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A II. Nyelvkongresszus (Szeged, 1952. 
nov.) óta egyre-másra látnak napvilágot 
olyan közlernények: tanulmányok, gyűjte
ményes kötetek, cikkek, elemzések, melyek 
a nyelv- vagy az irodalomtudomány felől 
megközelítve igyekeznek az irodalmi nyelv 
és stílus kérdéseinek sok ága-bogát elvi, elmé
leti vagy történeti síkon tisztázni, esetleg 
csak egy-egy szempontból megvilágítani, 
vagy egy-egy adalékkal, szemponttal a kér
dések tisztázásához hozzájárulni. Minden 
ilyen törekvést örömmel kell üdvözölnünk, 
még ha egy-egy részletben vagy akár az elvi 
kiindulás alapjaiban nem értünk is vele egyet, 
hiszen minden ilyen közlemény — ha nem 
több — egy szegecs ahhoz a hídhoz, melyet 
előbb-utóbb meg kell építenünk irodalom-
és nyelvtudomány, illetőleg irodalomtörténet 
s nyelvtörténet, irodalomesztétika és nyelv
esztétika, korízlés, korstílus és korabeli nyelv, 
irodalmi formák és nyelvi formák között. 

r Az említett mozzanatok egysége mindenek 
előtt az irodalmi stílus és nyelv fogalmában 
s tényében tükröződik és realizálódik. A kötet 
munkatárs gárdája (elsősorban pedig a szer
kesztő Pais Dezső) régóta ismert az irodalmi 
és írói nyelv vagy a stílus problémái iránti 
érdeklődéséről, e téren mutatott hozzáértésé
ről, gazdag anyagismeretéről, termékeny 
szempontjairól. Mostani formájában a kö
tet, összehasonlításában, kissé az esetlegesség, 
ötletszerűség jegyét viseli magán. Egy közös 
célra összpontosított, egybehangolt elvi
módszertani szemlélet bizonyára csak hasz
nált volna a kötetnek. Használt volna pél
dául, ha az egyik szerző tud a másik ered
ményeiről álláspontjáról (csak egyetlen pél
daként megemlítem, hogy a cikkek egy része 
csak idézőjelben hajlandó ,,népnyelv"-rŐl 
beszélni, másik része — úgy látszik — való
ságosan létező nyelvtípusnak fogja fel). Ezért 
szinte megoldhatatlan feladat a kötet egészé
ről érdemleges megjegyzéseket tenni, s ezért 
fogjuk alább külön ismertetni az egyes tanul
mányokat. Itt bevezetőben — elkerülhetet
lenül általánosságban — csak annyit jegy
zünk meg, hogy mindegyik cikk ad hasznosat, 
elgondolkoztatót, sokszor eddig mellőzött, 
(fel) nem ismert vagy egybe nem foglalt újat 
az irodalomtörténet számára is, legtöbbjével 
pedig határozottan számolnia, kell az illető 
kör, író, irány kutatójának. 

A kötet egyébként hét — illetőleg Pais 
Dezső nagyon is alapvető bevezetésével 
együtt nyolc — dolgozatot tartalmaz „a 
magyar irodalmi nyelv és stílus történetéből". 
E megjelölésben, szerintem, az „és" a leg

fontosabb és legproblematikusabb: fontos, 
mert jelzi a két diszciplína — irodalmi nyelv: 
(nyelvi) stílus — szoros kapcsolatát, akár el-
választhatatlanságát is, és problematikus, 
mert fenntartja ugyan a kettő különbségét, 
de adós marad a különbség, illetőleg a kettő 
egymáshoz való viszonyának tisztázásával. 
Pais Dezső, bevezetésében elsősorban az iro
dalmi nyelv fogalmára és kialakulásának törté
neti folyamatára vonatkozó eddigi (elsősor
ban az ő szegedi előadásán alapuló) ismere
teinket gazdagítja néhány új szemponttal, 
az újabb eredményeknek az eddigi képbe való 
beillesztésével — vagy elhárításával. Szá
munkra különösen ott válik érdekfeszítővé 
ez a bevezető, amikor Pais Mészöly Gedeon
nak az irodalmi nyelv és írói nyelv (mint.a 
nyelvnek bizonyos költői szintű formája), 
illetve a stílus azonosságát valló elméletével 
polemizál. Mészölynek esztétikai-művészi 
fogantatású felfogásával szemben Pais 
továbbra is kitart az irodalmi nyelvnek 
nyelvtudományi értelmezése mellett. Esze
rint az irodalmi nyelvnek elsősorban — nor
matív jelleggel és nyelvi eszményként — a 
táji, műveltségi stb. változatok fölé emelkedő 
„bizonyos lényeges elemekben való egység . .„ 
főjellemzője" (11). Az egység szempontjá
nak hangsúlyozása természetesen indokolt, 
csak az a kérdés: ki mit tart „lényeges elem"-
nek, illetőleg az egység kritériumának. Az 
esztétikai-művészeti (stilisztikai) felfogás 
már az irodalmiság egész korai korszakában 
is képes — vagy hajlamos — felfedezni az ő 
értelmezésében vett irodalmi nyelvben bizo
nyos egységes jelleget, a nyelvtudományi fel
fogás viszont joggal hivatkozik a helyesírási, 
hang és- alaktani különbségekre, a nyelv-
járásos jelenségek meglétére . . . A vita Pais 
Dezső komoly érvei ellenére sem tekinthető 
lezártnak, különösen sokoldalúan meg kell 
még vizsgálni az egység kérdését olyan nyel
vekben, melyekben a nyelvjárási különbségek 
sohasem lépték túl a kölcsönös megértés 
fokát, melyekben az írásos alkotások minden 
korban az egész nyelvközösség számára ért
hetőek (vagy érthetetlenek) voltak, azaz 
amelyekben „bizonyos lényeges elemekben 
való egység" az írásban is, a beszédben is — 
úgy látszik — megvolt. Igaz viszont az, amit 
Pais ezzel kapcsolatban megállapít: hogy ti. 
még egy viszonylag széles körre kiterjedő 
nyelvi egységgel (pl. a XVII. században) sem 
jön létre az irodalmi nyelv, mert nem tölti 
be annak funkcióját: nem nyelvi eszmény, 
norma . . . Ám egy másik oldalról is joggal 
vetődik fel a kérdés: ezt kívánva, nem a nem-
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zeti irodalmi nyelv funkcióját kerjük-e szá
mon a XVII. század irodalmi nyelvétől? 

Az egyes tanulmányok: Trócsányi 
Zoltán írók egyéni nyelve a XVII— 
XVIII. században címmel azt mutatja 
ki, hogy Geleji Katona István, Balog 
György és Andrád Sámuel bizonyos nyelv
sajátság (e-zés, ö-zés, í-zés) terén nem 
azt a képet mutatja, melyet a szerzők 
származási helyének nyelvjárása alapján, 
sőt a map kialakult (vagy kialakulóban 
levő) dunántúli-katolikus-nyugati, illetőleg 
keleti-erdélyi-református nyelvi norma alap
ján várnánk, hanem sajátos, egyéni képet 
tapasztalunk. Csak sajnálhatjuk hogy a szerző 
a felmerülő és igen érdekesnek ígérkező stiláris 
problémákat „külön fejezetbe" utalja, azaz 
ezúttal nem tér ki rájuk. 

Benkő Loránd cikke (Táji nyelvti-
pusok szemlélete a XVIII. század második felé
ben) kivonata, illetőleg részlete egy nagyobb 
tanulmánynak. A szerző azt vizsgálja, hogy 
„a XVIII. század második felében (1751 — 
1800), milyen vélemények alakultak ki a 
magyar táji nyelvtípusok helyzetét, szerepét 
illetően" (46). E vonatkozásban ezt a kort 
senki Benkőnél jobban nem ismeri, adatai, 
idézetei a nyilatkozatok igen széles körét 
ölelik fel. Szívesen láttuk volna, ha e rend
kívül értékes anyag csoportosításában jobban 
érvényesül a történeti, fejlődési (tehát ma
gyarázó) szempont, ha a tények, álláspontok 
értelmezésében a szerző kevésbé lett volna 
tartózkodó, ha a befejező összefoglalást nem 
utasítja el magától azzal a kissé hetyke meg
jegyzéssel, hogy „aki értetlenül ír, az ezzel 
már aligha segít magán, aki pedig értetlenül 
olvas, annak kár az összefoglalás" (60). Ügy 
vélem: előfordult már az az eset is, hogy 
valaki értelmesen írt, s ennek ellenére össze
foglalta mondanivalóját, például a kötet 
valamennyi többi szerzője is. 

A gyűjtemény egyik legkitűnőbb tanul
mánya Szilágyi Ferencé (Csokonai köl
tői szókincséről^. A szerző szerencsés egy
ségben tudja látni az irodalmi s a költői nyelv 
nyelvi, stilisztikai és irodalomtörténeti komp
lex problémáit. E tanulmányában azt vizsgál
ja: „mivolt Csokonai költői nyelvének viszo
nyakorának nyelvi rétegeihez: azaz milyen 
szavakat emelt költészetébe a kor társalgási 
nyelvéből, a tudomány műszókincséből, a régi 
nyelvből és nyelvjárásokból" (70). E lát
szólag szürke lexikológiai feladat megvaló
sítása során azonban életszerűen és melegen 
árulkodóvá válnak a szavak: árulkodnak 
(mert Szilágyi Ferenc megszólaltatja őket) 
a korabeli természettudományos világkép
ről, a társadalmi, kulturális valóságról, és 
persze Csokonainak ezekhez, meg kortársai
hoz, elődeihez és utódaihoz való viszonyáról. 
Szemünk láttára bontakozik ki szókincséből 
Csokonai, a „tudós" költő (nem „doctus", 

inkább „scientificus"), „a minden újat rög
tön magába fogó és költészetébe foglaló 
lángelme", aki „nagy művésze annak is, hogy 
. . . szóképeket, hasonlatokat rögtönözzön a 
valóság újonnan felfedezett elemeivel" (185). 
Amikor Csokonai honfoglalási eposzához — 
igen komoly történeti stúdiumok alapján — 
szavakat elevenít fel a múltból, az epikai 
hitel igényének felvilágosodás-korabeli for
májával találjuk magunkat szemben. Mel
lőzve most Szilágyi sok-sok élesszemű* meg
jegyzését, végezetül még csak azt idézzük, 
hogy Csokonai „poétái bátorsága nem annyira 
új szavak alkotásában nyilatkozott, mint 
inkább az irodalomban "addig ismeretlen 
szavak merész használatában" (U3). 

Előfordul persze, hogy a szerző olykor 
talán eltúlozza vagy a mai irodalmi nyelvi 
norma szemszögéből nézi egyes szavak stilisz
tikai funkcióját (ti. lehetett akkor egy-egy 
szó egyszerűen fogalmi szükséglet is, mint erre 
maga Csokonai is utal. Kleist-fordítás Élő
beszédében). Lehetne vitázni arról is, hogy 
Csokonainak a szókészlet teljessége iránti 
szenvedélye a „lángelme" megnyilatkozása-e 
(130), vagy inkább a nyelv felé is a felvilá
gosodás természettudományos igényével for
duló megatartás következménye (hiszen 
vannak művészi mérlegeléssel válogató láng
elmék is): Csokonait minden szó érdekli, min
degyiket ismerni akarja, mint a növény
világot, a maga tarkabarka teljességében . . . 
Ilyen és ehhez hasonló megjegyzések azonban 
mit se vonnak le Szilágyi Ferenc munkájá
nak értékéből. A szerzőnek igazán kár szerény
kednie munkájának filológiai „aprómunka" 
jellege miatt: a nyelvi-stilisztikai vizsgálódás 
minden aprómunka — vagy nem munka. 
És „talán" nélkül, affirmative elmondhatjuk 
a szerzővel: „A nyelvészeti eredményeken 
túl talán sikerült egyben-másban irodalom
tudományt is szolgálnunk" (130). 

Ruzsiczky Éva Kazinczy állásfoglalása 
az idegen szavak kérdésében. A szerző Kazin
czy nyelvének, nyelvtudományi elveinek 
kitűnő ismerője, gazdag anyagon mutatja 
be: hogy lesz a fogsága előtt szélsőségesen 
antipurista Kazinczy a fogság után egyre 
lelkesebb neológus. Ennek során Ruzsiczky 
nemcsak Kazinczy elvi nyilatkozatait sora
koztatja fel, hanem írói gyakorlatában is rá
mutat a 180 fokos fordulatra; különösen 
tanulságos ebből a szempontból a Bács-
megyey (i) 1789-es és 1814-es változatának 
lelkiismeretes összetevése. Nem kerüli el à 
szerző figyelmét, hogy milyen erős Kazin
czynál az idegen szavak s új szavak ' meg
ítélésében is a formai, hangesztétikai érdek. 
Ugyancsak figyelemre méltóak Ruzsiczky 
vizsgálódásai „az idegen szavak stílusbeli 
felhasználása" terén: látjuk, hogy Kazinczy 
esetében az idegen szó csak részben fogalmi, 
jórészt műfaji szükség. Szerinte a tudományos 
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munkákban és a ,,szebb társalgások nyelvén 
írt" munkákban, elsősorban az életet tükröző 
románban nincs helye a purizmusnak, hiszen 
az idegen a szavak valóságos társalgás tón-
jára jellemzők, azaz: nyelvi-lélektani hite
lűek. Kazinczy később is igen tudatosan válo
gatja meg a beszéltetésnek a beszélő jellemé
hez alkalmazott nyelvi anyagát. Ruzsiczky 
Éva finom megfigyelései sokszor Kazinczy 
nyelvi műhelyének legbensőbb titkait vilá
gítják meg, például az olyan megállapítás
ban, hogy Kazinczy „főleg korábbi fordításai
nak átdolgozása során kerüli az idegen szava
kat, olyankor, amikor kevésbé jut szóhoz 
spontán alkotó kedve, inkább kínosan apró-
lékoskqdó, simítgató hajlama ' érvényesül" 
(164). Általában dolgozata nemcsak adatokat, 
hanem sok stilisztikai és irodalomtörténeti 
tanulságot is rejt magában. „Rejt" valóban, 
mert a szerző indokolatlan szerénységből 
igen óvatos e tanulságok kifejtésében, még a 
kritikát is elhárítja magától. Ezért aztán 
egyszer szűkszavú ott, ahol pedig volna mon
danivalója (például a pálfordulás magyará
zatában), máskor — talán mestere példá
jára — túlságosan következetesnek látja azt, 
ami tele van ellentmondással (például Kazin
czy egész fogság utáni nyelvi magatartását). 

T. Lovas Rózsa kiváló stíluselemző ké
pességeit ezúttal „A Bánk-bán költői képe"-in 
próbálja ki. A „költői kép" a szerző felfogá
sában nem az egyszerű metafora, hanem a 
kifejtett, több mozzanatra tagolt, jelenetté, 
olykor már tablóvá, helyzetté, esetleg vízió
vá tágított, több mondaton át továbbélő 
kép-forma. Ilyet — a dolgozat végén adott, 
igen tanulságos statisztika szerint — 58-at 
talált a szerző a tragédiában. T. Lovas Rózsára 
mindig jellemző, hogy egyrészt az adott 
stilisztikai jelenséget nem elszigetelten, hanem 
az író egyéniségével, képzeletalkatával, a tar
talmi mondanivalóval, a műben betöltött 
funkciójával szoros kapcsolatban vizsgálja, 
másrészt hogy erős szemantikai, lélektani, 
alkotástechnikai érdeklődésének megfelelően 
a jelenséget „létrejöttének mozzanatait kö
vetve" (175) vizsgálja. De túllép az éppen 
adott írón, művön is, és nem fukarkodik a 
műfajjal, a korabeli nyelvállapottal és ízlés
sel kapcsolatos összetevésekkel sem. 

A szerző felvonásról felvonásra, jelenet
ről jelenetre haladva mutatja be, magyarázza 
és értelmezi a Bánk-bán költői képeit, s a mű
ben teljesített funkció (drámai tömörítés, 
sűrítés, jellemzés stb.) kapcsán vonja le az 
általánosabb tanulságokat. Ilyenek például: 
hogy a költői képek elemzése is igazolja 
Katona fukar ökonómiáját, erősen képszerű 
megjelenítő erejét, hogy a Bánk-bánban meg
van mind a realista, mind a romantikus kép
alkotó eljárás, de uralkodó az előbbi. Igen 
érdekes annak érzékeltetése, hogy a kétféle 
képjelleg (meg a képek előfordulása) hogyan 
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idomul a szereplők jelleméhez és a tragédia 
kifejlődéséhez. Pusztán a képek alapján meg
állapítja szerző, hogy Katona Bánkot 
„romantikus hősnek szánta" (222), máskor 
Petur stílusát ilyen érzékletesen állítja elénk: 
„örökké tele van le nem fékezett indulattal, 
szavainak érzelmi hőfoka rendesen magasabb, 
mint a környezetéé, ez az indulati telítettség 
azonban nem a romantika, hanem a realiz
mus kifejezési formáiban jelentkezik" (180), 
ugyanakkor Biberachra „a stílus keresetlen-
sége, szinte pongyola hányavetisége" jellemző 
(194—195). A kép a dísz hiányának funk
cióját viszont (a IV. és V. felvonásban) ^ így 
fejti fel: Bánk es Gertrudis nagy jelenetében 
„az indulat nem magyaráz részletezve, hanem 
kemény, célba siető mondatokkal üt", 
„Katona írói eszköze itt éppen az eszköztelen-
ség, a teljes egyszerűség". Az V. felvonásban 
„mintha az író figyelmét már alig kötnék le 
a stiláris eszközök, csupán a cselekmény 
tragikus sodra vezetné tollát" (224). 

Persze, akinek sok a mondanivalója, nagy 
felületet nyújt az ellenvetés lehetőségeire is. 
Ilyen ellenvetésem van legelsősorban a rea
lizmusnak itt adott definíciójával szemben: 
„Egy író realizmusának, az irodalmi ábrázo
lás valószínűségének véleményem szerint az a 
legfőbb kritériuma, hogy az író fantáziája 
milyen mértékben tud plasztikus, az anyagi 
valóság igényével megjelenő képeket alkotni" 
(173), ez a realizmust, mint ábrázolási, tük-
rözési módszert a nyelvi és stiláris realizmus
sal (helyesebben: konkretizmussal) helyette
síti. Azután: a képek osztályozásában kissé 
szűk keret a meglehetősen immanensen fel
fogott „realista" és „romantikus" kategória 
(bár történik utalás a klasszicizáló, meg a 
rokokó és szentimentális fogantatású képekre 
is). Ügy érzem: túlságos lett volna egy
részt ezeket a kategóriákat korabeli jelle
gükben tekinteni (mondjuk: a lovagi rém
drámák felé is vetni egy pillantást), másrészt 
egyéb polarizáló irányokat is erősebben szám
ba venni (mint például a német polgári drá
mák „érzékenységét", rikító képalkotását). 
És legvégül: T. Lovas Rózsát a Bánk-bán 
iránti — persze jogos — lelkesedése arra csá
bítja, hogy Katona nyelvi — illetőleg itt: 
képalkotó — művészetét a valóságosnál 
könnyedebbnek, spontánabbnak, a nyelvi 
jellemzést majd minden tekintetben követ
kezetesnek, hibátlannak, harmonikusnak tün
tesse fel. Minden ellentmondó jelenségre talál 
— nem is mentséget: magyarázatot, Arany
nyal, Gyulaival szemben. Pedig hát nem 
„szégyen az," ha Katona egyik-másik képe 
inkább tükrözi a forrongást, a keresést, mint 
a rátalálást. Nyelvi fejlődésünknek ezen a 
vízválasztóján, amikor a Bánk-bán született, 
amikor a régi magyar nyelv már nem alkal
mas ilyen tartalmak hordozására, az új ma
gyar írói-költői nyelv pedig az egyéni kezde-



ményezések cseppfolyós állapotában van, 
csoda lenne, ha egy író a forrongó nyelv
állapot stilisztikai lehetőségeit m i n d e n 
e s e t b e n kollektív érvénnyel volna képes 
megragadni. . '. 

Talán valamennyi tanulmány közül leg
szélesebb távlatok között mozog Németh G. 
Béla A századvégi Nyelvőr-vitához c. cikke. 
A tanulmány elsősorban Szarvas Gábor és 
Volf György új-orthológiájával foglalkozik, a 
szerző azonban a történetiség szálain haladva 
felfedi az előzményeket, kapcsolatba hozza 
ezt a szenvedélyes nyelvújítás-ellenességet 
a kor ultrakonzervatív feudális-patriarchális 
és kispolgári ideológiájával, majd rámutat 
ennek a nyelvi-irodalmi szemléletnek egészen 
a közelmúltig kiható kritikai és irodalom
politikai következményeire. Az előzményed
ből értjük meg, hogy az 1872-ben induló 
Nyelvőr kezdetben pozitív szerepet töltött 
be azzal, hogy a tudományos felkészültséggel 
lépett fel a nyelvünket 1850—1870 között 
(főleg a gazdasági, politikai, hivatali és tudo
mányos nyelv terén) fenyegető elnémetesedés, 
még az ennek ellenhatására létrejövő dilet
táns magyarító szenvedély ellen. 

Ez a helyes nyelvművelő gondolat azon
ban anakronisztikussá válik Szarvasék túl
zásaiban, amikor a baj gyökerét keresve, a 
Nyelvőr gárdája a felvilágosodás és a reform
kor nyelvújító munkájában véli azt felfedezni. 
Mire a fürdővízzel a gyereket is kiöntve, 
visszamenőleg és radikálisan, „totálisan" 
meg akarják „tisztítani" a nyelvet, nem véve 
tudomásul, hogy a nyelvújítás eredményei
nek igen jelentős része az irodalmi és köz
nyelv élő elemévé vált, még kevésbé véve 
tudomásul, hogy a nyelvfejlődés — és benne 
a nyelvújítás is — állandó ható folyamat. 
A Nyelvőr eszménye nem a mozgékony, a 
polgári fejlődéshez idomult, az egyetemes 
nemzeti nyelv funkcióját betöltő, városi jel
legű köznyelv, hanem egy egységesnek, vál
tozatlannak és változhatatlannak felfogott 
„népnyelv". Ezt a népnyelvet, annak ese
tenként kétségkívül meglevő és értékes stilá
ris fordulatait, eszközeit (képes-szemléletes 
jellegét, anyagszerű érzékletességét, erőteljes 
konkrétságát, anekdotikus jellegét stb.) a 
szépirodalmi-költői nyelv örök és változ
hatatlan követelményeként állítják fel, s 
minden más nyelvi és stílusformát mint hely
telent, romlottat, dekadenst állítanak vele 

A Marosvásárhelyi Sorok. Közzéteszi : 
Farczády Elek és Szabó T. Attila. Bukarest 
1957. Akadémiai K. 50 1. 

A marosvásárhelyi Bolyai Könyvtár egyik 
XIV. századi latin nyelvű kódexében Far
czády Elek kisebb terjedelmű, összefüggő 

szembe. így vezetett az új-orthológia „a 
magyar klasszicizmus fogalmának felhígítá
sára" (Horváth J.), pusztán nyelvi anyaggá, 
stilisztikai példatárrá süllyesztésére, miköz
ben minden modern irányt kizárt az iskolák
ból, idegenkedést támasztott vele szemben. 
A szerző azonban nagyon helyesen, még 
előbbre lép: látja, hogy itt a nyelv és stílus 
kérdésein túlmenően a „romlott" várossal, 
„dekadens" kultúrával szemben egy „egész
séges", boldog" paraszti világ sugallata 
érvényesül. 

Ha nem elég hangsúllyal is, a szerző utal 
a Nyelvőr és Szarvas Gáborék érdemeire, 
eredményeire is. Nemcsak a kérdések tisz
tázódása érdemük, hanem érdemünknek kell 
tekintenünk a szükségtelen és túlzó újítások 
meggátlását vagy kordába szorítását első
sorban a természettudományok nyelve terén. 
E kérdéssel a szerző aránylag keveset fog
lalkozik, de hiszen „Ez a dolgozat mindössze 
nyelvművelő mozgalmunk félresiklása miben
létének s okainak megvilágításához kívánt 
hozzájárulni" (261). Véleményem szerint a 
munka több, mint „hozzájárulás": mindenki 
számára gyümölcsöző olvasmány, aki a XIX. 
század második felének nyelvi-stiláris kérdé
seivel s ezeknek irodalmi, társadalmi hát
terével kíván megismerkedni. 

Az irodalmi nyelv tanításában oly sok 
kitűnő tanulmánnyal jeleskedő Tompa 
József ezúttal szűkebb érdekű dolgozattal 
szerepel (Újabb „szépírói nyelvtanunk" egy 
érdekes alakulatáról. Az égën—égen viszony 
kérdései). A nyelvtudomány, a történeti és 
leíró nyelvtan szempontjából bizonyosan 
jól hasznosítható az az elképesztően gazdag 
példaanyag, melyet e szerző a jelen, közel
múlt és régi nyelvből feltár. Számunkra itt 
elég néhány eredmény lerögzítése. Az pél
dául, hogy költőink az e g ë n típust az 
é g ë n helyett „puszta a l a k v á l t o z a t a 
k é n t , minden különösebb s t í l u s é r t é k 
n é l k ü l , csak mint sajátos »versnyelvtani« 
lehetőséget alkalmazták, ha a vers z e n e i 
körülményei (rím, ritmus stb.) ezt javalltak" 
(270). Tompa József mindenesetre nagy 
szolgálatot tenne a magyar szépírói nyelv
nek, ha alkalomadtán részletesebben is 
írna arról a bizonyos „szépírói nyelvtan
ról", „versnyelvtanról," melyhez itt égy 
adalékot közöl. 

Martinkó András 

* . • ( . . 

magyar nyelvű szöveget, illetőleg glosszákat 
fedezett fel. E magyar bejegyzések — fel
tehetőleg — a XV. század első harmadá
ból származnak, tehát aránylag nem késeiek, 
ezért becsesnek mondhatók. E magyar nyelvű 
szöveget és glosszákat dolgozza fel, ismerteti 
Farczády Elek és Szabó T. Attila. A szöveg-
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