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Pléi'ade-Enciklopédiának A nyelv c. részére gondolok, melyben 
R. Austerlitz 57 oldalt szentelt ezeknek a nyelveknek. Az ilyen 
kiegészítések űgy-ahogy betöltötték volna a nyelvészeti tájé-
koztatás hiányából adódó űrt; már csak azért is szükség lett 
volna rájuk, mert a bevezető kimondja (19.1.): „ . . . szóljunk 
most arról, ami összeköti ezeket a népeket, mindenekelőtt a 
nyelvekről, melyek alapvető szókészletüket és nyelvtani fel-
építésüket tekintve megannyi szembeszökő hasonlóságot 
tárnak elénk. Közös jellemzőik egyúttal verselésüket és álta-
lános poétikai eljárásaikat is meghatározzák. (A végződések 
például kitűnő rímeket adnak.)" 

„Szóljunk rólá"-t mondani, s aztán egy szót sem szólni róla, 
ez már egy kicsit sok. Vagy inkább nagyon kevés. (Corvina, 
1980) 

JEAN PERROT 

BELÉPŐ A VILÁGIRODALOMBA? 

AZ AMERIKAI TWAYNES-KIADÓ KÖNYVEI MAGYAR ÍRÓKRÓL 

A bostoni Twaynes-kiadó nagyszabású sorozata, a World Authors 
Series, amely már a hatszázas nagyságrendű kötetszámnál tart, viszony-
lag kevéssé ismert Magyarországon. A sorozat a világirodalomtörténet-
írás speciális formáját alkalmazza: egy-egy kötet teljességében kidol-
gozott íróportrét közöl, vagyis az irodalmi folyamat, a történeti össze-
függések felvázolását melló'zve egy-egy életmű bemutatására koncentrál. 
Úgy tűnik, ez a koncepció a gyakorlatban inkább bevált, mind az olva-
sóközönség, mind a szakemberek számára. Az összefüggő' irodalomtör-
ténet terjedelménél fogva nehézkesen kezelhető, magánemberek 
számára pedig anyagi okokból elérhetetlen. Külön értéke a sorozatnak, 
hogy a modern világirodalom-szemléletnek megfelelően nemcsak a világ-
nyelvek irodalmait vonja be látómezejébe, amint ezt a régebbi gyakorlat 
tette, hanem a kis nyelveken születő irodalmakat is, amelyek eddig a 
nyelvi korlátok miatt többé-kevésbé elszigeteltek maradtak. A sorozat 
30 ország jelentős íróiról ad ki monográfiákat az USA-n és Nagy-
-Britannián kívül Európa, Afrika, Ázsia, Ausztrália, Kanada, Latin-
Amerika, Közép-Kelet jelentős íróportréit adja az olvasó kezébe. 
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Ennek a korszerű koncepciónak köszönhető, hogy a sorozat kereté-
ben magyar szekció is indult, mégpedig - úgy tűnik - sikerrel, mivel az 
1977-ben úttörőként megjelent Mikszáth-monográfiát 1980-ban már 
három magyar tárgyú kiadvány követte: Csokonai, Petőfi és Molnár 
Ferenc munkásságát bemutató kötetek, 1981-ben pedig a sorozat 
Масйсй-tanulmánnyal bővült. 

A vállalkozás általános és elvi jelentősége mellett gyakorlati és 
magyar szempontból azért sokat ígérő, mert szélesebbre tárja az abla-
kot, amelyen keresztül külföldről belátás nyílik a magyar irodalomra. 
Ezentúl nem csak a szórványos és jószerivel ötletszerű fordításokban 
hozzáférhető magyar szépirodalmi művek képviselik a magyar irodal-
mat. Avatott kalauz áll már az olvasó rendelkezésére, amely egyszerre 
több hasznos funkciót lát el: segíti a laikus olvasót olvasmányélményei-
nek rendszerezésében, kiegészíti az olvasás révén szerzett ismereteit és 
támpontot ad az értékeléshez, felkelti az érdeklődését a potenciális 
olvasónak, aki még nem jutott el a magyar irodalommal való közvetlen 
kontaktusig. Sőt, az összehasonlító irodalomtudomány művelői számára 
is segítséget nyújthat abban, hogy az eddig nyelvi okokból megközelít-
hetetlen, de komparatisztikai szempontból releváns irodalmi tényeket és 
jelenségeket szemléletükbe integrálhassák. Sajátos és különösen értékes 
missziót láthat el a sorozat az Amerikában élő második, harmadik 
generációbeli magyarok esetében, akik talán már nem is tudnak magya-
rul, ezen a módon mégis kapcsolatot tarthatnak a számukra már-már 
ködbe vesző óhaza kultúrájával. Végül, de nem utolsósorban, a magyar 
írókról világnyelven megjelenő monográfiák azt is jelentik, hogy a hun-
garológia mint tudományág kilép az elszigeteltségből és besorolódik a 
nemzetközi szinten művelt modern filológiák közé. 

A funkcióknak ez a sokrétűsége meglehetősen komplex feladatot ró 
a sorozat-szerkesztőre és különösen a szerzőkre, akiknek mindenekelőtt 
össze kell egyeztetniök az ismeretterjesztő célt a tudományos igénnyel, 
de az ismeretterjesztési feladat megoldását is megnehezíti a feltételez-
hető olvasóközönség heterogén összetétele. Nyilvánvalóan vannak 
közöttük olyanok, akik számára a bemutatott magyar író legfeljebb egy 
nevet jelent, de olyanokkal is számolni kell, akik többé-kevésbé ismerik, 
sőt olvasták is egynémely művét. Ezen belül a legnagyobb nehézséget 
természetszerűen a nyelvi korlát jelenti, hiszen számításba kell venni az 
olvasók többség nél a nyelvtudás hiányát, s ezzel együtt azt a kénysze-
rűséget, hogy az ismertető monográfiának az eredeti szöveg ismeretét is 
pótolnia kell, illetve hogy jó esetben is csak egy-egy véletlenszerűen 
létező és többnyire nem adekvát fordításra kell hagyatkoznia. A leg-
szembeszökőbb ez a nehézség a lírikusok bemutatásánál - amint erről 
Katona Anna, a Cîofco/Jûf-monográfia szerzője vissza-visszatérően 
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panaszkodik —, ahol sem a kénytelen-kelletlen használt nyersfordítás, 
sem az eredeti vers teljes vonatkozási rendszerét aligha tükröző műfor-
dítás, de még a kommentátor legihletettebb magyarázata sem helyette-
sítheti az eredeti olvasmányélményt. 

A feladat bonyolultságának ismeretében csak elismeréssel szólha-
tunk a kötetek szerzőiről, akik vállalkozásukat sikeresen teljesítik. 
Ebben része van pozicionális előnyüknek, azaz annak a körülménynek, 
hogy egy kivétellel mindnyájan a magyar kultúra közegében nevelked-
tek, de ugyanakkor az idegen kultúrába való beágyazottságuk ered-
ményeképpen szélesebb perspektívában, bizonyos mértékben az itthoni 
hungarológiáénál komplexebb nézőpontból tudják szemlélni és szemlél-
tetni a magyar irodalom vizsgált jelenségeit. A monográfiákban ez oly-
képpen realizálódik, hogy a szerzők zömmel a magyarországi szakiroda-
lomra támaszkodnak, de tükrözik a külföldi nézeteket, értelmezéseket 
és értékeléseket, sőt tájékoztatnak az ismertetett magyar írók külföldi 
befogadásáról és más irodalmakban nyomon követhető hatásáról is. 
Mindez azzal a nyereséggel jár, hogy a sorozatban megjelenő íróportrék 
európai kontextusba illeszkedve jelennek meg az olvasó előtt. 

A sorozatszerkesztő - Molnár Basa Enikő - egységes keretkoncep-
ciója érvényesül valamennyi kötetben, ezen belül azután az egyes monog-
ráfiák írói saját szempontjaik szerint rendezik anyagukat. Mindegyik 
írói arckép felvázolását történelmi-társadalmi és kulturális korrajz vezeti 
be. különös hangsúlyt vetve ezen belül az irodalmi viszonyokra. Ezek a 
háttérrajzok nemcsak az írói művek megközelítését segítik, hanem mint 
kultúrtörténeti adalékok önmagukban is jó szolgálatot tesznek a magyar 
viszonyokkal nem ismerős olvasóknak. A kötetek elején rövid és át-
tekinthető kronológiába foglalt életrajz vezet át az életmű tárgyalásá-
hoz, amelynek fejezetei vagy időrendben követik az életpálya állomá-
sait, vagy tematikus középpontok körül rendeződnek el. 

A monográfia-írók közül bizonyos szempontból a Molnár Ferenc 
kötet szerzője, Györgyey Klára van a legkönnyebb helyzetben. Első 
pillantásra nehezen érthetőnek tűnik ugyan, miért került a magyar soro-
zaton belül másodikként éppen Molnár Ferenc bemutatásra, mikor oly 
sok magyar író és költő van, akik rangjuk, értékük és művük súlya 
szerint messze megelőzik. A magyarázat mégis kézenfekvő, ha meggon-
doljuk, hogy Molnár talán a legnemzetközibb magyar író, akit második 
hazájában, Amerikában is jól ismertek és ismernek, művei pedig - kevés 
kivétellel - internacionális tematikájuknál és könnyen átültethető nyel-
vezetüknél fogva nehézség nélkül megközelíthetők és élvezhetők a kül-
földi befogadó számára is. így valóban alkalmasnak látszik arra a 
szerepre, hogy mintegy „bevezetésként" szolgáljon a magyar irodalom-
mal való ismerkedéshez. Másfelől viszont Györgyey Klára nem egyszerű 
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feladattal birkózott meg: meglehetó'sen szűz területet kellett becser-
késznie, hiszen munkájában számottevő' mértékben nem támaszkodha-
tott előtanulmányokra. A Molnár-szakirodalom zömmel alkalmi kriti-
kákból, esszékből, részlettanulmányokból áll, monografikus feldolgo-
zásra - nem tekintve Vécsei Irén szárnypróbálgatás szerű és meglehetó'-
sen egyenetlen Molnár-könyvét - mindeddig nem került sor. Éppen 
ezért Györgyey Kláráé az úttörés érdeme, aki adósságot pótol a magyar 
irodalomtörténetírásban. (Ezzel kapcsolatban egy megjegyzés kíván-
kozik ide: magyar nyelven is igencsak elkelne egy hasonlóan átfogó és 
objektív, kerek és talpraesett Afo/ná/'-monográfia!) 

Részleteiben szólva a könyv erényeiről és gyengébb pontjairól, az 
utóbbiak közé kell sorolni, hogy a magyar történelemnek a kiegyezéstől 
az első világháborúig tartó ívének felvázolásában amerikai, illetve emig-
ráns forrásokra támaszkodik, s ennek következtében a történelmi háttér 
megfestése egyoldalú, sőt helyenként nem mentes torzításoktól sem. 
Ugyanakkor az amerikai források segítségül hívása más szempontból 
haszonnal jár: a könyv bőségesen szolgáltat érdekes adatokat Molnár 
amerikai fogadtatásáról, utóéletéről, darabjainak visszhangjáról, angol 
nyelvű adaptációiról, filmváltozatairól. Kitűnően sikerült Molnár újság-
írói működése kapcsán a századfordulós Pest sajátos atmoszférájának 
érzékeltetése, s a magyar sajtóélet, a sajátosan pesti kávéházi irodalom 
bemutatása. A prózaíró Molnár viszonylag rövidre fogott tárgyalásában 
A Pál utcai fiúkia esik a legnagyobb hangsúly, amelyet a szerző mind-
járt világirodalmi összefüggésbe helyez, amikor Mark Twain Тот 
Sawyerjéve 1 és Huckleberry Finnjével állítja egy sorba. A Molnár-novel-
lák közül jól választja ki és oly hatásosan mutatja be az elemzésre szánt 
darabokat, hogy valósággal kedvet ébreszt elolvasásukhoz. Figyelme 
középpontjában természetesen a drámaíró Molnár áll. Sorra veszi az 
összes Molnár-darabot, azokat a késői műveket is, amelyek előadás és 
publikáció híján itthon ismeretlenek maradtak. Az egyes drámákat 
körültekintően és sokoldalúan elemzi, a jókat és a kevésbé sikerülteket 
egyaránt, és elfogulatlanul mutatja ki erősségeiket és gyengéiket. Eljá-
rása példa arra, hogyan lehet rossz művet is jól elemezni. Külön fejezet 
foglalkozik a Liliommal mint azzal a darabbal, amely Molnár drámaírói 
pályájának zenitjét jelenti. Molnár jelentőségét abban látja, hogy 
darabjai kapcsolatot teremtettek Magyarország és a nyugati világ 
között, amikor a magyar színházi hagyományból és a nyugati hatások-
ból időtálló „nemzetközi ötvözetet" hoztak létre. Ezzel kapcsolatban 
nemcsak a Molnárt ihlető nyugati mintaképekről esik szó, hanem utalás 
történik Pirandellora is mint olyan szerzőre, akire Molnár gyakorol-
hatott hatást. Végül a következtetéseket összefoglaló zárófejezetben 
pontosan „betájolja" az angolszász olvasót Molnár státusát, irodalom- és 
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színháztörténeti helyét illetően, amikor szellemesen a „magyar Noël 
Coward "-nak nevezi. 

A másik drámatörténeti monográfia Madách. Szerzője Dieter 
Pl. Lotze lényegesen nagyobb igényű feladatot old meg, — s azonnal 
hozzá kell tenni: igen magas színvonalon. Munkájában segítségére volt 
az a körülmény, hogy egyrészt gazdag magyar kutatási forrásanyag állt 
rendelkezésére, másrészt, hogy Madách művét igen jól ismeri; az inns-
brucki egyetemen készített doktori értekezését is ebből a témából írta, s 
azóta több tanulmánya jelent meg — közülük kettő a Neoheliconban - , 
amelyek komparatisztikai megközelítésben foglalkoznak Az ember tra-
gédiája és az európai romantika kapcsolatával. A monográfia megírására 
- az előszó szerint - az a vágy sarkallta, hogy szélesebb közönséget 
nyerjen meg Madách főműve számára, amely - méltatlanul - még 
mindig nem foglalta el illő helyét a világirodalmi köztudatban. 

Lotze koncepciójának három bizonyítandó tétel képezi az alapját: 
1. Madách egyetlen kiemelkedő mű alkotója, 2. Madách művét jelentős 
mértékben formálták személyes élményei és a nemzet életének esemé-
nyei, 3. „Madách magyar hazafi és a nemzeti kultúra exponense, egyben 
világpolgár és a nyugat-európai hagyományok örököse volt." Ennek 
értelmében Madách költészetét, prózáját, korai és késői drámáit érintő-
legesen bemutatva súllyal a Tragédiat tárgyalja mint „magyar és 
európai elemek egyedülálló elegyét". 

Tragédia-elemzésében bőségesen él a Madách-szakirodalom nyújtotta 
támpontokkal; a kortárs-kritikáktól egészen a magyar irodalomtudo-
mány legfrissebb hozadékáig minden jelentős nézet és értelmezés figye-
lembevételével alakítja ki a maga egyéni 7>űge'diű-magyarázatát. Ily 
módon munkája nemcsak kiváló erudícióval és gazdag anyagismerettel 
felépített „kutatási beszámoló", hanem a Madách-irodalmat új értékkel 
gazdagító hozzájárulás is. 

A Tragédia értelmezésének középpontjában a dráma optimista vagy 
pesszimista szemléletének sokat vitatott problémája áll, s Lotze e kérdés 
megoldásának szolgálatába állítja koncepcióját. A dráma építményében 
három önálló, bár szorosan összefonódott szintet konstituál: 1. Ádám-
nak mint egyénnek a tragédiáját, 2. az emberiség történetének drámáját, 
amely Ádám személyéhez, mint az emberiség képviselőjéhez kap-
csolódik, 3. a metafizikai szintet, vagyis az emberen kívüli és természet-
fölötti erők szintjén lejátszódó összecsapást a jó és a rossz elv között. A 
három szint elemzéséből azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy a 
negatív erőnek a metafizikai szinten elszenvedett veresége a másik két 
szinten ábrázolt pesszimista végkifejletet végeredményben pozitívumba 
váltja át. A szerző lépésről lépésre részletesen indokolja elméletét, 
amely - szerinte - kompromisszumba békíti az ellentétes nézeteket, s 
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amely kétségkívül védhető és tetszetős, ha maga a szöveg nem nyújt is 
eléggé meggyőző alapot az Ádám-figura kettős funkciójának s ezzel 
együtt az egyéni és a kollektív dráma szétválasztására. 

A további fejezetek a Madách-kritika olyan standard kérdéseivel 
foglalkoznak igen elmélyülten, mint a 18. századi filozófiák hatása 
Madách eszmevilágára s a Tragédia viszonya a Fausthoz. Ezután Lotze 
két kitűnő fejezetben belehelyezi Az ember tragédiáját az európai 
romantika összefüggésbe, s kimutatja rokonságát a romantikában ked-
velt és Európa-szerte művelt „poème d'humanité"-vel, majd - a 
magyar romantika nagy vonalakban történő áttekintése után - bizo-
nyítja, hogy a Tragédia a magyar romantikus irodalmat betetőző al-
kotás: „a magyar romantika ragyogó naplementéje". A rendkívül alapos 
és invenciózus, nemcsak ismeretterjesztési szempontból, hanem a tudo-
mányosság tekintetében is értékes monográfiát Madách magyarországi 
és külföldi utóéletét, a Tragédia színházi pályafutásának történetét 
ismertető kitekintés zárja, annak hangsúlyozásával, hogy a dráma ér-
deméhez mérten csekély ismertsége és elismertsége az angol nyelvű 
fordítások nem-adekvát voltából következik. 

A monográfia-írók között első könyves irodalomtörténész is van: 
Steven С. Scheer, aki Mikszáthiól ír, azzal a lendülettel és ambícióval, 
ami az ilyen pályakezdő vállalkozás sajátja. Figyelembe veszi ugyan a 
laikus olvasó igényeit is - ez főképpen a Mikszáth-írások alapos tartalmi 
ismertetéseiben nyilvánul meg - , de az előszóban bevallott szándék 
szerint a tudományosság magas szintjén tartja értekezését, a művek 
elemzésében strukturalista módszereket használ és Mikszáth sokat 
vitatott realizmusának új szempontú megvilágításával túllép a Mikszáth-
kutatás eddig felmutatott eredményein. 

Míg a Mikszáth rövid életrajzát anekdotikus elemekkel dúsító I. 
fejezet az érdeklődő olvasó megnyerését szolgálja, a Mikszáth írói pálya-
futását vázoló fejezet már a „konvencionális" nézetekkel szembe-
forduló, illetve azokat korrigáló, önálló koncepciót mutat. így Scheer 
elveti azt a periodizációt, amely Mikszáth alkotó pályáján megkülön-
bözteti az idilli, az ironikus és a realista szakaszt, azon az alapon, hogy 
„ . . . (ezek a szakaszok) sokkal inkább ugyanannak az alapvető érzé-
kelési módnak különböző fokozatait képviselik, semmint különböző 
fázisokat . . . e fokozatok mindegyike mindvégig jelen van a kezdettől a 
végig". 

Mikszáth műveinek elemzéséhez a Mikszáth-féle elbeszélő módszer 
sajátosságait, ezen belül a narrátor attitűdjét és funkcióját használja 
kiindulópontul. A Mikszáth alkotta narrátor fő jellemzőjének azt tartja, 
hogy sohasem azonosítja magát a szereplőkkel, s ez a pártatlan elbeszélői 
magatartás arra inspirálja az olvasót, hogy maga sem a szereplőkkel, 
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hanem a narrátorral azonosítsa magát, „ . . .önmagát úgy tekintse, mint 
a narrátor tudatának, megfigyeléseinek kiterjesztését". A Prakovszky, a 
süket kovácsban egyenesen a Henry James elindította modern perspek-
tivizmust véli felfedezni. A Mikszáth-írások - novellák és regények -
alapvető témáját látszat és valóság konfliktusában látja, s jelenlétét 
finom analízissel mutatja ki Az а fekete folttól a Noszty fiúig vala-
mennyi vizsgált műben. Ezen a módon a Mikszáth-életmű számos látens 
vonását hozza felszínre, ami meggyőzően demonstrálja a modern narra-
tológia erényeit az ún. „hagyományos" irodalomtudomány által 
jobbára figyelmen kívül hagyott jelenségek feltárásában. A módszer 
alkalmazása azon a ponton válik erőltetetté, amikor segítségével a 
szerző a módszer kompetenciáját meghaladó feladat megoldására vállal-
kozik, s ezen az alapon vagy hamis, vagy amúgy is magától értetődő 
következtetésekre jut. Itt Scheernek arra az okfejtésére gondolunk, 
amelyet — Robert Scholes Fabulation and Metafiction c. könyvében 
kifejtett elméletének alkalmazásával — a Mikszáth-művek „metafik-
cionális tematikájával" kapcsolatban ad elő. Eszerint „a fikció témája, a 
saját teremtésű (self-generated) illúziók témája egyike Mikszáth kedvenc 
vesszőparipáinak". Köznyelvi megfogalmazásban ez annyit jelent, hogy 
Mikszáth figurái közül számosan maguk kreálta illúziók világában, azaz 
saját fikcióik világában élnek, s amikor Mikszáth ezeket a fikciókat 
műalkotásba foglalja, metafikciót ír. Ez a megfigyelés tökéletesen helyt-
álló, Scheer azonban továbbviszi a gondolatmenetet, amikor a szereplők 
fikcióit, azaz a regényen belül „nem igaz" elemeket romantikus ele-
meknek, az „igaz," tehát nem a szereplők által kitalált, hanem a 
regényen belül valósnak tételezett mozzanatokat realistáknak minősíti, 
s ezen az alapon akarja meghatározni Mikszáth elbeszéléseinek és re-
gényeinek romantikus vagy realista jellegét. Ezzel kettős tévedésbe esik, 
amennyiben egyfelől irodalomontológiai kategóriát (fikció - valóság) 
visz át stílustörténeti térre, másfelől nem tesz különbséget a regény 
fikcionális világa és a regényen kívüli objektív világ között. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy egy irodalmi műalkotás realista vagy nem realista voltát 
nem a regény fikcionális világán belül „igaz" vagy „nem igaz" elemek 
döntik el, hanem az egész regénybeli fikcionális világnak, tehát mind az 
író, mind az általa alkotott figurák fikciójának viszonya a regényen 
kívüli valósághoz, - nyelvészeti terminológiát kölcsönözve: az a vi-
szony, amely a regényvilág mint , jelölő" és az objektív világ mint 
, je lölt" között fennáll. 

Az egyes regények és az elbeszélések közül jó érzékkel kiválasztott 
reprezentatív darabok gondos tárgyalása után önálló fejezet foglalja 
össze az egyes elemzésekből leszűrt következtetéseket „Mikszáth realiz-
musa perspektívában" címmel. A szerző ezen a helyen ismerteti dió-
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héjban a magyar irodalomtórténetírásnak a kérdésben elfoglalt állás-
pontját és bírálattal illeti amiatt, hogy Mikszáth életmüvének értékelése-
kor csak tartalmi mozzanatokat, azon belül is főként a Mikszáth poli-
tikai magatartásából fakadó társadalomkritikáját veszi tekintetbe 
Mikszáth pozíciójának meghatározásakor, s ezen az alapon kényszeríti 
bele a kritikai realizmus Prokrusztész-ágyába. Saját megállapításait 
összegezve a „romantikus realista" minősítést tartja a leginkább elfogad-
hatónak, de helyette a „fabulátor" megjelölést javasolja, mint ami 
jobban kifejezi a metafikción alapuló sajátos mikszáthi elbeszélő 
módot. 

A zárófejezet megkísérli elhelyezni Mikszáthot a világirodalom vonu-
latában - Gogol, Hardy és Mark Twain társaságában - regisztrálja a 
mikszáthi életműben alakító szerepet játszó világirodalmi hatásokat, 
illetve Mikszáth hatását a nyomába lépő magyar regényírókra. Végül 
meglehetősen merész és nehezen indokolható feltételezésekbe bocsát-
kozik, amikor kijelenti: ha a háború utáni Magyarország nem ragasz-
kodott volna doktriner módon a szocialista realizmus egyoldalú ér-
vényesüléséhez az irodalomban, Mikszáth tartós utóhatása a francia új 
regényhez, és Nabokov vagy John Barth kvázi-szolipszista fikciójához 
hasonló műveket eredményezhetett volna. Scheer természetesen 
Mikszáth modernségét kívánja hangsúlyozni ezzel a feltételes meg-
állapítással, s az ebbéli igyekezet vezeti, amikor némiképpen túllő a 
célon. Mindamellett nem kétséges, hogy Scheer tanulmánya - helyen-
kénti túlzásaival együtt - nemcsak Mikszáth nemzetközi elismertetésé-
nek tesz kitűnő szolgálatot, hanem friss szemléletmódja s az újfajta 
nézőpontból eredő felismerései okán nyeresége a Mikszáth-szak-
irodalomnak is. 

Molnár Basa Enikő Petőfi- és Katona Anna Csokonai-monográfiájá-
nak megítélésekor mindenekelőtt a szerzők szándéka előtt kell fejet 
hajtanunk, ami nem azt jelenti, mintha a szándék megvalósításának 
minősége nem érdemelne elismerést. Mindketten kulturális missziójuk-
nak vallják, hogy megismertessék a világgal a két magyar költőt, akik 
közül az egyik külföldön sem ismeretlen ugyan, de művének értékelése 
korántsem autentikus; a másiknak a neve pedig az angolszász olvasók 
számára semmit sem jelent. Molnár Basa Enikő a magyar Petőfi-szak-
irodalom imponáló ismeretében korrektül vázolja fel valamennyi rész-
letében Petőfi, az ember és a költő képét, főként Petőfi újító szerepére 
vetve a hangsúlyt és úgy mutatva be a költőt, mint a modern magyar 
líra megalapozóját. Eközben bőségesen él világirodalmi utalásokkal, 
amelyek szemléletesen mutatják fel Petőfi költészetének az európai 
hagyományba nyúló gyökereit. A költő alkotó pályájának megrajzolása-
kor illusztrációképpen mindegyik periódusból azt a néhány verset emeli 
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ki, amely az illető szakaszra nézve eszmeileg a legjellegzetesebb. így 
kerül sor számos avatott verselemzésre, közülük néhány egészen ki-
tűnőre, így a Reszket a bokor és a Szeptember végén esetében. Elem-
zései során a szerző megkülönböztetett figyelmet szentel a költemények 
képnyelvének, metaforikájának, metrikai és prozódiai sajátosságainak, s 
így komplex módon tárja fel a költeményben megvalósult esztétikai 
minőséget. Eljárásának azonban van egy óhatatlan, a dolgok természeté-
ből eredő hiányossága, ti. az, hogy a versekben foglalt gondolati tar-
talmat és képi megfogalmazást vagy prózai parafrázissal, vagy szöveghű 
nyersfordítással illusztrálja - nem is tehet mást - így viszont a rímre, 
ritmusra, metrumra vonatkozó észrevételei a levegőben lógnak, ugyan-
akkor elkerülhetetlenül elvész a költemény teljes konnotáció-rendszere. 
Ezen az idegen ajkú olvasó szempontjából az sem segít, hogy Molnár 
Basa Enikő minden esetben közli az eredeti magyar versszöveget, s az 
sem változtatott volna lényegesen a helyzeten, ha esetleg függelékben 
megadta volna a megfelelő műfordításokat, amennyiben ilyenek létez-
nek. Nem ítélhetjük meg, müyen képet kap a magyarul nem tudó olvasó 
Petőfi költészetéről ebben a bemutatásban, annyi azonban kétségtelen, 
hogy a monográfia-író minden lehetőt megtett a bemutatás adekváttá, 
meggyőzővé és vonzóvá formálása érdekében. Számunkra a könyv 
„Petőfi külföldön" címet viselő fejezete a legérdekesebb, amely számot 
ad a külföldi tudatban élő Petőfi-képről, a német irodalomban nyomon 
követhető Petőfi-hatásról, a Petőfi-versek német és angol nyelvű mű-
fordításairól. 

Katona Anna Csokonai-monográfiáját a szerzőnek tárgyához való 
különösen bensőséges érzelmi kapcsolata lelkesíti át. A Debrecen-
patrióta irodalomtörténész számára érezhetően és érzékelhetően az az 
elsőrendű cél, hogy szülővárosa költőjének hírt, megértést és meg-
becsülést szerezzen. Ennek érdekében latba veti a hazai Csokonai-kuta-
tás kiváló eredményeit, saját átfogó világirodalmi tájékozottságát és 
verselemző készségét, amelynek érdemét természetesen nem csökkenti 
az a tény, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, amelyekről a 
Petőfi-monográfia kapcsán már szó esett. 

A Csokonai pályáját és művét minden részletében gondosan és 
alaposan bemutató könyv alapvetően két kérdéskör tisztázására össz-
pontosít: Csokonai eklekticizmusának személyes, hazai és világirodalmi 
tényezőkből való eredeztetésére és Csokonai politikai nézeteinek meg-
világítására. Az előbbi kérdéscsoporton belül sor kerül Csokonai költé-
szetében a hazai népköltészeti, a kortársi rokokó, klasszicista és szenti-
mentális elemek, valamint az előző korhoz kapcsolódó manierista és 
barokk affinitások kielemzésére, sőt a 20. századra előremutató 
modern mozzanatok megláttatására is. Igen meggyőző, ahogyan Katona 
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Anna világirodalmi — főként angol — referenciahálózatba illeszti be 
Csokonai költészetét; rendkívül érdekes és tanulságos például, amikor 
az Újesztendei gondolatokat párhuzamosan elemzi Andrew Marwell 
To His Coy Mistress с. manierista költeményével. A barokk, romantikus 
és az egzisztencializmust előlegező vonások szétválasztásában viszont 
némi bizonytalanság érzékelhető: mintha egyazon vagy hasonló gondo-
lati-hangulati elemek egyszer barokknak, másszor romantikusnak vagy 
egzisztencialistának minősülnének. Csokonai politikai nézeteire vonat-
kozó megállapításait bőségesen idézett levéldokumentumokkal támaszt-
ja alá. Ezek alapján cáfolja Csokonainak a hazai szakirodalomban hang-
súlyozott radikalizmusát, és azt bizonyítja, hogy Csokonai a korai fel-
világosodás humanista eszméiben gyökerező, a haladás gondolatát a 
patriotizmussal egyesítő nemzeti költő volt. 

A magyar sorozat eddig megjelent kötetei valamennyien komoly 
értéket képviselnek, s feljogosítják a magyar irodalmi köztudatot arra, 
hogy reményteljes várakozással tekintsen a folytatás elé. 

H. SZÁSZ ANNA MÁRIA 

LU HSZÜN: 
IRODALOM. FORRADALOM. TÁRSADALOM 

VÁLOGATOTT IRODALOMPUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK* 

A kínai császárság összeomlása (1911) és a modern, polgárosuló 
igényű Kína szellemi ébredése évtizedeit Lu Hszün egyénisége és sok-
oldalú tevékenysége hatotta át; s aztán - a ,.kulturális forradalom" 
politikai-kulturális viszontagságai után - , az ő neve és újra megjelenő 
munkássága fémjelezte a hagyományok újraélesztésének szándékát. 
Hagyomány és haladás konfliktusának korszakában élt, hagyományos 
visszahúzó erők ellen és a társadalmi haladás érdekében írt és szervezett, 
vitatkozott és bírált a 20. századi Kína legnagyobb írója, Lu Hszün 
(1881 — 1936). Üj kötete, születésének centenáriumán, magyarul is 
méltóképpen képviseli Kína haladó hagyományát. 

Eddig megjelent kötetei a szépírót mutatták be a magyar olvasónak. 
(Lu Hszin néven. Az új kínai latin betűs átírás a név másik kiejtését 
tükrözi, s erre - a Lu Hszün név használatára - tértek át a külföldi 

*Válogatta és fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. 
A fordítást az eredetivel Kalmár Éva vetette egybe. 


