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SZABÓ ZOLTÁN: 
KIS MAGYAR S T Í L U S T Ö R T É N E T 

A stilisztikai munkásságáról, tanulmányaiból közismert Szabó Zol-
tánnak harmadik szakkönyve van kezünkben. 1968-ban munkatársaival 
együtt írta a Kis magyar stilisztikát, mely sajnos a bukaresti kiadás után 
itthon nem jelent meg, pedig nagyon jól használható tankönyve lenne a 
stilisztikaoktatásnak. Ugyancsak a Kriterion kiadónál jelent meg 1970-
ben a Kis magyar stílustörténet című könyve. Szerzőnk ebben a művé-
ben egyedülálló kísérletként próbálja a magyar szépírói stílus történetét 
összefoglalni. A hazai kritika, rámutatva a kísérlet nehézségeire, problé-
máira, nagyra értékelte ezt a hiánypótló írást, és annak itthoni ki-
adását sürgette. Voigt Vilmos írja: „Azon töröm a fejem, hogyan le-
hetne minden magyar tanár kezébe eljuttatni? Mert félő, hogy esetleg 
elődje, az 1968-as Kis magyar stilisztika sorsára jut, és éppen azok nem 
vesznek róla tudomást, akik számára íródott, a magyar irodalom szerel-
mesei Szalontán innen és túl." (Valóság, 1971/6. 98.) Martinkó András 
is így ír: „Nagyon gyorsan ki kell adni Magyarországon is!" (ÉS, 
1971/5. 3.) Ez a „gyors" kiadás 12 év múlva született meg. De legalább 
valóban megjelent itthon is, nem úgy, mint Szabó Zoltán harmadik, a 
stilisztika szakirodalmát gazdagító könyve, A mai stilisztika nyelvel-
méleti alapjai, mely Kolozsvárott látott napvilágot 1977-ben. A 12 év-
nyi késésnek azonban haszna is van. Szerzőnk könyve első kiadásának 
kritikái és az utolsó tíz év stilisztikai kutatásainak eredményei alapján 
könyvét átdolgozta, teljesen új tárgyalási alapra helyezte. 

Szabó Zoltán könyve első részében elméleti és módszertani elveket 
tisztáz. A stílustörténetet a stilisztika egyik ágaként fogja fel, melynek 
alapfogalma a stílus, a nyelvi eszközökkel megvalósuló kifejezési mód. 
Ezután témakörét szűkítve jelzi, hogy csak a szépírói stílus történetére 
szorítkozik. Bár a stílustörténet a nyelvi elemek stilisztikai minősítésé-
nek, a beszélt vagy írott közlemények stilisztikai elemzésének, a köz-
leménytípusok stílusjellemzésének szinkronikus és diakronikus vizsgá-
latán alapszik, itt, ebben a terjedelmében is korlátozott könyvben, 
mindez csak szemléltető utalásként jelentkezik. A stílustörténet tárgya-
lásának lehetséges alapkategóriái közül most csak egyet, a stílusfejlődési 
tendencia vizsgálatát választja ki, és mutatja be a szerző. „A szépírói 
stílus belső mozgását, fejlődését és irányát jelző tendencia" ez, „amely a 
fejlődési törvény megnyilvánulása és realizációja." (17.) 

Az elméleti alapvetés után a szerző a magyar szépírói stílus törté-
netét korszakokra osztja. Mint mondja: „a korszakolás elvileg önkényes-
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kedés. . . , de . . . gyakorlatilag mégis szükséges e l járás . . ." (22.) Talán 
itt van szerzőnknek a legnehezebb dolga. Még az irodalomtörténeti 
szakirodalom sem tisztázta egyértelműen a korszakfelosztást. Szabó 
érzi, hogy a stílus fejlődése nem mindig, nem minden ponton egyezik az 
irodalom történeti vonulatával. Az egyes szakaszokon belül kiemelt stí-
lusfejlődési tendenciák vitathatóságának egyik oka, hogy némelyikről 
még alig van stilisztikai szakirodalom. Szabó Zoltán stílustörténetének 
egyedülálló voltát, egyéni kísérletének nagyságát, problémáinak bonyo-
lultságát itt érzékelhetjük legjobban. Mint ő maga is írja előszavában, az 
előfeltételek még nem értek meg a tudományos összegezés szintjére. 
Valóban, amíg a stilisztikai kutatás még nem dolgozta fel kellő mély-
ségig a magyar szépirodalom gazdag anyagát, melyből a stílus fejlődése 
kitetszik, addig egy ilyen stílustörténet csak egyéni kísérlet lehet. Bár-
mennyire jól tájékozódott a szakirodalomban, bármennyire tudása 
magaslatán áll is a szerző, a magyar irodalom teljes, részletes stilisztikai 
elemzése nem állt rendelkezésére. 

Szabó Zoltán négy nagy korszakra osztja tárgyalási anyagát. I. A 
szépírói stílus kezdetei. II. Kazinczy reformjától Petőfi és Arany stílus-
forradalmáig. III. Petőfi és Arany stílusforradalmától a Nyugat újításáig, 
IV. A Nyugat stílusforradalmától a jelenig. A négy korszakon belül 
nagyobb és kisebb hatású stílusfejlődési tendenciákat és azok jellegzetes 
eszközeit tárgyalja. Az, hogy a szerző mely tendenciákat és mely eszkö-
zöket választ ki és mutat be, melyeket tart jelentőseknek és hatásosak-
nak, alkalmasint vitát fog kiváltani a magyar stilisztika kutatóinak köré-
ben. Sok-sok résztanulmánynak kell még tisztáznia némely stílusjegy 
jelentőségét, a rendszerben elfoglalt helyét. Szerzőnk is bizonyára sokat 
küszködött, míg eldöntötte, mely jelenségeket emeljen ki, hol és milyen 
fokon tárgyalja őket. Rendszerének alakuló voltát mutatja például, 
hogy míg a szecesszió könyvének első kiadásában a harmadik korszak-
ban szerepel, úgy most, szerintünk is helyesebben, a negyedik korszak-
hoz tartozik. A korszakolás nehézségeit, amint szerzőnk is hangsú-
lyozza, az irodalmi stílusfejlődés átfedései is fokozzák. Egy-egy jelenség 
megvan már jóval korábban is, vagy mindig is létezik, de csak bizonyos 
időben válik dominánssá, sokszor az alkotók egyéniségétől függően már 
a korszak előtt, vagy még sokkal utána is jelentős, stílust meghatározó 
tényező maradhat. 

A négy nagy korszakon belül szerzőnk sorra veszi a szerinte legjel-
lemzőbb stílust alakító tendenciákat. Ezeknek a legtöbbször művészet-
történeti korstílusoknak általános jellemzése után e második kiadásban 
a stilisztikai jellegzetességek sonavétele következik, íróinktól idézett 
példákkal. A könyv első kiadása a stílustendencia általános leírása után 
egyes írókat kiemelt, jellemzett, mindig felmutatva stílusukban a ten-
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denciák összeszövó'dését, átmenetiségét. A Kriterion kiadását éppen 
ezért talán jobban hasznosíthatják a középiskolai tahárok, ha az iroda-
lomtörténeti oktatást akarják stílustörténeti adalékkal kibó'víteni, egy-
egy jelentős író kapcsán. A második kiadás a stilisztikai jelenségek szám-
bavételével általánosabb, elméletibb tárgyalást nyújt, melyben az írók 
csak példaként, sokszor sajnos csak nevük felsorolásával szerepelnek. 
Ebben a kiadásban inkább a stílustörténettel foglalkozni kívánók talál-
hatnak elméleti eligazítást, nyerhetnek elindítást. Míg az első kiadás a 
korlátozott számú, kiemelt író stílusáról érzékletes, összefoglaló képet 
fest, addig ez a könyv, bár az egyéni stílus jellemzése hiányzik belőle, 
sokkal több írót vonultat fel, helyez a fejlődés vonalába, jelezve stílusuk 
jellegzetességeit. Míg korábban egy helyen tárgyalja a kiemelt író művei-
ben felismert stílustendenciákat, addig most a különböző tendenciák alá 
csoportosítja az írókat. A kötet használója szempontjából mindkét tár-
gyalási módnak megvannak az előnyei és hátrányai. A második kiadás 
így nemcsak az utolsó tíz év jelentősen megszaporodott stilisztikai szak-
irodalmának felhasználásával egészült ki, de az írók szélesebb körének 
szépírói stílusunk történeti fejlődésébe való beállításával is. Hogy csak 
egy példát említsünk, Tamási Áron az első kiadásban nem szerepel, itt 
most öt helyen is: az expresszionizmusnál (301.), a szürrealizmusnál 
(309.), a 20. századi népies stílusnál (319.), az élő nyelv és tájnyelv 
irodalmi felhasználásánál (322.) s a népköltészet és a népi mitológia 
stílust alakító hatásánál (325). 

A könyv magyarországi megjelenését örömmel üdvözöljük, nemcsak 
mert kiválóan hasznosítható tankönyvet ad tanáraink kezébe, hanem 
azért is, mert példájával a teljesebb összegezés elérésére biztat. (Tan-
könyvkiadó, 1982.) 

N. ABAFFY CSILLA 

ADALÉKOK A NEMZETISÉGTUDOMÁNYHOZ 

SZELI ISTVÁN: A MAGYAR KULTÚRA ÚTJAI 
JUGOSZLÁVIÁBAN 

Szeli István neve és munkássága jól ismert azok körében, akik a 
jugoszláviai magyar tudományosság fejlődését nyomon kísérik. De jól 
ismert azok körében is, akik e tudományosságnak szervezeti kereteit, 
kapcsolatrendszerét, intézményeit tanulmányozzák; végül pedig azok 
körében, akik a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság munkája után 

13* 




