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STILUSESZMÉNYEINK

Nincs még egy irodalom a földkerekségen, ahol a stíluseszmény
oly sajátságos átalakuláson ment volna keresztül, mint nálunk.
Különösképpen éppen abban az időben, amikor műveltségünk meg
nyilott a külföldi hatások előtt, egy olyan stíluseszmény terjedt el
közönségünk, sőt részben íróink körében is, amely valósággal útját
állotta a fejlődésnek, a szellemi gazdagodásnak és tisztulásnak. S
még érthetetlenebbé, még kevésbbé megokolttá teszi ezt az IrodaI·
mí jelenséget az a körülmény, hogy ennek a stíluseszménynek alig
vannak gyökerei irodalmunkban. Nem a hagyományszeretet lázadt
fel a magyarságot veszélyeztető idegen hatások ellen, hanem eg?
hirtelen támadt, mintegy a földből kinövő .szekta tagjai fordultak
szembe egyszerre a magyar nyelv és szellem hagyományainak ér
tékesebb részével és az európaiság követelményével. Legjobb
prózaíróinkat, akik egyszersmind legnagyobb gondolkodóink vol
tak, az írás mestersége egész szellemükben magának követelte,
küzdöttek a mondanivalóval, nehéz veretű, sokszor zsúfolt, nehéz
kes mondataik a kifejezés küzdelmének szorongásaíröl tanüskod
nak. Lassú, a történelem csapásaitól oly gyakran késleltetett fej
lődése folyamán, nyelvünk egyre inkább hozzáidomult ahhoz a
gondolatkörhöz. amelynek mi is részesei vagyunk. Nyelvünk és
gondolkodásunk egész törekvését kiolvashatjuk a kifejezésnek ab
ból az erőfeszítéséből, amelynek örök emléke maradt Pázmány,
Apácai Cseri János, Bethlen Miklós, Eötvös József, Kemény Zsig
mond s a magyarul nem jól tudó Széchenyi műveíben,

Bizonyára nem irodalmi, nem művészetí okai vannak, hogy e
mult után, e hagyományok birtokában elterjedhetett s gyökeret
verhetett az a babona, hogya magyar nyelv a tőmondatok, az üres
világosság, a gyermekded egyszerűség nyelve. Ami egyszersmind
azt is jelenti, hogy bonyolultabb szellemi, lélektani [elenségek ki.
fejezéséről az írónak tanácsos lemondania. Olyanszerű folyamat
lehet e fejlődés oka, amilyenről Ortega beszél a tömegek lázadá
sában. Az irodalmilag kevéssé iskolázott, de valamely rejtelmei!
okból könyvfogyasztó közönség, saját mértékéhez szabta az iro
dalmi eszményt, vagyis egy olyan stílust fogadott el mintaszerű

nek, sőt egyedülinek, amelynek élvezetéhez műveltsége elégséges
volt. .. Ez a felfogás a stílusról csak egy olyan osztályban verhe
tett gyökeret, amely irtózik minden szellemi erőfeszítéstől, ugyan
akkor azonban igényt formál az irodalmi műveltségre. Ez a stílus
eszmény amolyan kedvezményes jegy; felmutatója sokkal olcsöb
ban juthat műveltaéghez, mint más közönséges halandó.

Mivel nyelvünk médszeres tanításáről a mai napig sem tör
tént gondoskodás, - nincs j6 magyar stilisztika, nincs magyar
sz6tár, sőt magyar nyelvtan sincs, - ír6nak, újságír6nak, krítíkus
nak, egyszóval mindenkinek, aki nyelvünkkel foglalkozik, innen
onnan kell összekaparintania nyelvi ismereteit. Ez a feladat csak
nem megoldhatatlanul nehéz, amit meggyőzően bizonyít az a kö
rülmény, hogy legkitűnőbb prózaíróink között sem akad egyetlen
egy sem, akit ne terhelnének kisebb-nagyobb botlások. Mindazok
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a nehézségek azonban, amelyekkel nyelve gyakorlása közben meg
kell küzdenie az írónak, nagyrészt mintegy varázsütésre meg
szünnek, ha a rövid kijelentő mondatok használatát ismerjük el
magyarosnak és egyben szépnek. Ez aszimplista stíluseszmény
éppen azoknak a körében a legnépszerűbb, akiknek hivatása volna
tanácsot adni s elbírálni az egyes mondatszerkezetek magyaros
ságát. Vannak nők, akik annyira nem bíznak ízlésükben, hogy
mindig fekete ruhában járnak, ugyanígy, aki nem bizonyos nyelv
tudásában rövid kijelentő mondatokban ír, s ezek apostolává sze
gődik, ha foglalkozása állásfoglalásra kényszeríti.

Mint ahogy a rövid, magyaros mondatok kedvelője egy csa
pásra nyelvtudorrá alakulhat, ugyanúgy íróink egész armadája rá
jött a Iogásra, amelynek alkalmazásával minden erőfeszítés, tanu
lás, kutatás és próbálkozás nélkül egyik napról a másikra magán
zóból íróvá lehet. Alig akad Iréink közül valaki, akinek pályáiában
ne volna olyan korszak, amikor Szabó Dezső stílusromantikájának
ne hódolt volna. A jelkép, metafora, hasonlathalmozás. a főnevek

Igésítése, a tobzódás a képszerű kifejezésekben a legkitűnőbben

b~vált módszer arra, hogy valaki, akinek semmi mondanívalőja

nmcs, oldalakat, sőt köteteket írhasson s ami örömét már-már fl)
kozhatatlanná duzzasztja, anélkül, hogy valaha is gyanítaná saját
belső ürességát és látszólag oly gazdag és tartalmas mondatainak
szegénységét. Ez az irály mint egyedüli sugalmazójára az Életre
hivatkozik, a teremtés vak és ellenállhatatlan ösztönére, amelyet a
vérszegény értelem hasztalan iparkodik útjában feltartani. Az író
nem fogalmaz, ennél nagyobb sértéssel nem is lehetne illetni, még
csak nem is ír, hanem árad, sarjad, virágzik, lombosodik, zuhog
vagy sodor.

Minden nyelvnek s egy-egy nyelven belül minden korszaknak
megvan a maga retorikája, egy sereg szó és fordulat, mintegy a le
vegőben úszik, többé-kevésbbé mindenki él velük, mint ahogy
nagyjából míndenki nyakkendőt hord és divatos szabású zakót vi
sel. Leghívebben a hírlapírodalom tükrözi a nyelvnek ezeket a dí
vatait. Ha elolvasunk néhány vezércikket, amelyek ezelőtt tíz vagy
tizenöt évvel tömegeket mozgattak meg, ma többnyire azt sem si
kerül kibogoznunk a színesen fonódó mondatokból, hogy az író
vajjon mit óhajtott közölni? Mert valójában nem mondott semmit,
hanem felfogta a levegőben úszkáló kifejezéseket s egy sorozat
mondatot gyártott belőlük. Az "Elsodort falut", amelyet annak ide
jén sokan a legnagyobb magyar regénynek tartottak, ma el lehet
ugyan olvasni, de élvezni már sokkal kevésbbé. Egy rövid időszak

múlékony lelkiállapota szólalt meg ebben a regényben s e lelkiál
lapot megváltozásával együtt elmult a mű varázsereje is, még
Szabó Dezső különleges nyelvtehetsége sem övhatta meg az elavu
lástól. Ennek a színes, "életes" stílusnak a legnagyobb veszedelme
éppen ez a gyors romlékonyság, amiből valamennyi jóformán
minden írónk művébe becsúszott.

A rövídmondatos és a színes stílus voltaképpen ellentétes irá
nyok, vagyis azok volnának, ha nem az erőfeszítéstől való húzodo
zásnak köszönhetnék létüket, hanem meggyőződésnek. Sem egyik,
sem másik gyakorlat nem támaszkodik médszeres elméletre, ha
csak a cikkekben, bírálatokban. előszavakban elhullatott megjegy
zéseket nem vesszük annak. Ugy látszik, a kényelem lusta önma
gát igazolni.

Egyben azonban kétségkívül megegyezik e két stiluseszmény,
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hívei mereven szembe helyezkednek minden kísérlettel, amelynek
célja a nyelv gazdagítása. Voltaképpen nem is annyira az a gond
juk, hogy a mondatok rövidek legyenek vagy hogy minden mon-.
danivaló képpé alakuljon át, ennél sokkal fontosabb minden olyan
elemnek az üldözése, amelynek valamilyen kapcsolata van az ész.
szel, az értelemmel. A rövid mondat célja nem más, mint mentesül
ni attól a Iáradságtöl, amit egy bonyolult szerkezetű mondat meg
értése ró az olvasóra s a mondanivalöt azért üdvös képek köntö
sébe öltöztetni, mert egy képet elég érezni, megérteni nem föltét
lenül szükséges, Ebből viszont az következik, hogy egyik stílus
eszmény éppolyan közönyös a kifejezés problémájával szemben,
mint a másik. Sem az írót, sem a gondolkodot, sem a tudóst nem
lehet arra kényszeríteni, hogy csak olyasmit gondoljon, amit vagy
rövid mondatokban vagy képekben kifejezhet. A tárgy, a kifejezni
való koronkint változik; gazdagodik, kiterjed és zsugorodik egy
azon időben, a nyelvnek lépést kell tartania a változással, ami
földrészünkön egyértelmű az európai kultúra fejlődésével. Más
szóval, - természetesen a nyelv törvényeinek keretei között, - a
kifejeznivaló alakitja a nyelvet.

E két sajátságos irodalmi eszmény hatására, nyelvünk, hogy
úgy mondjuk parcellázódott. Kevés kivétellel íróink olyan nyelven
írnak, oly gyermetegen egyszerű mondatokkal, oly bizonytalanul,
oly tisztázatlan fogalmakkal s a fogalmak helyett oly tömegével a
képeknek. hogy az irodalmi köznyelv alkalmatlanná vált minden
összetettebb, árnyaltabb, bonyolultabb és főleg minden pontossá
got, élességet kivánó mondanivaló kifejezésére. Nyelvünk visszá
jára forditva élte át azt a folyamatot, amelyen a francia nyelv a
XVII. századtól kezdve keresztül ment, míg a XVI. századi buja,
érzékletes, zsúfolt nyelvből az európai civilizáció legpontosabb.
legvilágosabb, noha egyben legelvontabb nyelvévé vált.
• Sem a közönségünk, sem a kritika, - a kivételekről később, 

nem tűri a fogalmi világosságot, gyűlöli a pontosságot, ismétlésnek
érzi az árnyalatokat s irtózik minden elvontságtól. Senki sem ve
szi észre, hogy sehol a földkerekségen nincs és nem volt civilizált
nyelv elvont fogalmak nélkül. Sőt elképzelni sem lehet ilyen nyel
vet.

Mivel műveltségünk az európai műveltség .részese, mivel az
absztrakciók hozzánk is eljutnak, az a furcsa és nyelvünk, művelt

ségünk egységére rendkívül veszedelmes gyakorlat alakult ki, hogy
minden elvontabb tárgykör kifejlesztette a maga külön nyelvét,
többnyire német, részben latin mintára. Jogi nyelvünkből az átlag
ember körülbelül annyit ért, mint egy német a holland szövegből,

amelyben itt is, ott is felbukkannak ismerős hangzású szavak, de
amelyet végeredményben mégsem ért. Elvont dolgokról senki sem
írt Pauler Akoshoz foghatóan világos nyelven és pontos fogalma
zásban, Amde Pauler nyelve, jóllehet minden értelmes ember
megérti, nem tiszta magyar nyelv, érzik rajta, hogy szerzője nem
csak a fogalmakat, hanem a fordulatokat is idegenből hozta. Filo
zófiai műveltsége nem magyar eredetű s a mi szempontunkból az
már nem számít, hogy nem is lehet az.

Jogászainkat, filozófusainkat. tudósainkat nem is hibáztathatjuk
azért, hogy magyar helyett valami furcsa német-magyar, latin-né
met magyar kentaur nyelven írnak, mert a tudós fogalmakat al
kot, legfeljebb egyes kifejezéseket egy-egy jelenségről, a kifejezés
megteremtése az írók feladata. Iróink viszont nem tartottak lépést
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műveltségünkkel, nem hódították meg nyelvünknek a műveltség
újabb és újabb eredményeit, azt sem olvasztották be nyelvün~be~
azt sem öntötték tősgyökeresen magyar, de egyben pontos és> \'l~
gos kifejezésbe, ami már régóta közkínes, nem mozdultak ki a Je
lenségek érzéki és érzelmi rendjéből. Semmi sem érdekelte őket,
amit tőmondatokban nem lehetett kifejezni vagy nem sikerült egy
hol színes, hol pusztán zavaros képbe belenyomorítani.

A próza rendeltetése gyakorlati, feladata a közlés. A stílus
legnagyobb művésze nem más, mint a gondolatok, tények lehetőleg
megbízható és világos közvetítője. Az, amit a nyelv szépségének,
művésziességének nevezünk, ráadás, de értéke csak akkor van, ha
valóban az. A jó író éppoly pontosan fogalmaz, mint egy mérnök,
vagy jogász, de a pontos fogalmazást megtetézi a költészet több
letével. S mert a kényelmesség, az erőfeszítéstől való irtózás nyo
mására íróink megfeledkeztek a prózának erről a gyakorlati sze
repéről, nem alakult ki nyelvünknek az a rétege, amelyből tudó
saínk, filozófusaink megteremtették volna szaktudományuk elvont
nyelvét. Tudósaink különben akkor sem tanulhattak volna íróink
tól, ha meg lett volna a jóakaratuk hozzá. A jóakarat egyébként
hiányzott. Tudósaink stíluseszménye ugyanis a homályos, kétértel
mű, zavaros és főleg magyartalan fogalmazás. Franciaországban,
Németországban, Angliában, Olaszországban, hála az írók tudomá
nyos és a tudósok irodalmi érdeklődésének, a nyelvegységesen
fejlődött s a legelvontabb filozófia gondolatai lényegében ugyan
azon a nyelven szólalnak meg, mint egy elbeszélés.

Van egy műfaj, amely átmenetet alkot egyfelől a széppróza,
másfelől a tudományos, a filozófiai próza között, - az esszé. Ezt
a műfajt, - mondja Thibaudet francia irodalomtörténész - semmi
lyen pontos határ nem választja el sem a regénytől, sem a kriti
kától, sem. a filozófiától. Az esszéíró bejárja a szellem egész biro
dalmát, az elbeszélés területéről átvág a filozófia területére és vi
szont; hol elbeszél, hol elemzésbe merül, hol értekezik. Nem ide
genkedik sem a tudomány száraz fozalmaltél, sem a széppróza
hangulatos kifejezéseitől.

Ha tárgya szerínt az esszé nem is oly egyetemes, mint egy nagy
regény vagy egy filozófiai rendszer, kifejezés dolgában minden tu
dománynál színesebb és sokrétűbb. Mint átmeneti műía], többek
között fontos hivatást tölt be azzal is, hogya tudomány eredmé
nyeit, mintegy becsempészi az irodalomba s ugyanakkor a tudo
mányt az irodalom hajlékony és csiszolt kifejezéseivel gazdagítja.
Egy francia vagy angol tudós, valahányszor kilép a szígorúan vett
szakkérdések köréből, a kifejezéseknek az irodalom által tökélete
sített tárából merít s ezt mindig megteszi, ha szintézíst ír, vagy tu
dománya hipotéziseit ismerteti.

A nagy regényekben viszont minduntalan esszészerű részekre
bukkanunk, akár Balzacot, akár Proustot, akár Dosztojevszkijt üt
jük fel. S ez szükségszerű, mert a regényíró minduntalan szembe
kerül olyan jelenségekkel, amelyeket csak kis részükben ábrá
zolhat közvetlenül. A lélekelemzésben, a társadalom- és korfestés
ben az írónak időnkint a magyarázat módszeréhez kell folyamod
nia. Mihelyt egy regény hősei nem pusztán ösztönemberek, nem
egyedül érzékeikkel és Indulataikkal élik életüket, hanem tevé
keny az értelmük, a szellemük is, az író kudarcot vall, ha járatlan
a nyelv intellektuális rétegeiben, az esszéstílusban. A rövid mon
datos és a képszerű stílus kedvelői úgy kerülik ki a kudarcot, hogy
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nem vesznek tudomást mindarról, ami az érzéki-érzelmi síkot meg
haladja.

E kétoldalú. de népszerű stíluseszmény mellett egy harmadi
kat is találunk. Ambrus Zoltán, Kosztolányi, Babits, Kuncz Aladár
stíluseszményét, amelynek egyre több folytatója akadt. Illyés Gyula,
Cs. Szabó László, Szerb Antal, Mátrai László s még néhányan
egyetemes prózát írnak, amely költői sugalmazásra és ridegen pon
tos kifejezésre egyaránt alkalmas s otthonosan mozog azon az egész
örási területen, amely a legelemibb anyagi létezéstől a szellem
legbonyolultabb megnyilvánulásáig terjed.

Koloz8vdri Grandpierre Emil

ÖRVÖS LAJOS:

TÜCSÖK ALÁPON
Tücsök vagyok: a láp zenésze,
círíp, círíp, sóhajt a nád,

a víz locsog, a sás megzörren:
ellenség jő, vagy jóbarát?
űzött betyár nagy, tompa jajjal,

cirip, cirip, az este kék,

vagy kakastollas pandur ugrik
fától~fáig s az estbe lép? ..
A hínár vékony, lengő vége

cirip, cirip, kit fojtogat?
Szerelmes lyányról énekelget,
ki csókolt, játszott, sírt sokat.

öreg paraszt elássa kincsét,
círip, cirip, éjfél után.

pár lépést tesz s mint régi templom,

a földbe süllyed el sután.
A zöld legyek zümmögnek halkan,

cirip, cirip, halálosan,
sikolt a szárcsa, káka reccsen,
két féltékeny legény rohan,
fejsze csapódik, puska dörren,

cirip, cirip, a fák vakok,
tücsök vagyok: a láp zenésze,

cirip - csak én sikongatok.
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