
A továbbiakban a szinesztétikus képalkotás 
szemiotikai elemzésének legutóbbi módszereit az 
eddigieknél is gondosabban felsorakoztatja és 
rendszerező ismertetésükkel, bemutatásukat 
összekapcsolja szemléletes alkalmazásukkal. A 
kutatások mai állása szerint előnyben részesíti a 
számszerűségig pontos, ellenőrizhető mérés
módokat és mutatókat. Kiemelkedően gazdag fel
méréseket ad közre a képelemek jelentéstani 
összeférhetetlenségét tárgyaló fejezetben. 
Fodor-Katz, illetve Weinreich kezdeményezése 
alapján értelmezi és bemutatja a tematikus szótár, 
a projekciós szabályok szerepét majd a szinesz-
tézia matematikai modelljét. Minden esetben a 
bőséges és pontosan körülhatárolt példaanyag 
csoportosítása és differenciálása az első. Ennek 
belső törvényei, a számítások nyomán kialakuló 
kép mintegy próbája is a módszerek létjogosult
ságának. Magunk ítélhetjük meg, milyen össze
hasonlítási és megismerési támpontokat nyújt 
például a költők szinesztéziáiban átlagosnál 
gyakrabban használt, jellemző kulcsszavak pontos 
felmutatása, vagy a szóanyag gazdagságára vonat
kozó Giraud-képlet alkalmazása. Két nagy 
fejezetben taglalja a szinesztézia nyelvtani ki
fejezésformáit, illetve stilisztikai funkcióit. így 
széles körű és gondosan differenciált mérések 
alapján vetheti fel a nyelvi és poétikai funkció 
kérdését, majd árnyaltan taglalja a szinesztézia 
funkcióit. 

Valamennyi elméleti jellegű áttekintés 
szorosan összekapcsolódik a tízezernyi össze
gyűjtött költői szinesztézia-anyag elemzésével. 
Végül a kiválasztott hat költő szinesztéziái 
alapján egyénenként is képet ad stílus-
egyénítésükről az egyes életművek fejlődését 
követve, összegezésében a kiemelt egyéni jelleg
zetességek nyomán három költőtípust rajzol fel. 
Történeti sorrendjükből pedig stílustörténeti 
fejlődés jól megfigyelhető vonulatát mutatja be. 
A változás irányának érzékeltetésére Arany János 
verseit, szinesztéziáit tekinti összehasonlítási 
alapnak. Párhuzamosan a román irodalom 
hasonló lényegű stílusváltozását is e kép mellé 
állítja. P. Dombi Erzsébet valamennyi vizsgála
tánál óvakodik túl messzemenő következtetések 
levonásától. Kutatásai nyomán a szinesztézia a 
líra egyéni és irodalomtörténeti stilizációja 
miniatűr tükrének bizonyul. Pontos felméréseit, 
gazdag anyagát haszonnal alkalmazhatja akár a 
nyugatos költőkkel, akár a poétika kérdéseivel 
foglalkozó irodalomtörténész, nyelvész. 

Széles Klára 

Kovács Endre-Szerdahelyi István: Irodalom
elméleti alapfogalmak. Bp. 1977. Tankönyvk. 
2291. 

Nem könnyű munkára vállalkozik az, aki ma 
az irodalomról felhalmozott ismeretek encik
lopédikus összefoglalását kísérli meg. Különösen 
megnehezíti feladatát, ha azt egy olyan kiadó 
számára készíti el, amely elsősorban az iskolai 
oktatást hivatott támogatni. Irodalomelméleti 
ismereteink rendszerezése két oldalról is ellen
állásba ütközik. Egyrészt maga a tudomány rend
kívül széles skálán próbálja megoldani az előtte 
tornyosuló feladatokat, s a felmerülő kérdések 
megválaszolását csak a távoli jövő ígéri. Másrészt 
az oktatás permanens változása révén rendkívül 
kiegyenlítetlen a könyv olvasóközönsége. A 
magyartanárok többsége ugyanis jórészt csak az 
utóbbi években találkozhatott a kötet jónéhány 
„címszavával", viszont a fiatalabbak egyetemi, fő
iskolai tanulmányaik során legalább a kérdések 
egy részét alaposabban is megismerhették. Az 
oktatásban azonban az a modernebb ismeret
anyag, amely már a mai enciklopédiába is bele
ülik, nehezen alkalmazható mindaddig, amíg csak 
szétszórtan — szakkönyvekben és lexikonokban 
— található meg. Ezt a feszültséget oldja fel 
Kovács Endre és Szerdahelyi István könyve, 
hiányosságai* helyenkénti problematikussága 
ellenére is. A jelenleg forgalomban lévő tan
könyvek rendszertelen, ellentmondásos, nagyon 
sokszor elavult irodalomelméleti anyagát a szak
tanárok a kötet segítségével könnyen korrigál
hatják, rendszerezhetik és korszerűsíthetik. 
Mindezt pedig tehetik úgy, hogy közben nem kell 
azt a látszatot kelteniük, mintha irodalom
tudományunk minden kérdést végérvényesen 
megoldott volna, hiszen a szerzők egyszerűen, 
közérthetően vázolják fel az elmélet egy-egy 
csomópontjának ellentmondásait, nyitott kér
déseit. 

A kötet kilenc nagyobb fejezetre tagolódik. 
Először Az irodalom mint esztétikum címen az 
irodalom, az esztétikum meghatározásával foglal
kozik; tisztázza a legfontosabb esztétikai minő
ségeket, a művészethez tartozás kritériumait, az 
átmeneti műformák jellegét és funkcióját. Ez 
utóbbi különösen fontos egy olyan oktatási rend
szerben, ahol jószerivel csak a legkiemelkedőbb 
alkotásokkal ismerkednek meg „hivatalosan" a 
tanulók. 

A második fejezet Az irodalom mint kommu
nikáció, a harmadik Az irodalom mint pszicho-
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lógiai jelenség címmel a két tudományszak iro
dalomra vonatkozó elemi ismereteit foglalja 
össze. Érdeme a könyvnek, hogy ezeket a szem
pontokat nem hagyta ki, érthető, lényegre törő 
előadásmódja pedig hozzásegíti a pedagógusokat 
ahhoz, hogy a jövőben tudatosan alkalmazzák e 
területeket is munkájukban. 

A negyedik fejezet az irodalom és társadalom 
kérdésével, ezen belül a felépítmény-jelleggel, az 
irodalmi fejlődés dialektikájával, valamint a kor
szakok és irányzatok problémájával foglalkozik. 
(Mindössze hét lapon!) Sajnos ez a fejezet messze 
elmarad az előzőek színvonalától. Egyes kér
déseket meglehetősen vulgárisan tárgyal (Alap és 
felépítmény, 42-43. 1.), másokat indokolatlanul 
elnagyol (Az irodalom mint az emberi nem ön
tudata, 44-45. 1.; Korszakok és irányzatok, 
46-47.1.). 

Mindezek a tisztázatlanságok rányomják 
bélyegüket a következő fejezetre is (Az újkori 
európai irodalom fő irányzatai). Hiányzik az 
egységes szempontsor az egyes irányzatok ismer
tetésénél, így egyik helyen az alkotói módszer 
(romantika, realizmus), másutt az eszmei vonat
kozások (felvilágosodás) egyoldalú bemutatása 
történik, ami lehetetlenné teszi az irodalmi foly
tonosság megértését. Helyenként pedig bosszantó 
aránytalansággal, kihagyással is találkozunk (a 
szimbolizmus fél oldalt kap, a reneszánsz tár
gyalásakor a reformáció jelenségét meg sem 
említi!). 

A fentiekkel szemben kiegyensúlyozott, s a 
lehetőségekhez képest teljességre törekvő az iro
dalmi műfajokról szóló hatodik fejezet. Ezen 
belül külön kiemelkedik a lírai műfajok fel
vázolása, s csak üdvözölni lehet az átmeneti mű
fajok tárgyalását, amelynek legalább futólagos 
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ismerete a magyar irodalom történetének tanul
mányozásánál elengedhetetlen. 

Ugyancsak korrekt, egyenletes a hetedik 
fejezet, amely a realista irodalmi mű tartalmi, 
formai sajátosságait-követelményeit rendszerezi. 
A szisztematikus feldolgozás néhány olyan kér
déssel is foglalkozik, amelyet a tankönyvekben, 
tanári kézikönyvekben különösen hiányolhattunk 
eddig (emberközpontúság, nembeliség, fiktivitás, 
korszerűség, belső és külső forma, nézőpont). 

Az irodalmi mű szemléleti formája című 
fejezet röviden tisztázza a képszerűség miben
létét, majd rátér a stílusképek rövid, de világos 
rendszerezésére. Kár, hogy a fantáziaképpel -
melyet pedig a másik fő képtípusnak tartanak a 
szerzők (135. 1.) - mindössze két lapon foglal
kozik. 

Az eddigiek során jórészt azt a problémát 
vetettük fel, hogy egy-egy területen hiány
érzetünk marad, keveselljük a terjedelmet, ki
fogásoljuk az ebből következő elnagyolt ki
dolgozást. Az utolsó fejezet ennek épp az ellen
kezőjét veti fel. Nevezetesen azt, hogy ekkora 
munkában szükséges-e 62 lapot verstannak 
szentelni. Talán a kevésbé részletező kidolgozás a 
többi témának adott volna nagyobb teret, s véle
ményünk szerint ettől a verstani fejezet nem 
károsodott volna lényegesen. Elég lett volna csak 
a verselési rendszereket, s a legfontosabb, a 
tanítás anyagában is nagy súllyal szereplő sor- és 
strófaszerkezeteket ismertetni. 

A felvázolt hiányokat részben ellensúlyozza, 
hogy az egyes fejezetek végén jól válogatott 
bibliográfiát talál az olvasó. A könyv könnyű 
kezelését pedig részletes tárgymutató biztosítja. 

Horváth Tamás 
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