
mindenhez. Könyvének legnagyobb értéke az, 
hogy sok kérdést nem zár le, ezzel az olvasót 
továbbgondolkodásra ösztönzi. Benjámin 
módszere érvényesül itt: a valósághoz ragasz
kodó, attól el nem szakadó szemlélet, amely 
nem tűri az ún. kényes kérdéseket. 

Simon elemzésének központi tárgya: 
hogyan válik Benjámin forradalmárrá és 
jelentékeny költővé. A könyvön végighúzódó 
elve az, hogy a forradalmár költő nem szüle
tik, hanem lesz. Szellemesen és egyúttal 
meggyőzően válik nyilvánvalóvá, hogy Ben
jámin nem absztrakt módon vívódó lélek, 
hanem nagyon is nyugalmat szerető ember. 
Nem általában vívódik; a kor az, amely a 
maga ellentmondásaival egy nyugodt alka
tú emberre rákényszeríti a gyakran önmar-
cangolásig menő analízist. A költő munkás
ságából nyilvánvalóvá válik, hogy az ilyen 
típusú analízisek hiánya gondolati felszínes-
séghez vezetne. 

Említettük, hogy Simon nemcsak egy 
költői munkásság benső, öntörvényű fej
lődését vizsgálja, hanem a kor vetületének 
tartja e költészetet. Mégsem mechanikusan 
történik ez. Simon dolga könnyű lenne, ha 
azt a szempontot érvényesítené, hogy a köl
tészet csak passzív tükörképe a valóságnak, 
és elegendő a történelmi szituációk vizsgá
lata ahhoz, hogy a műről ítéletet mondhas
sunk, így azonban Benjámin költészete csak 
agitáló propagandaköltészet szerepét tölt
hetné be. A monográfia a verseket nem csak 
önmagukban vizsgálja, de nem is puszta illusz
tratív lírának látja. A költői szubjektum vizs
gálatát, annak jelentkezését Simon nagyon 
helyesen elengedhetetlennek tartja. Nemcsak 
a kort, hanem a verseket is mint folyamatot 
tekinti s az egyes verseket nem ragadja ki. 
(Ennek jó példája a Se cinikus, se prédikátor 
c. vers elemzése.) Benjámin egyik visszatérő 
kérdése az egyén és közösség viszonya. Soha 
nem olvadt fel egy közösségben sem telje
sen (pl. a Vázlat a dicsőséghez c. versében így 
vall: „A közösség hasznára úgy lesz, ha külön
bözik") s egyén és közösség kapcsolata Ben
jámin számára dialektikussá válik. Munkás
költő, aki otthagyta a kétkezi munkát, s aki 
a munkásokhoz tartozónak vallja magát, 
bár nem tartozik a közösségükhöz. Ez a 
dialektikus kapcsolat (melyet Simon nagyon 
jól érzékeltet) feltételezi, hogy költészetét ne 
lehessen mechanikusan történelmi események 
illusztrációjának tekinteni. Igazat kell ad
nunk Simonnak a Vérző zászlók elem
zésekor, mikor Benjámin költői szubjektu
mát, integritását védi, és a híres és nagy 
versben nem pusztán egy kor teljességét kéri 
számon, hanem olyan mindenkit érintő kér
déseket lát meg, mint pl. vállalhatja-e az 
ember a múltját, bármilyen volt is az. Hogy 
mennyire nem a mechanikus tükrözés híve 
Simon, jól mutatják poétikai elemzései, 

melyekben a költői külső formát sohasem 
szakítja el a tartalomtól, hanem egy mélyebb 
összefüggésben vizsgálja. / 

Simon könyve mondanivalójában és mód
szerében egyaránt szép vállalkozás. Érzékel
teti, hogy mennyire aktuálisak ma is a Ben
jámint gondolkodásra kényszerítő közéleti 
és politikai kérdések (129.). Még egy módszer
tani megjegyzés: élő íróról szólva csábító az 
a lehetőség, hogy pletykaszintre süllyedjen 
le a kritikus. Simon elkerülte ezt, s a költő 
életrajzi adataiból csak a legfontosabbak, a 
költészetét meghatározók kerültek bele a 
monográfiába. Simon e tekintetben is iga
zolja a fenti megállapítást: a költőt, és nem 
az embert tartja szem előtt. A költői mű teszi 
legfeljebb érdekessé a költőt mint embert, 
de az ember önmagában nem határozza meg 
költészetének minőségét. Simon ezt felis
merte. És monográfiáját ez teszi értékessé. 

Főidényi László 

Népi kultúra — népi társadalom. A Magyar 
Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató 
Csoportjának Évkönyve 5—6. Főszerk.: 
Ortutay Gyula. Bp. 1971. Akadémiai K. 4931. 

Űjból divat az évkönyv, holott — több
ször szóvá tettem már — olyan korszerűtlen 
publikációs forma, mint az űrhajók korában 
a gőzmozdony: megjelenése lassú (össze kell 
várni a kéziratokat), önkényes árukapcso
lást hoz létre (egy vaskos könyvet kell meg
vennem, polcomon helyet szorítanom neki, 
holott csupán egy-két cikke érdekel), végül 
pedig az írások temetője, hisz ki emlékszik 
már, hogy ez vagy az a cikk a sok évkönyv 
melyik kötetében látott napvilágot. A vilá
gon terjedőben a gyors, szinte napra kész 
„kutatási jelentés", a korszerű publikáció 
legmozgékonyabb, legfrissebb hajtása. Ná
lunk a különnyomat jelentené ezt, ha nem 
lenne egyrészt éppen a nagy átfutási idejű 
folyóiratok és évkönyvek függvénye, más
részt nem volna előállítása még külön is 
körülményes, nehézkes, lassú. Mennyivel 
jobb lenne, ha az intézmények — a pusztán 
reprezentatív voltuk miatt előnyös évköny
vek helyett — fürge füzetsorozatokban pub
likálnák munkatársaik tudományos ered
ményeit! Mennyire fölélénkítené a tudomá
nyos élet vérkeringését! 

A kezemben levő kötet voltaképpen 
három külön évkönyv kolligátuma. Az első 
részben Folklorisíica Iuvenica címmel Ortu
tay Gyula 60. születésnapjára szánt tiszte
letadásul (ez 1970-ben volt időszerű!), Kosa 
László összeállításában a magyar néprajzot 
és folklorisztikát a nemzetközi tudományban 
is legismertebben képviselő akadémikusunk 
tanítványai közlik dolgozataikat. A második 
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részben Történetiség a néprajzban címmel Bod
rogi Tibor és Diószegi Vilmos szerkesztésében 
a szovjet—magyar történész vegyesbizottság 
néprajzi tagozatának 1969. október 14-től 
16-ig Moszkvában tartott ülésén elhang
zott előadásokat kapjuk. Végül a harmadik 
rész ugyané testület Budapesten 1970. októ
ber 7-től 9-ig tartott második ülésszakának 
anyagát tartalmazza Az etnosz és etnoszociális 
szervezet kérdései címmel; Bodrogi Tibor gon
dozásában; a vitaanyagot pedig Sárkány 
Mihály állította össze. Az egész évkönyvet 
egyébként, mint az eddigieket is, a nemrég 
tragikusan, termő élete delelőjén elhunyt 
Diószegi Vilmos szerkesztette. 

Ezen a helyen még csak a teljes szerző
gárda névsorának és az előadások, hozzá
szólások címeinek fölsorolására sincs tér, de 
nem is volna értelme, hiszen a kérdések 
zöme szűkebben néprajzi és folklorisztikai 
tárgyú, bár kétségtelen, hogy közvetve ezek
nek is lehet és van köze az irodalomtudo
mányhoz. Elégedjünk meg az irodalomtör
ténethez közelebb eső tárgyak fölemlítésével, 
így az „ifjúsági dolgozatok" közül Küllős 
Imola Két szerelmi daltípusunkról című dol
gozatára való utalással. Ebben a szerző 
Erdélyi János és Berze Nagy János gyűjte
ményeinek egy-egy dalát, a szerelmi panasz 
és a szerelmi kesergés egy-egy típusát elemzi 
egy bizonyos fajta strukturalista módszer
rel. Az is dolgozatának alcíme: Kísérlet a 
folklorisztika új módszereinek alkalmazására. 
S mindjárt itt jegyzem meg, hogy szép számú 
tanulmány próbálkozik az új—strukturalista, 
szemiotikus, kommunikációelméleti alapo
kon nyugvó — néprajzi és folklorisztikai 
módszertannal, most még inkább programa-
tikusan, semmint valós eredményekkel (Hop
pal Mihály, Istvánovits Márton, Voigt 
Vilmos). Bizonyos, hogy ha ezek az új kísér
letek nem lépnek föl monopolisztikus igé
nyekkel, akár más tudományágakban, a 
néprajzban, folklorisztikában és az irodalom
tudományban is a nézőpontok gazdagodásá
hoz, a még sokoldalúbb megközelítéshez 
vezetnek. Ennek a kizárólagosságnak veszé
lyét Voigt Vilmos fölszólalásában (435—438.) 
érzem, noha óhaját egy önálló „folklór-sze
miotika" kidolgozására jogosultnak tartom. 

Filep Antal a szentesi református egyház 
kéziratos krónikáját, ebből is főként Kiss 
Bálint (1772-1853) munkáját méltatja, s 
néhány részletét közli. Irodalomtörténeti 
érdekessége, hogy a közöltekből nem egy 
részletet földolgozott, szóról szóra fölhasz
nált Rózsa Sándorában Móricz Zsigmond 
(123). Paládi-Kovács Attila Braun Soma 
(1890—1942) mesekutató munkásságát, 
Szemerkényi Ágnes pedig a mesegyűjtő ősz 
János (1863—1941) életrajzát és életművét 
ismerteti. Kriza Ildikó a ballada történeti, 
tematikus és műfaji osztályozásának elmé

leti kérdéseit latolgatja az Ortutayval közö
sen kiadott Magyar népballadák című gyűj
teményük tanulságai alapján. 

A moszkvai ülésszak anyagából elsősor
ban Csisztovnak a folklór specifikumára vo
natkozó fejtegetései tarthatnak számot érdek
lődésünkre, ő az információelmélet alapján 
kísérli meg a folklór és irodalom elkülöní
tését, s több mozzanat kirekesztése után 
arra az eredményre jut, hogy az írásbeliség 
és a szóbeliség ellentéte a megkülönböztetés 
lehetséges alapja. Figyelemre méltó még itt 
Ortutay Gyulának Hagyomány, változás, népi 
kultúra című értekezése, valamint Diószegi 
Vilmosé A sámánizmuskutatás történeti tanul
ságai címmel, melyben a honfoglaló magyar
ság hitvilágának történeti rétegeit próbálta 
meg néhány példán összehasonlító elemzés
sel szétválasztani. 

Az évkönyv harmadik részében, a buda
pesti ülésszak anyagában az a kérdéscsoport 
érdemli meg figyelmünket, amely ismét 
Csisztovnak ezúttal a Folklorisztika és etnog
ráfia című előadása körüli vitában bonta
kozott ki. Kicsit megint az az érzésem, mint 
az imént: a modern, információelméleti néző
pontok szerint újból szemügyre vett kérdés 
végeredménye a régit igazolja: a folklorisz
tika kettős természetű tudományág, részint 
— mint művészettel foglalkozó — az iro
dalomtörténethez, részint — mint a népélet 
egy részét kutató — a néprajzhoz kapcsoló
dik. Ezt azután a különféle hozzászólások 
bonyolíthatták így s úgy, csűrhették, csa
varhatták, jórészt csak szójátékot művel
hettek. Hiszen teljesen meddő a vita azon, 
hogy a folklorisztika önálló tudomány-e 
avagy része, „segédtudománya" akár az 
irodalomtörténetnek, akár a néprajznak. 
Minden attól függ, mit tartunk az önállóság 
ismérvének. Hogy a folklorisztikának „komp
lex tudománynak kell lennie" (Guszev), 
semmit sem mond, hiszen minden tudomány
nak voltaképpen annak kell lennie, folytonos 
kitekintéssel, kapcsolattal az ismeretek szom
szédos mezeire. E tekintetben Dömötör Tekla 
hozzászólásának józansága lehet a mérvadó. 
Voigt Vilmos kissé bonyolultan jut el lénye
gében hasonló eredményre: „A folklór mint 
elsődleges szemiotikai rendszer voltaképpen 
az etnográfia bizonyos alfaja. Vizsgálatát itt 
az etnográfia módszereivel kell folytatni[a]. 
A folklór mint másodlagos szemiotikai rend
szer, önálló jelenség, vizsgálatát a szemioti-
kailag hasonlóan meghatározott művészet
tudományok és tudattudományok módsze
rei szerint kell elvégezni." (438). 

Ez az utóbbi idézet is jó példa, hogy az 
új módszerek keresése és ajánlása sajnála
tosan jár együtt bizonyos fajta — akart, 
akaratlan? — homályos fogalmazással. Ezt 
csak növeli az indokolatlanul bőven hasz
nált idegen szakszó. Ugyanebből a vitából 
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név nélkül hadd idézzem még elrettentő pél
dául ezt: „az esztétikai minőség döntő jelen
tőségét posztulálva axiómaként a nem pro
fesszionális művészet mindenféle lehetséges 
objektivációját folklórnak tekintem . . . ön
álló, par excellence folklorisztikai teória és 
metodológia felépítésének rendezőit a sze
miotika, kommunikáció- és rendszerelmélet 
birodalmában fogjuk megtalálni." 

Az évkönyvben egyébként meglepően és 
megengedhetetlenül sok a sajtóhiba. Két 
helyen pedig nem is érthető a szerkesztők 
eljárása. Csisztov szövegében (420) nyilván
való elírásként ez áll: „a folklorisztika édes 
lánya az etnográfiának és a folklorisztiká
nak". Az évkönyv bizonyára jó egy évig 
nyomdában volt, meg lehetett volna talán 
levélben kérdezni a szerzőt, a második fol
klorisztika szó helyére mit szán. így maradt 
azonban a szöveg a következő folytatással: 
(„sic! — feltehetően irodalomtudományról 
vagy filológiáról van szó — K. Z.) Hogy ki 
a K. Z., nem derül ki; föltehetően (hogy az 
ő szavával éljek én is) a fordító. S ugyanezt 
csinálja a fordító (s a szerkesztők benne 
hagyják!) a 461. lapon: matractakarót ír, 
de utána zárójelben: (szalmazsákot? — KZ.) 
Mellőzve, hogy a matractakaró (mi lehet ez?) 
semmiképpen sem lehet szalmazsák, pusztán 
azt nem értem, miért nem lehetett a szovjet 
szerzővel levélben tisztázni, mit is ért rajta, 
s miért kellett egy alkalmi fordítási tisztá
zatlanságot örök időkre lenyomtatni? Egyéb
ként ugyanitt hibás, és talán szintén fordí
tásból eredően, az ungvári magyar újság 
neve: nem Kárpátaljai Igazság, hanem Kár
páti Igaz Szó a címe. 

Péter László 

Dobossy László: A közép-európai ember. 
Bp. 1973. Magvető K. 352 1. (Elvek és utak) 

A keletközép-európai irodalmak kapcso
latai, a hasonló körülmények meghatározott
ságában fejlődő cseh és magyar irodalom 
párhuzamai, a csehszlovákiai magyar iro
dalom néhány jelensége képezi Dobossy 
László esszé- és tanulmánykötetének tárgyát. 
A témához közvetlen kapcsolat fűzi a szer
zőt, hiszen a Sarló nemzedékének tagjaként 
maga is szervezője és aktív részvevője volt 
a cseh—magyar kulturális közeledésnek a 
két világháború közötti Csehszlovákiában; 
írásaival és tevékenységével Dobossy László 
is azt a közép-európai „hidat" építette, 
amely kölcsönös elfogultságokat volt hivatva 
átívelni a szomszéd népek irodalma-művé
szete iránti figyelem fölkeltésével. 

A Csehszlovákiába került magyar nép
csoport fiatal irodalmárai tudatosan vállal
ták ezt a föladatot a húszas évek második 
felében, és későbbi pályájuk során is — bár
milyen irányba vezetett is életútjuk — hűek 
maradtak programjukhoz, többen közülük 
értékes művekkel gazdagították éppen a 
szomszéd népek és hozzájuk fűződő kapcso
lataink tárgyköréből a magyar irodalom
vagy történelemtudományt. 

A közép-európai ember cím alá gyűjtött 
írások egyrészt számot adnak a szomszéd
népi tájékozódás fölismert szükségességéről, 
másrészt ismételten hangsúlyozzák a nyugat
európaitól eltérő sajátos kelet-európai iro
dalom külön minőségét. A kötet terjedelmé
nek nagyobb részét a komparatisztikai témájú 
tanulmányok és esszék teszik ki. Elsősorban 
XIX. és XX. századi cseh—magyar irodalmi 
kapcsolatokat, párhuzamos jelenségeket vizs
gál a szerző, de hosszabb tanulmányt szen
tel „népeink tanítójának", Comeniusnak is. 
Megismerjük Bozena Némcová, Stanislav 
Kostka Neumann, Jaroslav Hasek magyar
országi tartózkodásának részleteit és a nálunk 
szerzett élmények hatását műveikben. Átadó 
és befogadó irodalom közötti bonyolult, dia
lektikus viszony jellegzetességeit figyelhet
jük meg abban a tanulmányban, amely egy 
cseh népkönyv útját nyomozza a magyar 
irodalomban és folklórban. 

A modern cseh és magyar líra kialakulá
sának hasonló és eltérő vonásait vázoló írá
sok sok pontos megfigyelést, a mélyebbre 
ásó kutatás által igazolandó hipotézist tar
talmaznak, és természetesen jó tájékozódási 
pontokat jelölnek ki a cseh irodalommal is
merkedni óhajtó olvasó számára. Ebben 
látjuk a kötet egyik legfontosabb erényét: 
olyan érdeklődők igényeit is kielégíti, akik
nek nem szűkebb szakterülete a kelet
európai irodalmak, sőt az irodalom kutatása 
sem. 

A kötet írásainak egy rétegét külön feje
zetbe lehetne sorolni, előítéletekkel veszi 
föl bennünk a harcot a szerző; azoknak a 
— részben ma is élő — sztereotipiáknak a 
keletkezéstörténetét vizsgálja, amelyeket 
magyarokról a csehek, illetőleg csehekről a 
magyarok alkottak. De nemcsak a XIX. 
század elején kialakult „cseh-magyar anta-
gonizmus" forrásait ismerjük meg, hanem 
azokat a kísérleteket is, amelyeket a közös 
érdekek tudatosítása érdekében tettek, nem
egyszer éppen a két nép szellemi életének 
kiemelkedő jelentőségű képviselői. Az együtt
működés két világháború közötti szakaszá
ról már mint egykori szereplő szól Dobossy 
László, visszaemlékező hangvétel jellemzi 
könyvének azokat az írásait is, melyekben a 
csehszlovákiai magyar irodalomról, a Sarló
ról, Fábry Zoltánról, Forbáth Imréről közli 
néhány észrevételét. 
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