
veg egyik sem, ritmikájuk rokon a XVII. szá
zadi „Bum elfelejtésére" (171. sz.) és a XVIII. 
századinak vélt „lm mindenek vig(as)ságra" 
(Virágénekek, 71. sz.) kezdetű énekével. 

A szövegigazításokról-
Indokolt és helyeselhető, hogy a szerkesz

tő igazít módjával a romlott, "megzökkenő 
sorokon, fölöslegesen becsúszott szótagokat 
elhagy, könnyen pótolható hiányzókat betold, 
hibás szórendet helyre egyenget. Milyen jó 
segítség ilyenkor a többi változat! 

Egyik-másik javítás helyessége azonban 
vitatható. 

A 188. szövegben például („Egy szép tán
cot jó kedvemből") a rövid sorok szabály sze
rint nyolc szótagosak ugyan, de mintegy há
romban ritmusugratás van, illetve annak is 
fölfogható („Keskeny derekat kik hordoznak" 
,,Mint citerának o pengése", sőt talán még 
az „Aggok irigyek igen bánják" is). A meg
jelöltek fölösleges szótagok volnának? Elha
gyásukkal szabályosabbá vált a verselés, de 
kopárabbá is. (A „Kelj fel, ki valál, te szép 
leány" több strófakezdő sora hasonlóan ugra
tott ritmusúnak látszik, de az első strófa 3. 
sora — Szép hajnalnak harmatján — nyilván 
híjával van egy szótagnak.) 

A 45. ének sorfaja a recitatív tizenegyes. 
Az első strófa 4. sorából — „Ugyanis az ne
kem nagy ajándékot adna" — törli a szer
kesztő a nagy szótagot. Mit old meg vele? 
12 szótagos lett, tehát továbbra is szabály
talan. Inkább a nekem eshetett volna ki. 

. A 168/1. negyedik strófájában ez áll: 

ő mejjén vagyon gyönyörű két szép arany 
alma, 

Melly, ha kinyíl, olyan mint pünkösti rózsa. 

BENKŐ LORÁND: A MAGYAR IRODALMI 
KORÁNAK ELSÓ' SZAKASZÁBAN 
Bp. 1960. Akadémiai K- 548 1.. 

A nyomda már javában dolgozott Vaniére 
Paraszti majorságá-nak magyar kiadásán, 
amikor a fordító, Baróti Szabó, megdöbbenve 
értesült bizonyos hosszú magánhangzós betűk 
hiányáról: „referunt Typographi se vocales 
longás ő et ü nullás habere, imo nec sperri 
earundem pro stato tempore procurandarum." 
Már-már le akart mondani könyvének kiadásá
ról („oportuniori reservarem tempori"), annyi 
kínos gondolat rohanta meg. „Ita enim cogita-
bam: sicuti, in versibus certo, iisque ad leges 
prosodiae exactis summám habendam ratio-
nem esse adcuratorum accentuum. Contra 
tarnen eo illud incidit: muítos, et praestantio-
res libros vei hoc tempore sine praedictis 
vocalibus in lucem emitti. Peritum Hungarum 
his ad rite pronunciandum opus non habere . . " 

Az igazításkor az első sorból kiütött szép 
szót bementhették volna a másodikba a pün-
kösii elé, a beszúrt a névelő helyett. 

A 184. vers két hosszabb harmadik sora 
jegyzetet kap: „Lehet, hogy az eredeti strófa
képlet ez volt: 13/13/14/13; s a 3. sorok a 
többi analógiájára később megrövidültek. 
Ugyanez a jelenség mutatható ki a 209. sz. 

. éneknél is." Alighanem egyszerűbb a magya
rázat: jómagam ritmus-elevenítő ugratásnak 
fogom föl a két rakoncátlan többlet-szótagot. 

A 201/VI. 36. sorában a „Minden fekte 
ként fejére halált vár" ilyen javítást kíván: 
„Mindenfelé t e k é n t . . . " 

A 225. sz. 18. sorában — „Rosa szinü szép 
csókokat mert szája tsokolhat" — talán így 
volna igazítható: ajakökat. 

Csak még annyit: élvezettel olvastam 
Stoll fanyar, tartózkodó jegyzeteit. Egy-egy 
régebbi, nekilendült szövegértelmezést csön
desen helyre-helyrebillent. Régi szerelmi köl
tészetünk egyik "remekéről, a két változatban 
is ismeretes 185. számú énekről — „Tudod-e, 
miért jöttem elődben", illetve „Hallod-e, 
ifjú» jöjj te egy szómra" — kimutatja, hogy 
„elejének forrása a biblia, első 8 versszaka 
meglehetősen híven követi Salamon Példa
beszédeinek VII. részét". Kitűnő találat.. 

A 170. énekben előfordul a polip jelentésű 
. habornica szó. Stoll méla furcsálkodással kom
mentálja: „Az ilyesmit csakugyan ették, mint 
a NySz egyik idézete is mutatja: Se csíkot, 
halat, tésztát s kemény rántottát sem szabad 
ennem, az csigát, habarniczát még említenem 
sem szabad." 

Ilyen elemekből szövődik a jegyzetelés 
lírája. 

Csanádi Imre 

ÍRÁSBELISÉG A FELVILÁGOSODÁS 

De nem mert magától dönteni, megvárta 
Molnár Jánosnak, „satura felszabadító" cen
zorának, véleményét („eas ad operis expresi 
sionem necessarias non esse"), s belenyugo
dott—hogy aztán tovább panaszkodjék nek 
ne csak ebben az autográf levelében (Cas-
soviae 29 Maji 1779), hanem a következőben 
is (jún. 8.), ahol a hosszú vokálisok betűinek 
hiányából már „in ipso portu naufragium" 
képzik meg előtte, egy oly művének elmerülé-
sévef, melyet pedig a „patria lingva" fejlesz
tésére készített. Ezt a magánhangzó-idő
tartam jelzéséhez szolgáló korai és ismeretlen 
adalékot nem azért ismertettem (a Slovenská 
Matica archívumából, ahol lemásoltam), mint
ha Benkő Loránd nem tudna Baróti Szabónak 
erről a gondjáról — nagyon is jól ismeri ezt a 
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költőnek egy nyolc évvel későbbi nyilat
kozatából s idézi is (165. 184. 1.) —, azért is
mertettem, mert mindazzal együtt, amibe a 
hosszú vokálisok jelzésének problémája be
ágyazódik, ez a látszólag merőben formai 
(hangtani-helyesírási) gond irodalmi s iroda
lomtörténeti távlatot kap, s a költői „hang
mérésen" túl a magyar nyelvű könyvek 
kiadásának, a helyesen olvasásnak, a mű 
értékének s kiadhatóságának kérdéseit veti 
fel a szerző elméjében, aki nem átall e tárgy
ban levelezni reverendissimus feljebbvalójával. 

Benkő Loránd tartalmilag igen gazdag, 
rendszerezését tekintve igen körültekintő 
nyelvtudományi műve a fenti értelemben 
nélkülözhetetlen és sokatmondó az irodalom
történész számára is: nincs jóformán egy 
olyan — gondolatmenetének alárendelt 
adata s vele kapcsolatos közvetlen ítélete, ami 
ne kívánkoznék irodalomtörténeti összefüg
gések közé,s ne adna számos esetben komoly 
impulzust az irodalmi stílus kutatóinak s az 
irodalomtörténésznek. 

Legelsősorban a Bevezetés és az Általános 
kérdések, több mint száz lapra terjedő elvi 
rendszerezését, terminológiailag tisztázó fej
tegetéseit kell kiemelnünk, mint amelyek 
— az elméleti megalapozás nyelvtudományi 
vonatkozásaival egyetemben — fontos tanul
ságokkal szolgálnak az irodalomtörténetírás 
számára is. Nem lehet elismerés nélkül emlí
tenünk azt a mennyiségileg igen jelentékeny 
anyagot, melyet a 18. század második feléből 
vett közel haf madfélszáz írónak közel hatszáz 
műve jelent az egyenként 10—20 lapnyi 
tüzetes nyelvészeti vizsgálat szempontjából. 
E nyelvtörténeti források címei az 502—29. 
lapon olvashatók. A jegyzék tételeinek nyelv
tudományi szempontú összeállítása, irodalmi 
sokoldalúsága mintaszerű, s azt sem állítom, 
hogy néhány — nem tudni miért — kimaradt 
írónak, ill. műnek figyelmen kívül hagyása 
oly hibákat eredményezett volna a nyelvi 
elemzésben, amelyek károsan befolyásolták 
volna a törvényszerűségek megállapítását is. 
Szóvá kell azonban tennünk, hogy Csokonai 
művei közül indokolatlanul szerepel oly kevés 
a jegyzékben s a feldolgozásban [nem fogad
ható el az a kijelentés, mely szerint ,,néhány 
íróval kapcsolatban csak a földolgozott koron 
kívüli művekkel gyarapíthattam volna a meg
vizsgált anyagot . . . az ilyen munkák . . . 
nem jellemzők a tőlem tárgyalt korra ( p l . . . . 
Csokonai)" — mert Csokonainak legtöbb 
műve készen állott 1800-ig s legnagyobb ver
seinek 1793—95 közti születését" Vargha 
Balázs és Juhász Géza már megállapította], 
s Mátyusnak beszélt, és írott nyelvéről koránt
sem ad megnyugtató képet a Diaeteticának 
1762-ben megjelent első darabja -— az 1787 és 
93 közt kiadott teljes Ó és Új Diatetica darab
jai (mint látni fogjuk) feltétlenül megmásítják 
az 1762-i kötet alapján kialakított egyoldalú 

ítéletet. — A forrásanyag imponáló mennyi
sége s feldolgozásának alapossága után szól
nunk kell a monográfia tárgyáról és célkitűzé
séről. Mint Benkő írja, ,,az irodalmi nyelvvel 
kapcsolatos legfontosabb mozzanatoknak, a 
nyelvi eszményiségnek és egységességnek, 
valamint a nyelvjárásokhoz való viszonynak 
a felderítéséhez az irodalmi nyelv »formai« 
elemei nyújtják a legnagyobb lehetőségeket" 
(6. 1.), ezért ebben a kötetben — mely csak 
első része egy monografikus sorozatának — 
az irodalmi nyelv alaki normájának (hangtani
helyesírási normájának) felderítésére vállal
kozott. A feldolgozás szemléletében és mód
szerében tudatosan marxista és dialektikus 
(vö. az irodalmi nyelvi norma s a nyelvi 
provincializmus küzdelméről mondottakkal, 
23. 1.), de sehol sem vulgarizál (pl. helyesen 
hárítja el azt a feltevést, hogy az író eszmei 
mondanivalója s nyelvének alaki-helyesírási 
vonatkozásai közt közvetlen kapcsolat állana 
fenn, 21., 1.). 

Az Általános kérdések általános nyelvé
szeti tanulságai mind tartalmuknál fogva, 
mind az egységes szemlélet, szabatos termino
lógia kialakítására irányuló módszertani 
szigorukkal talán még értékesebbek és meg
szívlelendőbbek az irodalomtörténész számára, 
mint a tárgy szempontjából az irodalom
történetíráshoz közelebb álló fejezetekéi. A 
belső nyelvtípusok megnyugtató meghatáro
zása, a nyelvváltozat és stílusváltozat el
különítése (85. 1.), az írott (s benne a nyomta
tott) nyelv meg a beszélt nyelv elhatárolása 
egymástól, különösen a nyelvi eszmény s a 
nyelvi norma fogalmai, ahogy a nemzeti "nyelv 
két megjelenési formájával (az irodalmi nyelv
vel és köznyelvvel) kapcsolatosan előkerül
nek, a köznyelvi normáknak az irodalmi nyel
viekből való leszármazása és a szépirodalmi 
stílusváltozat igen nagy szerepének meghatá
rozása az irodalmi nyelv létrejöttét illetőleg 
(94*. 1. stb.) — megannyi szilárd elvi tétel, 
melyeknek figyelembevétele nélkül nemcsak 
a monográfia további részei nem érthetők 
meg: az irodalomtörténészek munkája sem 
építhető biztos alapokra, ha mellőzi ezeket az 
elvi szigorral s szinte mérnöki pontossággal 
(ám nem mechanisztikusán) kialakított s a 
nyelvi anyag bőségétől igazolt tételeket a 
korszak irodalom- vagy stílustörténeti fel
dolgozásakor. S a vitás vagy vitatott koncep
ciók közül is Benkő véleményét látom a leg-
dialektikusabbnak (pl. a Kronológiai kérdé
sek-ben, 68—70. 1. ), a legelfogadhatóbbnak. 
Kiemelem s mint az irodalomtörténész 
(stílustörténész) számára is leghasznosabb 
fejezetét említem Az irodalmi nyelv sajátos 
kérdéseiről szólót (77—113. 1.), melyben a 
stílusváltozásoknak az irodalmi nyelvet „be
felé tagoló" funkciója (100. 1.), a „formai" 
elemek „integrációs" — a „tartalmi" elemek 
„differenciációs" fejlődésmenete (107—8. 1.) 
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kap többek közt kimerítő meghatározást, ez 
utóbbi az 1800 utáni évtizedek feldolgozásá
ban kiváltképp hasznosíthatóan. 

Ismétlem: az irodalomtörténész, ha jára
tos is a nyelvtudomány alapfogalmaiban, 
különös örömmel üdvözli s talán nagyobb 
elvi tanulsággal forgathatja ezeket az általá
nos nyelvészeti fejezeteket, mint a rákövet
kezőket, noha ezek tárgyukat tekintve jóval 
közelebb állanak az irodalomtörténethez, 
mint a bevezető 110 lap fejtegetései. Az ezekre 
következő fejezetek ui. az általános bevezető 
tágabb, átfogóbb s teljesebb szemléletét a 
hangtani-helyesírási norma egyoldalúbb — s 
szükségszerűen egyoldalú! — vizsgálatára 
szűkítik le, s így a szételemzett anyag meg
ítélésében, elvi koncepciójában néhol kísért is 
valami szűkösség, mondhatni figyelmetlen
ség az irodalom iránt, ami az általános kér
dések tárgyalása során nem tűnhetett fel. Ép
pen nem azt mondom, hogy ezek a további fe
jezetek nem volnának tanulságosak, nem egy
szer úttörőek is nyomdászat- és irodalom
történeti vonatkozásokban: csupán azt teszem 
szóvá, hogy ott, ahol a vizsgálat már analiti
kusan, konkrétan nyelvi tényeken folyik, a 
nyelvészeti megítélés egzaktsága nem mindig 
párosul azzal az irodalomtörténeti elviséggel, 
mely Horváth János tanítása nyomán általá
nosan elfogadott. Hogy ez a tágan vett, 
csupán fejlődés-elvi irodalomtörténeti szemlé
letmód belé kell tapadjon az olyan nyelvé
szeti analízisbe, mely teljes egészében egy iro
dalomtörténeti korszak irodalmi műveiből 
vonta el példáit, magától értetődik — amivel 
korántsem kívánom az illusztris szerzőt iro
dalmi célzatú búvárlatokra serkenteni vagy 
ilyen jellegű eredeti megállapításokra kötelez
ni, mert ezeknek — mint ő maga írja a 26. 
lapon •— valóban nem itt van a helyük. 

Lássuk azonban előbb — röviden — a 
könyv további, nagy terjedelmű fejezeteit. 

Az egész III. rész (Az irodalmi nyelvi 
szövegek elkészülésének külső körülményei) 
rendszeresség tekintetében talán a legimponá-
lóbb az egész könyvben. Nyomdászattörté-
rieti s így irodalomtörténeti érdeke is igen nagy. 
Benkő a kéziratok általános helyesírási egy
szerűsítéseitől kezdve, a kéziratok alaposan 
differenciált típusain keresztül (szerzői kéz
irat, szerző diktálta kézirat, szerző csináltatta 
másolat, szerző tudta nélkül készült másolat 
stb.) lépésről lépésre nyomon követi a kiadói 
tevékenységet, számba véve a nyomdaipar 
helyzetét, anyagi felszerelését, személyi viszo
nyait is stb., és különösen értékes megállapítá
sokat tesz a kézirat s a nyomtatvány, nyomtat
vány és nyomtatvány viszonyáról, tisztázva 
a nyomdászok munkájának általános meg
bízhatóságát a szerzői nyelvállapot tükrözése 
tekintetében. Csak helyi jellegű, az egésznek 
értékét még csak nem is érintő korrekciót vagy 
kiegészítést tehetnénk egy párat [125: nem

csak valószínű, hogy Bessenyei gondatlan 
volt, erről ő maga is nyilatkozott: „bánom, 
hogy hosszas igazításokat nem tehetek . . . " ; 
153: Baróti Szabó 1789-ben ki is adta Milton
fordításának hat énekét, Költeményes Mun-
káji I. kötetében —ez nem szerepel Benkő for
rásjegyzékében; 155: Bertalanffi kifejezetten 
földrajzi-enciklopédikus munkája nem mond
ható „ismeretelméleti"-nek ;uo.: a Bertalanffi 
szövegközlésében több hiba van; 176, 203, 
220 stb.; a korrektúrával, Landerer elítélésé
vel, nyomdai gondokkal, kiadói megbízások
kal kapcsolatban felhívom a szerző figyelmét 
Szőnyi Benjáminnak a pozsonyi líceumi 
könyvtárban található 15 igen érdekes — Mos-
sóczi Institoris Mihályhoz írt — levelére, 
1765 és 80 között; különben sem lehet eléggé 
ajánlani a Mossóczi Institoris-féle óriási levele
zésnek nyelvtudományi feldolgozását]. Ilyen 
észrevételeink ftáma azonban a könyv nagy 
terjedelméhez s egészében igen pontos közlé
seihez képest elenyésző. 

A következő három nagy rész (IV. Az 
irodalmi nyelvi norma kiművelésének elvi 
kérdései az egykori körülmények és nézetek 
tükrében. V. Az irodalmi nyelvi norma 
szilárdulásának gyakorlati színterei. VI. Az 
írók általános magatartása az irodalmi nyelvi 
norma alkalmazásában) teljes egészében 
igen tanulságos az irodalomtörténész számára, 
s szinte példamutató az olyan elmélyült elemző 
munkára, melynek keretei ugyan magától 
adódnak (pl. társulások, grammatikák, szó
tárak, hírlapok, folyóiratok stb.), ám azokat 
az irodalomtörténetírás még nem töltötte ki 
— a maga céljaira — oly egyenletes és teljes
ségre törő kutatómunkával, mint Benkő a 
maga nyelvtudományi vizsgálataiban. Rész-
letmegjégyezéseket itt ugyan bővebben tehet
nénk (Barótzinak talán mostoha megítélésé
től kezdve, 259.1., a sajátos „leoninista" mű
szóig 335. 1.), mégis célszerűbbnek tartjuk 
azokba az átfogóbb megállapításokba építeni 
be őket, melyeket Benkő irodalomtörténeti 
szemléletéről mondunk el a továbbiakban. 

A legszebb, legizgalmasabb s e tekintetben 
•— főleg a tudományos eredmények összegezé
se, a végkövetkeztetések levonása szempontjá
ból — az Általános kérdések fejezeteivel 
vetekedő rész a VII. Az irodalmi nyelvi norma 
az egyéni írásgyakorlat tükrében című. Az 
írók medvének tipizálása után (három fő-
típusa a provinciális, az átmeneti s a norma
tív) pontosan kimutatja, mily mélyreható 
eltolódások következtek be — a tárgyalt 
fél évszázadon belül az irodalmi nyelv 
„formai" állapotában — az irodalmi >nyelvi 
norma javára. Végső tanulság: a magyar 
irodalmi nyelv úgy lépi át a 19. század küszö
bét, hogy „formai" téren már egy egészen 
széles normatív alappal rendelkezik. A „for
mai" fejlődésben bekövetkezett nagy for
dulat már 1790 előtt lezajlott. 
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Természetesen az írók nyelvének típusokba 
osztása is csak akkor egyértelmű, ha a meg
előző elemzés minden tekintetben megbízható 
volt. A már említett Mátyusnak nyelvi 
hovatartozását pl. aligha lehet csak az 1762-i 
Diaetetica beszélt nyelvi provincializmusa 
alapján (374: erőss, küs, alugyék, fojik, bővöbb 
stb.) meghatározni, mert az 1787 és' 93 közt 
megjelent Diaetatica darabjai már a normához 
való erőtejjes közeledését mutatják (példáin 
az 1792-i Ötödik darab-ból valók: 3. 1. erős, 
151: foly, 260: folytat, 754: kis gyermekek, 
151: bővebben, 260: kezdjék, 387: vesztege-
tödjék stb. A fáradton, gondoson-formájú 
adverbiumokat még megtartja, 145. 387. 
lapon). így tehát Mátyusnak az I/l. altípusba 
(erősen provinciálisba) való beosztása nem 
igazolható. 

Egy vagy akár néhány ilyen hibának 
bekerülése sem változtatja (peg azonban a 
nagy számok törvényszerűségein alapuló 
vizsgálat eredményeit, nem másíthatja meg 
azoknak a fejlődési tendenciáknak mibenlétét 
és irányát, melyeket Benkő nagyméretű 
rendszerezéssel s alapos elemzéssel mutatott 
ki a 18. század utolsó évtizedeiben. 

Az a néhány kritikai megállapításunk sem 
változtat a mű nagy értékén, melyet az iro
dalomtörténetírás oldaláról kell megtennünk. 
Tárgyát, célját s módszerét tekintve Benkő 
nyelvtudományi alapon határolja el munkáját 
azon a korszakon s azon a kéziratos és nyomta
tott irodalmon belül, melyet a felvilágosodás 
első szakaszának és magyar irodalmi termésé
nek nevezünk. Ez az elhatárolás a tudomány
szak és a munka célkitűzéséből magától 
adódik. Amikor azonban a „külső" összefüggé
sek , feltárására irányuló törekvéseiről szól 
(22. l.),vagy a nyelvtörténeti fejlődés külső 
okait sorolja fel (29. 1. stb.), mindig a leg
tágabb meghatározók körét vonja csak meg 
(földrajz, gazdaság, társadalom, politika, 
műveltség stb.), s a legközvetlenebbül meg
határozó irodalomról, ennek elvi-fejlődés
tani jellegzetességeiről vagy megfeledkezik, 
vagy a stb. közé utalja azokat. írók-e vagy 
nyelvészek a kor irodalmárai? — kérdezi 
egy helyütt (237. 1.) — „nyilván mindkettő
nek kell tekintenünk" Őket, feleiiránagyon 
helyesen, ám ennek következményeit nem 
vonja le kellőképpen. Ügy gondoljuk, hogy a 
tág és végső értelemben vett gazdasági, 
társadalmi, földrajzi stb. meghatározók előbb 
az irodalmi műben konkretizálódtak—vegyül
tek össze egymással, ennek szervezetében 
tükrözték nyelvileg azt a komplex valóságot, 
éspedig az irodalmi mű akkori szemléletének, 
tudatának s elveinek relatíve önálló uralma 
alatt — így a nyelvészeti vizsgálódás számára 
utóbb kiválasztott írói példaanyag nem köz
vetlenül érintkezik a gazdasággal, a társada
lommal, a földrajzzal stb., .hanem mindig 
az őt „hordozó" írói alkotás egészének köz

vetítése útján. Nem tagadható, hogy Benkő 
az irodalomtörténetet igyekezett „nem figyel
men kívül hagyni" (25.1.), az egyes írók nyelvi 
gyakorlatát irodalmi érdemeikre való tekintet
tel vizsgálta — több nem is lett volna szüksé
ges az irodalomtörténetből, csupán az iro
dalomtörténeti szemlélet olyan alaptételeinek 
figyelembevétele lett volna kívánatos, amilye
nek Horváth János tanulmányai óta ismerete
sek (világiság, magyarnyelvűség, poétaság, 
mely még nem jelent önálló szépirodalmiságot, 
sem írói eredetiséget, beékelődvén a tudomá
nyos irodalom átfogóbb, régiesebb koncepció
jába stb.). Ügy tetszik -— s szakirodalmi 
hivatkozásainak némi szűkösségével bizonyít
ható is —, hogy Benkő ebben a kétségtelenül 
úttörő s igen nagy értékű munkájában nem
csak a másodkézből vett ismereteket, meg
állapításokat vetette el (s alapozta művét, 
nagyon helyesen, kizárólag a közvetlen for
rásokra, 24. 1.), hanem olyan — szintén 
közvetlen forrásokon alapuló — irodalom
történészi megállapítások elől is elzárkózott, 
melyek pedig nyelvtudományi ítéletét is 
finomíthatták volna az adott tárgyban. 
Általában is érezni részéről valami bizalmat
lanságot az előmunkálatokkal szemben — s 
ezért minden kitűnő részeredménye mellett 
sem találjuk különösebben újnak némelyik 
megállapítását (pl. azt, hogy „az író és nyom
dász viszonya nem olyan egyszerű és könnyen 
megfogható kérdés, mint ahogy azt eddig 
gondoltuk", 114. 1.) szövegkritikai vagy 
dokumentumkiadásaink ismeretében. 

ízlésproblémákkal itt-ott szembenézett 
a szerző (leoninisták vagy Édes Gergelyek, 
397. 1.). Általában azonban — s ez nem is 
kifogásolható különösebben — mellőzte az 
egykorú ízlés kérdéseit. Megérthető-e azon
ban pl. Baróti Szabónak a 333. lapon hibáz
tatott költői szabadsága, ha nem vesszük 
figyelembe, hogy ő és némelyik társa a min
dennapitól való eltérés klasszicista költői 
szabálya értelmében követte azt a Vergilius, 
Ovidius példái nyomán kialakult kánont, 
hogy jelentésátvitelek mellett a szórend ösz-
szedobálásával kell poétizálni? S szabad-e 
plagizálók működéséről, plágiumról beszélni, 
hozzá erkölcstelenséget is emlegetni ennek 
kapcsán (mint a 152—57. lapon olvassuk) 
egy olyan korban, amikor az írói eredetiség s 
tulajdonjog fogalma ismeretlen volt, s az 
eredetiség gondja épp csak felvillant, mind
járt ki is hunyt Kármán 1794—95-Ös írásai
ban? Amikor Kreskay saját versébe korábbi 
verseinek egyes részleteit rakosgatja át, ami
kor Baróti Szabó Faludi prózáját írja át 
versbe, amikor a kölcsönzés, a mai értelem
ben vett eltulajdonítás megszokott gyakor
lat volt? S mindez szoros összefüggésben a 
mű naiv klasszicista koncepciójával, melyen 
még egyáltalán nem vett erőt a „teremtő" 
romantika eredetiség-eszméje. S nem ezzel 
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a hibátlan-objektív műegészre irányuló, ko
rántsem kiépült, de jellegzetes vonásaiban 
fennálló magyar klasszicista szemlélettel 
magyarázható-e a 18. század utolsó évtize
deiben is (majd különösen Kazinczy későbbi 
gyakorlatában) erős szövegkorrekció, szerzői 
vagy kiadói javítgatás, melyről Benkő a 
127., 140., 149. lapon s egyebütt is úgy ír, 
mint merőben nyelvi indíttatású (vagy a 
szubjektív gyönyörködést szolgáló) gyakor
latról? Ha innen nézve nyelvfejlődési impul
zusnak látszik, onnan, az irodalmi elvek felől 
tekintve, korszerű poétikai szándék kifeje
ződése a nyelvben, s maga is hat az irodalmi 
nyelvi normának alakítására (irodalmi nyelvi 
norma és klasszicizmus különben, vélemé
nyünk szerint, nagyon_ is bensőségesen füg
genek össze egymással). S fogyatékosnak, 
sőt tévesnek is tartom azoknak az íróknak 
a megítélését, akiket Benkő ,,a norma hiá
nyának ténvébe való belenyugvás"-sal ma
rasztal el (244—46. 1.). Azt mondja róluk, 
hogy éppen nem képviseltek haladó irány
zatot (246. 1.). Nyilván csak norma-tudatuk 
hiányosságai (vagy megállapíthatatlansága) 
alapján állítja ezt, mert nyelvileg Bessenyei 
Sándort pl. éppen nem az elmaradottak típu
sába sorolja (455. 1.). Ami pedig a norma-
tudatot illeti, azt bizony a Györggyel hosszú 
ideig szoros kapcsolatban voít Sándorban 
félreszorította a mondanivaló mohó vágya. 
Irodalmi nyelvünknek „formai" vonásaival 
tudatosan nem sokat törődött, „tartalmi" 
vonásaival — a Benkő által jelzett értelem
ben — annál inkább, s ez kitűnik vallomásá
ból, mely sajátosan egybecsendül a Tarime-
nest író György szintúgy szkeptikusnak tűnő 
vélekedésével (,,ha a gondolatnak sokasága 
benned nem találtatik, nincs mit sem rútul, 
sem szépen írni. . . " ) . Ugyanígy Bartsai 

Az irodalmi élet kezdeti vagy alakuló kor
szakaiban ' egy-egy mű jelentőségét, nem 
vezethetjük vissza tisztán esztétikai okokra. 
Gyakori jelenség az irodalmak történetében, 
hogy a legnagyobb alkotók nem mindig arat
nak sikert; néha éppen azért, mert koruk
nak kegyetlen igazságait tárják fel, vagy 
mert műveltségük, irodalmi formáik messze 
meghaladják az átlagolvasók ízlésének szín
vonalát. Minden ún. átmeneti korszakra 
fokozottan érvényes ez, hiszen a születőben 
levő új igazságai rendszerint nehezen törnek 
utat a tudat világába, s nem egyszer éles 
ellentétbe kerülnek évszázadokon keresztül 
megcsontosodott világnézetekkel, életformák 

Lászlót sem rónám meg (245. 1.) azért az 
egy mondatáért („nem a szókra, hanem a 
dolgokra vigyáztunk"), mert az Kármánnak, 
e vitathatatlanul magas nyelvi öntudatú 
írónak tételével („ne szót vegyünk az üllő 
alá, ne szót kovácsoljunk, — dolgot, ne héjt 
— velőt, ne formát, de valóságot") egyezik 
meg, ugyanazéval, aki oly élesen kelt ki „a 
sok provincializmusok, lokalizmusok" ellen is. 
S ez éppenséggel nem retográd irányba 
mutat. 

Szaporíthatnék a példákat, de együtt
véve sem mennek annyira, hogy Benkő Lo
ránd e kitűnő, az irodalomtörténész számára 
nélkülözhetetlen, művének tanulságait, ered
ményeit bizonytalanná tehetnék. Csupán arra 
akartunk rámutatni e futólagos észrevételek
kel, hogy a komplex feladattal foglalkozó 
nyelvtudósnak értékes munkáját éppúgy fino
míthatja az irodalomtörténeti, esztétikai szem
lélet iránti fogékonyság -— amit különben 
nem akarunk elvitatni Benkőtó'l —, mint 
ahogy az irodalomtörténész vizsgálódásait 
is elképzelhetetlennek tartjuk alapos nyelv
tudományi és nyelvtörténeti ismeretek nélkül. 

Áz említett, irodalomtörténeti jellegű 
fogyatkozások Benkő művét nem alapjaiban 
érintik, csak itt-ott, elszórtan tűnnek fel, 
némely következtetésében. Monográfiájából 
a művelődéstörténész, a stíluskutató s az 
irodalomtörténész igen sok tanulságot merít
het — joggal mondhatjuk tehát Benkő 
Loránd könyvét az utóbbi évek egyik leg
értékesebb, alapozás és távlat tekintetében 
talán legszilárdabb társadalomtudományi 
művének. S ezért indokolt, hogy a bejelen
tett következő kötet elé fokozottan nagy 
várakozással tekintsünk. 

Szauder József 

igazságaival. Ilyenkor a siker pálmáját ért
hetően inkább azoknak ajándékozza az olva
sóközönség, akik összegezői valamiképpen a 
réginek és újnak, akik a hagyományos meg
őrzésével, megszelídítve hozzák az újból azt, 
ami mindenfajta konzervatív megrögzött-
ségen túl is mindenkiben benne él és meg
valósulásra vár, mert az idők, a változás 
igazságai. 

így volt ez Ady, József Attila korában, 
s így volt a 19. szazad elején is, melyről 
szólnunk kell. A kor nagy alkotói, Csokonai, 
Berzsenyi sőt Kazinczy munkássága mellett 
Kisfaludy Sándor művei azért válhattak köz
kedveltté, mert ő volt az, aki „új köntösben 
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