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szegényedéssel is. A nyugat-európai formákat első híveik a szöveg és a 
dallam egyeztetésének igényével alkalmazták. Ez azonban csak idegen 
dallamra, a magyar muzsika rovására történhetett. A nyugat-európai 
formák végül is szövegekben [versekben] találták meg helyüket. A 
klasszikus formák viszont - ezt Berzsenyi jól érezte - a magyar 
muzsikához is hozzáigazíthatók." (190.) Gondolom, egyértelmű a 
válasz, amely világosan tükrözi a verstan-teoretikusnak és a zeneszerző-
nek a maga szempontjából egyaránt helyes válaszát. 

A szerző gazdag bibliográfiai anyagra támaszkodik. Hogy mégis 
megemlítünk néhány művet, ez nem kifogásként hangzik el, inkább a 
kiegészítést és a figyelem felhívását szolgálja. A jambus 18. század végi 
előzményeinek feltárásában hathatós segítséget nyújt Gáldi László 
Szenczi Molnár Albert zsoltárverse című könyve (1958). Verseghyvel és 
a kollégiumi zenével és verseléssel kapcsolatosan utalni lehetett volna 
Szabolcsi Bence tanulmányára: A XVIII. század magyar kollégiumi 
zenéje (1929, majd 1930). Meg lehetett volna említeni Elek Istvánt, aki 
tudtommal az első, aki egy költő verselésének monografikus feldolgozá-
sára vállalkozott Csokonai versművészete című tanulmányában (1942). 

Orosz László könyve nyeresége a magyar irodalomtudománynak, 
közelebbről a magyar verselmélet-történetnek. Gondos alapossággal 
tárgyaló módszerével, tárgyilagos, egyértelműen világos elemzéseivel, 
okos, magvas összefoglaló értékeléseivel példát mutathat a magyar vers-
elmélet-fejlődés további korszakainak megírására. Nagy szüksége van erre 
a magyar verstantudománynak, ezért várjuk a folytatást. (Irodalom-
történeti Füzetek. Akadémiai Kiadó, 1980.) 
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A varsói egyetem kiadásában 1978-ban jelent meg harmincöt tanul-
mányt tartalmazó kötet a fenti címen. A tanulmányok a Varsóban 
1972-ben tartott konferenciára készültek lengyel, magyar és egy finn 
szerző tollából, s a lengyelül, németül és franciául írott cikkek e 
gyűjteménye az 1969-ben megjelent első, hasonló jellegű gyűjtemény 
folytatásának tekinthető. 
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Mint a tudományos konferenciák többsége, az 1972-es varsói is igen 
eltérő' fajsúlyú tanulmányok ismertetésére adott alkalmat. A finn szerző 
minden bizonnyal gesztusként került a gyűjteménybe, hogy a finnugor 
tudomány valamely képviselője is jelen legyen ott, ahol erre igazán 
semmi szükség; a finnugor rokonság ugyanis egészen más természetű 
tudományos témákat kínál, mint a nyelvrokonság nélkül, de pár-
huzamosan fejlődő lengyel és magyar irodalom. Pertti Virtaranta tanul-
mányának egyébként még a finnugor kutatásokhoz sincs semmi köze; 
Sillanpää, a híres finn író írott szövegeit veti egybe a szerző az általa 
készített interjúval és megállapítja, amit előre lehet tudni: az író élő-
beszédben több tájnyelvi kifejezést használ. A finn szerző tanulmányát 
azért emelem ki elrettentő példaként, mert ha már születik ilyen tanul-
mánykötet, kár megterhelni teljesen helyi érdekű, szűken az egyes 
irodalmak belügyeibe tartozó írásokkal. 

Ilyen típusú írás egyébként mind a lengyel, mind a magyar szerzők 
által készített referátumok között is található. Érthetetlen számomra, 
hogyan kerül egy komparatisztikai tanulmánykötetbe például Horváth 
Iván írása Balassi Bálint poétikájáról, különösen azért, mert a fel-
tupírozott tudományos apparátussal, ábrákkal, plusz-mínusz jelekkel 
hivalkodó írás Balassi verselését önmagán belül, legföljebb némi magyar 
kontextusban tárgyalja, és inkább a Filológiai Közleményekben volna a 
helye. Ugyancsak furcsállkodva olvassa az ember Tadeusz Namowicz 
tanulmányát Theodor Korner Zrínyi című drámájának lengyelországi 
fogadtatásáról; ennek a tanulmánynak mégiscsak inkább egy lengyel-
német irodalmi kapcsolatokkal foglalkozó kötetben lenne a helye. Kár 
lengyel-magyar kapcsolatot kreálni ott, ahol annak semmi nyoma. 
Tudjuk, hogy kevés a kötet címében foglalt témakörrel foglalkozni 
képes szakember, s hogy tudományos konferenciákra a tudósok azt 
viszik, amivel éppen foglalkoznak, ami éppen készen van, az utólagos 
szerkesztésnek azonban nem volna szabad a protokoll-listához alkalmaz-
kodnia. 

Harmincöt cikket röviden sem lehet ismertetni, hadd emeljek ki csak 
néhányat közülük, amelyek valóban új eredményekkel járulnak hozzá a 
kutatáshoz. Igen érdekes Dora Kacnelson tanulmánya az 1848-1849-es 
magyar szabadságharc reflexeiről a lengyel népdalokban; a lengyel nép-
dalokból kihámozható Bem-kép például a mítosz-keletkezés fázisairól 
közöl meggondolandó adatokat; egy-egy népdal sorsa pedig önmagában 
is érdekes (gondolok itt a Co to za gwar című dalra). Hasonlóképpen 
tanulságos Faragó József közlése az 1851-ből való román nyelvű Bem-
nótáról. Ezeket a cikkeket olvasva óhatatlanul az az ember érzése, hogy 
nem ártana az irodalmi kapcsolatok kutatását az alapoknál, vagyis az 



adatközlésnél kezdeni; a magyar irodalomtörténetből elég fájdalmasan 
hiányoznak a pozitivista irodalomtörténetirás nagy eredményei, 
amelyek például a lengyel irodalomtörténetben komoly eredményekhez 
vezettek. 

A kompaiatisztikai kutatások mai állásáról összefoglalóan Sziklay 
László számol be a kötetben, s e kutatások egyik legátfogóbb koncep-
ciójú tematikáját Andrzej Sieroszewski fejti ki a romantikus lengyel és 
magyar történelmi regény párhuzamba állításának vázlatával; remélhető-
leg a vázlatból előbb-utóbb monográfia születik a két nép kultúrájával 
szakavatottan és hosszú ideje foglalkozó Sieroszewski tollából. 

Ez utóbbi tanulmányt példaszerű voltánál fogva kell kiemelnem, 
ugyanis véleményem szerint ilyen jellegű tanulmányokat kellene tartal-
maznia a kötetnek. A kötetnek mégsem ez a fő vonulata, s noha 
rendkívül alapos, izgalmas tanulmánnyal képviselteti magát például 
Maria Janion vagy Sőtér István, az ő komparatisztikai szemléletük a 
lengyel és a magyar irodalmat a világirodalommal való szembesítésben 
alakult ki, és nem egymáshoz mérik őket. Maria Janion például a 
romantikusok és a forradalom kapcsolatát elemzi, megállapításai azon-
ban semmiképpen sem terjeszthetők ki a magyar romantikusokra, törté-
netesen éppen rájuk nem érvényesek, noha ezt Janion nem is szuggerál-
ja. Aki azonban tájékozatlanul veszi kézbe a kötetet, s most a németül, 
lengyelül és franciául olvasó, netalán nyugat-európai kutatóra gondolok, 
akinek a könyvet végül is szánták, elhamarkodott következtetéseket 
vonhat le a magyar romantikusokra vonatkozólag is. 

A módszertani eklekticizmusra a kötetből sok példa hozható fel; 
egyet emelek ki közülük. Radó György Az ember tragédiája és Az 
Istentelen Komédia nőalakjait elemzi annak függvényében, ahogy a 
költők, Madách és Krasinski, saját életük tapasztalataiból formálták 
meg ezeket az alakokat. Kissé ódon vizsgálati szempontnak tartom az 
életrajz és a mű ilyen fokú közelségének feltételezését; ebben az esetben 
különösen szembetűnő ez a fogyatkozás, hiszen éppen e két dráma 
kínál izgalmas szempontokat a párhuzamosságok kutatói számára. Ha 
például Maria Janion, Krasinski történetfilozófiájának legkiválóbb 
ismerője, egyszer elolvasná Az ember tragédiáját, eredeti és mély meg-
állapításokkal járulhatna hozzá a magyar Madách-kutatáshoz is. 

Ugyanakkor új adatokban bővelkedő tanulmány is olvasható a 
kötetben, éppen Az ember tragédiája lengyelországi fogadtatásáról, 
Elzbieta Cygielska-Guttmann tollából. Bizonyára minden olvasónak 
- recenzensnek is - van kedves témája, az én témámat a szerzőnő vetette 
fel, bár nem oldotta meg teljesen. Arról van szó, hogy a Tragédia 
Lengyelországban eddig mindig megbukott. Nem játszották sokszor, de 
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valamennyi előadása kudarccal végződött. 1903-ban játszották először 
abban a krakkói színházban, amely éppen virágkorát élte, és amelyben 
éppen Vyspiariski volt a koronázott császár. Ez idő tájt fedezte fel 
magának Madách művét Gorkij. A lengyelek eljátszották, és mégis meg-
bukott. A dolog azért érdekes, mert Madách történetfilozófiája hasonló 
forrásokból táplálkozik, mint a lengyel romantikus drámaíróké - akik a 
századfordulón Krakkóban reneszánszukat élték. Cygielska-Guttmann 
olyan lengyel drámákat is felsorol, amelyeken kimutatható a színházban 
megbukott Tragédia hatása, és amelyeket a korabeli lengyel kritika a 
Tragédia fölé helyezett. Az akkori krakkói színház törekvéseit, stílusát 
ismerve az ember visszamenőleg is csak hatalmas sikert tudna jósolni 
Madách művének. A bukás olyan kérdéseket vet föl, amelyeket 
nagyon is érdemes volna megválaszolni. Hogyan lehetséges, hogy a 
lengyel drámával legtöbb párhuzamosságot mutató magyar müvet ide-
genül nézik a legideálisabb közegben és pillanatban? Hátha vannak 
olyan irodalomszociológiai tényezők, amelyeket figyelembe kellene 
venni, és amelyek eddig elkerülték a kutatók figyelmét. 

Cygielska-Guttmann erdeme, hogy a kudarc-sorozatról tárgyszerűen 
beszámol. Szemlélete azért rokonszenves a számomra, mert túllép a 
lengyel-magyar komparatisztika első stádiumán, vagyis a két nép barát-
ságának kedvéért, a feltételezett és hirdetett azonosság oltárán nem 
áldozza fel a tudósi objektivitást. Éppen a két nép irodalmának nagy 
műveit érdemes vizsgálni a befogadás szempontjából, akkor is, ha e 
befogadás korántsem volt zavartalan, s talán most már nem kellene 
harmadrangú írók ilyen-olyan lengyel vagy magyar vonatkozásainak 
örülni. 

A Tragédia lengyelországi bukása, értetlen fogadtatása további elem-
zést érdemel; talán éppen az ilyen elemzés járulhatna hozzá igazán a 
lengyel és a magyar gondolkodásmód eltérő voltának megfogalmazásá-
hoz, a határok pontosabb meghúzásához. Az összehasonlító irodalom-
történeti vizsgálódások célja nem feltétlenül a különböző nemzetek 
szellemiségének összemosása. Az érintkezések és a taszítások pontos 
feltérképezése izgalmasabb és felelősebb feladat. 
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