PÁNDI PÁL: ELSÜLLYEDT IRODALOM?
Tanulmányok. Bp. 1963. Szépirodalmi K. 21
„A fasizmus irtózatos rendet vágott a
haladó magyar írók soraiban. . .", „több,
mint száz magyar író lelte halálát a nácizmus
poklában. . . " — csendültek fel lelkiismeret
ébresztő figyelmeztetésként 1958-ban Pándi
Pál cikkeinek vezérmotívumai. Az Elsüllyedt
irodalom, majd nyomában a Szellemidézés
irodalmunk e méltatlanul elfelejtett értékeire,
a mártír írók alkotómunkásságára hívták
fel szenvedélyes, polemikus hangon közvéle
ményünk figyelmét. Pándi Pál nem állt meg a
kérdések általános felvetésénél: sajtó alá
rendezte Lukács László és Zsigmond Ede
életművének legjavát, alkotásaik dokumen
tálásával bizonyítva mondanivalójuk iga
zát. A kötetek elé írt előszavaiban pedig
élvezetes esszéstílusban mutatta be a két
költő lírai arculatát.
E munkák méltó összegezéseként és a
köröttük kialakult vitás kérdések mélyebb
megvilágítására Nézetek és nézeteltérések c.
tanulmányában veszi bonckés alá az „elsülylyedt irodalom" elvi-esztétikai problematiká
ját. Minthogy szocialista irodalmunk további
kutatásai számára ez az írása tartalmaz
legtöbb útmutatást és tanulságot, kissé
részletesebben kivánunk szólni főbb megálla
pításairól.
A Nézetek és nézeteltérések egyik legfonto
sabb tette az „elsüllyedt irodalom" belső
differenciációja, annak a kimondása, hogy
ez az antifasiszta irodalom nem homogén;
különféle felfogások rétegeződéséből áll. Tra
gikusan elpusztult íróit összefogja ugyan a
közös mártírium torokszorongató sorsa, ez
azonban nem jelenti azt, hogy évtizedek táv
latából ne különböztessük meg köztük a
kommunista—szocialista írókat a kispolgári
szocialistáktól. Nem kegyeletsértés ez, nem a
mártírok emlékének a lebecsülését célozza,
hiszen éppen a tanulmány írója volt az, aki
szinte magányos elsőként küzdött e mártír
irodalom egészének megismertetéséért és
elismeréséért. Az utókor jogos kívánságát
tolmácsolta azonban akkor, amikor a mártírok
sorában a példákat, a történelem által iga
zolt eszményeket kereste, s egyértelműen ki
mondta: „az emberiség érdekében: az esz
mény, a példakép nem az áldozat, hanem a
harcos, az ellenálló."
A kommunista és szocialista alkotóknak
ez az előtérbe állítása azonban nemcsak a
mártírirodalom politikai és világnézeti réteg
ződése miatt fontos. Haladó, antifasiszta
irodalmunk nemcsak mártírokból állott.
A mártírírók. differenciációja egyúttal egész
korabeli irodalmunk történeti értékeléséhez
is tanulságul szolgál.
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1.

Az elvi-esztétikai értékrend kialakításá
hoz a Nézetek és nézeteltérésekben Pándi a
„történeti érték", és „esztétikai érték" kate
góriáit hívja segítségül. Mehringre hivatkozva
hangsúlyozza, hogy a felszabadulás előtti
magyar irodalom, s különösképpen a haladó
és szocialista irodalom felmérése alkalmával
helytelen és hamis lenne a polgári és kispolgári
esztétikák, a korabeli művészi nézetek alap
ján ítélni.
Az esztétikai érték mellett létező történelmi
érték fogalmát a következőképpen indokolja:
„A történelem napirendjére kerülő kérdések
viszonylag hamar felsejlenek az irodalomban,
nemegyszer megelőzve e problémák politikai
kibontakozását. A társadalmi fejlődés által
felvetett lényegbevágó kérdések önmagukba
véve még nem irodalmi jelenségek. De irodal
mi érdekű jelenségek is, abban az értelemben,
hogy irodalmi közegbe kerülve, ihletik, formál
ják irányítják, s végső soron meghatározzák
az irodalom alakulását, fejlődését." Pándi
nem állítja szembe egymással e kétféle érték
fogalmat, csupán azt hangsúlyozza, hogy
szocialista eszmeiséggel áthatott alkotások
történeti értéke magasabb, mint a korszak
bármely más irodalmi áramlatában gyökerező
műveké. Rámutat, hogy József Attila élet
művében ez a történelmi érték adekvát az
esztétikai értékkel, s ezzel mintegy meghúzza
felszabadulás előtti irodalmunk fő fejlődési
vonalát. A korábbi Nyugat-centrikus szemlé
lettel ellentétben e koncepció József Attila
alkotómunkásságát állítja korabeli irodal
munk középpontjába, s éppen kutatásai és
publikációi révén bizonyítja be, hogy József
Attila nem magányos csúcs, hanem egy még
további feltárás előtt álló hegyvonulat ki
emelkedő része.
Külön kell szólnunk Pándi kötetének írói
portréiról. Lukács Lászlót és Zsigmond Edét
bemutató esszéjét már említettük. A gyűj
temény legterjedelmesebb s eddig nem publi
kált írása Salamon Ernő költészetét taglalja.
E tanulmányok legnagyobb erénye a költé
szet apró árnyalatait érzékelő és érzékeltető
írói átélés és kifejezés. Nem száraz ismerteté
seket vagy elvont összefoglalókat adnak
Pándi írásai, hanem eleven, élményt nyújtó
lírai arcképeket, amelyek markáns vonások
ban emelik ki az egyes alkotók egyéni voná
sait. Különösen Salamon Ernő portréja
sikerült. Élvezetes verselemzések, egyéni
ízek, lendületes stílus teszik emlékezetessé a
tanulmányt.
A kötet fenti érdemei mellett azonban
nem hallgathatjuk el azt a hiányérzetet sem,
amely a tanulmányok elolvasása után az

olvasóban támad. Az Elsüllyedt irodalom csu
pán a munka kezdetét jelezheti. Tartalma,
amely nagyrészt az eddig napilapokban és
folyóiratokban közzé tett cikkek összegyűj
téséből adódott, egyre fokozódó erővel sugall
ja azt az igényt, hogy a felvetett kérdéseket,
összefüggéseket rendszeres és részletező tudo
mányos aprómunkával alátámasztva össze
gezzék. Az elhangzottak után már nem eléged
hetünk meg az „elsüllyedt irodalom" problé
máinak általános jelzésével, egy-egy elfelej
tett író különálló arcképének lendületes rajzá
val. Az egész korszak pontos felmérését kí
vánjuk.
S meg kell mondanunk, hogy a munka
elvégzésének tizenkettedik órájában járunk.
A Horthy-korszak speciális körülményei:
szigorú cenzúrája és sajtótörvényei következ
tében haladó irodalmunk rövid életű kis folyó
iratok, apró antológiák lapjain hallathatta
csak szavát. S bármennyire sajnálatos, de
tény: nincs országunkban egyetlen könyvtár
vagy intézmény sem, ahol ezeket komplett
teljességükben megtalálnánk. Szinte komiku
san hangzik, közelmúltban egyik kutatónak a
sajtó útján kellett közvéleményünkhöz fordul
nia, hogy József Attila verseinek variációit
egy teljességében mindeddig ismeretlen folyó
iratban megtalálja. Csak találomra említünk
néhány címet: a baloldali és szocialista Fák
lya (1924—1925), Forrás (1930), Front (1931),
Kék Madár, Mai Figyelő (1935—1936),
Szabad írás, Új Harcos, Világirodalmi
Szemle (1935—1938), vagy a haladó polgári
Álláspont (1932—1933), Együtt (1927—1928),
Porond (1932—1933) Toll (1929—1938) stb.
stb. Amíg ezeket a forrásokat módszeres
következetességgel össze nem gyűjtjük, s
amíg a bennük található közlésekről teljes
ségre törekvő bibliográfiai felmérést nem
készítünk, tiszta lelkiismerettel nem is kezd
hetünk a korszak tudományos igényű mar
xista elemzésére, értékelésére. Ez a minden
oldalú és alapos felmérés az egyik alapvető
feltétele annak is, hogy az irodalomtörténet
hozzákezdhessen az „elsüllyedt irodalom"
többi írója: Berkó Sándor, Knopp Imre, Vető
Miklós stb. stb. alkotómunkásságának a fel
méréséhez.

A filológiai természetű előkészítésen túl
menően, a Pándi által kifejtett elvi tézisekben
is további finomításokat, helyenként korrek
ciót kell végezni. A Nézetek és nézeteltérések c.
cikkének éle elsősorban az „elsüllyedt iroda
lom" polgári lebecsülése ellen irányul. Tételei
helyesen mutatnak rá az antifasiszta irodalom
belső rétegződésére és a szocialista írók alkotó
munkásságának döntő szerepére. Adósunk
marad azonban a tanulmány e szocialista
eszmeiségű írói táboron belüli további diffe
renciák, árnyalatok bemutatásával. A további
kutatásoknak azt is fel kell fedniük: ki, mi
lyen fokán állt a marxista tudatosságnak, s
Salamon Ernő példájához hasonlóan ki kell
emelni a kommunista költők életműveinek
jelentőségét, hiszen a kor problémái, lírai
élményvilága az ő alkotásaikban nyernek a
legadekvátabb eszmei kifejezést.
A „történelmi érték" kategóriája eléggé
tág és általános mércének bizonyul e nagyobb
politikai pontosságot követelő értékelésben.
Használatának létjogosultsága, véleményünk
szerint, szinte kizárólag csak a haladó és a
polgári esztétizáló irodalom elhatárolására, s
annak a fontos történelmi vezetőszerepének a
bemutatására korlátozható, amelyet a szocia
lista irodalom egésze játszott a kor többi .
irányzatával szemben. Az a megállapítás,
hogy József Attila életművében a történelmi
érték az esztétikai értékkel adekvát módon
ötvöződött, túl keveset mond. Nem emeli ki
azt a döntő fontosságú tényt, hogy ez a szin
tézis a szocialista realizmus közegében
való
sult meg, következésképpen arra eem utal,
hogyszocialista irodalmunk következetes bel
ső differenciálása csakis ehhez a szintézishez, a
szocialista realizmus megvalósításának mér
tékével mérve végezhető el.
Felszabadulás előtti irodalmunk tudo
mányos, marxista értékelésében értünk el
ugyan már figyelemre méltó eredményeket, de
a munka dandárja, véleményünk szerint,
még csak ezután következik. Pándi Pál
Nézetek és nézeteltérések c. munkája kardinális
kérdésekre irányítja rá a figyelmet, s alapvető
kiindulását képezi a további kutatásoknak.
Botka Ferenc

r
Tóth Sarolta: Magyar és lengyel Imre
legendák. Szeged, 1962. Szegedi Tudomány
egyetem. 72 1. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica, tom. XI.)
A magyarországi latin nyelvű irodalom
vizsgálata korábban'főleg történészeink spe
cialitása volt, az irodalomtörténészek közül
jóformán csak Horváth János érintette ezt a

területet középkori vonatkozásban. Az ifjabb
Horváth János munkája új fejezetet nyitott a
kutatásokban: Árpád-kori latin irodalmun
kat irodalmi (irodalomtörténeti, stíluskriti
kai, funkcionális) szempontból boncolta, s
így sok korábbi megállapítást is helyesbített
vagy kiegészített. Munkája további irodalom
történeti-filológiai részletkutatásokat tesz
lehetővé, ill. igényel egy esetleges későbbi
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nagyobb szintézis számára. Az első jelentős
lépés (a Gellért-legendák feldolgozásával)
magától Horváthtól indult ki. Ezen az úton
halad Tóth Sarolta elvi-gyakorlati szemponto
kat felvető, a kérdések tárgyalására vonatko
zóan a teljesség igényével fellépő dolgozata is.
Röviden számba veszi a magyar Imre-legenda
kódexeit, polemizálva áttekinti a legenda
irodalmát, szigorúan statisztikus módszerrel
megvizsgálja stílusát, tárgyalja az Imre
hagyományt a forrásokban, a források kölcsö
nös összefüggéseit, majd a legenda motívum
készletét. Végül a lengyelországi legendák kelet
kezését kutatja.
A dolgozat érdeme nemcsak sokoldalú
sága, hanem értékesek új megállapításai is.
Bár a szerzőség kérdését nem veti fel, meg
győz a szerző egyházpolitikai célzatosságáról
a cluny-i szellem, a coelibatus eszméjének a
Kálmán-kori zsinatok korában aktuális ter
jesztéséről. E szellemnek köszönhető a szűz
királyfi ideáljának megalkotása, s a legenda
új Imre-koncepciója a források összefüggésé
ben is vízválasztó lesz. Eszerint az Imrét még
csak megemlítő hipotetikus ősgestát a száj
hagyomány alapján megírt legkorábbi István
legenda (maior) követte, ezt használta forrá
sul a Kálmán-kori gesta írója (a krónikák egy
része ezen a hagyományon alapszik), de Hartvik is, aki (meggyőző tartalmi és stiláris ér
vek alapján) az Imre-legenda egyik közvetlen
forrásának bizonyul (s nem ő használta fel az
Imre-legendát, mint eddig vélték). A III.
István-kori gestaíró már az Imre-legendából
ismert Imre-koncepció alapján áll.
A coelibatus hirdetésén túl a legenda
jelentős egyházpolitikai küzdelmekről ad hírt.
Szerzője a világi, ül. egyházi hatalom fennsőbbségét illető vitában az egyházi hatalom
mellé áll, az alázatos király eszményét, az
anyagiakról való tényleges lemondást pro
pagálja (bár ez utóbbit nem feltétlenül csak
a király és az egyház közti birtokviták, mint
Tóth véli, hanem a középkori hagyományok
— közvetlenül a német oklevelekből ismert —
ideológiájának átvétele is magyarázza (vö.
H. Fichtenau: Arenga. MIÖG Erg.-Bd. 18
(1957) 140—147.).
Tóth S. érzékeny irodalmi elemzéssel
mutatja ki a legenda korszerű, más legendák
kal rokon motívumait, kapcsolatot talál pl.
II. Henrik, toursi Szt. Márton, a bambergi
Ottó püspök, lengyel szentek, valamint Basilius caesareai érsek hagyományával. A len
gyel Imre-legendák szövevényes kérdésében
igen alapos tájékozottsággal foglal állást.
Ezek a Kopasz-hegyi kolostor alapításával
hozzák kapcsolatba Imrét. Tóth S. bebizo
nyítja, hogy sem ez, sem a cluny-i szellem
lengyelországi hatása nem mérvadó. A le
genda a 13. századi lengyel—magyar érint
kezések eredményeképp keletkezett, már élő
hagyományokon is alapulva, a magyar—
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—lengyel barátság vallásos dokumentum
aként.
E főbb eredményekhez kapcsolódik még
annak a megállapítása is, hogy a magyar
legenda három bevezetése közül az eddig
másodiknak tartott, a 15. századi bécsi és
müncheni kódexban fennmaradt bevezetés
(VM) volt a legenda eredeti bevezetése. Szö
vegösszevetés bizonyítja, hogy a VM-bevezetés Hartvik nyomán készült. A legenda is
Hartikhoz áll a legközelebb, ebből következ
teti Tóth S., hogy mindkettő egyszerre jött
létre — ami valószínű, de önmagában nem
feltétlen bizonyíték. De Tóth S. az elterjedtebb
(Ru) bevezetéstípussal nem tud mit kezdeni,
mert annyira kiterjeszti a rímes próza ismér
veit, hogy abba a korábban elsőnek minősített
bevezetés is belefér. A retorikus stílusra
jellemző figurák persze otthonra lelnek a
szintén retorikus kezdetekből kifejlődött
rímes prózában, de a figurás mondatok ön
magukban még nem tekinthetők rímes
nek. Sőt, a rímek is, ha egyszótagosak, ha
azonos esetvégződésből adódnak, III. a contextusban nagyon távol vannak, lehetnek
spontán rímek. Ez alapon Tóth S. statisztikus
vizsgálata túlhajtott. Bár a legenda valóban
rímes prózának minősül (ha jórészt gyengé
nek is), a Ru-bevezetés egyáltalában nem rímes.
Másfelől a ritmikus próza alapkövetelménye
csupán az, hogy az abszolút mondatvégek le
gyenek ritmikusak (a kólonvégek következetes
ritmizálása csak e stílusfajta virágkorában —
nálunk a 13. század közepe után — várható),
s így a Ru-bevezetés teljesen ritmikusnak
bizonyul: a 12. század végén, vagy a 13.
század elején keletkezhetett, talán a Rukódex szövegének bevezetéseként. Tóth S.
adós marad a kódexek családjának új ered
ményei alapján történő felvázolásával is.
Meg kellene vizsgálni, hogy a legenda ősszövegéből egyik ágon nem a VM-kódexek származ
tak-e, a másikon (esetleg egy 12. század végi
másolat közbeiktatásával, melyben meg volt
már a Ru-bevezetés) vajon nem a 13. század
elejéről fennmaradt Ru (reuni)-kódex jött-e
létre, s a többi később, ezzel valamilyen
kapcsolatban.
Kurcz Ágnes
Ambrus Zoltán levelezése. Sajtó alá rendezte
és a jegyzeteket írta: Fallenbüchl Zoltán.
Az előszót írta: Diószegi András. Bp. 1963.
Akadémiai K- — MTA Irodalomtörténeti
Intézet. 527 1. 5 t. (Űj Magyar Múzeum, 6.)
Mostohán bánunk Ambrus Zoltánnal.
Az utóbbi másfél évtizedben egy tanulmány
kötet, egy regény és egy novellagyűjtemény
fűződik a nevéhez. Ma már a három mű közül
bármelyiket is keresnénk — hiába. A szakmai

és szépirodalmi érdeklődés eltüntette őket a
könyvesboltokból. Indokolható-e hát a kiadói
szűkmarkúság, amellyel Ambrus munkássá
gát kezelik? Aligha. A kortárs Gyulai szub
jektíven szigorú recenzióját (Gyulai Pál
kritikai dolgozatainak újabb gyűjteménye 1850
—1904. 395. 1.) Ady Endre igazítja helyre
az „igazi való nagyok" közt jelölve ki a
helyét (Ady Endre Az irodalomról, Bp. 1961.
79. 1.) A két világháború közt a publicista
kolléga, Bálint György nyilatkozik róla úgy,
hogy humanista, a kultúra entellektüelrajongója, teremtő művésziélek. Számos író,
színész szellemi mesterét tiszteli Ambrus
Zoltánban. A legutóbbi években Ambrusról
megjelent írások (Gyergyai Albert, Fallenbüchlné Ambrus Gizella stb.) ugyancsak sokat
segítettek az élesebb Ambrus-portré megraj
zolásában, és mégis, valljuk meg, a század
forduló reprezentánsai közül talán neki
vagyunk adósok a legtöbbel. Ezért is előzte
meg várakozás a levelezés kiadását.
A könyv érdeme és jelentősége elsősorban
a korabeli légkör, valamint Ambrus irodalom
politikai-szerkesztői elgondolásainak rekonst
ruálásában jelentkezik. Természetesen ez a
jelentőség aligha pótolja azt, ami csaknem
teljesen háttérben maradt: a szépíró és
kritikus alkotási módszerét, önmaga szellemi
arculatának fejlődését, irodalmi ízlésének és
világnézeti tájékozódásának rugóit. Ambrus
puritán tartózkodása csak itt-ott enged fel,
s amelyik levelében ez mégis bekövetkezik
ott az érzelmi telítettség, a szenvedélyes bizo
nyítás némileg kárpótol. Csak a 11., 18., 19.
levél tartalmára utaljunk, amely a fiatal
Ambrus kiforrott színházi ízlését, önálló
ítélő erejét igazolja. Reviczky Gyula is
emiatt az önálló és magas mércéjű kritikusi
szemlélet miatt adózik nagy elismeréssel
Ambrusnak (36. levél). Más vonatkozásban
ugyancsak értékes dokumentum a Riedl
Frigyeshez küldött levél (260. levél). Ez annál
inkább becses, mert alig van párja a kötetben.
Ebben tisztázza Anatole France-hoz való
viszonyát, irodalmi ízlésének és érdeklődésé
nek irányait, kifejti véleményét az irodalmi
motívumok vándorlásával kapcsolatban, mér
legre teszi az írói etika kérdését, sőt az ön
maga munkásságára jellemző műhelytitkokról
is vall. Hogy a kép teljes legyen, leírja
Riedlnek, mit tart negatív vonatkozásban
a kritikusról. E vallomás közvetett formában
állítja .fel a mércét önmaga kritikusi tevé
kenységével szemben. A 371. levélben
— Huszár Károly miniszterelnökhöz —
újra felvillan kitűnő elemző készsége, biztos
ítélete, alapos drámatechnikai tájékozottsága.
Ismételjük, az ilyen dokumentumok száma
sajnálatosan kevés. Már több olyan található,
amely a kor — szorosabban az első világhá
ború — irodalompolitikai viszonyaira vet
fényt. Szemléltető erejüknél fogva ezek közül

is kiemelkednek az 281., 285. és 288. sz.
levelek. Első pillanatra megtévesztőnek tűnik
Ambrusnak Vályi Nagy Gézához küldött feltű
nően elismerő hangú nyilatkozata, de éppen a
harmadik levél bizonyítja: a háborús-hazafiaskodó légkör diktálta köteles udvariasságon
túl Ambrus semmi közösséget nem hajlandó
vállalni a „tarack ezred" német lovagrendes
tagjával. Közel fél évszázad távlatában
egyenesen megható azt az aprólékos, az intellektualizmust gúzsba kötő szerkesztői-igaz
gatói munkát nyomon követni, amely a Leve
lezésből előtűnik. A kötet végén gondosan
felfektetett névmutató félelmetes. névtöme
get sorol fel. Nem is a mennyiség az elriasztó,
hanem a névsor, amelynek sok köze már akkor
sem volt az irodalomhoz. Ambrus Zoltán
fáradhatatlan energiával győzte az elutasí
tást, a felvilágosítást, megnyugtatást, amelylyel gátat vetni igyekezett a dilettantiz
musnak, a sznob irodalmárkodásnak. Eköz
ben neki magának is alkalmanként az önérze
tébe vágó folyamodványokat» előterjesztése
ket kell írnia a Pékár Gyulákhoz és Wlassits
bárókhoz, hogy korábbról hozott esztétikai
nézeteit, disztingvált irodalmi ízlését az ellen
forradalmi kor viszonyai közt is megőrizze.
Diószegi András a bevezetőben helyesen
állapítja meg a levelek közvetlen és közvetett
szerepét, az előbbit a korszak irodalmi életé
vel hozva kapcsolatba, az utóbbit Ambrus
alkotó művészetével. Azzal azonban már
kevésbé lehet egyetérteni, hogy ezt a levele
zést — amelyben azért mégiscsak a közve
tettség dominál — Kazinczy ilyen irányú
munkásságához hasonlítja. Nemcsak azért,
mert egy jó évszázaddal korábban egészen
más funkciót töltött be az írók közt folyó
levelezés, hanem főleg azért, mert az itt
közzétett levelek nem módosítják alapvetően
a századfordulóról és az azt követő kéthárom évtizedről kialakult képünket. Ennek
következtében, amit Diószegi András a
levelek erényének tulajdonít, hogy ti. „Hiá
nyoznak ebből a levelezésből a . . . litterátusi
színek, a . . . filozófiai és világszemléleti
eszmefuttatásoknak más író hagyatékában
talán érdekesebb, gyakoribb megnyilatko
zásai" — ez az erény a visszájára fordul, és
inkább hiányérzetet kelt, mint kielégít.
Kordokumentumnak — bármily gazdag és
tartalmas — egysíkú. S ha fentebb a mar
kánsabb Ambrus-képet hiányoltuk, ezt sem
oldja meg kielégítően. Bírálni azt lehet, amit
kaptunk. A jelzett több ezer levélből a válo
gató mintegy félezret tett közzé. A többi a
nyilvánosság számára többé-kevésbé hozzá
férhetetlen. Kérdés: nem lehetett volna-e
a tartalom és az arány szempontjait módosí
tani. 517 levélből alig 180 származik Ambrus
tollából. Fordított arány esetében feltehetően
árnyaltabb, színesebb írói képet kaptunk
volna.
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Az egyébként igen tartalmas és igényes
bevezető több helyen csökkenti a levelek
olvasása közben támadt hiányérzetet. Dió
szegi egyaránt mérlegre teszi az embert és az
írót. Finom elemzéssel mutatja ki, hogyan
érvényesült Ambrus írói magatartásában
konzervativizmus és modernség, irodalom és
politika. A levelek végén közölt gondos jegy
zet az olvasó több irányú érdeklődését is
kielégíti. Különösen hasznos segítséget nyújt
néhány jellegtelen levél hátteréhez.

folyamatokat, tetten ér és megvilágosít,
megdöbbent és felemel.
Fábry kötete mementó, s lényege, hogy
a katonai győzelemmel a fasizmus teljes
száműzetése nem következett be. Figyelmez
tető jelek vannak a regenerálódásra, a haladó
erők, a haladó kultúra útjainak eltorlaszolá
sára, sőt a fasizmus szelleme átlényegülve
az atomnihilbe taszít, hogy a maga torz lété
ben alkalmas pillanatot nyerjen az önálló
sulásra. A leleplezés tehát időszerű, az anti
fasizmus változatlanul program.
Főidényi László
Miben van Fábry esszéinek ereje, iro
dalmi-publicisztikájának, írásmódjának titka?
reflektorfény a fasizmus természetrajzát
Fábry Zoltán: Emberek az embertelenségben. A
veszi célba s ezt kérlelhetetlen következetes
Bratislava, 1962. Szlovákiai Szépirodalmi séggel
kíséri végig, néha még az egyoldalúság
Könyvkiadó n. v. 336 1. (Megjelent a Magyar
látszatát
is vállalva. Sajátos az ellentétpárok,
Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista szinte végletesen
felrázó szembesítésének
Köztársaság közös könyvkiadási egyezményé módja. A fasizmussal,
az embertelen hata
nek keretében.)
lommal, a háborúval, az antihumánummal
szemben az egyes ember — a korát megelőző
A fasizmus nem akkor és nem azzal kez egyes ember — tiltakozik, mégis az adott
dődött, amikor az SA megszállottjai felrán történelmi szituációban és társadalmi kör
tották a csizmát, hogy a hatalmat kizáróla nyezetben az egyénileg nemegyszer elbukó
gossá tegyék, s hogy majdan ezzel tapossanak szubjektive — történelmileg és erkölcsileg —
mindig megdicsőül (kiteljesedik), mert az
végig Európán. Ez már állapot, befejezett
tény, az emlékezetes hírhedt történelmi életmű, az írói magatartás az emberi haladás
dátumot idéző 1933. A folyamat biztos jele irányát, a társadalmi fejlődés szükségszerűen
a szellemi elvonókúra, mely emberek, emberi bekövetkező tendenciáit fejezte ki.
csoportok s azután — századunk szégye
Kötete elején Fábry Zoltán megfogal
nére — népek tudatos, tervszerű szellemi el mazza írói hitvallását: „a műfaj neve: anti
sorvasztására vezetett. A haladás egyetemes fasizmus." Szokatlannak tűnhet a műfaj
emberi útjáról való tragikus, tömeges lemon fogalmának ilyen kiszélesítése. E műfaji meg
dás, a gondolkodás nélküli engedelmesség jelölés polgárjogát azonban aligha vitathat
egyenes következménye a fasiszta diktatúra juk, midőn évszázadunk világirodalmának
gátlástalan, humánumot nem ismerő tob egyik fő vonulatát kísérhetjük végig Fábry
zódása, az emberiség második világháborús művében. Nemcsak arról van szó, hogy a
katasztrófája.
goethei Weltliteratur fogalom századunkban
E megroppant korban maradtak emberek hogy nyer új, gazdagabb értelmezést. Romain
Rolland-tól Radnóti Miklósig kényszerűség
— egyes emberek — az embertelenségben,
az emberi méltóság nevében tiltakozók, a küz ből (kényszerítettségből) vagy egyáltalán
dők, akiknek egész magatartásában, gondol felismerésből az irodalom valamiféle végzetes
kodásában, az írott szóban testesült meg a nek tűnő „ellen"-tónust kapott. Csakhogy
kontinuitás, a társadalmi haladás felfelé ez az irodalom, hogy ismét egy goethei gon
ívelő tendenciája. A látók — kiket sem az dolathoz térjünk vissza, nem a terméketlen
adott (a pillanatnyi) történelmi helyzet, puszta tagadás irodalma, a tagadás magában
hordozta a termékeny igenlést; az emberi
sem saját tragikus sorsuk nem tévesztett
meg — nemcsak látták, de előbbre is hozták haladás útjainak megsejtését, a jog és egyen
az idők fordulóját, a hitleri Németország lőség, az emberi méltóság kiteljesedését, a
fasizmus bukását. Akár Adyról, Móricz
teljes, feltétel nélküli kapitulációját.
Fábry Zoltán e kötetének legkorábbról Zsigmondról, József Attiláról vagy Radnóti
származó írása sem régebbi, mint 1949, több Miklósról, a magyarság s más népek lét—
mint egy évtizeden keresztül tapadnak hozzá nemlét kérdéseiről essék szó, akár a folytono
a többiek. írásai megdöbbentően hitelesek. san érlelő Thomas Mann háborúellenességé
Kitűnő érzékkel ragadja meg a kritikus tör ről, a lángoló hazafi Garcia Lorcáról, a kér
ténelmi csomópontokat, a múlt és a jelen lelhetetlen Fucikról, a nagy történelmi di
végletes regresszióit. Az alkalom: a végered menziókat átfogó Solohovról vagy Aragonmény — népeket mozgató, vagy egyes ról, a nyugtalan, feszültségekkel teli Heming
emberek tragédiáját okozó, mindegy — ! way emberszeretetéről, bármilyen formai
Következik az író lebilincselő logikája, mely- színgazdagságban fejezzék is ki az emberiség
szavát, a vox humanát, láthatjuk, a nem
lyel a felszínről lépésről lépésre a mélybe
hatol. Felgöngyölíti az eredőket, a lényegi zeti irodalmak igazi nagyjai egyetlen gondo254

latrendszerré ötvözik a század első felének
egyetemes mondanivalóját. így lépik át a
nemzeti irodalmak saját határaikat, így
fogant az élet és irodalom egységének való
ságából Fábry Zoltánnak az a végső konklú
ziója, hogy az antifasizmus világirodalmi
műfaj lett.
Fábry Zoltán páratlan meggyőző erővel
példázza, hogy korunkban a literatura ava
tott mesterei saját eszközökkel egy s ugyan
azon emberi eszmékért küzdenek, mint nagy
forradalmár kortársaik. Fábry kötetében,
sőt egész publicisztikájában — gondoljunk
csak megelőző könyvére, a Palackpostára
-— milyen természetes összefüggésben vonul
fel az antifasizmus történetének eseménysoro
zata minden hősével együtt. Ossietzky és
Tuholsky éppúgy válnak vádlottakból vád
lókká, mint a lipcsei-per hőse, Dimitrov.
Az irodalom színvonala általában lehet
valamely közösség szellemi érettségének,
tehetségének fokmérője. Az irodalom gon
dolkodást formáló hatása, az írók és művek
sorsa azonban a politikai érettség próba
köve. Fábry Zoltán érzékletesen és követke
zetesen irányítja a figyelmet a folyamatok
«me rejtettebb rétegeibe.
A könyv második felében a krónikás
hitelességével tárja fel Fábry a fasizmus totá
lis embertelenségét. A neofasizmus jelenvaló
ságát csírájában fedi fel és számontartja.
A megdöbbentő „példatár" figyelmeztető és
emlékeztető, okulás az ébrenlétre. Joggal
állapította meg Fábry Zoltán — „ . . . a
magyar hitlerizmusra márcsak azért sincsen
mentség, mert bennünk élt, lappangott az
ellenméreg: Ady. Volt figyelmeztető példánk,
lejátszható k o t t á n k . . . " A megállapítás
idestova két évtizede lezárt történelmi kor
szakra vonatkozik. Önként adódik azonban
az analógia. Fábry a követendő példát euró
pai viszonylatokban mérte fel. A tanulság
korunkra alkalmazva is aktuális: ahol a
haladó irodalom emigrációba kényszerül, ott
a fasizmus szelleme kísért. A mondanivaló
félreérthetetlen. Fábry Zoltán nem téveszti
•el az arányokat, pontosan ismeri korunk
világirodalmi orientációját. Éppen a féltés,
a fennmaradás és az előrehaladás szenvedé
lyes vállalása ihleti őt a már felismerhető
rossz ellen. Az irodalomtörténész nem szá
míthat e műfaj keretében teljes írói, költői
portrékra. Ez Fábrynál nem program. A tu
dós pontossága, anyagismerete, filológiai lel
kiismeretessége azonban minden egyes írásá
nak aranyfedezete. A műelemzés mesteri
villanatai, a regényhősök markáns, tömör
megragadása a Móricz-pályakép remek summázatát eredményezik. Filológiailag is bizo
nyított az Ady—Móricz azonosság, s ugyan
így teljesen hitelesnek érezzük a költő Ady
és a pamfletista Karl Kraus rokonságát,
pedig micsoda műfaji távolságok választják

el őket. A magyar költészet humánumát, a
világ mondanivalót Ady Endre és József
Attila összegezik, ám a magyar irodalom világ
mondanivalója a nagy költőelődök és a kor
társak egész sorának művében él. Folytathat
nók a sort. Az elemzés fábryi módszerét
kivételes erővel példázza Péter Karvas szín
művének, az Éjféli misének, és Selma Lagerlöf: A szentélet c. regényének teljes tartalmi
és gondolati kibontása. Egész korkép tárul
fel előttünk a maga nagyságában, s másik
valóságában is, törpeségében.
Fábry műve a maga nemében példa nél
kül álló. Az ihlető a világirodalom és a népek
sorsának mély átélése, a szellem útjának köve
tése és a történelem megértése. Érthető tehát,
hogy mondanivalója sem lehet más, mint
egyetemes emberi, az értő, alkotó és tanító
jogán egyszerre.
Az utószóban Turczel Lajos méltatja
Fábry Zoltán munkásságát.
Patyi Sándor

Fitz József: A magyar könyv története
1711-ig. Bp. 1959. Magyar Helikon K. 203
1. (Fitz József—Kéki Béla: A magyar könyv
története. 1.)
Fitz József a magyar könyv történetét
mutatja be 1711-ig, a szélesebb olvasóközön
ség igényeivel számolva. Könyve ezért job
bára az eddigi tudományos eredmények
rövid összefoglaló ismertetése, s nem új vizs
gálatok, összefüggések bemutatása. Az 1526ig terjedő részt (A magyar nyomdászat,
könyvkiadás és könyvkereskedelem története I.
A mohácsi vész előtt. Bp. 1959. c. könyvében)
már részletesebben kifejtve is közreadta:
e népszerű kiadvány megfelelő fejezeteiben
az abban foglaltaknak mintegy kivonatát
adja.
A magyar reneszánsz és barokk kor nyom :
dászatának a történetét ismerteti a további
fejezetekben, s a nevesebb könyvnyomtatók,
nyomdatulajdonosok munkásságának bemu
tatása mellett, képet ad a régi nyomdászat
technikai, szervezeti felépítéséről, a könyv
értékesítés módjairól, fejlődéséről is.
A könyv periodizációját, korszak-termi
nusait azonban problematikusnak érezzük;
mintha a régebben használatos korszak
kategóriákat
alkalmazná (A
reformáció
nyomdászata, A magyar nyomdászat az ellen
reformáció idején), s nem venne tudomást az
újabb periodizációs elvekről. Nem látjuk
indokoltnak a magyar nyomdászat történe
tében 1711-et korszakhatárnak megtenni:
olyan új vonások nem jelentkeznek a század
második feléig nyomdászatunk fejlődésében
sem, melyek szükségessé tennék új korszak
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felvételét. Fitz József hivatkozik irodalom
történetírásunkra is, ahol szerinte szintén
„határsorompónak tekintették" (173. 1.) az
1711. évet; de az 1957-ben megjelent A
magyar irodalom története 1849-ig c. irodalom
történetben s azóta már nem.
Nem tudjuk elfogadni a barokk stílus
kialakulásának a feltételeiről írottakat. Fitz
József szerint a reneszánsz, ill. a reformáció
nyíltságát igyekezett letörni az állam és az
egyház s ilyen körülmények között: „A gon
dolatokat nem tanácsos szabadon kimondani.
Az üldözés rákényszeríti az írókra a körül
írásokat, a cikornyás magyarázkodást — a
barokk stílust." (81. 1.) A barokk kialakulá
sát azonban mélyebb társadalmi okok egyen
getik; a protestantizmus elleni támadás csak
egyik, de nem egyetlen kísérője az új stílus
kibontakozásának.
Tanulságos viszont, hogy az új, barokk
stílus mily általánosan terjed, nemcsak a
katolikus, de az erdélyi protestáns nyomdák
tevékenységében is. Nyomdászatunk törté
netében néhány évtizeddel korábban jelent
keznek a barokk stílus jellemző motívumai
(különösen a címlapokon), mint irodalmunk
ban, s reformátor nyomdászaink kiadványai
ban (1. a Heltai nyomda termékeit) hol rene
szánsz, hol pedig barokk köntösben látnak
napvilágot a könyvek.
A magyar nyomdászat új fellendülése c.
fejezet fölvétele nincs összhangban az előző
fejezetek jellegével, mert míg azok valóban
egy-egy időszak, korszak nyomdászatát jelez
ték, most pedig néhány évtized nyomdászi
tevékenységéről van szó, s e néhány évtized
nyomdászi munkássága szervesen beletar• tozik az előző fejezet világába, a mégoly kie
melkedő Tótfalusi Kis Miklósé is. Az ő mun
kássága sem választható el a barokk ízléstől;
kiadványainak címlapjai, tipográfiája erről
vallanak. De nincs ellentétben ezzel Mentsé
gének szenvedélyes, zaklatott előadásmódja,
egész hangvétele sem: „Publica privatis anteferenda bonis. . ."
A Mercurius Veredicus ismertetése során a
szerző nem vesz tudomást az újabb eredmé
nyekről, pedig Esze Tamás már egy évtizede
bebizonyította (A Mercurius-kérdés revízió
ja. UK, 1953.), hogy „a Mercuriusnak az
Eszterházy-féle számon és az ismert hat
nyomtatott és egy kéziratban maradt szá
mán kívül . . ." (Esze Tamás i. m. ItK, 1953.
72. 1.) több száma nem készült.
A jegyzetek között nem találunk utalást
Balázs János: Sylvester János és kora (Bp.,
1958.) c. monográfiájára vagy Varjas Béla:
A sárvár-újszigeti nyomda betűtípusai (ItK,
1958.) c. tanulmányára, pedig néhány, 1958ban megjelent írás szerepel a jegyzetek között.
Komlovszki Tibor
256

Benkő László: A szépirodalmi stílus elemzése.
Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Bp.
1962. Akadémiai K- 136 1. (Nyelvtudományi.
Értekezések, 35.)
A nyelvészet és az irodalomtudomány
határterületén néhány évtizede egyre vilá
gosabban kirajzolódik a stilisztika sajátos
problémavilága. Ez a fiatal tudományág az
irodalomtudomány köréből szakadt ki, önál
lósulása mégis nyereség az irodalomtörténész
számára is. Különös — de törvényszerű —
játéka a tudománytörténetnek, hogy míg az
új irány úttörői határozottan esztétika
ellenesek voltak, követőiknek differenciált
kutatási szempontjai, módszerei és eredmé
nyei az irodalmi elemzéshez is több segítsé
get nyújtanak a régi, esztétikai szempontú,,
normatív stilisztikánál.
Benkő László nagy gonddal megírt érte
kezése ily módon kétszeresen is érdekelheti.
az irodalomtörténészt. Egyrészt Veres Péter
életművének megközelítésében remélhet tőle
hasznos támogatást; hisz a szerző a stílus
oknyomozó vizsgálatával „az írói szándékot
irányító, az író látásmódját és láttatni
akarását végső soron kialakító gyökerekig:
az írónak a valósághoz való viszonyáig, más'
szóval az író világnézetéig" (10.1.) akar
kilátást nyitni. Másrészt ez a mű, sok részlet
tanulmány után, a modern stíluskutatás
egyik első nagy erőpróbája, az új testvér
tudomány módszereinek gyakorlati meg
valósulását, eredményeinek, sajátos gondol
kodásmódjának igazolását is ígéri.
A szerző megnyugtató alapossága, széles
körű elméleti műveltsége és sok éves kutató
munkán nyugvó biztos anyagismerete egy
csapásra megnyeri az olvasó bizalmát. Benkő'
sokat és ügyesen kérdez : szerencsés problé
mafölvetésével vallomásra bírja anyagát, s a1
sok részeredményt céltudatos fegyelemmel
összefogva valóban igyekszik egységes képet
rajzolni Veres Péter stílusáról, annak fejlő
déséről, sőt történeti helyzetéről is.
A dolgozat rövid, de sokatmondó elméleti:
alapvetéssel kezdődik. A stílus mivoltát
Bally, Marouzeau és G.uiraud nyomán hatá
rozza meg a szerző,- s a stilisztika kutatási
területéül eisősorban a nyelvi megnyilatkozá
sok expresszív vonásait, esztétikai hatását je~
iöli meg. Röviden áttekinti az irodaimi nyelv
történetének azt a szakaszát is, meiy VeresPéter életművének hátteréül szolgál, s külö
nösen a XX. századi népiesség stilisztikájának
kérdéseire, meg az irodalmi és köznyelv legújabbkori átalakulásának problémáira világít rá
Ezekből a keretekből emelkedik elénk a
tanulmány tulajdonképpeni anyaga. Először
Veres Péter szókincséről kapunk áttekintést.
A szerző statisztikai módszerekkel igyekszik
felbecsülni annak mennyiségi viszonyait::
nagyságát s alkotó; elemeinek arányait-

Különös figyelmet szentel a tájszóknak, s
arra az eredményre jut, hogy ezeknek száma
— az irodalmi nyelv egységesülő tendenciájá
val párhuzamosan — Veres Péternél 4s egyre
kevesbedik. Szerepük mégis jelentős és kifeje
zetten stilisztikai: nem szükségből (szegény
ségből), hanem céltudatosan nyúl hozzájuk az
író, egyre kevésbé azért, hogy egy sajátos
tájat felidézzen, inkább, hogy szereplőinek
társadalmi hovatartozását megjellegezze.
A szóalkotási módok közül a szerző, mint
Veres Péter stílusára legjellemzőbbet, a szó
összetételt vizsgálja részletesebben. Érdekes
fejtegetéssel végigkíséri a mellérendelő szó
szerkezetek ikerszóvá, majd összetett szóvá
forrásának folyamatát, s a rokonértelmű
szótartományokból egymáshoz simuló iker
szavak analízisében talán az egész tanulmány
legszellemesebb gondolatsorát adja elő.
Ezután a Veres Péter fölhasználta tulaj
donnevek bemutatása, majd szókincsének
szófajok („szófajták"?) szerint való áttekin
tése következik. Ezek a fejezetek is sok érde
kes megfigyelést összegeznek, kár, hogy a
szerző a szófajokfól szólva ritkábban támasz
kodik statisztikákra, inkább benyomásaira
bízza magát.
A szóképeknek, az állandósult szókapcso
latoknak s a Veres Péter stílusára olyannyira
jellemző alakzatnak, a halmozásnak vizsgá
lata a stilisztikai kutatás magasabb tájaira
vezet. A szerző itt sem elégszik meg egyszerű
fölsorolással: igyekszik fejlődésrajzot adni.
Veres Péter szóképeiről pl. megállapítja, hogy
szemmel látható átalakulásuk „a köznyelvi
népnyelvi típusokból az egyénivé, szubjek
tívvá alakulás irányát mutatja," s hogy „az
első korszakbeli tárgyilagos, szemléletességet kifejező funkció" helyett egyre inkább a
„költői szóképekre jellemző hangulatkeltéset
szolgálják (77).
A mondattani vizsgálatok sorát a mondat
szerkezetek áttekintő elemzése vezeti be.
A szerző ebből a szempontból is beállítja
Veres Pétert a népi stílus történeti összefüg
géseibe: a beszélt nyelv jogainak, irodalomba
átsugárzó formáló erejének érvényre juttató
ját rajzolva benne. De fölvázolja belső fejlő
désének útját is. Megállapítja, hogy az egy
szerűbb mondatoktól évek során a sokszoro
san összetett, laza szövésű mondatkolosszuso
kig jutott el, s ez a személyesebb, gátlástala
nabb megnyilatkozási forma ismét „az osz
tálykorlátok áttörését", „az írói hang szabad
szárnyalását" biztosító modern fejlődésről
tanúskodik (105).
'A mondatszerkezetek elemzése után a
ritmus és a zeneiség szempontjából vizsgálja
anyagát a szerző, majd megfigyeléseit a
Számadás két változatából vett szövegvari
ánsok egybevetésével igazolja. Ez az önként
kínálkozó „példatár" kiválóan alkalmas az
értekezés eredményeinek szemléletes illusz

trálására . és egyúttal összefoglaló áttekin
tésére.
A mű távolabbi tanulságait végezetül egy
Kitekintés összegezi. A szerző kifejti azt a.
nézetét, hogy a közelmúltban lejátszódott
társadalmi átalakulás következtében a nem
rég pozitív jelentőségű népi-paraszti stílus,
fokozatosan elveszti funkcióját, kiavul az
irodalomból: a népi írók válsága stilisztikai,
síkon is tükröződik, s e válság megoldása
csak nagy „kitörések", megújulások árán
remélhető.
Kritikai széljegyzeteinket csoportosítva,
hadd figyelmeztessünk elsősorban a világos;
okfejtésen át-áttörő pontatlanabb fogalma
zások veszedelmére. Ha a stíluskutató való
ban együtt akar működni az irodalomtörté
nésszel vagy -kritikussal, tisztelnie kell az ott
általános terminológiát. Benkő két alkalom
mal is vét ez ellen a kötelesség ellen. Az iro
dalomelmélet formán nemcsak nyelvi formát
ért, s így a stilisztika problematikáját semmi
képp sem a szépirodalmi művek „tartalmi és;
formai sajátosságai közt" elterülő „senki
földjére" utalja, hanem az alkotások formai
elemzéséhez kér tőle támogatást, sose feledve,,
hogy a formából mindig, minden ép elemzés
sugárkévéjében a tartalom titkai villannak elő.
Azzal is nehezen érthetünk egyet, hogy Veres
Péter mondatainak megnövekedése, föltorló
dása lírai jellegűvé tenné stílusát. Ami sze
mélyes és jellegzetesen, gátlástalanul egyéni,,
az még nem föltétlenül líra, csak akkor válik
azzá, ha személyes önelemzéssé, magába
néző, magaélvező és magakínáló magatartás
sá alakul, ha a mondanivaló másodsorba
szorul, s fontosabbá, érdekesebbé válik nála az
elbeszélő életattitüdje. így olvad líraivá pl..
Móricz epikus prózája A boldog emberben
Joó György ajkán.
A tárgyát, „hősét" s gondolatait szerető'
tanulmányírót fenyegeti a túlzások vesze
delme is. Benkő tárgyilagos stílusától idegen
nek érezzük az olyan megállapításokat, mint
hogy „Veres Péternek bámulatos memóriája
van, s nemcsak tartalmi, hanem formai be
fogadó képessége is végtelen" (87). Ugyancsak
túlságosan merésznek látszik néha egy-egy
stílussajátság társadalmi összefüggésének
nagyon konkrét meghatározása. A jelöletlen
összetett szavak köz- és irodalmi-nyelvbeli
elszaporodásának magyarázatát például ne
héz minden közvetítő okfejtés nélkül „abban
a századunk elején kezdődő nagy fordulatban"
megjelölni, „melyre egyrészt a kapitalizmusimperialista szakaszának egyre erőszakosabb
hódító-elnyomó törekvései, másrészt a szocia
lista munkásmozgalom kiterebélyesedése,.
majd hatalomra jutása és fokozatos megszi
lárdulása jellemző" (43). Annál nehezebb e
gondolatszökemlést fenntartás nélkül követ
nünk, mert köztudomású, hogy a jelöletlen
összetételek „gyors elszaporodása" nemcsak
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Ady óta folyik, hanem a nyelvújítás idejében
is megfigyelhető. (Vö.: Bárczi: A magyar nyelv
életrajza. Bp., 1963. 305.) De kissé elhamarko
dottnak látjuk az átképzeléses előadásmód
társadalmi hátterének megrajzolását is. Kor
látokat feszegető indulatot sokszor hordoz az
eTféle stílusfordulat (a Benkő idézte Tömörkény
és Móra novellában is), de ez a korlát és ez az
indulat nem az íróé, hanem a megelevenített
szereplőé. Herczeg Gyulának Benkő művében
idézett kommentárjai is érről vallanak.
A statisztikai módszerről, melyet kivált a
szókincsről szóló fejezetben sokszor és ügye
sen alkalmaz, a szerző maga is fenntartások
kal nyilatkozik (20). Helyenként azonban a
mégis ráépített, „óvatos következtetések"
is merésznek tetszenek. A szótípusok számá
nak meghatározásához például Benkő ezer
szavas szövegrészeket választ az író külön
böző műveiből. A Pályamunkásokbó\ ötlet
szerűen kiemelt másik ezerszavas szövegben
480 szótípus helyett 391-et számláltam.
A Számadás második változatában 728 helyett
egy helyen 518-at, másutt 493-at. Ezek az
ingadozások arra vallanak, hogy egy-egy
ezerszavas szöveg nem elegendő a szótípusok
reprezentatív statisztikájának összeállításá
hoz. Különösen ügyetlen gondolat ezeknek az
ezerszavas statisztikáknak alapján kimon
dani, hogy „a Veres Péter szövegeiben elő
forduló szavaknak . . . mintegy 60%-a tekint
hető típusnak" (20). Hisz a szótípusok szám
aránya a vizsgált anyag növekedésével egyre
csökken. Az első elemzett mondatban csak
nem minden szó szótípus, az ezredik szó táján
a szavak egyharmada, s a tízezredik felé
— nyílván — alig egynéhány. Egy író teljes
életművében kevés olyan szó lehet, amelyet
legalább kétszer le nem írt, a névelőkről, kötő
szavakról nem is beszélve. S ha minden szó
csak kétszer szerepel, a szótípusok arányszá
ma már csak 50%. Nehezen hihető a szótag
szám-statisztika is, mely tízezer szavas szö
vegből 4655-öt egyszótagúnak talált. Eszerint
vagy minden második szava egyszótagú
Veres Péternek, vagy nagyon rosszul sikerült
az elemzett szövegrész kiválasztása. Egy-két
villámpróba az utóbbi lehetőséget fogja
valószínűsíteni.
Apróbb elnézés akad még a műben. Em
lítsük csak azt, hogy a kötőszó szerepű hái-ot
nem különbözteti meg a vele egy alakú módo
sító szótól (70). Mentségére legyen mondva, e
hibát Terestyéni Stilisztiká\a is elköveti
(MStil. 218).
Végül hadd említsük, hogy érthető, de
mégis sajnálatos: Benkő dolgozata arányta
lanul keveset foglalkozik Veres Péter stílu
sának mondattani vonatkozásaival. Ez a
terület felderítetlenebb, de épp ily jó készültségű kutató számára sokkal több és megbíz
hatóbb eredményt is nyújthat. Meggyőződé
sünk, hogy a stílus igazi titkát, az írói szemé
258

lyiség teljesebb megmutatkozását végül mégis
a mondatalkotás bár nehezebben megközelít
hető világában kell keresnünk.
Jeleníts

István

Mint az égő fáklya, mely setétben lángol.
Szemelvények a felvilágosodás irodaimából.
Szerkesztette és a bevezetőt írta: Jancsó Ele
mér. Bukarest, 1962. Irodalmi Könyvkiadó.
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A kitűnő kolozsvári irodalomtörténész,
Jancsó Elemér munkája nyomán a közel
múltban napvilágot látott a Román Népköz
társaságban a magyar irodalmi fejlődés egy
igen jelentős korszakának, a felvilágosodás
nak elemzése és szövegválogatása. A közel két
ívre terjedő bevezető tanulmány és maga a
14 íves szöveggyűjtemény egyaránt bizo
nyítják, hogy szerzőjük, illetve szerkesztő
jük a magyar felvilágosodásnak, beleértve a
legfrissebb hazai kutatási eredményeket is,
igen^ jó ismerője.
Érdekes, sokoldalú és igen jól felépített
tanulmányban bontakozik ki előttünk egy
bonyolult kor történelmi-társadalmi-irodalmi
helyzetének képe, történelem és irodalom
egymásra hatásának, sőt a 90-es években
szinte eggyé válásának okai és jelenségei.
A korszak komplex rajzából nemcsak a fel
világosult embertípus általánosan jellemző
vonásai, hanem néhány jelentős alak (Marti
novics, Kazinczy, Batsányi) portréja is plasz
tikusan tűnik elő. Ugyancsak jó képet nye
rünk az irodalmi műfajok és az irodalmi
alkotásokat létrehozó felvilágosult gondolko
dás összefüggéséről. — A magyarországi
olvasók számára kölönösen értékesek —
mint kevésbé ismertek — azok az adatok,
amelyek az egykorú román felvilágosodás
jelenségeire hívják fel a figyelmet. Szívesen
olvastunk volna többet is Ion Piuariu Molnár,
vagy a tanulmányban megemlített más román
felvilágosítók tevékenységéről, munkáiról.
A bevezető tanulmánynak egy pontjával
vitatkoznunk kell. Nem értünk egyet azzal,
hogy a felvilágosodás első korszakát a Rá
kóczi-szabadságharc leverésétől számítja. Le
het a polgári irodalomtörténetírás e korra
vonatkozó nézeteit bírálni anélkül is, hogy
Bessenyei fellépésének fordulatot jelentő új
szerűségét elhalványítanánk. — A XVIII.
század első hét évtizede számos értéket, ha
ladó törekvést mutat fel az irodalomban, de
ha igaz is, hogy olvastak már francia felvilá
gosult írókat Bessenyei előtt is és kifejezték
egyesek elégedetlenségüket a társadalmi hely
zettel, az egyházzal kapcsolatban, a nyelvmű
velés, azaz tulajdonképpen a nemzetté válás
programja, összefonódva a felvilágosodás

kulturális és társadalmi követelményeivel,
a hetvenes évek előtt nem talált és nem is
találhatott megfelelő talajra. Mikes Kelemen
nek a Rákóczi haláláról szóló három levele
— amelyeket a szöveggyűjteményi részben
közöl a szerkesztő — nem győzi meg az olva
sót arról, hogy a kitűnő prózaírónak a felvilá
gosodás jegyében születtek volna munkái, de
az a két oldalnyi szöveg sem támasztja alá a
bevezető tanulmány tételét, amely Bod Péter
Önéletírásából e könyvben olvasható. Jancsó
Elemér szerint pedig nyilván ezek a legjellem
zőbb, megállapítását igazolni hivatott szöveg
részek. — Közelebb járunk az igazsághoz, ha
a felvilágosodás eszméinek befogadására elő
készítő, semmint felvilágosult irodalomról
beszélünk a XVIII. század hetvenes évei előtt.
A kiadvány — egészében — ezt is sugal
mazza, mert a már említetteken kívül 1772
«lőttről csak Hermányi Dienes József Nagyenyedi Demokritusából találunk mintegy négy
oldalnyi részletet és azután Bessenyei György
árasai következnek már.
A szemelvények összeválogatásáról szól
va: el kell fogadnunk a szerkesztő szempont
jait, amelyeket a Jegyzetekben összegez.
Azt a célt, hogy „elsősorban a társadalom
bírálatot s a korszak sajátságos felvilágosítói
törekvéseit (antiklerikalizmus, racionalista
szemlélet, materialista tendenciák, nyelvmű
velés stb.) tükröző műveket" közöljön, in
dokoltnak és általában el értnek is tekinthet
jük. Kétségtelen, hogy irodalmunknak erről
a már gazdagnak mondható korszakáról az
adott keretek között teljesebb képet nem
igen lehetett volna adni. Csupán néhány ki
sebb észrevételt tennénk. A könyv címe idé
zet Batsányi A magyar író című verséből.
Ennek feltétlenül helyet kellett volna kapnia
a válogatásban még akkor is, ha a tanulmány
utal is rá két sor erejéig. A cím sugalmazta
szellemmel rokon Csokonai Tempeföi\e. Egy
kis részlet legalább ide kívánkozott volna
belőle, annál is inkább, mert — mint a Jegy
zetekben olvassuk — nemcsak Csokonai,

hanem e kötetben szereplő több más író
művei is jelentek meg a Román Népköztár
saságban külön kötetben, tehát indokolatlan,
hogy Bessenyei, Batsányi, Kármán, Kazinczy
mind több helyet kaptak, mint a korszak leg
nagyobb költője.' — Hiányérzetünk támad a
Barcsay Ábrahámtól közölt művek láttán is.
A tanulmányban Jancsó Elemér felhívja
figyelmünket arra, hogy Barcsay „aki több
versében ír rokonszenvvel a román népi
életről, 1793-ban azt írja, hogy a román töme
gek, akik kétszeres elnyomás alatt élnek,
nagy figyelemmel kísérik a francia forradalom
eseményeit." Kár, hogy ezekből a Barcsayszövegekből nem ad ízelítőt a könyv. — A
felvilágosodás korának antiklerikalizmusával
igén alaposan és szerepének megfelelő súllyal
foglalkozik a tanulmány. Egy-két verset
ebből a témakörből a közölteken kívül is még
szívesen láttunk volna (pl. Batsányi: Bosszús
tűnődés a vakító szenteskedőkre, vagy Révai
Miklós: A papi üldözésről). Nyugodtan elhagy
ható lenne viszont Bölöni Farkas Sándor
Napló 1835—36-ból című szövege, hiszen
bármily érdekes és jellemző is írása és bár
mily kiemelkedő szerepet játszott is ő az
erdélyi haladó mozgalmakban, 1835—36
eseményei már egy más korszak problemati
káját jelentik, ismertetésük-idézésük sem
miképpen sem ebbe a szemelvénygyűjte
ménybe kívánkozik.
A tanulmány értékes elemzéseit és a
lényegében sikeres szöveggyűjteményt a szer
kesztő igen hasznos jegyzetekkel egészíti ki.
Minden egyes szerzőről közli a legfontosabb
életrajzi adatokat, megjelölve helyüket az
irodalmi fejlődésben, esetleges szerepüket a
társadalmi harcokban és mint a nagyközönség
számára közölt kiadvány esetében ez ugyan
csak helyes és szükséges, az idegen tulajdonés közneveket is betűrendbe szedve meg
felelő magyarázatokkal, fordításokkal teszi
hozzáférhetővé.
Tamás Anna
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