
anyag némileg kárpótol ezért a hiányért. 
Az összehasonlító jegyzetek mellett az egyes 
mesék szép elemzései is helyet kapnak itt, 
sok finom megfigyeléssel. Felhívja például 
Dégh Linda a figyelmet bizonyos sztereotip, 
kis változtatásokkal ismétlődő mondatok, 
leírások esztétikai értékére (ízelítőül idézzük 
az egyik mesében hétszer ismétlődő költői 
mondatot: „fenik a kést gyenge nyakacs-
kámnak, s mossák a tálat a piros véremnek"), 
vagy egyes mesék művészi hatást nyújtó 
kompozíciójára. Ezek számontartása, ille
tőleg az irodalmi alkotásokkal való szembe
sítése az irodalomtudomány számára is sok 
tanulságot nyújtó feladat lenne. Össze 
lehetne például vetni a szépirodalmi művek 
tudatos, előre megkomponáltságát a nép
mesék belső lélektani renden alapuló szer
kezetével, vagy a tájleírások, lélekrajzok 
mindig egyedi voltát a népmesék hasonló 
leírásainak stilizált, formulákat alkalmazó 
módszerével stb. — Igen gondolatébresztőek 
Dégh Lindának azok a megjegyzései, melye
ket egy írott népi gyűjteményről tett. László 
Márton halottaskönyve ez, amelybe a leg
különbözőbb jellegű, szórakoztatásra szánt 
prózai szövegeket, köztük néhány mesét is 
beírt, s amelyet aztán több példányban lemá
solt. Valószínű, hogy a XVIII. sz. végi — 
XIX. sz. eleji prózai omniáriumok, mindenes 
gyűjtemények elterjedt divatjának alászál-
lásáról van itt szó. Érdekes, hogy — mint 
Dégh Linda kimutatja — az írásbeliség bizo
nyos irodalmi hang alkalmazására kötelezte 
a paraszti leírót, olyan mesék esetében is, 
melyeket az élő néphagyományból ismert. 
(Ilyen irodalmiaskodó vonás szerintünk László 
Márton rímes prózája is.) A halottaskönyv 
nagy részét jámbor szövegek, hasznos tudni
valók és hasonlók töltik meg, olyanok tehát, 
melyeket az összeíró a maga módján „irodal
minak" érzett. Hasonló jelenség figyelhető 
meg parasztok által összeírt énekeskönyvek 
esetében már a XVIII, századtól kezdve: 
a népi kultúra mélyebb rétegéből ezekbe 
is csak ritkán és esetlegesen kerül be valami. 
Érdemes lenne ennek a ténynek pszichológiai, 
vagy a szóbeliség-írásbeliség különbségeiben 
rejlő okain tovább elmélkedni. — Érdekesek 
Dégh Lindának a mesék stílusáról tett meg
jegyzései. Érthető, hogy a mesemondó egyé
niségek megfigyelése elsősorban a stílus 
felé irányította a figyelmet; pusztán elméleti 
megfontolásból is ezen a területen érhető 
leginkább tetten a hagyományos anyagot 
megjelenítő és alakító egyén szerepe. A nép
mese stílusának konkrét, részletekbe bele
menő vizsgálatát még nem végezték el, talán 
azért, mert egynek vették az élőbeszéd stí
lusával. A népmesék és a szép számban 
közölt egyéb epikus szövegek (hiedelemtör
ténetek, irodalmi eredetű elbeszélések) egy
bevetése nyilvánvalóvá teszi, hogy a mesék 

stílusában van valami többlet a többi szöveg
hez képest, amelynek alapján joggal beszél
hetünk népmesei elbeszélőstílusról, mint kü
lön stíluskategóriáról. Dégh Linda megjegy
zései az egyes mesélők számos stílussaját
ságára mutatnak rá, ám kérdéses, hogy ezek 
a sajátságok vonatkoztathatók-e kizárólag 
az illető mesemondóra. Lehetséges-e megn y ug-
tató módon az egyén stílusát szembesíteni 
a hagyománnyal, "amely a népköltészetben 
jóval nagyobb megkötöttséget jelent, mint 
az irodalom esetében? Mivel bizonyítható, 
bizonyítható-e egyáltalán, hogy jellemző 
fordulatok stb. az illető mesélő egyéni lele
ményei s nem másoktól tanulta? A kérdés 
ilyen felvetése persze túlságosan leegyszerű
sített, de hogy Dégh Linda előtt sem teljesen 
tisztázott, azt egy jellemző apróság mutatja, 
kétszer is beszél Palkóné „saját közhelyeiről", 
ami nyilvánvalóan ellentmondás. Elméleti 
kérdések tisztázása azonban a folklór terü
letén sem spekulatív módon, hanem minél 
nagyobb anyag közzététele és elemzése útján 
várható, s márcsak ezért is kívánatos lenne, 
ha e szép, nagy múltú sorozat további kötetei 
gyorsabb ütemben jelennének meg. 

Stoll Béla 

Nyelvtani tanulmányok. Szerkesztette: Sulán 
Béla. Bp. 1961. Tankönyvkiadó. 212 1. 

E tanulmánykötetet a Művelődésügyi 
Minisztérium Nyelvtudományi Munkaközös
sége adta ki azzal a céllal, hogy szegényes 
nyelvtani irodalmunkat gyarapítsa, s ösztö
nözze a további kutatómunkát. Az egyes 
tanulmányok a nyelvtan elméleti kérdéseivel, 
a magyar leíró nyelvtan problémáival és a 
magyar nyelvtanírás történetével foglalkoz
nak. Minket főként az utóbbi csoport érdekel, 
hová Balázs János: Nyelvtanirodalmank 
előzményei és kezdetei; Benkő Loránd: 
Felvilágosodás kori nyelvtanaink szerepe 
az irodalmi írásbeliség normáinak alakulásá
ban és Kálmán Béla: Az igeragozás néhány 
kérdése a XX. század középiskolai nyelv
tanaiban c. dolgozatai tartoznak. Balázs 
János tanulmánya régi magyar irodalmi 
szempontból is érdekes, rá néhány szóval 
felhívjuk a figyelmet. 

Tematikájának részletes kidolgozása „A 
nyelvtanirodalom alapjai és a magyar nyelv
tanirodalom kezdetei" c. kétkötetes, egyen
lőre még kiadatlan kandidátusi értekezésében 
történt meg, hol a görög, szanszkrit, örmény, 
szír, héber,ó- és középkori latin grammatikai 
irodalmat tárgyalja, elemzi, és ennek az 
áttekintésnek eredményeit kamatoztatja a 
magyar jelenségek értékelésében. 

Balázs itt azt a folyamatot tekinti át, 
melynek során a vulgáris grammatikák 
a latin mellett fokozatosan kifejlődtek. Három 
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állomást állapít meg: latin nyelvű grammatika 
vulgáris nyelvi tolmácsolattal, kétnyelvű 
(latin és vulgáris) és végül latin vagy vulgáris 
nyelvű vulgáris grammatika. Sylvester! — 
Balázs megállapítása szerint — a középső 
fokozatot képviseli. Előzményeit vizsgálva 
Húsz János értékes megjegyzéseit az Ortho-
graphia Bofiemica-ban, Galeotto Marzio fel
jegyzését, Baranyai Decsi János Janus Panno
nius magyar nyelvtanára vonatkozó és a 
Lippi Zsigmond-féle nyelvtanról szóló hír
adást, valamint Pesti Gábor hatnyelvű 
szótárának bevezetését elemzi. Sylvester 
nyelvtanát minden elődjénél alaposabban 
vizsgálta. Külön a latin és külön a magyar 
részt. 

Hasonlóan sok tanulságot meríthet az 
adott kor irodalomtörténetének kutatója 
Benkő Loránd és Kálmán Béla tanulmányá
ból is. 

Tarnóc Márton 

Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyvei—2. 
köt. Bp.—Győr, 1959—1960. Képzőművészeti 
Alap K.—Győr-Sopron megyei nyomda. 
198; 198. 

Vidéki múzeumaink egyre növekvő szám
ban adnak ki saját Évkönyvet, melyek régé
szeti, művészettörténeti, fegyvertörténeti, 
történeti, néprajzi tanulmányok mellett iro
dalomtörténeti cikkeket is tartalmaznak. 

A győri múzeum Évkönyvének csak II. 
évfolyamában találunk irodalomtörténeti ér
dekű közleményt. 

Uzsoki András: Haszár Gál magyaróvári 
működéséről (7554—7560) írott dolgozata 
lényegében az eddigi kutatás (Fraknói Vil
mos, Révész Imre, Szabó Károly, Thúri 
Etele) eredményeit foglalja össze. Érdeme 
azonban, hogy az eddig feltárt anyagot Moson
magyaróvár történetébe ágyazva ismerteti, 
és a város egykori életének felvázolásával 
Huszár Gál működése is életszerűbbé, plasz-
tikusabbá válik. 

Uzsokinak van azonban egy figyelemre 
méltó feltételezése is. Schulek Tibor kutatása 
nyomán tudjuk, hogy Huszár Gál egyik leve
lének utóiratában ezt írja a kassai tanács
nak: van vele egy németül és magyarul egy
aránt jól beszélő, kiváló férfiú, aki a prédi
kációban is gyakorlott, és ezt szívesen magá
val vinné Kassára (ide hívták Huszárt 
prédikátornak). Nemeskürthy arra gondol, 
hogy ez Bornemisza Péter volt, aki azután 
egy A. nevű személlyel és egy Zakariás nevű 
fiúval valóban Kassára is ment 1560. február 
eleje körül, Nemeskürthy szerint a bizonyos 
A. Bornemisza felesége volt, Zakariás pedig 
a kisfia. Magyaróvárott ebben az időszak
ban Wohnitzky Zakariás volt a várkapitány. 
Uzsoki András feltételezi, hogy a gyermek 

itt született, és tiszteletből keresztelték a 
várnagy nevére. A feltételezés nem elvetendő. 
Koltay-Kastner derítette ki, hogy Borne
misza Bécsben megnősült, és 1560-ban már 
gyermeke is volt (It. 1953). Wohnitzky 
Zakariással való kapcsolata pedig bensőséges 
lehetett, mert Huszár Gálnak is ő nyújtott 
menedéket 1554-ben. 

A kötetben található Arany Jánosnak 
Rómer Flórishoz intézett levele. Rómer korá
nak kiváló régésze volt. A győri múzeum 
részt vett a MTA Archeológiai Bizottságának 
munkájában. 1871-ben Arany János „főtit
kár" felszólítja Rómert, hogy a bizottságmun
kájáról szóló jelentést sürgősen küldje meg. 

Szőke Béla egy Czuczor-levelet tett közzé, 
melyet Róza húga házasságának ügyében 
írt az érsekújvári esperesnek. A levél közlése 
azért volt kívánatos, mert az eredeti 1945-
ben, bombázás következtében, elpusztult. 

Mindkét levélnek csak a teljesség szem
pontjából van jelentősége. 

Kőhegyi Mihály 

Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve. VI. 
köt. Szerkesztette: Bakos József. Eger, 
(Hungária), 1960. Pedagógiai Főiskola. 574 1. 

Az egri pedagógiai főiskola 1960-ban kia
dott évkönyve az intézet tanárainak ismét 
gazdag munkásságáról tesz bizonyságot. 
Irodalomtörténeti jellege miatt elsősorban 
NémediLajos tanulmányát (Bessenyei György 
és a német felvilágosodás) kell kiemelnünk, 
amelyben először kísérelte meg marxista 
módszerrel megvizsgálni Bessenyeinek a né
met felvilágosodáshoz fűződő kapcsolatait, 
főleg az anyanyelvért folyó küzdelem szem
pontjából. Elsősorban Gottschednek, vala
mint tanítványainak: Klemm és Sonnenfels 
bécsi körének a hatását vizsgálja Bessenyei 
kultúrpolitikai gondolataira, de nem hagyja 
figyelmen kívül Bessenyei eredeti és magyar 
vonásait, sem pedig a nemzeti nyelv kiműve
léséért síkraszálló európai hagyományt. 

Lőkös István írása (Vitkovics Mihály 
szerb—magyar kapcsolatairól) a szláv— 
magyar irodalmi kapcsolatok történetének 
felderítéséhez járul hozzá. Tanulmányában 
közelebbről a szerb származású magyar 
írónak a szerb—magyar irodalmi és kultu
rális kapcsolatok terén kifejtett munkássá
gáról számol be. Ennek során főleg Vitkovics 
szerb népdal-, a „szerbus rnanier"-fordítá-
sával foglalkozik. Irodalomtörténeti vonat
kozása van végül Chikán Zoltánná pedagó
giai jellegű cikkének is (Radnóti Miklós 
ecloga inak nyelvéről), amelyben Radnóti 
eclogáit elemezve nyújt szempontokat a fő
iskolai nyelvészeti gyakorlatokon folyó nyelvi 
elemzéshez. 

Kókay György 
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