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W É B E R ANTAL : A MAGYAR REGÉNY K E Z D E T E I 

(Irodalomtörténeti Könyvtár 5. sz.) 

Művek, tervek bizonyít ják, hogy az iro-
dalomtudomány elmélyülésének és friss len-
dületének lehetünk tanúi . Ma már nemcsak 
az íróegyéniségek portréi jelentik az iroda-
lomtörténetet ; egyre mélyebben hatol bele 
a ku ta tás az irodalom organizmusába, ame-
lyet átszőnek és formálnak a csoportosulások, 
kapcsolatok, ízlésirányok, a hagyományozó-
dás, az eszmei-esztétikai folyamatok, a tár-
sadalmi-politikai küzdelmek. A tematika 
bővülése már önmagában jelzi a szemlélet 
horizontjának bővülését. Oly bonyolult kér-
désekkel, oly váratlan meglepetésekkel szol-
gál ez a „portrékon-túl i" övezet, hogy elmé-
lyültebb elemzésre kényszeríti azt , aki ha tá-
raihoz közelít. 

Wéber Antal könyve szintén e friss lendü-
let terméke. Fokozot tabb érdeklődésre t a r t -
hat számot már csak azért is, mert első mar-
xista műfaj tör ténet i szintézisünket a lkot ta 
meg. Olyan feladatot oldott meg, amely egy-
aránt feltételezi az előrehaladott részletkuta-
tásokat és a műfajelméleti kérdések tisztá-
zottságát . Mert történeti és elméleti szem-
pontból egyaránt jelentős az ilyen vállalko-
zás, hiszen a műfa j tör téne t ta lán „legirodal-
mibb" övezete az irodalomtörténetnek. I t t 
lehet leginkább tet tenérni a fejlődés kettős 
komponensét: a külső (politikai,társadalmi, 
szellemi) hatások formáló erejét és a belső, 
hagyományozódóelemek (motívumok,formák, 
szerkezeti és műfaj i t ípusok stb.) továbbélé-
sét, funkcióját . Gondolhatnánk arra is: ez a 
monográfia-típus .ad legtágabb lehetőséget, 
hogy a műalkotásokkal párhuzamosan fel-
t á r juk a kor esztétikai gondolkodását, tehát 
a műfaj ja l kapcsolatos elvi anyagot . Feles-
leges bizonygatni e párhuzamosság hasz-
nát , hiszen így lehet igazán átvilágítani a 
műfa j ra ható szellemi atmoszférát . Nálunk 
nemcsak társadalmi akadályokkal, nemcsak 
a lírai és verses epikai formák egyeduralmá-
val kellett megküzdenie az alakuló regény-
nek, hanem már első lépéseit kísérte az er-
kölcs és az esztétika gyanakvása. A többi, 
viruló műfa jnak egyfaj ta pat inája volt már 
a múlt század elején. Bevett , elismert tagjai 

voltak a költészet „ fennköl t" birodalmának,, 
s az emberi szellem nagy értékeinek tekin-
te t ték őket. A regényt a profán laikusnak 
kijáró bizalmatlanság fogadta; az erkölcsi 
lazaságot társ í to t ták hozzá, amely sikamlós 
t á jakra ragadja a gyanútlan olvasót. Nem-
csak az 1806-os terjesztési tilalomra gondol 
lünk, hanem arra, hogy Irving, Cooper, Scott , 
Goethe dicsőítése mellett Bajza is emlegette 
a műfajhoz tapadó „lelki bujká lódás t" , s 
Keménynek még a Bach-korszak elején is 
védenie kellett a regényt, mert néha az 
erkölcstelenség, a felelőtlen cinizmus műfor-
májakén t emlegették. Kiegészíti a képet az 
esztétika tanácstalansága. Bajza tanulmánya 
(A regény-költészetről) ugyan alapos, a m ű f a j 
elméleti adoptációját célzó törekvés, s Szon-
tagh Gusztáv is egyenértékűnek ta r to t t a a 
regényt a drámával , ám még az 50-es évek-
ben is „szabálytalan a lakú" , „nem tisztán 
költői" zsánerként emlegették, s a művé-
szet és a riportszerű korrajz határán álló 
műformának tekintet ték. 

Wéber monográfiája nemcsak műfaj i szem-
pontból jelentős, — eredményei is számotte-
vőek. Szerencsésen egyesül benne a koncep-
ciózus látásmód és az esztétikai igényességre 
valló részletelemzések gazdagsága. Magabiz-
tos nagyvonalúsággal tá jékozódot t a szerző 
a problematikus értékű írások rengetegében, 
mert megalapozott elveit mély históriai érzék 
árnyalja . Könyve á tmenet a könnyed, ötlet-
gazdag esszé és a nehézkesebb, de rendszeres 
irodalomtörténeti szintézis között. Egyformán 
őrizkedett a csillámló paradoxonoktól és a 
terhelő, adathalmazra építő dokumentációtól. 
Azért is eredményes e forma, mert jórészt 
már fel tár t anyagot kellett rendszerezni. 
A pozitivista- és összehasonlító irodalomtör-
ténetnek kedvelt témája volt a magyar 
regény kialakulása, Császár Elemér és Sziny-
nyei Ferenc pedig az összegezéssel is kísér-
letezett már. Tud juk , az irányzat hatásku-
tató szenvedélye gyakran vezetett zsákut-
cákba; legtöbbször elhanyagolta a művet , 
mert inkább az alkotás létrejöttének körül-
ményei izgatták, — mégis sok anyagot hal-
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mozott fel, s eredményei előmunkálatai vol-
tak a marxista szintézisnek. Ilyen viszonyok 
között csak szerencsés lehet az átfogó kon-
cepciók érvényesítése, az anyag elvi, eszté-
tikai problémáinak előtérbe helyezése. Bát-
ran érvényesíthette tehát Wéber erős rend-
szerező és általánosító haj lamát . Igaz, műve 
olykor a tények fölött lebeg, néha csak vég-
eredményét adja kutatásainak, ám ekkor 
sem az elvek kétségességét érezzük, csupán 
látni szeretnénk a bizonyítást, az általáno-
sítást szülő tényanyagot is. 

Közismert megállapítás, hogy a magyar 
regény megkésett műfa j , mert sokáig hiá-
nyoztak érlelődésének társadalmi, szellemi 
feltételei. Jelenleg azonban inkább a követ-
kezmény érdekel bennünket : amikor a XVIII . 
század utolsó harmadában itthon is meghono-
sították a gyatra fordításokat és utánzásokat 
egyszerre áradtak be hozzánk az antik regény 
immár korszerűtlen változatai , a modern re-
génnyel ellentétes úton járó típusok (rémregé-
nyek, kalandor-regények, kísérteties és rabló-
históriák, a modernizált lovagregények stb.), 
a szentimentális regény vagy a XVIII . századi 
angol „ román" magyarításai (Szekér: Ma-
gyar Robinson). Mindent befogadott a hagyo-
mánytalanság légüres tere. Komoly iroda-
lomtörténeti és elméleti felkészültséget kíván, 
hogy elválaszthassuk a fejlődés fő sodrát 
képező típusoktól a kitérők, a zsákutcák 
műformáit . E kusza, zavaros s túlnyomó-
részt színvonaltalan periódusnál kell megkez-
deni a döntő kérdések nyomozását: hogyan 
ülepedett le a műfaj i „arché", hogyan válasz-
tódtak ki az emelkedést jelző típusok, álta-
lában: milyen erők működtek össze az Abafi 
magaslatának létrehozásában? 

Átvet te Wéber szépprózánk fejlődésének 
korszakolását, de ú j nézőpontok alapján 
igyekezett átvilágítani az egyes perióduso-
kat . Eredményeit azokban a fejezetekben 
érezzük legszilárdabbnak, amelyek a kísér-
letezés 1818-ig tar tó szakaszát boncolják. 
A műfajelméletek tarka tömegéből a már 
Császár által is vallott álláspontot fogadta 
el: a modern regény nem az antik folytatása, 
hanem egy „irodalomalat t i" formából, a 
„spanyol eredetű pikareszk románból fejlő-
döt t k i" . Elsősorban a XVIII . századi francia 
és angol regény igazolja a felfogást, s Wéber 
hivatkozott is Baker: The History of Eng-
lish Novel című munkájának tanulságaira. 
Voltaképpen két rokon elmélet lényegét hite-
lesítik az irodalomtörténeti tények, bár 
mindkettőben adva van a gondolat végletes 
túlfeszítéséből fakadó egyoldalúság. Egyik 
az orosz formalista esztétikus, Sklovszky 
nevéhez fűződik. Szerinte az ismert irodalmi 
műfajok az irodalomalatti formák felemel-
kedése és adoptációja során alakultak ki. 
Ebből vonta el Sklovszky a művészetek 
rebarbarjzációjának pejoratív gondolatát. A 
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másik — rokon elmélet képviselője André 
Jolies; a bonyolult irodalmi formákat a pri-
mitív, elemi formákból származtat ta , s a 
folklór tanulságai alapján kilenc műfaj i őstí-
pust különböztetet t meg. Helyesen fejtegeti 
Wéber, hogy sok tényező segítette a pika-
reszk felemelkedését. Többek között a regény 
is másodlagos műfa j volt a XVIII . századig; az 
ünnepélyes, fennkölt feudális ízlés nem fo-
gadta be hétköznapi témáit és „szabály-
t a l an" műformájá t . 

A magyar irodalomtörténet persze nem 
sokat kamatoz ta tha t a klasszikus fejlődés 
képletéből. Elsősorban azért, mert nálunk 
nem alakult ki az a realista jellegű, pikareszk 
gyökeret muta tó széppróza, amelyet pl. Fiel-
ding Tom Jones-a képvisel az angol iroda-
lomban. A magyar fejlődés a 18. század végé-
nek összetorlódott regényfajtáiból indult ki, 
s nehezen ki tapintható folytonossággal veze-
te t t el az első nagysikerű romantikus alko-
táshoz, az Abafi-hoz. S nem kétséges, hogy 
az Abafi műformája inkább kapcsolódik a 
romantikához, mint a már félévszázados 
magyar próza jórészt csak irodalomtörténeti 
értékeket felmutató hagyományához. Ez a 
helyzet csábította korábbi inonográfusainkat 
arra, hogy túl mostohán bánjanak az 1818 
előtti kísérletezés időszakával. Nem keresték 
a folytonosságot, s rövid summázást adtak 
csupán a kezdetekről. Szinnyei pl. ezzel a 
meghökkentő mondattal exponálta könyvét : 
„Novella- és regényirodalmunk 1818-ban kez-
dődik . . . " s furcsa paradoxonnal „önálló 
Werther-utánzat"-nak nevezte még a Fanni 
hagyományai-t . Császár Elemér tüzetesen 
boncolgatta e korszakot, de inkább a műfaj i 
típusok elhatárolására törekedett , s így sta-
tikus képet rajzolt az irodalmi folyamatok 
ábrázolása helyett . 

Wéber a káosz kristályosodási pont ja i t 
kereste. Megmutat ta , hogyan dereng fel a 
selejtes művekben is a korszak két nagy 
vezéreszméje: a felvilágosodás és a nyelv-
művelés. Programmá vált a műfajok honosí-
tása, szélesebb szellemi horizontokat nyitot t 
meg az aufklérizmus, s a regényben is ineg-
megcsillant a nyelvi polgárosodás (1. Kazin-
czy Bácsmegyey-jének hatását) . Felvázolta 
a kezdeti kor műfaj i tipológiáját, de elődei-
vel ellentétben a fejlődes elve vezette. Asze-
rint rangsorolta a műveket, hogy mennyire 
közelítették meg a modern regény ideáltípu-
sát, hogy a továbbhaladásnak milyen lehető-
ségei vibráltak bennük. Csak emeli fejtege-
téseinek értékét a folytonosság kérdésében 
tanúsí tot t körültekintő, óvatos állásfoglalása. 

Már itt kibontakozik az a koncepció, amely 
fő ágát alkotja a monográfia fejlődésképlete-
nek. A magyar életanyag jelentkezését figyel-
te Wéber, s Arany János nyomán határozta 
meg az eredetiség fogalmát. „Az életfordula-
tok — írja —, tehát a hazai életanyag és az 



ebből fakadó költői megoldások harmóniája 
alkot ja azt a fordula to t" , ahol az utánzásból 
az eredetiség övezetébe lép á t az író. A kísér-
letezés korának elemzésénél igen előnyös ez 
az aspektus. Mindenekelőtt igazolja, hogy a 
szűkös, patriarchális, provinciális magyar 
életforma jelentette a fejlődés legkomolyabb 
gá t já t . Egyút ta l megvilágosodnak az egykori 
fordítások-utánzások szerény értékei, hiszen 
hozzájárultak a formai készségek meghono-
sításához, a stíluskiképzéshez, s a „magyarí-
t á sok" magukba szívtak valamit a hazai 
életanyagból is. Végül: magyarázni tud ja 
Wéber a várat lanul magas szintre emelkedő 
szentimentális regényt (Fanni hagyományai), 
mer t igazi életanyagát a feudalizmus elleni 
érzelmi t i l takozásban lát ja . 

A későbbi korok fejlődésrajza nem éri utói 
az első szakasz színvonalát. Eredményekben 
ez a rész sein szűkölködik, de a fő folyamatok 
ábrázolásánál sikeresebbnek érezzük a rész-
leteket: egyes írók vagy művek elemzését. 
Űjszerű s hiteles portrét kapunk pl. Fáy 
Andrásról. Igazságot szolgáltatott Wéber 
Gaál Szirmay Iloná-jának. (Mikszáth is szót 
emelt érdekeben.) Avato t tan boncolja, hogy 
a kor több szépprózai törekvése fonódott 
össze a regényben: a „vérgőzös" történeti 
novellák motívumai mellett megtalá lhat juk 
benne a Fáy—Kisfaludy-féle humoros beszé-
Jyek hangvételét, az életképirodalom sajátos-
ságait és a megélénkülő népies érdeklődést. 
Több szempontból is eredményes a .Jósika-
fejezet. Az író sikerének okait ku ta tva fel-
vázolja a romantikus hatásformákat , elemzi 
a környezetrajzot és Jósika leggyakoribb 
motívumait . Jól lát ja, hogy regényei nem 
egységesek. Csak az Abafi és A csehek 
Magyarországon képviseli a modern törté-
neti regény t ípusát , emellett azonban olyan 
oldalági hajtásokkal találkozunk, mint a 
történeti kalandregény (Zólyomi), s a „fik-
tív elemekkel regényesített történeti élet-
r a j z " (Az utolsó Báthory, Zrínyi a költő, 

Jós ika István). Tud ú ja t mondani még Eöt-
vös Karthauzi-járói is, pedig meglehetősen 
„ki í r t " témáról van szó. Okos megjegyzése-
ket olvashatunk a mű aforizmaszerű gondo-
latairól, s biztos kézzel mu ta t rá az alapprob-
lémára: romantikus válsághangulat szólal 
meg szentimentális regénystruktúrában. S 
még valamit : Wéber monográfiája mond leg-
többet a 40-es évek életképirodalmának elvi-
irodalomtörténeti problémáiról. 

Ha a fejlődésrajzot vizsgáljuk, azonnal 
feltűnik, hogy a szintézis akkor vált iga-
zán vázlatossá, amikor már van modern 
értelemben ve t t regény. A viszonylag teljes 
Jósika-fejezet mellett csak a Karthauzi- t 
elemzi Wéber, s a társadalmi témák típusai-
nak áttekintése után az elbeszélésekkel és az 
úgynevezett életképirodalommal foglalkozik. 
Az 1814 és 1836 közötti szakasz viszont 

arányeltolódással fenyeget. Az eredetiség 
szempontja kalauzolta itt is a szerzőt, de 
most módot adot t arra , hogy túlhangsúlyozza 
az anekdotikus témák és zsáneralakok szere-
pét (1. Fáy és Kisfaludy humoros novelláit). 
A nagy, eredeti regénykompozíciók előtt 
ugyanis bennük jelentkezett a magyar élet-
anyag. A humoros novellákban a nagy tár-
sadalmi epika anyagát lá t ja halmozódni, s 
Fáy Bélteky ház-án át a Karthauzi és A falu 
jegyzője felé vezető fejlődésvonalakat sejtet . 
Szembeállítja tehát a humoros, szatirikus 
novellákat a romantikával , s a realizmus 
előjátékának fogja fel őket. „Egyes irodalmi 
alakok megrajzolásával — írja — reális t ípu-
sok megteremtése felé m u t a t n a k . " Majd ké-
sőbb: „a humoros, bíráló, szatirikus jellegű 
témák jellegüknél fogva kívül állnak a roman-
tikus ábrázolási módszer lehetőségein. (Eze-
ket összeötvözni csak olyan kivételes tehet-
ség volt képes, mint Byron) ." 

Idézetünk zárójeles része is jelzi, hogy a 
romantikától nem feltétlenül idegenek az 
ilyen típusok. Túlzás kizárólag a nagy ér-
zelmi kirobbanások, a végletes szenvedélyek, 
a pátosz, az ünnepélyesség irányzatának tar-
tani a romantikát . Megtalálhatók abban a 
zsáneralakok, a különös, gyakran groteszkbe 
áthaj ló figurák, az irónia és az önirónia, sőt 
még a humor is. Vörösmarty nemcsak Eté-
ket , Zalánokat és Csongorokat ábrázolt; ő 
formálta meg Gábor diákot vagy éppen Rö-
högi Jánost és Lőcsláb Jakabot . Ivanhoe 
szereplőgárdájában helyet kap Gurt , Wamba 
és az „á j t a to s" remete is. Még nagyobb 
számban bukkannak majd fel e zsáneralakok 
Jókainál. A példák eléggé igazolják, hogy e 
típusok nem állnak kívül a romantikus ábrá-
zolásmód lehetőségein, hogy a különös, a 
groteszk, az anekdotikusan kihegyezett hely-
zet jól összefér a kivételes szituációk kedve-
lésével vagy a Victor Hugo-féle ellentétek 
elméletével. Közismert az is, hogy a magyar 
romantika elméletben és a költői gyakorlat-
ban egyaránt igyekezett elismertetni az esz-
tét ikum nemzeti, népi jegyeit, a helyi színe-
zettséget. Kár tehá t e romantikus foganta-
tatású novellákat szembeállítani szülőany-
jukkal, mégha akadnak is bennük reális ele-
mek. 

Kérdéses az is: van-e valóságos kapcsolat 
az átmeneti kor anekdotizáló vígnovellája s 
a 40-es évek kritikai és forradalmi realizmusa 
közöt t? Inkább tagadó válasz kívánkoznék, 
hiszen Petőfi, Arany, Eötvös nem anekdoti-
zál; művészetük inkább az anekdota ellené-
ben bontakozot t ki. Nem anekdotizál a Bach-
korszak két realista jellegű prózaírója: Ke-
mény és Gyulai Pál sem. Az anekdota a 
kisebb műfajokban élt tovább vagy a roman-
tikus prózába nőtt bele (Jókai anekdotiz-
musa). Elvi téren Wéber is azt vallja, hogy 
a realizmussal együtt jár „az anekdotikus 
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szerkesztés leküzdése, a re j te t t , tréfás-gú-
nyos célzatok magas színvonalú általánosí-
t á sa" . A tények tehá t azt mu ta t j ák , hogy a 
zsáner- és anekdotikus realizmus a roman-
tika gazdag spektrumát színezi, esetleg a rea-
lizmus kisebb műfajaival tar t kapcsolatot, 
de nincsenek benne olyan lehetőségek, ame-
lyek a realista regény széles műfaj i keretei 
felé muta tnának . Fikt ív koncepció érdeké-
ben növelte tehát meg Wéber, Fáy és Kisfa-
ludy novelláinak történeti szerepet. 

Felfogásának további következménye: hát-
térbe szorul a történeti epika, s nem vizs-
gálja a kölcsönhatást a társadalmi és törté-
neti t émájú széppróza között . Nem készíti 
elő eléggé az Abafi megjelenését, mert a 
nagy társadalmi kompozíció felé vezeti az 
olvasót. Igyekezett ugyan áthidalni e törést, 
hiszen Jósika fellépése előtt tárgyalja a tör-
ténetszemlélet kialakulását , de a feloldás 
nem vezetett kellő sikerre. Mindenekelőtt 
azért , mert a felvilágosodás nézeteinek ki-
tűnő elemzése után nem fogta eléggé össze a 
reformkorban ható szellemi erőket, s nem is 
t á r t a fel teljesen az egymást keresztező hul-
lámokat . Részletesen szól a nemesi naciona-
lizmusról és az organikus fejlődésfelfogásról, 
beszél a kor szellemiségéről, de nem vizs-
gálja az irodalmunkban évszázadok óta ható 
morális történetszemléletet. Arra a koncep-
cióra gondolunk, amelyet a Kar thauzi Név-
telen alkalmazott először: a történeti kataszt-
rófákat erkölcsi bomlás előzi meg, s a tragé-
dia isteni csapásként szakad rá a nemzetekre. 
Ismeretes, hogy milyen mélyen ha to t ta á t e 
szemlélet a reformáció irodalmát, s gyakran 
fonódott össze a világvég várással. Persze 
módosulva (hiszen a felvilágosodás után va-
gyunk), de áthúzódot t a 19. századba is. 
Visszacsendül Berzsenyi Magyarokhoz című 
költeményének híres soraiban („így minden 
ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs ...") 
vagy a Himnusz ismert s t rófájában („Hajh , 
de bűneink m i a t t . . . ") A Zrínyi-féle „csak 
jobbítsuk meg magunka t " — elve élt itt 
tovább, s bizonyára ha to t t pl. Jósikára. Gon-
doljunk csak az Abafi Toldalék-ában vagy a 
Csehek előszavában kifej tet t erkölcsi célki-
tűzéseire. A nemesség regenerálódásának gon-
dolata sem független a hagyományos mora-
lizmustól, s ú j arcot, ú j szinezettséget nyer 
majd a szemlélet a romantikus lelki válsá-
gokban. 

Kimaradt Wéber fejtegetéseiből a múlt 
század első felének egyik legfontosabb szel-
lemi ténye: a hegeli dialektika történetszem-
léletet formáló hatása. Mead professzor pl. 
forradalmasító szerepet tu la jdoní t e filozó-
fiának, mert á ta lakí tot ta a társadalmi formák 
és intézmények szemléletét: „Hegel arra vál-
lalkozott — s túlnyomórészt sikerült is 
neki —, hogy megmutassa: az intézmények 
a társadalmi folyamatban keletkeztek. E fo-

lyamat maga hozza őket létre. Nyilvánvaló,, 
így ú j nézőpontot kap tunk , amelyből értel-
mezni, megérteni és bírálni t u d j u k az intéz-
ményeket. Visszanyomozhatjuk tör ténetüket , 
l á t juk , hogyan alakulnak ki a partikuláris 
helyzetekben, észrevesszük, hogy eszméket 
képviselnek, hogy különböző szituációkban 
más-más formát vesznek fel ." 

Tudjuk jól, teljesen fel tárat lan kérdésről 
van szó, s magyar visszhangja rendkívül ne-
hezen fogható meg. Inkább csak negatív — 
tagadó, elutasító hangokról t udunk : az 1836-
40 közötti Hegel-pörröl (Szontagh Gusztáv 
elnevezése) vagy A falu jegyzőjé-ben olvas-
ható gúnyos, Hegel-ellenes megjegyzésekről. 
Közvetlen hatásról tehát aligha lehet szó, de 
közvetettről talán igen. Az 1840-es évek ele-
jén mindenesetre már másod-, sőt harmadvo-
nalba szorult vissza az organikus fejlődés 
eszméje, s a politikailag nagyobb ranggal 
bíró csoportok más nézőpontokat képvisel-
tek. A mul ta t vagy az intézményeket bon-
coló írásokból olyasféle szemlélet bontakozik 
ki, amely Hegel eszméinek popularizációjára 
vall. Valamilyen úton-módon „közérzület té" 
kellett válni Hegel gondolatainak. Közvetí tő 
közegeken á t , talán éppen az európai libera-
lizmus szemléletén á t érkezett el hozzánk is 
a társadalmi formák, az államberendezkedés 
új , fejlődéselvű vizsgálata. Az ú j f a j t a oknyo-
mozás ivódhatot t így bele a kor látásmód-
jába, s a realista történetszemlélet pozícióit 
erősíthette. Megoldásra váró kérdés, hogy 
van-e e folyamatnak szerepe regényeink fej-
lődésében? Eötvös röpiratai és A falu jegy-
zője mintha rokonságról tanúskodnának. A 
történetszemlélet amúgysem korlátozható a 
mult szemléletére, hiszen a történés jelenig 
elható folyamat. További kutatásokra van 
szükség e problémakör megnyugtató tisztá-
zása érdekében. 

Ám akárhogy, akármilyen teljességgel t á r -
juk fel a reformkor történetszemléletének 
rétegeit, még nem magyaráztuk meg, hogy 
miért a romantikus történeti regény vi t te vég-
leges diadalra a műfa j ügyét. A fejlődésrajz 
további hiánya, hogy adós marad t azoknak 
a műfajformáló tényezőknek az összegezésé-
vel, amelyeket a romantika sugárzott ki. In-
kább a Seott-hatás kérdésében kezdett per-
ú j í tás t , pedig hasznos lett volna, ha elemzé-
sekkel igazolja a különböző műnemek egy-
másra hatását és beolvadását a regénybe. 
Uta l t ugyan arra , hogy az Abafi vívmányai 
ot t érlelődtek a reformkor l írájában, Vörös-
mar ty verses epikájában és Kisfaludy Károly 
regéiben, de tüzetesebb elemzésre lett volna 
szükség, hiszen a romantikus esztétika alap-
kövét érintet te i t t . Friedrich Schlegel híres 
programcikke szerint a „romant ikus költé-
szet progresszív, egyetemes poézis. Rendel-
tetése nemcsak az, hogy a költészet összes 
elválasztott műfa já t ú j raegyenes í t se . . . Szán-

.202 



déka és hivatása, hogy költészetet és prózát, 
lángészt és kri t ikát , műköltészetet és termé-
szeti költészetet is hol keverjen, hol össze-
olvasszon". 

Nyilvánvaló, hogy a „szabályta lan" re-
gény lehetővé te t te a tudatos beolvasztó tö-
rekvéseket, s ezek még tovább lazították az 
amúgyis szabados műformát . Közhely ma 
már , hogy eluralkodott a líra a romantika 
objektív műfaja iban, hogy Vörösmarty drá-
mai formában írta a Kincskeresők párbeszé-
deit, hogy Kemény Gyulai Pál- jában találha-
tunk verses- és drámai betéteket , napló és 
levélformát a hagyományos elbeszélő közlés 
mellett . Nálunk mégis periférikus és egyedi a 
technika i lyenfajta fellazítása, mer t inkább 
az eszmei és tematikai összeolvadás jelzi a 
fejlődés fősodrát. A romantikus program ép-
pen azt segítette elő, hogy a regény is meg-
szólaltassa a líra és a verses epika reform-
eszméit, azaz a kor főbb társadalmi és politi-
kai problémáit. Fontos az a motívumkészlet 
is, amelyet készen talált szépprózánk a ro-
mant ikában. Ha találunk is utalásokat e fej-
lődésre Wéber monográfiájában, hiányzik be-
lőle az igazolás s a folyamat precizitása. 

Végezetül azt az eredményt kell hangsú-
lyoznunk, amely szinte csak mellékterméke, 
de szükségszerű mellékterméke a tanulmány-
nak. Messze vagyunk még at tól , hogy lezárt 
marxista regényelmélet kalauzolja a kuta tás t . 
Az irodalomtörténet előtte jár az elméletírás-
nak, s magának kell áthidalnia az.elvek hiá-
nyát . Wéber ugyan csak a szépirodalmi 
anyagra korlátozta tá rgyát , hiszen még a 
korabeli regénykrit ikát sem vizsgálta, mégis 
sok ú j elméleti meggondolás ú t j á t egyengette. 

Nem szólunk az olyan periférikus, bár rend-
kívül finom megfigyeléseiről, mint pl. a sza-
tíra és humor elválasztása, hiszen műve első-
sorban a regény problémakörére van koncent-
rálva. Átvi t t a köztudatba egy sereg műfa j i 
vál tozatot , s szinte a regény tipológiájának 
körvonalai bontakoznak ki az irodalomtörté-
neti anyagból. Elhatárolta az egyes irányza-
tok műformáit , de éber figyelemmel vizs-
gálta a műfaj i kereszteződéseket, az ú j társa-
dalmi viszonyok között felbukkanó, ú j t a r -
talmakat hordozó hagyományos formákat . 
Különböző szerkezettípusokat ismertetet t , 
mot ívumokat határol t el, á l talában: ösztön-
zőleg járult hozzá a regényforma poétikai 
eszközeinek tisztázásához. Gondolatokat éb-
reszt még ott is, ahol kiegészítésre szorulnak 
eredményei. A történetszemléletről szóló feje-
zet ismét rá i rányí t ja a ku ta tás figyelmét erre 
a fontos elvi kérdésre, s szinte buj togat , hogy 
újra átgondoljuk annak az osztályozásnak az 
értelmét, amely történeti és társadalmi fa jok-
ra osztja a regényt, hogy alaposabban vizs-
gáljuk meg a történetiség, a történeti hűség 
kérdését, a történeti epika specifikumát. 

Csak elismeréssel gondolhatunk Wéber tel-
jesítményére, hiszen indulásakor vállalkozott 
olyan feladatra, amelyre legfeljebb a delelő-
höz érkezett pályák merészkednek. Kész ered-
mények és ösztönző távlatnyi tások egysége 
dicséri monográfiáját . S e "tényen semmit 
sem vál toztat , hogy i t t -ot t továbbfejleszten-
dőnek érezzük megoldásait. Semmit sem vál-
toz ta t , mert nem a hibátlan teljesítmény a 
legnagyobb teljesítmény. 

Kovács Kálmán 

JÁN M l S l A N I K — E C K H A R D T SÁNDOR — KLANICZAY TIBOR 

BALASSI BÄLINT SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁJA 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1959; 207 1. (Irodalomtörténeti Füzetek 25. sz.) 

A felszabadulás utáni régi magyar iroda-
lomtörténeti kutatások méltán legjelentősebb 
filológiai leleménye a Fanchali Jób-kódex 
1958-ban tör tént "felfedezése. A Bécsi Egye-
temi Könyvtá rban őrzött kódex teljes szöve-
gében megőrizte Balassi elkallódottnak hitt 
d r ámá já t , néhány szerelmes énekének az eddi-
gieknél korábbi másolatát , t ízegynéhány 
egyéb szerelmes verset, valamint (ismeretlen 
szerzőtől) egy balladai hangulatú Pajkos ének-
et a XVI. század negyvenes éveiből. S ez csak 
a kódex magyar nyelvű része, a lelemény 
szlovák nyelvű verses anyaga a szlovák iro-
dalomtörténet számára szenzáció, hiszen eb-
ből a kézzel írott könyvből kerültek elő első 
ízben szlovák nyelvű szerelmes versek a XVI. 
századból. Maga a kódex is a szlovák iroda-
lom régi emlékei után kuta tó J á n Misianik 
szerencsés lelete. 

Az Irodalomtörténeti Füzetek 25. száma-
ként példás gyorsasággal (a kódex felfedezése 
után alig egy évvel), hozzáférhetővé vál t 
J ó b János gondos válogatásának nagy része. 
A kötetben helyet kapot t Balassi pásztor-
drámája , nyolc (ismert) versének másolata, 
két Balassi szövege nyomán készült ének, a 
Pajkos ének, a nyolc szlovák nyelvű szerel-
mes vers (Sziklay László fordításában is). 
A kiadvány közli Balassi pásztordrámája for-
rásának, Castelletti AmariUi\ének teljes szö-
vegét az 1587-es kiadás a lapján, így Balassi 
fordító módszere közvetlenül tanulmányoz-
ható e kötetben. Az ismeretlen szerzőktől 
származó szerelmes versek nem kaptak helyet 
e kiadásban: ezek a Régi Magyar Költők 
Tára XVII. századi sorozatában jelennek meg. 

A szöveg-publikációkat három szerző ta -
nulmánya, illetőleg filológiai elemzése kíséri. 
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