátókörűségekkel és szűkkeblűségekkel

gátolt  önállósodásától  az  erdélyi  Kollégiumok  szervezeti,  egyházi  és  diszciplináris

differenciálódásán  át  a  Kolozsvári  Egyetem  megalapításáig,  kiteljesedéséig  és

hatalomváltásos tragédiáiig. 

Benkő  forráskezelő  technikájának  és  szintetizáló  készségének  megfelelően  itt  is

többnyire  egyéni  sorsokat  szembesíthetünk  hosszabb  vagy  rövidebb,  helyi  és  általános

társadalmi, gazdasági, politikai trendekkel; mindig az erdélyi történelem „hosszú szakaszú”

menetébe ágyazottan. Ebben a tágas, az Annales-kör történészeinek a munkáira emlékeztető

és később rájuk explicite hivatkozó perspektívában az erdélyi longue durée persze gyakran

„Menet a ködben”; és épp ennek „Keményzsigmondian” objektív és együttérző bemutatása

vet Benkő historiográfiájára összetéveszthetetlen és felejthetetlen fényeket. Nehogy ezt valaki

holmi „Festschrift”-es ömlengésnek értse félre: nem egyedi sajátosság ez. 

Ahogyan a „Kriterion-korszak” (megint egy benkői névadó lelemény) az egész akkori

magyar  irodalom csúcsa volt,  úgy az egész mai magyar történész-szakma legszebb művei

erdélyi  értelmiségiek  munkái.  S  hogy  ez  máig  így  lehet,  az  egyebek  közt  Benkő  Samu

sorsformáló értelmességének köszönhető. A kelet-európai (hadd mellőzzük a többnyire ide is

csak díszítő jelzőként odabiggyeszthető „közepet”) és balkáni rendszerkatasztrófák inkább,

mintsem  rendszerváltások  szédületében  és  forgatagában  az  erdélyi  értelmiségiek  egy  kis

csapata egy minimális, bár még így sem könnyen végrehajtható tervet vázolt fel és valósított

meg: újraélesztették,  újrakezdték az Erdélyi  Múzeum-Egyesületet.  Az újrakezdést emeli  ki

180 Benkő Samu: Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Bukarest, 1972. Kriterion. 146 p.
181 Benkő Samu: Alkalmak és szavak, p. 311.



munkájukban Benkő, mivelhogy személyes feladatvállalásukon és erőfeszítéseiken túl, illetve

előtt  elsősorban  ez  a  sikerük  titka.  Az,  hogy  volt  mit  újrakezdeni,  és  az,  hogy  ezt  ők

felismerték és elismerték.  Mikó Imre (szintén szimbólummá vált) könyvcímével szólva az

Akik előttünk jártak távlatában gondolkozhattak és gondolkoztak.

1990-ben  A Hét szerkesztősége  interjút  közölt  Benkő  Samuval  Mire  vállalkozik  a

feléledő Erdélyi Múzeum-Egyesület címmel. Legjobb ebből idézni: 

„– Az újraindulás kifejezést használta – így a riporter –, megkérdem tehát, hogy hol tart

a szervezés: az egyesületi élet felélesztése? 

– Belekapaszkodom a kérdés két szavába. Ez a két szó: újraindulás és felélesztés.

Magát a szervezeti életet kétségtelenül újra kell indítani, hiszen annak negyven évvel

ezelőtt drasztikusan véget vetettek, de az egyesületnek a szellemiségét csupán fel kell

éleszteni, mert nem múlt ki, mert mélyen megbújva szűkös dolgozószobák falai között,

elrejtőzve egy-egy íróasztal cédulahalmazában, az egyszemélyes műhelyek magányában

napjainkig tovább élt, átvészelt kimondatlanul nehéz éveket és nem mindennapi, olykor

egyenesen csodálatra  méltó  teljesítményekre  sarkallt  sokakat.  (…) Művek,  mi  több:

életművek bizonyosságai annak, hogy azok a kutatók, akik az akadémiai kezelésbe vett

múzeumi levéltárban, egészen 1960-ig, még naponta találkozhattak Kelemen Lajossal, a

példaemberrel,  a  tudományosságnak  abba  a  pászmájába  állottak  be,  amelynek  első

munkásai a XIX. század derekán múzeumalapítók voltak.

Ez tehát a szellemi folytonosság, amelyről nem szabad megfeledkeznünk. (…) No

de  hadd  feleljek  a  kérdésnek  arra  a  részére  is,  hogy  hol  tart  az  egyesületi  élet

újraindítására irányuló szervező munka…”182

Erről,  valamint az EME első évtizedéről részletesen tudósít  Benkő Samu; úgy is, mint az

újjáéledt Egyesület Jakó Zsigmondot követő második elnöke. A szükségképpen tárgyszerű

beszámolókban lüktet a folyton újratermelődő gondok és bajok leküzdésének a keserve és az

öröme, a szellemi otthonra találás bizakodása és öntudata. Az értelem teremtette remény. A

munka értelmét pedig dokumentálják a lassan nálunk is egyre ismertebbé váló tudományos-

szakmai kiadványok, monográfiák és emlékkönyvek, s ezekben mindig ott található a közéleti

szervező munkát vállaló Benkő Samu része is. Az újrakezdés sikereinek és viszontagságainak

a kifejtése azonban külön monográfiát igényelne; itt beérhetjük annyival, hogy Benkőnek ezt

a tudományszervező-egyesületszervező munkásságát is mindig a historiográfus inspirálja és

182 Benkő Samu: Újrakezdések, pp. 328–329.



informálja, a régi szép XVIII–XIX. századi értelemben használva a szót, amikor még nem

szakadt el egymástól a történetírás és a történettudomány.

Az erdélyi művelődéstörténet 1700-tól 1949-ig, 1950-ig terjedő „hosszú szakasza” átíveli

a  politikatörténet  és  társadalomtörténet  csapdáit  és  katasztrófáit,  s  ha  ezek  traumáitól  és

kártételeitől nem is menekülhetett, megóvta folytonosságát, integritását, öntudatát, s ezzel az

újrakezdések lehetőségét. Benkő történetírói munkásságának ez a „hosszú szakasz” a terepe.

Kutatásaiban és tanulmányaiban a lényeg – ismételjük meg – az egyedi esetek figyelése és a

valóságos folyamatokat feltáró részletes elemzések sorjázása, s ezek egybeszövése egy laza, de

koherens  erdélyi  narratívába.  Ahogyan  például  bemutatja,  a  jelennek  is  szóló  tanulság

igényével, az Erdélyi Gazdasági Egyesület aranykorát a két világháború közötti időkből, amikor

Szász Pál szervező talentuma ki tudta használni azt a szűk, de reális mozgásteret, amit a kisebb-

ségi kényszerpályára szorult magyarság a magántulajdon alapján és felvilágosult egyházi segít-

séggel  kiküzdött  magának.  A  maga  szerényebb  keretei  között  valósággal  egy  dán  típusú

mezőgazdasági  civilizációs  folyamat  indulhatott  így  el,  egy  nagybirtokos  vezetésű  lomha

korszak  után  és  a  nacionálkommunista  diktatúra  végzetes  hatalomra  kerülése  előtt.  Az

Egyesület és az általa éltetett mezőgazdasági modernizációs folyamat felszámolásának tény-

szerű bemutatása pedig mintha azt illusztrálná, hogy sajnos az értelmetlenség is lehet sorsfor-

máló.  Mintha  a  civilizáció  folyamataiban értelem viaskodna esztelenséggel,  s  a  történelem

hosszú szakaszaiban váltakozva hol ez, hol amaz kerülne fölül? A Benkővel sok tekintetben

rokon szellemű Le Roy Ladurie a francia parasztság történetét  elbeszélő legújabb művében

mintha  effélét  sejtetne,  szükségképpen  korlátozottnak  tekintve  a  mezőgazdaság  civilizációs

potenciálját a hatalmi politika sokszor ésszerűségnek álcázott felelőtlenségeivel szemben.

Gyakorlatiasság és közéleti felelősség egymásra találásának a fontosságát hangsúlyozza

Benkő Samu is  Módos Péterrel  való beszélgetésében,  ismét  Kemény Zsigmondot  említve

példaként. Egy következő interjúban pedig a mai Kolozsvárt ellenpéldaként: 

„A  várost  olyan  telepítési  politika  silányította  el,  melynek  nyomán  az  újonnan

érkezettek a korábbi román polgári társadalomnak még a gondolati, érzelmi nyomait is

gorombán  felszámolták.  Az  új  kolozsváriak  nem  csak  a  magyarokat  nem  szeretik,

hanem a várost sem, a néhány még élő régi román polgárt sem. Otthontalanságukban

gyűlölik  azokat,  akiknek otthonunk a  város,  függetlenül  attól,  hogy milyen  nyelven

beszélnek.  Anyagi,  lelki,  kulturális  bizonytalanságuk  felszámolásához  hosszú  időre,

nemzedékváltásra lesz szükség. Ki lehet ezt böjtölni?”183 

183 Benkő Samu: Alkalmak és szavak, p. 323.



Ha ki, akkor ahhoz olyan intézmények kellenek, mint az EME, mint aranykorában az EGE

volt,  s  kell  mindenekelőtt  az  anyanyelvi  oktatás  teljes  intézményrendszerének  az

újraélesztése,  elemitől  állami  egyetemig.  Ehhez  azonban  újra  gyakorlatiasság  és  közéleti

felelősség, azaz érdek és értelem egymásra találása szükségeltetik. 

„Többször  elmondtam  és  leírtam  –  mondja  Benkő  Ablonczy  Lászlónak  adott

interjújában –, csak akkor lesz Erdélyben állami magyar egyetem, ha a román nemzeti

érdek kívánja meg annak felállítását és működése költségvetési garanciáját. Adódik-e

ilyen helyzet? Példa van rá, hogy igen. 1945-ben Petru Groza volt az a jó román hazafi

és  kitűnő  szimatú  politikus,  aki  felismerte,  jót  tesz  Romániának,  ha  a  párizsi

békekonferencia  tárgyalóasztalára  leteszi  a  Bolyai  Tudományegyetemnek  a  királytól

szentesített alapító okiratát.”184 

Térségünkben  ma  az  Európai  Unió  bővítésével  újra  adódhat,  s  tán  tartósabban,  hasonló

helyzet:  „Nyilvánvaló, hogy az egyesülés területi integrálódásokból fog összetevődni.” Ezt

azon hiba lenne egyszerűen csak „tényként” tudomásul venni. Tudatosítani kell és realizálni

határokon innen és túl, gyakorlatiasság és politikai felelősség egymásra találásában: 

„A magyarságnak akarva-akaratlanul,  megegyezve-kiegyezve,  egymás  érdekeit  szem

előtt  tartva kell  élnie az északi és déli  szlávokkal,  a románokkal,  az osztrákokkal,  a

svábokkal.  Az  érdekegyeztetés  pedig  mindig  azt  jelenti,  hogy  a  saját  jól  felfogott

érdekemben én is lemondok valamiről. Meg kell alkudni, akár a vásárban a kupecek a

borjúra vagy a malacra. Addig-addig ígérgetnek, amíg egyszer csak létrejön az alku,

akkor aztán egymás tenyerébe csapnak: áll az alku, megvan a vásár. Nos, ezt az alkut

meg kell kötni. Szerencsére ezt a vásárt tudatunktól független tényezők is sürgetik: a

modern technológia és termelés éppúgy, mint a modern piac és bankrendszer.”185

Ismerős? Borbándi Gyula kezdi hasonlóképpen, „Alkudni, nem megalkudni” címszóval 1972-

ben Illyés-breviáriumát:

„Alkudni lehet becsületesen is:  ha két ember addig latolgatja a kicserélendő portéka

értékét, míg az egyezségben az igazság oly egyenesen nem áll, mint a mérleg-serpenyők

közt a mérleg nyelve…”

184 Benkő Samu: Alkalmak és szavak, pp. 323–324.
185 Benkő Samu: Újrakezdések, p. 341.



Idő- és célszerű lenne hasonló „születésnapi breviáriumot” szerkeszteni Benkő-idézetekből,

ha  lenne  napjainkban  hasonló  igény,  mint  1972-ben  az  Illyés-breviáriumot  közlő  Új

Látóhatár szám iránt volt, itthon is.

Különben  valami  hasonlóra  fut  ki,  akaratlanul,  a  jelen  köszöntő  is,  hiszen  szerzője

Benkő Samu „gondolataiból és felismeréseiből elsősorban azokat gyűjtötte egybe, amelyek

véleménye szerint” az itthon „magyarként való élés problémájával függenek össze.” Az idézet

Borbándi  bevezetőjéből  származik,  csupán  az  „idegenben”-t  cseréltem fel  „itthon”-ra.  Ki

tudja, kellett-e ezt is? Hiszen az élet itthon, ebben a hideg polgárháborúra szakított országban

is  egyre  idegenebb.  A  Benkő-idézetek  mindenesetre  folytathatók  Borbándi  bevezetőjének

szellemében:

2.  „A demokráciában  különös  jelentősége  van  a  közéleti  illemszabályoknak.  Ezeket

sajnos  nem lehet  egyik  napról  a  másikra  megtanulni,  de elsajátításukhoz hozzá  kell

kezdeni. Tisztelettel és halkan kérdem (…) ebben a kolozsvári pici szobában: az lenne-e

az oly régen áhított szabad vitatkozás atmoszférája, melyet nap nap után tapasztalunk a

magyar közéletben? (…) Ne abból induljunk ki, hogy ki kit győz le – önmagunkban

teremtsünk először rendet.”186

3.  „Okosan és  bölcsen kell  mérlegelni  azt,  hogy ebben a  térségben a  politikai  erők

hogyan működnek. És ezeknek az elképzeléseknek és ismereteknek az alapján kell a

magunk dolgait mérlegelni és irányítani. A történelem mindig alternatívákat kínál, nincs

egy eleve elrendelt történelmi fejlődés.”187

4. „Tekintettel arra, hogy az új Európa feltehetően kizárja a XIX. századi típusú, XX.

század elejére jellemző gondolkozást – tapasztalhattuk ugyanis, hogy ez Európa-szerte

milyen konfliktusok forrása volt –, azt kell mondanunk, mindenképpen egy integrációs

folyamat előtt állunk. Ez a folyamat nyilvánvalóan az adott történelmi realitásokat kell

hogy figyelembe vegye.”188

5.  „Nem  hiszem,  hogy  egy  ideológiailag  megkonstruált  transzszilvanizmusnak

államépítő  funkciója  lehetne.  De  hogy  ennek  a  maga  történetiségében  kialakult

eszmerendszernek  vannak  felhasználható  elemei  és  az  erdélyi  népéletben  jelenlévő

kategóriái, melyek egy humanista módon működő közösségi életben tovább építhetők,

186 Uo. p. 364.
187 Uo. p. 353.
188 Uo. p. 339.



csiszolhatók, ez lehetséges.”189

6. „A toleranciára gondolok, vagy a kompromisszumra való készségre, amely  minden

társadalmi együttélés alapfeltétele.”190

7. „Mert nekünk a demokráciát elsősorban helyi vonatkozásaiban kell megteremtenünk.

Ehhez  pedig  fel  kell  támasztanunk  mindazokat  az  intézményes  kereteket,  ahol  a

demokráciát élték. A magyar demokrácia hagyományait fel kell fedeznünk!

Élték  eleink  a  demokráciát  faluközösségekben  is.  Tessék  megnézni  a  székely

falutörvényeket  Imreh  István  kiadásában.  Tessék  megnézni  a  régi

egyházközösségeknek,  a  kommunitásoknak,  a  katolikus,  református,  unitárius

egyházközösségeknek,  a  presbitériumoknak  az  életét.  Tessék  megnézni  azoknak  az

iskoláknak  a  törvényeit,  ahol  pontosan  szabályozva  voltak  nemcsak  a  kötelességek,

hanem  a  jogok  is.  A  kisgyermekeknek,  a  bekerülő  gyermekeknek  a  jogai  a  nagy

diákokkal vagy éppen a tanárokkal szemben. Ezeknek a kis közösségeknek, ezeknek a

kis autonómiáknak megvolt a maguk fontossága, szerepe.”191

8.  „Hirtelen  egy  gyerekkori  emlékem  jut  eszembe.  Küküllőszéplakon  nőttem  föl.

Vegyes lakosságú falu volt, református többséggel, de ugyanakkor erős görög katolikus

közösséggel. Köztudomású, hogy az ortodox és a görög katolikus román egyházak a

régi naptárt használják, így aztán a román és a magyar húsvét nagyon sokszor nem esik

egybe.  A  másik  ünnepén  azonban  senki  nem  végzett  olyan  munkát,  amellyel

megbántotta volna az ünneplőt. Nem mentek például rakott szekérrel végig a falun, a

portájuk  előtt  ugyanúgy  megseperték  az  utcát,  mint  saját  húsvétjukon.  Vagyis

évszázadok alatt a népi együttélésnek olyan, mondhatnám: parasztian elegáns formája

valósult meg, amely erkölcsileg kötelezett mindenkit arra, hogy adja meg a tiszteletet a

más ajkú, illetve vallású falubélinek.”192

9. „A két világháború között a kisebbségi gondolkodásnak két változata volt. Az egyik

nemzetállamban  gondolkozott,  és  azt  mondta,  itt  egy  hatalmi  helyzetből  következő

határmegállapítás történt, amit egy esetleges határrevízióval meg lehet változtatni, és

egy más nemzetállam konstellációjában ugyanott folytatni, ahol abbamaradt.

Volt  azonban  egy  másik  elképzelés  is.  Ebben  az  utópiában  nem  a  nemzeti

konfliktusok  voltak  a  meghatározói  a  fejlődésnek,  hanem  az  osztálykonfliktusok.

189 Uo. p. 244.
190 Uo. p. 359.
191 Uo. p. 352.
192 Uo. p. 358.



Eszerint, ha győz a proletáriátus, a nemzeti, a nemzetiségi kérdés alárendeltté válik (…)

Mind  a  két  elmélet  vagy  gondolkodási  variáns  a  múlté.  Szükség  van  valami

másra, amely mintegy biztosítja, hogy az emberek továbbra is itt, ezen a földön éljenek.

Mert tudomásul kell venni, hogy nincs vége az exodusnak…”193

10. „És itt az értelmiség feladata. Na nem azzal, hogy prédikál. A retorika nem segít. Ki

kell  dolgozni  az  említetteken  kívül  egy  harmadik  lehetőséget,  amely  túlmutat  a

hagyományos  nemzeti  állam  keretein.  Mert  nyilvánvalóan  soha  nem  lesz  olyan

Magyarország,  amelynek  a  határain  belül  él  majd  minden  magyar.  És  ugyanolyan

naivitás  olyan  Romániáról  ábrándozni,  ahol  csak  románok  élnek.  Viszont  el  lehet

képzelni egy olyan politikai szerződést, ahol a román és a magyar is egyformán jól érzi

magát, nem veszélyeztetik egymás egzisztenciáját, sem gyermekeik jövőjét.”194

Ez lenne az a  Veress  Zoltán óhajtotta  remény,  amiből  tán  fakadhat  kollektív  sorsformáló

értelem?  Remény  „arra  vonatkozóan,  hogy  az  értelem  formálhatja  a  sorsot,  hogy  nem

cselekszünk  hiábavalóan,  ha  –  sem  erőnk,  sem  hatalmunk  nem  lévén  elég  a  sorsunk

alakításához,  megszabásához – értelmünkkel  mégis  igyekszünk rátalálni  azokra az utakra-

módokra, amelyekkel befolyásolhatjuk, formálhatjuk sorsunkat.”195

Veress Zoltán interjú-kérdése a nemzeti és nemzetnevelői sorskérdéseken és gondokon

töprengő Benkőnek szól; köszöntőfélében illendő visszatérni a történetíróhoz:

11.  „A kisebbségi  lét  segített  felfedezni  a  székelyföldi  katolicizmus sajátos  értékeit.

Márton Áron püspök egyházkormányzati gyakorlatában, Tamási Áron szépprózájában

új  életre  kelt  az  erdélyi  népi  katolicizmusnak  az  a  különleges  öröksége,  amelyhez

hasonlót  csak  Nagy Szent  Teréz  sallangmentes  önéletrajzi  művében,  vagy a  Garcia

Lorca megörökítette spanyol világban találhatunk meg.”196

Az  erdélyi  kisebbségi  lét  saját  értékeiről  és  Erdély  történetének  ezek  kialakulását-

megmaradását megelőző-megalapozó hosszú szakaszáról szólnak Benkő Samu immár több

mint  fél  évszázada  íródó  tanulmányai  és  kötetei.  Túl  a  szakma  keretein,  közösségi  –  s

következésképpen  egyéni  –  önismeretünknek  és  tájékozódásunknak  nélkülözhetetlen

eszközei.  Ha  nem  félnék,  hogy  nagyképűnek  látszhatok,  azt  a  szót  alkalmaznám  rá

legszívesebben, amivel Illyés jellemezte Fülep Lajost: „Az Eligazító.”

193 Uo. p. 348.
194 Uo. p. 349.
195 Benkő Samu: Alkalmak és szavak, p. 307.
196 Uo. p. 33.



KÓKAY GYÖRGY: KÖNYV, SAJTÓ ÉS IRODALOM A

FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN197

A magyar sajtó felvilágosodás kori történetét – Dezsényi Béla és Dümmerth Dezső úttörő

tanulmányai  mellett  –  szinte  teljes  egészében  Kókay György kutatásai  és  összefoglalásai

alapján  ismerjük.  Azt,  hogy ez mennyire  így van,  szépen mutatja  Kosáry Domokos  híres

művelődéstörténeti  szintézise:  ,,A  sajtó  kibontakozásáét  tárgyaló  fejezet  (néhány  eltérő

megítélés fenntartásával,  mint pl.  Szatsvay esetében) lényegében Kókay kutatásaira és két

nagy sajtótörténeti  monográfiájára  épült.  Ez  a  két  monografikus  feldolgozás  –  A magyar

hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1970), valamint A magyar sajtó története első kötetének

(1979)  15–264.  lapján  található  fejezetei  –  jórészt  a  jelen  kötetben  közölt  dolgozatok

eredményeit  hasznosítja;  az  összefoglalás  kontextusában  szükségképpen  megváltozott

arányokkal és hangsúlyokkal. A részben (kivált amíg az OSZK áldatlan állapota tart) igen

bajosan hozzáférhető,  részben  eddig  meg  sem jelent  tanulmányok  kötetbe  gyűjtése,  tehát

hasznos  összehasonlítás  lehetőségét  teremti  meg:  bepillanthatunk  a  kutató  műhelyébe,  s

mintegy  in  statu  nascendi  ismerhetjük  meg  a  sajtónk  kezdeteiről  napjainkra  kialakult  és

érvényesnek  tekintett  képet.  De  nem  ez  az  önmagában  is  jelentős  filológiai  és

tudománytörténeti  lehetőség  a  kötet  egyetlen,  s  úgylehet  nem  is  a  legfőbb  haszna.  A

tanulmányok gondosan dokumentált és finoman kidolgozott részleteiből, illetve a részletek

összecsengéséből ugyanis kirajzolódik a sajtó története köré és mögé az az egész tágasabb

horizontú háttér, ami létrehozta ezt a jellegzetes közlési formát, és közben maga is állandóan

változott  általa.  Az  összefoglalásokban  érthetően  a  tulajdonképpeni  sajtótörténeten  van  a

hangsúly, s meglehetősen homályba vész a horizont. A tanulmányokban viszont kinyílik a

szemhatár,  s  kivilágosodik  az  irodalomtörténeti,  művelődéstörténeti  és  mentalitástörténeti

háttér. 

A három Bessenyei-tanulmány például a nemzeti értékek iránt közömbös jozefinizmus

és  az  önelégült  rendi  patriotizmus  ellentétes  égtájai  közt,  s  mindkettővel  éles  ellentétben

vázolja  a  nagy  irodalomtervező  világnézetének  alakulását;  a  bécsi  Hofbibliothek  francia

filozófusokat  forgató  könyvtárosától  a  Der  Mann  ohne  Vorurtheil  Helvetius  és  Herder

nyomán önállóan tájékozódó íróján keresztül a Róma sorsán töprengő bihari remetéig, aki

197 Forrás:  Vekerdi  László:  Kókay György:  Könyv,  sajtó és  irodalom a felvilágosodás korában.  (Akadémiai
Kiadó, 1983. 234 p.) = Magyar Tudomány 91 (1984) No. 4. pp. 332–334. 



honi  keserű  tapasztalatai  alapján  égetően  sürgősnek  ítélt  oktatási-nevelési  programra

fogalmazza  át  ifjúkora  nagyralátó  akadémia-terveit.  Sorban  fölvillantja  Kókay  azokat  az

erőket és körülményeket, amelyek ebben az 1770-es évek végétől a 19. század elejéig terjedő

sorsdöntő negyedszázadban Bessenyei gondolkozását formálták, míg hatásukra és ellenükre

megformálta a maga önkényekkel szembeszegülő és szabad anyanyelvi művelődésre építő

filozófiáját, illetve utópiáját. 

De Bessenyei világképe – egyfajta magyar köznemesi radikalizmus – csupán egyik arca

volt a honi felvilágosodásnak; legalább ennyire fontosként mutat be Kókay egy másikat, amit

Rát Mátyás képviselt legvilágosabban. Rát Mátyás szerepének és jelentőségének tisztázása

lényegében  Kókaynak  köszönhető;  ő  figyelmeztetett  rá,  hogy  ez  a  Göttingában  európai

látókörűvé nevelkedett győri polgár  Magyar Hirmondó-jával  nemcsak új olvasóközönséget

nevelt, hanem az irodalom megújítóira – kivált Révaira, Kazinczyra, Batsányira – is erősen

hatott. És nem is csak a  Magyar Hírmondó  frissen tálalt híreivel ós az irodalmi törekvések

hírlap  körüli  szerveződésével.  Rát  Göttingából  magával  hozott  és  magyarrá  adaptált

aufklärista humanizmusa szervesen beépült a magyar irodalomba, nélküle irodalmunk nem

lenne az, ami. De nehogy holmi egységes irányzat egyszerű átplántálására gondoljon valaki.

Látja Kókay jói, hogy már magában Göttingában számos szálból szövődött a folyamat, itthon

pedig az afféle autochton magyar polgári fejlődés volt  meghonosodásának legfőbb záloga,

mint épp Győr városáé is Rát ifjúkorában. Társadalom- és mentalitástörténeti interferenciák

finom  hálóját  szövi  Kókay  Rát  szerkesztői-újságírói  tevékenysége  köré,  míg  ebből  a

hajlékony, ám jól meghatározott struktúrából kezd kibontakozni a magyar felvilágosodás egy

eleddig kevéssé figyelembe vett polgári arca, nem minden hasonlóság nélkül a „debreceni

felvilágosodás”  viszonylag  ismerősebb  vonásaihoz.  „Bessenyei  köznemesi  származásával

ellentétben  Rát  –  summázza  Kókay –  elmagyarosodott  német  kereskedő-iparos  családból

származott,  akit  így sem a származása,  sem pedig a pozsonyi  evangélikus iskola szellemi

légköre  nem  kötött  a  rendi  világhoz.  Bessenyei  bécsi,  túlnyomórészt  francia

felvilágosultságával  szemben  Rát  göttingai,  német  felvilágosultságára  hivatkozhatunk.

Röviden  ezek  a  tényezők  eredményezték,  hogy  Rát  patriotizmusa  nem  a  nemesi

nacionalizmusból,  hanem  olyan  polgári  eszmékből  táplálkozott,  amelyek  feudalizmus-

ellenességet  és humanista  demokratizmust  tartalmaztak.” Cizellált  tanulmányokban fejti  ki

Kókay, mit jelent és hogyan érhető tetten ez a polgári indíttatású, felelősségteljes felvilágosult

patriotizmus Rát újságírásában és a  Magyar Hírmondó  utáni munkásságában, kivált  úttörő

politikai aritmetikai fejtegetéseiben, és tervezett nagy háromnyelvű szótárához írt Tudósításá-

ban.  Utóbbi  német  nyelvű  változatát  összevetve  Sohlözer  megjegyzéseivel  megmutatja,



hogyan  jutott  túl  Rát  egykori  tanára  aufklärizmusán  a  minden  nép  nyelvét  és  kultúráját

becsülő  humanista  nyitottságig,  s  hogyan ismerte  fel  éppen ebben a jellegzetesen magyar

feladatot. 

A magyar felvilágosodás harmadik arcát Hajnóczy József, Széchényi Ferenc és Conrad

Dominik Bartsch barátságának, illetve kapcsolatának elemzésével villantja fel.  Az elemzés

alapjául  Bartsch  Hajnóczynak  írt  levelei  szolgálnak;  ezt  a  levelezést  teljes  terjedelmében

Kókay  vizsgálta  át  először.  Bartsch  és  Hajnóczy  hosszú  és  töretlen  barátságának  közös

származásuk, közös törekvéseik és – eleinte legalábbis – közös világnézetük volt az alapja.

Mindketten  a  francia  polgári  felvilágosodás  radikálisabb  eszméihez  húzó  antifeudális

jozefinisták  voltak,  de  Bartsch  teljességgel  érzéketlen  volt  az  önálló  magyar  nyelvi  és

kulturális szándékok iránt. „A magyar patriotizmusról úgy vélekedett, hogy csekély értékű:

olyan,  mint  a  németalföldi,  és  nagyon  eltér  a  franciától  és  az  angoltól,  amelyek

állambölcseletre  ós  filozófiai  alapra  épülnek.”  Ez  a  véleménye  azonban  nem  zavarta

barátságukat;  sőt,  Bartsch  még magyar  vonatkozású  könyvek beszerzésében is  készséggel

segített.  A  Wiener Zeitung  szerkesztőjeként pedig rendszeresen szállította Széchényinek és

Hajnóczynak az újságban meg nem jelenhető érdekesebb híreket. Hármójuk szembesítésével

Kókay kiméri ennek a radikálisabb jozefinizmusnak a lehetőségeit és korlátait; megmutatja,

hogyan kényszerült már József életében kompromisszumokra és visszavonulásra, s hogyan

került halála után egyfelől Lipót, másfelől a megélénkülő rendi patriotizmus kutyaszorítójába.

Az 1780-as évek második felének s a kilencvenes évek elejének bonyolult viszonyai

természetesen  több  tanulmányban  is  előfordulnak;  Batsányi  János  és  az  újságírás  című

írásában  pedig  alapjaiban  világítja  meg  Kókay  a  folyamatot  a  megélénkülő  hírlap-  és

folyóiratirodalom tükrében.  Kiemeli  például  Szatsvay Sándor  Magyar  Kurírjának  magyar

szempontok iránt közömbös hivatalos jozefinizmusával szemben a  Hadi és Más Nevezetes

Történetek cikkeinek rokon vonásait Batsányi nézeteivel, s a szerkesztők, Görög Demeter és

Kerekes Sámuel Batsányiéval közös igyekezetét elmaradottságunk felszámolására nyelvi és

irodalmi művelődés által. Különféle irányok jelenlétét és fejlődését követi Kókay mindenütt;

látja jól,  hogy a honi felvilágosodás sokarcú volt,  ugyanúgy nem lehet egyetlen név vagy

néhány antagonisztikus irány alatt összefoglalni, mint a francia Fényeket. De ez a sokféleség

is, akár a francia Fények, végső soron mind a világosodást szolgálta. 

Számtalan kisebb-nagyobb részlet  regisztrálásával demonstrálja Kókay ezt a globális

sokféleséget. Látjuk, amint nézetek, irányok, emberek kavarognak és tömörülnek a születő,

felvirágzó és lehanyatló hírlapok és folyóiratok körül. Követhetjük, hogyan nő nemzeti üggyé

az addig inkább csak főúri kastélyok díszéül szolgáló könyvtár, s hogyan terjed viszonylag



szélesebb körökben az olvasás. Markáns portrék villannak fel a kor többé vagy kevésbé ismert

szereplőiről. Még az 1795. évi véres cezúrát követő dermedt csönd is a megelőző pezsgésre

utal,  „amely  a  felvilágosodás  eszméinek  és  a  nemzeti  céloknak  az  összeegyeztetése  által

kialakulóban  volt”.  Könyvtárak,  kicsi  vidéki  társaságok,  elszigetelten  dolgozó  írók

vállalkoznak a századforduló sötét éveiben átmentésére. A 19. század elején aztán ezeken a

beszűkült és partikularizálódott alapokon indul meg újra az elevenebb irodalmi élet, s köti

immár töretlenül a felvilágosodás korának szellemi értékeit – erről szólnak a kötet befejező

tanulmányai – napjaink törekvéseihez. 

De  a  mához  köti  ezeket  az  írásokat  egészükben  más  valami  is:  Kókay

történelemszemlélete. Az a források tömegére építő, de forrásokon túl is nézni tudó módszer,

ahogyan  a  felvilágosodás  eszméinek  hatására  mozduló  irodalmi  élet  szerveződésében

megvilágítja sajtó és könyvtárak szerepét. Ahogyan összbirodalmi és nemzeti érdekek, polgári

és  rendi  értékek kényes  ötvöződéseiből  és  ütközéseiből  rekonstruálja  a  korszak bonyolult

szellemi  dinamikáját.  Az a  valóságtisztelő és történész-misztifikációktól  mentes  szemlélet,

ahogyan mindig, még a viszonylag kedvező „jozefinista” esztendőkben is, számon tartja a

korlátokat,  regisztrálja  cenzúra  és  öncenzúra  állandó  jelenlétét,  a  kényszereket,  amelyek

tájainkon  gyakran  legfeljebb  az  igazság  elhallgatását  engedik  meg  alternatívaként

meghamisításával szemben.



ESZTERGOM EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETE

Szállási Árpád kórháztörténeti munkájáról198

Mi tagadás, nem szívesen fog bele az ember honi helytörténeti művek recenzálásába. Hiszen

ehhez elejétől végig el kell olvasni a könyvet, tán nem is egyszer, s ez városaink, várossá

válni vágyó nagyközségeink, üzemeink és intézményeink történetéről – többnyire valamilyen

jubileum alkalmából – készült mai monográfiák esetében bizony nem épp könnyű feladat.

Ezekben az általában kiváló szakemberek által írt és szerkesztett monográfiákban ugyanis úgy

sorakoznak a gondosan összegyűjtött adatok, események és értelmezések mint valami nagy

raktárban a különféle anyagok és alkatrészek, vagy mint múzeumi tárlókban a tárgyak, az első

környéken  lelt  kőeszközöktől  és  cseréptöredékektől  a  törökvilágból  itt  maradt

ágyúgolyóbisokon keresztül az első helyi párttagsági könyvekig. Félre ne értsük valahogyan:

nem  azt  jelenti  ez,  mintha  a  honi  helytörténeti  és  intézménytörténeti  művek  egy  része,

meglehet  nagyobbik  része,  nem  tartalmazna  fontos,  sőt  nélkülözhetetlen  adatokat  és

értelmezéseket  a  magyar  historiográfiához;  de  valahogyan  hiányzik  ezekből  a  komoly  és

veretes  monográfiákból  (amint  egyébként  egész  újabb történetírásunkból)  az  életnek  az  a

közvetlensége  és  melege,  ami  miatt  oly  élvezetes  olvasmány  mondjuk  egy  francia

helytörténeti tanulmány.

Hátulról  belelapozva  a  jelen  kötetbe,  ebben  is  szabályos  magyar  helytörténeti

monográfiát  sejthetünk,  ahogyan  a  kórház  tudományos  életéről,  osztályairól  és  jelenlegi

főorvosairól szóló tüzetes beszámolók sorakoznak. A város – 1973-ban ünnepelt – ezredik

évfordulójára  emlékeztető  első  szavak  is  megerősítik  a  gyanút,  hogy  szabályos  magyar

helytörténeti munkáról van szó, s nem oszlatják ezt az első oldalakon sorakoztatott régészeti

és régi magyar történeti adatok sem, legfeljebb arról győznek meg, hogy a két helytörténeti

típus,  a „raktár” és a „múzeum” közül itt  az utóbbira számíthatunk. De aztán amint nagy

léptékben eljutunk a reneszánszig, hirtelen változni kezd a szokott helytörténeti tájék. Vitéz

János fényes esztergomi udvarának távlatos felvillantásával Szállási doktor áttöri a kötelező –

kötelezőnek vélt – helytörténészi „szerénységet”, s nyugodtan „máig tartó csoda”-ként jelenti

198 Forrás: Vekerdi László: Szállási Árpád: Szegényháztól a kórházig. Esztergom egészségügyének története. =
Új  Forrás  20  (1988)  No.  6.  pp.  92–95.  –  Szállási  könyvének  online  változatát  lásd  újabban:
http://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_083/?pg=0&layout=s (– a szerk. megj.)  



ki,  „hogy Vitéz János Esztergomot,  ha rövid időre is, de Buda és Bologna között  európai

rangra emelte,  a humanizmus országok fölötti  fókuszává,  ahol  a  német Regiomontanus,  a

lengyel Olkuszi Bylica Márton (Ilkus Márton), az itáliai Galeotto Marzio és a latinul verselő

magyar Janus Pannonius öregbítette a város hírnevét A legtöbb, de a legkevesebb is, amit

Vitéz  Jánosról  elmondhatunk.”  És  Bakócz  Tamásban  sem  historiográfiánk  pazarló  és

karrierista főpapját látja, hanem a szellemieket megbecsülő mecénást és a (régen is rettentően

ritka) tisztán látó politikust, aki „teljességében felismerte a török veszélyt.”

A török veszedelem és a hosszú megszállás jelentőségének hangsúlyozásával Szállási

doktor  végképpen  áttöri  a  honi  tudománytörténet-írás  szokott  kereteit.  Nemcsak  azzal,  s

elsősorban  tán  nem  is  azzal,  hogy  pontosan  részletezi  (s  milyen  bölcsen  interpretálja!)

Esztergom  török  fennhatóság  alá  kerülését,  hanem  ahogyan  ezt  az  1543-as  eseményt

tudománytörténeti szempontból értékeli: „Jelképes esztendő; ekkor jelent meg Kopernikusz

korszakalkotó műve a heliocentrikus  világképről,  a  földi  lény kénytelen tudomásul  venni,

hogy tartózkodási helye többé nem az univerzum közepe. Szinte egyazon időben hagyta el a

bázeli  nyomdát  Vesalius  anatómiája,  amely  az  orvostudományt  helyezte  új  és  pontosabb

alapokra. Megjelent már nemzeti nyelven Lonicerus füveskönyve. Ezalatt Pécsett megszűnt a

magyar  egyetemi  élet,  lehetetlenné  vált  természettudományunk (köztük a  medicina)  hazai

fejlődése. Végzetesen hátrányos helyzetbe kerültünk, a puszta létezés, a nemzeti megmaradás

peremére.”  Jól  értsük  meg:  nem Európa  peremére,  mint  mai  wallersteini  divatokon  kapó

historiográfiánk  hinni  és  hirdetni  szereti,  hanem  a  nemzeti  megmaradás  peremére.  Itt,  a

nemzeti  megmaradás  peremén  próbált  –  próbál  –  a  honi  gyógyítás,  a  hazai  tudomány  a

magyar  szellem,  általában  a  magyar  élet  egyáltalában  nem  „perem-európai”  szinteken

megkapaszkodni; és Szállási doktor nagyon jól tudja, hogy ez a makacs „és mégis” hangulat

egy  kisváros  egészségügyének  történetében  csak  úgy tükröződhet,  mint  a  magyar  poézis

csúcsain.

Módszeréhez  híven,  a  korabeli  természettudomány  hatalmas  eredményeinek

fölvillantásával  mutatja  meg  Szállási  doktor,  hogy a  hosszú  megszállás  és  a  felszabadító

háborúk  viszontagságai  nyomán  egy  kis  balkáni  végvár  szintjére  romlott  Esztergomban

milyen  irtózatosan  hiányzott  minden  a  kor  európai  színvonalát  akárcsak  meg  is  közelítő

élethez. A 18. század során azután fokról fokra megteremtődtek az emberhez méltó élet, az

urbanizáció, a szellemi munka, a gyógyítás lehetőségei, a mai kórház ősét is beleértve. Lehet

a  18.  század  orvostörténész-szemmel  „Esztergom  leghalványabb  korszaka”,  a  feudális

megkötöttségek gátló hatása sem vitatható, a kereskedelmével dinamikusan fejlődő Komárom

és Pest is nyilvánvalóan jócskán megelőzte az egykor fényes prímási várost, a maga módján



azonban  ez  a  lassú  felépülés  volt  akkora  csoda,  mint  Vitéz  János  rövid  életű  humanista

udvara.

Az azonban kétségtelen, hogy orvostörténeti szempontból az első világháborúig tartó

„hosszú 19. század” volt Esztergom – és Magyarország – fejlődésének tán legjelentősebb s

mindenesetre leglátványosabb szakasza. De nem is csak Magyarországé, hiszen ez a kor az

orvostudomány és a modern gyógyítás kibontakozásának a korszaka, és Szállási doktor az

egyetemes  orvostörténelem szakavatott  ismerőjeként  ennek  a  hatalmas  világváltozásnak  a

hátterében mutatja be városa egészségügyének fejlődését. Kezére játszik a szerencse is, hisz a

magyar orvostörténelem olyan meghatározó személyiségeiről szólhat, mint Lenhossék Mihály

Ignác, aki rövid ideig a város főorvosa volt, s mint Gönczy Béla, aki a sebészet robbanásszerű

kitágulásának nagy korában kivételes  képességeit  és nagy szaktudását  nem röstellette  egy

kisváros szegényes koródájának az élén hasznosítani.

Szállási  doktor  páratlan  jártassága  a  magyar  orvostörténelem  útvesztőiben  itt

kamatozódik  igazán.  Utánajár  a  legapróbb  részleteknek,  korrigál  hagyományosan  rögzült

téves adatokat, türelmes kutatásokkal tár fel hiányzó ismereteket. Mindez önmagában is elég

lenne  ahhoz,  hogy  monográfiáját  nélkülözhetetlen  forrásmunkává  tegye.  Ámde  Szállási

doktor  nemcsak  adatok  feltárásához  és  elrendezéséhez  ért,  hanem –  ritkaság  ez  ma  már

történettudósaink körében – megszólaltatásukhoz, sőt életre keltésükhöz is. Látjuk például,

amint a „megkésett (bár tán az lenne a helyesebb szó, hogy »meghosszabbodott«, »tartósult«)

magyar  felvilágosodás”  képviselőjeként  Lenhossék  Mihály  még  mindig  elsőrendűen  nagy

szerepet tulajdonít a gyógyításban a botanikának; látjuk, amint a század derekán Feichtinger

főorvos  együtt  jár  botanizálni  a  derék  dorogi  plébánossal,  Grundl  Ignáccal  „a  flórában

változatos,  gyönyörű  Esztergom  környéki  tájra”.  Gönczy  főorvos  nagyszerű  sebészi

munkájának  és  szívós  kórházfejlesztési  törekvéseinek  ismertetéséből  pedig  megérezzük

hirtelen – jobban, mint vaskos művelődéstörténeti kötetekből – a századforduló magyar vidéki

értelmiségének  szakmai  és  emberi  becsületességét,  azt  a  –  nincs  rá  jobb  szó  –  nemes

magatartást,  amely enyhítette  és  sok helyütt  –  mint  épp az esztergomi koróda esetében –

egyenesen ellensúlyozta a feudális dzsentrivilág tehertételét, s lehetővé tette a magyar vidék

gyors  polgárosodását.  Szállási  doktor  könyvéből  ennek  a  nagy  –  és  persze  nem  csupa

fényekkel tündöklő, de mindenképpen Európa egészével közös – polgárosodási folyamatnak a

részeként ismerjük meg az egészségügy fejlődését; szerves és nélkülözhetetlen részeként.

Ez  a  nagy polgárosodási  (hagyjuk  meg  a  „civilizáció”-nak  ezt  a  régi,  szép  magyar

nevét) folyamat a háttere a mintaszerű helytállásnak, ahogyan Esztergom orvosai a háború

idején viselkedtek. A kórház mellett egy 50 ágyas „fiókkórházat” nyitottak, egy új osztályos



orvossal,  „de  a  nehezebb  esetek  (márpedig  egyre  szaporította  számukat)  igazgató

műtőasztalára kerültek, nappal operált, szinte emberfeletti munkát végzett.” A Kenyérmezőn

felállított fabarakkos fogolytábor orvosparancsnokául Fonyó János nőgyógyászt vezényelték

ki  a fővárosból,  aki szakszerű gondossággal  nemcsak a  fenyegető járványveszélytől  védte

meg  a  foglyokat  s  a  várost,  hanem  1917-ben  országos  szaklapot  indított  Esztergom-

Kenyérmezőről. „A szerény kivitelezésű lap tartalmának színvonala szinte hihetetlen. Pl. a

későbbi Nobel-díjas Hevesy György cikke a radioaktív anyagokról; mekkora energia tartja

össze  az  atomok  csillagrendszerét,  milyen  áthatóképességű  a  gammasugár  stb.  Utána

Semmelweis mellett  a legnagyobb nőgyógyászunk, Tauffer Vilmos professzor értekezett  a

méhrák  rádiummal  való  gyógyításának  kísérleteiről.  Szerzői  között  szerepelnek  még:

Jendrassik  Ernő  professzor,  továbbá  Kubinyi  Pál,  Scipiades  Elemér  és  Frigyesi  József,

mindhárman a nőgyógyászat tanárai lettek.  Fonyó doktor oroszul is  tudott  (vagy itt  tanult

meg),  mert  többször  idéz  a  „Nowoje  Wremja  Medizine”  című folyóiratból.  Saját  lapja  a

Buzárovits-nyomdában készült.  Ez volt  talán a legszínvonalasabb alkalmi szaklapunk,  így

nemcsak  helytörténeti  érdekességű.  Az  ország  legcsöndesebb  helyének  pereméről,  ahol  a

vonat is csak a városon kívül állott meg. És egy járványveszélyes fogolytáborból jelezvén,

hogy szüléssel az élet megy tovább, s beléptünk az atomkorba.”

A  háború,  a  forradalom,  a  békediktátum,  a  tanácsköztársaság,  az  ellenforradalom

cezúrája  megtörte  a  magyar  polgárosodás  lendületét.  Ám  jó  néhány  területen  a  két

világháború közötti nehéz években is hatott tovább. Ide tartozott, éspedig az elsők között, az

egészségügy. A gyógyító munka szakmai színvonala és etikai magatartása azokban a sokféle

gondokkal terhelt és sok tekintetben sötét években jottányival se maradt el a nálunk sokkal de

sokkal  szerencsésebb  s  gazdagabb  országokénál.  És  ez  pontosan  lemérhető  egy  olyan

határszélre került kisváros kórházán, mint az esztergomi.

Gönczy igazgató még idejében maga mellé vette a II. sz. Sebészeti Klinikáról a ragyogó

képességű  Eggenhofer  Bélát,  aki  azután  1933-ban  –  ugyancsak  34  évesen,  mint  egykor

Gönczy – átvette tőle a szikét s a kórházvezetés gondjait.  De idézzük Szállási doktort szó

szerint mert a korra s szerzőre egyaránt szép fényt vet néhány sora: 

„Az Esztergom és Vidéke című lap 1933. október l-jén hírül adta, hogy a Bakay-klinika

látogatásával  megtisztelte  Esztergomot  és  Eggenhofer  Bélát.  A  neves  professzor

kíséretében voltak:  Kubányi  Endre,  a hazai vértranszfúzió úttörője,199 Klimkó Dezső

199 Rex-Kiss  Béla  –  Szabó  Sándor:  A  magyar  vércsoport-szerológia  50  esztendeje.  =  Orvostörténeti
Közlemények. Vol. 62–63. (1971) pp. 160–173.



(később kolozsvári professzor), Prochnow Ferenc és Molnár Béla, valamennyien kiváló

sebészek  lettek.  Bakay  professzor  végignézte  Eggenhofer  osztályát,  majd  este  a

pohárköszöntőjében azt mondta:  »tekintsünk bizalommal a munkája elé, mert amit őt

csinál, azért én is felelős vagyok«.200 Majd Kubányi Endre így folytatta:  »haladjon a

korral,  és  ha  nagyokat  tud  teremteni,  nem  lesznek  irigyek  rá,  hanem  büszkék«.201

Kubányi nem jó prófétának bizonyult.”

Az idézetekben a számok természetesen a forrásokra való hivatkozásokat jelzik, s mivel a

sorok  a  monográfia  58.  oldalán  olvashatók,  jól  megítélhető  belőlük  Szállási  doktor

alapossága.  Az  odavetett  rövid  mondat  –  „nem jó  prófétának  bizonyult”  –  magyarázatát

azonban  csak  oldalakkal  később  találja  meg  az  olvasó;  Szállási  doktornak  el  kell  elébb

beszélnie  Eggenhofer  sikeres  (rendkívüli  „gazdasági  nehézségek”  ellenére  sikeres)

kórházfejlesztő  munkáját,  helytállását  a  (még  az  elsőnél  is  sokkal  szörnyűbb)  második

világháború éveiben, emberfeletti erőfeszítéseit („a szilánkok eltávolításával annyit dolgozott

röntgen alatt, hogy mindkét kezén égési sebek keletkeztek”) a hosszú hónapokra frontvonallá

vált Esztergom kínjainak enyhítéséért, centrális szerepét a lerombolt kórház újjáépítésében, a

megfelelő orvosi kart is beleértve. Csak ezután következhet a rövid mondat megfejtése, újból

egy – 328-as  számú – hivatkozással:  „az  illetékes  minisztérium 1948.  április  1–3.  között

rendkívüli  vizsgálatot rendelt el,  azon alig titkolható céllal,  hogy a háború alatt derekasan

helytálló Eggenhofer Bélát meneszteni kell. Mind a kórház, mind a sebészeti osztály életéről.

Az akkor 49 éves direktornál korra vagy betegségre aligha lehetett hivatkozni. Esztergomban

ő lett a koncepciós perek első áldozata, mert méltatlan mellőzését csak röviddel élte túl.”

Beszámol természetesen Szállási doktor a kórházfejlesztés és az egészségügyi ellátás

sok  szükséges  és  hasznos  részletéről  is;  a  kórház  kitűnő  főorvosi  garnitúrájának  a

kialakulásától a rendelőintézeti hálózat funkcionálásáig. Ezek a részletek azonban többnyire

másutt  is  meglelhetők;  Szállási  doktor  könyvének  eredetisége  és  nélkülözhetetlensége  az

emberi életek fölmutatása és beillesztésük a magyar történelem nagy folyamába. Az például,

ahogyan Gönczy, Eggenhofer vagy a deportálásban elpusztult derék Berényi Zsigmond sorsát

fölvillantja; vagy ahogyan az 1956-os nemzett tragédia helyi következményeit elemzi: 

„…számottevő  kilengések  nem  történtek.  A  kórház  mindvégig  teljesítette  gyógyító

feladatát.  Nagyobb  mérvű  országelhagyásról  nincs  tudomásunk.  Fegyelmi  úton

200 Bakay orvosprofesszor és klinikájának orvosai Esztergomban. = Esztergom és Vidéke 54 (1933) No. 77. (okt.
1.) p. 2. 
201 Uo. 



állásából egyetlen orvost, név szerint Darabos László dermatovenerológus magántanárt

távolították el. Az indoklás elég furcsán hangzik:  »mint munkástanácstag a budapesti

központi vezetőségtől kapott utasítások végrehajtásánál az ellenforradalom célkitűzéseit

szolgálta.«  A fellebbezésekre adott  válaszokból sohasem derült  ki;  mik voltak azok,

amikkel »az ellenforradalom célkitűzéseit szolgálta«. Az egyik válasz pedig egyenesen

»vezetésre  alkalmatlannak« minősítette.  Ez  utóbbi  még  kevésbé  megfogható  vagy

felfogható,  annál  is  inkább,  mert  rövidesen  Tatabányára  került  gondozóvezetői

beosztásba. Még meglepőbb, ha megnézzük, ki hozta az állást felmondó határozatot és

kórházigazgatóként ki hajtotta végre. A felmondó főorvos Nagypataki Gyula volt, 1944

előtt  egy  »nem  éppen  baloldali  lap  szerkesztője«,  orvosőrnagy  minőségben.  A

végrehajtó  igazgató  Gärtner  István,  akinek  magántanár  létére  1945–47  között

Hajduszováton kellett magánorvosként meghúzódnia. Egy kis darab magyar történelem,

három orvos sorsába sűrítve. A kortársak kegyetlen összetartozása egy sajátságos logika

szerint. A tegnapot a mába kompenzálni célként vagy eszközként, illetve az aranynak

vélt  középút  bűvöletében  vállalni  kockázatot.  Darabos  tanárt  azóta  rehabilitálták,

szakmailag  aligha  kellett,  hiszen  nyugdíjasként  ma  is  egy  megyei  mykológiai

laboratórium jó nevű vezetője.”

Darabos  tanárt  azóta  rehabilitálták:  de  a  magyar  történelem „rehabilitálásához”  még  sok,

nagyon sok ilyen írásra lesz szükség, mint a Szállási doktoré. Ilyen szakmailag és erkölcsileg

egyaránt  tiszta  írásra.  A  könyvet  az  Esztergomi  Kórház  adta  ki  és  a  Komárom  Megyei

Nyomda  Vállalat  nyomtatta,  pontosan  és  csinosan,  de  hány  példányban?  Nem  kell  tán

mondani,  hogy  sokkal  szélesebb  körű  megismerést  érdemelne.  De  persze  úgyis  hiába

mondjuk.



TEREMTŐ SOKFÉLESÉG

Juhász Nagy Pál emlékére202

„Miről  lehetne  szó?”  a  fenti  témában,  kezdhetném  Az  eltűnő  sokféleségből  az  1.  fejezet

címével, hogy aztán rávághassam az evidens választ: sokféléről sokféleképpen.

Mindenekelőtt  tán  arról,  hogy  milyen  szépen  odaillik  JNP  abba  a  sorba,  amely

Galileivel,  Descartes-tal,  Pascallal  kezdődően  el  egészen  Ernst  Mayrig,  Rényi  Alfrédig,

Simonyi Károlyig – hogy csak három, JNP szívének kedves mai szerzőt említsek – amely

sorban nem válik el élesen szaktudomány és szépirodalom, s a szerzők egyik-másik művét

boldogabb  országokban  a  nemzeti  próza  kincseiként  tartják  számon.  A  Beszélgetések  az

ökológiáról vagy  a  Természet  és  ember kivételes  műgonddal  megfogalmazott  esszéi,  A

tökéletlenség  és  korlátoltság  dicséretének  (dialógusokkal  és  nyelvi  bravúrokkal  mázsás

szakmai  súlyokat  szinte  játékosan  emelgető  és  dobáló)  SIO  fejezete  a  Dialogo és  az  Il

saggiatore értelmében vett nemzeti irodalom.

De  ugyanígy  lehetne  szó  arról  is,  hogy  milyen  szervesen  szövi  át  az  irodalom,

legfőképpen  a  magyar  irodalom  JNP  műveit,  nem  egyszerűen  idézetek  és  utalások

formájában,  hanem  a  mű  szövegébe  épülten,  az  irodalmi  megfogalmazás  releváns

transzformálásával a tudomány specifikus szférájába. Ahogyan például felhasználja Berzsenyi

sokféleség-metaforáját  vagy egészséges  rendszer-iszonyatának  élményét,  vagy ahogyan  az

„észtanszerűbb volt verse, mint a próza” bolondistóki racionalitásának felvillantásával vaskos

tudományfilozófiai köteteknél pontosabban utal a – nem mondható ki, hogy mire, mert ez az

„észtanszerűbb  volt”  a  lehető  legpontosabb  megfogalmazása,  másként  meg  nem

fogalmazhatósága valaminek, épp attól irodalom, azaz művészet.

Sok mindenről lehetne tehát szó JNP íróságának a keretében, de én itt minderről nem

akarok, nem is tudok beszélni. Sőt, ellentétben Az eltűnő sokféleség 2. fejezetének címével,

még azt se igen tudom megmondani – és semmiképpen se JNP-hez méltó precizitással –, hogy

„Miről lesz szó?”. Csupán azt szeretném – nem megokolni,  még kevésbé „sugallni” vagy

pláne  „üzenni”  –  hanem  csak  eldadogni,  hogy  JNP  sokféleség-képei  emlékeztetnek  –

legalábbis  nyelvi-  vagy  pontosabban  „epharmonia”-szinten  –  az  irodalmi  teremtés  vagy
202 Forrás: Vekerdi László: Teremtő sokféleség. Juhász-Nagy Pál emlékére. = Liget 12 (1999) No. 7. pp. 79–80.
(Elhangzott Juhász Nagy Pál munkásságáról Feltűnő sokféleség címmel rendezett előadóülésen.) 



általában  minden  „új”  megjelenésének-megjelenítésének  szükséges  előfeltételéül  szolgáló

szellemi diverzitásra, az idegen szót többértelműsége, s nem a sokszori ismétlés elkerülése

végett használva itt.

De hiszen szebben elmondja ezt  maga JNP: „»Tündér változatok műhelye  a világ«;

tömörít  egy  alapélményt  (egy  kifejezetten  »darwini  élményt«  is)  Berzsenyi  valószínűleg

utolsó versének egyetlen sora (ami akkortájt íródhatott le, amikor Darwin a világkörüli útjáról

már hazafelé készült; talán partra is szállt).”203 És a vers címe: „A poesis hajdan és most”; s

maga a vers, melynek idézett második sora mintha a „poétai harmonistica” alapjául jelölné ki

a változatosságot. Mindenesetre megjelenik a sor kevéssel elébb a  Gróf Mailáth Jánoshoz

című  Berzsenyi-vers  mindkét  változatában  is:  „Tündér  tükrökben  nyílt  nekem  a  világ.”

Könnyelmű  és  felületes  volna  a  „Tündér  változatok”  és  a  „Tündér  tűk  rökben”

összekapcsolásával a sokféle sokféleség  sokféle szemléletének a szükségességére utalni. Az

efféle redukció épp annyira ellentétes JNP „észtanszerűségével”, mint Darwinéval és Duns

Scotus-éval. 

De a sokféle változatosság sokféle szemléletéből adódó eszme, vagy JNP-sen szólva

„sűrítmény” a diverzitás védő és teremtő erejéről, védő, mert teremtő erejéről mégiscsak ott

vibrál a két nagy Berzsenyi-versben, és JNP-nek a SIO-n érlelt és a SIO-ban feloldódó, de az

ökonómia tükrében is szemlélt képe az elemeikben roppant változatos, elegendően autonóm

részrendszerek lazán kapcsolt  rendszereinek robusztus  stabilitásáról  –  azaz életességéről  –

végül  is  nem ugyanarról  szól  másképpen,  mint  Bibó  István  annyiszor  idézett  és  annyira

elfelejtett „sűrítménye” a szabadság kis köreiről, melyeknek lazán – azaz kellően rugalmas –

kapcsolt  rendszerei  képesek  egyedül  eredményesen  szembeszállni  külső  és  belső

ellenfelekkel; megbirkózni krízisekkel? 

De itt is, akár az evolúciós ökológiában, „amint a »populáció → közösség« irányába

mozgunk, egyre nehezebb lesz érdemben vizsgálhatóvá tenni a »sokféle sokféleség létezik«

állítás  dinamikus  tartalmát;  egyre  bonyolódnak  a  különböző  részfolyamatok  együttes

értelmezésének  feltételei”,204 ami  a  Homo insapienst,  figyelmeztet  rá  ismételten  JNP,

értelmetlenségekre  csábítja,  el  egészen  a  sokféle  sokféleség  értelmének,  sőt

létjogosultságának  a  tagadásáig.  És  nem  éppen  a  különbözőség,  a  sokféle  különbözőség

értelméről; az értelem, a szabadság védelméről is szólt a Gilgames-eposztól napjainkig (vagy

tegnapig?) minden nagy irodalom? 

203 Vö.: Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség. A bioszféra-kutatás egy központi kérdése. Bp., 1993. Scientia. p. 69.
204 Uo. p. 125.



Ebbe  a  sorba  illik  töretlenül  JNP  húszegynehány  éve  írt  „egy  mondat”-a  helyi

diktátorocskák  világdiktátorokéhoz  fogható  veszedelmességéről,  éspedig  nem  egyszerűen

lokális, hanem globális összefüggésekben. Nem utolsósorban úgy, hogy az eltűnő sokféleség

világában még ellenfeleik: is akaratlanul hozzájuk hasonulnak. „Was bleibet, aber stiften die

Dichter”,205 írta 1943-ban megjelent Száz versében az előszó végére Szerb Antal.

205 Tandori Dezső fordításában Hölderlin  Visszaemlékezés című versének utolsó sora: „De ami marad, csak a
költők műve”.


