
Művészi archaizálás és stílusutánzás 

1. Közhely már, hogy a szerteágazó társadalomtudományi diszciplínák
ban gyakran megnehezíti a fogalmak és jelenségek^ tisztázását, hogy fontos 
műkifejezések többféle jelentésben használatosak. így van ez a nyelvészeti 
stíluskutatásban is; gondoljunk csak a nyelv, a stílus, az irodalmi — illetőleg 
a szépirodalmi — nyelv (stílus), vagy akár az archaizmus szó tanulságaira. 
V. V. VINOGRADOV ezért például nem egy monográfiáját a terminológiai 
zavarok tisztázásával kezdi; néha pedig kénytelen kitartani a kettős műszó
használat mellett. Az utóbbira idézhetem a „szépirodalom nyelve vagy stílusa" 
megoldást (0 fl3MKe xyflOKecTBeHHoií JiHTepaTypu. MocKBa. 1959. 3 stb.). 

De az is akadályozhatja a vizsgálódást, hogy ha egyértelmű döntésig 
a jelenségek „beskatulyázásában" a fejlődés ellentmondásossága vagy az össze
függések bonyolultsága miatt nem juthatunk el, akkor gyakran még leírásuk
tól is ódzkodunk, nemhogy megadnánk a felemás jelleg világos magyarázatát. 
Pedig az ellentmondásos, viszonylagos, összefonódó sajátságok elemzése vagy 
némely kérdésnek részleteiben eltérő megoldása nem mindig az eredménytelen
ség vagy az elvi ingadozás jele, hanem tükrözheti éppen a dolgok belső termé
szetét. Akkor pedig a látszólag bizonytalan eredmény nagyon is segíti a tisztán
látást s a további kutatást . 

Az alábbiakban ilyen szellemben szeretnék foglalkozni a költői-írói 
a r c h a i z á l á s és az egyes művészi elődök nyelvi stílusának különféle 
jellegű u t á n z á s a — esetleg a puszta n y e l v i r e m i n i s z c e n c i á k 
felhasználása — közti hasonlóságokkal és eltérésekkel. Célom tehát e műszók 
és fogalmak viszonyainak pontosabb megvilágítása — bár előre látom, hogy 
megállapításaim nemegyszer a szokásosnál is kevésbé lehetnek kategorikusak 
és egyetemesek. (Vö. JNÍytudÉrt. 58: 560.) 

S hadd bocsássak előre irányjelzőül még egy ismert tételt. Minden kisebb-
nagyobb elmúlt korszaknak megvoltak a nyelvi fejlődésben vagy legalább a 
nyelvhasználat divatjában a maga időhöz kötött , sajátos jegyei: „Chaque 
époque a ses habitudes et ses goûts" — fogalmazza meg MARCEL CBBSSOT 
(Le style et ses techniques. Paris, 1963. 230 — 1). Sőt a korszakon belül — a 
nyelvjárásokról nem beszélve — minden elkülönülő társadalmi-művelődési 
szintnek, illetőleg foglalkozási körnek is meglehettek a maga eltérő nyelvválto
zatai: a réteg- és csoportnyelvek, zsargonok: Ezekről a mi szempontunkból 
kivált bőven ír E L I S E R I E S E L , Stilistik der deutschen Sprache című munkájá
ban (Moskau, 1959.). Alább tehát e pontosabb h á t t é r r e u t a l á s t is 
igyekszem számba venni a nyelvi archaizmusok tárgyalásában. 

Végül még egy személyesebb megjegyzést ! A francia irodalmi régiesítés 
és nyelvi utánzás legjobb forrásmunkája J . DAMOTJBETTE tanulmánya: Archaïs-
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mes et Pastiches (Le Français Moderne I X [1941], 181 — 206). Alábbi — amúgy 
is magyar anyagú és más gondolatmenetű — összeállításomat ennek ismerete 
nélkül kellett elkészítenem, de kéziratom lezárása előtt sikerült beletekintenem 
e háborús időkből való, ritka munkába is. (DAMOURETTE egyébként szinte 
teljesen elhárítja az archaizálásnak nem nyelvtörténeti, hanem irodalmi vonat
kozásait; én pedig — bár szükségképp röviden és a teljesség igénye nélkül — 
foglalkozom irodalmi-esztétikai, sőt irodalomtörténeti vonatkozásokkal is.) 

2. Még a l e g á l t a l á n o s a b b , csak ködösen a múltra utaló nyelvi 
archaizálásban is mindig van egy kis s z e r e p j á t s z ó u t á n z á s . 
A szerző nem vállalja következetesen a maga korának (társadalmi körének) 
nyelvhasználatát, hanem művészi céljainak érdekében régebbi korok úzusát 
— helyesebben azt i s — követi. Rendesen nem másolja azonban e g y e t l e n 
meghatározott régi alkotó vagy ismeretlen szerzőjű szöveg, emlékcsoport 
— sőt nyelvváltozat — szavait és mondatformáit. 

Ez a nyelvtörténeti szempontból nem lokalizálható, ,,átlag"-régiesítés 
nyelvészeti tudás szempontjából igazán nem igényel sokat sem alkotójától, 
sem olvasójától. Tipikus eszközei ma már az iskolázott olvasók általános 
műveltségéhez tartoznak, részben a középiskolai ismeretek, részben a korábbi 
olvasmányok — akár csak az újságolvasás — üledékeként. Ilyen mai archai
záló tömegcikkek mutatóul a n y e l v t a n i eszközök sorában: az elbeszélő 
múlt, főleg a vala és a lőn; az összetett múlt idők (mond vala, mondott vala); 
az -nd jeles jövő (mondand); a hozsz, mondtanak, lészen, vagyon-íéle igei személy -
ragos alakok; a szenvedő ige; a leány im típusú birtokos személyragos és az 
öregb, szélesb-íéle fokjeles változatok; az -iglan, -iglen s a -koron jellegű rag
halmozás; a -ván, -vén képzős igenév kedvelése; az az leány példa névelő
használata; az útjának előtte, 6 nagy bánata-féle birtokos szerkezetek; a három-
királyok-heli egyeztetés; stb. A szókészlet mai típus-régiességei közül hasonlóak 
például elavult jelentésük miatt a marha 'kincs', öreg 'nagy'; alakjuk miatt 
az ajándok, leányzó, néked, pediglen, sóhajt, sóvár(o)g, szándok s az a- előtag 
nélküli vonatkozó névmások és társaik (ki, minő, hol); egészükben bepatiná-
sodtak az olajt (alít), ápol, émette, hahogy, ilyetén, olyatén, jo(n)h, patvarkodik-
félók. FÁBIÁN—SZATHMÁRI—TERESTYÉNI, A m . stil. vázlata (1958.) passim s a 
SZATHMÁRI, A magyar stilisztika útja (1961) 553—4 felsorolta szakirodalom 
anyagából persze még több ilyet kiválogathatnánk. 

Ugyanígy nem szoktak meghatározott régi időbeli és társadalmi háttérre 
utalni — és konkrét utánzásból fakadni — az archaikus színezésre alkalmazott 
n y e l v j á r á s i elemek. A hasonló célú n é p i e s szólások, közmondások 
s egyes folklorisztikus érdekű kifejezések sem. Ezek csupán egy alacsonyabb, 
esetleg régi műveltségi szint couleur locale-ját érzékeltetik. Stílusért ékük 
megsejtéséhez ismét szükségtelen a nyelvtörténeti tájékozottság. — Átlag
archaizáló funkciójú lehet a stílusban sok olyan nyelvtani alak, kifejezésmód 
is, mely az olvasók előtt egyszerűen h o m á l y o s vagy ismeretlen. (Az e 
szakaszban említett eszközök egyébként mind elevenítő stílushatásúak is, 
ha nem alkalmazzák őket mértéktelenül.) 

Még a t á r g y i - f o g a l m i archaizmusok egy része is rendkívül 
tág korhatárok közt használható, s így szintén nem jellemez határozottan 
egy bizonyos történelmi atmoszférát; nem is szokott nyelvi utánzás jellegű 
lenni. Gondoljunk csak a nemes, jobbágy, dézsma, nádorispán, egyházi átok 
szóra vagy akár a buzogány, íj, kopja, nyíl, pajzs, tegez jellegű csoportok hosszú 
sorára ! — S i t t utalnom kell rögtön arra is, hogy a szovjet szókincstani és 
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stilisztikai irodalom — ritkán más népeké is — a tárgyi és fogalmi régiességeket 
historizmus (isztorizm) néven következetesen elkülöníti a nyelvileg valóban 
elavult szókészleti eszközöktől. Csak találomra hivatkozom a sok forrásmunka 
közül E. R I E S E L idézett stílustani könyvére (68 stb.), illetőleg A. B. KCLÂUHUH 
egészen új szókincstanára (JleKCHKa pyccKoro H3biKa. MocKBa, 1966. 104—5). 

Még kevésbé lehet természetesen pontos történeti koloritfestő értéke 
— s utánzás jellege — az arehaizálás n e g a t í v kísérő jelenségének, tehát 
annak, hogy az író a hajdani hősök ajkára nem ad rikító neologizmust; sőt 
a maga elbeszélő szövegeiben sem igen használ zavaró asszociációkat keltő, 
stílustalanul modern kifejezéseket. 

Azt már másutt érintettem, hogy nálunk a helyesírási archaizálásnak 
eleinte nem alakult ki pontosabb, akár csak a fő nyelvtörténeti korszakok 
szerint élesen elkülönülő fokozatsora; kivált a kedélyeskedő régiesítésben nem. 
(Egyes újabb kivételekre még visszatérek.) 

Mindezzel korántsem akarom azt állítani, hogy e ,,típus"-régiességek 
á l t a l á b a n k e v é s b é m ű v é s z i e k , s csupán sablonos archaizálás-
ban juthatnak szerephez. Noha alkalmazásuk nálunk a nagy nyugateurópai 
irodalmakhoz képest gyakori, olykor olcsó is, ezt nem magyarázhatjuk csak 
az egész magyar nyelvtörténeti közműveltség és az irodalmi arehaizálás késé
sével, illetőleg sokszor sekélyesebb és egyszínűbb voltával. A fáziseltolódás 
és kisebb változatosság mellett számba venném például, hogy az i g a z á n 
r é g i magyar nyelvet, sajnos, nem ismerjük a maga sokoldalú, réteg- és 
csoportnyelvek szerinti eleven használatában. A viszonylag pontos nyelvi 
utánzás tehát ebben a körben nem is lehetséges. Ha it t a szerző mégis találóbb 
nyelvi színezésre törekszik, elszigetelt emlékekből vett vagy fiatalabb, de 
evokatív stílushatású egyes nyelvi elemekkel teheti konkrétabbá a történeti
séget: fiadom; isa; jobbágy 'főnemes'; ördöng; sárarany; stb. így szövi be 
Képes Géza a Hildebrandslied történetileg fakóbb fordításába a HB. uruszág 
szavát. Különösen nagy hitelesítő és elevenítő erejük van tudvalevőleg a régi 
tulajdonneveknek (Sebüs; Tanais; Bolgárfejérvár). Jó korfestő és élénkítő 
hatásúak a régi idegen szók s általában a divatszók (hopmester, markalf, 
stutzer); ám ki tudná — mondjuk — a honfoglaláskori „fiatalok beszédét", 
vagy az I. István kori esztergomi magyar társalgást akár csak megközelítő 
hűséggel is újrateremteni ? ! Szerencsére az úgynevezett historizmusok (tárgyi
fogalmi archaizmusok) jókora része kormeghatározó értékű lehet: gyepű, 
ifjabb király, hiteles hely, lucrum camerae, templomos, flagélláns stb.; de ezek 
meg egyéb stílushatásukban eléggé szürkék. — Aki tehát a típus-régiességek. 
mellett mindezekkel jól sáfárkodik, az a meghatározottabb régi háttérhez 
sem szorul f i k t í v korfestő nyelvi eszközökre. 

Visszatérve mármost a sablonos régiességek stílusértékére és fontosságára: 
valóban az a legnagyobb művész, aki egyszerű nyelvi eszközökkel meg tudja 
teremteni a tárgyi világához illő régies színt. Amellett némely műfajban nem 
is igen szokás nálunk markánsan, pontosan a korszakot meghatározó archaikus 
nyelvet alkalmazni. (Egyes alkotók pedig semmiféle régies stílushatásra nem 
törekednek, még ha témájuk megengedné is.) Nem lehet célom itt , hogy ilyen 
szempontból áttekintsem költészetünk múltját és jelenét, csupán arra utalok, 
hogy lírai műfordítóink gyakran pusztán típus-régiességekkel sejtetik, hogy az 
alapul vett idegen szöveg már az eredetiben is elavultán hat. Tóth Árpád 
szintén így adott némi patinát például Villon archaikus szövegének: ,,Óvj: 
én ne tegyek ily balgatagon, | Szent Szűz, kinek szeplőtlen méhiben | Misénk 
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szentsége nyugvék egykoron'. S hasonló régiességek vannak a Rab Zsuzsa 
fordította régi orosz egyházi énekekben: „Három földi cárok | útnak indulá-
nak"; ellenséginket; (arany) marhával; lészen; léssz; stb. 

Mégsem vitás, hogy pusztán az osztatlanul, felszínesebben múltra utaló 
stíluseszközökkel pontosabb nyelvi hátteret, jellegzetes történeti atmoszférát 
igen nehéz teremteni, s még kevésbé lehet olyan stílustörténeti színskálát 
adni, amilyent például néhány évtizede Thomas Mann mutatot t be Der 
Erwählte című regényében. A magyar fordítás előszavából idézem: „A lélek
rajz szándékos anakronizmusa, a krónikás barát áhítatába vegyülő, rokon
szenvesen kandi és ti tkon száját nyalogató álkenetesség, a humoros travestiák, 
az udvari epika, gazdagon elszórt színek és dallamok Wolfram von Eschenbach 
Parzifaljából, régi Mária-énekekből, a Nibelungenliedből, néhány vonással 
élesen és jellegzetesen megformált alakok, az archaikus és modern stíluselemek, 
ónémet, középfelnémet, ófrancia és angol szavak tarka felvonultatása — bámu
latosan finom szövésű egységbe olvad" (A kiválasztott. Ford. Jékely Z., 
ellenőrizte Szabó E. 2. kiadás, 1959.) Tehát ilyenkor az idegen nyelven megal
kotott régies stílusjátékokat, az összeszövődő és egybeolvadó, búvópatakként 
el-eltűnő és visszakanyargó történeti stílusokat és árnyalatokat olyan nyelven 
kellett a fordítónak művészien helyettesíteni, amelyen egykorú nagyobb 
szövegemlékünk nincs. Még kevésbé maradt fönn tehát például a lovagi
udvari kurtoázia egykori kifejezéskincse, s így magyarul az idézett-beleszőtt 
ófrancia és óangol, ó- és középfelnémet stb. elemek is egész másként hatnak, 
s a komolyan vallásos és a fölényesen tudományos, a kuncogást éreztető stb. 
ironikus rétegeket esetleg a magyar nyelvű archaizáláson belül egész másként 
kellett — vagy nem is lehetett — egymástól ehatárolni. 

3. Mennél több kiaknázásra alkalmas n y e l v e m l é k e t ismer tehát 
a szerző és közönsége a megjelenítendő régi korból és társadalmi körből, annál 
igazabban és élesebben tudja innen vett archaikus nyelvi formáival pontosan 
éreztetni a kívánt háttér hangulatát — s annál k ö z e l e b b i s k e r ü l h e t 
a r c h a i z á l á s a a n y e l v i u t á n z á s h o z . S persze annál súlyosabb 
az a veszély, hogy a művészi régiesítés fárasztó és tudákos nyelvtörténeti 
szövegrekonstruálásba csap át. 

A hazai XVI. századi vallásos szövegekből például már Kölcsey Ferenc 
jó nyelvtörténeti ismeretekkel és stílusérzékkel tudot t megfelelő nyelvi hát
teret találni 1838-i novellájának XVI. század végi koholt emlékéhez (vö. 
SZAUDEE J., Kölcsey. 1955. 247; TOMPA: Nyr. XC, 167 kk.). A Szondi két 
apródjában Arany szintén művészien használja fel XVI. századi énekes
elődjének, Tinódinak néhány korfestő elemét (álgyú, marha 'kincs', Drégel 
stb.; 1. a kritikai kiadás jegyzeteit: I, 499). 

Jókai régiesítése egészében eléggé tarkabarka (vö. TOLNAI: MNy. XXI , 
85, 232). A Dekameron híres, véges-végig archaizáló nyelvű és írású török 
kori novelláját például a modoros előadásmód fárasztóvá teszi, az azonban 
kétségtelen, hogy igen sok nyelvtörténeti tanulmány és gyűjtő munka előzte 
meg: korszerűtlenség aránylag kevés van benne. Művészileg sikerültebbek a 
Csokonai Dorottyájának kedélyes archaizáló summázásait követő összefogla
lásai a Szép Mikhál, főleg pedig a Rab Ráby fejezeteinek élén, noha ezekben 
a különféle korra utaló régies elemek elég kuszán kavarognak, s az írás archai
zálása még kevésbé következetes (vö. MNy. XLVII, 52). 

Az újgrammatikus iskola pozitivista felfogása és hatalmas nyelvtörténeti 
adattárai nélkül a századelő régiesítésbeli túlzásai nem is volnának elgondol-
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hatók. Például a nyelvészként is kiváló Laczkó Géza Zrínyi- és Rákóczi
regénye eléggé fárasztóan ontja a XVII—XVIII . századi nyelvi — és tegyük 
hozzá mentségül: gondolkodási — formákat (vö. BÁRCZI G.: Stiliszt. tanúim. 
100; Laczkóról 1. alább is). 

Közismerten nagy és sokoldalú egykorú emlékanyag s újabb tájnyelvi 
eszközök tanulmányozása adja meg Móricz Zsigmond Erdélyének művészileg 
hiteles, expresszív nyelvi hátterét. Sőt Rózsa Sándorjában — tudjuk —' még 
az 1840-es évek divatlapjainak egy-egy szövegrésze is helyet kap. 

Kodolányi János pedig — ismerjük Mészöly Gedeonnak vele folytatott 
régebbi vitáját — az emlékekből összeszedett régiességeket még a maga ki
következtette alakokkal is gazdagon megtetézte. (Túlzásainak jellegzetessé
geit 1. alább.) 

Kortársaink közül például Jankovich Ferenc ugyancsak gazdagon él a 
török kori emlékek használható anyagával (a táji stb. színezés mellett). Vö.: 
„Táborban vesztegelnek a jó jargaló katonák, . . . hópénzes vitézek" (A tél 
fiai. Olcsó Könyvtár. I I , 136); „inkább akarnám, hogy a török miá ölettetném 
meg, semmint a németek miá. . ." (uo. 137); ,,Mi tartja hát benne a löllcöt? . . . 
talán az kapa meg az oltókés? . . . Nám, az sem elegendő" (194); stb. 

Abban a h a t á r s á v b a n , amely a hiteles nyelvtörténeti források 
alapján pontosabban régiesítő írói nyelvet összeköti azzal, amely művészi 
célja szerint már elsősorban stílusutánzás, gyakran igen nehéz eldöntenünk, 
melyik példa húz az első, melyik inkább a másik típus felé. Vörösmarty a 
Tündérvölgyben, mint ismeretes, legfőként Zrínyiből vette a képzeletbeli 
ősi-mesés témához illő, hangulatkeltő nyelvi és verstani árnyaló eszközöket. 
(Az archaikus motívumok más része ossziáni eredetű.) TOLD Y FERENC szavai 
szerint: „Vörösmarty ó m a g y a r regének nevezi munkáját. Ez téged a' 
tendentiájára is figyelmeztethetett volna. 0 Zrínyi' manierját utánozván 
— t. i. csak nyelv és versben — kedves emlékezéseket akart gerjeszteni abban, 
ki [Zrínyit szereti] . . . 0 Zrínyinek constructiója módját is, hangjának naivsá-
gát, képeinek természetét, fordulatait másolja" (Aesth. lev. Pest, 1827. 131). 
Utóbb el is sorol TOLD Y egypár ilyen nyelvi átvételt: a névelő kerülését (ékes 
tündérvölgyön), a névmás kivetését („Kicsoda [az, ki] engemet fölkeltett 
álmombul"), az -i alakú birtokos személyragot (isteni 'istene'; uo. 133). 
Azt hiszem, világos, hogy Zrínyinek ez a nyelvi „utánzása" az egykorú olvasók 
zöme előtt még csak általánosabb archaizálásnak látszott, s a Zrínyire 
emlékeztető hatást a versformán túl csupán a legbeavatottabb irodalmárok 
érezhették meg. Nekünk azonban most az is tanulságos, hogy a XVII. századi 
Zrínyi nyelvi eszközei i t t a ködös őskor hangulatát fokozzák. (TOLDI értéke
lésével az új kritikai kiadás jegyzetei is foglalkoznak.) 

De nem csupán az emléktől eltérő korú, ám azért m a g y a r világ 
megjelenítésére használhatók az ismert nyelvemlékek elemei. Közismert 
jelenség, hogy megfelelő művészi körülmények közt egy-egy hajdani i d e g e n 
atmoszférát is sugallhatnak. Nemrégen foglalkoztam azzal, hogy Kölcsey a 
Halotti Beszéd korabeli nyelvre kívánta átültetni „Homér" Iliászát (Nyr. 
XC, 159 kk.). Hasonlóképp akarta Littré a chanson de geste-ek korabeli francia 
nyelvre átültetni Homéroszt (ismerteti D AMOURETTE i. h.). — Kazinczy 
sajnálta, hogy archaizáló Osszián-fordításába nem vett egypár Zrínyi nyelvé
ből való régiességet, s utólag is kedve lett volna ezt pótolni (Lev. XI I I , 197 — 8). 
— Joseph Bédiernek Pap Gábor fordította műve (Trisztán és Izolda regéje. 
Bp., 1956.) kivált a francia eredetiben is régi mottók tolmácsolásában aknázza 
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ki a mi középkori nyelvemlékeinket. (A megokolatlanul vegyes helyesírási 
régiességgel és hangtani átalakítással nem foglalkozom.) Például: ,,chak 
mondám az zot, | Ki miat most budi azok" (27); „Ide ioven zomtoMiel lassyatok" 
(115); Oz nedűben ( !) holalut iuank (183); stb. 

Persze mikor egy-egy modern fordítás az eredetinek ódon — esetleg 
ironikusan avítt — nyelvét a különböző korú forrásokból vett régies elemekkel 
adja vissza, csak az idegen eredetinek archaikus zamatát igyekszik vissza
tükrözni: ezt utánozza, nem egy meghatározott magyar nyelvi korszakot. 
Ilyen többek közt a Benedek Marcell átültette Gargantua és Pantagruel. 
Eredetijében Rabelais maga is csodálatos nyelvi egyveleggel hat: „Szatirikus 
szókincse még nagyrészt középkori, stílusa azonban már a reneszánszé"; 
„Használ franciásított görög és latin szavakat, saját maga fabrikálta kifejezé
seket, régi szólásmondásokat" (BAJOMI LÁZÁR E. utószavából, az Olcsó 
Könyvtár kiadásában). A fordításban nem is olyan fontos tehát, hogy minden 
régies magyar stíluselem nagyjában egy korból való legyen; a magyar szöveg 
egyébként egészében kevésbé is régies, mint az eredeti. ízelítőül nézzük ezt 
a néhány részletet: ,,Illy módon neveltetek Gargantua, és folytatá ez mívelkedete-
ket . . . Melly gyakorlat . . . olly édessé, könnyűvé és gyönyörűségessé válik 
vala, hogy inkább királyi mulatozáshoz, hogynemmint diáknak tanulássához 
hasonlított" (I, 34); „jöttek, megérezvén... megsült hitvány testemnek szagát, és 
abb' a helyben felfalnak vala jó angyalomnak sugallata nélkül" (I, 130); „igen 
jószüvel fogadta" (II , 23); „Általa vagyon.. . a meghúzott számszerijj, a parittya. 
És miként ha szent növevény volna, akit verbéna módjára becsülnek a halottak 
lelkei . . ., testét nélküle nem földelik el" (II, 51). — Más tanulsággal járna, 
ha H. de Balzac, A. France, R. Rolland és mások mulatságosan kosztümös 
francia szövegeinek magyar fordításait is átvizsgálnánk e tekintetben; eredeti
jük ugyanis (1. DAMOTJRETTE értekezésében) eléggé pontosan egy-egy régi kor 
(forrás) nyelvét követi. 

De nem szaporítom a példákat. Nyilvánvaló, hogy a nyelvemlékek gazdag 
kiaknázásával az archaizálás jobban megjelenítheti egy szűkebb múltbeli 
világ színeit, de mennél jobban felismerhetők e források, annál közelebb esik 
a régiesítés a stílusutánzáshoz. 

4. Az archaizálásnak és a régi nyelv (stílus) utánzásának határkérdései 
talán világosabbak lesznek, ha most a s z á n d é k o s u t á n z a t o k felől 
is megkíséreljük a vizsgálatot. (Sok következő példánk persze félig-meddig 
a most lezárt csoportba is beletartozik majd.) 

Minden művészetben előfordulhat valamely érdekes új vagy régi művé
szi oeuvre, egyedi alkotás, műfaj stb. jóhiszemű vagy csalárd célú, tiszteletből 
fakadó vagy kritikus, szatirikus vagy épp persziflazsszeru stb. utánzása. Lehet 
ez időálló értékű remekmű, de lehet pillanatnyi szórakoztatásra szánt, olcsó 
játék is. A szerző tudatosan másnak jellegzetes mondanivalójával és kifejező 
eszközeivel jelentkezik, belehelyezkedve az idegen alkotói módszerbe.Minket 
most is csak a régies kifejező eszközök érdekelnek. Ha tudniillik a megmintázott 
nyelv már eléggé a múlté, akkor az utánzó egyúttal többé vagy kevésbé 
a r c h a i z á l is — de csak másodlagosan, k í s é r ő k ö r ü l m é n y k é n t . 
Olykor pedig már az utánzott szöveg is régiesített, s az utánzó ezt imitálja: 
nemcsak nem a saját nevében ír, hanem mintegy m á s o d s z o r archaizál. 

Az egészen irodalmi érdekű stílusutánzás ugyanakkortól válhatott foko
zatosan literatúránk szerves részévé, amikortól az archaizálás: a f e l v i l á 
g o s o d á s óta. A gazdasági és társadalmi haladás eredményeként mind 
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szabadabbá és harcosabbá váló irodalom egyre nagyobb arányban utánozza 
a társadalmi és foglalkozási zsargonok nyelvét. Olykor szembe is állítja az 
öregesen-maradian nehézkes és a divatosan könnyed, „haladó" beszédet. 
Csokonai Tempefőijében ilyen például a gvárdián dohosán latinos levélstílusa 
a művelt fiatalok finom „társalkodó" nyelvével ellentétben (vö. Nyelvm. 
349). A lassan kialakuló műfordítói gárda legjobbjai ugyancsak egyenként 
elemzik a kiválasztott világirodalmi remekek nyelvi sajátságait, s számot 
vetnek a rendelkezésre álló magyar stíluseszközökkel. A hazai olvasók szintén 
nagy számban ismerkednek meg a külföld híres vagy hírhedt stílusutánzásai
val, például az ossziánizmussal vagy a blumaueri travesztiákkal. írói csoportok 
alakulnak, folyóiratok indulnak; a kritikák pedig kezdik elemezni a kortársak 
és az író-elődök nyelvét — sőt a java írók saját stílusukat is folyton tovább 
csiszolják, s műveiket át-átírva, megvitatják a tanulságokat barátaikkal. Ez 
tehát minőségileg egészen más világ, mint midőn korábban — mondjuk — 
Balassi utánzása a főrangú lírikusok közt divatban maradt, a Vizsolyi biblia 
vagy Pázmány prózája követőket vonzott. Ez új stílusutánzásokhoz még az 
olyan elszigeteltebb, de igazán pompás korábbi nyelvi jellemzés sem fogható, 
amilyennel a „Balassi Menyhárt árultatása" lepi meg az olvasót. — Hozzá
tartozik mindehhez majd száz éven át a nyelvújítási harc is: egyrészt mert az 
ortológusok és a neológusok kölcsönösen parodizálják egymás nyelvhasznála
tá t , s ebben ugyancsak tudatosodik és kiéleződik az elavuló és a születő nyelvi 
divat örök ellentéte, másrészt mert némileg írói divattá lesz a régi nyelvvel 
való megismerkedés. 

A) Nézzük először is a k o m o l y utánzást ! Nem véletlenül veszem 
első példáimat Kazinczytól, a jelzett korszak legtudatosabb és legsokoldalúbb 
stílusművészétől. Tudjuk, hogy többfajta archaizáló stílusváltozatot is köszö
nünk neki, s kortársait szintén nagy becsvággyal utánozgatta. így Fabchich 
című epigrammajának első szavaiban az az névelő, a jelzős kongruencia s a 
zordon szó valószínűleg épp a régiességekben tobzódást emeli ki a gyöngébb 
vénájú költő nyelvéből: „Az kilencz Szüzek zordon | Citerát adtak kezembe. . ." 
Utánzatáról büszkén írta barátainak: „ímhol a' vers e g é s z e n a' Fabchich 
stylusában, manierjában"; „Ezek a' scázonok, e z a' m a g y a r s á g , 
ezek az ideák, ez a' görög eggyügyűség v o l t á n a k a' F a b c h i c h 
C h a r a k t e r e v e r s e i b e n " (idézve MNy. XXXV, 285). Fábchich-
és Baróti Szabó-utánzatáról Szemere Pál 1824-ben szintén ezt vallotta: 
„Stylus, nyelv, hang, manír 's még kedvenczszavaik [ !] is olly tökélletesen 
utánozva, hogy a' ki az ő munkáikat olvasta, azonnal reájuk fogna esmérhetni, 
ha neveik az epigrammák előtt nem állanának is" (idézve RMK. 20. sz. 99). 
— Nos, 1811-ben szinte szó szerint így — tehát mint utánzást, n e m m i n t 
a r c h a i z á l á s t — küldi a széphalmi mester Zrínyi-utánzatát Berzsenyi
nek: „Vedd i t t Zrínyimet, melly az én mi vem ugyan, de magának szavaival" 
(Lev. VIII , 535); majd szakaszonként meg is jelöli, mi versében az ő saját 
alkotása, mi Zrínyinek átírt, s mi ennek eredeti szövege (uo. 535 — 7). Hogy 
fogalmazását mint archaizálást is értékelhessük, idézem négy színes szakaszát, 
az „Adriai tengernek syrenaia" prózai előszavának verses parafrázisát (Schedel 
1831-i kiadásából): 

Aeneidost Maró írta tíz tél alatt, 
Szépatyám' nagy tet tét én csak egy tél alatt. 
Nem hasonlítom én Maróhoz magamat. 
De én professióm versnél vár nagyobbat. 
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A' kit írtam, ír tam csupa mulatságért, 
Jutalmat nem vártam, sem nem várok azért, 
í r t am a' mint tudtam. H a gúnyolsz munkámért, 
Tökéletösségre, gondold, hány dolog ért. 

Én soha munkámat meg nem corrigáltam, 
Hagytam a' mint elsőben írni találtam. 
Néhol fabulákkal ezt fel is czifráltam; 
Követni Homerust ebben is próbáltam. 

Idegen szók vágynak keverve versemben, 
Mert tenni nekem vagyon azt jó kedvemben. 
Szegény a' magyar nyelv, ezt vöttem eszemben, 
í r j , és velem lészesz egyes értelemben. 

A tartalmi mozzanatokon, a versformán és a szöveg versmondattani 
felépítésén stb. tehát ugyanúgy meglátszik Zrínyi szoros követése, mint az 
alaktanon s a szókészleti anyagon, sőt a „maniert" a híven idézett vagy 
kissé átírt Zrínyi-kifejezések még jobban hangsúlyozzák és biztosítják. Ennyi
ben — közvetlen átvételeiben — nem is utánzott vagy régiesített, hanem 
átírt r é g i nyelv ez; csak a Kazinczy hozzáadta módosításokkal, kiegészíté
sekkel együtt utánzás — vagy eredménye felől, önmagában a r c h a i z á l á s . 
Az utánzó tudatában volt például, hogy a latin betétek Zrínyi (és kora) ,,ked
venc szavai" közé tartoztak, hiába kerülték a latin szavakat 1810 táján a 
neológus poéták. (Azt azonban nem tudom eldönteni, hogy a nyelvújításkor 
felújított csarnok szó ide is archaizmuskónt került-e, mint Kazinczynak több 
tisztán régies nyelvű alkotásába.) Érdekes viszont, hogy a stílusutánzatban a 
helyettesíti mássalhangzó előtt Zrínyi az névelőjét (kivéve a h előttit, az 1800 
táji helyesíró divathoz illően). A vers egészében véve igazán ügyesen sűríti 
a Zrínyire jellemző elemeket. A most nem idézett szakaszokban is több jó 
régies színfolt van; olyan is, melynek nincs ott a mása az alapul vett előszóban 
vagy idilliumokban (például tökéletösségre, vöttem eszembe). De „hagyján"! 

Gyakorlati okok miatt i t t kell kifejtenem legfőbb elméleti kérdésemet. 
Szerintem ugyanis csak kirívó egyoldalúsággal sorolhatja a stílusvizsgálat 
az effajta stílusutánzásokat egyszerűen az archaizálás gyűjtő kategóriájába. 
Ehsmerem, hogy eredményében (másodlagosan) a fönti vers nyelve egyúttal 
régies; hogy gyakran fölöttébb nehéz vagy egész lehetetlen élesen elkülöníteni: 
mi puszta archaizálás, s mi egyben utánzás is. Sőt ha csupán nyelvtudományi 
szempontból kérdezzük, hogy vannak-e Kazinczy Zrínyijében elavult kifejezé
sek, határozott igennek kell válaszolnunk. Ám a szerző m ű f a j i és s t í 
l u s s z á n d é k a (erről 1. legutóbb MARTINKÓ A.: Nyr. XCI, 322) éppen 
n e m az volt, hogy csupán Zrínyi korának kifejezéseivel régiessé színezze a 
maga nyelvét, hanem az, hogy Zrínyit a saját stíluselemeivel m ű v é s z i l e g 
u t á n o z z a é s j e l l e m e z z e . E stilisztikai funkció elsődlegességét 
szeretném tehát érvényesíteni — legalább munkahipotézis formájában — sok 
hagyományos feldolgozásunkkal ellentétben. NÉGYES Y LÁSZLÓ például az 
1917-i Arany-jubileum alkalmából áttekintette archaizálásunk főbb fázisait: 
,,jeles kezdemény"-nek mondva az Uránia 1794-i anonim novelláját, „kezdet
leges archaizálás"-nak Perecsenyi Nagy módszerét, majd így folytatta: 
„felsőbbnemű típus az, a melyet Kazinczy muta t be Zrínyijében vagy Petőfi 
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A régi jó Gvadányib&n, s a melyben az új költő a réginek szavajárását utánozza" 
(MNy. XI I I , 136; amit egyébként a legmagasabb foknak vesz i t t NÉGYESY, 
az végképp nem archaizálás). 

Petőfinek most említett versében kivált szokás volt ,,archaizálás"-ról 
beszélnünk (ebben a magam egyik előző fogalmazását is elmarasztalnám); 
a benne használt latin szavakat is gyakran tekintettük elsődlegesen régies 
stíluselemeknek, holott ezek G r v a d á n y i z s a n é r é t jellemzik. P Á N D I 
P Á L találóan állapítja meg, hogy e versben „Lappang valami zsánerszerűség" 
(Petőfi. Bp., 1961., 271), s írásakor Petőfi Gvadányinak nyelvünk tisztaságát, 
hagyományos nemzeti jellegünket védő magatartását ünnepelte (421 stb.). 
Mi szükség lett volna ebben a k o r t jellemző „archaizáló" eszközökre?! 
(Persze ha a penna, konstrukció, kalamus, fundamentomos típusú szók még 
1844-ben is természetesek lettek volna a költői stílusban, akkor Petőfi se 
vehette volna elő a „régi" jó Gvadányi melegen kedélyes nyelvi karakterizálá-
sához.) Az utóbbi példa arra is figyelmeztet bennünket, hogy a stílusutánzat 
korántsem mindig olyan folyamatosan t e l j e s é s s ű r í t e t t , mint 
Kazinczy Zrínyijében. 

Az utánzatnak jelzett szöveg különben néha n e m s i k e r ü l t olyan 
jól, mint eddigi idézeteink sejtetnék. Kisfaludy Sándor Balassa Bálint című 
regéjében például van egy kis betét, ilyen fölirattal: „Balassa Bálint éneke". 
Ez bizony satnya nyelvi utánzat; s ami benne kor jellemző régiességnek lehet 
szánva, az általában éppen nem Balassiból van (csalnia, tar 'török', „törik | 
A . . . hold ['török'] szarvait ['erejét']"; Hunnia 'Magyarország'). 

Olyan komoly stílusutánzás, amely véges-végig a mintául vett (esetleg 
anonim) egy vagy több szerző nevében készült, elég kevés van. Ezek közül 
a leghíresebbek nyilván a Thalytól eredeti kuruc versekként kiadott, ismert 
„balladák". Velük most nem foglalkozom; csak megjegyzem, hogy Thalynak 
saját neve alatt kiadott versei közt még jó egypár ügyesebb vagy ügyetlenebb 
„utánzat" akad. (A nagy perben írtak is róluk.) Mindezekben azonban nyelvi 
szempontból kevesebb a pontos utánzat s több általános archaizálás is van. 
S mindjárt hangsúlyozom, hogy Adynak a kuruc versei közül is nem egyben 
csak ,,típus"-archaizmus akad (volt vőn, ínségink, lator, nagy erősen stb.); 
a gondolati anyag mellett sokszor főleg a cím („Két kuruc beszélget"; „Ku
rucok így beszélnek") szuggerálja csak a pontosan 1700 táji nyelvi képzetet. 
(S i t t ez a művészi !) 

Az eddigiekből is kitűnhetett, hogy egyetlen író vagy nagyobb mű 
stílusát általában könnyebb is híven utánozni, mint az olyan laza verscsoporto
két vagy ciklusokét, amilyen például a kuruc költészet. Ezt mutatja az is, 
hogy Tóth Béla „Mikes Kelemen CCVIII. levele" című írásában (A Hét 1895: 
810—1) — ugyancsak Thalynak és a Rákóczi-kultusznak a légkörében — 
annyira találóan ismétli a kései rodostói levelek emberies eszejárását, köny-
nyeken átcsillanó székely derűjét, hogy akár egy stílustani olvasókönyvbe 
is beleillenek. Nem az elsődleges nyelvi hűség a lényeges benne, bár még 
helyesírása is archaikus. E téren nem is egész következetes, az ikes ragozáshoz 
sem ragaszkodik nagyon. (Itt-ott egy gondolatnyi népieskedés, Thalyra vagy 
Lévayra utaló „kuruc" stilizálás is akad benne.) Egypár sorát ide is iktatom: 
„Az én esztendeimnek napjai immár hetveneggy esztendő, de bizony nem 
kevés, ha áztat mondom: száznegyvenkét esztendő, mert azoknak nem igen 
vala java; hiszen vagyon-e sok egyéb a' szegény bujdosó' életében, ha nem 
nyomorúság és fárattság? De botsássa meg nékem az Űr Isten, hogy ime 
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ő szent akarattya ellen zúgolódók; és ne haraguggyon édes néném se, hogy 
kedet igy vénitem; mert az már tsakugyan nem járja, hogy száznegyvenkét 
esztendős öttse légyen kednek. — Az a' mi nagy szeréntsénk édes néném, hogy 
én voltaképpen mindig tsak gyermek voltam . . . Kednek szerentséje, mert 
nem vénitem, ha Mathuzsálem lennék is; magamnak, mert bizony nem tud 
más igazán szeretni, ha nem a' gyermek. A' világ keserűségében pedig a mi 
édesség vagyon, mind 'a szeretetből vagyon". 

Előfordul azért, hogy az utánzat egy régi m ű f a j stílusát is szinte 
teljes egészében tudja követni. Laczkó Géza, aki a képzett nyelvész történeti 
ismereteit még a művész rovására is érvényesítette régies szövegeiben, a 
kódexek legendáinak mintájára ,,Mester az kohnyán" címen szinte új nyelv
emléket teremt (bár ortográfia jávai már ő is könnyebbé tet te az olvasó mun
káját). Egy részlete: ,,Az időben vala ez kalastrom feje Amborus atya, kinek 
mikoron láták vala az frátörök, hogy híre-neve kihíresedett volna, igen kezdek 
ot t őt tisztelni. Isteni dicséretnek idején mindnyájan az frátorok imádságra 
adák ennen magoka t ; . . . végezvén kedég az áhítatosságot kiki cellájába vonulván 
avagy édességös cilíciomtermő süldisznait eteté vala, avagy az szent elmélködés 
mélységében bocsájtván magát, nyugton ül vala" (1. Sátán Trismegistos olva
sója 144). 

Máskor még nehezebb eldönteni, hogy az új szerző a régi k o r nyelvét 
érzékelteti-e inkább, vagy a letűnt idő egyik jellegzetes k ö l t ő j é t utánoz
za. Például Szécsi Margit ,,Az Petrőczi Kata Szidónia korábul való ének"-ét 
veszem (az Űj heraldika című 1967-i verseskötetből). írója i t t az őt mint 
asszonyt és költőnőt érő megbántásokat panaszolja el (lassan megbékélve), 
mégpedig tudatosan első nevesebb költőnőnk zordon századához s az ő egyéni 
sorsához is igazítva a maga szavait. Eleje: 

Az ki sólyommadár, szélsebesen járó, 
csakhamar megölik, ha nem kézreszálló. 
Egy gazda kezétől eljegyezett ráró, 
pusztulást vesz attól, mihelyt már nem használló. 

Vajha ne születtem volna e szép korban, 
nem kellene írást tennem csak suttyomban ! 
Erős volnék dalban, bőven hódulókban, 
mit bánnám: ki lábát nyomja uram titokban ! (I. h. 19—20.) 

A mai szerzőnek az 1700 táji korba való visszahelyezkedése csak némi 
korfestő archaizalast kívánna; a költőnő-előddel való részleges azonosulása 
ellenben Petrőczi Ka ta Szidónia egyéni utánzását okolná meg. Szembeötlő 
nyelvi archaizmusai: korábul; az ki; hóduló; böcsméll (ez táji értékű régiesség), 
a -ván, -vén igenévképző és a folyamatos melléknévi igenévi állítmány divatja; 
a vajha kezdetű mondatszerkezet. Ezek inkább a kor (vers)nyelvét á l t a l á 
b a n jellemző elemek; ugyanígy maga a versforma is. (A „tudom, még vissza
kívánnak" szólam pedig a Thaly hamisította Bujdosó Rákóczi ,,Még a gyer-
mekök is | Tudom, visszakíván !" mondatának a hatását is jelezheti.) Ezért 
— meg a Szécsi Margit egészében egyéni érzés- és gondolatvilága miatt — 
én valamivel inkább a kor, mint Petrőczi K. Sz. stílusutánzását látom e 
költeményben; a cím is csak e költőnő k o r á r a hivatkozik. (Művészileg 
nem is lényeges ez a kérdés.) 
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Van arra is példa, hogy a régi társadalmi csoport nyelvhasználatát utánzó 
mű m á s m ű f a j ú , mint felhasznált legfőbb forrása. Babits Mihálynak 
Kazinczyt 1803-i elesettségében ábrázoló, A literátor (így !) című egyfelvoná-
sosára gondolok. Ebben többnyire magának a széphalmi költőnek leveleiből 
és más irataiból gyűjtött nyelvi anyagot találunk, néhol még ortográfiailag 
is híven. (Erre szükség szerint felkiáltójellel utalok.) Mindez arra vall, hogy 
Babits olvasásra szánta a drámai formájú írást. (A gyűjteményes kiadásban 
is a novellák közé sorolta.) Főleg Kazinczynak szavaiban ismerünk rá saját 
közvetlen szövegeire. Anyjához például így beszél: ,,. . . Asszonyám, most 
már hallgasson meg, hadd mondom el én is egyszer a mondókámat, az első 
lószen s egyben az utolsó ! En nem akarék Asszonyámtul semmit juss szerént 
deposkálni: mert a természet fölriad az ellen, hogy a fijú ( !) anyját törvény 
eleibe idézze, és eltakarni való gyarlóságait idegen szemekkel láttassa. De most 
már nem tudom ezt tűrni. . . és most hangosan mondom: kérem a jussomat! 
. . ." (ÖM. [Athenaeum kiadása] VIII , 176). Emlékezetesek Döme Károlyhoz 
intézett szavai is: ,,Ach a derék Fábchich ! az kilenc Szüzek zordon citerát 
adának őneki. De hagyján ! nem egyenlő bájt hint mindeneknek S vada. 
Nyelvünket kedveli, s buzog érte: neve tisztelt lészen" (166; elejét 1. föntebb 
is). Török Sophiehoz pedig ezzel fordul: , ,0 Sophie, kedves lány, kit kora 
gyermekségedtül fogva szeretek s tisztelek! s jössz-ó vigasztalni? Menj, 
menj tőllem [ !] kérlek, hagyj el engemet [ !], menj ártatlan mulatozásid közzé 
[ !] s ne esmérd bajaimat !" (158). —'• A vendégek társalgásában viszont nagy
részt Csokonainak néhány évvel korábbi Tempefőijéből vette át Babits a 
szégyenpad nevű játék nyelvi anyagát (vö. J . SOLTÉSZ, Babits Mihály költői 
nyelve 109; TOMPA: MNy. L X I H , 85—6), a polatéti köszöntést pedig csodála
tosképp Mikes leveleskönyvéből ültette át Széphalomra. 

A régi magyar minta nyelvi utánzása i d e g e n tárgyú történetnek 
is lehet művészi kísérője. Ismeretes például, hogy bibliás archaizmusaink 
hányféle légkört éreztethetnek meg. Csak egy változatot emKtek most. Kaffka 
Margitnak ,,Példa egy igaz emberről és az ő két asszonyáról" című írása 
főleg bibliás reminiszcenciákat keltő finom archaizálásával teremti meg a 
régi zsidó erkölcsiség ábrázolásához a maga művészi egyszerűségében is 
modern kifejezésmódját. Igaz, a bibliás nyelv akkor nem mindenkire hatott 
régiesen, Kaffkánál mégis archaizálónak látom: „Élt vala az időben egy isten
félő férfiú, Bethékiel nevű . . .; ki is kalmár vala . . . Egy napon hajóra volt 
szállandó eme Bethékiel, hogy elmenvén . . . bevegye . . . termésének árát a 
kufároktól . . . kifordula akkoron és röstelkedék magában, mondván . . . 
Másodnapon, estennet üle ama tirsusi hajójának fedelén. . . »Mi végből csele
kedned ezt?«" (Lázadó a. I I , 27—34). Még e sűrítő céllal összeválogatott 
töredékekből is látjuk, hogy az írónő nem esik annyira a régies nyelv bűvöle
tébe, mint föntebb Laczkó: csak a művészi cél mértékéig merít nyelvi m i n 
táiból. — Első fönnmaradt könyvünk, a Jókai-kódex, tudvalevőleg Ferenc-
legendákat tartalmaz. Érthető, hogy Babits legendája („Kezdődik Éliás 
testvér hiteles története", 1. ÖM. VIII , 42—9) az assisi szentnek korában és 
körében játszódik ugyan, de nyelvét és stílusát elsősorban a mi kódexünkre 
emlékeztető stíluselemek színezik: ,,bátor a fráterek az egész földön nagy példát 
adjanak szentségre és üdvös épülésre, mindazonáltal kösd ezt az ujjadra s 
vésd buzgón elmédbe, hogy nem abban vagyon a tökéletes Vigasság"; „ismerek 
minden teremtett állatokat"; „Éliás testvér nem ment kapitulumra. . . Akkor 
ismég megállt . . . bátorságosan . . . küzdeni nem merészelt"; stb. 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXX/1. 
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Csak röviden foglalkozom végül egy viszonylag egyénibb, szabadabb, 
de rendkívül finom stílusutánzó eljárással. A Híd 1967-i júniusi számában 
(1 — 8) „Psyché — Egy hajdani költőnő versei" címen megjelent néhány — 1808 
és 1821 közti keletkezésű — látszólag eredeti költemény. A hozzájuk csatla
kozó „Jegyzet" az irodalomtörténész közlők szokványos módján elismétli 
belőlük s keltezésük adataiból mindazt, ami a költőnőről fontosnak látszhat, 
megtetézve a megoldatlan maradó szakmai problémák sorával. Ezután * 
(= csillag) alatt következik csak az igazi szerzőnek, Weöres Sándornak ,,Post 
scriptum"-a a magyarázattal: ,,A magyar irodalomban szokatlan, hogy valaki 
az énjének egy-egy megvalósíthatatlan részét egy másik személlyé sűrítse, 
olykor más korszakba is. . . Ez a »pót-ón-kivetítés« alkalmat ád más tempera
mentum és más stílus használatára, a szókincs és mondatformálás más módjára 
vagyis nyelvi és szellemi felfrissülésre. . ." A versekben tehát a Weöresnek 
költői énjéből kihasadt másik költői egyéniség stílusa szólal meg; ebben 
— saját szavai szerint — Kazinczy tanítása is megcsillan, majd erősebb 
Berzsenyi- és Csokonai-hatás látszik, és persze több világirodalmi átszüremlés. 
Mutatványul egy berzsenyis szakaszt idézek: 

,,A' Tátra híves bérczeitűl Tokaj 
Túzes hegyéig láttszik a' Tsillagod 
Fényes futással, győzödelmes 
Harsona hangú kemény Oroszlán !" 

Ez utolsónak jelzett mű jegyzete pedig így szól: „Hattyú dallom, azt teszi, 
utolsó énekem. Iram eggy kevéssel frigyünk előtt, mégtsak lejendő Sógor-ném-
nak. A' fennt említett Vulcanus: akkoron Jegyesem, mostan gyermekinknek 
Attyok. Et tú l fogva nem éneklettem. . . S áros-Patakon, 23. decembris 1821." 
— I t t tehát másnak a nevében írt és mégis saját vallomásának érzett művészi 
stílusutánzatokkal lepte meg olvasóit a költő. 

B) Lássuk most az utánzásnak h u m o r o s változatait. Mindannyi
unknak nyilván Karinthy Frigyes immár klasszikus telitalálatai jutnak it t 
eszébe, ő maga tiltakozik jellegzetes műfajának paródia, travesztia vagy 
persziflázs elnevezése ellen: „Ezek az én új kísérleteim . . . lényegében tágítot
ták ki ama műfajok lehetőségét, amelyeknek tárgya . . . a kultúra és szellemi 
világ, . . . mégpedig . . . az irodalmi kritika irányában . . . s elnevezésem, az 
irodalmi karikatúra . . . ma már használatban is van . . . [Ez] nem egy bizo
nyos művel foglalkozik, hanem egy bizonyos íróval, azzal, ami az íróban egyéni 
és döntő: a modorával, illetve modorosságával. Torzkép . . . — de egyben 
jellemrajz, kritikai műfaj" stb. (így írtok ti . Bp., 1963. 7—8). Minthogy az 
írók különös modorát torzítva bírálja, az egyéni alkotói stílus e g é s z é t 
nézi, s a szorosan vett nyelvi forma egyes jegyei — az archaikusak is — 
kevésbé érdekük. Főként a kortársakat karikírozza, s őbennük olyan egyénies 
archaizálást úgyis ritkán lelhetett, mint föntebb Kazinczy talált Fábchichban. 
De ha korban elég régre nyúlt vissza, akkor néha az utánzás csak mára archai
kussá lett nyelvi anyaggal vált teljessé; és persze akkor is régiesít a torzképe, 
ha már maga a minta is archaizált. 

Vegyük például Karinthynak „Barna kislány szemének a . . . " című 
versét, mely Petőfi szerelmi népdalainak kritikai torzképe. Igazi hangállapot-
beli, szókészleti, nyelvtani archaizmus szinte semmi nincs benne. (Nem is lehet, 
hisz Petőfinek éppen népdalaiban találni legkevesebb Karinthy korára elavult 
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nyelvi eszközt.) A hangnem kisarkított példái annál feltűnőbbek a karikatúrá
ban. Ilyenek a túlzottan naiv gondolatritmus változatai: a.párhuzam (,,Fehér 
rózsa az én babám lelke, | Fehér galamb az ő nagy szerelme"), az ellentét 
— kínrímmel („Barna kislány, te a fényes hajnal, | Férjed pedig a fekete 
éjjal"); a fokozás (,,Olyan az ő lelke, mint a rózsa, | De mint a fehér, tiszta 
rózsa"); továbbá az azóta elcsépelt népdalszólamok (szivem pitvarába, szőke 
Tisza, fényes felleg, barna kislány, fehér galamb); a hézagtöltő indulatszók 
(biz, haj, de hej); az erőszakos elízió (akrát ugrok); stb. (i. m. I, 46 — 7). A 
dal belső fölépítésének és formájának karikírozását nem is elemzem már. 
(A műfajról és mai divatjáról 1. NÁDOR GYÖRGY: A könyv 1964/6: 212—3.) 

A csipkelődő kritikai rajzokban tehát nyelvi archaizmusokra akkor kerül
het sor, ha a minta elég régi vagy régieskedő. így a múlt század középi igen 
d a g á l y o s a n a v a t a g d r á m a f o r d í t á s o k utánzása is helyet 
kap Karinthynál, például Shakespeare gúnyolásában: ,,Béléphetendek az 
egyesületbe" (II, 193); „S orvul támadtak ádáz ellenink" (191); ,,vallás, rang, 
vagyon \ S egyéb javak&aZ" (190); ,,Mi engem illet, én is azt hiszem" (196); 
„Nos, tudjátok kötelmetek?" (200); stb. Nagyjában ugyanígy jellemzi Schiller 
(fordítás)nyelvét is: épületesbet (uo. 183); „Szigorb szabályok kellenek ta lán" 
(182); stb. 

A történeti drámáknak ezt az elavultán mesterkélt „neológ" nyelvét 
újabban Kálnoky László is kigúnyolta Shakespeare-torzképében (címe: XIX. 
Henrik), beépítve szövegébe sok értelmetlen, csak a s s z o c i á c i ó k e l t ő 
h a n g h a t á s á v a l s t í l u s u t á n z ó hangsort is: „Felség, a franc föld 
künyső párlatán | elült a hadvasak zadorlata. | Bék ül hevély-csornáló Mars 
helyén; | s a nép, a tél-túl potnát, csart, sugát, | pohontyot vesztő, nyög-
sanyarta nép | tallót subái" stb. (Szeszélyesszüret. Bp. 1958.417 kk.). Minthogy 
régies színét részben „halandzsa"-elemekből kapja, a torzító utánzásnak is 
külön alfaját képviseli. 

A koholt nyelvi elemek valamelyest közelebb maradnak a mintához 
Bárány Tamás „. . . és így írunk mi" című irodalmi karikatúragyűjteményének 
(Bp., 1965.) Kodolányi-torzképében. Éle „A vas fiai" expresszionista, önké
nyesen rekonstruált ómagyar tájnyelvi beszéde és etnográfiai staffázsa ellen 
irányul. Például idézem: „Ketu keritu elmengyen átal sátorunak figgenyín, 
is szaólétsa Unguzut, oz Tengri istenös tátosátut !"; „Oz jaónak szerivel ka já
tom Tengri üstén röttönötösu átkát fejedre, dzsikó uru, hahogy nem oz Tengri 
türvínye szerintu veszsz akszint mogudhu"; „Hun a Merned Allahja, hun a 
kürüsztínyek Jédusa — mü líszen tevíled, Tengri üstén? í s leghfülegh: 
mü líszen ín vílem?" (40—3). — Bárány egy másik karikatúrája Körössényi 
János „Zöld mezőben árva holló" című történeti regényének elsősorban natura
lista-expresszionista stílusát gúnyolja, de egyben harsányan kiabáló 
archaizálását is nevetségessé teszi: „Állat ez. Bűzös kani barom, szukák szuty-
tyongatója, korc a mástángon, csirkefia lotyók rimája. Ez pispek ? Ez akarik 
pispek lennie? Göb a lapickájára!" (113); „A fokiák eloltvák, csak fojtó 
bűzük kushadott a kicsiny szálában" (114); stb. Találkozunk tehát valóban 
archaikus nyelvi eszközökkel is, de értelmetlen hangsorokkal és naturalista
expresszionista stíluselemekkel is. — Egy harmadik humoros írásban („Egy 
kis irodalomtörténet": 163—8) pedig „A leánykérés a magyar irodalomban, 
a reformkortól napjainkig" fejlődését mutatja be igen ötletesen, az egyes 
fázisokra jellemző nyelvű kis írásműveken. Csupán az 1820-i történeti dráma 
néhány, főleg a Bánk bánra emlékeztető mondatát mutatom be: „Ezer poklok-

7* 
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nak bősz villámü"; „Néked kellett a királyi páltzaf A hátadon törném leg
szívesebben öszvef"; ,,F'elkent királom ő nékem, nagy úr!" (itt a nagy úr 
nem a nádor, hanem a király !); ,,De büszke szúnk ez álmot megjoházta"; stb. 

Persze nemcsak a mi századunkban keletkeztek különféle mulatságosan 
régies stílusutánzatok; s korunkban se csupán az irodalmi karikatúra céljával. 
A politikai perszif lázs jellege uralkodik például Tóth Árpádnak a Tetemrehívás-t 
vagy Thaly balladáit kiforgató szatirikus verseiben; Kisfaludy Károly „Andor 
és Juczi"-ja és „Hős Fercsi"-je pedig annak idején az ossziáni romantika 
stíldagályát csúfolta ki; Petőfi régiességeket is felhasználó stílusparódiáiról 
sem kell részletesebben szólnom. 

De hagyjuk a példákat ! A szellemesen nevettető utánzások — ismét
lem — kivált csak hellyel-közzel alkalmaznak régies nyelvi formákat. Kétség
telen azonban, hogy még a komoly stílusutánzatoknál is több nyelv- és stílus
történeti ismeretet tételeznek föl, amellett a mintakép egyéni furcsaságainak 
szellemes kritikai torzításához is külön véna kell. 

5. Az utánzással sok látható és láthatatlan ezál köti össze az író-elődök 
ma is hatékony mondásainak, jellegzetes kifejezéseinek asszociációk keltésére 
szánt i d é z é s é t és képzettársuláson alapuló, r e m i n i s z c e n c i a -
s z e r ű f e l h a s z n á l á s á t . Ha tehát e mástól átvett szövegrészletek 
a nyelv és a stílus története szempontjából feltűnően régiesek, akkor valame
lyest érintkeznek a,z archaizálással. 

A rövid és egészen világos áttekintést i t t is sok minden nehezíti. Ez a 
kérdéskör ugyanis már önmagában rendkívül nagy és eléggé kusza, azonfelül 
jócskán „terra incognita" is, noha utólag gyakran kelthetik majd mondaniva
lóim a „déjà vu" benyomását. De mivel anyagunk a régiesítéssel úgyis mind
össze néhány ponton érintkezik, rögtön a tárgyra térek. Főleg XX. századi 
példákat vizsgálok majd, mert a régiekben utólag gyakran nehezen dönthető 
el: érezte-e az átvevő (és olvasója), hogy mi honnan való, kire jellemző. 

Legfőbb művészi szerepe ott van a kisebb, jellegzetes szövegrészek többé-
kevésbé pontos átvételének, ahol az újabb író mintegy elődjének portréját 
festi meg, vagy a hozzá fűződő élményeiről vall; s közben a megmintázottnak 
egypár hangulatkeltő stíluseszközét montázsszerűen beépíti a maga fogal
mazásába. (A pusztán személyi érvül, díszítésül stb. idézett régi szövegdara
bokkal nem foglalkozom, s ugyanígy a szólássá váltakkal sem; az epigonizmus 
ilyen nyomait szintén nem vizsgálom.) — Már régebben utaltam rá én is, 
hogy Adyt sok kapocs fűzte Csokonaihoz (MNy. XLV, 218), s „Vitéz Mihály 
ébresztése" című versében elődje szellemét megidézve annak több kifejezését 
is átveszi: vagy idézőjelben („szárnyatok bársonyára", „Szedegessetek viola
szagot"; „Mint lenge párák éjjeli csillaga"), vagy e nélkül (friss kelle
mek, gyepedző sírja- stb.). — Tóth Árpád „Arany János ünnepére" írt meg
emlékezésében szintén idézőjelben ismétli, variálja a nagy elődnek néhány 
immár patinássá lett képét ((„»tapintád üterét« idődnek"; „A »messzi lüktetést« 
lesvén busán"). 

Máskor az ihlet vagy a motívumok régi voltára utal az átvétel. Simon 
István „Örök körben" című kis szonettciklusának első darabjában a fegyverrel 
is harcra kész költőről beszél. Szövegében fölismerszenek a régi elemek: 
„A katonaköltő, ha könyökölve | tágas mezőn, őszi harmat után | a lőportáskán 
vagy puskatusán | verselt, hogy kedvét s bánatát kiöntse. . ."; „s nézte 
társait, . . . | s pirosan villanó csizmájukat, | ahogy nyomot hagy a süppedő 
hóban" (Gyümölcsoltó 383—5). A kép s a kiemelt szavak láthatólag az „Őszi 
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harmat után. . ." című XVII. századi versünkre alludálnak, melyet egy időben 
Balassi Bálint — tehát egy régi katonaköltőnk — nevéhez fűztek, máskor a 
kuruc dalok közé — tehát egy korábbi szabadságküzdelmünk népköltészettel 
is sokban rokon lírai emlékeihez — soroltak. — Csak röviden jelzem már, 
hogy Csanádi Imre némely versébe hasonló módon vannak beépítve előző 
költők régiessé vált kifejezései; a ,,Húzd r á" címűbe Vörösmartynak egy-két 
immár régies töredéke is. — Kalász Márton „Búcsúzás Hajdúnánástól" 
című költeménye (Űj írás 1968/10: 80) címével és szövegbeli reminiszcenciáival 
(s néhány egyéb régies eszközével) Berzsenyi „Búcsúzás Kemenesaljától" 
című költeményére kíván emlékeztetni. — Bizonyára többen emlékeznek 
rá, hogyan jelenik meg Balázs Bélának vörös őrségen írt vagy Gyóni Gézának 
a lengyel mezőkön szerzett verseiben a valódi vagy a hamisított kuruc énekek 
egy-egy kifejezése; és így tovább. 

Máskor még erősebben b e l e v a n é p í t v e a mai vers s t r u k 
t ú r á j á b a egy régi, elavult nyelvű előzmény. Dalos György nemrég a 
fia holtán kesergő fájdalmas anyának az OMS.-beli panaszát újítja meg, a 
kegyetlenül meggyötört-legyilkolt vietnamiakra gondolva. így kerül hangjába 
újra meg újra a Planctus fel-felcsukló zokogása: „Jaj világ világa | báránya 
áldozatnak | homlokodon verejték | csillagai ragyognak | Jaj lepergő csillagok [ 
kin, gyöngyei — égitestek — | hűtsétek le forró lázát | ím ez égredermedt 
testnek | | Jaj virág virága | nincs ki felnövessze magvad | lankasztó zöld 
záporokban | fürtjeid fonnyadnak | Fonnyadt fürtök füst az égen | hajnal 
lobogása | Jaj én méhem gyümölcsének | magvaszakadása | | Vasszegekkel 
verettél | vasszegek az égen | keserűen kínzattál "s tb . (Élet és írod. 1967. 
febr. 1 1 . - 1 ) . 

Amint tájszavakkal is fokozhatjuk az archaikus stílushatást mai mű
alkotásokban, úgy kelthet régies atmoszférát a hagyományos f o l k l ó r 
némely ismertebb fordulata. Balázs Béla például nemegyszer fejezi ki a jelen 
mondanivalóit a regölésből vett szavakkal; így ,,A kékszakállú herceg"-hez 
írt prológusában: „Haj regő rejtem.] Hová, hová rejtsem?" (A közönségnek. 
L. Az én utam. Bp., 1945. 11). — Egészen más hangulatkeltő értékben — az 
idő s az élet múlandóságának kísérőzenéjéül — térnek vissza az ódon népi 
rigmusok Áprily Lajos lantján: „Porka-havak hulladoznak — ó zengésű ének, | 
verse régi regölőknek, muzsikája télnek. | | Porka havak. . . Hatvan éve, vagy 
hatvanöt is tán, | a temető jeges útján hogy repült a kis szán." S a fürge 
hangzású, hagyományos porka havak szólam kezdi a következő szakaszokat 
is — kivéve a halálsejtelemben lelassuló végsőt (Hóhullásban. Jelentés a 
völgyből. Bp., 1965. 165). Máskor pedig a szabad téli mesevilág alaphangját 
üti meg az egykori „ige": „Nyulak, rókák játszadoznak, de hó reme roma. \ 
Mintha fenn a havas erdő tündértanya volna" (Regösök húrján. Uo. 169). — 
S ezt a sort is még hosszan folytathatnánk; sőt a r o k o n n é p e k folklór
jának régies hatású szövegei — kivált a Kalevaláé — ugyancsak többször 
visszhangoznak a ma s a közelmúlt költőinek énekeiben, így József Attila 
költészetében is. 

Gyakori eset, hogy a modern költő ugyan tudatosan szövi bele szövegébe 
a hajdani kifejezést, s ennek ódon stílushangulatát a művelt olvasó érzi is 
— ám magának a nyelvnek régiességét a m o d e r n i z á l á s már többé 
vagy kevésbé eltörölte. Ilyen módon maradt meg számunkra föntebb az ÓMS. 
s t í l u s hatása — az archaikus n y e l v i (hangzásbeli) alak nélkül. — 
Adynak „A nagy Kéz törvénye" című verse hasonlóképp figyelmeztet kezdő-
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sorában a kérlelhetetlen emberi sorsra, azaz legrégibb prózai szövegünk, a 
HB. mai átírású szavaival: „Látjátok, feleim, t i búsak, | Vigadók, harcosak, 
levertek? | Egy tréfás kéz fölírta az égre" (vö. ZOLNAI BÉLA, Nyelv és stílus 
61). S Kosztolányi Dezső ugyanígy kezdi: „Halotti Beszéd" című költeményé
nek megdöbbentő kérdéseit. Végül Lukács László 1942-i „Halotti beszéd 
Schőnherz Zoltán halálára" című búcsúztató-megemlékező verse szintén a 
„Látjátok feleim" mondatból indul ki (Népszabadság 1967. okt. 10. 7. L), 

Azt már csak egyetlen irodalmi példán szemléltetném, hogy az írói idézet 
(remiszcencia) h u m o r o s célra is szolgálhat. Benjámin László az egyik 
írói karikatúráját (Kis m. antológia. Bp., 1966. 61) így vezeti be: „Lukács 
György szülte őt egy híves, borongó, őszi nap, mikor beült hozzá az unalom" — 
azaz Arany János Osszeljének kissé ódon szavaival. Ilyesmi a tréfás újság
cikkekben, kabarészámokban stb. mindennapos jelenség, a tanultak társal
gásában méginkább. Ha pedig egy nagy erőlködést követő reccsenésre ironiku
san megjegyezzük: „Bika rugaszkodván, kötél szakad vala", szinte hatványra 
emeljük a kedélyes-régies allúziót: Aranyon át utalunk Ilosvaira. 

Az archaikus elemeket tartalmazó irodalmi idézetek és reminiszcenciák 
természetesen gyakran érintkeznek az előző pontokban tárgyalt stíluseszkö
zökkel. Láttuk például, hogy a Tündérvölgy Zrínyiből való archaikus elemei
vel Vörösmarty egyúttal „kedves emlékezéseket akart gerjeszteni" az Obsidio 
Sigetiana kedvelőiben; Petőfinek „ A régi jó Gvadányi"-ra emlékeztető kulcs
szavait szintén bátran tárgyalhattam volna akár e mostani összefüggésben. 

6. Befejezésül kevés hozzátennivalóm van az eddigiekhez. Mindvégig 
egymásba átszövődő írói eljárásokkal foglalkoztam, s a főbb típusok bemuta
tásakor egyrészt az alkalmi írói stílusszándék, másrészt a kész szövegekben 
található régies elemek megkülönböztetésére törekedtem, s az átmeneti 
sávokat akartam bemutatni. Felfogásom lényegét tehát aligha érinti, hogy 
minden stíluskutató vagy irodalombarát említhet további érdekes altípusokat, 
vagy az it t szükségképp futtában tárgyalt példák némelyikéhez fűzhet egy
két jó kiegészítést. 

A szükséges nyelv- és stílustörténeti ismereteknek és az archaikus nyelvi 
elemek történeti háttérfelidéző erejének összefüggéseit azonban még egyszer 
hangsúlyoznám. A) A régiesítés legáltalánosabb nyelvi eszközei igen kevés 
nyelvtörténeti képzettséget követelnek; felhasználásukban az utánzás jelleg 
ugyancsak halvány. Háttérfelidéző erejük azonban ködös és gyönge. B) A 
nyelvemlékeket gazdagon kiaknázó archaizálás már jóval mélyebb és sokolda
lúbb anyanyelvi ismeretekre épül és épít; a nyelvi utánzáshoz annyira közel 
jár, hogy gyakran elválaszthatatlanul összeolvad vele. A kívánt egykori társadal
mi kör atmoszféráját egyúttal határozottan érzékeltetheti. G) A régi írók (költői 
alkotások) művészi utánzásaiban pedig a puszta történeti hangtani-szókincs-
tani-grammatikai tudásról már át is billen a nyomaték a nyelvi (és irodalmi) 
stílustörténeti lényeglátásra; sűrítő, esetleg kritikai-karikírozó készségre 
ugyancsak szükség lehet. Az olvasó részéről pedig feltétele a finom befogadó-
készség: a műveltségen és irodalmi igényen alapuló megértés, elismerés. 
A rógiességek sugárkévéje ehhez mérten rendkívül élesen mutatja a kiválasztott 
múltbeli író (mű vagy művek) sajátos hangnemét, nyelvi-stilisztikai színeit. 
D) A legaprólékosabb nyelvi és irodalmi stílustörténeti tájékozottság s a leg
biztosabb jellemző erő és stílusérzék nyilván ahhoz kell, hogy a szerző egy-két 
jellegzetes mondásával, szavával stb. megelevenítse a célba vett egykori 
költőt. De az olvasó is csak akkor figyel föl az effélére, ha szintén ilyen stiláris 
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tudással, emlékezettel és kapesolókészséggel olvassa a művészi szöveget; 
egyébként a villanásszerűen célja felé világító nyelvi reminiszcenciasugár 
őbenne nem kelti föl a megfelelő asszociációkat. Az effajta meg-megszakadó 
villódzásai a stílusnak tehát kevéssé számíthatnak a tömegélménnyé válásra, 
de az egyre sokasodó ,,vájt fülűek" ezeket is örömmel ismerik föl. Ilyen konkrét 
fokozatossággal értelmezem a magam tárgyára a francia CH. BALLY általá
nosabban megfogalmazott tételét: „L'impression d'archaïsme n'apparait 
que chez ceux qui ont étudié les anciens textes français; et ce n'est pas la 
ce que suppose le fonctionnement naturel de langue" (BSLP. X X I I I [1922.] 
1 :6) . Nem véletlen, hogy munkámban elsősorban filológiailag is nagy fel
készültségű alkotók példaszövegeit idézhettem. 

TOMPA JÓZSEF 

Künstlerische Archaisierung und Stilnachahmimg 

1. Die Abhandlung setzte sich zum Ziel, mittels aus dem ungarischen literarischen 
Stil entnommener Beispiele sichtbar zu machen, wann und inwiefern die künstlerische 
Archaisierung und die Stilnachahmung voneinander abweichen, beziehungsweise sich 
ineinander verlaufen. Über die in der französischen Literatur ähnlicherweise angewendeten 
alten Ausdrucksmittel veröffentlichte DAMOTJBETTE sein vielseitiges Material in 1941; 
der Verfasser befaßt sich noch intensiver als er mit den ästhetischen, ja sogar literatur
historischen Beziehungen des Stils der Kunstwerke, und zieht immer in Betracht, wie 
allgemein, bzw. wie genau die untersuchten Stilvarianten auf die verschiedenen geschicht
lichen und gesellschaftlichen Hintergründe der Kunstwerke hinweisen. 

2. Meistens treffen wir uns mit den offenkundig veralteten Mitteln (z. B. mit 
altertümlichen Zeitwortformen). Diese „Einheitsarchaismen" können beinahe auf jede 
Zeit bezogen werden, sie selbst allein aber sind nicht imstande, die Vorstellung einer 
bestimmten kleineren Epoche zu erwecken. Ähnlich verhalten sich die volkssprachlichen 
und folkloristischen Elemente, im allgemeinen die weniger bekannten Ausdrucksmittel, 
teilweise auch die Historismen und die „negative" Altertümlichkeit ( = die Vermeidung 
von Neologismen). Aus künstlerischem Gesichtspunkt sind auch diese Mittel von gewissem 
Wert, sie können sogar infolge ihrer Einfachheit und Gemeinverständlichkeit besonders 
effektvoll sein. Nebenbei kennen wir die ungarische Sprache tatsächlich alter Zeiten 
in ihrem mannigfaltigen und lebendigen Funktionieren nicht; so kann auch die Atmo
sphäre solcher Zeiten mittels des Stoffes von gleichzeitigen, authentischen Sprachdenk
mälern vom Verfasser nicht geschaffen werden. Auch in den Übertragungen kommen 
oft nur Altertümlichkeiten dieser Art vor. 

3. Einen vielmehr ausgeprägten Charakter der Nachahmung hat die Art des 
Archaisierens, bei welcher die Mittel erkenntlich durch ein oder mehrere Sprachdenk
mäler dargeboten worden sind. Hierbei kann auch die Stimmung der alten Zeit und 
Gesellschaft genauer wiedererweckt werden, obwohl die allzugoße sprachliche Treue 
leicht auf die Kosten des Künstlerischen geht. Die aus den Denkmälern entnommenen 
Archaismen können mitunter auch zum Vormalen solcher heimatlichen Welten angewen
det werden, die älter als ihre Quellen sind; sie können sogar das alte Leben von fremden 
Völkern gleichfalls gut kolorieren, daher kommen sie auch in Übertragungen vor. Die 
Mittel von gemischten Zeitperioden werden hauptsächlich mit der Tendenz zum Lachen 
zu reizen gebraucht. 

4. Unsere Fachliteratur identifizierte den vorigen Typ oft mit der künstlerischen 
Nachahmung älterer Dichter und Schriftsteller, wogegen dies — trotz den mannigfaltigen 
Berührungen — von Grund aus ( = in der stilistischen Absicht) etwas anderes ist, es 
ist eher mit der ernsten oder parodistischen Nachahmung der zeitgenössischen Schrift
steller verwandt. Die dichterische Stilnachahmung hat sich in der ungarischen Literatur 
seit der Zeit der Aufklärung (von 1772 ab) eingebürgert. Eine besondere Bedeutung 
gewannen die Nachbildungen der Denkmäler aus den Kurutzenzeiten; eine reichhaltige 
Farbenskala haben wir auch den Schriftstellern der Zeitschrift „Nyugat" ( = „West") 
zu verdanken, aber auch in unserer Dichtung der Gegenwart fehlt diese Stilvariante 
nicht. Im 20. Jahrhundert hatte sich die „literarische Karikatur" ( = die etwas 
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ins Lächerliche verzerrende, parodistische Kritik) zu einer eigentümlichen Kunstart 
entwickelt. 

5. Der archaische sprachliche Charakter der Zitaten und Reminiszenzen von 
Schriftstellern kommt seltener zu einer wichtigen Rolle, doch sind auch bei deren Anwen
dung mehrere interessante Varianten zu unterscheiden. 

6. Die behandelten Stilarten verlangen vom Schriftsteller und vom Leser eine 
ihrer obigen Reihe nach anwachsende Bildung, zugleich beleuchten sie aber auch immer 
schärfer das sprachliche (in den im 4. und 5. Absatz behandelten Typen vielmehr: stilisti
sche) Kolorit der entsprechenden alten Zeit (und der gesellschaftlichen Umgebung), 
eventuell das der Kunstgattung, des einzelnen Schriftstellers oder Werkes. 

JÓZSEF TOMPA 


