
függések, az okok és az okozatok tisztázása, s új ismeretlen területek, források, anyagrészek 
felkutatása s megelevenítése állt előtérben. S e cél érdekében bármilyen tudományos eljárást, 
interpretációs módszert kész volt alkalmazni ha úgy látta, hogy elősegíti a feladat megoldását. 
A szintézisre való törekvés idegen volt tőle, ő nem annyira rendszerezni, egységbe, koncepciókba 
foglalni akart, hanem új ismereteket adni, a téveseket korrigálni, tudásanyagunkat gazdagítani, 
az ismeretlent ismertté, hozzáférhetővé tenni. Mindezt maradéktalanul el is érte, hálára és 
nem évülő megbecsülésre kötelezve az utána jövőket, s példát mutatva tudósi lelkiismeretesség
ben, a tények tiszteletében, intuícióban és pontosságban, a tudomány odaadó szolgálatában. 

Klaniczay Tibor 

Zolnai Béla 

(1890-1969) 

Zolnai Bélától búcsúzva a magyar irodalomtudomány majd valamennyi ága kell, 
hogy tisztelettel adózzék életművének és emlékének. S az irodalomtudomány testvér- és 
rokon-diszciplínáinak is hasonlóképpen kell cselekedniök. Jelentős munkák, jelentős kezdemé
nyezések őrzik területükön is nevét és tevékenységét. 

Nem avult polihisztori hajlam, fegyelmezetlen mindenhez kapás, felületes művelődési 
zsurnalizmus osztotta munkásságát ily sok ágra szét. A kor tudományos szükségletének, 
a korszerű tudósi magatartás jellegének fölismerése vezette tárgyköreinek és témáinak sok
féleségéhez. Témái és tárgykörei sokféleségét azonos célok, azonos gondolatok tartották szoros 
egységgé össze. Annak az első Eötvös-Collegista nemzedéknek második kirajzásához tartozott, 
amely a pozitivizmus szűk targyiassaga és a századforduló targyiatlan teoretizálása után 
tényekre és történelemre alapozott széles és egységes, a teljes szellemi életet befogó rendszere
zést kívánt. 

Zolnai a szellemtörténet változatai közül ahhoz csatlakozott, amelyet Vossler neve 
és iránya fémjelzett. A történetiség követelményét, a nemzeti-közösségi elv szükségét, az 
egységes korszellem és korstílus föltételezését magáénak vallotta ő is. A nemzeti nyelv sajátos
ságait ő is a nemzeti jellem megnyilvánítóiként fogta fel, melyek az irodalom mindenkori 
stílusát is alapvetően befolyásolják. 

Vossler tanítványa volt, de sohasem lett vak epigonja, szolgai másolója. Helyesen 
ismerte föl az irányzat jónéhány túlzását és gyengéjét. A korszellem érvényesülésének gépies
irracionális felfogását, a stílusfejlődés nemzeti önelvűségének túlhajtását, a nyelv és stílus 
azonosításának sugalmát épp úgy elhárította, mint a különböző szellemi területek össze
mosását valami titkosan egységes nyelvi és stílusjelenség, Sprach- und Stilwerk részeivé. 
Nem tette magáévá a történeti fejlődésnek lélektanba, nyelvlélektanba való átjátszását sem, 
s többnyire távoltartotta munkáit a korszellemből kiinduló túlzó dedukciótól éppúgy, mint 
a kizárólagosan intuíciós értelmezéstől is. 

A Vossler-iskola fölismert hiányainak és gyengéinek ellenszerét — ösztönösen vagy 
tudatosan — ott kereste, ahová műveltségének franciás alaprétege utasította: a modern 
(francia) szaknyelvészetben és a francia irodalomtudományban. Az előbbit elsősorban Bally 
és de Saussure, a másodikat a klasszikus esszéisták és Lanson iskolája jelentette számára. Az 
előbbieknél, láthatólag, főleg a tényekhez való ragaszkodás, a részekből való összerakás, az 
indukciós eljárás és bizonyítás, az esztétikai-lélektani hatás kiváltóinak konkrét vizsgálata, a 
másodiknál viszont a mű egyediségének, az író egyéniségének, lélektanának tiszteletben 
tartása vonzotta. 

S amint a szellemtörténet hiányait általuk, az övékét viszont a szellemtörténettel igye
kezett kiiktatni. A francia explication de texte többnyire részeknél maradó, szintézist kerülő 
eljárása pl. ennek jegyében lett nála, mondhatnánk, explication d'oeuvre-ré. A két felfogást 
s a belőlük következő kétféle módszert azonban sohasem sikerült teljesen összeolvasztania. 
S nem is sikerülhetett: annyira más alapelveken nyugodtak. így egész életművén keresztül 
húzódik bizonyos kettősség, sok művében van jelen bizonyos feszültség a részletek és az egész, 
a történeti koncepció s a kidolgozás módszerei között. 

Az új történeti felfogást, az új szintézis-törekvéseket s az új elemzési módszereket 
kivált két területen igyekezett valóra váltani. A komparatisztikával összekapcsolt stílustörté
net, ill. a stílustörténettel összekapcsolt komparatisztika területén s a nyelvi és irodalmi 
stilisztika összeolvasztása, ill. megújítása területén. 

Az első területen jelentős monográfiák, a másodikon kezdeményező, sugalló erejű 
tanulmányok tanúskodnak eredményeiről. Az első területen kivált a Rákóczi-korral, a janze-
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nizmus európai útjával, szerepével és hatásával s a biedermeyerrel foglalkozó munkái tűnnek 
ki. E munkák koncepciója ma elfogadhatatlannak, meghaladottnak számít; a szellemtörténet 
immanens, idealista, gyakran irracionális stílustörténeti fölfogására alapoztak. Kivált a bieder-
meyer tanulmányokra áll ez. A janzenizmussal, a Rákóczi-korral foglalkozók, mivel a stílus
történet mellett erős eszmetörténeti érdeklődés és kutatás is érvényesült bennük, időtállóbbnak 
bizonyultak. Mindazonáltal részleteiben biedermeyer-könyve is tanuslágos, ma is. Főleg az 
a józan és mégis bátor mód, ahogy a komparatizmus lehetőségeivel élt. Nem hatást kutatott 
elsősorban, hanem párhuzamokat, rokonságokat igyekezett felmutatni, hogy általuk a betöl
tött történeti-esztétikai funkciók magyarázatához s tipizálásához kapjon megbízható eszközö
ket és érveket. Továbbá tanulságos az is, mily szellemesen és eredményesen nyúlt a határterü
letek kérdéseihez, mily bátran lépte át az egyes szaktudományok, művészeti ágak határait, 
s mily kitűnően alkalmazta a művelődéstörténeti szembesítés módszereit. Burckhardt és 
Dilthey legjobb vonásai érvényesültek e tekintetben munkáiban. 

Második területén végzett munkáját azonban ma — a maga korában betöltött szerepét 
tekintve is, s mai használhatóságát tekintve is — fontosabbnak tartja a tudományos köz
vélemény. Megmutatkozott ez abban is, hogy idevágó dolgozataiból a közelmúltban két 
kötetet is megjelentettek kiadóink. 

E második területe többre értékelésének többféle oka van. Egyik kétségkívül az, 
hogy míg irodalomtörténeti tevékenységében egy igen erős mezőnynek egyik, bár kitűnő 
futója, folytatója volt, stilisztikai munkásságában úgyszólván egyedüli küzdő és kezdeményező 
a porondon. S az is maradt hosszú, sajnálatosan hosszú ideig. Mert a magyar nyelvtudomány, 
kivált pedig a magyar stilisztika túlságosan is hosszú ideig maradt kötve a Paul-féle újgramma
tikus felfogáshoz, ill. a pozitivista normatív-leíró stilisztikai szemlélethez. Akkor Wundt is 
újságnak számított s az alapjában ókonzervatív Zlinszkyt, aki az impresszionizmus hanghatás 
problémáinak érzékeléséig hatolt legmesszebb előre, újítónak tekintették. Gombocz torzónak 
maradt munkássága és kezdeménye benne folytatóra és küzdőtársra talált. 

Zolnai az irodalomtudomány és a nyelvtudomány amaz együttmunkálkodásának 
modern felújítását kívánta, amely egykor, az indogermanisztika első fénykorában oly nagyszerű 
eredményeket hozott, s amelyet a pozitivizmus korszaka szakított szét. Tanulmányai — a 
nyelvtudomány esztétikai vonatkozásairól és lehetőségeiről, a mondat stílusalkotó funkciójá
ról, a szavak atmoszférateremtö wrpnéröl, — mind arról tanúskodnak, Zolnai is, mint akkor 
már oly sokan európaszerte, megértette, hogy az elbeszéltről csak az elbeszélés módjának, 
a kifejezettről csak a kifejezés mikéntjének, a megjelenítettről csak a megjelenítés eszközei
nek tisztázásával lehet hiteleset mondani. S e tisztázásnak elsődleges területe a nyelvi-stilisz
tikai közegnek filozófiai értelmezésig hatoló általános nyelvészeti vizsgálata. E felfogás, 
persze, éppenséggel nem volt szükségszerűen idegen ihletés következménye. A leggazdagabb, 
a legmélyebb (s a tán legmellőzöttebb) magyar kritikai életmű, Aranyé is ezt sugározta ki. 

Zolnai nézetei és módszerei ma már nem elégségesek; de tanulságosak és intők ma is. 
Nem utolsó sorban azzal az ellenkező véglettel szemben is, amely az ortodox francia struktu
ralizmusnak történelmet és lélektant egyaránt semmibevevő sivár szám játékaiban mutat
kozik meg. 

Zolnai eredményeinek, természetesen, előfeltétele volt az a kifinomult esztétikai érzé
kenység és igény, az a mélyenhangolt emberi érdeklődés és részvét, amely nélkül a legkitűnőbb 
elmélet is terméketlen marad. 

A tudós mellett szólni kell a tudományszervezőről is. Folyóirata, a Széphalom jelentős 
gyűjtőpontja volt a szellemtörténeti iskola java erőinek. Erdeméül nyomatékosan ki kell 
emelni azt is, hogy miként az iskola legjobb képviselői, Zolnai köre is, a maga módján, gátolni 
igyekezett a fasiszta s a tébolyult nacionalista szellem elhatalmasodását. Ez utóbbinak 
nyelvészeti munkáiban is kíméletlen ostorozója volt mindenkor. Folyóiratáról azonban ma 
nagyjából az az ítéletünk, mint monográfiáiról s irodalomtörténeti felfogásáról. Tudomány
szervezői tevékenysége gyakran azonban nem is folyóiratán s nem is zárt, szervezett formákon 
át érvényesült, hanem azokon az ösztönzéseken át, amelyek müveiből, tájékozottságából 
és tájékozódásából kisugároztak. 

Az ötvenes években kiszorult az egyetemi oktatásból, s egy időre szinte a tudómányos
ságból is. Ez megkeserítette, s áradó munkakedvét megtörte. Nagyobb munkára már nem 
vállalkozott. Nemcsak életműve szenvedte meg ezt a méltánytalanságot, hanem, mint legtöbb 
hasonló esetben, a magyar tudomány s a magyar felsőoktatás is, melynek nagyon is szüksége 
lett volna az ő tájékozottságára, tudására, kezdeményező készségére. 

Olvan tudós volt, akitől a nekrológgal nem búcsúzik el végképp tudományága; s olyan, 
akit akkor is nagyra becsült a tudományos közvélemény, midőn semmiféle hivatala és hatalma 
nem volt. Tudománytörténeti összegezésekben, például a készülő kritikatörténetben jelentős 
hely kell hogy megillesse. 

Németh G. Béla 
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