
240 Szemle 

totta életút során hányszor és hogyan tartott tükröt maga elé, ha súlyos 
döntés eló'tt állt. Tulajdonképpen már annak idején kijelölte magának 
azt az életprogramot, amitől azután többé nem tántorodott el. Ahogyan 
ezt a Theodoer Storm-esszében oly megkapóan kifejezésre juttatta: 
„. . . nem vagyok az az ember, aki könnyen megtörik, nem fogok 
semmit elhagyni abból a szellemi érdeklődésből, ami eddig kísért, és ami 
életem fenntartásához hozzátartozott; mert előttem van a munka, a 
munka, a munka . . . és azt, amíg erőm tart, végezni kell" - írta a tízes 
évek elején. 

# 

A Lukács Archívum és Könyvtár gondozásában megindított sorozat 
egyik sikeres produktumát üdvözölhetjük most. A kétnyelvű szöveget 
rekonstruáló, a Bevezetőt író Lendvai L. Ferenc - és az általa felsorolt 
közreműködő munkatársak - alapos és gondos munkájának köszönhető 
ez a mostani kiadvány. Komoly nyeresége a Lukács-kutatásnak és egyál-
talán a hazai Lukács-életmű feldolgozásnak. (Akadémiai, 1981.) 

GÁBOR ÉVA 

IRODALOMTUDOMÁNYI 
ÊS STILISZTIKAI TANULMÁNYOK 

14 szerző 14 dolgozata - Láng Gusztáv és Szabó Zoltán szerkesz-
tésében - minden összekötő kapocs nélkül; ez a Kriterion most induló 
tanulmánykötete, mely az ígéretes tehetségektől a már komoly munkás-
sággal rendelkező kutatókig a romániai magyar irodalomtudomány 
jelenlegi színvonalát reprezentálja. Ha mégis keresnők az összefűző 
szálat, akkor ezt az alkotói szabadságon, a szellemiség belső áramkörei-
nek érintkezésén, a kolozsvári iskola, és a közös mesterek hatásán kívül 
főként az elméleti kérdések iránti hajlamban, az új koncepciók kimun-
kálásának szándékában, a gyakran ellentétes nézetek szembesítéséből 
kifejlő szintézisre való törekvésben találjuk meg. 

A bevezető munkában - dicséretes filológusi érzékenységgel — 
Rohonyi Zoltán következetesen végigvitt elméleti hátterét adja Kölcsey 
és Berzsenyi vitájának. (Adalékok a kritika élettanához. Kölcsey és 
Berzsenyi vitája). A befogadás-esztétika oldaláról a kritika élettanának 
azt a tételét emeli ki, hogy a mű esztétikai „önértéke" csak a befogadó 
tudatában konkretizálódik (8.), és ezért ítélhet az (olvasói) értékrendet 
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meghaladó normák szerint a kritikus. Kölcsey, akinek pályája az elvont 
szépség homályosságától a közérthető romantikus kitárulkozásig ível, lel-
kesedő és könnyen csüggedő költői egyéniségét szilárd esztétikai nor-
mákhoz („az egységesen értékes egész" elvéhez) igazítja (14.) , melyek 
túlmutatnak a kor látókörén. Berzsenyi nem tudja (de nem is tudhatja) 
ezen az úton követni, bár „az 1830-as években akaratlanul is közele-
dik . . . kritikai koncepciójához" (10.). Rohonyi a „vita egész struktúrá-
ját" szem előtt tartva (12.) mutatja be Kölcsey kritikájában „a lelki 
alkat, képzelet és kifejezés" összhangját (20.), a túlzásaival is példásan 
töretlen vonalat, mércéjének egyetemességét; a bíráló és a sértett maga-
tartásbeli-alkotói, poétikai-esztétikai ellentétének mélyülését és oldá-
sát, a kölcsönös hatások finom modulációit, noha Kölcsey javára kissé 
elfogultan, hiszen Berzsenyitől nem lehet elvárni, hogy az ítélőhöz ha-
sonló módon fogadja be, integrálja művét. S talán saját elmélete köti a 
szerzőt, hogy szemben a Kölcsey ével, Berzsenyi poétikáját kissé egyolda-
lúan klasszicistának minősíti (35.). 

A kötet egyik legegységesebb tanulmánya Mitruly Miklósé (Móricz 
Zsigmond Rózsa Sándor-regényeinek irodalmi előzményei és folklór-
összefüggései), aki Balogh István Angyal Bandijától, a romantika hori-
zontján föltűnő első betyárhőstől Eötvös Józsefen és Jókain át Krúdy 
Gyuláig mutatja be a változó társadalmi-politikai viszonyok és irodalmi 
irányok formálta hőstípust. Az ábrázolás, csúcsteljesítményét Móricz 
Rózsa Sándoríbm látja, amely eszmei szintézis abban az értelemben, 
hogy Eötvösön is, Krúdyn is túllépve a nemzeti küzdelmet a szociális 
kérdésekkel egyesíti (42., 51.), és művészi összegzés azért, mert Jelen-
tős szerepet" játszanak benne „a népi közösségnek a felfogását kifejező, 
érzelem- és gondolatvilágát tükröző" (54.) dalok, mondák, mesék és 
népmesék motívumai, a babonás hiedelmek, a szólások, közmondások, 
vagyis a folklorizmus „minden formája-jelensége" (62.), amely Móricz 
egyéni stílusán (szókapcsolatain, szerkezetein) is kitörölhetetlen 
nyomot hagy. 

örvendetes, hogy Kuncz Aladárral két igényes írás is foglalkozik. Az 
elsőben (Kántor Lajos: Játék vagy program? Kuncz Aladár folyóirat-
struktúrája és a „fiatal magyarok" (1930-ban)) nem kisebb feladatot 
vállal a szerző, mint hogy a korabeli vélemények és a folyóirat tükrében 
újraértelmezze Kuncz irodalomszervezői tevékenységét, és eloszlassa a 
még ma is élő „hamisan egyoldalú, torzító kép"-et (67.), amely elvitatja 
szerkesztői erényeit vagy sajátosan egyéni koncepcióját, mindazt, amit 
az Erdélyi Helikon 1930. januári száma tükröz a legteljesebben. Kántor 
munkájából az európaiság és regionalizmus viszonyát (70.) kutató (1. a 
„Fiatal magyarok" ankétot!), a „nemzetiségi léttel" szembenéző (77.), 
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ugyanakkor az egyetemes irodalmi programnak is megfelelni kívánó 
(73.) Kuncz portréja rajzolódik elénk. 

A második (Sőni Pál: Lépésről lépésre a Fekete kolostorban) Kuncz 
Aladárt, a művész regényírót hozza közelbe az alkotáslélektani folya-
mat meggyőző' analízisével. Valójában azt követi nyomon, „hogyan lesz 
a nyers valóságból műalkotás" (79.), a tényeket remekművé gyúrni 
alkotói szándéknak miként rendelődik alá a motívum- és szimbólum-
rendszer. A cselekmény nélküli regény (86.) legfőbb kohéziója ,,a foko-
zatosan elmélyülő hangulat, a mind egyetlen gyújtópontba futó és 
onnan visszaverődő gondolatsugarak hálózata" (87.). amely belső struk-
túraként kijelöli az egymást involváló, továbbvivő, ellentétezve is kitel-
jesítő motívumok („szabadság-fogolylét, individualitás és közösség, 
őrültség és bölcsesség, valóság és álom" stb.; 83.) lehetséges helyét; 
érzékelteti az idő múlását, a változást a látszólag változatlanban (90.), 
míg végül a lélek- és embercserélő, a közösséget szülő „fekete kolostor" 
(95.) és az ebből kibomló „fekete barát" (96.) jelképébe sűríti a regény 
több rétegű gazdag jelentését, üzenetét (104.). 

Kristóf György pályaképe (Gaal György: Kristóf György munkás-
sága a két világháború között a kolozsvári egyetem magyar nyelv és 
indalom tanszékén) vallomás a korról és tanárról, mindazon nehézség-
ről és előítéletről, amellyel a „becsületes érzésű . . . magyar ember"-nek 
(107.) szembe kellett néznie, hogy betölthesse „azt a tisztséget, azt a 
szerepkört, amit az adott körülmények között" csak kevesen vállaltak 
Erdélyben (123.). De Kristóf oltárként tisztelte a katedrát (112.), (az 
egyetem hivatását 1944-ben méltató gondolatainál pl. aligha mondhat-
nánk többet napjainkban), és ezt a tiszteletet követte gyakorlata, nem-
csak élményszerű, szabad előadásai (vagy a hallgatóknak „átengedett" 
szemináriumok), hanem az egyszerű stílus és a nyelvi tisztaság is, ahogy 
arra Szabó T. Attila emlékezik (118.). 

Időben továbblépve Cseke Péter a Termés és Horváth István kapcso-
latát vizsgálja széles ívű, kiérlelt dolgozatában (Cseke Péter: A Termés 
szerepe Horváth István világszemléletének kialakulásában). Horváth 
István - éppúgy, mint Sinka - az irodalomtól jutott el a valóságig, 
miközben fölismerte a benne felgyülemlett kollektív tapasztalat értéke-
ket teremtő erejét (149.); vagyis indulásakor ott volt már az az energia, 
melyet a Termés szabadított fel, melynek a Termés adott megfelelő 
irányt. Mert Horváth István pályakezdését nemcsak a „társadalmi fel-
hajtó erő" (130.) segítette, nemcsak maga kereste az utat az irodalom-
hoz, hanem az is egyengette útját. A Termés műhelyének fiatal írói 
„fegyvertársuknak tekintették" (130.), és a folyóirat képviselte érték-
rend, valamint a kritikai szűrő (131.), melyen a népiség eszméje is letisz-
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tult, biztosította Horváth tájékozódását, és óvta később is szuverén 
egyéniségét. 

Már a stilisztikai tanulmányok köréből való Kiss Mihály műértelme-
zése (Kiss Mihály: Létté formált élet, Szilágyi István: Kő hull apadó 
kútba), amely - nem minden alap nélkül - abból a tételből indul ki, 
miszerint egy „irodalmi mű jelentősége, egyáltalán műalkotás volta nem 
azon áll vagy bukik, hogy eleget tesz-e az adott műfaj követelményei-
nek vagy sem" (154.). Kiss „Az egyidejú'sített lét", a „«Birkózás az idő-
vel»: időbontás és egyidejűsítés", az „Emlékezés mint újraélés és belső 
monológ", a „Motívumok és ismétlődések", „A párbeszéd és az írói 
kommentár", majd az „Idő a létben - lét az időben" írói eljárások 
(tulajdonképp az időkezelés technikája) szerint bontja fel, minősíti 
Szilágyi regényét, s mutatja ki végül, hogy a besűrűsödő, összetömörülő 
idő - a stilizált-poetizált nyelvi burokkal (162.) - Szendy Ilka sors-
kompozíciójának hiteles közege (160.). 

Lengyel Ferenc szándéka (Világnézet és világkép. Előfeltevések 
Radnóti Miklós költői világképének elemzéséhez), hogy különbséget 
tegyen a világnézet és világkép fogalma között. Az előbbin az egyén és a 
világ közötti viszonyrendszer leképzését, az utóbbin ennek „valamely 
művész alkotásaiban, érzéki-konkrét, vagyis kép formában" (170.) 
való megnyilatkozását érti. De legjobb törekvése mellett is csak azt a 
közismert tényt interpretálja, hogy a mű (és stílusa) a kor (a kor-
élmény), az eszmeiség és magatartás valamint az alkotói módszer függ-
vénye, s ezért egy adott történeti korban ( a kor által képviselt filozófiá-
ban) egyidejűleg több világkép van és lehet jelen. 

Sipos András (A „mindenség szerelme". A hosszú vers poétikájából) 
„a korral való Urai kapcsolatteremtés" eltérő útjaival magyarázza a 
modern versművészet fejlődési vonulatainak a deklarált irányzatoktól 
való elhajlásait (175.). Am e költészet lényegét érintve a „modern" rög-
tön gyanússá válik, és kételyeink később sem oszlanak el. Minthogy a 
hosszú vers „valamilyen világnézetet determináló totalitáskoncepció 
struktúráját rögzítő modell" (178.), Sipos felfogásában egyedül ez 
képes a teljesség befogadására (nézetünk szerint olykor pár soros vers 
is!? ), amely a lehetetlen elérése (177.). A ,,műfaji tisztázatlanság" 
(191.) miatt a továbbiakban az eposz-lírai eposz-hosszú vers alakza-
tokat veti egybe, ám az eredmény alig több, mint az eddigi szakiro-
dalom nyújtotta ismeret. 

A stíluselméleti munkák közül J. Nagy Máriáé a legtanulságosabb. A 
Stilus - egyéni stílus - szóhasználat bevezetőjében „az irodalomtudo-
mányi stilisztika ellenlábasaként emlegetett nyelvészeti stilisztika stílus-
fogalmainak" (187.) bemutatását, illetve kritikai értelmezését adja (pl. 
rámutat a normától való eltérésfelfogás nehézségeire), majd sok szem-
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pontú megközelítéssel árnyaltan tárja fel az egyéni stílus vizsgálatának 
szükséges és lehetséges tudományos eljárását, mondván, hogy „a szöveg-
ben . . . kell kutatnunk azoknak a közlési sajátosságoknak a rendszerét, 
amelyek a kifejezést egyedivé, egyénivé varázsolják" (189.), „a stílusnak 
a személyiségre sarkítható vonásai" pedig „a konnotatív kód szintjén 
ragadhatok meg" (191.). Az egyéni stílus értelmezése szempontjából 
újszerű funkciókat rendel a konnotációhoz, és okfejtése során így jut el 
„az egyénileg jellegzetes" (191.) stílusjegyeket leginkább hordozó terü-
lethez, a közlemény szókincséhez. A szójelentés két aspektusát, a lexi-
kálist és a kontextuálist funkcionálisan különválasztva megállapítja: ,,az 
utóbbi implikálja a genézis gondolatát" (192.), mégpedig „abban az 
összefüggésben, hogy az olvasó szeme előtt lebomló mondatban a szót 
több irányban is betájoló kombináció megsokszorozza az adott szó 
jelentését, rétegezetté t e s z i . . . " (192.). Végül hasznos elméleti követ-
keztetéseit - az önmagában is megálló befejezésben - Vajda egyéni 
stílusára alkalmazza. 

Sajátos színfolt a kötetben Kovács Péter komikum-felfogása (A 
komikum elemzésének néhány stilisztikai kérdése Mikszáth Kálmán Üj 
Zrínyiász cimü regénye alapján), amely módszerét a szemantika és a 
szemiotika eredményeire alapozza (197.). A szerző „kiindulópontja a 
kontraszt-elmélet", nevezetesen, hogy „a szükségszerű lényeg véletlen-
szerű véletlennel jut kifejezésre" (198.). Miután jellemzi a komikum 
három esztétikai minőségét (a humort, a szatírát és az iróniát), megadja 
a komikus közlésnek mint „tágabban értelmezett művészi képnek" 
(198.) a logikai és szemantikai modelljét (199.). A komikum forrása 
eszerint: a jelentés látszólagos téves vonatkozása. A további kutatás 
számára is hasznos Mikszáth regényében a lehetséges kontrasztminő-
ségek elkülönítése és a néhány cselekménymozzanatra szorítkozó elem-
zés (201-6 ) . 

Csutak Judit részlettanulmányában Juhász Ferenc motívumszerkeze-
teit új, figyelemre méltó összefüggésbe helyezi (Juhász Ferenc Anyám 
című eposzának motívumszerkezete). A különféle - irodalmi, nyelvé-
szeti megközelítésű - motívum-felfogások szemléje után a motívumot 
egyrészt „a kifejezés szférájának összetevőjeként", másrészt „a kifeje-
zési és tartalmi szféra közvetítő" elemeként a motívum-téma viszony-
ban definiálja (212.), de közölt írása - a nyelvi megjelenítő közeg fogal-
mát a motívumhordozó nyelvi elemekre szűkítve (213.) - e meghatáro-
zásnak csak az első felét taglalja. Ezzel a megközelítéssel Juhász szószer-
kezeteit „dinamikus egységeket alkotó mikrokontextusnak" (215.) 
minősíti, „amelyekben a statikus egységekként értelmezhető szerkezet-
tagok átlényegülnek, anélkül, hogy megváltoztatnák lexikális jelenté-
süket" (215.), és így a szószerkezetekben rendszeresen ismétlődő 



Szemle 245 

elemek - a képi szerkezetet összetartó - motívumhordozóvá vál-
nak (217.). 

S. Virág Erzsébet dolgozata (Mondatszerkezeti sajátosságok Németh 
László esszéiben) a nyelvi üzenetekben más-más súllyal érvényesülő 
referenciális, poétikai és metanyelvi funkció szerint határolja el a tudo-
mányos, valamint a költői közlést, és a kettő (a tudományos-fejtegető és 
a széppróza) mezsgyéjén jelöli ki az esszé helyét (221.), amelyet a 
szövegalkotás módjai felől vizsgál. Kutatása keretéül a bekezdést 
választja (223.), mert ha - a szerzőktől függetlenül - az esszék bekez-
déseiben hasonló szerkezettípusokat találunk, ezeket „műfaji jellemző-
ként tarthatjuk . . . számon" (224.). S. Virág Erzsébet Németh László 
nyolc esszéjének mondatszerkezeti jellemzőit (a mondathosszúságot és 
a kapcsolások mikéntjét), továbbá a szinteződés és tömbösödés muta-
tóit hasonlítja össze. Végső következtetése: a mondatszerkezeti jellem-
zők az esszé műfaját a fejtegető prózához, az utóbbi mutatók pedig a 
szépprózához közelítik (230.). 

A témaválasztás szempontjából is igen érdekfeszítő Schreiner Máriá-
nak a kötetet záró írása (Szereplők és szerepkörök a kamaszregényben). 
A serdülőkor: konfliktusok lehetséges válfajait számba véve a serdülő-
felnőtt kapcsolatteremtésben a nem verbális, protonyelv, ikonikus nyelv 
funkcióját részletezi, majd egy olyan kamaszregény-típusról szól, mely-
ben a kamaszhőssel való azonosulás során megszűnik a szerzői nézőpont 
„kitüntetett szerepe" (234.), és ezáltal a serdülő-felnőtt oppozíció 
kerül középpontba. Jellemző példaként Salinger Zabhegyezőéit és 
Somogyi Tóth két regényét (Gyerektükör, A gyerekek kétszer szület-
nek) szemiotikai alapon állítja párhuzamba, úgy, hogy a serdülő—fel-
nőtt szembenálláson belül feltárja a serdülő—gyerek oppozíciónak a 
regényekben eltérő szemantikai, nyelvi és stilisztikai szerepét. Mind-
ezzel végül is az a célja, hogy bemutasson „egy olyan szemiotikai mód-
szertant, melynek alapján a szerepkörök és szereplők viszonyában meg-
haladhatok a strukturalizmus korlátai" (270.). Schreiner Mária fejtege-
tései meggyőzően bizonyítják ennek lehetőségeit. 

összefoglalóan: A Kriterion által elindított kiadvány igényes dolgo-
zatainak újszerűen hasznosítható megállapításai, továbbgondolásra 
ösztönző finom részletkérdései a magyarországi kutatások fő vonula-
tába illeszkedve mind irodalomtudományunknak, mind pedig stiliszti-
kánknak minden bizonnyal nélkülözhetetlen, szerves részévé válnak. 
(Kriterion, 1981.) 
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