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HANKISS ELEMÉR: A NÉPDALTÓL AZ ABSZURD DRÁMÁIG 

Tanulmányok. Bp. 1969. Magvető K. 324 I. (Elvek és utak) 

A Magvető kiadó Elvek és utak с soroza
tának egyik legutóbbi köteteként Hankiss 
Elemér tanulmányainak gyűjteménye a ma
gyar irodalomtudományban eddig szokatlan, 
s ezért különösen figyelemre méltó, mód
szereket igyekszik alkalmazni költői alkotá
sok vizsgálatára. Ezek a módszerek ma már 
úgyszólván valamennyi nagyobb európai 
nemzet irodalomtudományában meghonosod
tak, nagy hagyományai vannak néhány 
környező nép, pl. a csehszlovák és a lengyel 
tudományosságában, a mi tudományunkban 
azonban úgyszólván előzmény nélküliek, s 
ezért az elmúlt években létjogosultságuk 
elméleti igazolása, valamint a standard 
külföldi eredmények ismertetése volt soron. 
Hankiss tanulmányai közt is van ismertető 
jellegű, a Kvantitatív módszerek az irodalom
tudományban című, egyébként azonban a 
kötet az ismert módszereket továbbfejlesztő 
egyéni törekvéseit és kísérleteit tartalmazza, 
s már csak ezért is örömet okozhat az ilyen 
jellegű kutatások iránt érdeklődőknek. Bár 
az egész kötetben uralkodik az a meg
győződés, hogy a természettudomány és 
különösen a matematika egzakt módszereinek 
meghonosítása csak hasznára válhat az iro
dalomtudománynak, Hankiss vizsgálatait 
mégsem lehet egyértelműen e módszerek 
korlátai közé szorítani. Latinos—franciás 
szelleme, a stílusában és fejtegetései meneté
ben egyaránt megmutatkozó „clarté" nem 
azonosítható a matematikai módszerek hívei
nél oly gyakori s elég száraz „egzaktkodás"-
sal, s az irodalmi mű iránti érzékenysége, 
finom interpretációs hajlama lépten-nyomon 
túllendül a saját maga számára is előírt 
módszertani korlátokon. 

Hankiss törekvése, a természettudomány 
eredményeinek bevonására az irodalom
tudományi vizsgálatokba, terminológiájában 
is tetten érhető. Feszültség, impulzus, vibrá
lás, oszcillálás, villanás, ide-oda villódzás stb. 
a fizikai elektromosságtanból kölcsönzött 
kifejezések, s az „elektromos" poétika alap
szintjére rakódnak rá az irodalmi szöveg 
bonyolultabb összefüggéseit és a kommuni
kációs folyamatban elfoglalt helyét jellemezni 

óhajtó, az információelméletből és a kiberne
tikából átvett terminus technicus-ok. Alkal
mazásuk mégis indokoltnak tűnik: ha nem 
lehet is az eddigi irodalomtudomány el
vetéséről beszélni nála, sőt vizsgálataihoz 
nagyon is tudatosan és fölényes biztonsággal 
használja a hagyományos retorika és poétika 
terminológiáját, az új szakkifejezések csak 
azt reprezentálják a külsődleges szemlélet 
számára is, ami az alaposabb vizsgálat során 
úgyis kiderül: még a hagyományos igazságo
kat is új megvilágításban, új összefüggésben 
kapjuk Hankiss tanulmányaiban. 

Már említettem a maga elé állított mód
szertani korlátokat. Azt hiszem, ezek közve
tett kifejezésének lehet tekinteni azt a jellem
zést, melyet a „neostrukturalista" törekvé
sekről ad a kvantitatív módszereket ismertető 
tanulmányában. Bár itt nem saját cél
kitűzéseiről beszél, világos, hogy a jellemzés 
érvényes a kötet tanulmányainak legtöbbjére 
is. Amikor ugyanis a modern irodalom
tudomány elmúlt évtizedeinek módszertani 
sokféleségét, tarkaságát néhány alapvető 
közös jegyre redukálva jellemzi e törekvések 
rokon vonásait, három közös jellegzetességet 
emel ki: az egzaktságra való törekvést, a mű-
központúságot s azt, hogy a műalkotást 
egységes struktúraként szemlélik. S ez 
utóbbival kapcsolatban megállapítja, hogy a 
műalkotás zárt és komplex struktúraként 
való vizsgálatának igénye jogosult, de egy
előre megvalósíthatatlan. Ezért szembefordul 
a strukturalistákkal, akik az egzaktságról 
lemondva, lényegében intuitív módszerekkel 
igyekeznek megragadni a struktúra lényegét 
(1. az angolszász és a svájci—francia struk
turalista irányokat). A neostrukturalizmust 
pedig így jellemzi: „ . . . az egzaktság igényé
hez ragaszkodik, s a teljesség igényéről, 
a struktúra teljes belső rendszerének azonnali 
feltárásáról mond le a kutató. S következés
képpen: megszegve a strukturalizmus alap
elvét, kiragad a műből egyetlen részelemet, 
s ezt vizsgálja, általában nem egy műben, 
hanem művek sokaságában." 

Mint majd látjuk, legkevésbé Hamlet
tanulmányait lehet e módszertani törekvések-
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kel közös nevezőre hozni. De e tanulmányok 
is verses drámáról szólnak, a többi tanulmány 
pedig csaknem kizárólag a lírai költészetből 
— népköltészettől a legmodernebb líráig — 
meríti példáit, s a modern drámából is a 
jellegzetesen lírai szerkezetű abszurd gazda
gítja példatárát, ennyiben is rokona a mű-
központú irányoknak, melyek köztudomás 
szerint elsősorban a lírára és a verses dráma
interpretációra specializálták magukat, bár 
az időviszonyok, a point of view-problematika, 
valamint az ismétlődő motívumok techni
kájának feltárásában a népmesétől a modern 
prózáig az epika terén is jelentős eredmények
kel dicsekedhetnek az utóbbi évtizedekben. 

A kötet líraelméleti vonatkozású tanul
mányai közül a legjelentősebbek, a József 
Attila komplex képeiről szóló éppúgy, mint a 
címadó tanulmány, művek tömegéből ki
ragadott példák alapján igyekeznek meg
ragadni, mint ahogy az utóbbinak alcíme is 
megfogalmazza: „ . . . Az irodalmi mű egy 
alapvető strukturális mozzanatá"-t. Ennyi
ben máris meghaladják a legtöbb matemati
kai-statisztikai jellegű megközelítési módot, 
melyek csupán a hangok, morféinak és szavak, 
elemi kijelentések, mondattípusok és -szerke
zetek ismétlődésének gyakoriságát, vagy 
egymást követésük valószínűségét állapítják 
meg. Hankiss fejtegetését arra a Jakobson 
által már kiemelt jellegzetességre alapítja, 
hogy a költői szövegben igen nagy szerepe 
van a grammatikai ismétlésnek (Grammar of 
poetry and poetry of grammar. In: Poetics, 
Poétika, Poetyka. Warszawa 1961.). S már 
Jakobson utalt arra, hogy a hagyományos 
retorikai alakzatok tana ennek fontosságát 
nagyrészt feltárta. Hankiss is azzal kezdi, 
hogy a retorikai kategóriákat visszavezeti az 
ismétlésre s ezáltal teljesíti a természet
tudományos jellegű vizsgálódás egyik lényegi 
követelményét: olyan közös alapelv keresését, 
melyre a költői nyelv minden sajátossága 
visszavezethető a redukáló eljárás segítségé
vel. De Hankiss nem elégszik meg a reduk
cióval, az ismétlés alapelvét továbbfejlesztve 
az irodalmi szöveg esztétikai hatását a 
fonémák, jelentésegységek és szintaktikai 
alakzatok ismétlődése által kiváltott horizon
tális, s különösen az ezáltal indukált vertikális 
oszcillációban látja. S ahogy ez a vertikális 
oszcilláció általában más síkra helyezi át a 
befogadó gondolatmenetét, ugyanúgy nagy, 
Hankiss szerint az esztétikai hatást kiváltó 
szerepe van a szövegben szemantikailag 
benne foglalt, s hatása által tudatunkat is 
hasonló aktusra kényszerítő tudatsíkváltások
nak, időviszony- és magatartásváltásoknak. 

Az eddigiekből is világos, hogy a birkhoffi 
egyenlet nyomán haladó mechanikus szöveg
elem-frekvencia vizsgálatokkal szemben 
Hankiss törekvései inkább a modern infor
máció-esztétikáéval rokoníthatók. Ahogy Rul 

Qunzenháuser a birkhoffi egyenlet tovább
fejlesztésével az esztétikai mérték meg
határozásában döntő szerepet juttat a szub
jektív redundanciának, ahhoz hasonlóan az 
információelméleti esztétikai vizsgálatok leg
többször nem merev és izolált szövegvizsgála
tok, hanem a műalkotásnak, ill. a költői 
szövegnek a kommunikációs folyamatban 
betöltött szerepe iránt érdeklődve, a hatás 
feltételeit és törvényeit, mű és befogadó 
kapcsolatát szeretnék egzakt módszerekkel 
kutatni. Hankiss érdeklődésében is a befoga
dás folyamatának szinte természettudomá
nyos pontosságú leírására irányuló igény 
dominál, nem magára a kommunikációs 
folyamatból kiszakított jakobsoni közle
ményre (message-re, vagyis magára a műre) 
koncentrál, hanem, legalábbis említett tanul
mányaiban, a teljes struktúrából kiszakított, 
kontextustól függetlenített retorikai és poéti
kai mikrostuktúrákat vizsgálja hatáslélektani 
alapon, magára a mikrostruktúra költőiségére 
is a hatás oldaláról következtetve vissza. 
S amennyiben teljes költeményt vizsgál, 
azt is csak valamelyik strukturális mozzanat 
aspektusából, Petőfi: Megy a juhász szamáron
ját például a grammatikai időviszonyok 
váltogatása alapján. Talán épp ezen a nagyon 
hatásos példán lehetne illusztrálni, hogy az 
adott szempont felhasználása, noha a struk
túra megközelítésének lingvisztikai lehetősé
geiből ötletesen merít, magát a struktúrát 
csak külsődlegesen közelíti meg, hisz a kis 
költemény azon a két soron kívül, hogy: 
„Gyepes hanton furulyáit, /Legelészett 
nyá j a . . . " , mind olyan grammatikai múlt 
időkkel dolgozik, melyek az epikai jellegű 
cselekménynek jelen idejűén drámai meg
jelenítésére szolgálnak, s ezért a hamburgeri 
értelemben elvesztették múltfunkciójukat. 
Ezért, ha feltételezzük, hogy az említett 
elbeszélő múlt időket Petőfi mégsem teljesen 
önkényesen használta, akkor az igeidők 
váltakozásában a struktúrával mélyebb össze
függésben levő gondolati vagy hangulati, 
esetleg motívumsíkok jelenléte után kellene 
kutatnunk. S ami ebből az egy példából is 
kitűnik, az elég világosan gyaníthatóva válik 
a két tanulmány valamennyi eredményére 
vonatkozólag: Hankissnak nem annyira az 
irodalmi mű egy alapvető strukturális moz
zanatát sikerült elméletileg előállítania, ha
nem inkább a költői szövegek poétikai 
mikrostruktúráinak vizsgálatán keresztül a 
szöveg költőiségének, poeticitásának egyik 
alapvető sajátosságát, amellyel azonban 
például prózai epikai szövegek művésziségé-
nek lényegéről nem sokat lehetne mondani. 
Ahogy még orosz formalista korszakában 
Jakobson is inkább a szöveg irodaimiságának, 
nem pedig egy adott irodalmi szöveg struk
túrájának törvényszerűségeit akarta meg
fogalmazni. S ez a megszorítás semmit sem 
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von le Hankiss vizsgálatainak értékéből 
vagy érdekességéből, csak annyit von kétség
be, hogy itt általában az irodalmi mü[-alko
tás] egy alapvető strukturális mozzanatáról van 
szó, nem pedig csupán a költői jellegű nyelv
használat egyik lényegi vonásáról. 

Az elsősorban a lírai költészetre vonatkozó 
további tanulmányai közül a vershelyzetről 
írott nagyon tanulságosan fogalmazza újra a 
költő és valóság versben is modellálódó 
viszonyára vonatkozó hagyományos fel
fogásokat a Helyzet és Válasz kategóriái 
segítségével, s az a kísérlet, mellyel a költe
ményben való megvalósulásuk sokféle válto
zatát leírja, elméletileg és módszertanilag is 
sikeresnek mondható. Első pillantásra is sokat 
mondó az a grafikon, mellyel a hatásmecha
nizmus, illetve a költő és az olvasó viszonya 
tárgyalásához szól hozzá másik tanulmányá
ban egy kiragadott, de a statisztika ered
ménye szerint mégis termékeny szempontból. 
Majd két évszázad magyar lírai költészetének 
igen nagy számú megvizsgált műalkotásán 
keresztül ti. a lírai költemények megszólítás
típusainak koronként változó számarányát 
vizsgálja statisztikailag s ebből a kor szellem
es ízléstörténetére, eszméire és társadalmi 
problémáira tud következtetni. Érdekesek a 
slágerszövegekre vonatkozó vizsgálatai is: 
ha az előző tanulmányokban a szövegek 
irodalmiságára vonatkozó egzakt ismérveket 
igyekezett felsorakoztatni, ebben az írásában 
az irodalmiság hiányának okait világítja meg. 
Mindenesetre ilyen igénnyel a slágerszövegek 
hatásmechanizmusát tudományosan még se
hol sem tárgyalták, ezért attól lehet félni, 
hogy az érintett slágerszöveg-írókra e negatív 
példatár nem feltétlenül elrettentőén fog 
hatni, hanem épp e hatásmechanizmus oly 
csaknem tökéletes leírása alapján a jól ható 
fogásokat igyekeznek elsajátítani Hankiss 
fejtegetése nyomán. 

Hamlet-tanulmányaiból viszont az derül 
ki, hogy a műalkotást és hatását elemi hatás-
impulzusokra szétanalizáló neostrukturalista 
vizsgálati mód, ha egyetlen műalkotásra 
koncentrálódik, milyen komplex struktúra
megvilágításhoz vezethet, formai elemeken 

keresztül a tragédia többcsatornás informá
ció-rendszerének feltárásával az alapvető 
cselekmény- és jellemépítési eljárásmódokig, 
sőt a legmélyebb tartalmi-világnézeti réteg 
megragadásáig. S itt, ahol az elemi impulzu
sokból építi fel a logikailag elkülöníthető 
szintek szigorúan betartott egymásutánjával 
a struktúra fogalmi-tudományos megragadá
sának épületét, az olvasó még azt az eljárását 
is teljesen el tudja fogadni, amelyet eddig 
ismertetett tanulmányai némelyikében aligha 
helyeselhetett. Míg ugyanis a nagyrészt lírai 
anyaggal dolgozó írásaiban a teljes struktúra
feltárás igényéről lemondva, a poétikai 
mikrostruktúrák egzakt vizsgálatából néha 
invenciózusan, de tudománylogikailag nem 
elég megalapozottan lendül át a nagybetűvel 
írt végső metafizikai fogalmak tartalmi 
szintjére (Azonosság és Nem-Azonosság, Lét 
és Nem-Lét stb.), addig itt e nagybetűs 
fogalmak logikusan épülnek fel az elemi 
hatásimpulzusok statisztikailag is mérhető 
rétegéből. Mennyire meggyőző például annak 
a kimutatása, hogy Shakespeare hogyan 
épített bele egy, az alapvető tragikai feszült
séget feloldó katarzismechanizmust a Hamlet 
két utolsó felvonásába. S ha a reprezentatív 
szociológiai felmérések törvényei szempontjá
ból statisztikái teljes egzaktságát maga 
Hankiss is némi joggal kérdőjelezi meg, 
mennyire modern s mégis mennyire a dráma 
alapvető problematikájáról valló az a statisz
tikai adat, hogy a legtöbb elemi hatás-
impulzus az emberi integritás, illetve annak 
fenyegetettsége problematikájáról árulkodik 
a műben. Nagyon örülne ennek az adatnak 
az az Arnold Häuser, aki manierizmus
monográfiájában az általa vizsgált kor lénye
gének, a korai kapitalizmussal összefüggő el-
idegenedési folyamatnak illusztrálására a 
Hamletet is felvette példatárába. 

A kötet egészében nagyon hasznos és még 
vitatható elemeiben is igen tanulságos mód
szertani próbálkozás-sorozatról ad hírt, s ezért 
mindenképpen gazdagítja tudományunk mód
szer-arzenálját. Már csak ezért is örömmel kell 
fogadni. 

Csetri Lajos 

KOZMA DEZSŐ: EGY ERDÉLYI NOVELLISTA 

Petelei István. Bukarest, 1969. Irodalmi Könyvk. 142 1. 

„A mi bűnünk az is, ha Peteleit nem 
ismerjük eléggé." Ezeket -a szavakat az író 
halálának huszadik évfordulójára írta Szent
imrei Jenő. Azóta közel négy évtized telt el, 
s ez alatt az idő alatt nem egy tanulmány 
íródott a jeles erdélyi novellistáról, de a 

feledés homályát nem sikerült szétoszlatni. 
Legutóbb Kozma Dezső monografikus igényű 
könyvvel gazdagította a Peteleiről szóló 
irodalmat. A könyv legfőbb érdeme: az ismert 
és kevésbé ismert irodalomtörténeti tények 
rendszerbe foglalása. A szerző 20 oldalon 
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