
Szemle 941 

„a szavakat tettek váltják fel" (Irodalom a forradalom időszakában). 
Még csak nem is függetlenítheti magát, „felülemelkedve" a kor küzdel-
mein, mert „a kor fölött állni valójában menekülést jelent"; „Amikor a 
társadalom egy helyben topog, az irodalom és a művészet sem vágtathat 
eló're egyedül" (Irodalom és forradalom). Ugyanakkor, híven a kínai 
írásbeliség legjobb hagyományaihoz, az írástudó magától értetó'dő fele-
lősségével mutat tollával (ecsetjével) a legfőbb feladatokra, azok helyett 
is, akik még az írás-olvasásig sem jutottak el — Kínában ez úgyszólván 
tudós feladat - , akiknek „örökké csak elnyomásban és megszorítások-
ban volt részük, és semmiféle lehetőségük nem nyílott a művelődésre" 
(Az irodalom és művészet helyzete a sötétség Kínájában). 

Az új és még eljövendő idők kultúrájáért és írói-művészi megnyilat-
kozásáért száll síkra Lu Hszün minden itt olvasható beszéde és kritikája, 
előszava és kérdőívre adott válasza, az elhangzó és leírt szó hagyo-
mányos elhivatottságával és forradalmi, korszerű funkciójával. Ezért 
csatlakozik az írott nyelv megújítóinak mozgalmához, és saját írásait 
állítja csatasorba, hogy a régi irodalmat elzáró „ékes beszéd"-et (venjen) 
a beszélt köznyelv, a pajhua váltsa fel írásban is. Maga is - bár 
klasszikus veretű fordulatokkal, hasonlatokkal, anekdota-ízű utalások-
kal felvértezve - a közlés új, széles körben érthető formáit kereste, a 
„frontvonal kiszélesítése", „új harcosok kinevelése" érdekében 
(Gondolatok a Baloldali írók Ligájáról). Jól látja, hogy a forradalom 
pillanatában az irodalom sem több, mint „csatakiáltás" (A kínai prole-
tariátus forradalmi irodalma és az úttörők vére), s hogy a művelődésből 
kirekesztettek megközelítésének nehézségei egyenesen arra indíthatják 
az irodalmat (és más művészeteket), hogy „leereszkedjék az olvasóhoz", 
s ezzel egyben felemelését is elmulassza, felemelkedését is veszélyeztesse 
(Irodalom és művészet a tömegek számára). 

Tanulságul szolgálhat, Lu Hszün korán és Kína határain túl is, hogy 
milyen elvi tudatossággal és művészi érzékkel küzd - e kötet tanúsága 
szerint is - a szint-engedmény nélkül is mindenkihez szóló irodalomért, 
hagyomány és haladás tartalmi-formai ötvözéséért, a történelmi külde-
tésű írott szó művészi rangjáért. (Európa, 1981) 

ECSEDY ILDIKÓ 

VÍGH ÁRPÁD: RETORIKA ÊS TÖRTÉNELEM 

A téma - úgy általánosságban - a mindennapi életben néhány éve 
előtérbe került. A nyilvánosság előtt való megszólalás kötelessége egyre 
szélesebb körökre terjed ki, és számtalan szituációt teremt a szűk 
csoportban való hozzászólástól a tömegkommunikációs eszközök 
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milliós közönsége előtt tartott szónoklatig. Szinte nincs állampolgár, aki 
ezek valamelyikébe bele ne csöppenne. Ezért vannak indulóban szónok-
képző tanfolyamok, és ezért jelennek meg egyre nagyobb számban a 
beszélés mesterségét oktató kiadványok. Vígh Árpádé az első elméleti 
összefoglalás, mely azáltal, hogy tárgyát historikumában vizsgálja, és azt 
az alapelvet vallja, hogy a retorika léte, milyensége kizárólag a történeti-
leg létrejött társadalmi környezet függvénye, egyúttal az első magyar 
retorikatörténet is. És mert - előszava szerint - eredeti szándéka az 
egyetemes retorika „szinkronikus metszetének" bemutatása lett volna, 
ez az újkori ( 1 9 - 2 0 . századi) egyetemes retorikatörténet első magyar 
nyelvű áttekintése is. A teljességre törekvő (460 tételt számláló) bib-
liográfia tanúsága szerint efféle mű eddig nem készült. E tény némiképp 
meglep, elvégre magyar nyelvű irodalmunk a Halotti Beszéddel kezdő-
dik. Nem hinném, ha Vígh könyve kapcsán utána nem nézek, hogy 
ennek retorikai elemzése még senkinek sem jutott az eszébe. A kötet 
fülszövege tehát nem hencegésből használja az „úttörő" jelzőt. 

Az első 5 0 - 6 0 lap csalódást keltett. Empedoklestól Babitsig tekinti 
át a tárgy mibenlétéről, társadalmi funkciójáról az idők folyamán 
kialakult nézeteket. Sok más között felbukkan Platón, Arisztotelész, 
Lukács, Pascal, Tacitus, Kant, Mme de Staël, Shakespeare, Goethe, 
Hugo, Todorov neve (körülbelül ebben a sorrendben). Ez a Bevezetés a 
retorika történeti rendszerébe, éppen a történetiséggel marad adós: 
ezer-ezerötszáz évet ugrik át. Ezért juthat el ahhoz a megállapításhoz, 
hogy „Tacitus és Rousseau szemmel láthatóan különbözőképpen értel-
mezik mind a szabadságot, mind a szónoklást". No, persze, de nem 
bennük van a különbség, hanem a világban, ami a közben eltelt egypár 
évszázad alatt megváltozott. A kottamásoló Rousseau akkor is mást 
értett volna a szabadság (következésképp a szónoklás) fogalmán, ha 
történetesen ugyanazokat a kifejezéseket használja is, mint a rabszolga-
tartó Tacitus. Vígh azt a néhány évtizedet is átlépi (láthatólag tuda-
tosan), melyben a történelmi változás hosszú idő alatt felgyülemlett 
gyakorlati mozzanatai minőségi és elméletileg is megragadható forra-
dalomba csaptak át, nevezetesen a reneszánsz és a barokk éráját. Pedig a 
reformkor magyar retorikája — véleményem szerint - nem Ciceróban 
tiszteli legtávolabbi ősét, hanem abban a Werbőcziben, aki a világiak 
közül először szónokolt magyarul (neve nincs említve), meg Telegdi 
Miklósban, Pázmányban, Lépes Bálintban, Bornemisza Péterben, akik 
szintén kimaradnak a névsorból. Lehetne (bár nem igaz), hogy tételesen 
nem rögzítették retorikai elveiket, de beszédeikből ezek akkor is ki-
bogozhatok lettek volna. És ezek illetik konkrétan a magyar nyelvű és 
magyar viszonyokhoz szabott régi orációt. Ezek megmutatnák, hogy a 
retorika arisztotelészi és quintilianusi terminus technicusai akkor sem 
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födik ugyanazt a társadalmi és esztétikai tartalmat kétezer éven át és a 
földgömb minden pontján, ha formailag változatlanok is. A i szerző he-
lyett az idézett Ravasz László mondja meg (355.), hogy a modern „be-
szédtudomány" úgy viszonylik az ókorihoz, mint a csillagászat az asztro-
lógiához. Hasonlóképpen elnagyolt, tehát fölösleges a közvetlen előzmé-
nyeket tárgyaló néhány lap is. Következésképp a magyar retorika törté-
netének első - a Halotti Beszédtől körülbelül Kaprinai Istvánig terjedő 
- kötete továbbra is megírójára vár. 

A könyv érdembeli része - végre — a 62. lapon kezdődik, az 1790-es 
esztendővel. Innen el kell olvasni. Innen kezdve a szerző soha be nem 
járt területekre vezeti az olvasót, olyan könyvanyagot nyit fel előtte, 
mely - talán nemcsak a magam nevében vallom be - nyugodt lélekkel 
felvágatlannak mondható, és egy olyan kilátóhoz kalauzolja, melyről az 
egyébként ismert anyag is merőben új aspektusból tárulkozik fel. 

A magyar nyelvű retorikai szakirodalom a társadalmi változásért, a 
nemzeti függetlenségért, az anyanyelvért folytatott küzdelmek hajóján 
indul el az 1790-es évek elején (Péczeli József, Szenthe Pál), és ezekkel 
együtt mindjárt zátonyra is fut a jakobinus mozgalom bukását követő 
reakció szikláján. A kötet címében jelzett összefüggés eléggé szembe-
szökő már e legelső pillanatban is: „az osztrák önkényuralom meg-
erősödésének idején elvétve sem találkozunk szónoklattani tárgyú 
művekkel - állapítja meg a szerző - . Hogyan is hasznosíthatták volna 
Péczeli »prókátoroknak« szóló bölcs tanácsait a Martinovics-per meg-
félemlített ügyvédjei? " (64.) Harminc évig kell várni, míg a nemzeti 
mozgalom újjáéledésével együtt e stúdium is feltámad (Balogh Sámuel, 
1823). Nincs szándékomban ismertetni sem a könyv tartalmát, sem a 
hazai retorika történetét. A fenti sorokkal egyrészt érzékeltetni 
kívántam azt a szemléletmódot, amit a kötet címe kifejez, és aminek 
érvényesülését az első lapokról még hiányoltam, másrészt arra kell 
ráirányítanom a figyelmet, hogy Vígh szintézise irodalomtörténeti 
tekintetben egy eddig szinte műveletlen területre vezet, egy eddig 
ismeretlen metszetben mutatja be 1 9 - 2 0 . századi literatúránkat. Az 
említett három név közül kettő nem fordul elő irodalomtörténeti kézi-
könyvünk vonatkozó kötetében, és az idősebb Péczeli is csak más 
összefüggésekben szerepel. Hasonlóképpen elkerülte irodalomtörté-
nészeink figyelmét Bitnitz Lajos, Szeberényi Lajos, Szvorényi József, 
Toldy Ferenc és István, Laky Demeter, Névy László, Szitnyai Elek, 
Vanczák János, Weber Mihály, Ravasz László, Keleti Márton ez irányú 
munkássága. Az irodalmi müvek retorikai elemzése című befejező 
fejezet pedig egy másik, eddig ugyancsak rejtett lehetőséget tár fel, a 
divatos műelemzés eszköztárának egy kihasználatlan szerszámát adja kéz-
be, és mindjárt be is mutatja gyakorlati alkalmazását (persze, csak 1 - 2 
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sornyi szövegeken: Petőfi, Ady, József Attila, Kassák, Füst, Sánta, 
Weöres stb. mondatain). Ehhez tartozik a függelékül adott „retorikai 
kislexikon", mely megteremti az alapot ahhoz, hogy a követők egy 
nyelven beszéljenek. (Gondolat, 1981) 

KULCSÁR PÉTER 

PAUL OSKAR KRISTELLER: 
SZELLEMI ÁRAMLATOK A RENESZÁNSZBAN 

Jó gondolat volt a Gyorsuló idő füzetei közé felvenni Kristeller 
egyetemi előadásait, mert a humanizmus egyetemes problémáiról kevés 
népszerű összefoglalást találhat az érdeklődő magyar nyelven. Bár a kis 
kötet információértéke nagyon lehatárolt - sűrűn előforduló utalásait a 
görög filozófiára jobbára csak az tudja követni és érteni, aki majdnem 
annyit olvasott, mint a s z e r z ő - , haszna mégis tagadhatatlan, mert jól 
csoportosított áttekintése segít eloszlatni néhány közfelfogássá emel-
kedett téveszmét, szívósan élő hiedelmet. Nem kétséges, hogy Kristeller 
erős oldala: a rendszerezés, ebben a könyvben is előnyösen érvényesül. 

Bevezetőül a humanista mozgalom címszava kapcsán definiálja 
azokat az alapfogalmakat, amelyekkel dolgozik. A reneszánszot törté-
nelmileg meghatározott jelenségnek tekinti, mely szerinte kb. 
1 5 0 0 - 1 6 0 0 között virágzott, s ezen belül vált ki meghatározó jelentő-
ségű szellemi áramlatként a humanizmus, mely végső fokon szintén 
összetett fogalom. Kristeller nagyon helyesen hangsúlyozza a periódus-
határok viszonylagosságát, elismerve, hogy a középkorban is volt már 
bizonyos kultusza az antikvitásnak (Arisztotelész recepciója a skolaszti-
kában), de hozzáteszi, hogy ha csak ez lenne a humanizmus kritériuma, 
akkor Aquinói Tamást is humanistának kellene minősítenünk, ami 
nyilvánvaló lehetetlenség. 

Hasonló megfontolásokból tartja lehetségesnek Kristeller a rene-
szánsz periódus felső határának kiterjesztését a 17—18. századig, 
amennyiben ezt egyes országok történeti-társadalmi körülményei in-
dokolják. Nem korszakolást kérdés, hanem nagyon is tartalmi 
probléma a bizánci humanizmus helye és viszonya az európai rene-
szánszhoz. Ismeretes, hogy Bizáncban nem kellett felfedezni az ógörög 
irodalmat, miként Nyugat-Európában a 1 5 - 1 6 . században, mert az ott 
a görög szellemi műveltség szerves része volt, melyhez a középgörög 
kultúra az ókortól fogva minduntalan visszanyúlt. Kristeller eme defi-
níciós nehézségek miatt végül is a „reneszánsz humanizmus" fogalma 
mellett dönt. 


