
asszony), hangsúlyosabb viszont a
napjainkig kevésbé ismertetett szö-
vegek, például a drámák bemutatá-
sa, azoknak az elemzés során a ma-
gyar irodalomtörténeti hagyomá-
nyokkal való párhuzamba állítása.

Az irodalomtudós mûveltségét
egyértelmûen bizonyítja a szegedi
egyetemen betöltött �
mondhatni � egyeduralmi
pozíciója: éveken keresz-
tül egyedül kellett oktatnia
a régi és az újabb kori
irodalomtörténetet. A sze-
gedi fiatalokkal töltött
beszélgetõ- avagy teadél-
utánok (�teázószeminá-
riumok�), melyek a Né-
gyesy László-féle stílusgyakorlatok-
ra emlékeztetnek, a köztiszteletnek
örvendõ professzornak a tehetségek
(elsõsorban Tolnai Gábor, Ortutay
Gyula, Baróti Dezsõ és Radnóti
Miklós) feletti atyáskodását tárják
elénk. De õ volt az is, aki József At-
tilát doktori disszertáció megírására
ösztönözte, segítségérõl biztosítva
az ifjú költõt. Több tanulmányt írt
Madách Imrérõl, a magyar költõk
Isten-élményérõl, Gárdonyi Gézá-
ról, Prohászka Ottokárról, monog-
ráfiát készített Zrínyi Miklósról és
Pázmány Péterrõl (ez utóbbi Máté
Zsuzsanna szerint mindmáig ki-
emelkedõ színvonalú), vizsgálta
Faludi Ferenc verselését, közben
szerkesztette a Vigiliát, vezette a
cserkészszövetséget, egyetemi tan-
székvezetõ volt, késõbb piarista tar-

tományfõnök, az MTA rendes tagja,
a Kossuth-díj tulajdonosa. Irodalmi
mûveltségérõl alkotott képünket
nagyban tágítja a kortárs alkotókhoz
való viszonyának reflektorfénybe
helyezése, hiszen foglalkozott a szá-
zadelõ stílusirányzataival, Ady End-
re, Móricz Zsigmond, Kosztolányi

Dezsõ, Bródy Sándor és
Kaffka Margit munkássá-
gával is. 

Máté Zsuzsanna sze-
rint az életmûrõl ítéletet
alkotni kizárólag egy ala-
pos újraolvasás és újraér-
telmezés után lehetséges,
hiszen az elmúlt ötven év
átlapozta, gyakorlatilag

meghiúsította a hatástörténeti gon-
dolkodás folyamatosságát, tudo-
mánytörténeti érdekességûvé degra-
dálva Sík Sándor munkáit.

MIHOLICS TÍMEA

(Lazi Kiadó, Szeged, 2005, 
296 oldal, 2200 Ft)

DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG O.P.:

ÁÁrrppáádd--hháázzii  SSzzeenntt
MMaarrggiitt  ééss  aa  ddoommoonnkkooss
hhaaggiiooggrrááffiiaa  

Bár a középkori irodalom mintegy
ezer évet fog át, még az irodalmárok
többsége elõtt is úgy jelenik meg,
mint amelyet néhány életmû és mû-
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tudományos hitelét, hanem az is,
hogy tartózkodik mind az apologe-
tikus, mind a leleplezõ hevülettõl.
Mint az elõszóban írja: �ennek a
könyvnek elsõsorban nem a »tör-
téneti« Árpád-házi Szent Margit a
témája, hanem az, hogy a domonkos
hagiográfia hogyan alkot az õ alakjá-
ból az életszentség 14. századi ideál-
jának megfelelõ szentet�.

STURM LÁSZLÓ

(Kairosz Kiadó, Budapest, 2005, 
500 oldal, 3800 Ft)

KÖPECZI BÉLA:

FFrraanncciiaa  mmûûvveellõõddééss--  ééss
iirrooddaalloommttöörrttéénneettii
ttaannuullmmáánnyyookk

Köpeczi Béla évtizedek óta foglalko-
zik a Thököly-felkelés történetével
és II. Rákóczi Ferenc franciaországi
kapcsolataival, illetve a magyar�
francia történelem közös vonatkozá-
saival. Népszerû könyveit generáci-
ók forgatták, forgatják ma is. Rend-
kívül termékeny munkássága során
azonban a francia irodalom- és mû-
velõdéstörténet egyes kérdéseivel is
foglalkozott. Az utóbbi vonatkozá-
sában a francia felvilágosodás, a for-
radalom és a kommün történetét ta-
nulmányozta.

A télen megjelent Francia mûve-
lõdés- és irodalomtörténeti tanulmá-

nyok címû kötet munkásságának
ezen részébõl összeállított csokor,
melynek minden szála egy-egy ér-
dekfeszítõ tanulmány. A könyv elsõ
része a francia forradalom és a kom-
mün mûvelõdéspolitikájáról közöl
tanulmányokat, a második részben
pedig irodalomtörténeti munkákat
olvashatunk.

A mai viták a nagy francia forra-
dalomról címû tanulmányában a
szerzõ arról ír, hogy a forradalom
kétszázadik évfordulóján kiújultak
az eseményekkel kapcsolatos értel-
mezési viták, melyek politikai szem-
pontból vizsgálták a történéseket.
(Fontos ezt megjegyezni azért is,
mert Magyarországon is könnyen
elõállhat ugyanez a helyzet az 1956-
os forradalom eseményeinek interp-
retálását illetõen.) Franciaországban
1989-ben Jacques Chirac kormánya
volt hatalmon, akkoriban Köpeczi
elmondása szerint a forradalomról
való megemlékezés gyanússá vált.
Jobboldali publicisták és történet-
írók azt próbálták bebizonyítani,
hogy a forradalom szükségszerûen
vezetett a terrorhoz, tehát a jakobi-
nus diktatúrához és mint ilyen nem
méltó az ünneplésre. A francia mar-
xista történetírók nem késlekedtek a
válasszal. Ennek lényege az volt,
hogy a jobboldali történetírás által
képviselt �jakobinus megcsúszás� té-
zise (mely szerint a jakobinusok ha-
talomra jutását a francia forradalom
elleni nemzetközi fellépés, majd há-
ború váltotta ki) elfogadhatatlan,
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faj átfutásával és sematizálásával
gyorsan le lehet tudni. Deák Viktó-
ria könyve a nem szakember érdek-
lõdõ számára is felfedi, hogy egyet-
len mûfaj (a legenda) egyetlen kor-
szaka, sõt egyetlen mûve mögött
milyen izgalmas világ tárul föl. Ez a
világ számos oldalról közelíthetõ
meg � történelmileg, irodalmilag,
vallástörténetileg, mûvelõdéstörté-
netileg stb. �, és a szerzõ ki is aknáz-
za a témában rejlõ lehetõségeket.

Vizsgálódása középpontjába a
legterjedelmesebb Margit-legendát,
a 14. század közepén keletkezett, la-
tin nyelvû �legenda maior�-t állítja
(a kézirat feltalálási helyérõl ezt ko-
rábban �nápolyi legenda�-ként em-
legették; mellesleg külön bravúrja a
szerzõnek, hogy föllelte a mû egy el-
veszettnek hitt példányát Berga-
móban). Írója, akit Deák Viktória �
a korábbi kutatásokkal összhangban
� Garinus domonkos teológussal
azonosít, a legenda egy korábbi vál-
tozatát (�legenda vetus�) és minde-
nekelõtt a szenttéavatási jegyzõ-
könyveket használta föl.

Deák Viktória hosszan és alapo-
san foglalkozik a legenda maior ku-
tatástörténetével, beállítva a mûvet a
korszak szentéletrajzainak sorába,
különös tekintettel a domonkos
rendhez � Margit rendjéhez � fûzõ-
dõ kapcsolatokra. Külön kitér a nõi
szentekrõl szóló legendák sajátossá-
gaira, a kolduló rendek (ferencesek
és domonkosok) közötti, a szent-
életrajzokban is tetten érhetõ rivali-

zálásra vagy a szentség és a csoda ér-
telmezésében bekövetkezõ 13�14.
századi változásokra.

Az irodalomtörténet szempont-
jából rendkívül tanulságos, hogy ha
hiányosan is, de fennmaradtak a
szenttéavatási jegyzõkönyvek, így le-
hetõség nyílt a források mûvé alakí-
tásának nyomon követésére. Garinus
az adatokat saját képzeletének, illet-
ve a mûfaj hagyományainak megfe-
lelõen általában kibõvíti, továbbgon-
dolja, kidomborítja a csodák bibliai,
elsõsorban evangéliumi jellegét és
sorrendjét (így a fokozás logikája is
szerkesztõelvvé lesz, csúcspontján a
halottfeltámasztással), a tanúvallo-
mások lejegyzésében gyakori italia-
nizmusokat pedig következetesen
javítja. Az összevetés talán legérdeke-
sebb hozadéka az életszentség mo-
delljének megváltozásához kötõdik.
A csodatévõ erõ helyett az életszent-
ség kerül elõtérbe: �a szentség fõ kri-
tériuma az isteni, nem érdemeken
alapuló kiválasztottság, olyan álla-
pot, amelyben valaki képes befogad-
ni Isten (a Szentlélek) ajándékait�.
Garinus is ennek a misztikus-spiritu-
ális szemléletnek a jegyében alakítot-
ta anyagát. Például a 14. századi
szentéletrajzok szinte kötelezõ kellé-
ke a levitáció (a földtõl való elemel-
kedés), így ez a legenda maiorban is
elõfordul, a jegyzõkönyvekben vi-
szont nem esik róla szó.

A szerzõ hatalmas és szerteágazó
szakirodalmi tájékozottságra tá-
maszkodik, de nemcsak ez biztosítja
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