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JANCSÓ ELEMÉR: A FELVILÁGOSODÁSTÓL A ROMANTIKÁIG 

Tanulmányok. Bukarest, 1966. Irodalmi Könyvk. 327 1. 

Ez a tanulmánygyűjtemény egy fontos 
irodalmi korszak problémaköréből emel ki lé
nyeges kutatási témákat, s az egymás után 
sorakozó tanulmányok együtteséből a kor 
irodalmi és művelődéstörténeti fejlődésvona
lának számos részlete rajzolódik ki megbíz
ható pontossággal. Az erdélyi vonatkozások 
dominálnak, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy e teljesen érthető meghatározottság 
valamiféle regionális érdeklődés terméke 
lenne: Jancsó könyve az egész magyar iro
dalomtudomány számára hasznos tanulsá
gokkal és gazdag eredményekkel szolgál. 
A tanulmánykötet címe inkább jelképes, 
a témákat körülölelő kort jelzi, s nem tar
talmaz, mint első pillantásra hinnők, iro
dalmi folyamatokat, stílustörekvéseket össze
foglaló munkákat. Az irodalmi fejlődés rész
letkérdéseit világítja meg, s e tematikán 
belül is inkább az irodalmi élet s a művelő
dési körülmények tényeit igyekszik Jancsó 
minél alaposabban felkutatni, szorosan vett 
szépirodalmi alkotásokkal s esztétikai prob
lémákkal legfeljebb érintőlegesen foglalko
zik. 

A kötet tárgyilagos megítélése okából 
már most szükséges leszögezni, hogy meg
lepetés számba menő felfedezésekkel, új 
összefüggésekkel nem találkozunk e tanul
mányokban. Egyik erényük inkább abban 
jelölhető meg, hogy felhasználva az eddigi 
kutatási eredményeket, s ehhez hozzáadva 
a magáét, néhány jelentősebb egyéniség és 
művelődési intézmény szerepét és történetét 
korszerű irodalomszemlélettel és filológiai 
apparátussal összegezi, illetőleg kritikailag 
felülvizsgálja. 

A kötet bevezető tanulmányában vázolja 
fel a tárgyalt periódus általánosabb jellegű 
összefüggéseit. E tanulmány (A felvilágoso
dástól a romantikáig) mintegy keretbe fog
lalja azt a problémakört, amelynek egyes 
vonatkozásait a többi írások taglalják rész
letesebben. E tömör, gondolatgazdag dolgo
zat anyagának ismertetésére itt nincs lehe
tőség. Jancsó tanulmányának mindenesetre 
vannak olyan fejezetei, amelyek fontos ku
tatási feladatokat jelölnek meg. Ilyen például 

a román és a magyar felvilágosodás párhuza
mos törekvéseit érintő gondolatmenet. Ez az 
összefüggés a magyar szakirodalomban szinte 
teljesen ismeretlen, s úgy tűnik a viszonylag 
szerény adatanyagból, hogy romániai vi
szonylatban sincsen alaposabban felderítve. 
Persze lehetséges az is, hogy éppen az iro
dalmi és művelődési kapcsolatok viszonyla
gosan gyér volta s a nemzetiségek elszige
teltsége, kulturális izoláltsága jellemző az 
osztrák birodalom politikai és társadalmi 
viszonyaira. Ennek felderítése természetesen 
csak akkor lehetséges, ha a megfelelő kap
csolattörténeti kutatások nyomán hiteles 
és indokolható következtetések levonásához 
elegendő adat áll rendelkezésre. 

Különösen értékes és hasznos munkát 
végzett Jancsó azáltal, hogy kutatásainak, 
érdeklődésének tekintélyes részét szentelte 
egyes határterületek felmérésére. Olyan egyé
niségekre gondolok, mint pl. Gyarmathi, 
vagy Bölöni Farkas, illetőleg olyan intéz
ményekre vagy orgánumokra, mint az Erdé
lyi Magyar Nyelvmívelő Társaság s az Erdélyi 
Múzeum. Ezek az életművek és tevékenységi 
formák kötik össze ugyanis az irodalmi fejlő
dést a szélesebb értelemben vett művelődés
sel, meghatározva egyúttal amannak számos 
lehetőségét. 

Gyarmathi Sámuelről és Barcsay Ábra
hámról írott portrészerű tanulmányai, külö
nösen az előbbi, még ebben a keretben is 
arról tanúskodnak, hogy Jancsó Elemér 
gondos filológiai módszerei, megalapozott 
következtetései még akkor is új összefüggé
seket villantanak fel, ha egyes írásainak 
nem közvetlenül ez a céljuk. Ugyanez a 
megállapítás vonatkozik, talán még foko
zottabb mértékben, A jakobinus mozgalom 
hazai hagyományai c. tanulmányára, amely
ben egyébként e téma erdélyi vonatkozásait 
új szempontokkal világítja meg, s egyúttal 
az irodalomtörténeti tanulságokon túlmenő
en a köztársasági mozgalom történelmi érté
keléséhez is vannak figyelemre méltó adalé
kai. 

Talán felesleges külön hangsúlyozni, hogy 
Jancsó e kötetbe sorolt tanulmányai nem 
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pusztán az itt szereplő' témák újkeletű feldol
gozásai, hanem kiérlelt eredményei illetőleg 
variációi egy több évtizedes tudományos 
kutatómunkának. A magyar irodalomtörté
netírás különösen nagy haszonnal alkalmaz
hatja azokat az eredményeket, amelyekkel 
Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság c. 
összefoglaló jellegű, alapvető fontosságú 
kérdéseket tisztázó tanulmányában talál
kozhatunk. Közismert az a szerep, amit e 
Társaság s lelkes szervezője, Aranka György 
nyelvi, kulturális és irodalmi életünk meg
újítása terén betöltött. Ám amennyire köz
ismert volt e szerep, annyira kevéssé történt 
meg e vállalkozás részleteinek tisztázása. A 
töredékes előmunkálatok után Jancsó vállal
kozott arra, hogy az eredeti forrásokig vissza
nyúlva végre tudományos hitelességgel meg
írja a Társaság történetét. E tanulmány 
minden bizonnyal eligazító és kiinduló pont 
lesz az e témát érintő kutatók szá
mára. 

Tanulmányainak egy másik csoportja az 
erdélyi, nevezetesen a kolozsvári magyar 
színjátszás kérdéseivel foglalkozik. E tárgy
körben írott első tanulmánya (A kolozsvári 
magyar színház megalakulása és a felvilágoso
dás) történeti jellegű, de egyúttal megmutat
ja azt a kapcsolatot, amely ezt az irodalom-
és művelődéstörténeti szempontból egyként 
jelentős kezdeményezést a felvilágosodás 
korának irodalmi törekvéseihez fűzi. A ko
lozsvári magyar színház útja a romantikától a 
realizmusig c. dolgozatában már szorosabban 
véve irodalmi fejlődési folyamatot elemez, 
mégpedig a kolozsvári magyar színházban 
előadott színművekben megnyilvánuló ízlés
irányokat, a műsorban tükröződő, a kor 
irodalomfelfogását is jelző ábrázolási-meg
jelenítési törekvéseket írja le. A tanulmány 
címéből is sejthetően az előrehaladás útját 
a romantika hódító megjelenésétől a realista 
színmű színpadra kerülésének irányában 
jelöli meg. A reformkor uralkodó stílusaként 
a romantikát szoktuk emlegetni, amelynek 
keretén belül más, a realizmus felé mutató 
ábrázolási módszerek bontakoznak ki, s 
ezek egyre erőteljesebben mutatkoznak a 
század negyvenes éveiben. Jancsó Elemér 
az utóbbi évek ezirányú kutatásai nyomán a 
népszínműben kifejezésre jutó népiességben, 
illetőleg az antifeudális tendenciájú színmű
vekben látja a romantikából a realizmusba 
való^ átmenetet. 

Általában és elvben helytálló ez a kon
cepció. Ám a népszínmű realisztikusnak tet
sző elemei sokkal inkább összefüggenek egy 
korábbi, a romantikával nagyon is megférő 
patriarkális szemlélettel, Obernyik, Nagy 
Ignác, Eötvös és Vahot Imre színművei pedig 
éppen antifeudális karakterüket az irányzatos 
romantika alkotási elveinek köszönhetik. 
Ennek értelmében a realista ábrázolás irá

nyába mutató jellegzetességek tendencia
ként vannak jelen elsősorban, részben mint 
tematikai, részben pedig mint ábrázolásbeli, 
illetőleg esztétikai elemek. Művészi alkotá
sokat egészben meghatározó, de legalábbis 
a romantikus ábrázolási elveken túlnövő 
realista művészi koncepcióval inkább az 
epikában (Eötvös) és a lírában (Petőfi, Arany) 
találkozunk, de itt is a romantikát „megszün
tetve megőrző" művészi megvalósulásban. 
Ez a fejlődési vonal érthető módon a legke
vésbé a színi kultúrában, vagy pontosabban 
a magyar nyelvű drámairodalomban követ
hető nyomon, ahol a színi hatás romantikus 
elve uralkodik. Ettől némileg eltérő kérdés 
az, hogy a műsorokban helyet kapnak az 
akkori külföldi drámairodalom értékes, prog
resszív s ezek között realista alkotásai is. 

Jancsó színháztörténeti értékű tanul
mányai azonban nemcsak s nem is elsősorban 
az irodalomtörténeti értékeléssel foglalkoz
nak, hanem az anyagot tárják fel és rendsze
rezik, s ebben a tekintetben sok újat adnak 
az e témakörrel ismerős kutatóknak is, még
pedig igen fontos kérdésekben, így például 
fontos adalék és magyarázat az a néhány 
lapnyi terjedelmű írás, amely a Shakespeare-
hatás egy részletkérdését világítja meg. 
(A Shakespeare-kultusz kialakulása a felvilá
gosodás korában és a kolozsvári magyar szín
ház). 

Az Erdélyi Múzeumnak, mint irodalmi 
orgánumnak, továbbá fáradhatatlan megala
pítójának, Döbrenteinek históriáját mondja 
el a Döbrentei Gábor és az Erdélyi Múzeum c. 
tanulmány. E téma fontosságát sem kell 
külön ecsetelni. E tanulmányban különösen 
a folyóiratra vonatkozó tudnivalók fontosak. 
Érdekes az a némelyektől gyanított és itt 
sejtetett feltételezés, hogy az emlékezetes 
pályázatra elküldött Bánk bán valójában 
sohasem jutott el rendeltetési helyére. E fel
tételezésnek jó lenne egyszer a végére járni. 
Egyébként e tanulmánnyal kapcsolatban az 
jegyezhető meg, hogy értékes adatanyaga 
mellett még idekívánkozna a lap alaposabb 
tartalmi feldolgozása, különös tekintettel 
az ott megnyilvánuló s korántsem jelenték
telen esztétikai érdeklődésre, melynek mo
dern szempontú és filológiailag is megbízható 
értékelése még mindig várat magára. Ez az 
óhaj azonban, noha jogos, kétségtelenül nem 
tartozik a címben jelzett témába. 

A kötetet méltán zárja a Bölöni Farkas 
Sándorról szóló szép tanulmány. Hiszen ma 
már nyilvánvaló, hogy a reformkor utinaplói-
nak, s ezek között is elsősorban Bölöni Far
kasénak, milyen nagy szerepük volt a polgári 
progresszív eszmék terjesztésében s ezek ta-
pasztalatilag bemutatott, tehát a kor politi
kai törekvéseit is elősegítő megismertetésé
ben. Nem is szólva ezúttal magának a műfaj
nak termékenyítő hatásáról, amelynek nyo-: 
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mai szépprózánk számos jelentékeny alko
tásán is felfedezhetők. 

A felvilágosodástól a romantikáig c. tanul
mánykötet tehát értékes hozzájárulás e kor 
alaposabb megismeréséhez. S ha a kötetben 
megnyilvánuló irodalomszemléletben néha 
érezhetők a másfél évtizeddel előtti irodalom
felfogás olykor kissé merev, néha enyhén 

retorikus ítéletei, illetőleg fordulatai, ezek — 
miután többnyire nem tartoznak szervesen 
az anyagközlő tanulmányok mondanivaló
jához — nem kisebbítik a kutató tudós ér
demeit, aki egyébként éppen kutatásaival 
szolgálja e kor progresszív értékeinek meg
őrzését. 

Wéber Antal 

, 

CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A HUMANISTA METRIKUS DALLAMOK 
MAGYARORSZÁGON 

Bp. 1967. Akadémiai K, 354 1. 4 t. 

Cs. Tóth Kálmán, a református gyülekeze
ti éneklés (1950) és a XVI. századi magyar 
dallamok (1958) monográfusa, számos kiváló 
zenetörténeti tanulmány szerzője, a magyar 
irodalom- és verstörténet szempontjából is 
nevezetes témát vett vizsgálat alá, amikor 
a humanista eredetű metrikus dallamok 
magyarországi írásos emlékeinek összeállítá
sára és kritikai vizsgálatára vállalkozott. 
A humanizmus hazai irodalmi hatása igen 
jelentős mind eszmei, mind művészi szem
pontból: egy Janus Pannonius, Bornemisza 
Péter, Balassi Bálint vagy Rimay János 
szerepe irodalmunk fejlődésében soha el 
nem hanyagolható tényező, s a magyar mű
velődés reneszánsz korszakának éppen nem 
jelentéktelen teljesítménye, hogy 1622-ben 
olyan magyar történelmet tett le Európa 
asztalára, aminő Istvánffy Miklósé volt. 
Evvel szemben a humanizmus formai ered
ményeinek asszimilációja már korántsem 
volt ilyen beható és alapos. Csomasz Tóth 
Kálmán vizsgálódásának végső mérlege meg
lehetősen szerény eredményt mutat: a magyar 
irodalom és zene fejlődéstörténetében „csak 
rövid szakasz, szinte kitérő a metrikus latin 
ódaköltészetnek főleg a mezővári protestáns 
iskolákra korlátozott, közvetve és kis részben 
a jobbágyparaszti gyülekezetig is eljutó, 
gyakorlatilag szinte teljesen a zenei írásbeli
ség küszöbe alatt maradt kapcsolata" (205). 
Érdekes módon ugyanezt a szerény eredményt 
kellett tudomásul vennem, amidőn az isko
láinkban századokon át tanított latin műfaj
elméletnek a magyar nyelvű műköltészetre 
gyakorolt hatását próbáltam futólagos vizs
gálat alá venni (Poesie et poétique. Acta 
Litteraria, 1962), noha a magyar költői gya
korlat mégis jóval több antik műfaji normát 
honosított meg, mint a zene vagy a vers
technika. Nincs izgató ellentmondás nélkül 
az a tény, hogy a humanista nevelést kapott 
magyar értelmiség, főként a legkiválóbbak 
munkásságában eljutott a latin retorikai
poétikai műveltség legmagasabb szintjére, 

tökéletes biztonsággal írta latinul az antik 
mértékes versformákat, az anyanyelven vi
szont vagy nem vállalkozott e formák meg
honosítására (noha Sylvester János a klasz-
szikus értékű kezdeményezést is megtette !), 
vagy esetleges kísérletei alacsony szintű, 
kezdetleges termést hoztak létre. Példa erre 
már a középkori magyar vers is, amely — 
Horváth János ismert megállapítása szerint 
— csak tapogatózva, fogyatékosan tudta kö
vetni a középlatin sorfajokat, noha ezek 
nagy része már nem metrikus, hanem hang
súlyos vers volt, ami persze nem szolgált 
könnyebbségére a magyar fordítónak, hiszen 
a változatos latin hangsúly-rendszer töké
letes ellentéte az egynemű magyarnak. Még 
jellemzőbb reneszánsz költészetünk legna
gyobb alakjának, Balassi Bálintnak viszonya 
az antik metrumhoz. Nem az a feltűnő, hogy 
ő, a klasszikus latinista egyetlen mértékes 
latin vagy magyar sort sem hagyott ránk, 
hanem az, hogy metrikus humanista minták 
(Buchanan, Beza) nyomán készült zsoltár
parafrázisai — szám szerint öt — mind bo
nyolult, olykor idegen dallamképlet hatását 
mutató magyaros versformában szólnak, 
de a legcsekélyebb mértékben sem sejtetik, 
hogy a költő bármit is át akart volna men
teni latin eredetijük antik ritmusából. „Nem 
a tehetsége volt elégtelen hozzá, hanem egy
szerűen: annyira különböző két világnak 
tarthatta az antik és a nemzeti versidom 
területét, hogy az egyik szférából a másikba 
való átlépésnek nemcsak a művészi ingere, 
hanem a puszta lehetősége sem képződött, 
vagy nem gyökerezett meg benne . . . Talán 
arra is gondolhatunk még, hogy mivel a met
rikus ódák skandáló énekléssel egybekötött 
gyakorlata fénykorában is főleg az iskolára 
szorítkozott, és ez a fénykor a XVI. század 
utolsó negyedében már leáldozóban — de 
mindenesetre átalakulóban — volt, Balassi 
nem tartotta már, időszerűnek, sem rangos 
poétához illőnek az antik formákkal való 
kísérletezést". (183.) Ehhez az igen tartalmas 
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