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DÉBUT ET FIN DES LUMIÉRES EN HONGRIE, EN EUROPE CENTRALE ET EN EUROPE 
ORIENTALE 

Actes du Sixiéme Colloque de Mátrafüred, 20—25 octobre 1984 (A magyar és a kelet-közép-európai 
felvilágosodás kezdete és vége, a VI. Mátrafüredi Konferencia Aktái, 1984. október 20—25.), Akadémiai 
Kiadó, Budapest — Éditions du CNRS, Paris, 1987. Szerk. Kovács Bona, 3151., francia nyelven. 

Ma már szükségtelen bemutatni a mátrafüred; 
Tudományos tanácskozásokat: a hely, Európa szí
vében, Kelet és Nyugat határán, alkalmasnak bizo
nyult arra, hogy a legkülönbözőbb nézetek szembe
süljenek. Több nemzet kutatói és több tudományos 
álláspont, ill. diszciplína képviselői igyekeztek ezen 
a konferencián is képet rajzolni azokról a kulturális 
és etnikai ötvöződésekről, amelyekből Európa törté
nelme összeállt. 

A magyarországi és kelet-közép-európai felvilá
gosodás kezdeteit, ill. lezárulását kutatva a jelenle
vője a XVH-XDC század között lejátszódó folyama
tok, a különböző gyorsasággal lezajló, megtorpaná
sokkal és megszakításokkal tarkított fejlődés elmé
lyült vizsgálatára vállalkoztak. Három vitaindító 
előadás és mintegy harminc hozzászólás szolgáltat
ta a reflexióhoz a feltevéseket és a tényanyagot. 

Mikor kezdődik a felvilágosodás? Ezt a kérdést 
Franciaországban is indokolt fölvetni, mert a franci
ák a „felvilágosodás százada" kifejezéssel hajlamo
sak voltak azonosítani a XVm. századot a felvilágo
sodással, holott annak öneszmélési folyamata csak a 
század első felének végére zajlott le. Kelet-Közép-
Európa országaiban nyilvánvalóbb az eltérés, hiszen 
az időbeli eltolódás itt jóval nagyobb a század és 
legjelentősebb szellemi mozgalma között. Köpeczi 
Béla, a mátrafüredi konferenciák életre hívója ha
talmas anyagot felölelő vitaindítójában a reneszán
szig megy vissza, hogy megtalálja azt a kort, mely
ben először szakítottak a vallási és eszmei hagyo
mányokkal. Ezt a kezdeményezést folytatta a felvi
lágosodás, általánosabb érvényűvé emelve, széles 
körben elterjesztve a világias, felszabadultabb gon
dolkodást. Paul Hazárd az európai szellem válságá
ban látta a jelenség okát, az ő nyomdokán haladva 

pedig újabban Eduard Winter hívta fel a figyelmet 
a folyamat vallási elemeire: Franciaországban je
zsuiták és janzenisták hitvitájára, Kelet-Közép-Eu
rópában pietisták és janzenisták ellenállására az< 
egyház ügyét az abszolutista államhoz kötő feleke
zetekkel szemben. Köpeczi Béla elsősorban a gaz
dasági tényeket és azok ideológiai hatásait vizsgál
ja. Anglia — és valamivel később — Franciaország 
ugyan már a század első felében „felvilágosodik", 
az előbbi technikai korszerűsítése, az utóbbi köz
pontosítása azonban csak a század második felében 
kezdi éreztetni hatását a kontinens belsejében, Ma
gyarországon például csak a század 60-as, 70-es 
éveiben (27.1.) 

Ezt a korszakolást támasztja alá H. Balázs Éva a 
dél-európai országokra (Itália, Spanyolország), Paul 
Cornea Romániára, Gabrijela Vidan Dalmáciára, 
Teresa Kostkiewiczowa Lengyelországra, Németi
né Sargina Ludmilla pedig Oroszországra vonatko
zólag. Netán még a Távol-Keleten is érvényes len
ne? Szergej Turajev elveti a „felvilágosodott" XVDI. 
század elképzelését ezekkel az országokkal kap
csolatban, amelyek saját fejlődési ritmusukat köve
tik. Bíró Ferenc, Hopp Lajos és Wellmann Imre új
ra a magyar viszonyok elemzéséből indulnak ki, 
hogy a folyamaton belül jól elkülöníthető fejlődési 
szakaszokat állapítsanak meg: előkészítő szakasz 
(elszigetelt elemek felbukkanása), kezdeti fázis 
(rendszerbe foglalás), a felvilágosodás fénykora (a 
reformok elterjedése és átültetésük a gyakorlatba). 
A felvilágosodás előkészítő szakasza használhatóbb 
fogalomnak tűnik, mint a „korai felvilágosodás" 
(Frühaufklärung, ill. Pré-Lumiéres) elnevezés, 
amely esetleg elkendőzi a folytonosságot megszakí
tó változásokat, megtorpanásokat, elsősorban szo-
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ciális és politikai téren. Az irodalomkritika ugyanígy 
elvetette a „preromantika" kategóriáját.1 Derek 
Beales — az ausztriai példából kiindulva — továb
bi megkülönböztetéseket javasol: önálló és másod
lagos áramlatok, ül. elmélet és gyakorlat között, el
választva a nyugati arisztokrácia és polgárság köré
ben terjedó eszméket attól a gyakorlattól, ahogyan 
a központosító francia modellt ü. Katalin vagy II. 
József alkalmazta a saját birodalmában. 

Több példaértékű személyiség szemlélteti ezeket 
az átalakulási folyamatokat, melyeket sorra támo
gat, előbb az etvüágiasodott egyházi értelmiség, 
majd a szabadelvű nemesség és a radikális polgárok. 
Az erdélyi unitárius püspök, Klein János Ince (Ino-
chentie Clein) azért küzd, hogy a románok — leg
alábbis egy részük — újabb jogokat nyerjenek el, 
1749-ben azonban kénytelen elhagyni hazáját, 
majd 1751-ben tisztségéről is le kell mondania 
(Paul Cornea, 39.) Mutes Kelemen, Rákóczi fejede
lem udvari kamarása a keresztény, feudális ortodo
xiát kérdőjelezi meg írásaiban (Hopp Lajos, 50.). Bél 
Mátyás lutheránus lelkész a jobbágyrendszer bírá
latának ad hangot abban a nagyszabású, tudo
mányos pontosságra törekvő, történeti-földrajzi le
író munkájában, amely Magyarországot mutatja be, 
és 1735—1742 között jelent meg. Primislav 
Zanovic gróf, Casanova barátja, nemcsak erkölcse
iben és eszméiben szabados, de hirdeti is az ateiz
must Dubrovnikban, amiért 1776-ban száműzik a 
városból (Gabrijela Vidan, 66.). A helyi szenátus ke
gyes ítélete fájdalmas ellentétben áll az ifjú Barre 
lovag esetével, akit valamivel korábban irgalmatla
nul sújtott a törvény szigora Franciaországban. A 
két ítélet közti különbség azonban bizonyára nem a 
liberális eszmék terjedését jelzi, hanem inkább azt 
mutatja, hogy ezek az eszmék hosszú időn keresz
tül a kiváltságosok szűk körén belül maradtak. 

A Fernand Braudel és követői által előszeretettel 
vizsgált hosszútávú fejlődési folyamatok (ld. 138.) 
és a mindennapos, apró események hálójából így ki
rajzolódik, mennyire eltérő ütemben terjedt el a fel-
vüágosodás Európa különböző részein. Jurij Lotman 
meggyőzően bizonyítja, hogy a korszak központi 
eszméje, a természet egyszerre hatott mint egysé
gesítő, egész Európára érvényes (a természet min
denütt ugyanaz), és mint különbségeket alkotó té
nyező, mivel minden nép számára a természet 
egyúttal saját civilizációját jelenti, és így az, ami ter
mészetes, kezd eggyéotvadni azzal, ami nemzeti. 
Egyfelől a francia nyelv válik általánosan ismertté 

Le Préromantisme, hypothéque ou hypothése, 
ség vagy lehetőség), Paris, Klincksieck, 1975. 

ekkoriban, másfelől célul tűzik ki a nemzeti nyelvek 
elismertetését. A két áramlat találkozása figyelhető 
meg a lengyel példán, amelyet Teresa Kostkiewi-
ozowa elemez, rámutatva, hogyan járult hozzá a 
Port-Royal nyelvtana és a francia minta — Konars-
ki értekezéseiben — a lengyel nyelv megismerésé
hez és értékeléséhez. 

Több hozzászóló foglalkozott azzal a kérdéssel, 
rrűlyen módokon, milyen eszközök segítségével ter
jedt el a felvilágosodás Európában. Pelle János, Ha
bermas nyomán, a közvélemény vizsgálatára vállal
kozott, megállapítva, hogy az egy szűk elit helyett a 
korban már a társadalom egyre szélesebb rétegeit 
érinti. Ez a folyamat az idő érzékelésére is kihat: az 
abszolutizmus szinte mozdulatlanságba dermedő 
időképe után a közvélemény mozgalmasságot je
lent, belépünk az aktualitás, a múló idő, a szemünk 
láttára alakuló történelem birodalmába. A társadal
mi ranglétra legalsó fokán a felvilágosodás terjedé
se az iskolázás, az írástudás problémáját veti fel: 
Tóth István György kis dunántúli települések példá
ján vizsgálja a kérdés alakulását 1650 és 1848 kö
zött. Kutatásaiból az derül ki, hogy számos helység
ben csak 1848 táján akad olyan paraszt, aki le tud
ja írni a nevét. A társadalmi ranglétra másik vég
pontján az irodalmi szalonok helyezkednek el, ame
lyek a filozófiai eszmék kísérletező műhelyeivé vál
tak a XVJU. századi Franciaországban és Lengyel
országban, a lengyeleknél pedig 1795 után egyene
sen a nemzeti eszmény végső mentsvárai lettek be
lőlük (Maria Flandrin tanulmánya). 

A tudós társaságok kevésbé mondén, közvetle
nebbül elmélkedő vitákhoz-eszmecserékhez nyúj
tanak keretet: jó példája ennek a Varsóban működő, 
1800-ban alapított egyesület (a Tudományok Bará
tainak Társasága), amelynek történetét Zdislaw Li-
bera ismerteti, kiemelve, hogy tagjai tartották ébren 
egészen 1830-ig a felvüágosodás tüzét a független
ségétől megfosztott Lengyelországban. Mikes Tün
de kis magyar tudós társaságok sorsát vizsgálja, kü
lönös tekintettel Cornides Dániel és Felmer Márton 
levelezésére (1762—67 között): a történeti tudo
mányokban jártas két magyar tudós olyasféle stílus
ban levelezett egymással, mint a francia Académie 
des Inscriptions et Beiles Lettres (Történeti Tudo
mányok Akadémiája) tagjai. Végezetül, az 1763-
ban alapított selmeci Bányászati Akadémia, amely a 
párizsi École Pofytecnnique (Műszaki Főiskola) ala
pítóinak is mintául szolgált, nyújtott intézményes 
keretet Ruppert Antal kísérleteihez, melyek döntő 

;olloque de Clermont-Ferrand (A preromantika, kötött -
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lépést jelentettek az ásványtan fejlődésében (Sza-
badváry Ferenc és Vámos Éva cikke). 

A korban sokat utaztak — Cornides Itáliában, 
Németországban, Franciaországban, Ruprecht 
Svédországban —, az utazás az új eszmék terjesz
tésében is szerephez jutott. H. Balázs Éva azt eme
li ki, mekkora hatást gyakorolt a katolikus Francia
ország egész Dél-Európára, Rényi Zsuzsa az angol 
példa vonzerejét bizonyítja, ami többek között a 
szigetországba ellátogató magyarok számán is le
mérhető. A nyugatiak nem utazgatnak ugyan sűrűn 
Kelet- és Közép-Európában, de álmodoznak ezek
ről a számukra távoli országokról: a franciák képze
letvilágát Lengyelország mágnesként vonzotta a 
XVin. század végén. Edna Hindie-Lemay ezt a ha
tást a lengyel intézményrendszerrel foglalkozó mű
vek számának megsokszorozódásán méri le, itt csak 
kettőt emelünk ki a sok közül: Mabry és Rousseau 
reformterveit. Miközben a közvélemény a három 
szomszédos nagyhatalom között vergődő „szegény 
Lengyelország" sorsán kesereg, regényírók és szín
padi szerzők előszeretettel fordulnak a szabadság 
és/vagy anarchia földje felé: Louvet Faublas, Révé-
roni Saint-Cyr Pauliska c. művében a túlzóan szen
vedélyes lengyel képviseli a javíthatatlanul mondén 
francia ellenpontját (Michéle Mat cikke). A törö
kökről alkotott kép lassan változik, ahogyan ezt Mi -
kó Mariann magyar közmondások és egy Aranka 
György álal fordított elbeszélés (A' Budai Pasa) 
anyagán szemlélteti (123.1.)2 

Minthogy a kelet-közép-európai felvilágosodás 
részben a francia minta függvénye, a francia forra
dalom válságot kellett hogy kirobbantson. Kosáry 
Domokos, a második témát bevezető vitaindítójában 
két fejlődési állomást különböztet meg, előbb a re
akció és elnyomás éveit (1795—1818), majd a ha
zafias érzelmű nemesség öntudatra ébredését, 
amely az 1830-as reformmozgalmakig tart: akkor 
kerekedik felül a nemzeti érzés a felvilágosodás 
kozmopolita szemléletén. Ring Éva a magyar és len
gyel fejlődés között von párhuzamot: mindkét or
szágban jelentős a nemesség, ezért bizonyos re
formtörekvések, melyek a kivételezett helyzetből 
adódó lehetőségeket kívánták kihasználni, időről 
időre előbbre vihették a társadalmi fejlődést: ilyen 
hatása lehetett pl. a nemesi sorba emelkedésnek. 
Zofia Libiszowska azonban szembeállítja a ma

gyarországi abszolutista kísérletet és a lengyel 
szabadság hagyományát, rámutatva, hogy Napó
leon — „az utolsó felvilágosodott despota" — győ
zelmei idején milyen lendületet vett a felvilágoso
dás. Mieczyslaw Klimowicz szintén a lengyel példát 
elemzi, és a korszakolási viták és álláspontok válto
zásáról ad körképet 1945-től napjainkig, akárcsak 
Zofia Sinko, aki a klasszicizmus-romantika vitát is
merteti 1795-től, Lengyelország harmadik felosz
tásától 1822-ig, Miczkiewicz balladáinak és ro
máncainak megjelenéséig: e korszakban nyernek 
fokozatosan teret a folklórból merített és a lírai té
mák. 

A nyugat- és közép-európai fejlődésben jelent
kező időbeli eltolódás erősebb román területen, ahol 
a felvilágosodás az 1825—35 közti időben éri el te
tőpontját (Paul Cornea), továbbá a szlovén területe
ken és Belső-Ausztriában, ahol — János főherceg 
működésének köszönhetően — a felvilágosodás 
egészen a XDC század közepéig eltart (Péter Vodo-
pivec). A felvilágosodás válságához kapcsolódó ki
ábrándulást érzékelteti két orosz mű, Radiscsev 
Utazás Pétervárról Moszkvába, ül. ScserbatovS... úr 
svéd nemes utazása Ophirßldjere c. műve (Néme
tiné Sargina Ludmilla), továbbá Benjamin Constant 
alkotó tevékenysége: az ember tökéletesíthető vol
tába vetett hite paradox módon csak töredékes, 
szaggatott formákban tud kifejeződni, mintha a for
ma ellentmondana a tartalomnak (Beatrice Fink), 
Jóllehet nem közvetlenül kapcsolódik a korszakolá
si problematikához, Pál József cikke is összefügg a 
század kérdéskörével: a korabeli esztétikában kö
veti nyomon, hogyan alakul át fokról fokra a csak az 
igaz a szép klasszicista tárgyilagossága platonizmus
sá, amely a neoklasszikus szépségideált az idealiz
mus és szubjektivizmus felé közelíti. Szabolcsi Hed
vig pedig azt mutatja be, hogy a képzőművészetek 
sajátosságait — az irodalomhoz való viszonyuk
ban — éppúgy nem lehet leszűkíteni az egyszerűsí
tés és megalapozatlan állítások veszélye nélkül, aho
gyan az egyes országok jellemző vonásait sem sza
bad sémákba merevíteni. A magyar építészetet 
1780— 1820 közt a klasszicizmus és funkcionaliz
mus előretörése jellemzi, és ez a két irányzat egye
lőre nem kerül ellentmondásba bizonyos neogótikus 
elemekkel (amelyeket hagyományosan kizárólag a 
romantika számlájára szokás írni). 

összevethetjük ezt a képet azzal, amely Nyugat-Európában alakult ki a törökökről, Helene DESMET-
GRÉGOIRE könyve, Le Divan magique. L 'Orient iure en France au XVIIf siécle (A varázserejű dívány. A tö
rökökről alkotott kép a XVJU. századi Franciaországban), Paris, Le Sycomore, 1980; továbbá a Latakiában tar
tott kongresszus anyaga (Orient et Lumiéres [A felvilágosodás és a Kelet], Grenoble, 1987) és CMivier Bonnerot 
közeljövőben megjelenő, hasonló tárgyú írásai alapján. 

475 



A részlettanulmányokkal és hatásvizsgálatokkal 
párhuzamosan a VI. Mátrafüredi Felvilágosodás
kollokvium két fontos személyiségről emlékezett 
meg: egyikük egy nemrégiben elhunyt tudós, a má
sik pedig egy 200 éve halott filozófus. Albert Soboul 
(1914—1982) emlékezetét H. Balázs Éva idézi 
meg: nemcsak a történész pályaképét vázolja fel, 
hanem ihletett szavakkal örökíti meg Soboul egyé
niségét azok számára, akik csak könyveiből ismerik. 
Philippe Roger, Penke Olga és Mieczyslaw 
Klimowicz halálának 200. évfordulója alkalmából 
emlékeztek meg Diderotról mint filozófusról, mint a 
felvilágosodás harcosáról, és mint színházi szerző
ről. Philippe Roger értelmezése szerint a D'Alem-
bert álmának dialógusformája semmiképp sem for
mai játék, rendeltetése az, hogy az újfajta materia
lizmus megalkotásában részt vállaljon: újfajta filo
zófia születik az érvek ütköztetéséből és abból, 
ahogy a szereplők egymásnak adják a szót, hason
lóan ahhoz, ahogy a természet is erőforrásnak hasz
nálja fel az élőlények szünet nélküli átalakulását. A 
filozófiai vita múközpontú elemzését követően a két 
másik hozzászóló irodalomtörténeti szempontból 
vizsgálta Diderot magyar, ill. lengyel recepciójának 
egy- egy kérdését.3 A Két India történetéi olyan 
alapszövegnek láttatja Penke Olga, amelyből egya

ránt merítettek a szentimentalizmus írói és a jakobi
nusok, köztük a közgazdász óz Pál, akit a fényűzés 
és a gyarmatosítás kérdései különösen foglalkoztat
tak.4 Mieczyslaw Klimowicz azt adja elő dióhéjban, 
hogyan került öszeköttetésbe Diderot Jodin ki
sasszony személyén keresztül egy varsói színtársu
lattal, és milyen hatást gyakorolt részben saját da
rabjaival, részben elméleti nézeteivel a lengyel szín
ház fejlődésére. 

ösztönző hatású, hogy miközben a francia iro
dalom és gondolkodás kutatói a XVTQ. század végé
nek utolsó és a XDC század első évtizedére nézve új 
tagolás lehetőségét latolgatják,5 hasonló irányban 
mélyítik el vizsgálódásaikat a kelet-közép-európai 
irodalmak és történelem ismerői. Ahogyan Diderot 
képes volt az egymásmelletiséget folytonossággá 
alakítani, az említett tanácskozás résztvevőt is haj
lékony szintézisbe tudták foglalni a sokfelé ágazó 
tételek és példák tömegét, elkerülve a dogmává me
revedés veszélyét, hozzájárulva a kutatások előre
haladásához. 

[Fordította: Kovács Ilona] 

Michel Dehn 
(Párizs) 

PETŐFI-ADATTÁR I—IL 

I. Petőfi az egykorú sajtóban és egyéb nyomtatott forrásokban. (Kiegészítés Endrődi Sándor „Petőfi napjai 
a magyar irodalomban" c, 191 l-ben kiadott gyűjtéséhez.) Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket ír
ta Kiss József. Akadémiai K. 1987.440 1. + 161. mell. (A magyar irodalomtörténet-írás forrásai 11.) 

n. Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta | Oltványi 
Ambrus. Szerkesztette Kiss József. Akadémiai K. 1987. 1701. + 201. mell. (A magyar irodalomtörténet-írás 
forrásai 12.) 

„örömmel és köszönettel kell fogadnia e köny
vet mindenkinek, ki irodalomtörténeten nem a 
könyvtári polcok halott nyugalmát érti, hanem az 
élet szerves elevenségét, mely az egykori műveket 
létrehozta, körülzsibongta, civakodott értük s útfél

re vetette, vagy féltett zsákmányul magával ragad
ta" — írta Horváth János Endrődi Sándor könyvé
ről (BpSz 1913,434). Hasonló öröm és köszönet il
leti az Endrődiét kiegészítő kötetet. Idézett ismer
tetésében Horváth János Endrődi könyvének egy 

3 
Ezek a cikkek szerencsésen egészítik ki egy korábbi kollokvium Diderot-előadásait, amely a Diderot kül

földön c. témakörben csak az oroszországi recepcióval foglalkozott: Nemzetközi közép-európai kollokvium, 
taűA /rv~.;- T\:A. , 1713 t-rov ».._.» . .. - ^ « , » „ . 1984. (DenisDiderot, 1713—1784, Aux Amateurs de livres, 1985., 381—448). 

Penke Olga ezt a dolgozatát cikké bővítette „Diderot eszméinek és műveinek fogadtatása Magyaror
szágon" címmel (megjelent a Recherches sur Diderot et VEncyclopédie 4. számában, 1988. április), és előadást 
tartott Raynal recepciójáról a wolffenbütteli konferencián (sajtó alatt). 

Magam is erre törekszem disszertációmban: L 'idée d'énerpe au tournant desLumiéres (1770—1820) 
[Az energia fogalma a felvilágosodás századfordulóján, 1770— 1820.], Paris, PUF, 1988. 
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újabb kiadásban pótolandó hiányaként említette a 
mutatókat. Amikor 1972-ben sor került a mű újabb 
kiadására, ezek a mutatók elkészültek, épp Kiss Jó
zsef közreműködésével. A jelen kötet jegyzeteiben 
pedig megtalálhatók azok a Horváth Jánostól szin
tén hiányolt utalások is, amelyek a közölt szövegek 
hátterének és összefüggéseinek megvilágítására 
szolgálnak. 

A zárójelbe foglalt alcím pontosan megjelöli 
ugyan e mostani kötet viszonyát Endródiéhez, hoz
zá kell azonban tennünk, hogy gyűjtőköre elvileg is 
teljesebb. Nem korlátozódik a magyar nyelvű 
anyagra: Kiss József fölvette a magyarországi né
met sajtóban található, Petőfire vonatkozó cikkeket, 
említéseket is, sőt kitekintett az országhatáron túlra 
is. Forrásjegyzékében 40 magyarországi, 8 erdélyi, 
4 horvátországi, 20 ausztriai, 13 németországi és 1 
csehországi német lapot sorol fel, továbbá 2 cseh 
nyelvű lapot is. Föltűnő azonban a magyarországi 
szerb, horvát, szlovák és román sajtó hiánya. Igaz 
ugyan, hogy ezek a népek Petőfi költészetére csak 
jóval a költő halála után figyeltek fel (kivétel az a 
röplapon megjelent szlovák Nemzeti dal-íordítás, 
amely megtalálható a kötetben), Petőfi neve azon
ban bizonyára előfordult a nemzetiségi lapoknak az 
1848—49-i eseményekről szóló beszámolóiban. A 
Tájékoztató említi az adatgyűjtés korlátaként a 
nyelvi nehézséget, ezt azonban át lehetett és kellett 
volna hidalni e nyelvek ismerőinek a gyűjtésbe való 
bevonásával. 

Endrődi kötetéből megtudhattuk, hogyan fogad
ta Petőfit a magyar irodalom. Kiss József ehhez is 
számos új adatot szolgáltat azzal, hogy gondosab
ban nézte át a magyar forrásokat. Főként azonban 
Petőfi világirodalmi befogadásának útját világítja 
meg. 

Turóczi-Trostler József írt arról, hogy Petőfi 
„belépése a világirodalomba olyan körülmények kö
zött ment végbe, melyeknél kedvezőbbeket el sem 
lehetett volna képzelni... A polgári-demokratikus 
forradalom előestéjén a politikailag és kulturálisan 
aktív, s maga is a forradalom felé haladó Magyaror
szág egy csapásra a világ közvéleményének látókö
rébe került." {Petőfi belép a világirodalomba, 1974, 
22.) Hozzátehetjük ehhez — szintén Turóczi-
Trostlerre hivatkozva (i. m. 83.) —, hogy ezt a be
lépést nagyban segítették a németül is, magyarul is 
jól tudó írók, akik mintegy a tolmács szerepét töltöt
ték be. A hazai német sajtó élénk érdeklődéssel fi
gyelte a magyar irodalmat. így például a Pesther Ta
geblatt már 1844. ápr. 4-én hírt adott arról, hogy a 
Nemzeti Kör Vörösmarty javaslatára, Tóth Gáspár 
szabómester lelkes adományát felhasználva kiadja 
Petőfi kötetét. Az Ungar jún. 10-i hírét, miszerint 

Petőfi a készülő kötet verseiből néhányat elszavalt 
a pesti értelmiségiek hagyományos rákosmezei ki
rándulásán, júl. 9-én már a prágai Óeská Wcela is 
átvette. A Pesther Tageblatt szept. 29-én Petőfi ko
mikus eposzának elkészültéről írt, a szerzőt „ein ta
lentvoller, junger ungarischer Dichter"-nek nevez
ve. A Spiegel nov. 23-án Falk Miksa ismertetését 
közölte a Versekről, s alig egy héttel később, mint a 
Pesti Divatlap, ugyanő írt A helység kalapácsától a 
Spiegel dec. 11 -i számában. Számos további példát 
találunk a kötetben arra, hogy a hazai német sajtó 
Petőfin első föllépésétől kezdve rajta tartotta a sze
mét, s közleményei nyomán a külföld is hamar föl
figyelt a költőre. Egyetlen példa erre: az Ungar 
1845. nov. 14-i számában megjelent egy valószínű
leg félreértésen alapuló, hamarosan meg is cáfolt hír 
arról, hogy Petőfi katonának áll. Átvette azt a Nürn
berger Correspondent, a zágrábi Luna, a bécsi 
Sonntagsblätter, a prágai Ceská Wcela, a lipcsei 
Grenzbotenben pedig egy pesti német—magyar 
(„ein Deutsch—Ungar aus Pesth") már azt fejteget
te, hogy Magyarországon nehéz a tehetséges fiatal 
költők helyzete, őket kellene támogatni, nem a már 
beérkezetteket. 

Korán megjelennek az első Petőfi-fordítások is. 
Elsőként, 1845. ápr. 22-én a Megy a juhász szamá
ron fordítása Dux Adolftól a pozsonyi Pannoniában, 
júl. 20-án a Lopott ló, a Pusztán születtem és a Hí
rős város az aafődön Kecskemét a bécsi Sonntags
blätterben szintén Dux Adolftól. 1846 szeptembe
rében ugyanő Bécsben már kötetben jelenteti meg 
Petőfi válogatott verseit, 55 költeményt. A kötetet 
számos külföldi lap ismerteti: a Wiener Zeitschrift, 
a berlini Literarische Zeitung, a bécsi Sonntagsblät
ter, a Stuttgart—tübingeni Literaturblatt s különös 
alapossággal, jelentős terjedelemben a lipcsei Blät
ter für literarische Unterhaltung. Ezekből az ismer
tetésekből nemcsak az derül ki, miként ítélnek né
met nyelvterületen Petőfi költészetéről, hanem az is, 
mint vélekednek a számukra kissé egzotikus Ma
gyarországról, a magyar nép nemzeti sajátságairól, 
kibontakozni kezdő irodalmáról, kultúrájáról. 

Fokozta a Petőfi iránti érdeklődést a forrada
lomban való szerepe. A Nemzed dal márc. 15-én 
nemcsak magyar, hanem német röplapon is megje
lent; hamarosan újabb fordításai keletkeztek. 1849 
júliusában Kertbeny Károly Frankfurt am Mainban 
terjedelmes, 275 költeményt tartalmazó, részletes 
bevezető tanulmánnyal ellátott, Heinének ajánlott 
német Petőfi-kötetet jelentetett meg; e kötetnek a 
lipcsei Európában és a berlini Magazin für die Lite
ratur des Auslandesben megjelent bírálatával zárul 
Kiss József gyűjteménye. A költő képe ezekben a 
bírálatokban már a szabadságharcoséval egészül ki. 
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„Petőfy's Name steht jetzt auf der Liste der 
Proscribirten" — zárul az elsó; „Zu den edelsten 
Opfern, die der letzte Verzweiflungskrieg der Ma
gyaren gefordert, gehört auch der ungarische 
Minstrel Alexander Petöfy" — kezdődik a második. 

A kötet ismertetője nem tűzheti maga elé azt a 
célt, hogy tartalmáról teljesebb képet adjon. Gaz
dagsága részleteiben, először feltárt, vagy a Petőfi
irodalomban ugyan ismert, de a gondos jegyzetek 
révén új összefüggéseket megvilágító adataiban 
van. Kincsesbánya a Petőfi-kutatók számára, bizo
nyára számos olyan tanulmány alapjául szolgál 
majd, mint amilyeneket anyagára támaszkodva Kiss 
József máris publikált (Petőfi az egykorú hazai német 
nyelvű sajtóban 1844—1846 = Tanulmányok Pető
firől, 1961; Petőfi in der deutschsprachigen Presse 
Ungarns vor der Märzrevolution « Studien zur Ge
schichte der deutsch-ungarischen literarischen Bezie
hungen, Berlin, 1969:,A Nemzeti dal egykorú fordítói 
és fordításai = Petőfi és kora, 1970.). 

160 levélrészlet (köztük 10 kétes hitelű) és IS 
naplórészlet a tartalma a U. kötetnek. A levelek kö
zül 17, a naplórészletek közül 2 (Pesty Frigyesé és 
Jakab Istváné) itt jelent meg először. Többségüket 
folyóiratokban vagy levélgyűjteményekben már 
publikálták, e kötet azonban a Petőfire vonatkozó 
részek kiemelésével s hátterüknek a jegyzetekben 
való megvilágításával új összefüggésekre hívja fel a 

A szerző a nyelvtudományok doktora, de az iro
dalomtudomány is sokat köszönhet a szépirodalom, 
a költészet nyelve iránti érdeklődésének, stilisztikai 
és verstani munkásságának. (Lásd például Babits 
Mihály költői nyelve, Bp. 1965!) Régóta foglalkozik 
a magyar rímelés formai és történeti kérdéseivel, 
egyes költői életművek versforma- és rímkészleté
nek számbavételével. Tevékenységének legszem
betűnőbb értéke a pontos, aprólékos adatfeltárás és 
a gondos, rendszerezett anyagkezelés. Elméleti fej
tegetésekbe ritkán bocsátkozik: szívesen alkalmaz
za az általa nagyra becsült elődök szemléletét, fo
galomkészletét. Hagyományőrzését ez esetben az a 
tény is indokolja, hogy maga Arany sem csupán a 
költészetnek, hanem a magyar verselméletnek is ki
emelkedő, klasszikus értékteremtő alakja. 

J. Soltész Katalin szokatlan témával, a versek 
írásképének vizsgálatával indítja könyvét. Bőséges 
verspéldái azt igazolják, hogy általában is, de 

figyelmet. A Petőfi-versek szokatlan hangjával, mo
dorával szemben megnyilvánuló ellenvélemények a 
levelekben legtöbbször nyíltabban mutatkoznak 
meg, mint a publikálásra szánt írásokban, így e kö
tet sokban árnyalja a Petőfi költészetének befoga
dásáról kialakult képünket. A Petőfi egyéniségének, 
viselkedésének némely különcségeiról való véle
mény, a velük szembeni ellenkezés is őszintébben 
nyilatkozik meg a levelekben és naplókban, mint a 
későbbi emlékezésekben. Nemcsak a Petőfi-kuta
tót, hanem a szélesebb olvasóközönséget is érdekel
ni fogják a Szendrey Júlia és Térey Mária közt vál
tott levelek meg a Szendrey Júlia naplójából való 
részletek. 

Petőfiről természetesen a legkisebb adat is érde
kes, mégsem hisszük, hogy ilyen apróságokat is ér
demes volt fölvenni: Jdvezlem Petrovichot", .Pető
fi tisztel", ,Petőfi köszönt", ,ßobin Hood második 
kötetét olvastam" [Petőfi fordította]. Annál inkább 
meggondolandó ez, mert a gyűjtőkör kényszerű le
szűkítése, az Országos Levéltárban őrzött családi 
levéltárak, a vidéki és külföldi gyűjtemények mellő
zése amúgy sem tette lehetővé a megközelítő teljes
séget sem. A gyűjtőkör tágításával az itt közölt gaz
dag anyag többszöröse kerülhet még elő. 

Orosz László 

Aranynál különösképpen az eddiginél nagyobb fi
gyelmet kellene fordítanunk a verselés vizuális esz
közeire (pl. a sorszélesség változásaira, a sorkezde
tek helyére, a szövegkiemelés különféle módjaira). 
Azzal viszont nem értek egyet, hogy a versszak és 
a verssor a szerző szerint „elsősorban vizuális egy
ség". Hangzó, de legalábbis belső hallással érzékelt 
nyelvi forma nélkül a hagyományos, kötött versmér
tékek (és rímek) lényegét, esztétikumát aligha sike
rülne felfognunk. 

A szerző versszemlélete a strófaszerkezetek és a 
rímképletek felől halad a kisebb egységek felé. A 
versmértéket olyan elvont formai keretnek tekinti, 
amelyet nyelvi anyaggal kell „kitölteni", a prozódia 
szabályai szerint. A könyvben ismertetett szabályok 
között azonban főképp érdekes kivételek, hangtani 
furcsaságok szerepelnek, részben mint metrikai en
gedmények, részben pedig mint a magyar kiejtés 
idegen vagy nyelvjárási eredetű jelenségei. 

J. SOLTÉSZ KATALIN: ARANY JÁNOS VERSELÉSE 

Bp. 1987. Akadémiai K. 3471. (OPUS Irodalomelméleti Tanulmányok 9.) 
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A magyaros ritmus tárgyalása során a szerzó a 
négy szótagú ütemet veszi alapegységnek. Ezzel 
egyrészt elhatárolja magát a Szepes — Szerdahe
lyi-féle „parttalan" ütemfelfogástól, másrészt vi
szont — az Otemegyenlóség tanának szoros, zenei 
értelmezésével — a kisebb szótagszámú ütemeket 
nem önálló, hanem származtatott, „hiányos" válto
zatnak minősíti. Ilyen alapon említheti azután „a ti-
zenkettós csonkáját" pl. az Alom — való zárósza
kaszában vagy — még problematikusabb módon — 
„a felező tízes csonkáját" az Ártatlan dacban. 

A magyaros sormetszet fogalmának értelmezé
sében (mint már Aranynál is) némi bizonytalanság 
mutatkozik. J. Soltész Katalin meghatározása sze
rint a magyaros metszet „az ütemhatárnak szóha
tárral, sót szókapcsolat-határral való egybeesése" 
(64). Ha követelmény ez az egybeesés, akkor a kö
vetkező lapon (és máshol) sem indokolt a „szóátvá
gó" metszet feltételezése. Nem a tények számbavé
telét kifogásolom, csupán azt az elméletileg tisztá
zatlan szóhasználatot, mely hol az elvont ütemha
tárt, hol az ismétlődő szóközök metrikai helyzetét, 
hol a konkrét szövegek szóközzel egybeeső ütem
határát azonosítja a sormetszettel. 

A könyv inkább az Arany-verselés tényeinek 
adatszerű, statisztikai jellegű áttekintését nyújtja, 
mint az egyes versek metrikai értelmezését. Eszté
tikai szempontú, funkcionális elemzésre ritkán kerít 
sort, nyilván terjedelmi okokból. Néhány bonyolul
tabb ritmusú (vagy valamiért vitatott) műről mégis 
részletesebben szól. Dyen például a Tamburás öreg 
úr, melyet a szótagszámváltó, „négyütemű gyors tí
pusú sorokból" építkező versek közé sorol a szerző 
(79—80). Alapsora a 3/2Z/4/2 ütemezésű, ún. 
„sapphicus" tizenegyes. Megemlíti a könyv a Sze
pes—Szerdahelyi Verstan metrikai minősítését 
(„kételemű ütemmozaik"), majd különféle sorválto
zatokat idéz, másféle ütemezés lehetőségét is meg
engedve. A versforma metrikai előképét „egy refor
mátus énekben" véli látni (A kerek földről, Szőnyi 
Benjámin 18. századi énekeskönyvéből). A követ
kező fejezetben arról is szó esik, hogy e „ különös 
ritmusú" sorok gyakran anapesztizáltak, a versben 
tehát több tényezős szimultán ritmus érvényesül 
(89—90). 

Úgy vélem, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy zenei fogantatású, „tamburás" versről van szó, 
melynek sorai mögött bizonyára konkrét (talán sa
ját szerzeményű), változatos dallamritmus rejlik. Itt 
valóban a négyes (4/8-os) ütem az alapképlet, en
nek hangértékeiből — két-két szomszédos nyol
cadhangot negyedhanggá összevonva, esetleg nyol
cadszünetet is beiktatva — az ütemek, ütempárok, 
verssorok igen sokféle változata jöhet létre. A köJtói 

bravúr abban van, hogy a nyolcadhangokhoz inkább 
rövid szótag, a negyedekhez inkább hosszú tartozik, 
Horváth Ádám, Földi János (és más elődök) útmu
tatását követvén, elősegítve az énekelhetőséget. (Az 
említett „református énekre" ez a szótagigazodás 
távolról sem jellemző.) 

, A magyaros ritmus megmértékelése" az Arany-
verselés megkerülhetetlen kérdése. A magyaros és a 
trocheusi formák megkülönböztetésének kény
szerét a szerző — Szilágyi Péter József Attila-ta
nulmányára hivatkozva — elveti, megállapítva 
mégis, hogy egyes trocheusi versek „ellenállnak a 
magyaros ütemezésnek" (82). Arról nincs szó, hogy 
ez az „ellenállás" nyelvileg vagy metrikailag miben 
nyilvánul meg. 

hx Ártatlan dac kapcsán Ady A Tisza-parton c. 
verse (valamint a róla lefolytatott verstani vita) is 
előkerül, mindkét műben daktilusi és anapesztusi so
rok keveredését, illetve teljes és csonka „adóniszi 
kólonok" társítását feltételezve. Nem említi viszont 
a szerző Szuromi Lajosnak ugyancsak az említett 
vitában kifejtett véleményét, mely szerint az Ártat
lan dac szimultán verselésű, anapesztikus metrumú, 
sorkezdő gazdag choriambizációval, „olykor egyér
telműen jambusi alkatú dipódikus sorkezdettel" (, A 
Tisza-parton". MTA Irodalomtudományi Intézet 
kiadása, 1981, 108). 

J. Soltész Katalin teljesen mást ért „choriambizá-
ción", mint az imént idézett Szuromi. Horváth János 
nyomán a „megmértékelt" tizenkettősökben vél fel
fedezni „choriambusokat", mégpedig a sorszerke
zettől és az időmérték dipódikus rendjétől teljesen 
függetlenül. Az ilyen alapon felsorakoztatott 15-
féle változat persze valóban létezik, de nincs rá 
okunk, hogy elvileg és élesen elkülönítsük őket az 
olyan „Choriambus nélküli" soroktól, mint például 
„Szeretetbői írja, szeretetből küldi" (94). Sokkal in
kább Babitsnak kell igazat adnunk, aki az 5. és a 11. 
szótagok hosszúsága mellett a két rövid szótag meg
jelenésében látta az Arany-féle „megmértékelés" 
minimumát. A könyv ezt az állásfoglalást is idézi (a 
96. lapon), anélkül azonban, hogy a köztudatba ke
rült „choriambus"-elmélettől való lényegi eltérését 
észrevételezné. 

Laza időmérték címen tárgyalja J. Soltész Kata
lin Arany jambusi és — csekély számú — tisztán 
trocheusi versét. Igaza van, mikor a jambus „idegen
szerűségének" legendáját foszlatja (98), de kár, 
hogy „emelkedő hanglejtés" címén három különbö
ző prozódiai jelenséget von egybe (az időmértékes 
verslábat, a hangsúlytalan mondatkezdetet, vala
mint a beszéddallam tényleges hanglejtését). 

A szerző metrumstatisztikai megfigyelései elmé
leti szempontból is érdekesek. Dyen például, hogy a 
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jambusi lejtésben az utolsó teljes láb mellett a sorok 
második verslába a leginkább meghatározó érvényű 
(ez — szerintem — hajdani dipódikus szabályok 
maradványa lehet), valamint hogy „a jambusversben 
... a hangsúly ritmustámogató szerepe nem a hang
súlyos rövid, hanem a hangsúlytalan hosszú szóta
gok sokaságában rejlik" (100). Itt esik szó a valódi 
(trocheus + jambus szerkezetű, dipódikus elhelyez
kedésű) „choriambusrór, valamint a hangsúlyrend
del megvalósított „fordított jambusról" ( — Ú) és a 
„ciklikus anapesztusként" is emlegetett, „germán 
jellegű" aprózásról (102). 

Szoros időmértéknek nevezi J. Soltész Katalin a 
daktilusi-anapesztusi jellegű, részben antik, részben 
modern germán eredetű képletek alkalmazását. Az 
antik változat Aranynál Az elveszett alkotmány he
xameterei és néhány disztichonos epigramma mel
lett fóként görög—latin mflvek fordításában fordul 
eló. Az ógörög formakészlet gondos számbavétele 
(a könyv 222—234. lapjain) az Arany-szakiro
dalom jelentós újdonsága, ám a szerzőnek csak a 
modem daktilikus-anapesztikus formákról van ér
demi mondanivalója. Szerinte „el kell fogadnunk, 
hogy egyazon versben keveredhetnek ellentétes 
ütemfajú sorok". Javasolja, hogy ilyen esetben ne 
erőltessük az anapesztusi vagy a daktilusi jelleg ki
mondását, hanem elégedjünk meg annak megállapí
tásával, hogy a sorkezdő, illetve sorzáró szótag a 
versláb arziszával vagy thesziszével esik-e egybe. 
Ilyen alapon 4 sortípust különböztethetünk meg 
(114). 

Szerintem ez a sorminősítési rendszer a tényeket 
feltárhatja ugyan, de sem elméleti, sem történeti 
érvvel nem szolgál a keveredés magyarázatául. 
Szuromi Lajosnak azt veti szemére a szerző, hogy 
a Tetemre hívás ritmikai elemzése során „a verslá
bak teljesen önkényes tagolásával kerüli meg a 
problémát" (119). Arról nem tesz említést, hogy 
Szuromi elvi alapon, önmagához következetesen, a 
szimultán jelleg sajátos metrikai törvényeit feltéte
lezve minősít. J. Soltész Katalinnál elméleti alapo
zásról nincsen szó, a hagyományos, klasszikus vers
lábak erőltetése viszont néhol valóban önkényesnek 
hat (például „Leveleid hulltan" mint „tribrachisz + 
molosszus", 122). 

Szabad ritmusnak, tekinti a szerző néhány 
Arany-fordítás különlegesen egyedi alkatú verselé
sét {Lantech éneke a Bibliából, részlet az Eddából, 
Chinai dalok, A poloska című arab makáma). Ide 
sorolja (nem egészen érthető okból) azt a két vers
tani paródiát is, amelyben Arany a magyar nyelvű 
hangúlyos verslábak képtelenségét kívánta bemu
tatni (125). J. Soltész Katalin itt Torkos László rit
mikai reformjára utal, filológiai bizonyíték nélkül, 
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de némi joggal, minthogy e paródiák megírása ide
jén Arany ismerhette Torkos elméletét. A hangsú
lyosok hexametere c. egysorost Arany annak a Szász 
Károlynak ajánlotta, aki egyébként 1870-ben Tor
kos verstani „irányeszméinek" nyilvános megvitatá
sát — mint az Akadémia által felkért hivatalos bírá
ló — elutasításra javasolta. (MTAK Kézirattár, RAL 
1404/1870). Megjegyzendő, hogy ugyanakkor az 
Akadémiának Arany János volt a titkára. 

Mégis úgy vélem, ezek a paródiák legalább 
annyira Toldy Ferencre vonatkoznak, mint Torkos
ra. Torkos nem a hexametert, hanem a magyar üte
mes verselést értelmezte hangsúlyos trocheuá-dak-
tilusi alapon, míg Toldy (azaz Schedel) már 1842-
ben azt hirdette, hogy magyarul „csak a súlymérté
kes verselés gyakoroltathatik helyesen". (Eső köz
lése: Életképek 1844,1.) Arany ezzel kapcsolatban 
írta Tompának 1856. mára 20-i levelében: „nem 
csupán az a forma " létezik, ami után T. úr sóhajtoz, 
s nem mindig formátlan az, mit ő annak tart" 
(AJÖMXVI, 681). 

Mintegy 20000 rímpárra kiterjedő monumentá
lis repertórium alapján dolgozta fel J. Soltész Kata
lin Arany rímelését. Ez a fejezet (127—166) vers
elméleti szempontból is fontos, mivel rendszere és 
szóhasználata is egyéni, eligazító értékű. Valóban 
meglepő, mi mindenre van példa Arany rímvilágá
ban a hat magánhangzós „csúcsteljesítménytől" 
(hadnagyok elunták — a napok lehunytát) a „két 
nyelvű" rímpárig (cifra dandy — „Kuss' die Hän-
di!"). 

Arany asszonánctanát nem tárgyalja a könyv, 
csupán Arany asszonáncait. Egy fontos elvi megál
lapítással mégis kiegészíti az előbbit, hogy ti. „az 
ereszkedő és az emelkedő rím más feltételek szerint 
minősül tiszta rímnek vagy asszonáncnak, mivel kü
lönböző a minimális terjedelme". A magyar—akar 
összecsengés például emelkedő sorvégen tiszta rím, 
ereszkedőn asszonánc. Külön típusként szerepel itt 
a „spanyol asszonánc" (Arany következetesen al
kalmazta a Kapisztrán c. balladában), anélkül azon
ban, hogy szó esnék arról a fogalomcsúsztatásról, 
amelyet Arany ennek kapcsán elkövetett. 

Fogarasi János Művelt Magyar Nyelvtana (1843) 
— német minta nyomán — még két változatot állí
tott szembe a teljes rímmel: az „önhangzói rímet" 
(Stimmreim, Assonanz) és a „mássalhangzói rímet" 
(Stabreim, Alliteration). Pulszky Ferenc Petőfi-bírá
latában az „asszonancia" még mint a spanyol költé
szet sajátossága szerepelt {Magyar Szépirodalmi 
Szemle 1847, 277). Arany Valami az asszonáncról 
című tanulmányának {Új Magyar Múzeum IV, 
1854) szóhasználatát Greguss már a megjelenés 
évében nyilvánosan bírálta. Szerinte az a jelenség, 



amelyet Arany tárgyal, lényegében a teljes rím 
egyik szabadabb, „magyar" változata, nem „asso-
nantia" (Magyar verstan, 1854,61 —67). Az erede
ti értelemben vett spanyol asszonánc viszont két 
szótagra kiterjedő magánhangzó-egyezés. 

A Járulékos versdíszek és alakzatok c. fejezet a 
belső rímet, az alliterációt, a refrént, a sorismétlést 
és az enjambement-t tárgyalja, gazdag példatárral, 
világosan megkülönböztetett szerkezeti változatok
kal. Ezekhez mindössze két apró megjegyzésem 
van. 1) Ha az alliteráció „a szókezdő hangok ösz-
szecsengése" (172), akkor a szó belsejére is kiter
jesztett hangmegfelelések (175—176) nem sorol
hatók e fogalom körébe. 2) Miért csak az enjambe
ment mondatszerkezeti típusainak .jelentéstanáról" 
esik szó a könyvben? Ez a vizsgálati irány a verse
lés minden egyéb területén is legalább ennyire indo
kolt. 

Igen hasznos (és bizonyára pontos) tényeket so
rakoztat fel A versformák áttekintése című rész, 
mely valójában nem más, mint szöveggé oldott, 
nagyszabású statisztikai adattár. Innen tudhatjuk 
meg, hogy a számításba vett 555 versegyedből 313 
(azaz 56%) „magyaros ritmusú", a sorokban mért 
terjedelem 68%-a. Az eredeti művek összterjedel-
mének 54%-a felező tizenkettős. A jambusi versek 
száma 137, az összterjedelem 20%-a, míg olyan 
trocheusi vers, amely „nem vehető magyarosnak", 
mindössze 6 akad, együtt sem érik el az összterje
delem 1%-át. A fordításokat beszámítva az antik 
versformák az összterjedelem 13%-át alkotják, kö
zöttük is „az Arisztophanész-fordítás páratlanul 
gazdag kincsesháza a ritka görög metrumoknak" 
(227). Szabadversnek minősül 10 versegyed, né
hány műre pedig a „kombinált", illetve a „keverék" 
forma jellemző. 

Feltűnően szűkre szabott — és ezért történetileg 
keveset mond — a Pályakép című zárófejezet 
(243—247), amelyet már csak a Függelék követ a 
versformák időrendet is feltüntető táblázatával, va
lamint a verscímek mutatójával. Kár, hogy a táblá
zathoz alig tartozik eligazító magyarázat, annak 
egy részét is a Bevezetésből kell visszakeresni. Némi 
zavart okoz még, hogy a függőleges metszetjel | és 
a dőlt változatjel / — szóköz nélkül írva — nehezen 
áttekinthetővé tesz egyes képleteket. 

A könyv tényközlő jellegéből következik, hogy 
kevés elméleti vagy történeti megállapítást tartal
maz, tehát ilyen értelmű ellenvetésre is alig ad alkal
mat. A már említetteken kívül is akad azonban egy
két vitatható mozzanata. Nem meggyőző az úgyne
vezett „gyors ütemtípus" fogalmának értelmezése a 
77. lapon. Ez a megnevezés Horváth János munkás
ságából ismert, de valójában Torkos Lászlótól szár
mazik (Költészettan, Bp. 18773, 50). J. Soltész Ka
talin ezt nem említi, sőt, zavartalanul egybekapcsol
ja az értelmezést Szabolcsi Bence zenetörténeti 
hátterű gagliarda-fogalmával. 

Nem felel meg a tényeknek az az Orosz László
tól átvett megállapítás, hogy a felező tizenkettősben 
„a négyes rímnek párrímmel való felváltása" nálunk 
Bessenyei György nevéhez fűződik. Földi Jánosnak 
a Mindenes Gyűjteményben közreadott kertészeti 
levele (1789, JJ) több hazai előzményt is említ, a 
legkorábbit (Nadányi János verses fordítását) 
1669-ből. 

Még néhány igazán apró hibára, tévesztésre utal
nék. A szerző szerint a Bolond Istók U/23-as sza
kaszának zárósorában a metematikai gyökjelet 
(minthogy a „radix" szó kezdőbetűjéből származik) 
„nagy e/r"-nek kell olvasni. Szerintem egyszerűen 
„nagy v^"-nek (25—26). A „kivitelben a dal" félsor 
ütemképlete nem 4/1 (mint ahogy a 79. lapon sze
repel), hanem 4/2. A 206. lapon a Vörös Rébék sor-
szerkezeti képletéből hiányzik egy 8+7-es elem, a 
69. lapon az „és az idők / apját" félsor képlete he
lyesen 4/2 (és nem 3/2). A 9. lapon nyilvánvaló el
írásként „magyaros szófajok" állnak „sorfajok" he
lyett. 

A vitatható vagy kifogásolható mozzanatok elle
nére J. Soltész Katalin könyve mind az Arany-kuta
tás, mind a magyar verstani (verstörténeti) szakiro
dalom egyértelmű nyeresége. Bárcsak mások, akár 
egy újabb kutatói nemzedék tagjai is kedvet kapná
nak teljes magyar költői életművek metrikai szem
pontú feldolgozására! Nem is beszélve még további 
lehetőségekről: a számszerű tényeken túlmutató el
méleti, történeti és esztétikai összefüggések feltárá
sáról. 

KecskésAndrás 

481 



BODNÁR GYÖRGY: A „MESE" LÉLEKVÁNDORLÁSA 

A modern magyar elbeszélés születése. Bp. 1988. Szépirodalmi Kk. 4541. 

Ha Bodnár György könyvének címéből indulunk 
ki, s felfogván a benne rejlő problémafelvetés értel
mét, végig kívánjuk követni az egész könyv hosz-
szán, minden bizonnyal meglepetésekben lesz ré
szünk. A munka ugyanis nem egyetlen, meghatáro
zott gondolatmenet szabatos kifejtéséből áll; szer
kezete sokkal szerteágazóbb; ha úgy tetszik, dig-
ressziók, ki- és betekintések sorozatáról van szó, mi
közben újra és újra feltűnik az az alapgondolat, 
amely a címben kapott kifejezést. Megvallom, fej
törést okozott nekem, ítéletet alkotni erről az érte-
kezői módszerről. Hiszen aligha szükséges magya
ráznunk az egyetlen szálon futó anyagkezelés, a li
neáris gondolatkifejtés számtalan előnyét. Olvasás 
közben néha úgy tűnt nekem, hogy a szerző jobban 
járt volna, ha nem tekint se jobbra, se balra, hanem 
leszegett fővel követi vezérfonalát, mely ebben az 
esetben, ahogy mondani szokás, valóban „vörös fo
nálként" húzódott volna végig az egész dolgozaton. 
A megvalósult szövegben ugyanis ez a vörös fonál 
gyakorta eltűnik, majd visszatér (néha csupán egy 
kacér kacsintás erejéig), s a könyv végére jutva az 
olvasó úgy érzi, hogy neki magának kell az elébe 
tárt anyagot, legalábbis néhány ponton, interpretál
nia. (Erre egyetlen példát említenék: nem kap követ
kezetes kifejtést, hogy az utolsó fejezet,,A magyar 
modernek irodalomszemlélete", hogyan kapcsoló
dik a mese metamorfózisának témaköréhez, mely 
utóbbi a könyv alaptétele. Nem mintha Bodnár 
György ne tenne utalásokat erre a kapcsolatra; ám 
az összefüggés explicit magyarázata hiányzik, s ez 
azt eredményezi, hogy ez a fejezet, sőt a benne 
foglalt egyes portrék is, némileg önálló életre 
kelnek.) 

Természetesen az már a bevezetés utolsó szaka
szából kiviláglik, hogy a szerző ilyetén eljárása tu
datos volt. A mese funkció- és alakváltásainak prob
lematikáját, ahogy írja, „három nézetben" kívánta 
megközelíteni. Mindenekelőtt egy iroda
lomtörténeti folyamatot kívánt nyomon követni (a 
modern magyar próza kialakulását az általa „pre-
modernnek" nevezett előzményekből). Majd egy 
életmű vizsgálatával, részleteiben venni szemügyre 
azt, hogy mit jelentett egy író, Kaffka Margit pró
zaírói produkciójának szemszögéből ez a történel
mi, irodalomtörténeti kihívás. Végül pedig áttekinte
ni azt, hogy az adott kor irodalom- és eszmetörté
neti protagonistáinak tudatában milyen kép élt saját 
tevékenységükről; milyen volt az iroda

lomszemléletük, „az irodalmi tudatuk", Bodnár 
György szavával. Ez a „háromnézetes" megközelí
tés pedig nyilvánvalóan előnyöket is jelent az „egy-
nézetes" tudományossággal szemben. Mindeneke
lőtt abból a szempontból, hogy a könyv így többfé
leképpen is használható-bef ogadható. Az az olvasó, 
akit nem a mese történeti poétikája érdekel elsősor
ban, meggyőző kisportrékat olvashat a századvég
századelő kevésbé ismert magyar novellistáiról, 
azokról, akiket Bodnár a „premodern" címszó alatt 
tárgyal. Ezek a kisportrék ugyanis, mint már emlí
tettük, nem csupán illusztrációi a könyv főgondola-
tának, hanem rövid, de átfogó képet igyekeznek 
nyújtani egy-egy író életművéről. (Vizsgára készü
lő egyetemisták nyilván sűrűn forgatják majd ezt a 
fejezetet.) Kézbe veheti a könyvet az is, akit Kaff
ka Margit írói fejlődése érdekel, hiszen a munka kö
zépső része lényegében egy Kaffka-kismonográfia. 
Végül a kritikatörténet kisszámú, de lelkes híve is 
megtalálja a számára fontos fejtegetéseket: az 
anekdota-vita ismertetését és az én-koncepciók be
mutatását a könyv végén. 

Bodnár György könyve tehát kézikönyvként is 
bízvást funkcionálni fog. A tartalmi kérdések sorra
vétele előtt már leszögezhetjük, hogy feltétlenül 
hasznos munkáról van szó. A századvég-századelő 
irodalma iránt érdeklődő olvasókat — most elsősor
ban a nem szakmai olvasóközönségre gondolok — 
olyan tömegű problémával ismerteti meg (poétikai, 
bölcseleti, irodalom- és társadalomtörténeti, szemé
lyiség- és alkotáslélektani problémákkal), és olyan 
mennyiségű, sok szempontból hasznosítható infor
mációt közöl, hogy mindez már önmagában bizto
sít egyfajta maradandóságot a műnek. S ha erre a 
gimnazista-egyetemista-középiskolai tanár olvasó
rétegre gondolok, akkor Bodnár „digressziói" nem 
látszanak fölöslegesnek. 

Rátérve most már az alapkoncepció értékelésé
re: meggyőződésem, hogy a szerző helyesen és jó 
érzékkel járt el, midőn a mesével kapcsolatos prob
lémákat választotta kiindulópontjául. Ez ugyanis le
hetőséget adott arra, hogy a modern prózapoétika 
legizgalmasabb dilemmáit boncolva vegye szem
ügyre a magyar próza fejlődésének egy vonulatát. 
Ami annyit jelent, hogy erőltetett összevetések, s fő
leg összjemérések nélkül is világirodalmi aspektusból 
közelít a magyar irodalomhoz. (Kevés könyv győ
zött meg annyira a közelmúltban az elmélet ilyes
fajta hasznáról, mint Bodnár György munkája.) Ez 
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vezethette arra a felismerésre, hogy a modern ma
gyar epika gyökereit a múlt század utolsó negyedé
nek novellistáinál kell keresnie; no meg, hogy az 
anekdotához való viszony máig ható érvénnyel 
osztja meg a magyar irodalmi közvéleményt, s ha
tározza meg egyben a prózafejlődés irányát. Ezzel 
az alaptétellel maradéktalanul és minden fenntartás 
nélkül egyet lehet érteni. Egyben hozzátenném azt 
is, hogy — noha mindkét felismerés megvolt már a 
korábbi irodalomtörténeti gondolkodásban — még 
senki sem dolgozta fel e korszakot ez idáig ebből a 
szemszögből. Bodnár György tehát azzal, hogy egy 
meghatározott perspektívába állította részben a sa
ját, részben a mások felismeréséit, valóban újat 
adott. Újat — az irodalomtörténészi alázatnak abban 
a szellemében, amely mindent meg akar tartani az 
elődök munkásságából, ami egyáltalán megtartható. 

Nem találok semmi kivetnivalót a premodern-
modern kategóriapárosban sem, noha jól tudom, 
hogy ez a fogalomhasználat bizonyos vitát váltott ki. 
A „modern" szó csak akkor tűrhetetlenül tág és 
megfoghatatlan jelentéstartalmú, ha alkalmazója 
nem adja meg azokat a szempontokat, amelyeknek 
alapján a fogalom jelentése konkretizálható. Ez a 
megállapítás viszont ugyanennyire érvényes minden 
irodalomtörténeti, vagy történeti-poétikai értelem
ben használatos kategóriára nézvést. A kérdés tehát 
az, hogy mit értünk modernségen; s a tradicionali-
tásnak mely fogalmát állítjuk vele szembe. S ha ez 
a kettő tisztázódott, akkor a „premodern" szó jelen
tése szinte már magától adódik. Mondom, engem ki
elégít az a megoldás, hogy Bodnár György a mese 
funkciójára és létmódjára koncentrálva próbálja ki
alakítani a maga modernség felfogását. A tradícióra 
vonatkozólag is helyesnek tűnik az anekdota kieme
lése — bár ezen a ponton maradt bennem némi hi
ányérzet. Az anekdota, illetve az anekdotikus szer
kesztésmód ugyanis nem fedi véleményem szerint a 
magyar irodalomban a XDC században uralkodó el-
beszélésmodell vagy modellek, mesetípusok vala
mennyi válfaját. Lehet, hogy ez a legfontosabb kér
dések egyike, sőt, hogy éppen ez a legfontosabb— 
ámde mégiscsak szűkös a teljes tradíció jellemzésé
hez. Márpedig modemség fogalmunk mindenkor 
attól függően alakul, hogy miként fogalmazzuk meg 
a hagyományt, a konzervativizmust, amelynek ellen
tételéül akarjuk állítani. Summa summárum: Bodnár 
könyvének alapeszméjével egyetértek, a fogalmak 
megválasztásával kapcsolatosan sincsenek kifogá
saim. Igényelném viszont a szerzőtől azt, hogy rész
letesebb és körültekintőbb meghatározását adja a 
maga modernségfogalmának, esetlegesen a külföldi 
szakirodalom idevonatkozó eredményeinek fel
használásával. 

Ez már a jelen munkában is megoldható lett vol
na, hiszen majd mindegyik ehhez szükséges elem és 
meggondolás felbukkan valahol a szövegben. Kivá
ló megfigyelésnek tartom például, hogy a mese át
alakításának igényét a kiszámíthatóság probléma
köréhez köti Bodnár. Ez ugyanis egyszere nyit utat 
olyan poétikai problémák irányába, amelyek a mai 
napig (egészen a szemiotikai és információelméleti 
szövegvizsgálatokig) meghatározó és mindig újra 
felvetődő kérdései az irodalomelméleti gondolko
dásnak; másrészt pontosan jelöli meg a cselekmény
központú mese felbomlásának eszmetörténeti hát
terét a világnézeti „szkepticizmus és relativizmus" 
válfajait elemezve. A kiszámítható elbeszélés, elbe
szélő technika valóban a kiszámítható világ „funk
ciójele", ahogy Roland Barthes mondaná. S az adott 
korhangulattól, az „uralkodó eszméktől" függ, hogy 
a mindenkori befogadók kiszámíthatónak akarják-e 
látni a világukat, avagy sem. 

Fennállott volna tehát a lehetőség, hogy Bodnár 
György ne csupán egy „elméletpótló esszével" fe
jelje meg könyvét, hanem valódi elméleti bevezetőt 
írjon. Gondolatmenete persze így is világos, és jól 
követhető, de súlyát jócskán megnövelte volna egy, 
a jelenleginél mélyrehatóbb elméleti alapozás. 

Nem akarom azt állítani, hogy mindenben egyet
értek a szerző szóhasználatával vagy probléma
megoldási kísérleteinek irányával. Ez aligha lenne 
elképzelhető, s nyilván nem is volna üdvös. Bírálni 
tudnám például azt is, hogy .4 belső cselekmény élet
jelei — a külső cselekmény lefokozol című fejezet
ben miért éppen ez vagy az az író kap kisportrét — 
esetleg még akkor is, ha Bodnár maga mutatja ki, 
hogy az illetőnek nem sok köze van a „premodern 
jelenséghez". Helyenként óhatatlanul az a benyo
másunk támad, hogy Bodnár György elkezdte meg
írni saját, egyszemélyes huszadik századi magyar 
irodalomtörténetét, s ez némileg eltávolította az in
dító kérdésfelvetéstől. 

Aggályaim egy része viszont éppen abból adó
dik, amit korábban a könyv erényeként említettem. 
A szerző sok mindent átvesz az irodalomtörténeti 
hagyományból; a legtöbb esetben reflektáltan teszi 
ezt, tehát elmondja, hogy miért és mennyiben tartja 
érvényesnek ezt vagy azt a fogalmat. (így jár el töb
bek között a „stflusromantika" Horváth János-i fo
galma esetében.) Nem ilyen óvatos ellenben egy 
olyan szóhasználattal, bevett irodalomtörténeti for
dulattal kapcsolatban, amely pedig véleményem 
szerint megérett a revízióra. A , .Nyugat forradal
ma" kifejezésre gondolok. Nem tudom, ki és mikor 
nevezte első ízben forradalomnak a Nyugat hőskor
szakbéli működését. Feltehetőleg Ady Endre né
hány sora volt itt a perdöntő, azok a közismert 
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passzusok, ahol Ady közvetlen kapcsolatot tételez 
fel az irodalmi megújulás és a jövendő társadalmi 
forradalom között. Bodnár szerint Ady „az egész 
magyar irodalmi forradalmat a magyar szocializmus 
szülöttének és függvényének tekintette..." (385.1.). 
Kérdés, hogy amennyiben annak tekintette, igaza 
volt-e? S még inkább kérdéses, hogy kovácsolható-
e ebből a megállapításból irodalomtörténeti alapté
zis? Gyanítom, hogy nem. Hiszen maga Bodnár 
György is árnyaltan és sokrétűen igyekszik bemu
tatni az irodalmi modernség szerteágazó gyökérze
tét. Erről a bonyolult problémakomplexumról pedig 
aligha mondható el, hogy teljes egészében a „ma
gyar szocializmus szülötte és függvénye", de még 
csak az sem, hogy annak előkészítője. 

Egyáltalán, a „forradalom" kifejezés politikatör
téneti-ideológiai síkra terel jellegzetesen irodalmi 
kérdéseket is. Ennek a kifejezésnek nagy szerepe 
van abban, hogy pillanatnyilag a Nyugat-jelenség 
egységét még mindig „mozgalomként", ideológiai 
síkon próbáljuk megkonstruálni. A baj csupán az, 
hogy ez az egység éppen ideológiai alapon meg-
konstruálhatatlan. Az irodalom autonómiájának 
programja, amelyet Bodnár György az elsők között 
elemzett, jóval reálisabb és történetibb megközelí
tésre ad lehetőséget; ám még mindig kötődik, a kö
vetkező gondolati lépésben, valamilyen direkt poli
tikai vízióhoz. Holott, mondjuk, Ignotus politikai ví
ziója egészen biztosan élesen különbözött Babits 
Miháryétól vagy Kosztolányi Dezsőétől, de valószí
nűleg még Ady Endréétől is. Az írók politikai néze
teit rekonstruálni, társadalomképüket elemezni vé
leményem szerint hozzátartozik az iroda
lomtörténész feladatához. De ha mód nyílik rá, he
lyesebb az irodalomhoz közelálló fogalmakat alkal
mazni irodalmi jelenségekre. 

Bodnár György, noha érzi a „forradalom" kife
jezés nem kielégítő voltát, nem mond le róla, hanem 
megpróbálja rugalmasabbá és „lakályosabbá" tenni 
a .permanens" vagy „folyamatos" jelzőkkel. E jel
zőt én nem „trockizmusában" marasztalnám el, mint 
tették volna némelyek az ötvenes években; az a 
problémám vele, hogy nem illik arra az iroda
lomtörténeti folyamatra, amelyet Bodnár György 
leír. Mert amennyiben elfogadjuk, hogy „a Nyugat 
forradalma" az egyéniség és a szubjektum kultuszá
ból indult ki, s e stílromantikus időszak után megtért 
a világirodalomban már korábban fő tendenciaként 
jelentkező új tárgyiassághoz, újrealizmushoz, ké
sőbb pedig az újklasszicizmushoz, akkor nagy kér
dés, hogy miért kell ezt a fejlődésvonalat „folyama
tos forradalomnak" nevezni? Amely kifejezés egy
re lázasabb radikalizálódást sejtet? Bodnár használ
ja ugyanakkor „a magyar modernség belső logiká

ja" kifejezést is, ami már sokkal jobban megfelel 
mind saját gondolatmenetének, mind pedig a vizs
gált történelmi folyamatnak. Meggyőződésem 
ugyanis, hogy helytelen dolog Ady, Lukács György, 
vagy bármely más kortárs radikálisabb politikai lá
tásmódját általánosítva képet alkotni a Nyugat első 
korszakáról. Az „irodalmi forradalom" kifejezésnek 
természetesen van értelme, főleg ha konkrétan 
megvilágítjuk, mit is értünk alatta; s az is kétségte
len, hogy a nagy „nyugatosok" időnként valóban 
úgy érezhették, hogy írásmódjuk újdonsága az 
egész akkori társadalom stabilitását rendíti meg. Ám 
az irodalmi és társadalmi forradalom összefüggésé
nek rövidre zárása, amely az elmúlt évtizedek iro
dalomtörténészi és pedagógiai gyakorlatában szinte 
magától értetődő ténnyé vált, indokolttá tenné, hogy 
ahol lehet, kerüljük a „forradalom" szót. Különben 
előfordulhat, hogy éppen azt nem értjük meg, illet
ve torzítjuk el, ami az irodalomban valóban, mond
juk így, radikális újítás volt. 

Kitűnőnek tartom viszont azt a stratégiát, melyet 
Bodnár György az évszázados anekdota-vita leírá
sa és értelmezése során követ. CMy módon képes 
részlegesen rehabilitálni az anekdotát (erre éppen 
az irodalmi modernség általa megfogalmazott 
szempontja nyújt lehetőséget), hogy eljut a felisme
résig: a reális álláspont kialakításához kívül kell ke
rülni az anekdota-vita érvrendszerén. Ha a novella 
megújulása során támaszkodni tudott az anekdota-
formára, akkor ez újfent annak a sokszor figyelmen 
kívül hagyott hegeli megjegyzésnek a fontosságára 
hívja fel a figyelmet, mely szerint a forma relatíve 
közömbös a tartalommal szemben. Nem hiszem 
ugyan, hogy minden problémát megold annak le-
szögezése, hogy „az érvényes műnemelmélet nem 
normatív, hanem leíró" (ugyanis lehetetlen pusztán 
leíró alapon múnemi, műfaji kategóriákat funkcio-
náltatni); ám a megfogalmazásban rejlő tolerancia 
elvével egyetértek. 

Bodnár többször érinti azt a kérdést, hogy vajon 
miért a novellában készülődött a modernség áttöré
se, s miért nem született meg a nagy magyar re
gény? Nem tudok itt kitérni érvelésének részleteire; 
csak jelezni kívánom, hogy a rejtély számomra to
vábbra is rejtély marad, s egyre inkább hajlok arra, 
hogy ezért magát a kérdésfelvetést kárhoztassam. 
Sem a „társadalmi nézőpont", sem a filozófiai kul
túra hiánya stb. nem magyarázza kellőképpen ezt a 
jelenséget. Ugyanis Bodnár elemzéseiből éppen-
hogy az derül ki, hogy azért akadtak Magyarorszá
gon írók, akiknek átfogó képük volt a társadalomról, 
s akik rendelkeztek a kor színvonalán álló filozófiai 
kultúrával. A nagy magyar regénynek mégsem aka
rózott megszületnie. Érdemes-e tovább töprenge-
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nünk a mierte.nl Hiszen már magában a kérdésben 
benne rejlik a normativitás: hogy kellene lennie ma
gyar regénynek, lehetőleg nagy realista regénynek, 
amelynek modelljétói a merészebb szerzők azután 
el-elhajolgathatnak a hátborzongató modernség va
lamelyik válfaja irányában. Talán részleteznem sem 
szükséges, mennyire abszurd ez a „kell". Legalább 
ennyire abszurd lett volna, ha egy irodalmár a múlt 
század elején kijelenti, hogy a realista próza egyik 
fő árama éppen Oroszországban tör majd felszínre. 
Utólag magyarázható valamelyest egy művészeti ág 
prosperitása egy adott országban és történelmi kor
ban; ám az „objektív" társadalmi körülményekből és 
a műveltség általános szintjéből előre aligha látható. 
S ez történelmietlenné teszi azt az utólagos" kér
désfeltevést is, hogy valami miért nem jött létre. 

Említett kisportréiban Bodnár György jó minő
ségérzékkel ítél az elemzésre kiválasztott alkotók
ról, s ítéletei alkalmazkodnak az írói egyéniségek 
sajátosságaihoz. Ha alapkoncepciójának gondolat
menetét nem is mindegyik arckép viszi tovább 
egyenlő mértékben, módszerének hajlékonysága és 
rugalmassága általában gyümölcsözőnek bizonyul. 
Sohasem érezzük azt, hogy erőszakot tenne a té
nyeken prekoncepciója igazolására. Fő értékelő kri
tériuma az, hogy az író reflektál-e az ábrázolt vi
lágra, vagy csupán annak szócsöve marad. Kérdés 
persze, hogy a reflektáltság elégséges kritérium-e 
az esztétikai érték megállapításához; de elfogadhat
juk azt az álláspontot, hogy a modernség meghatá
rozásában, bármely szempontból közelítsük is meg, 
a reflektáltság valamilyen formában jelen lesz, s ezt 
feltétlenül regisztrálni kell. 

Kimondva-kimondatlanul mintha az lenne Bod
nár György véleménye, hogy nagy epikai fonnák 
megalkotására Magyarországon ebben az időszak
ban ab ovo nem volt mód. A cselekményközpontú 
mese felbomlásából levont következtetései viszont 
abba az irányba haladnak, hogy a modern magyar 
epika első igazi kiteljesítójét Krúdy Gyulában lás

suk. Ki is mondja, hogy a premodern magyar elbe
szélésből leszűrt tendenciák a novellaciklus és 
Krúdy művészete felé mutatnak. Megállapítja azon
ban, hogy Krúdy mellett elhaladt a Nyugat „folya
matos poétikai forradalma". Már ez is kell hogy 
gondolkodtasson minket: ez a forradalom ezek sze
rint nem az irodalmi modernség irányába, hanem az 
újrealizmus vagy az újklasszicizmus irányába ha
ladt? Krúdy megmaradt magányos figurának, s a 
Nyugat inkább Móriczcal azonosította magát. Ha 
azonban a világirodalmi erővonalakat vesszük fi
gyelembe, a Móricz-próza legfeljebb csak szociális 
és ideologikus üzenete szempontjából hozható 
összefüggésbe valamilyen forradalmisággal; próza-
poétikai szempontból Móricz sohasem tartozott a 
nagy újítók közé. Igaz, hogy elbeszélő művészete a 
népnemzetivel való szembefordulás jegyében indult 
— ám felvethetjük a kérdést, hogy volt-e reprezen
tatív népnemzeti elbeszélő művészet (mint ahogyan 
kétségtelenül volt ilyen líra)? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdések motoszkáltak 
bennünk Bodnár György könyvét olvasva. Ennek a 
könyvnek az egyik legnagyobb erénye tán éppen ez 
a problémaérzékenység, problémaébresztő jelleg. 
Nyitottsága az új elméleti megközelítések irányá
ban, a ketegorikus ítéletektől való higgadt tartózko
dása, az örökölt értékszempontok legtöbbjének kri
tikus kezelése, az írói specifikumok és a műalkotás
egyéniségek mélységes tisztelete jellemzi Bodnár 
György irodalomtörténészi alkatát. Magam még azt 
is a javára írnám, hogy van bátorsága bizonyos el
lentmondásokat ellentmondás mivoltukban a gon
dolatmenetébe építeni anélkül, hogy megkísérelné 
látszatfeloldásukat. A könyvet azzal az érzéssel 
tesszük le, hogy az irodalomtörténetben minden új
ra mozgásban van; hogy semmi sem dőlt el, de leg
alább már látjuk maguknak a kérdéseknek a körvo
nalait. 

Angyalosi Gergely 

JELZÉS A VILÁGBA 
A magyar irodalmi avantgárdé válogatott dukumentumai. Válogatta és szerkesztette Béládi Miklós és Pomogáts 
Béla. A szöveget gondozta Pomogáts Béla. Bp. 1988. Magvető K. 6291. 

A Béládi Miklós és Pomogáts Béla szerkesztésé
ben, Pomogáts Béla gondozásában megjelent doku
mentumgyűjtemény kézirata a 70-es évek végén 
kerülhetett a nyomdába. Megjelenését a Magyar 
Könyvkiadók Programja 1982 (megj. 1981. nov.) 

először az 1982. évre ígérte (513. sz. tétel), majd 
azután évrőlévre újra meghirdette. A könyvesbol
tokba csak kerek hét évvel az első meghirdetés után 
jutott el. A dokumentumgyűjteménybe felvett 
anyag válogatásának, az anyag csoportosításának 
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