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SŐTÉR ISTVÁN: NEMZET ÉS HALADÁS 
(Irodalmunk Világos után.) Bp. 1963. Akadémiai K- 781 1. 

Irodalomtörténetírásunk sokat emlegetett 
szegénysége, hogy amilyen gazdag a jó, sőt 
gyakran kitűnő pályaképekben, műelem
zésekben, oly kicsiny a szintézisek száma. 
Igaz, az utóbbi évek több sikerült monográfi
ájában korszakos műfaji és tematikai átte
kintések kaptak már helyet (pl. Czine Mihály 
Móricz Zsigmondjában), mindez azonban csak 
átmeneti megoldás lehet. XIX. századi irodal
munk összefoglaló képének megalkotásához 
hatalmas segítséget nyújt Sőtér István műve, 
amely gondolatgazdagságánál, módszertani 
érettségénél fogva nemcsak a „Világos utáni" 
időszak specialistáinak lesz nélkülözhetetlen 
kísérője, -hanem az irodalomtörténészek tá
gabb respublikája, sőt általában művelődés
történészeink köre sem mondhat le megisme
réséről. 

A Nemzet és haladás értékelő részei 
mindig a korviszonyok árnyalt mérlegelésén 
alapulnak, a szerző a dialektika teljes fegy
verzetében választja el a századközép igen 
bonyolult törekvéseit. Ritka erény ez, hiszen 
még a közelmúltban is kísértettek az olyan 
nézetek, amelyek minden fényt 1848 előttre, 
majd minden árnyat az antedatált „irodalmi 
Deák-pártra" szórtak volna. Sőtér ábrázolá
sából jól kitetszik, hogy a nemzeti lét fenye
getettsége e periódus alatt különleges viszo
nyokat teremtett, amelyek érthetővé tették 
á forradalom előtti haladó törekvések egy 
részének módosulását vagy átmeneti elhalá
sát is. De látásmódja túl is tud emelkedni 
ezeken az adottságokon. Nyomatékosan 
hangoztatott tétele: a nemzeti elv elsőbbsége 
a társadalmi progresszió követelményeivel 
szemben a kiegyezés után ugyancsak súlyos 
következményekhez vezet s mindennek kez
detét már Bachék alatt is meg kell látnunk. 

Irodalmunk 67 utáni megtorpanásának 
azonban van egy másik rejtettebb oka is, 
melynek teljes terjedelmében való felisme
rését ugyancsak e könyvnek köszönhetjük. 
A váratlanul beköszöntő természettudomá
nyos eredmények a vulgáris materializmus 
felszínes értelmezésében nagy méretű tudat
válsághoz vezetnek értelmiségünk legjobb-
jainál 1855 után. A gépies determinizmust 

hirdető Büchnerék, a kötelességteljesítés 
helyett csupán anyagi élvezetről beszélő 
polgári moralisták tiltakozására késztetnek, 
hisz a nemzeti-polgári szabadságeszmék hívei
nek ekkor mindez csak árthat Magyarorszá
gon. Nekik égetően szükséges az áldozatos
ságba, emberi nagyságba és akaratszabad
ságba vetett hit.,így erősödnek meg- az 
idealizmus hadállásai, ekként jön létre 
— nagyon különféle mértékben és színezet
tel — a kapitalizmus megoldatlan kérdéseitől 
való elfordulás. Vigasztalást, kiengesztelődést 
várni a költészettől, az eszményit a reálissal 
összeegyeztetni vagy épp az ideált trónra 
emelni — mindez egyre kelendőbb jelszóvá 
lesz. Túlhajtott nemzetiesség és válogató 
eszményítés vezet el az európai fejlődéstől 
való elmaradáshoz, amely egyes nagy telje
sítmények ellenére is jellemzője a múlt 
század utolsó harmadába lépő irodalmunknak 
Sőtér István mindig az „inflexiós pontot" 
keresi, amikor és akiknél az összetett jelenség 
átcsap a negatív mezőbe; ezt talán egyes 
történettudósainknak sem ártana megszív
lelni, akik az utóbbi időben hajlanak a múlt
beli nemzeti eszmék dialektikátlanul egy
értelmű elutasítására. 

Örömmel említhetjük, hogy e szintézis 
során a komparatista módszerek alkalmazása 
is feltűnik. Nemcsak a népiesség s a „kibé
kítő" eszményítés nyugat- és kelet-európai 
változatairól van szó, ennél nagyobb jelen-
sőségüek a tudomány- és zenetörténeti pár
huzamok (az úgynevezett kritikai filológiai 
történetírói, iskola összefüggései Keménnyel, 
Arannyal meg a hazai esszéírással, a népies
nemzeti irány összehasonlítása a Bartók és 
Kodály teremtette XX. századi zenei újjá
születéssel stb.) 

A Nemzet és haladás lapjain kirajzolódnak 
a korszelet irodalmi irányzatai, csoportosu
lásai. A líra terén a népiesség híveié a vezetés, 
táborukba Arany, Tompa, Erdélyi mellé 
Vajdát is oda sorolja Sőtér. Ettől hosszú 
ideig elkülönül a volt centralisták (Eötvös, 
Kemény, Csengery, Madách) köre, akik az 
előbbiek demokratikusabb tájékozódásával 
szemben inkább a nemesi polgárosodást vall-
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ják. Kettejük eszmei kiegyenlítődése, közös 
fellépése, majd elsősorban Gyulai műve lesz. 
E rész legtanulságosabb fejtegetése számunk
ra az a kérdésfeltevés: a szó szoros értelmé
ben áramlat-e a Gyulai - Erdélyi elkeresztelte 
népies nemzeti, vagy inkább olyan esztétikai 
minőség, amely a felsorolt költők munkássá
ságban is csupán egyes műfajok és művek 
•esetében jön létre? A szerző differenciált 
válaszával egyetérthetünk:csak nagyon el
vont, általános szempontból beszélhetünk 
itt egységes törekvésről, mivel a népies és 
nem népies ihletés aránya még Arany külön
féle munkáiban is jócskán eltérő, hát még 
— mondjuk — Arany s Vajda \ esetében. 
Másfelől megvan egész pontosan a Gyulai 
hirdette stíluseszmény is, de ez már csak 
Aranynak meg Petőfinek néhány alkotásában 
nyert kifejezést (János vitéz, Népdalok, 
Toldi, Toldi estéje, balladák, Buda halála). 

Problémaként merül fel azonban: mit 
-adott a népiesség újabb költészetünknek, s 
milyen „közvetítő állomásokat" kell itt 
számon tartanunk? Abban megegyezhetünk 
\ tárgyalással, hogy a fő kisugárzó itt az 

•Őszikék, nem tudjuk azonban ilyennek látni 
a kései Vajdát, még kétségesebb szemünkben 
Ady-többszöri kapcsolatba hozása a népies-
seggel. Igaz, az öregedő Vajda János gyakran 
•szólalt meg nemzeti versformákban, s olykor 
földesebb íze volt nyelvének, ám pusztán 
ilyen ismertető jegyek alapján merészség 
valakit a népies-nemzetiek utóvédjeként 
emlegetni. Vajda mindenfajta leírástól, rész
letezéstől következetesen tartózkodó modora, 
határozottan szimbolista kezdeményezései 
erősen különböznek Petőfi és Arany még 
oly tágan értelmezett vívmányaitól. S mit 
keressünk ezek után Adynál, akinél a befelé 
fordulás és látomásosság még félreérthetet-
lenebbül győzedelmeskedik? Ellenben az 

•Őszikék egész közvetlen inspirációjára buk
kanhatunk Babitsnál (minél későbben, annál 
többször), s némiképp Juhász Gyulánál meg 
Kosztolányinál is. Elsősorban nem a vers
formákra -gondolunk — jóllehet , Babits 
esetében ez sem utolsó bizonyíték —, hanem 
inkább egyfajta rezignált fájdalmasságra, 
a környezet pontos, de hangulatteli vissza
adására, rejtőzködő és mégis feltűnő sze
mélyességére. A népiesség kapuját más ese
tekben is túl szélesre nyitja a szerző. Madách
ról olvashatjuk (687 1.): „Madách lírája, 
drámáinak, de különösképp a Tragédiának 
nyelvezete is a népies-nemzeti költészet 
stiláris-nyelvi ízlését tükrözi." Véleményünk 
szerint kétségtelen: Ádám és Lucifer dialó
gusai még Arany beható nyelvi javítgatásai 
ellenére is közelebb vannak Vörösmartyhoz, 
mint pl. Tompához. 

A népiesség nagy epikus alkotásai rendkí
vül gondos elemzést kapnak ezúttal. Ki hinné, 
-hogy annyi méltatás után lehet még mag

vasán újat mondani a Toldiról, Toldi estéjéről, 
Buda haláláról? Összevetve Horváth János
nak a Toldi trilógia két első tagjáról tartott 
előadásait (Id. Tanulmányok. 1956.), tapasz
talhatjuk, hogy Sőtér nemcsak eszmei és 
történelmi megalapozásban múlja felül a 
nagy mestert, hanem akkor is, amikor műfaji 
kategóriákról (drámaiság, líraiság), a motivá
ció szorosságáról, az életmű rejtett össze
függéseiről esik szó. Csak egy példát! „Mintha 
az Őszikék Aranya a Toldi estéjének líraiságát 
bontaná ki, immár nem „objektivált", de 
személyes formában" — e megállapítást 
nem olvashattuk még, s igazsága hosszan 
elgondolkoztat. 

' Mégis Sőtér Istvánnak a mű eszmei 
kiindulásáról adott summázásával nem lehet 
maradéktalanul egyetérteni. Vajon igaz, hogy 
Arany annak bemutatására vállalkozott: a 
nemzet nem lehet meg az újkor vívmányai 
nélkül — de a régi világ erényei nélkül sem? 
És főként: megírása közben is bízhatott^ 
Arany ez összhang lehetőségében, amint ezt 
a szerző feltételezi? Ügy véljük roppant 
kétségekre mutat az, hogy Arany a szívéhez 
nőtt hőst mint letűnt kor kísértetként vissza
járó alakját mutatja be. Aztán vessünk egy 
pillantást a megírás hónapjára: 47 októbere és 
48 márciusa között mély meghasonlás lesz 
úrrá a költő kedélyén. A Rab gólyában — me
lyet önszimbólumnak '<ell tartanunk — nem 
bízik már fölrepülésében, a Czakó sírján 
kitételei az öngyilkosok iránti megértéséről 
tanúskodnak, a Télben a „sivatag élet" 
elviselhetetlenségének nyílt megvallása. Szi
lágyi Istvánhoz küldött leveléből idézhetnénk 
prózai életviszonyainak keserves felpanaszo-
lását. Mindez nagyon is párhuzamba hozható 
a Toldi estéje egész légkörével: Arany ön
magát érzi száműzöttnek, saját nevében 
barátkozik az elmúlás gondolatával, a szalon-
tai nótárius az a rozsdás bajnok, akinek nincs 
keresnivalója a „modern", hetyke irodalmi 
életben. Számítsuk még mindehhez a lemondó 
sorokat Petőfihez 48. április 1-én: „. . .Úgy 
lehet, ez utolsó költeményem." „A Toldi 
estéje valóban a költő legtalányosabb alkotása 
s ha e munka meg is szabadított bennünket 
a közelmúlt (főként Lukács György) téves 
értelmezéseitől a teljes magyarázat kulcsát 
még nem adta kezünkbe. (A kiindulópont 
tekintetében egyetértek Tamás Attila elgon
dolásával, Költői világképek fejlődése Arany 
Jánostól József Attiláig. 49. 1.). 

Sok figyelemre méltó hangzik el a Toldi 
szerelméről is, de nem vesztegeti itt meg 
Sőtér ítéletét a Toldi és Piroska hatalmas 
költői erővel ábrázolt szerelme? Valóban az 
eposz egyfelől túlhalad Kemény Zsigmond 
realista lélektaniságán is, „költőibb és tisz
tább módon valósítja meg mindazt, amire 
az analitikus regény is vállalkozott". Más
felől azonban mily kevéssé illik ehhez az 
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utolsó hat ének az „eposzi közvagyonból" 
merített elemek fárasztó halmozásával, a 
léléktaniság csekély fokával s a mese kor
ízlésnek hódoló fordulatosságával. Ha előbb 
a jövőt, a 20. századi magyar regényt készí
tette elő a költő, most a Jókaiért, Walter 
Scottért rajongó korábbi közönség számára 
írt inkább. Ne feledjük Móricz, Ady, Féja 
sok szertelenül eltúlzott vádja („falusi nótá
rius stílusa" és „címerek pingálása") legköny-
nyebben e részletekre hivatkozhatott! 

A nemzet és haladás nem műfajtörténet, 
hanem eszmetörténet, s ezért a kritikák, 
polémiák, esszék ugyanúgy bonckés alá 
kerülnek benne, mint a költői fantázia édes 
gyermekei. Érdekes, — és végső fokon termé
szetesen megnyugtató módon — a regényíró 
és novellista Sőtér számára az értekező 
próza gyakorta már-már vonzóbb, elemzésre 
ingerlőbb terület, mint a képzelet szabad 
futását ígérő műfajok. Az irodalomtörténet
írás, kritika, publicisztika későbbi (remélhe
tőleg nem túl távoli), monográfusai haszon
nal forgathatják majd akár az itt közölt 
portrékat (Erdélyi János, Gyulai Pál, a 
tanulmányíró Arany meg Kemény stb.), 
akár az egyes részletanalíziseket. Nagy 
haszonnal, mert a tárgyalás nem elégszik 
meg a legfőbb összefüggések kimutatásával, 
döntő vívmányok és megtorpanások leméré-
sével, hanem sokszor rátalálhatunk a kisebb 
erények, stilisztikai kompozíciós telitalálatok 
taglalására is. Mennyi érdeklődést mutat 
pl. Sőtér Gyulainak Macaulaytól elsajátított 
élet- és jellemrajzi módszerei (anekdotikus 
ábrázolásai, az intim élétől szóló csevegései) 
iránt. S mindez jogosult is, hisz az effajta 
modor éppen nem mulandó: kimutatható 
nemcsak a tanítvány Horváth Jánosnál, 
hanem még Szerb Antal vagy Gyergyai Albert 
írásaiban is. Éppen a sokrétű vizsgálódásnak 
köszönhető, hogy nem legenda-illusztrációk 
vagy torzképekre, hanem meggyőző erejű 
portrékra bukkanhatunk a monográfia során. 
Erdélyi Jánosnak pl. nemcsak a jó oldalait 
— filozófiai beállítottságát, általánosításra 
fogékony elméjét, nagy népköltészeti tudás
kincsét ismeri el, hanem rámutat károssá 
fokozódó tulajdonaira is. Erdélyi erős absz
trakciója átcsaphat az egyes jelenség önké
nyes kezelésébe, annál is inkább, mert ösztö
nös kritikusi „hallása" nem elég tiszta. 
Lendülete, heve van a stílusának, de az 
egyszerűséget és világosságot hiába keressük 
nála. Éppen e két területen marad el szembe
tűnően Gyulai mögött. 

Az ilyen eljárás olykor legendarombolás
hoz vezet, amin egyáltalán nem kell bánkód
nunk. Vajda János egy évtizeddel ezelőtt 
az irodalomtöténészek — mindnyájunk — 
kedvencének számított, neki többet meg-
bocsátottunk, mint másnak, benne láttuk 
a forradalom örökösét, a túlzottan sötétre fes-
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tett irodalmi Deák-párt ellenfelét. Sőtér 
szakít e stilizálással, melynek nyomait 
régebbi tanulmányában szintén megtalál
hatjuk (Vajda János. Romantika és realizmus. 
1956.) s hangoztatja: a forradalmi módszere
ket általában, 1849-et különösen Vajda 
éppúgy elveti, 1862 körül, mint Kemény 
vagy Gyulai, bár a nemesség polgárosodását 
illető véleményük ugyancsak eltér. A Polgá
rosodás és Önbírálat fő tételeit e részben való
ban sokkalta inkább igazolta a történelem, 
mint Eötvös és Kemény politikai koncepcióit, 
de Sőtér helyesen figyelmeztet Vajda „néha 
elvont, következetlen, homályos" gondolat
meneteire. 

Mindezt még jobban is hangsúlyozhatjuk, 
rámutathatunk arra, hogy a csekély tény
anyag, a forrongó (olykor csupán egyéni 
ingerlékenységeként ható ) indulatosság meg 
a sok önismétlés éppen nem járulhatott hozzá 
Arisztidesz népszerűségé *ez. Annál kevésbé, 
hiszen Vajda jóhiszemű, ám szerencsétlen 
közjogi engedékenysége nemcsak a magyar 
középrétegeket idegenítette el, hanem a csá
szári hivatalnokokban is indokolatlan remé
nyeket keltett. Worafka rendőrigazgató 
1862. nov. 9-én a Helytartótanácshoz intézett 
jelentésében kedvezően ítélte meg Vajda 
röpiratait, s ezek alapján a költőt politikai 
lap szerkesztésére alkalmasnak tartotta (Id. 
Takáts Sándor bevezetését Jókai politikai 
beszédeihez. Bp. é. n. LXXIII. 1.). Ez az 
eddig irodalomtörténetírásunktól mellőzött, 
azonban akkor bizonyára kiszivárgó eset 
sok mindent megmagyarázhat a Vajda ellen 
gomolygó indulatokból. 

Egy ponton azonban vitába kell szállnunk 
a Nemzet és haladással Vajda akkori publicisz
tikája tekintetében. Csakugyan oly világosan 
ítélt ő irodalmi kérdésekben? Szerintünk 
észrevett olyan tendenciákat, — elsősorban 
az emberiség, a haladás ügye iránti érzék 
megfogyatkozását — amelyek később valóban 
károsakká lettek, de akkor még kevéssé 
harapóztak el. Vajda a kezdődő betegséget 
krízissel fenyegető, halálos láznak nézte s ilyen 
mondatokat vetett papírra: „Színházban 
és irodalomban, regényben, versben,' drámá
ban, mindenütt a lehető legszűkebb elszige
telt, fojtólag szűk magyar látpont, alanti 
kezdetleges eszmék, émelygős naivságok." 
S mindezt olyan 12 esztendő után, melyben 
Arany, Tompa, Erdélyi, Kemény, Gyulai, 
Madách, Jókai és Szigligeti írásai nagy 
bőségben láttak napvilágot! Ez a megállapí
tás legföljebb a 80-as évek hivatalos irodal
mára illett, a századközepére csak akkor, 
ha mondottaktól mind eltekintünk s a kor
szelet valódi irodalmi képviselőinek a petőfi-
eskedőket, Vas Gerebent s a Thaly Kálmán
féle fiatalokat nevezzük. A röpirat ez ítélete 
nem keserű önvád, hanem a dorong megfor
gatása ! 



A kor regényirodalma előtt álló időszerű 
feladatokról, az európai s a magyar regény 
összefüggéseiről legtöbbet s legtanulságosab-
bat a Keményt tárgyaló fejezetekben mondja 
el Sőtér. Ehhez képest a Jókairól kifejtettek 
inkább csak régebbi művei tömör és távlatos 
összefoglalását nyújtják. Az irodalomtörté
netírás régóta tudja: Kemény lélekelemző 
készsége, tragikumlátása, mély erkölcsi mér
legelése nagy előrelépés prózánkban, ám 
mindennek, forrásai eddig eléggé homályban 
maradtak. Sőtér meggyőzően mutatja ki 
e módszerek közösségi eredőit: az erdélyi 
nemesség egy részének tapasztalatai halmo
zódtak fel itt az évszázados külpolitikai 
fenyegetettség idején, ehhez járult a Bach-
korszak lecsapódása, az önismeretre és aggá
lyosságra valló már-már szélsőséges hajlam 
alakjában. Nem merő formai újításról van 
tehát szó és e stílus természetes összhangban 
áll az író kiválasztotta történelmi korszakok 
légkörével is. 

Kemény ugyan nem jut el a realista jelem
regény oly tiszta típusához, mint nagy nyuga
ti és keleti kortársai, mégis van egy egyedül
álló, európai méretekben is figyelemre méltó 
kiválósága: írásai a politikai alkat lélektani 
és erkölcsi ismeretanyagának kivételes tár
házai. Ezt a kétségtelen igazságot mégis 
mintha túlfeszítené a szerző, amikor leszögezi: 
„Eötvös és Kemény regényművészete: állam
bölcseleti-történetírói jellegű. A történészi 
jelleg különösen uralkodó Keménynél—". 
Valóban a Zord időnek majd egymarmada 
történelmi esszé és Verancsics regénnyé 
színezése —, ám Kemény klasszikus alkotá
sait felidézve nemcsak ilyen olvasmányemlé
kek zsibonganak bennünk. Kemény a téboly, 
az álom, a hallucináció költője is, a tudat
alatti első magyar megsejtője, aki a férfi és 
nő kapcsolatát az erotika széles skáláján tudja 
átélni. Regényei egyfelől tanulmányok, más
felől önvallomások (én még Barnabás torzsá
gában is valami rejtett, öncsonkító portréra 
gyanakszom), s az eszmék hirdetése mellett 
„ki is akarja írni" magából az elnyomott 
vágyakat, indulatokat. Eötvös jóval objek
tívebb szellem, regényeiben valóban a poli
tikus és gondolkodó cserél munkaeszközöket, 
nem a zaklatott lélek veti le terheit, azonban 
természetesen szó sincs arról, hogy visszatér
jünk Péterfyhez, aki nem törődik Kemény 
közéleti szereplésével, de még az egyete
mesebb eszmeáramlatokkal sem, s művészi 
vonásait pusztán magánéletéből igyekszik 

levezetni. Kemény írói világának előbb szóvá 
tett vonatkozásai nemcsak gymerekkorának, 
érzelmi és szellemi életének megrázkódtatásai
ból fakadtak, esetleg ezek magyarázatát is 
kereshetjük tágabb körben. 

Bevezetőül ama módszertani erényekrőt 
(dialektikusság, „immanens" és távlatokban 
való szemlélet, komplex vizsgálat) szóltunk, 
amelyek a Nemzet és haladást mérföldkővé 
teszik legújabb irodalomtörténetírásunkban. 
Végezetül tegyük hozzá: a monográfia több
nyiresikeresen viaskodik azzal a nehéz feladat
tal is, hogyan lehet a remekek és a nagy alkotó 
pályák bemutatását összekapcsolni a tudo
mány-, eszme- és stílustörténet széles körű 
művelésével. A petőfieskedők jellemzése után 
érthetjük meg igazán, milyen erőfeszítéseket 
kellett tennie Aranynak a nemzeties, magas 
eszmevilágú népiességért, s az ideál és reál 
összebékítését célzó nézetek közelebb visznek 
Az ember tragédiája alapgondolatának Kifej
téséhez is. Sajnálhatjuk e szempontból a 
kisebb romantikusok felvázolásának elmara
dását: így kevésbé világos a Pesti Napló 
köre romantika-ellenességének egy fontos 
rugója, halványabban látszik Kemények 
tragikumelméletének újszerűsége, felelősebb, 
mélyebb volta, hiszen a romantikusok egy
szerűen borzasztó véletlennek fogták fel a 
tragikumot. Kiváltképp' azonban Jókai ma
radt egyedül, s a népiesség új fázisának, a 
történet- és természettudományos eredmé
nyek meginduló felhasználásának évtizedé
ben nemcsak magányosnak, hanem szinte 
időszerűtlennek és gyermekiesnek tűnik fel. 
Az is volt — vágná rá nem egy egy irodalom
történészünk ! Csakhogy, Só'tér Istvánnak 
éppen nem ez a véleménye, s az effajta néze
tet könyve számos helyén cáfolja is. A leg
meggyőzőbb cáfolat — úgy gondoljuk — a 
romantikus tábor szélesebb, esetleg időben 
is kiterjedtebb rajza lehetett volna: csak ez 
mutathatja meg az irányzat makacs élet
képességét, közönségsikereit, egyúttal azon
ban Jókai eredetiségét, magyar és egyéni 
jellegét. 

„Wer vieles bringt, wird manchem etwas 
bringen" a Faust színigazgatójának szavai 
a Nemzet és haladáshoz hasonló átfogó jelen
tőségű tudományos művekre mindig is illenek. 
Ám a sok ajándékot adó szerző nem egy polé
miát és ellenvéleményt is felidézhet. Alkotása 
súlyából, szépségéből, gondolatébresztő voltá
ból mit sem veszít ezzel! 

Nagy Miklós 
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BÁRCZI GÉZA: A MAGYAR NYELV ÉLETRAJZA 

Bp. 1963. Gondolat K- 462 1. 20 t. 

„A maga nemében e munka, az első kísér
let az egész magyar nyelvtörténetnek a fő 
vonásokra szorítkozó, nem szakembereknek 
szóló, de teljes tudományos felelősséggel elő
adott összefoglalására" — olvassuk a könyv 
előszavában. 

Ugyanott, három lappal előbb: „Ez a 
.könyv a magyar nyelv több ezer éves élet
folyamának legfontosabb történésein kívánja 
végigkalauzolni az olvasót. Ezek a történések 
összefüggésben vannak — sokszor áttételek
kel — azokkal a gazdasági, társadalmi és 
művelődésbeli változásokkal, melyeken a 
magyar nép átment, míg a vadság felső 
fokán álló vadász-halász-gyűjtögető közös
ségből a szocializmust építő, fejlett iparú 
és mezőgazdaságú nemzetté alakult. Igye
keztünk tehát rámutatni azokra a legfon
tosabb szálakra is, melyek a nyelv történetét 
a nép sorsával összefűzik." 

Az ősmagyar korral foglalkozó második 
fejezet végén pedig ezt olvashatjuk: „Az, 
hogy a magyarság idegen kulturális körbe 
lépve, idegen műveltséggel cserélve föl a 
magával hozottat, idegen népek gyűrűjében 
nem oldódott fel és nem hullott szét, mint 
annyi harcias török nép: kunok, besenyők, 
bolgárok stb., azt nem jelentéktelen részben 
nyelvének köszönheti, mely szívós rugalmas
ságával, hagyományos finnugor jellegét ap
róbb részletekben is megőrizve hozzá tudott 
idomulni a változó körülményekhez, és mind
máig eleget tudott tenni a vele szemben 
támasztható igényeknek." 

E három idézetnek az ismertetés elején 
.az a célja, hogy a lehető legrövidebben — és 
magának a szerzőnek a szavaival — némileg 
tájékoztasson afelől, miféle könyvről is van 
szó tulajdonképpen. Űttörő, első kísérletről; 
olyanról, amely a nyelvet nem izoláltan, 
hanem az egyetemes nemzeti-népi élet szerves 
részeként szemléli; olyanról, amely nem pusz
ta történet, hanem a szó legigazabb és legjobb 
értelmében „életrajz"; olyanról, amely szak
szerű „nyelvészeti" munka (és mert a szak
emberek körénél szélesebb közönségnek szól, 
a merészebb hipotézisek mellőzésével csak az 
igazolt er'edményeket közli, s olyan nyelven 
és stílusban, amelyet a műveltebb nem-szak
emberek is megértenek), és szerzője még csak 
nem is sejtet sehol olyasféle igényt, szándé
kot, mintha szigorúan vett szakterületén 
kívülre kívánna kalandozni: mégis — részben 
éppen szigorú és fegyelmezett szakszerűsége 
következtében — az olvasó a mű folyamán 
mindvégig úgy érzi, hogy valójában mélyebb, 
általánosabb érdekű dolgoról van Szó, mint 
pusztán arról, hogyan, milyen jövevény
szavakkal gyarapodott korról korra szókész-
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létünk, vagy milyen képzők avultak ki a 
nyelvből s milyen újak keletkeztek; — mé
lyebb, általánosabb érdekű dolgoról van szó, 
olyasmiről, minden soviniszta mellékzöngé-
jétől megfosztva, és teljes tudományos tárgyi
lagossággal, hogyan él nyelvében a nemzet, 
illetve inkább talán a nép; sőt némileg arról 
is szó van, hogyan lesz — részben nyelvében, 
illetve nyelve révén is — nemzetté a nép. 
„A magyar nyelv életrajza" voltaképpen 
a magyar nép története, egyik alapvetően 
fontos és lényeges létfunkciója történetének 
tükrében. 

A közös finnugor előzmények után, a 
magyarság kiválásától kezdődőleg ezt a tör
téneti folyamatot öt nagy ízre tagolja, termé
szetesen nem mesterségesen, hanem a törté
neti és nyelvfejlődés organizmusa szerint; 
ez az öt íz, öt korszak: az ősmagyar kor, a 
kiválástól a honfoglalásig; a középkor, a 
mohácsi vészig; a Mohácstól a fölvilágosodá-
sig terjedő idő; a fölvilágosodás kora és a 
reformkor; végül a szabadságharctól napjain
kig terjedő időszak. Korról korra, fejezetről 
fejezetre értesülünk a nyelvben végbemenő 
hangtani és alaktani változásokról, módosulá
sokról, a szókincs gyarapodásáról, s esetleg 
fogyatkozásáról (mindig tekintettel az alap
jául szolgáló művelődésbeli fejlődésre); nyo
mon követhetjük például azt a folyamatot, 
ahogyan önálló szavak névutókká, névutók 
ragokká válnak, vagy — más területen — azt, 
hogyan alakítja a nyelv a saját természeté
hez az átvételeket, jövevényszavakat, ho
gyan érvényesíti bennük a maga hangzás
igényeit és törvényeit; vagy — ismét más 
területen — hogyan gazdagodik mondat
tanunk annak arányában, ahogyan az a 
„tartalom" gazdagodik, amit a mondatokban 
ki akarunk fejezni. . . — de mindez jórészt 
a nyelvészet szakterületére tartozik (anélkül 
azonban, hogy Bárczi Géza bárhol is komo
lyabb akadályokat állítana az olvasó elé 
valamiféle szaktudományi tolvajnyelv túl
zott használatával; ellenkezőleg, kitűnő pél
dát nyújt arra, hogyan lehet olyan „szak"-
dolgokat, melyek voltaképpen némi elő
képzettséget igényelnek, úgy előadni, hogy 
különösebb előképzettség nélkül is megértsék); 
s a munka nyelvészeti méltatása nyilván 
nem ide való, és nyilván nyelvész dolga. 
Amiről viszont nyilván itt kell, és nyomaté
kosan, szót ejteni, az Bárczi Géza könyvének 
rendkívüli gazdagsága, sokoldalúsága, és sok 
hasznos ösztönzése. Sok hasznos ösztönzése 
az irodalomtörténet számára is, és azon a 
„határterületen" is, amely mintegy irodalom
történet és nyelvészet közé esik. Elsősorban 
arra az „új diszciplínára" gondolhatunk itt, 



amely — ugyancsak Bárczi Gézát idézve, 
•egy közelmúltbeli tanulmányából (Hol tart 
a magyar nyelvtudomány, Valóság, 1964/5) 
— Paizs Dezső ösztönzésére „az irodalmi 
nyelv kialakulásának és fejlődésének törté
netét" vizsgálja (s ez egyi к vezérgondolata 
„A magyar nyelv történeté"-nek is). 
Korábban e történetnek csupán egyetlen 
mozzanatát ismertük részletesebben, a nyelv
újítást: „az újabb kutatások. . . főleg két 
korszakra irányultak: az irodalmi nyelv 
kezdeteinek idejére és a mai irodalmi nyelv 
normái végleges megszilárdulásának korára". 
Tudjuk, hogy már Mohács előtt, már a 
középkorban, kancelláriában, kolostori iro
dalmi tűzhelyeken jelentkeznek többé-kevés
bé tudatos törkevések bizonyos egységesí
tésre; s tudjuk, hogy e Moháccsal megszakadt 
törekvések a XVI. század utolsó harmadában 
ismét jelentkeznek, ezúttal más „társadalmi 
fekvésben", és az adott tragikus történeti 
helyzetben fokozottabb „egzisztenciális" 
jelentőséggel: „Ezeknek az írott — majdan 
irodalmi — nyelvváltozatoknak megterem
tésében a század értelmisége, az íródeákok 
rendje hervadhatatlan érdemeket szerzett, 
hiszen a nyelvjárás fölötti nyelv létrejötte 
biztosította a szétszakadt magyarság nemzeti 
egységét. . . E szerény, szegény, alacsony 
származású vagy legföljebb közrendű deákok, 
literátusok. . . érezték a széttépett magyarság 
összetartozását, bennük élt homályosan a 
nemzetté válás vágya, s azt is megsejtették, 
ha talán nem is vált mindnyájukban tuda
tossá, hogy a magyarság léte szoros össze
függésben van nyelvével, szükséges tehát a 
nyelv rangjának emelése, s az egész magyar 
nép számára egységessé formálása. Nyel
vünk történetének legfontosabb ,magyarság 
számára sorsdöntő élménye játszódik le 
ezekben a viharos, embertelen évtizedek 
ben." 

Ez az egyik alaposabban vizsgált mozza
nat; a másik, mélyebben vizsgák kor a föl-
világosodás és reformkor ideje. Ám ezektől 
eltekintve, „egyelőre még mindig sok a fehér 
folt a magyar irodalmi nyelv történetében". 
És valószínűleg nem pusztán csak abban. 
A nyelvészet a maga részéről rámutat a lite
rátus, „deák" réteg rendkívüli szerepére az 
egységes magyar nyelv megteremtésében; az 
irodalomtörténet már ugyancsak rámutatott 
— elég utalni Kardos Tibor e téren valóban 
alapvető tanulmányára, Gerézdi Rábán líránk 
kezdeteiről írt könyvére, Klaniczay Tibor 
egyes tanulmányaira (a „Reneszánsz és ba
rokk" című könyvében például) —, a régi 
magyar irodalom mégis mintha mostoha
gyerek volna, és korántsem kapná meg azt 
a figyelmet, amelyet megérdemel, mégpedig 
nemcsak törtéheti szerepe, hanem — mint 
Nemeskürty István oly fáradhatatlanul, s 
oly , kevés visszhanggal hangsúlyozza egy 

Bornemisszával, vagy egy Heltaival kapcso
latban — vitathatatlan értékeinél fogva is. 
Bárczi Géza munkájában nem egy utalást 
találhatunk arra, hogy a magyarságnak az 
új tárgyak, új fogalmak megismerése, mond
hatnánk az új élmények révén bizonyos fokig 
a gondolkodásmódja is változott; ennek első
rendű tükre a nyelv, de nemcsak struktúrá
jában, hanem mondhatni használatában, al
kalmazásában is: nemcsak a puszta nyelv, 
hanem a stílus is: és nyilván nem lenne érdek
telen kísérletet tenni egy olyasféle műre, vagy 
egy olyasféle mű előmunkálataira, amilyen 
a franciában Daniel Mornet „Histoire de la 
clarté frangaise"-e; nem olyanra, hiszen 
a franciának központi és speciális fogalma, 
problémája, igénye, szinte törvénye a „clarté",. 
hanem olyasfélére: a magyar fogalmazás, a 
magyar gondolkodás történetének vizsgá
latára. Számos útjelzés található erre Bárczi 
Gézánál: abban például, ahogyan — nagyon 
finom érzékkel — középkori írásbeliségünk
ben a magyar és a latin küzdelmét sejteti, s 
a latin hatását is, ami gyaníthatólag mélyebb 
lehetett, mintsem hogy némely — később 
kikopott — nyelvi latinizmusok használatán 
vagy átvételén jóval túl ne terjedt volna, és 
ne érintette volna a nyelvet alakító, formáló 
gondolkodást is, hiszen annak a rétegnek, 
amely ebből a szempontból, úgy látszik, 
döntőnek számít (deákok, goliardok, literá
tusok stb.), természetszerűen latin, legalábbis 
erősen latinos volt a műveltsége. S épp a goli-
ardokat és költészetünkben föltehető nagy 
jelentőségüket illetőleg (ismét csak utalva 
Kardos Tiborra és Gerézdi Rabánra): vajon 
nem lehet-e a Bárczi Géza által is említett 
flos florum — virágnak virága s hasonló 
már-már stereotip költői szólások esetében né
mi további vizsgálódásokkal (a Gerézdi 
Rábán kezdeményezte irányban) a föltett kér
dést, hogy volt-e hatással középkori írott nyel
vünkre régi népköltészetünké, a felelet bizo
nyos reményével úgy kitágítani: volt-e 
hatása a nemzetközi latin goliard költészet
nek, hatása arra, amit — jórészt ismeretlen — 
akkori népköltészetünknek, vagy virágének
költészetünknek nevezünk? (Itt jegyezhető 
meg: talán a magyar versélés történetét 
illetőleg is érdemes lenne, más) talán tetsze
tősebb elméletek ellenére, újra fontolóra 
venni mindazt, amit annak idején Horváth 
János vetett föl „A középkori magyar vers 
ritmusa" című könyvében a latin — közép
kori latin — ritmika hatásáról, szabályozó és 
normatív szerepéről.) 

Mindez, és „A magyar nyelv életrajza" 
számos más ösztönzése, az irodalomtörténetet 
majdhogynem „életbevágóan" érdeklődő stí
lustörténet felé mutat. Ez a szó, ez a fogalom, 
s ez a diszciplína, ki tudja miért, egy ideig 
bizonyos formalizmus gyanújának árnyéká
ban állott, mintha stílus története bizonyos 
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fokig nem magának az irodalomnak a törté
nete, s a stílus nem magának az irodalomnak 
leoperálhatatlan teste volna. Ma természete
sen már erősen más a helyzet: valószínűleg 
a nyelvészek és kevésbé az irodalomtörté
nészek érdeméből. Ismét Bárczi Géza említett, 
Valóság-beli tanulmányát idézve: „A nyelv
tudománnyal szinte egységbe olvadó rokon 
ágazat, a stilisztika is új fejlődésnek indult. 
Megsokasodtak az egyes írók és művek sti
lisztikai elemzései... Különösen az egyetemi 
hallgatók körében örvend ez a tudományág 
nagy népszerűségnek. . . Több értékes stilisz
tikai tanulmánykötet is jelent meg. . . E 
nagyon biztató kezdet után igen nagy fel
adatok várnak kevés számú mai és hihetőleg 
sok jövendő stilisztikusunkra." Persze a 
stilisztika mint „a nyelvtudománnyal szinte 
egységbe olvadó rokon ágazat" még koránt
sem ugyanaz, mint az irodalomtörténettel 
egységbe olvadó stílustörténet; az utóbbinak 
az előbbi azonban minden bizonnyal anyagot 
és konkrét alapokat szolgáltathat. Ugyanígy 
„az irodalmi nyelv története" is (például az 
olyasfajta monográfiák, amilyen Ruzsiczky 
Éváé nyelvújítás kori irodalmi nyelvi szó
kincsünkről, elsősorban Kazinczyéról), még 
egyáltalán nem irodalomtörténeti értelemben 
vett stílustörténet, de annak szinte nélkülöz
hetetlen „segédtudománya". S hogy e „segéd
tudományok" szempontjainak és eredményei
nek hasznosítása milyen eredményekkel jár
hat, azt mi sem mutatja jobban, mint azok 
az ismeretek, melyeket együttes alkalmazá
sukkal a reformkorra vonatkozólag nyertünk. 
Nem kevésbé lenne tanulságos hasonló 
munka megkísérlése — éppen „A magyar 
nyelv életrajza" számos idevágó utalása 
nyomán — az immár (nem kis részben 
Klaniczay Tibor és Bán Imre érdeméből) 
„rehabilitált" barokkra vonatkozólag. Persze 
mindezt kellő „mélységben", nem prepará-
tumszerűen, hanem élőén, a mindenkori 
társadalmi és művelődési tények és kapcsola
tok szem előtt tartásával; nem külön kis 
al-szaktudományokat sarjasztva az amúgy is 
túlságosan szakosított tudományokon belül, 
hanem a különféle nyelvészeti és irodalom
történeti stúdiumok lehető szintézisével, 
olyasféleképpen, ahogyan a maga módján 
Bárczi Géza ad példát rá könyvében. 

* 
Mindebben — egyáltalán nem kimerítően, 

hanem csak jelzésképpen, a rendkívül gazdag 
anyagból szinte csak ötletszerűen válogatva, 
egy-egy utalást kiragadva — azt próbáltam 
érzékeltetni, milyen fontos és termékenyítő 
mű Bárczi Géza könyve az irodalomtörténet 
(stílustörténet) számára is. Minthogy nem 
szakembereknek szól, végezetül erről szeret
nék egy-két szót ejteni: mi a jelentősége a 

nem-szakemberek, az olvasók számára, s 
egyáltalán „a magyar nyelv" vagy joggal 
közkedvelt fogalmazásában „édes anyanyel
vünk" számára. Ismét magát a szerzőt 
idézhetem, előszavának néhány mondatát. 
„A nyelv mint eszköz — írja — a legbonyo
lultabb gépezet. Ezt a gépezetet működésében 
tanulmányozni, alkatrészeire bontani, e ré
szek szerepét, egymásba illeszkedésük mód
jait vizsgálni, titkait megfejteni maga is, 
bonyolultságában olykor fárasztónak tetsző, 
de a belemélyülő számára végtelenül érdekes 
és soha véget nem érő tanulmány. Ámde a 
gépezet, úgy ahogy ma mindennapi működé
sében, változatos felhasználásában megfigyel
hető, nem egyszeri alkotás, melyet valaha 
megteremtettek, s azóta jól-rosszul jár,, 
hanem szakadatlanul alakuló, fejlődő valami, 
melyet egy egész nép évezredek, sőt évtiz-
ezredek óta szakadatlanul formál, tökéletesít,. 
a változó és rendszerint sokasodó szükség
letekhez idomít.. . A nyelv tehát történelmi 
produktum, és még mai szerkezetének sajá
tosságait, bonyolult titkait is csak úgy 
lehet igazán megismerni és megérteni, ha 
megismerkedünk a hosszú-hosszú fejlődés,, 
alakulás folyamatával. Nyelvtörténeti hát
tér nélkül nincs igazi, mélyebb, tudatos 
nyelvismeret. . ." 

Ha azok, akiknek szól, valóban és az 
okulás szándékával elolvassák, „A magyar 
nyelv életrajza" nagyban hozzájárulhat e 
„tudatos nyelvismeret" előmozdításához. & 
erre igen nagy szükség van. Akik az egyete
men annak idején a nagyszerű Gombocz 
Zoltán tanítványai voltunk, a középiskola 
érthetőleg szigorúan normatív és nyelv
helyességi szemlélete után először némi 
megrökönyödéssel hallottuk, majd alaposan 
megtanultuk tőle, hogy ami a „nyelvromlás" 
kérdését illeti, ezzel a fogalommal csínján 
kell bánni, hiszen a nyelv — nem szó szerint 
idézem, csak emlékezetből — „romlásában 
fejlődik"; ami persze az igazság egyik fele,, 
a dialektikusan hozzá tartozó másik mellett,, 
hogy ugyanakkor működik a nyelvben (ma 
már tudjuk: elsősorban az irodalmi nyelvben) 
bizonyos megtartó, konzerváló, hagyomány
hoz húzó erő is; a nyelv valódi, reális fejlő
dése a két erő eredőjéből alakul, annak men
tében folyik. Egyáltalán nem panaszkodom 
tehát semmiféle „nyelvromlásról", még akkor 
sem, ha — mint az idősebb nemzedékek mon
dogatják — a „mai fiatalok" nem beszélnek 
olyan „szépen", mint apáik vagy nagyapáik, 
akikről persze apáik és nagyapáik hajdanában 
ugyanezt állapították meg. Az argókkal az 
idő elbánik: amit bevesz, megemészti, s ami 
emészthetetlen, azt előbb-utóbb kilöki a 
nyelv: még különféle „izmusok" esetében 
sem szabad, úgy érzem, túlontúl szigorúnak 
lennünk. Nem hinném, hogy írásaimban 
föltűnően sokat vétenék nyelvünk ellen, 
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•s hogy tanulmányaimban, kritikáimban vala^ 
ha is a rossz magyarság védelmezőjeként 
léptem volna föl; mégis: — mintha fülemet 
hasogatná, aki este a Nemzetibe a Bánk Bán-
Лог megy, vagy aki lekési a vonatoí, azon 
viszont egyre kevésbé tudok megbotránkozni, 
ha valakinek valami jól áll, vagy ha valaki 
jól, vagy rosszul néz ki. Idegen mintájú 
fordulatok ezek, tudom, de úgy érzem, 
nyelvünk bevette vagy éppen most veszi 
be őket, talán elsősorban azért, mert a saját, 
„jó magyaros" kifejezésének kissé más az 
árnyalata — más, vagy mássá lett. Ha azt 
mondom, ez a ruha jól áll neki, nem ugyanazt 
„jelenti", mint ha azt mondom, jól áll rajta, 
vagy jól illik rá, vagy illik neki, vagy jól 
fest benne: és — főként bizonyos esetekben — 
még a jól néz ki sem mindig azonos azzal, 
hogy jó színben van. Fordítók tudják, hogy 
minden árnyalat visszaadásáért meg kell 
küzdeni, és az árnyalás minden lehetőségét 
körömszakadtáig védeni kell. Ha fordítok, 
mindmáig elszántan kerülöm ugyan a „jól 
néz ki"-ket és a „jól áll neki"-ket; de meg 
kell vallanom, hogy évről évre csökkenő belső 
meggyőződéssel kerülöm őket. S azt hiszem, 
azzal, hogy valakinek jól áll a zöld ruha, más
nak nem áll jól, ma már súlyosabb sérelem 
nem éri nyelvünket, s talán még azz.al a 
„közértizmussal" sem (amit különben szívből 
utálok), hogy ez az üzlet vasárnap is nyitva 
tart, amaz viszont már szombaton is zárva 
tart: ez a „tart" egyébként alighanem annak 
a nem tudom honnét, milyen kétbalkezes 
nyelvvédőtől származható babonából eredhet, 
amelv szerint a létige használata nem magya
ros, így lehetett a nyitva van-ból nyitva tart. 

A Bánk Bánhoz menés már súlyosabb, 
gondolom, mert a legbensőbb nyelvérzék, 
legsajátabb nyelvbeli szemlélet megzavaro-
dásáról tanúskodik. De ha már súlyosságról 
és veszélyességről van szó: úgy sejtem, leg
inkább az ellen kellene küzdeni (talán az 
Édes anyanyelvünknek is, még fokozottab
ban), ami a más természetű, más struktúrájú, 
„más lelkű" magyarnak idegen struktúrákhoz 
szabása terén tapasztalhatók. Német, francia 
sugalmazásra még lektorok is szívesen bele
javítgatnak kéziratokba: őket helyett például 
azokat, mintha az őket csak személyre, s az 
azokat csak tárgyra vonatkozhatnék, s mintha 
a magyarban is lenne valamiféle megkülön
böztetése a nemeknek (tudjuk, ilyen babona 
már volt, de oly groteszk formában, hogy 
egy-kettőre eltűnt). Vagy, ami talán még 
aggasztóbb: az érzék rohamos csökkenése 
felsősorban éppen „felelős" szinten, lektorin 
és sajtóbelin) a magyar ige és igei állítmány 
iránt. Azt, ami a magyar igében-állítmányban 
eo ipso, a nyelv sajátos, ragozó természeténél 
fogva benne van, sokan a gyakorlatban, 
mások meg a lektori „szabályozás" során 
különféle vonatkoztatásokkal, névmások, oly

kor egész névmásrendszerek betoldozgatásá-
val igyekszenek „világosítani" (persze a 
magyar gondolkodás természete szerint épp 
fordítva: csak homályosítják ezzel); s olykor 
egy-egy indokolatalanul beírt „az", „azt" 
stb. ellen késhegyig menő harcot kell vívnia a 
maga nyelvének észjárását, nem a németét 
vagy franciáét követő, s a magyar nyelvtan 
szerint fogalmazó, nem valami absztrakt, 
indogermán nyelvekből elvont grammatikai 
ideált szeme előtt tartó írónak-fordítónak. 
A nyelvromlás igazában nem idegen szavak 
használatában áll; és nem mindig minősíthető 
nyelvromlásnak, főként az idő távlatában, 
egy-egy idegenes fordulat, alakzat használata 
sem. De már nyilván nyelvromlás a nyelv
béli szemlélet megingása, és még inkább 
a nyelv természete ellen való fogalmazás: 
a magyarnak idegen nyelvi struktúrákhoz 
igazítása: egy nemlétező magyar nyelv 
kialakítási kísérlete— amire, sajnos, elég 
bőven lelhetni példát. „A magyar nyelv 
életrajza" az ilyetén — általában éppen 
bizonyos pseudo-nyelvhelyességre, logikára 
hivatkozó'— kísérletekkel szemben világosan 
megmutatja, hogy a magyar más természetű 
nyelv, finn-ugor nyelv, nem vonható a francia 
vagy a német kaptájára; elsősorban szinteti
kus jellegű, amazok elsősorban analitikus 
jellegével szemben; ne forgassuk hát ki 
mivoltából a nyelvet: a magyar akkor „logi
kus", ha a saját természete szerint az, nem 
a franciáé szerint, mint ahogy a francia 
is a maga természete szerint logikus, nem 
a magyar logikája szerint. 

Németh László mondja egy helyütt, 
rendkívül megszívlelendőén és találóan: „A 
magyar nyelv hézagaival is szól, nyelvtana 
a fölösleges ki nem mondására törekszik." 
Sajnos akadnak, nem is kevesen, akik valami
féle idegen mintára szabott pseudo-nyelv-
helyesség, nyelvi korrektség nevében, szöges 
eile itétben a magyar nyelv természetével, 
arra törekszenek, hogy beszédes hézagainkat 
elnémítsák, és a fölösleges ki-nem-mondása 
helyett mondatainkat teletűzdeljék fölös-
legességekkel, pleonazmusokkal. Ma is folyik 
„nyelvünk kiforgatása tömörségéből" — szin
tén Németh László szavai; nemcsak „gram
matikai remekléseinket" igyekszenek ki
gyomlálni, mint „népiességeket" és „archaiz-
musokat," nem ismerve kellőleg sem a nép, 
sem a régiség nyelvét, hanem szórendünket 
is igyekszenek bizonyos, indogermán nyelvek
ből elvont sémára szabni, abban a tévhitbe i, 
hogy a magyarra is mindenképpen kötelező 
valamiféle alany—állítmány—tárgy stb. sor
rend, s mintha nem volna nyelvünknek éppen 
egyik fő ereje, az árnyalás egyik fő eszköze, 
nyelvünk igazi „izomzata" a szabad szórend; 
vagy, mint Bárczi Géza könyvében olvasható: 
„Fontos tulajdonsága nyelvünknek a szórend 
rugalmassága. Ez igen gazdaságos eszközökkel 
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finom értelmi és érzelmi árnyalást tesz 
lehetővé. Megannyi értelmi árnyalat változik 
a szavak egyszerű elrendezésével..." 

Kitől kívánjunk „igazi, mélyebb, tudatos" 
nyelvismeretet, ha nem azoktól, akik hivatá
suknál, állásuknál fogva foglalkoznak a nyelv
vel és irodalommal? Rendkívül kívánatos, és 

A magyar nyelv önálló irodalmi fejlődése 
voltaképpen a 16. században kezdődött. 
A hazai gazdasági élet alakulása, a nemzeti 
nyelvművelés humanista követelménye és 
a reformáció anyanyelvű oktatási programja 
követ ceztében az írás-olvasás a magyar 
társadalom világi rétegeiben ez időben terjedt 
el nagyobb arányokban. A 16. század közepe 
után egy-két évtized múlva szinte ugrás
szerűen megnőtt a betűvetéshez értők száma. 
Gazdasági és kulturális szükségből született 
meg az 1530-as években a magyar nyelvű 
nyomtatott könyv s indult meg a hazai 
könyvnyomtatás. Ennek a magyar irodalmi 
nyelv kialakulására vonatkozó első félszáza
dos hatását igyekezett munkájában Molnár 
József felderíteni. Hangyaszorgalommal gyűj
tötte és tiszteletre méltó gondossággal vizs
gálta meg a magyar nyomtatványok nyelvi 
anyagát hangtani és helyesírástörténeti szem
pontból. Szorosabban vett nyelvészeti ered
ményeinek értékelése azonban nem lehet 
ennek az ismertetésnek a feladata. Harminc
három szerző 138 művének nyelvállapotáróí 
készített leírása megannyi mozaikszem volna 
az irodalmi magyar nyelv formálódó 16. 
századi képéhez. A szintetikus fejlődésrajzzal 
sajnos azonban a munka adósunk marad, 
mert a végén összegezett „elvi következte
tések" maguk is csak részletek pl. arról, hogy 
az egyes nyomdászok milyen mértékben 
valósították meg kiadványaikban a követ
kezetes hangjelölést, ezek a részletek sem 
illeszkednek azonban bele egy átfogó kon
cepcióba. A szintézis hiányát nem menti, de 
némiképp magyarázza, hogy a Molnár által 
vizsgálódása felső korszakhatárául választott 
1576. év a 16. századi magyar irodalmi nyelv 
fejlődése szempontjából teljesen önkényes. 
Ezzel az évvel (vagy e körül) semmi ki nem 
teljesedett, le nem zárult s el sem kezdődött, 
ami indokolná, hogy az addig eltelt ötven 
esztendőt, mint külön szakaszt tárgyaljuk 
a könyvnyomtatásnak a magyar irodalmi 
nyelv kialakulására tett hatása történetében. 
A 16. századi magyar nyelvű nyomtatott 
könyv elválaszthatatlan magyar reformáció 
fejlődésétől s annak irodalmi megnyilatko-

hasznos lenne, ha mind, akik ilyen poszton 
vannak, alaposan áttanulmányoznák Bárczi 
Géza könyvét, és megszereznék belőle azt 
a „mélyebb, tudatos" magyar nyelvismeretet,, 
amellyel, sajnos, nem mind, s nem mindig 
rendelkeznek. 

Rónay György 

zásától, emennek pedig az irodalmi nyelv 
szempontjából legjelentősebbje Károlyi Gás
pár biblia-fordítása (1590) volt .Benne össze
geződik mintegy a reformáció idejének 
irodalmi nyelve; ha valamely művet, akkor 
ezt lehetett volna a nyomtatott könyv iro
dalmi nyelvi hatása első korszakának határául 
választani. 

Molnár munkájában a nyomtatott köny
vek nyelvi anyagának társadalmi, szellemi 
fejlődésétől szinte teljesen elvonatkoztatott 
„steril" vizsgálata helyenként már-már ön
célú nyelvészkedésnek tűnik. A monográfiá
ban végül is nem azt kapjuk, amit annak címe 
ígér; mert a mélyebb koncepció, a szintetikus 
látás hiánya következtében az egész mű 
félresiklik. A dolgozat felépítése maga is 
annyira széthulló, puszta elemzéseivel foly
tonos ismétlésekre csábító, hogy ezzel a mód
szerrel önmagában a kitűzött témát alig 
sikerül a szerzőnek megközelítenie. A tanul
mány háromnegyed részében 33 író nyelv
állapotát viszgálja, mind a harmincháromét 
külön fejezetben. Minden fejezet élén rövid 
írói életrajz olvasható, amelyek nem csak 
arról árulkodnak, hogy a szerző az irodalom
történeti újabb kutatások eredményeit alig 
ismeri, hanem sokszor még a régebbi szak
irodalmat sem. Az életrajzok olyannyira 
hemzsegnek a hibáktól, félreértésektől és 
tévedésektől, hogy azokat egy ismertetés 
keretében fel sem lehet sorolni. Pedig ezek 
közé nem is számítjuk az ún. vitatható 
nézeteket, csupán a ténybeli, adatszerű, 
helytelen, pontatlan, rosszul értelmezett 
állításokat. Most csak éppen példaként egy
két tévedését, hiányosságát (nem is mindig 
a legjelentősebbeket) szúrjuk tollvégre: Syl
vester nem 1544-ig tartózkodott Sárváron, 
mert hiszen már 1542-ben a bécsi egyetem 
beiratkozott hallgatói között találjuk, s-
1543 őszén ugyanott a héber nyelv tanára; 
Batizi András kátéját nem Bártfai Kristóf 
könyvtárosnak, hanem könyvkereskedőnek 
adta át kinyomtatás végett; Valkai Andrásról 
Molnár azt állítja, hogy „Életéről közelebbit 
nem tudunk. Erdélyi unitárius pap volt." — 
de ha Pintér kézikönyve helyett elolvasta 

MOLNÁR JÓZSEF: A KÖNYVNYOMTATÁS HATÁSA A MAGYAR IRODALMI NYELV 
KIALAKULÁSÁRA 1527—1576 KÖZÖTT 
Bp. 1963. Akadémiai K- 353 1. (Nyelvészeti tanulmányok, 5.) 

714 


