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vállalkozni. A magyar irodalom arcképcsarnokát tekintve a válasz több 
szempontból is egyértelmű nem; eló'ször: a hiánypótlás ebben az eset-
ben tulajdonképpen virtuális - hiszen közkeletű irodalomtörténet nem 
adatott az olvasók kezébe. Másodszor: a könyv elvégez egy olyan típusú 
szelekciót (a válogatással és az értékeléssel egyaránt), amely korrekcióra 
szorul. Harmadszor: ez a bizonyos korrekció még sürgó'sebbé is vált, 
hiszen ezt a könyvet is sokan olvassák majd, és sokan ugyanazok, akik 
például a Száz hires regényt (amely hasonlóan körültekintő' előszóval 
jelent ugyan meg, hatása mégis legalábbis ellenmondásos). Irodalomtör-
ténészeink előtt a feladat tehát sokszorosan is adott. A munkára ser-
kentésnek, valamint a helyes irány kijelölésének ez a módja valószínűleg 
nem a legszerencsésebb. (Móra, 1976.) 

CSÁKI JUDIT 

IMPRESSZIONIZMUS VAGY SZECESSZIÓ? 

TANULMÁNYOK A MAGYAR IMPRESSZIONISTA STÍLUSRÓL 

A stíluselemzés, stílusvizsgálat egyik legelhanyagoltabb területe a 
művészettel, irodalommal foglalkozó kutatásoknak. A művészettörté-
nészek tettek e téren a legtöbbet, de korántsem eleget; kérdések egész 
sora vár még tisztázásra. Az irodalomtudomány pedig a stíluskutatá-
sokban még a kezdő lépéseknél tart. Az irodalomtörténészek - mind a 
hagyományos, mind a formalista-strukturalista módszerek követői — 
legjobb esetben egy-egy mű, esetleg író egyedi stílusát vizsgálják anél-
kül, hogy a kor uralkodó stílusjegyeit is szem előtt tartanák. Sokan, a 
szellemtörténet kísértetétől félve, óvakodnak még az átfogó stíluskate-
góriák használatától is. Nem jobb a helyzet e téren a nyelvtudományban 
sem. A stilisztikával foglalkozó nyelvészek többsége megelégszik a 
nyelvi eszközök hagyományos vizsgálatával, a jelenségek, alakzatok 
számbavételével, osztályozásával, kísérlet is alig történik a szépirodalmi 
stílus tágabb horizontú, szintetizáló megközelítésére. Ezért figyelemre 
méltók, sok tekintetben úttörő jellegűek a kolozsvári egyetemen folyó 
stílusvizsgálatok, melyek eredményeiről a jelen — Szabó Zoltán szer-
kesztette - kötet tanulmányai is tanúskodnak. 

Korunk mindjobban specializálódó, a gépi eszközöket egyre széle-
sebb körben igénybe vevő tudománya nem kedvez az egy tudós körül 
kialakuló iskoláknak, műhelyeknek. Az Erdélyben kibontakozó stílus-
kutatások mégis valami ilyenféléről vallanak. Szabó Zoltán nemcsak 
szerkesztője, tanulmányírója a Kriterion által közreadott kötetnek, 
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hanem elindítója, irányítója, szervezője is azoknak a fiatal nyelvészek-
nek, akik a századforduló, századelő magyar szépirodalmi stílusát vizs-
gálják. Rendszeres, tervszerű kutatómunka folyik itt e téren, melyből a 
közölt tanulmányok csak ízelítőt adnak. Ezeket, és egyéb fontos infor-
mációkat - pl. a szerkesztés, a válogatás szempontjait - , természetesen 
a gyűjtemény előszava lett volna hívatva elmondani, sajnálatos, hogy ez 
elmaradt a kötet éléről. 

A cím a magyar impresszionista stílus vizsgálatát ígéri, de a könyv -
úgy véljük - több is kevesebb is ennél. A szerzők ugyanis túlságosan 
kitágítják az impresszionizmus fogalmát, Justh Zsigmondtól Aprily 
Lajosig mindenki belefér, legfeljebb azzal a megszorítással, hogy „pre-
impresszionista". De mi szükség van ez esetben erre a terminológiára, 
amikor semmi meghatározó, megkülönböztető jellege nincsen, nem 
egyéb, mint a szerencsétlen csengésű „modernizmus" szinonimája. Fél-
reértések elkerülése végett szeretném hangsúlyozni, nem magát a ter-
minust kifogásolom, hanem annak parttalan kitágítását, történetietlen 
értelmezését. A tanulmányok többségéből ugyanis az is kitűnik, hogy 
szerzője az impresszionizmust a szecesszió után következő, jellegze-
tesen huszadik századi jelenségnek tartja, holott a valóság az, hogy 
megelőzi a szecessziót, ill. egyes íróknál vele párhuzamosan tovább él. 

Szerencsére a tanulmányok írói a konkrét elemzések során nem 
korlátozták tevékenységüket a specifikusan impresszionista jegyek vizs-
gálatára, sokkal inkább a kiválasztott jelenségek komplex megközelí-
tésére törekedtek. Következtetéseik jórésze így akkor is helytálló, ha a 
ráaggatott impress sziortista jelzőt kiiktatjuk mellőle. Hiszen a korra 
jellemző, alapos felkészültséggel, kitartó munkával feltárt jellegzetes-
ségek (hangszimbolika, szóhasználat, szövegszerkezet stb.) nemcsak és 
nem elsődlegesen impresszionista sajátosságok, legalább annyira esz-
közei a szimbolizmusnak, és teljes gazdaságukban megtalálhatók a 
szecesszió művészetében is. A századfordulót, a századelőt tehát éppoly 
joggal nevezhetnők szimbolistának, mint impresszionistának, sőt egyes 
jegyeit kiemelve, akár naturalistának, miként történtek is már erre 
kísérletek. Éppen azért vélem e periódust legjobban a szecesszió meg-
jelöléssel jellemezhetőnek, mert a tizenkilencedik század „izmusaival" 
szemben ez hozott új látásmódot, életérzést, ízlésformát akkor is, ha 
bőségesen él azok formanyelvével, kifejező eszközeivel. 

A terminológiák tisztázatlansága természetesen nem írható egyértel-
műen a szerzők rovására, sokkal inkább egész stíluskutatásunk gyengé-
jéről tanúskodik. Nem von le ez semmit e rendkívül hasznos gyűjte-
mény úttörő jellegéből, melyből szükségszerűen következik az esetleges 
tévedések kockázata is. A pánimpresszionizmus veszélyét maguk a 
szerzők is érzik. Legbeszédesebb bizonyítéka ennek Szabó Zoltán 
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Impresszionizmus és szecesszió a századforduló prózájában című érté-
kes, gondolatébresztő, saját korábbi koncepcióját is bizonyos fokig 
korrigáló tanulmánya. Ennek központi mondanivalója már nem az 
impresszionizmus, hanem a szecesszió problémaköréhez kapcsolódik. 
Szabó a szecessziót az impresszionizmussal és a szimbolizmussal pár-
huzamos jelenségként fogja fel s „egyenrangú viszonyt" lát közöttük. 
Ebből a szemszögből vizsgálja a szecesszió és az impresszionizmus közös 
jegyeit, és remekül megválasztott nyelvi példákkal teszi érzékletessé a 
szecesszió sajátosan sokszínű, mégis egységes tendenciát mutató forma-
nyelvét, formavilágát. Arról ugyan érvei nem győznek meg, hogy az 
impresszionizmus a századvég, századelő művészetében valóban „egyen-
rangú" a szecesszióval, nemcsak „alárendelt", „színező eleme" annak, 
de nem is nagyon érvel emellett, elfogadja tényként, vizsgálódása alap-
jául. Nem is ez a fontos. Sokkal inkább az, hogy önálló kutatásokra,, 
konkrét műelemzésekre támaszkodó tanulmánya elindítója, kezdemé-
nyezője, kiindulópontja lehet - kell, hogy legyen! - az irodalmi sze-
cesszió ma még alig vizsgált, feltárásra váró stílusának, rendkívül gazdag, 
sokszínű nyelvének, formavilágának tanulmányozásához. Szabó Zoltán 
elvitathatatlan érdeme, hogy ő tette meg az első, iránymutató lépéseket 
ezen az úton. 

A kötet többi munkatársa (P. Dombi Erzsébet, Murvai Olga, Brauch 
Magda, Túros Endre) abból az alapelvből indul ki, hogy az impresszio-
nizmus a század első két évtizedének uralkodó irányzata. Ezért — 
egyébként sokkal szélesebb alapokra építő, új eredményeket felmutató 
- kutatásaikat megkísérlik összhangba hozni az impresszionista látás-
móddal. 

P. Dombi Erzsébet a színérzékelés, a színélmény alakulását elemzi 
értően a Nyugat előtti nemzedék prózaíróinál (Színhatások a század-
forduló prózájában). Vizsgálja a színek gyakoriságát, szimbolikájuk, 
jelentéskörük változását, korrelációikat, a színjelölések grammatikai for-
máit, végül a színhatás és stílushatás összefüggéseit. Felfigyel rá, hogy 
„az irodalmi művekben szereplő tájleírások rokonjellegűek a korabeli 
szecessziós festészet tájábrázolásával", hogy „az irodalmi eszközökkel 
festett tájképet is a vonalak és színfoltok sajátos rendje uralja". Jól 
megválasztott példákkal bizonyítja, hogy a szecesszió művésze (és írója 
is) a színeket gyakran nem a megszokott értelemben használja (az ég 
nem feltétlen kék, esetleg piros, a falevelek kékes árnyalatúak, a felhő 
pedig zöld stb.), felhívja a figyelmet a színkezelésben a dekorativitásra, 
a színekhez társuló erős hangulatiságra, a sajátos színszimbolikára, a 
színesztéziák gyakoriságára, expresszív jellegére, a színjelölések és a nyelv 
képi struktúráinak (hasonlat, metafora, megszemélyesítés) egységére 
stb. Önkéntelenül vetődik fel a kérdés: miért kellett ezeket az alapos, 
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sokoldalú kutatómunkára épülő, találó elemzéseket a preimpresszio-
nizmus kétes zsákjába belevarrni? P. Dombi Erzsébet ugyanis többször 
utal rá, hogy egyes jelenségek már „előre mutatnak" az impresszioniz-
mus felé. 

Murvai Olga a szabad függő beszéd stilisztikai, jelentéstani szerepét, 
szövegszerkezet formáló funkcióját vizsgálja kitűnő érzékkel, a nyelv-
tudomány új vívmányait is hasznosító módszerrel Kaffka Margit novel-
láiban, s összefüggésbe hozza ezt a közlésformát az impresszionista 
stílussal, szerkesztésmóddal, szemlélettel (Szövegszerkezet és stílus-
forma Kaffka Margit novelláiban). Rendkívül alapos, új eredményeket 
hozó tanulmányában abból a prekoncepcióból indul ki, hogy Kaffkát 
„a legmélyebb hatás az impresszionizmus felől érte" ez „fogja át egész 
életmüvét". Ezt szem előtt tartva vizsgálja a novellák szövegét, emeli ki 
az írónőnél a leírások és reflexiók megnövekedett szerepét a cselek-
mény, a helyszín, az idő rovására, melynek szükségszerű következ-
ménye a széttöredezettség, a vonalvezetés hiánya, a bizonytalan idő-
szerkezet. A fellazult kompozíciónak pedig - úgy látja - az írói 
közlésmódban leginkább a szabad függő beszéd felel meg. Ezután a 
szabad függő beszéd szövegszerkezeti kapcsolatait vizsgálva rámutat, 
hogy Kaffkánál ez is a laza szerkesztésmódot, a mozaikszerűséget szol-
gálja, mivel egy-egy ilyen szegmentum az esetek többségében nem 
simán, hanem meredeken kapcsolódik a megelőző szövegrészhez. Logi-
kusan végiggondolt, jó érzékről, hozzáértésről tanúskodó megfigyelések 
ezek, és külsőleg valóban az impresszionista technikára utalnak. Külö-
nösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az írónőnél „a hangulatfestés 
fölébe nő a tényszerűségnek" hogy „nem életmetszetet, hanem tudat-
metszetet készít". Mégsem tekinthetjük Kaffkát impresszionistának. 
Nála nem az érzékszerveinkkel felfogott világ, a látvány pülanatnyi 
megragadásáról, egyetlen hangulatban való feloldásáról van szó, hanem 
rendkívül erős belső feszültségről, a felgyülemlett, sokáig visszafojtott 
élményanyag ösztönös, olykor nyers, töredezett felszínre töréséről, 
mely lírai motívumokkal, szubjektív megnyilatkozásokkal szövi át pró-
záját, és leginkább női alakjainak tudatában, hangulatában, érzéshul-
lámzásaiban ölt testet. Innen nála a gyakori reflexió, és ez jut kifeje-
zésre a gyakran alkalmazott szabad függő beszédben is, mely elmossa a 
határt az író és a szereplők között. 

Brauch Magda a nominális mondattípus tanulmányozására vállal-
kozott Kosztolányi művészetében (A nominális szerkesztésmód 
Kosztolányi Dezső müveiben). Felvázolja a szerkezet különböző típu-
sait, vizsgálja stilisztikai funkcióját, majd arra a következtetésre jut, 
hogy ez a mondatszerkezet Kosztolányi úgynevezett „impresszionista 
korszakában" (1910—1919-ig) az író „lírájának és prózájának egyik 
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legfontosabb stilisztikai kifejező eszköze". Megfigyelései feltétlenül 
figyelemre méltóak, bár a nominális mondat - amint ezt a szerző maga 
is megállapítja - nyilvánvalóan nemcsak az impresszionizmus, hanem a 
legtöbb modern irodalmi irányzat jellemzője. 

Nem kapcsolódik szervesen a kötethez Túrós Endre írása (A hang-
halmozás Áprily Lajos verseiben/, nála érzik leginkább, hogy az im-
presszionizmusra hivatkozás csak kötelező penzum. Attól teljesen füg-
getlenül végzi értékes hangakusztikai vizsgálatait Áprily verseiben, csak 
a végén érzi szükségét elmondani, hogy: „Költészetének mégis sok 
olyan vonása van, amely impresszionizmusra vall, vagy legalább ahhoz 
hasonlít." Persze, hogy van. De melyik költőnek nincs? 

Alkotóműhelybe pillanthatunk be e kötet tanulmányozása során, 
írói más-más oldalról megközelítve valamennyien a századforduló, 
századelő sokszínű, gazdag, ellentmondásoktól terhes, szinte már kao-
tikusnak tűnő stíluskérdéseit tanulmányozzák - és nem is eredmény-
telenül. Amikor vitázunk velük, a munkájuk iránti legnagyobb elisme-
réssel tesszük, abban a reményben, hogy sikerül ráirányítanunk a szak-
emberek figyelmét e terület tisztázatlan, megoldásra váró kérdéseire. 
((Criterion, 1976.) 

KISPÉTER ANDRÁS 

Szeli István: NEMZETI IRODALOM -
NEMZETISÉGI IRODALOM 

A jugoszláviai magyar tudományos élet reprezentánsa, Szeli István 
tanulságos, irodalomtörténeti, irodalomszemléleti s kapcsolattörténeti 
szempontból egyaránt haszonnal forgatható kötetté komponálta né-
hány év alatt írott s előzőleg különböző fórumokon már közzétett 
írásait. Olyan tanulmányokat, amelyek megírása megvallotton azért 
történt, hogy általuk a szerző „egy mikroközösség kulturális életében 
érvényre jutó erők mozgásirányait, tendenciáit és fordulatait kövesse". A 
„mikroközösség" a jugoszláviai magyarság közössége, amely a sajátos, 
előbb kisebbségi sorsban, majd 1945-öt követően nemzetiségi népcso-
portként megteremtette a maga szellemi szféráját: kultúráját és tudomá-
nyosságát. A könyvet tehát, Szeli István könyvet elsődlegesen ennek a 
valóságnak talajáról célszerű mérlegelni, eredményeit s tanulságait meg-
ítélni. 

A vajdasági magyar szellemi élet mozgását sajátos eszközökkel s 
formában regisztrálja a szerző. Első írásának „műfaja" (Egy évtized 


