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A mohácsi csata olyan erős és majdnem öt-
száz éve kitartó traumája a magyar nem-
zeti emlékezetnek, amelynek mindezidáig 
csupán egyetlen kihívója akadt: a trianoni 
területvesztés. Minden korszaknak meg-
volt a maga saját Mohács-képe, amelyhez 
mérhette, és amelyen keresztül értelmez-
hette korának kudarcait. Örök aktualitá-
sát az azóta született megszámlálhatatlan 
mennyiségű tudományos és szépirodalmi, 
valamint képzőművészeti alkotáson túl a 
témáról való – néha csupán utalásokban 
megjelenő – közbeszéd is bizonyítja. 1526. 
augusztus 29. olyan referenciapont, amely 
megkerülhetetlen, akár a trencséni csatá-
ról, akár a világosi fegyverletételről vagy 
az 1954-es labdarúgó világbajnoki döntő-
ben elszenvedett 3:2-es vereségéről – vagy 
bármelyik tetszőleges nemzeti tragédiáról 
– legyen szó. Minden mérhető Mohácshoz! 
Vagy másként fogalmazva: minden kor-
szak megtalálja a saját Mohácsát. Ady hí-
res sorát idézve a tanulmánykötet címe is 
erre az aktualitásra utal, amelyet mi sem 
bizonyít jobban, mint magának a könyv-
nek a megjelenése. A tengernyi Moháccsal 
foglalkozó mű után még mindig van mit 
mondani e témában! 

A konferenciakötet valójában Nemes 
Istvánnak és Tolvaj Balázsnak 2014-ben az 
Orvosi Hetilapban megjelent cikkére adott 
szakértői válasz. A két szombathelyi orvos a 
király holttestének megtalálásával és teme-
tésével kapcsolatos kételyeit foglalta össze 

írásában, amely szenzációként „söpört vé-
gig” a nyomtatott és főleg az online sajtóban. 
Épp ezért a kötet szerkesztőinek nem titkolt 
céljuk, hogy a nagyközönség értelmezési já-
tékterébe is bevonják a tanulmányok által 
felvetett kérdéseket, és megkérdőjelezzenek 
jó pár népszerű, hamis vagy épp szenzáció-
hajhász toposzt. Így aztán a gördülékenyebb 
olvasás kedvéért a tudományos apparátust 
is elhagyták. Ugyanakkor a könyv sokkal 
több puszta ismeretterjesztésnél, s a szak-
mai közönség számára is érdekes adalékok-
kal szolgálhat. Akár további kutatásoknak 
is kiindulópontja lehet az a majdnem száz 
oldalt kitevő függelék, amelynek dokumen-
tumait már részletes lábjegyzetek egészítik 
ki. A mohácsi csatával és annak későbbi 
recepciójával kapcsolatban több dokumen-
tum itt jelent meg először magyar fordítás-
ban. A függelék mögött a témához kapcso-
lódó ajánlott irodalom található, amelyet 
a mohácsi csatához fűződő képmelléklet 
követ. A kötet legvégén pedig angol nyelvű 
összefoglaló, valamint hely- és névmutató 
kapott helyet.

A könyv alcíme is szimbolikus. A ki-
rály halála és temetése egyben az akkori 
Magyar Királyság temetését is jelentette. 
A II. Lajos holtteste és temetése(i) körüli 
bizonytalanságok ugyanakkor fel is pu-
hítják ezt az egyértelmű megfeleltetést 
a két temetés között. A több évtizedes 
szakmai viták kereszttüzében a királyi 
Magyarország sírba szállása épp annyira 

„Nekünk mégis Mohács kell…” 
II. Lajos rejtélyes halála és különböző temetései
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nem egyértelmű, ahogy a halott Lajos ki-
rály temetése(i) sem az(ok). A tizenkét ta-
nulmány kronologikus sorrendet alkot. A 
kötet tematikus tőkesúlyát a király halá-
lával és holttestével foglalkozó hat szöveg 
adja (5–10. tanulmány). Az ezt megelőző 
publikációk a II. Lajos halálához vezető 
eseményeket vezetik fel, míg az ezt köve-
tők, a mohácsi csata európai és magyar 
visszhangját foglalják össze.

Fodor Pál tanulmánya egy bevezető-
nek szánt összefoglalás a mohácsi csata 
későbbi értékeléséről és a kötet témáiról. 
Rámutat azokra az egyoldalú és sokszor 
igazságtalanul leegyszerűsített értelme-
zésekre, amelyek korábban eltorzították 
mind a mohácsi csata előzményeinek, 
mind a mohácsi csatának és következmé-
nyeinek a megítélését. Az előzményekkel 
kapcsolatban rámutat, hogy a 19. századi 
történetírás „alaposan elbánt a Jagellókkal 
és az általuk irányított Magyarországgal” 
(8), és ez a szemlélet jó ideig – a közbeszé-
det tekintve mind a mai napig – megra-
gadt a szakmában is. Azonban felhívja a 
figyelmet arra, hogy a török kor nem a 16. 
században kezdődött, hanem sokkal koráb-
ban, s a folyamatos török agresszió gyöke-
resen átalakította az ország életviszonyait. 
Épp ezért a politikai elit általános hibáz-
tatása feltételezett jellemtelenségei és této-
vasága miatt egy nagyon leegyszerűsített 
megközelítése a problémának. 

A 16. század elejére már olyannyira 
nyomasztóan eltolódtak az erőviszonyok 
az Oszmán Birodalom és a Magyar Király-
ság között (amit az akkori elit is tisztán 
érzékelt), hogy nem merték kockáztatni 
az ország fogyatkozó erőtartalékait. Ha-
bár Hunyadi kudarcai óta a magyar had-
vezetés megpróbált elkerülni minden nyílt 
konfrontációt egy szultáni sereggel, 1526-
ban ezt nem tehette meg. Az utókor pedig 

– Fodor szerint – a mohácsi csatával is 
méltánytalanul bánt el. Erőteljesen hibáz-
tatja azt az általános vélekedést, miszerint 
a csata olyan „kisszerű” esemény lett vol-
na, amely (épp a korábbi gondatlanságok 
miatt) már se nem osztott, se nem szorzott. 
Pedig a 16. századi Európa négy-öt leg-
nagyobb csatája közé sorolható, és hatá-
sait tekintve az egész kelet-európai régió 
erőviszonyait felforgatta. Ugyanakkor a 
szerző szerint az Oszmán Birodalom jövő-
jének szempontjából sem volt egyértelmű 
sikertörténet az ütközet. Fontos hangsú-
lyozni, hogy a közhiedelemmel ellentét-
ben a középkori magyar állam nem szűnt 
meg – pénzügyi, hadügyi és külügyi téren 
korlátozott önállósággal működött tovább. 
A tanulmány szerint viszont a csatának 
sokkal károsabb következménye annak az 
önigazoló és önsajnáló nemzeti énképnek 
a kialakulása, amely a mai napig átjárja a 
magyar társadalmat. Habár egyelőre to-
vábbi érdemleges források nem bukkantak 
fel a csatát illetően, Fodor szerint még min-
dig van mit mondani Mohácsról.

Pálffy Géza cikke a csata vesztesége-
it, valamint rövid és hosszú távú követ-
kezményeit foglalja össze térképekkel és 
táblázatokkal szemléltetve. Ő is hangsú-
lyozza, hogy a hatalmas erőkülönbség 
miatt a csata megnyerésének kevés volt a 
realitása, és ha valami szerencse folytán 
mégis sikerül, hosszabb távon egy (másik) 
Mohács valószínűleg elkerülhetetlen lett 
volna. Elemzésében röviden összefoglal-
ja és számszerűsíti az erőkülönbségeket, 
miközben azt is hozzáteszi, hogy „ennyire 
derekas helytállásra nem sok hasonló pél-
da akadt több mint ezeréves históriánk-
ban” (20). A megsemmisítő katonai vere-
ség hatalmas veszteségeinek fő okát is épp 
ebben az elkeseredett ellenállásban látja: 
az adott helyzetben ugyanis már nem volt 
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hova hátrálni. Az is nagy teljesítmény-
nek számított, hogy a magyar hadvezetés 
– minden nehézség ellenére – képes volt 
felállítani egy ekkora sereget (26–27 ezer 
fő). Ennek méretét jól mutatja, hogy ilyen 
méretű hadsereget csak a francia király, 
a német-római császár vagy Velence volt 
képes mozgósítani ekkoriban. Ennek elle-
nére I. Szülejmán serege mind méretében 
(75–80 ezer fő), mind utánpótlásában és 
technikai felszereltségében óriási fölény-
ben volt, és az ütközet „papírforma” sze-
rint alakult. Ezzel összefüggésben Pálffy 
megpróbál leszámolni azzal a toposszal is, 
amely szerint Szapolyai János szándéko-
san késett volna el a csatából. 

Az ütközet rövid távú következmé-
nyei mindenki előtt ismertek. Az Oszmán 
Birodalom olyan masszív éket vágott az 
ország közepébe (1566-ra az egykori terü-
let 40%-a), amelyet folyamatosan próbált 
egyre szélesebbre nyitni, hogy biztos fel-
vonulási területet biztosítson Bécs felé, 
amelynek eleste nagyon is reális veszély-
nek tűnt, ugyanis még a Habsburgok szü-
lető birodalma is komoly erőhátrányban 
volt a törökökkel szemben. Pálffy is hang-
súlyozza, hogy minden területi veszteség 
ellenére sem szűnt meg a Magyar Király-
ság, ami – a helyzetet tekintve – egyál-
talán nem elhanyagolható eredmény. Sőt, 
a megfogyatkozott területű ország éves 
jövedelme elérte, vagy meg is haladta az 
osztrák és cseh tartományok bevételeit. 

A hosszú távú következmények viszont 
talán még súlyosabbak voltak. A csata és 
Buda 1541-es elveszítése nemcsak a kelet-
közép-európai régió hatalmi és kulturális 
erőviszonyait rajzolták át, hanem az ország 
etnikai viszonyait is, amely végül egészen 
Trianonig kihatott. „Ki kell mondanunk: 
több évszázados kitekintésben 1526/41 sok 
tekintetben radikálisabb változásokat ho-

zott, mint utóbb a trianoni tragédia” (33). 
Végül a szerző a magyar köztudat számára 
is ennek a nyomasztó vereségnek a feldol-
gozását tűzi ki célul bűnbakok, árulók és 
gyilkosok keresgélése nélkül.

Az erőviszonyok kérdéséhez kapcso-
lódik Bárány Attila tanulmánya, amely 
nem osztja azt a „meghonosodott néze-
tet”, mely szerint Magyarországot Európa 
magára hagyta volna a törökkel szemben, 
hiszen több hatalmi tényező is küldött 
pénzsegélyt Mohács előtt. Az írás II. Lajos 
kétségbeesett diplomáciai próbálkozásain 
keresztül ad összefoglaló képet a magyar 
politikai vezetés törekvéseiről, amely vé-
gül már VIII. Henrik angol királytól és III. 
János portugál királytól is segítséget re-
mélt. Főleg frissen feltárt angol diplomá-
ciai források bemutatásával, a tanulmány 
azt állítja, hogy a feltörekvő Angliának 
valóban érdeke volt Magyarország épség-
ben tartása. Röviden összefoglalja Európa 
fő hatalmi törésvonalait. A cognaci liga és 
a német-római császár közötti konfliktus 
pedig, amely – figyelembe véve a szultán 
1515-ös békekötését a Lengyel Királyság-
gal – megmagyarázza a török támadás 
időzítésének tökéletes időpontját is. 

Ebben a helyzetben, vagyis az euró-
pai konfliktus miatt elapadó nyugati se-
gélyek tükrében válik igazán érdekessé 
a magyar diplomácia tapogatózása olyan 
távoli hatalmak irányába, mint Anglia és 
Portugália. Bárány finom detektívmun-
kával, lépésről-lépésre fejti fel a segély-
lyel kapcsolatos diplomáciai, főleg Tho-
mas Wolsey kancellár kezében összefutó 
szálakat, amelyek mögött egy jól kimért 
külpolitikai racionalitás körvonalazódik. 
Habár végül az angol és a portugál király 
is útnak indították a pénzt, azok nem ér-
keztek meg időben. A szerző óvatosan fel-
teszi azt a kérdést is, hogy mi lett volna, 
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ha ezek megérkeznek? Lakonikus válasza: 
semmi különös. Szülejmán ugyanúgy le-
győzte volna a magyar sereget.

A negyedik tanulmánnyal érkezünk el 
magához a csatához. B. Szabó János a király 
személyét helyezi a középpontba és sokban 
finomít az elpuhult, gyáva király hagyo-
mányos képén. Elemzésében a következő 
kérdésekre keresi a választ: Miért volt ott 
egyáltalán a király? Milyen fegyverzetben 
szállt csatába? Mi történt a királyi test-
őrökkel? Ezeket a szerző röviden meg is 
válaszolja a felvonulástól kezdve egészen 
a király meneküléséig. II. Lajost nem va-
lami elkényelmesedett puhányként állítja 
be, hanem olyasvalakiként, aki igaz, hogy 
csatát még messziről sem látott, azonban 
jó fizikumú volt, „remekül lovagolt, ügyes 
volt a fegyverforgatásban, s imádta a lovagi 
tornaviadalokat is” (58). Egy kimondottan 
bátor király képe rajzolódik ki a csata rész-
letesebb leírásánál is, amely szerint végül 
Lajos a hadsereg maradékának egy részét 
merész támadásra vezényelve megpróbálta 
megölni magát I. Szülejmánt. Habár a jani-
csárokon megtört a támadás, így is sikerült 
pár lovasnak a szultán közelébe jutnia, akik 
viszont már kevésnek bizonyultak a nagy 
létszámú testőrség ellen. Ekkor dönthetett a 
király a menekülés mellett, amely II. Lajos 
halálával végződött.

A kötet súlypontjának nevezhető az 
a hat, tematikus alegységet alkotó tanul-
mány, amelyek az autopszia köreit lejtik 
II. Lajos holtteste körül. Először Kasza Pé-
ter és Szebelédi Zsolt aprólékos filológiai 
munkával járják körül a király halálának 
kérdését. Mivel a holttest nincs meg, ezért 
az elemzés középpontjában az egyetlen 
kézzel fogható bizonyíték, a Lajos holt-
testének felkutatására küldött expedíció 
jelentése áll, amelynek két kulcsszerep-
lője Sárffy Ferenc győri várkapitány és 

kanonok, valamint a király halálának 
szemtanúja: Ulrich Czetricz. Kasza Péter, 
„a filológus Dr. Csont” izgalmas detektív-
munkára invitálja az olvasót, amelyben 
– jobb híján – a Sárffy-féle jelentést mint 
corpus delictit boncolgatva, a szövegtest el-
lentmondásosnak tűnő részleteit próbálja 
kibogozni, miközben a levél hitelességé-
nek és datálásának, valamint az expedíció 
idejének a kérdését is körüljárja. Külön ki-
tér a király meggyilkolását felvető össze-
esküvés-elméletekre is. A Lajos halálával 
kapcsolatos, szintén e levélre támaszkodó, 
újra és újra felbukkanó orvosi vélemé-
nyeket az eredeti latin szöveg elemzésé-
vel árnyalja vagy kérdőjelezi meg. Kasza 
vizsgálódásaira mindenképp igaz a Marc 
Blochtól vett idézet, miszerint „ha a tör-
ténelemnek semmi más mentsége nem 
volna, még mindig elmondhatná magáról, 
hogy szórakoztató” (69).

Szebelédi Zsolt tanulmányával nem-
hogy ott folytatja a filológusi munkát, ahol 
Kasza Péter abbahagyta, hanem – úgy tű-
nik – mindketten egymást megerősítve 
és kiegészítve kérnek helyet ugyanannál 
a boncasztalnál. II. Lajos halálának fenn-
maradt szövegtestéből Szebelédi is olyan 
bizonyító erejű szövegmintákat metsz 
ki, amelyek a filológia mikroszkópjának 
lencséje alatt magabiztosan ingatják meg 
a legutóbbi időkig fel-felmerülő orvosi 
elemzéseket. A Sárffy-levél alapján pró-
bálja a szerző a megtalált király (esetleg 
valaki más?) holttestének a szagát, a felis-
merését segítő jeleket (signum), a hirtelen 
elföldelt test elhelyezkedésének mélysé-
gét, az ún. hullaviaszosodást (adipocire) 
megállapítani és egyáltalán, hogy hány 
napos lehetett a holttest. A tetem jó álla-
potának a kérdését (ahogy az előző szerző 
is) a hagiográfiai hagyomány eufémizmu-
sával magyarázza.
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Mindezek után pedig elérkezünk Magyar 
Lóránt Gergely tanulmányához, aki a király 
haláláról igazságügyi orvosszakértőként 
foglalja össze mindazt, ami így majdnem 
500 év múlva tudható. Holttest sajnos neki 
sem jut, így aztán a Sárffy-levelet kiegészít-
ve, pár fennmaradt forrás segítségével pró-
bál orvosszakértői jelentést kiállítani. 
A dokumentumok alapján összegezi, mit 
lehet megállapítani a halál időpontjával, 
okával, a felfedezés körülményeivel, a te-
metés helyével, valamint a megtalált hulla 
állapotával (rothadás, hullaviaszos átalaku-
lás, felázás) kapcsolatban. Szerinte a késői 
hullajelenségek miatti torzulások megne-
hezíthették ugyan az expedíció tagjai szá-
mára a holttest azonosítását, de a királyt oly 
annyira ismerő Czetricz kamarás számára 
ez egyáltalán nem volt lehetetlen, sőt egyér-
telműen azonosíthatta urát. Elemzését azzal 
fejezi be, hogy a rendelkezésünkre álló for-
rások alapján felmerülhet a kétség II. Lajos 
holttestének személyazonosságát illetően, 
azonban ez a kétely se nem bizonyítható, se 
ki nem zárható teljesen.

A következő két tanulmány a király 
temetésének rejtélyét vizsgálgatja. Először 
a holttest helyének, vagyis hiányának a 
kérdését tekinti át Rácz Piroska a székes-
fehérvári királyi bazilika csontmaradvá-
nyairól szóló összesítő cikkében. Habár a 
források egy része szerint ide lett eltemet-
ve a király, „a csontmaradványok között 
nincs olyan, amelyik – akár csak feltéte-
lesen is – összefüggésbe hozható lenne II. 
Lajos személyével” (121). Ugyanakkor a 
koponyák alapján több rekonstruált arc is 
látható a tanulmány képmellékletein, kö-
zöttük III. Béla királynak és feleségének, 
Châtillon Annának a portréja.

A másik temetéssel foglalkozó cikk 
Farkas Gábor Farkas tanulmánya, aki 
röviden összefoglalja a király halálával 

kapcsolatos híradásokat és elméleteket 
egészen a két szombathelyi orvos 2014-es 
cikkéig. Farkas is sorra veszi a fennma-
radt jelentések és levelek alapján a Lajos 
holtteste és temetése körüli kérdéseket, 
ellentmondásokat. Felismerhető volt-e az 
expedíció tagjai számára a király? Miért 
nem írtak általában a király „deformitá-
sáról”, ami alapján könnyen lehetett volna 
agnoszkálni? De mennyi idő telhetett el 
halála és temetése között? Milyen mélyen 
volt a hulla, amikor Czetriczék megtalál-
ták? Kitér a fogak azonosításának a jelen-
tőségére, valamint a hullaviaszosodás és 
bűz kérdésére. Tényleg levágták a magyar 
király fejét, hogy Isztambulba szállítsák? 
A Sárffy-féle expedíció utáni, 1526 nov-
ember 9-i fehérvári temetésen kik látták a 
holttestet, és az még felismerhető állapot-
ban volt-e? Feszegeti a királygyilkosság 
kérdését is. Tényleg Szülejmán temettette 
el a királyt? Esetleg nem is Fehérváron, 
hanem a dunaszekcsői Angyalok kápol-
nájában? Az 1527. novemberi újrateme-
tésről és Lajos király megtalált medáljá-
ról, valamint pecsétgyűrűjéről is szót ejt. 
Végül Farkas – egy 2015-ös blogbejegyzés 
„kerek” királytörténetének fejtegetéseire 
utalva – azzal zárja tanulmányát, hogy 
nekünk tényleg kell még mindig Mohács, 
„és úgy tűnik, hogy a szó legszebb értel-
mében megint megkaptuk” (138).

Magyar László Andrást is a „miben 
halt meg II. Lajos király” kérdés foglal-
koztatja. A korabeli jelentéseket és egyéb 
forrásokat ő is átfutja röviden. A gyilkos-
ság „látszólag megalapozott” elméletére 
is kitér, miközben hangsúlyozza, hogy a 
király halálának forrásaként mindenki 
azt az egyetlen másodkézből való beszá-
molót, a Sárffy-féle levelet használta fel a 
későbbiekben. És hiába volt szemtanúja a 
csatának Brodarics István, művében a ki-
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rály haláláról ő is csak Czetriczen keresz-
tül írhatott. Így aztán Lajos halála min-
denképpen kérdéseket vet fel, amelyeket 
– úgy tűnik – egyelőre nem is lehet meg-
válaszolni. „A szemtanúkkal és a későbbi 
szerzőkkel tehát nagyjából úgy állunk, 
mint Akutagava A vihar kapujában című 
regényének vándora a szamuráj halálával 
kapcsolatban” (141): az egyetlen igazságot 
elhomályosítja az egyes emberek emléke-
zete, amelyet átláthatatlanná torzítanak 
félelmeik, érdekeik és vágyaik. A szerző 
a király halálához vezető okok egyikét 
viszont épp az elkényeztetett és puhány 
királyi ficsúr fizikumában látja. Végül a 
holttest elemzése után Magyar is csupán 
annyit tud válaszolni a címben felvetett 
kérdésre, hogy Lajos páncélban halt meg.

A majdnem száz oldalra terjedő 
autopszia után a kötet két utolsó tanul-
mánya az utókor korai és távolabbi vissz-
hangjaira reflektál. Seláf Levente írása 
a csata kortárs visszhangjait tekinti át 
a német tudósító énekeken (historische-
politische Ereignisdichtung) keresztül. A ki-
rály holttestének hiánya mintha szimboli-
kusan a Mohácsról szóló magyar históriás 
énekek hiányát tükrözné. Ez az érthetet-
len és megmagyarázhatatlan űr a magyar 
irodalomtörténet egyik rejtélye. Abban 
a pár sorban, amelyet a 16–17. században 
szenteltek a csatának, akár azt is össze le-
hetne foglalni, ami Lajos haláláról tudha-
tó. Viszont fennmaradt hat német nyelvű 
verses tudósítás is, amelyet Seláf három 
tematikus párra oszt: a csata leírásaira, a 
király siratásaira, és az özvegy Mária ki-
rályné szájába adott helyzetdalokra. Csak 
a legkorábbinak ismerjük a szerzőjét: Mert 
Sporer, akihez saját bevallása szerint már 
szeptember 13-án eljutott a csatavesztés 
híre. A tanulmányíró tömör és lényegre 
törő filológiai és verstani elemzéssel ösz-

szegzi a tudnivalókat a költeményekről, 
s megállapítja, hogy a korabeli európai 
közvélemény az egyik legfontosabb és 
legtragikusabb eseményként tekintett a 
mohácsi csatára. 

A kötetet Csorba Dávid historiográfiai 
tanulmánya zárja, amely hosszabb távú, 
ívesebb röppályát leírva tekinti át a több 
évszázadon át gyűrűző nagy Mohács-el-
beszélés újrafogalmazásainak, koncep-
ciógyártásainak és toposzképződésének a 
dinamikáját. A fél évezredet átölelő tömör 
összefoglalás – ha csak említés szinten is 
– kitér a Mohács-felfogás minden lehetsé-
ges megjelenési szintjére: a hitvitázó pré-
dikátorok felekezeti narrációba csomagolt 
vádjaira, a felvilágosodás kori jezsuita 
történetírók forrásmunkáira, a reformkor 
szinte kötelező sorstémájára, a 20. század 
számtalan emlékkötetére és regényfel-
dolgozására, szobor- és emléktábla-állí-
tásokra, kiállításokra, az évszázadokat 
átkaroló nyilvános politikai beszédekre, 
a köznapok humorára, a popzenére, ma-
napság pedig az online média fórumainak 
és blogjainak világára. Mert amennyire 
a magyar ember ért a focihoz, legalább 
annyira ért Mohácshoz is! Hiszen a köz-
beszédbeli sportkritikákhoz ugyanúgy 
nem kell különleges focitudás, ahogy a 
„Több is veszett Mohácsnál!” közmondás 
optimizmusához (vagy épp a „Nekünk 
Mohács kell” pesszimizmusához) sem kell 
hadtörténésznek lenni a kockás abroszok 
és összecsattanó söröskorsók körüli kom-
munikációs térben. Amire igazán szükség 
van, az egy erős érzelmi felindulás! 

Mivel azonban a téma befoghatatlanul 
óriási, Csorba kijelöli a még így is túl tágas 
határokat, és II. Lajos halálának megjelení-
tésére tesz kísérletet a 19. századi magyar 
romantikus történelmi festészet példáin 
keresztül. A tanulmány legvégén a szerző 
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megpróbálja meghatározni azokat a reto-
rikai-logikai és érvelési, valamint narratív 
kontextuális kereteket, amelyeket minden 
Mohács-vita előtt érdemes lenne tisztázni. 
Ha ez megtörténik, akkor lehet terméke-
nyen ütköztetni az adatokat és azok értel-
mezéseit. Az egész írás tulajdonképpen 
ezeknek a felvonultatása és seregszemléje, 
amellyel a háta mögött végül hat pontban 
foglalja össze a király haláláról való dis-
kurzus problémáját. Merthogy hiányzik a 
holttest, az antropológia és a klinikai pato-
lógia is csupán szöveggel rendelkezik csont 
és szövet helyett. Tehát ugyanannyi maradt 
nekik is, mint a történésznek, filológusnak 
vagy bárki másnak. De még szövegforrás-
ból is kevés akad, és azoknak a nagy része 
is a legfontosabb dokumentumra, a Sárffy-
féle jelentésre vezethető vissza, amely vi-
szont inkább irodalom- és művelődéstör-
téneti forrás. Így hát a történettudomány 
is csupán erősen megokolható feltevések 

között tapogatózik. Mivel mára a királyi 
ékszereknek és sírmellékleteknek is nyoma 
veszett, azokat sem lehet kivallatni. Annyi 
bizonyos, hogy a király meghalt és eltemet-
ték; minden más részlet homályban maradt. 
Lajos halála a temetés után történeti érte-
lemben érdektelenné is vált, cserébe viszont 
feltámadt közben az irodalom és művészeti 
fikció különböző szintjein. Ez a kapu pedig 
mind a mai napig szélesre tárva várja, hogy 
belépjenek rajta. 

Épp ahogy Fodor Pál ígérte a kötet ele-
jén, tényleg érdemes újra és újra nekifut-
ni Mohácsnak, mert még mindig van mit 
mondani róla, s megéri tovább fonni en-
nek a most már epikus méretűvé dagadt 
szőttesnek a szálait. Talán ez a könyv is 
segít majd abban, hogy kicsit árnyaltabb 
és mélyebb diskurzus szülessen a szak-
mán túl is.

Molnár Dávid

A két Zrínyi Miklós életművének kutatása 
az utóbbi másfél évtizedben impozáns ered-
ményeket mutatott fel. Ehhez az évfordulók 
alkalmai is hozzájárultak, ennél is jelentő-
sebb azonban az a nemzetközi érdeklődés 
és együttműködés, amely több fórumon is 
tapasztalható volt. Főként a horvát és német 
nyelven megjelenő impozáns konferencia-
kötetek járultak hozzá a Zrínyiek sokrétű 
– és az eddiginél árnyaltabb – bemutatá-
sához, európai jelentőségük tudományos 

alaposságú megfogalmazásához (Militia 
et Litterae. Die beiden Nikolaus Zrínyi und 
Europa, hgg. von Wilhelm Kühlmann und 
Gábor Tüskés unter Mitarbeit von Sándor 
Bene [Tübingen: Niemeyer, 2009]; Susreti 
dviju kultúra. Obitelj Zrinski u hrvatskoj i 
madarskoj povijesti, ured. Sándor Bene, Gá-
bor Hausner, Zoran Ladić [Zagreb: Matica 
hrvatska, 2012]).

Megjelent a Szigeti veszedelem francia 
átültetése is (La Zrinyiade ou Le Péril di Szi-

Határok fölött. Tanulmányok a költő, katona, államférfi 
Zrínyi Miklósról

 
Szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Budapest, MTA Bölcsé-
szettudományi Kutatóközpont, 2017, 563 l.
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get. Épopée baroque du XVIIe siécle, trad. et 
notes de Jean-Louis Vallin, postf. de Far-
kas Gábor Kiss [Villeneuve d’Asc: Presses 
Universitaires du Septentrion, 2015]), így 
most már a korábbi német és angol ver-
zióval együtt épülhetnek be a kora újkori 
irodalom nemzetközi panorámájába és 
annak kutatásába a 17. századi magyar 
eposz tanulságai és értékei. Mindezeken 
túl hosszan sorolhatók lennének még a 
politika- és hadtörténet, a genealógia, a 
régészet és a művészettörténet újabb hoz-
zájárulásai a Zrínyiek koráról kialakított 
összkép teljessé tételéhez.

Ennek a fellendülőben lévő kutató-
munkának kiemelkedő jelentőségű ál-
lomása volt a költő Zrínyi Miklós halá-
lának 350. évfordulóján, 2014. november 
18–20-án Budapesten, az MTA Bölcsészet-
tudományi Kutatóközpontja, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézete ál-
tal rendezett interdiszciplináris konfe-
rencia. A nemzetközi tanácskozás a po-
litikatörténettől a hadművészeten át az 
irodalomtörténetig minden aspektusból 
számba vette a legújabb eredményeket, 
s az előadások immár szerkesztett válto-
zatban, impozáns tanulmánygyűjtemény 
formájában is napvilágot láttak, Határok 
fölött címmel. Az alábbiakban a kötetnek 
elsősorban irodalomtörténeti vagy azzal 
érintkező témáit és újdonságait igyek-
szünk számba venni, a társdiszciplínák 
eredményeinek szemlézése és kompetens 
méltatása nyilvánvalóan azok szakmai 
fórumain fog megtörténni. 

A kötet címe pontosan és szemlélete-
sen fejezi ki a Zrínyi-kutatások jelenlegi 
pozícióját: valóban átlép az etnikai-nyel-
vi, politikai, hadtörténeti, földrajzi és iro-
dalmi műfajtörténeti határokon az a tu-
dományos megközelítés, az a vizsgálódási 

metódus, amelynek ez a most méltatandó 
kötet kiváló illusztrációja. Miként arra 
a bevezetésben Fodor Pál utalt: a konfe-
rencia „új szintézisben egyesítette az egy-
másról eddig is tudó, ám mégis különböző 
diszciplináris keretekben folytatott Zrí-
nyi-kutatásokat, vagyis éppúgy a határo-
kat kívánta átlépni, ahogy Zrínyi maga is 
tette” (9). 

A kötet szemléletmódjának előzmé-
nyeként leginkább R. Várkonyi Ágnes 
munkáját említhetjük; érthető, hogy a 
szerkesztők a kötetet az ő emlékének 
ajánlják. A témakör egyik legnagyobb 
hatású kutatója „Európa Zrínyijét” tár-
gyalta, arról a költő-politikus-hadvezérről 
szólt, aki nem csupán a Kárpát-mednce 
vagy épp a Habsburg Monarchia törté-
netének volt meghatározó személyisége, 
hanem a kontinens „egyetemes játékteré-
ben” mozgott, aktivitásának hatása Lon-
dontól Isztambulig, Zágrábtól Regensbur-
gig érezhető volt „a magyar romlásnak 
századában”. Ezt a nézőpontot, a nemzet-
közi kontextusra irányuló fokozott figyel-
met fedezhetjük fel a mostani tanulmány-
gyűjtemény írásainak többségében. 

A harmincegy tanulmányt a szerkesz-
tők hat nagyobb tematikus egységben 
rendezték el.  Ezek áttekintésével és mos-
tani méltatásával remélhetőleg sikerül ér-
zékeltetnünk a kutatások sokszínűségét, 
interdiszciplináris jellegét, noha rövid 
szemlénk elsősorban az irodalomtörténeti 
szempontot tudja csak valamelyes részle-
tességgel követni. 

A tanulmányok első blokkja azokat a 
paradigmákat igyekezett kijelölni, ame-
lyek meghatározták az életmű kereteit. 
Látványosan is a „határok fölöttiség” je-
gyében készült az első tanulmány, amely 
a „politikus, katona és költő-író Zrínyi 
Miklós” egyéniségének összetevőit veszi 
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górcső alá, azaz különböző „lojalitásait 
és identitásait” tekinti át. Pálffy Géza a 
történész szemszögéből érthető módon 
érvel amellett, hogy ebben a sokoldalú 
személyiségben a politikus/államférfi 
szerepe a meghatározó, az elsődleges, s 
ezt az ismert önvallomás is támogathat-
ja: „az én professiom avagy mesterségem 
nem az Poesis, hanem nagyob, s jobb or-
szágunk szolgálatjára annál…”. Ez a kije-
lentés azonban további eszmecserék és ér-
telmezések tárgya lehet, mivel a modern 
kutatás egyértelmű álláspontja szerint a 
Syrena kötet szerzője évszázadának első 
számú literátora volt, eposzával, lírájával 
és prózájával egyaránt maradandót alko-
tott, ezzel szemben viszont politikai téren 
– kiváló felkészültsége ellenére – nem 
érhetett el átütő sikert a korszak kedve-
zőtlen körülményei között. Katonaként 
is inkább ilyen tárgyú értekezései (azaz 
írói kvalitásai) révén írta be nevét a had-
tudomány történetébe, mintsem csatatéri 
sikerei révén. Lehet tehát a továbbiakban 
is mérlegelni identitásainak és lojalitási-
nak rangsorát, ehhez a nyitó tanulmány 
jó alapot ad. Célszerű lenne viszont eh-
hez az „identitástudat” (azaz a „reflektált 
identitás”) fogalmát is alkalmazni, nem 
mindegy ugyanis, hogy az önértelme-
zés aspektusait hogyan, mikor és milyen 
arányban juttatta érvényre maga a szerző.

Tovább árnyalja a paradigmatikus 
összképet Monok István könyvtörténeti 
áttekintése, amely arra hívja fel a figyel-
met, hogy a Bibliotheca Zriniana könyv-
jegyzékének szakszerű kiadása (1991) után 
is bőven van tennivalója a könyvállomány 
kutatóinak. Mivel nem öröklött családi 
könyvtárról van szó, hanem jórészt tu-
datos beszerzésekről, így a gyarapítás a 
tulajdonos eszmetörténeti orientációjáról, 
szellemi kapcsolatairól, a kor olvasói szo-

kásairól is értékes információkat ad, ezek 
további regisztrálása és értékelése még 
hátravan. A korszak többi főúri könyv-
tárának állományával történő összevetés 
ugyancsak kirajzolhat még olyan voná-
sokat, amelyek csak erre a könyvtárra jel-
lemzők.

A kötet egyik legterjedelmesebb tanul-
mányában Bene Sándor több újdonsággal 
is szolgál a Syrena kötet kompozíciójának 
elemzése során. A szirének szerepének, 
allegorikus-emblematikus megjeleníté-
sük változatainak vizsgálatából kiindul-
va, a földrajzi szempontot is érvényesítve 
jut arra a következtetésre, hogy az adriai 
térségben, a Mediterráneumban többfé-
leképp is értelmezhető szimbolikus je-
lentést hordoztak. Más volt a jelentésük 
a magyar, illetve a horvát kontextusban, 
a Zrínyi Péter-féle változat (Adrianszkoga 
mora Sirena, Velence, 1660) révén párhu-
zamos nemzeti narratívák alakultak ki. 
A horvát szakirodalom beható ismerete 
alapján Bene egyrészt Gundulić-hatást, 
másrészt a horvát népköltészet ihlető 
erejét mutatja ki a horvát kötet kapcsán, 
s ezzel általánosabb értelemben is az iro-
dalom szimbolikus térfoglalási lehetősé-
gének az esettanulmányát vázolja fel. De 
ezen túl a Syrena egyik régóta vizsgált 
kérdését is újból felveti, amikor arra kér-
dez rá: miképpen működhet az eposz lírai 
kontextusban? Válasza szerint narratív 
lírai kompozícióról van szó, „a megvál-
tódás- (vagy önmegváltás-) történetnek” 
a megalkotásáról, a lírai darabok pedig 
„a főszereplő alak- és névváltásaival egy 
lélek fejlődésének állomásait rajzolják ki” 
(49). Nem kell tehát biografikus megfele-
léseket keresni a kötet egyes darabjaiban, 
mivel azok a barokk korszak szimbólum-
rendszerének és mitologikus párhuzama-
inak keretében értelmezhetők, a két költő 
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(Miklós és Péter) ebben a kulturális hori-
zontban, az Adria-parti  világ  szellemi 
környezetében eszmélkedett.

A kötet második tematikus blokkja a re-
cepció és a kutatás irányait tekinti át. Rész-
letes értékelést kapunk itt az irodalomtörté-
neti vizsgálódások elmúlt fél évszázadáról, 
a Klaniczay-monográfiától (1964) kezdve 
a 2014-ig terjedő időszakról (Orlovszky 
Géza), a Zrínyi-próza egyetemes hadtu-
dományi jelentőségéről (Hausner Gábor), 
a Zrínyi-emlékezetről az 1848-as szabad-
ságharc idején (Hermann Róbert), a kép-
zőművészeti recepcióról (Tüskés Anna) és 
egy prímási követutasításról Zrínyi érde-
kében (Tusor Péter). A tanulmányok közös 
törekvése, hogy az utókor Zrínyi-képének 
alakulását – tudományban, művészetben, 
politikában, hadvezetésben egyaránt – az 
adott körülmények és eszmetörténeti ko-
ordináták között kövessék nyomon, s az 
időben változó emlékezeti elemek révén 
megrajzolják a recepció fontosabb irányait. 
A Zrínyi-emlékezet történetére vonatkozó 
ismereteinket nyilvánvalóan jelentéke-
nyen bővíteni fogja az a legújabban megje-
lent kötet, amelyik a német irodalomnak a 
szigeti várvédőre vonatkozó szövegeit tel-
jes terjedelemben közreadja, a drámákat és 
az elbeszélő szövegeket egyaránt („Zrínyi, 
Zriny, Zrinski”. Szigetvár német–magyar em-
lékezete 1790–1826, s. a. r. Kovács Kálmán 
[Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 
2017], Csokonai Könyvtár – Források, 18).

A horvát kontextus érthető módon 
önálló blokkot alkot a tanulmánygyűjte-
ményben. Szó esik itt a család eredetéről, 
házasodási és identitásépítési stratégiá-
jukról, politikai és társadalmi pozícióju-
kat erősítő törekvéseikről (Damir Karbić), 
az Erdődyekhez fűződő változatos viszo-
nyukról (Varga Szabolcs), a báni tisztség 
és katonai szerep vállalásáról (Kincses 

Katalin Mária), valamint a család emléke-
zetéről az újabb kori horvát történetírás-
ban (Sokcsevits Dénes). Míg ez a négy írás 
a magyar–horvát közös történelemben 
mutatkozó érintkezési pontokat tárgyal-
ja, addig a következő témacsoport már a 
szélesebb kontextusban, európai össze-
függések között veszi górcső alá a család 
történetét. A négy ország határvidékének 
történeti viszonyait mutatja be az egyik 
tanulmány, a másik a hadvezér és állam-
férfi Zrínyi Miklós Német-római Biroda-
lomban terjedő hírnevét elemzi, de szó 
esik a hadvezér francia kapcsolatairól és 
Zrínyi János csehországi pályafutásáról 
is. Az utóbbi a szigetvári hősnek 1565-ben 
született fia volt, akit özvegy anyja, Eva 
von Rosenberg nevelt fel, s így ő is példá-
ja  annak, hogy a  Habsburg Monarchia 
arisztokráciájának kapcsolati hálózata 
határokon átívelő jelleget öltött a kora új-
korban.

A Hadtudomány, hadvezetés, politika – 
Zrínyi a katona című fejezet alkotja a kötet 
legterjedelmesebb tömbjét. A nyolc tanul-
mány az európai hadügy kontextusában 
vizsgálja Zrínyi katonai hírnevét, Zrínyi-
Újvár stratégiai jelentőségét, képet kapunk 
az ott folyó aktuális régészeti ásatásokról, 
műszeres feltárásokról, egy tanulmány 
pedig Zrínyit mint a modern kori magyar 
katonaeszményt mutatja be. Ezekről a ta-
nulmányokról nyilvánvalóan a hadtörté-
net kompetens szakemberei fognak részle-
tezően szólni a megfelelő fórumokon.

A kötet záró egysége az irodalomtörté-
nészek munkáit tartalmazza. Az ide sorolt 
hét tanulmány mindegyike olyan területét 
vizsgálja az életműnek, amelyről idáig ke-
vés szó esett vagy éppen módosítást igé-
nyel a korábbi álláspont. Förköli Gábor Zrí-
nyi prózája és a közhelyek retorikája címmel 
lényegében az író szövegszervezési eljárá-
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saira kérdez rá, arra keres választ, hogy 
a gazdag műveltséganyag, olvasottság 
milyen tudomány-rendszerezési elv révén 
vált eszmetörténeti produktummá, mikép-
pen működött az inventio és a dispositio a 
prózai művek létrejöttében. Szemléletes 
példát olvashatunk itt többek között arról, 
hogy a történelmi exemplumokat a kato-
nai traktátusok szerzője miképpen szőtte 
össze a saját gyakorlati harctéri tapaszta-
lataival, miképpen mérlegelte a kivételes 
esetekben történő hadvezéri döntés jelen-
tőségét, hogyan vetette egybe a hősiesség 
erényét és az ésszerű óvatosság követelmé-
nyét az aforizmákon alapuló véleményal-
kotása során.

Korántsem hagyományos vizsgálati 
metódust választott Kecskeméti Gábor, 
aki értekezésének kiinduló pontjaként 
a Zrínyi-könyvtár egy szembeötlő hiá-
nyosságának magyarázatára kérdezett 
rá. Hiányoznak ugyanis a párját ritkító-
an gazdag bibliotékából azok az alapvető 
olvasmányok (Cornelius Nepos, Cicero), 
azok a tankönyvek, praeceptumok, ame-
lyeknek bizonyosan szerepelniük kellett 
a fiatal főúr kiképzésében.  A tanulmány 
írójának felfedezése, hogy mégis van a 
könyvállományban olyan tétel, amely ide 
sorolható: Nicolaus Vernulaeus szónok-
latgyűjteményének (Orationes) ugyanis 
volt olyan 1619-es kiadása, amely  kifeje-
zetten tanulmányi céllal készült, ráadásul 
az Áfium nyitó exemplumának is mintája 
lehetett, a könyvtár jegyzékén pedig van 
olyan, azóta elveszett tétel (A Bibliotheca 
Zriiniana története és állománya, kiad. 
Hausner Gábor, Klaniczay Tibor, Kovács 
Sándor Iván, Monok István, Orlovszky 
Géza [Budapest: Argumentum–Zrínyi, 
1991], 309, kat. 368. sz.), amely ezzel azo-
nosítható. A leuveni professzor ebben az 
összeállításban az ékesszólásról is számos 

olyan szentenciát közöl, amelyiket később 
az Áfiumban vagy a Vitéz hadnagyban ta-
lálunk meg, jogos tehát a feltételezés hogy 
az ifjú Zrínyi eszmélkedésében – leg-
alábbis a gimnáziumi tananyag szintjén – 
jelen lehetett az ő műve. A továbbiakban 
Kecskeméti a Vitnyédi-könyvtárral való 
csereaktusok jelentőségére figyelmeztet, s 
az onnan a Zrínyiekhez kerülő könyvek 
hatásával is valószínűsíti a németországi 
államelméleti gondolkodás egyes eleme-
inek beszüremkedését a hozzájuk hason-
ló gondolatokat, excepcionalista elveket 
megfogalmazó Zrínyi eszmevilágába.

Szörényi László tanulmánya a VIII. 
Orbán pápa által a „serdületlen ifjúként 
Rómában” járó Zrínyi Miklósnak adomá-
nyozott reprezentatív kötetet, a Poemata 
(Antwerpen, 1634) című latin versgyűj-
teményt mutatja be a korábbi ismere-
teinket bőségesen gyarapítva. Felhívja 
figyelmet a verselő egyházfőnek, Maffeo 
Barberininek az antimarinizmusára, a 
mérsékelt retorikát igenlő, de a túlburján-
zó erotikát elutasító poétikai elvére. En-
nek ékes példája a programadó költemény, 
amely a megszemélyesített Költészet ne-
vében követeli a poézis ősi ékességének 
és eredeti szépségének helyreállítását, s a 
költőt „a buja kalandok” megéneklése he-
lyett krisztianizált témák feldolgozására 
buzdítja. Többek között ebben is felfedezi 
a tanulmány szerzője a Zrínyire gyako-
rolt hatást, amely leginkább a Feszületre 
című költeményben érhető tetten.

Nagy Levente azt a kérdést vetette 
fel, hogy van-e túlvilágjárás a Syrena kö-
tetben. Merthogy – mint írja – „minden 
valamirevaló eposzban” van efféle csodás 
elem, amely a főhős próbatétele, beavatá-
sa, valamilyen titkos tudással történő fel-
ruházása. Fejtegetése szerint az eposzban 
fordított túlvilágjárás van: nem a főhős jut 
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el a transzcendentális világba, hanem an-
nak lakói jelennek meg a földi szférában, 
fúriák, angyalok, ördögök szólnak bele az 
evilágban történt eseményekbe, vagy ép-
pen a feszület „hajol le” pártfogoltjához. 
Pokoljárás van viszont az Orpheusz és Eu-
ridiké-ciklusban, a továbbiakban a tanul-
mány ennek a mitológiai párnak a szer-
zői önreprezentációs jelentését tételezi, 
s ennek kapcsán cáfolja az első feleségét 
halálba űző Zrínyiről kialakított legendát.

Laczházi Gyula a Szigeti veszedelem 
regényességéről fejtette ki megfigyelése-
it. A modern regényelméletek (Lukács, 
Bahtyin) felől veszi górcső alá a Syrena 
kompozícióját, s abban az eposz szerepét. 
Az epizódok, az egyéni sorsok, a szubjek-
tív elbeszélői reflexiók jelenlétét egyaránt 
a regényesség irányába mutató elemként 
értelmezi, valamint a szenvedély és a rá-
ció közötti feszültség jeleit is regisztrálja. 
Ezzel részleteiben is megerősíti Szörényi 
László korábbi frappáns megfogalmazá-
sát, miszerint „az eposz antidotum a sze-
relemre”, heroizmusa a szerelemtől való 
elszakadást is jelenti, a kötet pedig szám-
vetés, lírai életvonal fiktív megalkotása. 
A költői életmű egységként történő szem-
lélete itt is új megállapításhoz vezetett, 
mivel a szerző meggyőző érvelése szerint 
„a lelki fejlődésnek a Syrena kötetben ki-
bontakozó rajza Zrínyi kötetét is a regé-
nyekkel rokonítja” (483).

Ismét újabb nézőpont jut érvényre 
Amedeo di Francesco tanulmányában, 
amely az eposznak a törökökről kialakított 
képét tette mérlegre. Fejtegetésének újdon-
sága, hogy nem a korábban szokásos külső-
ségekre (keleti öltözetek, fegyverek, ételek, 
szokások) irányította figyelmét, hanem a 
török táborra mint az eposz egyik fontos 
szereplőjére, a narráció strukturáló ele-
mére tekintett. Árnyalt képet kapunk így 

tőle, Szulimán szultán például nem csupán 
mint kegyetlen és vérszomjas hódító áll 
így előttünk, hanem mint tragikus hős, aki 
győzelmet arat ugyan, de ez egyben a ha-
lálát is jelenti. A szerencse (fortuna, fatum, 
providencia, sors) fogalmának sokrétű 
korabeli értelmezését tartja a szerző szem 
előtt, ennek révén tudja az eposz eszmei-
ségének fontos vonásait láttatni. Ellenvilá-
gok megjelenítésére hívja fel a figyelmet, 
a szerelem is kétarcú Cumilla és Delimán 
kapcsolatának ábrázolásában, s ellentétes 
pólusok villannak fel a katonai felkészült-
ség tekintetében is.

Az irodalomtörténeti fejegetések sorát 
Borián Elréd értekezése zárja a Feszületre 
című vers kultúrtörténeti és kötetkompo-
zícióból kiinduló értelmezésével. Ennek 
már első mondata igen fontos megállapí-
tás, mely szerint „Zrínyi Miklós egyszer-
re volt örököse a katolikus és a protestáns 
kultúrkincsnek” (503). Az elemzett költe-
mény értelmezése alá is támasztja ezt a 
megfigyelést: az egyéni érdem és az isteni 
kegyelem viszonya, a magyarság bűnös-
sége és a megbocsátás gesztusa közös té-
mája volt a keresztény felekezeteknek még 
akkor is, ha erről vitákat folytattak. A köl-
teményt a Syrena kötet kompozíciójában 
elfoglalt helye alapján a szerző meggyő-
ző érveléssel illeszti be a lírai számadás 
keretébe, azt is hangsúlyozva ezzel, hogy 
a téma korábbi liturgikus szerepe itt már 
nincs meg, új pozíciót jelölt ki számára a 
narratív keret.

Valamennyi tanulmány közös vonása 
az összehasonlító szempont érvényesíté-
se, a „határokon átívelő” jelenségeknek 
a korábbiaknál elmélyültebb, a szellemi 
környezetet szélesebben értelmező szám-
ba vétele. Olyan részletek mélyebb össze-
függéseit tárják fel, amelyek az összképet 
gazdagítják. A tanulmányok használatát 
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azonban jelentősen megkönnyítette vol-
na egy személynévmutató, ez sajnálatos 
módon hiányzik. A kötet végére illesztett 
képanyag viszont rendkívül értékes, sze-
rencsés kiegészítése a szöveges fejtegeté-
seknek. Ez részben a recepciótörténethez 
kapcsolódik a Zrínyi-emlékhelyek, ké-
pek és szobrok bemutatásával, részben a 
Zrínyi-Újváron folyó ásatások folyamatát, 
régészeti leleteit, műszeres feltárásának 

részleteit, térképészeti munkáit  tanulmá-
nyozhatjuk a fotók révén. Mindez együt-
tesen azt jelenti, hogy a kötet eredményei, 
új megállapításai és felvetett kérdései 
egyaránt megkerülhetetlenek lesznek 
a további kutatásokban, s nem csupán a 
Zrínyi-szakirodalomban, de a korszak 
összképének árnyalt bemutatása során is. 

Bitskey István

„Hazánk tudósai”-nak egy rangos cso-
portja valóban könyvet szentelt Arany 
„nagy nevének” (az eredeti verses fel-
szólítás Arany részéről Széchenyi élet-
művének tudományos feldolgozására 
ösztönzött, tehát e mostani kötet címe a 
Széchenyi emlékezetéből való), méghozzá 
olyan megközelítésben („művelődéstör-
téneti olvasattal”), amire ez idáig kísérlet 
nem történt. Hozzátehetjük: a fogalom 
maga is eléggé új keletű, holott a szem-
pontok, melyek szerint vizsgálódik, nem 
mind újak. Erre mi sem jellemzőbb, mint 
az a tény, hogy Gyulai Pál 1883-ban írt 
nevezetes (a magyar esszé egyik első, pá-
ratlan remekének tartott) Arany emlékbe-
szédének első negyedéből könnyűszerrel 
lehet idézni olyan beállításokat, melyek a 
tágabb értelemben vett művelődéstörténet 
körébe vonhatók. Amikor például épüle-
tek szembeállításával jellemzi az életpá-
lyát („Hatvanöt év időköze választja el a 
szalontai kunyhó bölcsőjét az akadémiai 

palota koporsójától”), amikor karaktero-
lógiai („hallgatag, magánykedvelő volt, 
mert inkább álmodozásra született, mint 
cselekvésre”), vagy irodalomszociológiai 
megállapításokat vesz alapul („Semmi sem 
volt benne a költők hiúságából, képzelgé-
seiből és hóbortjaiból”). Összefüggésbe 
hozza Aranyt a reformkor törekvéseivel, a 
küzdelemmel, „mely újjá szülte a magyar 
irodalmi és politikai életet”, de a megél-
hetés gondjaival is („Egész életén át oly 
hivatalokat kellett viselnie, melyek nem 
igen hangzottak össze természetével”). 
Szociológiai, életvezetési elemzés („Előre 
látó, gondos, takarékos volt. Nem hajszol-
ta a pénzt, de megbecsülte, mint reményei 
eszközét”) párosul fiziológiai szempon-
tokkal: „Lelkedben egy egész költői világ 
ragyogása és szemed mindinkább veszti 
világát s kezd minden elsötétülni körüled; 
egy egész mennyei harmónia él benned és 
hallásod gyöngül, alig hallod már sze-
retteid hangját is; teremtő képzelmedben 

„Hazám tudósi, könyvet nagy nevének!” 
Arany János pályájának művelődéstörténeti olvasatai

 
Szerkesztette Cieger András, Budapest, Universitas Kiadó, 2017,  364 l.
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ősmondáink hősei kelnek életre s erőtlen 
kezed nem nyúlhat lanthoz.” A magyar 
kultúra természetét jellemzi olykor: „A 
középkorban a keresztyénség szelleme és 
hazafiságunk eszméi  épen oly csodálato-
san olvadtak össze költészetünkben, mint 
az egyházi énekek dallamai népdalaink 
rhytmusával…” Máskor a gyermek Arany 
olvasmányaival jellemzi ízlésének kibon-
takozását: a 16. század „némely ponyvá-
ra került krónikáit is olvasta”, viszont az 
újabb költészet „inkább elidegenítő, mint 
vonzó hatást tett rá”. Szó esik barátság-
pszichológiai (Petőfivel való kapcsolata), 
nyelvhasználati („oly viszonyba helyezi 
a szókat, mely a nyelvtan szoros és szá-
raz logikája szerint talán gáncsolandó-
nak tetszik”) és egyéb kérdésekről is. (Az 
idézetek: Gyulai Pál, „Arany János”, in 
Emlékbeszédek [Budapest: Franklin, 1902], 
225–284, passim.)

Persze Gyulai egykori, egyébként való-
ban szenzációs és csaknem minden később 
divatba jövő kutatási irányt megelőlegező 
jellemzésmódjához képest jelen kötet (még 
ha témái sokszor azonosak, vagy rokonnak 
minősíthetők is) a tudományos rendszeres-
ség és egzaktság tekintetében imponáló. 
A szóba hozott témák egy része valóban 
újszerű (pl. Arany és a tudományszerve-
zés), mások esetében megbízható előtanul-
mányokra lehet támaszkodni, megint más 
területek (pl. Arany történelemszemlélete) 
ezúttal kimaradnak. A szerkesztő, Cieger 
András előszava szerint a vállalkozás nem 
léphet fel a teljesség igényével, „sokkal 
inkább a művelődéstörténeti kutatásokra 
jellemző sokszínű megközelítés érvénye-
sítése és változatos források bevonása volt 
az alkotóközösség célja”.  Zenei, színházi, 
művészeti ismeretek és műveltség számba-
vételével indul a kötet, a jogra és politikára 
vonatkozó nézetek elemzésével folytató-

dik, s a néprajz, nyelvészet, tudományszer-
vezés tárgyalásával jut el a „rokoni, vallá-
si és később politikai alapokon is nyugvó 
kapcsolati háló és szellemi környezet” 
feltérképezéséig (7). Logikus kompozíció 
és gondos szerkesztés révén jutunk tehát 
valóban nívós és sok újat mondó eredmé-
nyekhez.

Az első írás (Arany János dalgyűjtemé-
nye és a debreceni kollégium) Csörsz Rumen 
István módszerének páratlan eredetiségé-
ről győz meg (mint más alkalmakkor is): a 
legszigorúbb textológus, s a szöveghagyo-
mányozódás bújócskáit játékosan elénk 
táró filológus, aki úgy tud mulatni a 18–
19. századi diákköltészet naivságain, bot-
ladozásain,  hogy közben cáfolhatatlanul 
bizonyítja: ezen költészettörténeti háttér 
nélkül Arany (és a korszak) stiláris fel-
virágzása nem lehetett volna oly gazdag, 
sokarcú. Rajnai Edit is újat tud mondani 
(„Könnyebbnek találtam Thália zászlaja alá 
esküdni”. Arany János a színházban) a ván-
dorszínész Aranyról, illetve a színházhoz 
fűződő viszonyáról. Erre nézve egyébként 
sajnos nincsenek pontos adatok, pl. hogy 
a Pestre kerülő Arany mennyit járt, mit 
látott színházban. Tari Lujza dolgozata 
(Gitár és „tambura” – A „hangzó művészet” 
Arany János életművében) a muzsikáló 
és zeneértő Arany portréját egészíti ki a 
folyóiratszerkesztő tevékenységével, aki 
a zenei műveltség terjesztését is vállalta 
– persze, zenei referens, Bartalus István 
segítségével. Továbbra sem derül azonban 
fény kellő mértékben Richard Wagnerhez 
fűződő viszonyára. Pedig ha Arany Lász-
ló A délibábok hősében Wagner zenéjének 
„zilált összhang”-járól beszél, ő nyilván 
látott-hallott Wagnert, s esetleg apjával 
is beszélgetett róla. De hogy abban a vo-
natkozásban-e, ami bennünket manapság 
kíváncsivá tesz, hogy ti. a Wagner által 
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feltámasztott germán mítoszok bátorít-
hatták-e Arany Jánost a hun téma foly-
tatására – erre nézvést bizonyosat nehéz 
állítani. („Nem tudunk róla, hogy járt 
volna operaelőadásokra, koncertekre” – 
olvassuk a 82. lapon.)

Völgyesi Orsolya a „kényes” napi po-
litikai kapcsolatokhoz talál tényeket és 
összefüggéseket (Arany János és a honorá-
cior-kérdés Bihar vármegyében 1845 júniu-
sában), elsősorban Az elveszett alkotmány 
szövegére alapítva. A honoráciorok, a 
nem nemesi származású értelmiségiek 
szavazati jogára vonatkozó erőfeszítések 
(természetesen) az ellenzék jogkiterjesztő  
politikájának elemeként érdemelnek fi-
gyelmet. Új megközelítésnek számít a jogi 
kultúrtörténet szóba hozása a Bognár Sza-
bina – Homoki-Nagy Mária – Nagy Janka 
Teodóra szerzőhármas részéről: A népi jog-
tudat Arany János műveiben. A tanulmány 
meggyőzően szól arról, hogy Arany János 
„népi tudalom” fogalmának része a népi 
jogtudat is, mely irodalmi művek sorában 
bukkan fel újra és újra. Az is pontos meg-
figyelés, hogy „Az elveszett alkotmány a 
régi tradicionális és az új, polgári jogrend 
kollízióját ábrázolja” (107). Takáts József 
hatalomelméleti kérdéseket emel ki a hun 
trilógiából (A Buda halála politikája). Jog-
gal kerül itt szóba Liviustól Machiavelli-
ig sok minden, aminek jegyében a Buda 
halála egy premodern közösség, a magyar 
nemesség „mítoszai és jelképei nemzeti-
esítő (kitágító-kiterjesztő) újraírásá”-nak 
tekinthető (138). Megfontolandó tézise 
Takátsnak, hogy a Buda halálát író Arany 
olyan összegyűjtő, összeszerkesztő epi-
kus lett volna, mint a Kalevala összeállí-
tója (144). A különbséggel azonban maga 
Arany is tisztában lehetett, hiszen neki 
művészi megformálással még részletek 
sem álltak rendelkezésére. Addig viszont 

szerzőnk nem viszi el a gondolatmenetet 
(valószínűleg okkal), hogy a hatalomel-
méleti radikalizmus elfogadásában benne 
lehettek-e a mű megírásakor vele gyakori 
beszélgető partneri viszonyban lévő Ke-
mény vagy Deák gondolatai, akik szerint 
a kiegyezés már csak a nemzetiségek el-
szakadási kísérleteivel kapcsolatos aggo-
dalmak miatt is elkerülhetetlen. (Hiszen 
ha az osztrák császár egy személyben 
magyar király is, úgy mindenképpen 
megakadályozza a történelmi, az Erdély-
lyel egyesített, ún. Nagy-Magyarország 
felbomlasztását.)

Az Arany folyóirataiban érintett po-
litikai, közjogi, társadalmi és nemzeti 
kérdések vizsgálata a tárgya Deák Ágnes 
munkájának: „… mint toronyból a bakter” 
– Arany János folyóiratai „nemzeti és társa-
dalmi kérdések” erőterében. A gondos átte-
kintés újabb adalék Arany folyóiratainak 
„közéleti” érdemeihez. Hoppál Mihály 
korábbi (1981-es) hasonló tárgyú, a Tol-
di mitológiai jelentésköréről szóló írását 
egészíti ki (Újabb adatok és megjegyzések 
a Toldi mitológiai hátteréhez). A magyar 
táltoshagyomány szövegeinek, a burját sá-
mánfolklór analóg helyeinek s más felfe-
dezéseknek ősi, közösségű beágyazottságú 
motívumai jelenthetnek e témában gazda-
godást. Aranynak a népmesére vonatkozó 
megállapításait gyűjti össze és értelmezi 
Gulyás Judit „Ama solidaritás…” – A mese 
értelmezése Arany János értekező prózájá-
ban az 1850-es és az 1860-as évek fordulóján 
címmel. Számításba veszi Arany meseis-
meretét, majd a Széptani jegyzetekben és 
más helyeken előforduló definícióit, cso-
portosításait. Naiv eposzunk című döntő 
jelentőségű értekezésében a feltételezett 
magyar hősepika valamikori létezésének 
garanciáját látja a szájhagyományozott 
mesekincsben: „A mese (és kisebb részt) a 
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ballada Arany számára az eltűnt eposzhoz 
vezető metonimikus nyomokként értel-
meződtek.” (220.)

Imrényi András A mondat „jelleme” – 
Arany János szórendi írásai a 19. századi 
és a mai magyar nyelvészet tükrében című 
tanulmánya is hiánypótló. A „mondat 
jellemé”-re vonatkozó generatív, illetve 
funkcionális kognitív megközelítéssel 
való összevetés bizonyítja Arany szórendi 
írásainak érdekességét és értékét, a po-
zitív, illetve a negatív jellemű mondatok 
megkülönböztetését. Gábori Kovács József 
Arany János és az akadémiai jutalomtételek 
című írása is ebben a formában még nem 
tárgyalt tudománypolitikai működését 
világítja meg. A mindennapi „titoknoki” 
tevékenység felidézése mögött felsejlik 
egy addig sosem létezett irodalomösz-
tönző rendszer jótékony hatása. Hosszú 
időn át (legalábbis a II. világháborúig) 
Arany János gyakran a magyar kálvinis-
ta szellemiség nagy és vonzó példájaként 
szerepelt irányadó irodalomtörténetek-
ben, tankönyvekben. Sárai Szabó Kata-
lin Az irodalmi Deák-párt és a ”protestáns 
etika” című tanulmánya az ún. irodalmi 
Deák-párt protestáns identitását taglalja, 
melynek gondolkodástörténeti gyökerei 
a kantiánus etikára vezethetők vissza. Ez 
a puritán munka-etika válhatott volna a 
polgári elemeket hordozó új nemzetkép 
mintájává, azonban (sajnálatos módon) so-
hasem hatotta át a magyar közéletiséget, 
inkább csak deklarációk szintjén maradt. 
S végül Arany János kultuszának debre-
ceni vonatkozásait foglalja össze Baráth 
Béla Levente és Keczán Mariann A Deb-
receni Református Kollégium mint Arany 

János kitüntetett emlékezethelye című ter-
jedelmes munkája. A gondosan okadatolt 
összefoglalás szerint a kollégium spontán 
rokonszenve és tudatosan vállalt eszmény 
állítása ünnepségekben, pályázatokban, 
emléktábla- és szoboravatásban stb. nyi-
latkozott meg egészen a II. világháborúig. 
Hozzátehetjük: Karácsony Sándor és má-
sok eszmeiségén keresztül a szocialista 
korszakban is érzetette hatását ez a pro-
testáns gyökerű, népi-nemzeti értékrend.

A két utóbbi tanulmány különleges 
értéke komplex művelődéstörténeti távla-
ta. Megfért ezekben filozófia és teológia, 
valamint művészet és etika gyakorlatias 
magatartástípusokkal, műveltséggel. A kö-
tet egészére jellemző azonban a téma két 
eltérő szemhatárú „betájolása”. Az egyik 
minden ilynemű tevékenységet (akár a 
nyelvészkedést is) művelődéstörténeti 
pers pektívába állít, mert szoros összefüg-
gésbe hozza történeti, szociális, kommu-
nikációs stb. kérdésekkel. A másik: eleve 
komplex témák jegyében közelít Arany-
hoz, amilyen a protestantizmus, a jog-
történet stb. E kétféle „betájolás” roppant 
termékenynek bizonyul, s alighanem sok 
más téma esetén is érvényes. Mindeneset-
re példa értékű, ahogy a szerzők utána-
járnak sok apró adatnak, körülménynek, 
ugyanakkor nem veszítik szem elől azt a 
szélesebb perspektívát se, amelynek ál-
landó szemmel tartása Arany életművét 
egy ezeréves kultúrafejlődés állomásaként 
határozza meg, a jelen és a jövő számára 
kínálva tanulságot, instrukciót, mi több: 
értékrendet, sőt felelősséget.

Imre László
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A szerzői monográfia, vagyis amit hagyo-
mányosan az egy irodalomtörténész által 
egy íróról-költőről írott könyvként szokás 
meghatározni, talán nem számít a legdiva-
tosabb és problémamentes műfajnak ma-
napság az irodalomtudományban. A kul-
túratudományi nézőpont azonban ma már, 
úgy tűnik, kevesebb szkepszissel, megen-
gedőbben fordul a monografikus, szinteti-
záló nagy formák felé. Schein Gábor új kö-
tete is erre vállalkozott: Füst Milán teljes 
életművének szisztematikus (vagy ahogy 
ő fogalmaz: részletes) áttekintését kívánja 
nyújtani. 

Érdemes röviden összevetnünk Schein 
könyvét Szilágyi Mártonnak a szintén 
2017-ben megjelent, Arany Jánosról szóló 
munkájával. Szilágyi előszavában hangsú-
lyozza, hogy nem monográfiát írt Arany-
ról, hiszen ahhoz még nem áll rendelkezés-
re sem a jó kritikai kiadás, sem egy alapos 
életrajz, de néhol még az életmű határai is 
bizonytalannak látszanak. Miután azon-
ban más esetekben (könyvbemutató, na-
pilap-interjú) mégiscsak monográfiaként 
hivatkozik – egyébként kitűnő – könyvé-
re, az előszó idevonatkozó passzusai nagy 
eséllyel szerénykedő toposzok, hiszen 
munkája egy tágabban értett monográfia-
felfogásba minden további nélkül beleil-
leszthető lenne. Schein Gábor ezzel szem-
ben megközelítést választott: határozottan 
monográfiának nevezi munkáját (noha 
Füst esetében Arany Jánoshoz képest még 
annyira sincs életrajz, kritikai kiadás, ká-
noni pozíció stb.), de reflektál a műfaji ter-
minusra, vagyis értelmezi, újraértelmezi 
azt. Könyvének előszavában ugyanis le-
szögezi, hogy nem „az életrajz tárgyalása 

során kidolgozott kérdésekkel” vagy „az 
élet és az alkotás szerves kölcsönösségé-
ben” közelíti meg Füst Milán életművét. 

Ezzel a pozicionálással sikeresen kitér 
azelől, hogy mentegetőznie kelljen, ráadá-
sul ki is tágítja a monográfia megkövült 
műfaji kereteit. Egy olyan, megengedőbb 
álláspontot részesít előnyben, amely az 
előre adott receptek és narratív sémák he-
lyett minden esetben az adott életmű vagy 
korpusz sajátosságaihoz, vagyis tulajdon-
képpeni tárgyához igazítja a tárgyalás 
módját: „A monografikus tárgyalás szem-
léletét elsősorban mindig az adott életmű 
és a köré csoportosuló problémák jellege 
határozza meg.” (14.) Ezzel szoros össze-
függésben látványosan nem kívánja azt 
állítani, hogy Füst Milán életművét csak 
így volna lehetséges feldolgozni és interp-
retálni. Az értelmező filológus tehát új-
fajta autoritással ruházódik fel, lemondva 
arról az illúziónak bizonyult elképzelés-
ről, hogy a monográfus mindössze rögzíti 
vagy feltárja az eleve adott, esszenciálisan 
létező tényeket; lemondva a nagyelbeszé-
lésekről, más lehetséges narratívák léte-
zését maradéktalanul elismerve egy meg-
közelítést állít olvasója elé. Az ily módon 
kitágított monográfia-felfogás tehát amel-
lett, hogy szerzőjének autoritását jobban 
előtérbe hozza, a kizárólagosság elvetése 
és a pluralitás hirdetése révén természete-
sen saját szubjektivitását is felerősíti, sőt 
büszkén vállalja is. (Örvendetes fejlemény, 
hogy az utóbbi években szinte minden je-
lentős irodalomtörténeti publikáción, pél-
dául Schein és Szilágyi kötetein is megta-
lálható – általában a fülszövegekben – a 
monográfus rövid életrajza és fényképe is. 

Schein Gábor: Füst Milán
 

Budapest: Jelenkor Kiadó, 2017, 698 l.
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A nyilvánvalóan a szépirodalmi könyvki-
adásból átcsordogált gesztus ugyanehhez, 
az értelmezői autoritás pozíciójának meg-
erősödéséhez köthető.)

Schein Gábor könyve ennek szellemé-
ben egy elegáns és rokonszenves mozdu-
lattal felrúgja az időrendet, hogy helyet-
te – a Füst Milán-életmű sajátosságaival 
magyarázva – műnemi felosztás alapján 
rendezze el és vegye szemügyre korpu-
szát. (Ez az elbeszélésmód már csak a 
monográfus személye miatt is eszünkbe 
juttathatja a Gintli Tibor főszerkesztésé-
ben készült Magyar irodalom című kézi-
könyvet, amely ugyanerre az elvre ala-
pozza a szerkezetét: szigorú kronológia 
helyett műnemi csoportokban gondol-
kozik, hogy szerzői portrék felvillantása 
vagy ideológiakritika helyett poétikatör-
téneti tanulságokat vonhasson le.) Ennek 
megfelelően három nagy fejezet építi fel a 
könyvet: Költészet, Dráma és Próza, ame-
lyek körülbelül egyenlő hosszúságúak, 
hangsúlyozva, hogy Füst – nemzedékéből 
egyedüliként – mind a három műnemben 
jelentős műveket hagyott hátra. A fejeze-
tek nagy többsége egy, legfeljebb néhány 
adott szövegre fókuszál, azokat értelmezi, 
de folyton utal a más fejezetekben tár-
gyalt, tehát akár másik műnemi csoport-
ba tartozó művekre és tendenciákra is. 
Az értelmező fejezeteket három „kitérő” 
szakítja meg, amelyek közül két esetben 
inkább irodalomtörténeti, tehát kevésbé 
a szövegre koncentráló, hanem Füst tár-
sadalmi, politikai környezetét és reflexi-
óit számba vevő összefoglaló, egy esetben 
pedig filozófia- és esztétikatörténeti kon-
textus megrajzolása a célja.

Mintha erre, az előszóban lefektetett 
és a tartalomjegyzékben igen látványossá 
tett elvi megalapozásra térne vissza ismét 
Schein a kötet vége felé, a Füst-életmű 

szinte egészének tárgyalása után, kiegé-
szítve, megmagyarázva azt: „Nincs tehát 
semmilyen okunk arra, hogy Füst Milán 
pályáját bármilyen szempontból egyfajta 
fejlődésként, iránnyal rendelkező alaku-
lástörténetként lássuk […]. inkább külön-
böző műnemekhez és műfajokhoz tarto-
zó művei, műcsoportjai vannak […] ami 
meghatározza a Füst Milán művészetéről 
szóló beszéd lehetőségeit is.” (636.) Ezen 
a helyen azzal a nézettel száll szembe 
Schein, hogy az egyes művek egymásból 
mintegy genetikusan levezethetők lenné-
nek (pl. A kapitány felesége és A cicisbeo 
című novellák, valamint A feleségem törté-
nete), vagy azok alapján feltárható lenne a 
szerző gondolkodásának, mentalitásának 
vagy „világképének” alakulása, sőt fejlő-
dése. Igazat kell adnunk Scheinnek, már 
csak azért is, mert ez a megállapítás ismét 
csak a vizsgált életműből szervesen, egy 
mai nézőpontból szinte magától értetődő 
módon következő belátás. 

Füst Milán írásművészetét több olyan 
tényező jellemzi, amelyek alapvetően ki-
zárják a leegyszerűsítőnek ható evolucio-
nista vagy a főművek felé teleologikusan 
felépített narratívát. A művek folyamatos 
átírása, azaz a szöveg stabil státuszának 
állandó kétségbevonása éppúgy egy ilyen 
megközelítés ellen hat, mint az a tény, hogy 
Füst műveinek elég nagy részét „megta-
gadta”, vagyis kategorikusan kizárta alko-
tásai közül, szerzői nevét nem adta hozzá-
juk. (Halála után, főleg az 1990-es évektől 
természetesen ezeket is mind kiadták, az 
egyik ilyen kötet címe épp „Megtagadott” 
színművek és egyfelvonásosok lett.) Ennek 
ellenére a művek értelmezési kontextusa a 
legtöbb esetben maga a Füst-életmű, amely 
így immár nem pontokból álló célelvű fo-
lyamatként, hanem hálózatosan felépülő 
szerzői univerzumként kerül színre. Ebben 
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az univerzumban az egyes művek (a meg-
jelentek mellett a megtagadottak, de még 
a hozzáférhető kéziratok, feljegyzések is) 
kiegészítik, magyarázzák, kommentálják 
egymást. A legkitüntetettebb szerep ilyen 
tekintetben természetesen Füst monu-
mentális Naplójának jut, amelyet Schein 
többféleképp is hasznosít az interpretáció 
során. Füst sok műve keletkezéséről és 
egykorú befogadásáról például kizárólag a 
Naplóból tudunk valamiféle képet alkotni, 
főként a megtagadott írások esetében, Füst 
ugyanis rendre lejegyezte, hogy íróbará-
tai (a legfontosabbak: Osvát Ernő, Móricz 
Zsigmond, Kosztolányi Dezső) miként re-
agáltak, miután megismerkedtek egy-egy 
művel.

A Napló anyagának ilyen módon törté-
nő hasznosítására az egyik legjobb példa 
talán Az ironikus allegória alakzata című 
fejezet, amelyben Füst korai költészeté-
nek allegorizáló és ironizáló aspektusait 
értelmezi a szerző poétikatörténeti ösz-
szefüggésben. A vizsgált korszak versei fő 
erényének az látszik, ahogyan Füst meg-
szünteti, szétírja a 19. századi antikvitás-
képet, ahhoz a belátáshoz jutva el, hogy 
a kijelentés ismeretelméletileg sosem sta-
bilizálható, és sosem azonos önmagával.

A másik, módszerében ehhez hason-
lító, de még érdekesebbnek tűnő eljárás 
A kettős írás ironikus mozgása az egyfelvo-
násosokban fejezetben olvasható. Itt A lá-
zadó című dráma és a Napló egyes helyei 
szövegazonosságainak párhuzamos olva-
sásából nagyívű értelmezés bomlik ki, s 
megértjük, mit rejt a drámai szereplő és 
a naplóíró szerző funkcióinak egymásra 
vetítése; ezt nevezi Schein kettős írásnak. 
Meggyőződhetünk arról, hogy a szöveg-
határok elmosódását és az univerzumépí-
tést állandóan maga elé tűző életmű az 
átírások, továbbírások és önidézések mi-

att – mai szöveg- és irodalomfelfogások 
nézőpontjából – kora egyik legkiemel-
kedőbb szövegcsoportjának tekinthető. 
Hasonló szempontok érvényesülnek a 
Nevetőkről szóló fejezetben (Egy átírás tör-
ténete). Itt nem a Naplóé a főszerep, hanem 
a (kis)regény többször átírt szövegválto-
zatainak. A szerző meggyőző, textológi-
ai belátásokból kiinduló érvelése szerint 
azonban a folyamatos átírások nemcsak 
Füst szemléleti változásairól tanúskod-
nak, hanem arról is, hogy az életmű 
mindig „work in progress” állapotában 
ragadható meg, emiatt az értelmezés is 
csak az átírás történetén alapulhat. Egy 
másik általános érvényű, fontos megálla-
pítás szerint pedig érdemes megfigyelni, 
ahogyan Füst szövegalkotói eszményei, 
vállalt irodalmi mintaképei és saját írói 
gyakorlata, szövegalkotó eljárásai között 
mennyire éles konfliktus fedezhető fel: a 
kettő szinte minden szempontból teljesen 
ellentmond egymásnak (részben erről szól 
még a Füst Milán mint olvasó című alfeje-
zet is az elbeszéléseket tárgyaló részben).

Magáról a Naplóról egyetlen aspek-
tust, a „zsidó” identitás kérdését körüljár-
va beszél a kötet (amelynek képlékeny és 
problematikus jellegét a szó következetes 
idézőjelbe tételével igyekszik nagyon lát-
ványosan felmutatni a monográfia), de 
ezt részben magyarázza az, hogy a műről 
Szilágyi Judit a kritikai kiadás elkészítése 
után már egy kiváló könyvet jelentetett 
meg (Magadtól menekvésed. Füst Milán: 
Napló [Budapest: Fekete Sas, 2004]); a mo-
nográfia Naplóról szóló fejezetének tehát 
inkább ennek kiegészítése, kommentálása 
lehetett a célja.

A Füst Milán-szöveguniverzum mel-
lett természetesen más kontextusokat is 
be kell vonni az egész életművet feltár-
ni igyekvő, nagyívű pályaképbe. Schein, 
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amikor csak lehet, a művek keletkezésé-
nek idejében hatást kifejtett esztétikai 
(néha filozófiai) és irodalomszemléleti 
áramlatok közegében mutatja fel Füst 
műveit. A Nyugat körének és szerzőinek 
művészetelméleti gondolkodása mellett 
hangsúlyos szerep jut Lukács György-
nek, Balázs Bélának és olyan, kitüntetett 
fontosságú német és osztrák szerzőknek, 
mint Nietzsche, Hofmannsthal vagy Ernst 
Mach. A legfontosabb gondolkodó viszont 
egyértelműen Walter Benjamin, akinek 
allegóriaelméletére és más írásaira Schein 
újra és újra visszatér. Attól sem riad vissza 
a monográfia, hogy az ókori előzmények-
kel vessen számot. Füst költészetének a 
görög-római és biblikus antikvitást poé-
tikailag újraértelmező vonulatát az antik 
művészeteszmények és azok 20. századi 
továbbélésének összefüggésében vizsgál-
ja. E kontextusok kijelölését is magya-
rázhatjuk az életmű sajátosságaival (noha 
korábbi értelmezőinél voltak más kísérle-
tek is, például Füst Milánt az egziszten-
cializmussal rokonító elképzelések), de a 
német filozófusok és esztéták előtérbe ál-
lítása talán mégis kissé egyoldalúvá teszi 
az értelmezéseket. Füst ugyanis angolul 
is nagyon jól tudott, az orosz írók közül 
sokakat kedvelt; érdemes lett volna tehát 
a kortársi angol, orosz, francia, olasz pa-
radigmák, esztétikák vagy irodalmi előz-
mények, hatások irányába is kitekinteni.

A fentebb már ismertetett monográfia-
felfogás értelmében ez a könyv nem akar 
egységes narratívába összeállni. Részegy-
ségeit fejezeteknek nevezi, sok tekintetben 
azonban azok különálló tanulmányokként 
(is) olvashatók. (Többségük önállóan is 
megjelent Schein 2006-os, Füst Milán első 
pályaszakaszát feldolgozó, Nevetők és bol-
dogtalanok című kötetében, illetve azóta  
különböző folyóiratokban.) Ám ezt nem 

nevezhetjük a könyv hibájának: a külön-
böző szövegekhez társított eltérő kiinduló-
pontok mindig friss és részletes interpretá-
ciókat alapoznak meg, s arra is fel kívánják 
hívni a figyelmet, milyen sokféleképp vizs-
gálható ez az életmű. A fejezetek egymás 
utáni olvasásával ráadásul a mélyszerke-
zetekben talán Schein értelmezői habitu-
sának változásait is felfedezhetjük: a korai 
pályaszakaszról szóló részekben (amelyek 
korábban keletkeztek) túlsúlyban van az 
esztétikai-filozófiai alapú megközelítés, 
míg a Füst-életmű középső és utolsó sza-
kaszát tárgyalva egyre több és több társa-
dalomtörténeti-politikai kontextus kerül 
terítékre.

A politikai dimenzió legfőképp a már 
említett, a Naplóról szóló fejezetben kap 
nagyobb teret, de mindenképp ki kell még 
emelni a Füst Milán és a politikai hatalom 
viszonya, 1945–1963 című kitérőt, amely 
egyrészt nagyon pontos irodalomtörténeti 
leírás, másrészt Füst egy életszakaszának, 
választásainak, döntéseinek érdekes, tár-
sadalomtörténeti kiindulópontú, kritikai 
vizsgálata. Egy helyen azonban mintha 
túl messzire menne ez az értelmezés, ami-
kor az életrajzi tényeket saját jól átgondolt 
és az előszóban megindokolt megközelíté-
se ellenére egy az egyben, leegyszerűsítve 
vetíti rá egy műre. Füst Milán és Csop Gi-
zella különös (fogadott gyermek/szerető) 
kapcsolatának egyébként nagyon árnyalt 
tárgyalásakor azt olvassuk: „A kapcsolat 
emlékét őrzi A cicisbeo című elbeszélés.” 
Ha ez valóban így van, azt szerencsésebb 
lett volna érvekkel, hivatkozásokkal alá-
támasztani, így önmagában a levegőben 
lógó állítás hiteltelenné lesz, és legfeljebb 
egy jó ötletnek tűnik.

Ahogyan az előszó ígéri, Füst Milán 
műveinek valóban csaknem mindegyi-
kéről szó esik ebben a kötetben, kivéve a 
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meséket, ifjúságnak írott elbeszéléseit és a 
megtagadott színműveket. (Hogy ezek mi-
ért hulltak ki a rostán, arról legfeljebb csak 
feltételezéseink lehetnek.) A verseskötetek 
esetében értelemszerűen nem kerülhet elő 
minden egyes vers, de Schein meggyőzően 
érvel amellett, hogy néhány vers értelme-
zésével is felrajzolhatók a különböző pá-
lyaszakaszok vagy verseskötetek kérdései. 
A kispróza kapcsán is hasonló eljárással 
találkozunk, és itt a monográfia már érté-
kelő gesztusokat is érvényesít, érzékenyen 
mutatva rá olyan pontokra és folyama-
tokra, ismét poétikai kiindulópontokból, 
amelyek miatt például a novelláknak egy 
jelentős részét nem nevezhetjük sikerült 
darabnak. De a másik irányba is működik 
az értékelés: az elbeszélések és novellák 
közül a Nevetők, A cicisbeo és A kapitány 
felesége, a drámák közül pedig például 
A lázadó az eddigi értelmezésekhez és ka-
nonikus pozíciójukhoz képest sokkal jobb 
színben tűnnek fel, jelentősen újrarajzol-
va ezzel az életmű belső értékviszonyait. 
Ráadásul alapos filológiai-textológiai esz-
köztárat  mozgósít az értelmező, amikor a 
Füstre jellemző átírások természetét veszi 
szemügyre a megjelent változatok vagy a 
kéziratok alapján (a versek mellett például 
a Nevetők vagy A Parnasszus felé kapcsán). 
De a filológiai apparátus és annak ered-
ményei is mindig poétikai tanulságokká 
szublimálódnak, így adva meg az olykor 
szétesőnek ható, tanulmányszerű fejeze-
tekre épülő könyvszerkezetnek a szemlé-
leti egységét.

A prózát tárgyaló rész középpontjában 
természetesen Füst nagyregénye, A felesé-
gem története áll, amelynek két fejezetet is 
szentel a monográfia. Schein nem titkoltan 
azt reméli ettől, hogy a regény kanonikus 
pozíciója láthatóbbá válik; hogy minél 
több szakmabeli és nem szakmabeli olva-

só figyelmét hívja fel ennek a regénynek a 
fontosságára. A nagyregény értelmezése-
kor alapoz a legjobban Füst meglevő recep-
ciótörténetére – ami érthető, hiszen erről a 
művéről született eddig a legtöbb értelme-
zés –, hogy új szempontokkal kibővítve ad-
hassa a regénynek kompakt és meggyőző 
interpretációját. Ez esetben nincs filológi-
ai vagy textológiai alapozás, hiszen a re-
génynek nem ismertek szerzői változatai, 
átiratai. E két fejezet közül kiemelkedőnek 
tűnik az ismeretelméleti problémák, nyelv-
játékok, csalások dinamikájában megra-
gadható jellemábrázolás alapos elemzé-
se, továbbá az a genderelméleti közelítés, 
amelyben azt mutatja be a szerző, hogy 
a nagyregény a fennálló (patriarchális, a 
nőknek kitörési lehetőséget nem biztosí-
tó, a szexualitásnak nyelvet nem biztosító) 
társadalomszerkezet színrevitelével egy-
idejűleg hogyan viszi színre azt, ahogy 
ugyanez a berendezkedés elveszíti az érvé-
nyességét.

A könyv talán legnagyobb erénye, 
hogy határozottan leszámol azzal a kul-
tikus megközelítéssel, ami – részben Füst 
saját kezdeményezésére – az író életét és 
műveit nyomokban még a mai napig is 
körbejárja. A mítoszok világának ködébe 
burkolózó, tolószék-trónján ülő gnoszti-
kus bölcs figurája helyett saját korának 
irodalmi közegébe helyezi vissza az írót, 
hogy így, a legendáktól megtisztítva, 
maguk a művek, maga a szöveguniver-
zum állhasson jót magáért. Erre a lépésre 
minden bizonnyal szükség volt már, hi-
szen világosan látszik, mennyire útjában 
álltak ezek az észrevétlenül és makacsul 
lerakódó mítoszok az innovatív értelme-
zéseknek. Schein nagyon helyesen teszi, 
amikor ezek helyébe poétikai, esztétikai, 
politikai és történelmi kontextusokat ál-
lít. Főleg kanonizációs szempontból van 
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ennek jelentősége. Füst Milán ugyan ma 
már nem kötelező tananyag a középis-
kolákban, de az irodalomtörténészi köz-
megegyezés szerint a 20. század egyik 
legjelentősebb magyar alkotója. A kano-
nikus pozíciót elsősorban A feleségem tör-
ténete határozza meg, ám ez a monográfia 
arra is rávilágít, hogy Füst a másik két 
műnemben és naplójában is olyan kiemel-
kedő műveket hozott létre, amelyek mél-
tóak lennének a szélesebb figyelemre.

A monográfia jelentőségét nem csor-
bítja az a néhány sajtóhiba, szerkeszté-

si hiba és téves hivatkozás, amelyeknek 
felsorolása e recenzióban méltatlan len-
ne a könyv erényeihez. A névmutató (és 
esetleg címmutató) hiánya már annál 
súlyosabb kérdésnek látszik, az ugyanis 
nagyban megkönnyítené a kötet olvasását 
és használatát. A Füst Milán megjelenése 
mégis mindenképpen a magyar irodalom-
tudomány nagy eseményei közé tartozik: 
megalapozó jelentőségű munka, amely 
remélhetőleg még sok új és gazdag Füst 
Milán-értelmezés kiindulópontjául szol-
gál majd.

Melhardt Gergő




