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lenségében a szómetszö cezúra sem ritka. Véleményem szerint (ezt 
nem győzöm hangoztatni) a rövid sorok (4— 8 szótag között) metri-
kusan tagolt, általában kétütemű sorok, miként a hosszú sorok fél-
sorai is. Azt hiszem, hogy az egymetszetű rövid sorok cezúrái gya-
korta úgy viselkednek, mint a hosszú sorok mellékmetszetei. Erejük 
dinamikus, az alig érzékelhetőtől a főmetszet erejéig. De a többütemű 
hosszú sorok főmetszetének erejét ezektől a cezúráktól számon 
kérni — metrikai tévedés. Versméretben működnek ezek a cezúrák 
is, változó intenzitással, metrumot teremtve a rendezett prozódiá-
ban. Érzékelhető sorozatosságot a szabályos kétüteműséget mutató 
sorok mindenkori többségével. Ennek az egyszerű arányszemlélet-
nek pedig a folyamatos konvenció szerez érvényt, szemben szerintem 
a sok szempontból kitűnő Horváth Iván-tanulmány félmondatával: 
„. . . a ritmizálás sohasem a versben, hanem mindig a befogadóban 
történik meg". 

Megemlítem befejezésül, hogy gondolkodtató, vitára serkentő írá-
sok gyűjteménye e kötet, időnként műfaji remeklésekkel, mint pél-
dául Kovács Kristóf András munkájával. A verstan iránt érdeklő-
dőknek valamennyi dolgozat izgalmas, lebilincselő olvasmány. Olyan 
egyenes, nyílt vita színtere a kötet, amely egyszerre gyönyörködtet és 
lelkesít. (MTA Irodalomtudományi Inétzet, 1984.) 
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A kötet az 1981-ben napvilágot látott, hasonló című tanulmány-
gyűjtemény szerves folytatása. A tizenhat tanulmány között találunk 
az erdélyi irodalom alakjaival foglalkozó, új ismereteket nyújtó, 
problémafeltáró elemzéseket. Ilyenek a Kristóf György szellemi pá-
lyáját bemutató, Sütő András drámáinak központi gondolatairól 
szóló, Szabédi László emberi magatartását tisztázó, Apáczai tudomá-
nyos stílusáról vagy az Erdélyi Helikon népies vonaláról írt dolgoza-
tok. Ezeken kívül a magyarországi irodalom számos tagjáról is 

* Szerkesztette: Szabó Zoltán. 
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kapunk új szempontú, az eddigi eredményeket gazdagító képet, 
így Kazinczyról, Aranyról, Bajzáról, Németh Lászlóról. A kötet tíz 
irodalomtudományi és hat stilisztikai cikket tartalmaz. 

Az irodalomtörténeti dolgozatok között találjuk Mózes Huba ala-
pos munkával készült elméleti, poétikai írását a népdalvers sorfajai-
ról. Cseke Péter A népiség elve az Erdélyi Helikonban címmel a két 
háború közti erdélyi irodalomban követi nyomon a népiesek indu-
lását, szerveződését, elveit és fejlődését a Helikon anyagának ismer-
tetése kapcsán, kiemelve a magyarországi népi irányzattól való elté-
réseket és különbségeket. 

Egyes írókkal, kritikusokkal foglalkoznak a kötet többi szerzői. 
Molnár Judit szereptanulmány-vázlata Kazinczy Ferencről érdekes, 
sok kérdést felvető modern kísérlet. Dolgozata inkább szociálpszi-
chológiai vizsgálat, mint irodalomtörténeti írásmű. A Kazinczy élet-
útját meghatározó történelmi, társadalmi szükségszerűségeknek találó 
rajzát adja. Kevés hangsúlyt kap azonban az író döntéseiben leg-
alább annyira fontos szubjektív, érzelmi, értelmi oldal. Hogyan ala-
kulnak ki Kazinczy jellemtulajdonságainak legfontosabb elemei, ér-
telmiségi, felvilágosult szemlélete, humanizmusa és hazafisága; mind-
erre inkább csak utalás történik. 

Kozma Dezső Arany és a hagyományok című írásában meggyőzően 
bizonyítja, hogy Arany Jánosnál a régi és a népi irodalmi örökség 
megőrzése egyben újrateremtő felhasználást is jelent. 

A magyar irodalom két kritikusáról is szól dolgozat. Végh Béla 
ismerteti Bajza József műfajtanulmányait és funkcionális kritikai el-
veit. Gaál György Kristóf György kritikai, filozófiai fejlődését raj-
zolja meg. Jól tagolt, világos szerkesztésű írásában nemcsak bemu-
tatja, de értékeli is a ma már ritkán emlegetett irodalmár életpályájá-
ban a pozitivizmus és a szellemtörténet hatását. 

Németh Lászlóval két szerző is foglalkozik. Kereskényi Sándor 
nehéz feladatra vállalkozik, amikor az erkölcs és esztétikum össze-
függéseit keresi Németh László szépségeszményeinek kialakulásában. 
Gondosan ismerteti A minőség forradalma írásainak gondolatait, 
de hiányzik saját értékelése és a következtetések levonása. Máriás 
József látszólag részletkérdést ragad ki a Németh László-i életműből, 
amikor az író nagybányai kapcsolatait veszi szemügyre. E részletet 
azonban olyan biztonsággal tárja fel, és olyan érdekesen mutatja be 
az írói életmű egészében, hogy magával ragadja olvasóját. Az élet-
rajzban talált és a művekben gondosan kinyomozott adatok feltá-
rása mellett felleljük az író szellemi fejlődésének nyomvonalát is: 
itt, Nagybányán fedezi fel a szerző Németh László nemzetiségi kér-
désben vallott nézeteinek hajszálgyökereit. 

Két kitűnő dolgozat foglalkozik korunk két erdélyi írójával. Az 
igazság felmutatásának igénye, a félreértések elleni küzdelem döb-
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benete szólal meg Kántor Lajos Szabédi László második világháború 
utáni életútjának elfogultság nélküli rajzában. Sütő András három 
történelmi drámájának jól felépített, lényeglátó elemzésében Lázok 
János feltárja Sütő véleményét a forradalomról, a forradalmi erőszak 
okozta szenvedések okairól, az eszmék dogmává merevedéséről, a 
forradalmároknak a hatalom birtokosaivá válásáról. 

A hat stilisztikai dolgozat közül kettő összehasonlító stilisztikai 
elemzés. Németh Ágnes az amerikai Nyerges Antal József Attila-for-
dításait vizsgálja, tudományos, elvi alapokból kiindulva. Helyesen 
csoportosítja a fordítási problémákat, példáit kritikai szempontból 
megrostálja, s végül tárgyilagos bírálatot mond Nyerges fordításainak 
pozitívumait és negatívumait is feltárva. Kovács Emese Villon Nagy 
Testament urnának párbeszédességéről ír. 

Igen figyelemre méltó Kábán Annamária szövegnyelvészeti dol-
gozata. A magyar tudományos stílus kialakulását követi nyomon 
Apáczai, Melius és Pápai Páriz egy-egy műve alapján. Modern vizs-
gálódási módszere Apáczai szövegének vizsgálatában logikusan fel-
épített, jól szemléltető, hatalmas anyagot feldolgozó példáival meg-
győzően hat. A szerző maga is hangsúlyozza, hogy itt csak első lépését 
végezte el egy sokkal nagyobb feltáró munkának. A három tudós 
nyelvének összehasonlító stilisztikai elemzése számottevő eredmé-
nyekkel biztat. 

Galamb Katalin szemléletesen példázza Ambrus Zoltán művein 
Szabó Zoltánnak a szecesszióról írt megállapításait. Egyed Péter 
Íráskép-típusok és grafikai szerkesztés a versben című dolgozatában 
a központozás kérdéseit fejtegeti, bár kevéssé lényegre törő módon. 

J. Nagy Mária a tőle megszokott alapossággal vizsgálja, Vajda 
János lírájának hatalmas anyagát földolgozva, a főnév stilisztikai 
felhasználásának sokrétű lehetőségeit. 

A kötet tizenhat szerzőjének fele a harmincévesek generációjához 
tartozik. Az ő munkájuk annál is inkább értékelendő és dicsérendő, 
mivel közülük számosan kis erdélyi falvakban tanítanak, s így oktató 
munkájuk mellett szakíthattak csak időt tudományos munkára. A 
tanulmányok mindegyike mögött komoly felkészültség, pontos, ala-
pos anyagismeret van, a szerzők ismerik és nyomon követik a leg-
frissebb nemzetközi szakirodalmat is. (Kriterion Kiadó, 1984.) 
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