
tartás új és új vonása. Hogy milyen megvi
lágosító erővel, leginkább talán a Téli éjszaka 
elemzése, s ennek következményeként a vir
rasztás ethoszának jellemzése példázhatná. 

A Téli éjszakát korábban Tamás Attila 
elemezte, ki nem kerülhető mélységgel és ala
possággal. József Attila és Bartók rokonságát 
Szabolcsi Bence és Szabolcsi Miklós. Balogh 
László jól ismeri ezeket az előzményeket, — 
de az a természetesség, a kapcsolásnak az 
a szorossága, amellyel az elemzésből a Bar
tókkal való párhuzamra tér, ahogy a virrasz
tás közös magatartásához jut, egyszerre 
mutatja tudományunk szellemében az elvi 
alap bizonyos közösségét, s azt is, hogy Balogh 
László tud élni az ebből eredő lehetőségekkel. 

Az olvasó spontán szervességként, meg
győző folyamatosságként érzékeli ezt a kész
séget, de a szakmabeliek majd észreveszik, 
hogy a felhalmozott sokféle tudás életszerű 
közlésének milyen nehéz feladata oldódik 
meg általa. Az alig ismert levél- és naplórész
letek vagy a párttal való kapcsolat zavarai
nak markáns szemléltetése is többszörös nye
reség, mert informál s ugyanakkor színesebbé 
és tagoltabbá is teszi az előadást. 

Van aztán ennek a szuverenitásnak iro
dalomtörténeti érdekű fegyverténye is. Az 
a hitelességgel fedezett nagyvonalúság, amely-
lyel Balogh László József Attilát a magyar 
költészet összefüggéseibe ágyazza. A felszín 
tényeiből konstruált Petőfi—József Attila 
kontroverziát Tamás Attila könyve már ha
tálytalanította. Balogh László most az érett 
József Attila Adyra, Aranyra, Csokonaira ütő 
vonásainak, s a népköltészethez és a szociográ
fiákhoz fűződő kapcsolatainak élesebb kiraj-

POMOGÁTS BÉLA: KUNCZ ALADÁR 

Bp. 1968. MTA Irodalomtörténeti Intézete -
tek, 61.) 

Egyetlen regénye maradt fenn Kuncz 
Aladárnak „az idő és a kritika rostáján", 
s a Fekete kolostor kizárólagos sikere is részes 
abban, hogy életműve más tanulságos vagy 
értékes oldalai sokáig homályban maradtak. 
Pomogáts Béla monográfiája a pálya egészét 
s Kuncz „igazi arcát" rajzolja meg, az 
anyaggyűjtés és a (rész-)szintetizálás felada
tát is vállalja. Munkájának tárgyi eredmé
nyein kívül módszertani tanulságai is figye
lemre méltók; sikerül úgy ábrázolnia hősét, 
hogy miközben megmutatja az életművet 
meghatározó általános társadalmi körülmé
nyeket, egyúttal a személyiséget a maga 
,éppígylétében" (Lukács György) ragadja 
meg, irodalomtörténeti szerepében is kidom
borítja a képességek, az alkat, az egyéniség 
sajátosságait. 
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zolásával teszi láthatóbbá a sűrű vonatkozás
rendszert, amelyben ez a nagy költészet 
létrejöhetett. Különösen a „minden titkok" 
Adyjának a közelségét és a versépítésükben 
észlelhető rokonságot elemzi alig fellebbez
hető érvénnyel. Olyannyira, hogy miközben 
meggyőzően tárja elénk a nép és nemzet 
érdekeivel összeforrt költőt, s e vonásai révén 
Ady, Bartók, Kodály és Móricz rokonát, a mű 
stílustörténeti újszerűségének ténye óhatat
lanul el is halványul ebben a magatartás 
szálain létesült közösségben. De szembe sehol 
sem kerül azokkal, akik a másfelé fűződő 
kapcsolatokra figyelnek, mert nem más érté
kek és más készségek ellenében keresi az 
érintkezés pontjait, hanem ott, ahol a mű 
emberi lényege talál rokonhangra. 

Megfelel ezzel annak a követelménynek, 
amely könyve népszerűsítő szerepéből adó
dik, s közben a kérdés szakértőit is új meg
fontolásokra sarkallhatja. Azzal, hogy az 
eredmények zömét felélte, s az értékek javát 
könyvébe foglalta, talán le is zárt egy perió
dust, de ha nem így volna is, a népszerűsítő 
mű szokásos normáit bizonyosan meghalad
ta. Persze népszerűsíteni sokféleképpen lehet. 
Az a könyv például, amely valamely sugárzó 
centrum köré szervezné a mondandókat, a-
mely a kész ismeretek velejét kiszűrve mű
alkotásszerű alakban mutatná fel a költőt 
és művét, még megírásra vár. Balogh László 
könyve a monográfia egy olyan változata, 
amelyben a tudománnyal való kapcsolat 
annyira eleven, hogy „népszerű" jellegét 
sokszor álcának érezzük, anélkül, hogy nye
reségeit nélkülöznünk kellene. 

Kiss Ferenc 

Akadémiai K. 193 1. (Irodalomtörténeti Füze-

Kuncz aránylag rövid életében két merő
ben különböző periódust jelöl ki a francia in
ternál tság. A három nagy egységre tagolt 
monográfia első része a tanulóéveket, a fiatal 
tanár századeleji „éducation sentimentale-
ját" dolgozza fel, a fogolytársak emlékezései 
meg levelezése, s főleg a Fekete kolostor alap
ján bemutatja a francia fogság eseményeit és 
hatását, majd a Tanácsköztársaság bukása
kor hazatérő Kuncz útkeresését a kor szellemi 
áramlatai közt. Ebben a részben az ábrázolás 
pszichológiai eleme uralkodik, egy színes, 
bohém, individualista egyéniség portréja, s ma 
megrázó folyamat rajza, hogy az ábrándok 
világában élő, elegáns „literary gentlemant" 
a megpróbáltatások és szenvedések az impe
rializmus korának ellentmondásait felismerő, 
használni, cselekedni vágyó humanistává for-



málják át. Pomogáts szellemesen hasonlítja 
a fiatal Kunczot Gide, Proust vagy Thomas 
Mann hőseihez; a sokfelé ágazó, sehol meg 
nem állapodó érdeklődés, a folytonos keresés 
és próbálkozás, az „élet" vagy a „mű" di
lemmáján töprengő bizonytalanság a század
fordulón „egy egész nietzscheánus generáció" 
szellemi helyzetet jellemzi. Szép fejezet taglal
ja azt a kétirányú hatást, amelyet az európai 
kultúra tekintélyei tettek a háború után az 
eszmék keresztútján álló Kunczra, mint 
a megbízható tájékozódási pontokat kereső 
értelmiség reprezentására. Schopenhauer, 
Bergson s az irracionalista bölcselet más kép
viselői „az antiintellektuális világkép narkó
zisát" kínálják, Thomas Mann, Martin du 
Gard, s kiváltképp Romain Rolland azonban 
a társadalmi felelősségtudat, a korszerű hu
manizmus számára nyeri meg. Ezek az eszmék 
öltenek majd testet a húszas években kifej
tett irodalomszervező tevékenységében s 
egyetlen maradandó szépirodalmi művében. 

A humanizmushoz való viszony — a 
Kuncz-életmű centrális ideológiai kérdése — 
és a „tudat-átalakulás" ábrázolásának eme 
fő irányán kívül több irodalomtörténeti ér
dekű részletkérdés kidolgozása is növeli 
a pályakép első felének értékét. Mindenek 
előtt Kuncz és a Nyugat viszonyának feltá
rása. Kunczban már 1914 előtt feltűnnek 
annak az összebékítő, kiegyenlítő, „centrista" 
irodalompolitikai magatartásnak csírái, amely 
olyannyira fontos lesz később az erdélyi iro
dalom szervezésekor: közvetít az új irodalom 
és az egyetemi körök között, átmenti a Nyu
gatba Riedl Frigyes eszméit, Szabó Dezső 
útját ő egyengeti a folyóirat felé. — A mo-
nográfus újra felfedezi és érdemeik szerint 
méltatja Kuncz (részben kiadatlan) elfelej
tett filológiai tanulmányait. A Nyugatban 
közölt bírálataiban, recenzióiban finoman 
mutatja ki a találó, ma is érvényes megfigye
léseket, s ami még több, a normatív, elvi 
bírálat igényét és vívmányát. Ezek az erények 
előnyösen különböztetik meg Kuncz bírála
tait a folyóirat átlagos kritikai impresszioniz
musától. 

„Egyénisége és helyzete" valósággal pre
desztinálta Kunczot a romániai magyar iro
dalmi élet vezetésére a húszas években; a má
sodik rész az ember után a „szerepet" mutatja 
be, a tárgy és a metódus itt elsősorban törté
neti. Amikor Kuncz 1923-ban Kolozsvárra 
érkezett, Erdélyben már létezett valaminő 
magyar irodalom; rá a színvonal emelése, 
az ideológiai orientálás és szervezési feladatok 
vártak. A férfiévek munkásságának króni
kája talán nem olyan csillogó, mint az ifjúság 
kísérleteié és kalandjaié. De az Ellenzék с 
napilap szerkesztőségében töltött évekről, 
majd az Erdélyi Helikonról, s benne Kuncz 
szerepéről szóló fejezetekben a koncepciózu
sán kezelt adatok tömkelegéből nagyvonalú, 

korlátozottságaiban is tiszteletet érdemlő 
szerkesztési politika ábrázolása bontakozik 
ki. Pomogáts a „modelI-Erdély gondolatá
ban" találja meg Kuncz transzilvanizmusá-
nak magját. A magyar, román és szász 
irodalom szövetsége e gondolatrendszer sze
rint az európai népek közössége ügyét szol
gálná. A népek testvériségének eszméje — bár 
a történelem hamarosan megcáfolta a „tran-
szilván modell" realitását —, s az európai 
kultúra értékeihez való ragaszkodás a kor 
nagy humanistáival rokonítja Kunczot. Ez 
a jól megalapozott tétel éppúgy Pomogáts 
elfogulatlan vizsgálódó hajlamát bizonyítja, 
mint antidogmatikus álláspontja némely rész
letkérdésekben. Az Erdélyi Szépmíves Céhet 
például Gaál Gábor óta gyakran éri az az 
általánosító vád, hogy arisztokrata és tőkés 
körök igényét szolgálta ki; Pomogáts tárgyi
lagosan megvizsgálja, mi volt e vállalkozás
ban az üzleti kényszerűség, és mi az értékes 
művelődéspolitikai többlet. 

A Helikon és a Korunk, közelebbről Kuncz 
és Gaál Gábor ideológiai szembenállásáról 
szóló fejtegetéseket mindazonáltal kissé bi
zonytalanoknak találjuk (129. 1.). Nem de
rül ki belőlük pontosan, mikorra tehető 
a Korunk bírálatainak megszigorodása (de 
semmiképpen sem „néhány évre" a Helikon 
1928-as indulásától számítva, hanem röviddel 
az utánra), szóba se kerülnek Gaál Gábor 
olyan jellemző polemikus írásai, mint a sze
mély szerint Kunczcal vitázó Az „erdélyi 
gondolat" tartalma és terjedelme (1928) vagy 
A mai erdélyi magyar irodalom arcvonalai 
(1930). Gaál Kuncz-nekrológjának tömör 
megítélésével sem érthetünk egyet (177. 1.): 
Gaál Gábor „elveti a helikoni ideológiát" 
— úgymond —, „de elismeri Kuncz működé
sének érdemét". Az igazság azonban az, 
hogy nem ismeri el; passzív és korszerűtlen 
jelenségnek ábrázolja Kunczot, programját 
a magyar úr osztályideológiájának „népszerű 
védekezésévé" vulgarizálja, s a provincializ
mus elleni harca eredményességét is tagadja. 
Ebben az egyoldalú ítélkezésben a túlzó 
baloldaliság tünetére ismerünk, az elvi követ
kezetesség itt a haladás táborának szűk és 
kirekesztő értelmezésébe csap át. 

Kuncz irodalomtörténeti helyzetének fele
mássága — az indulás és a férfiévek már jel
zett ellentéte — kitűnően tükröződik a szép
irodalmi műveinek szentelt, A Fekete kolostor 
с utolsó részben. Korai novellái a századelő 
szecessziós-szimbolisztikus törekvéséhez kap
csolódnak, a háború után írt elbeszéléseiben 
egy érzelmes-lírai és egy realisztikusabb vo
nulat ismerhető fel. Regénykísérlete, a Felleg 
а város felett nemcsak azt bizonyítja, amit 
már Halász Gábor észrevett, hogy a képzelet, 
a kitalálás szférája idegen Kuncz tehetségé
től; meggyőzően mutatja ki Pomogáts az 
egyenetlenség és kudarc másik okát is: a há-
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ború előtti évek radikalizmusa kritikai ábrá
zolást sugall, a transzilvanizmus illúziói vi
szont fékezik a bírálatot, s e két elv ellent
mondása a regényben mint megformálási za
var tükröződik. 

Folytatja a Nyugat első nemzedékének 
korábbi törekvéseit a Fekete kolostor is. A mű 
tematikai környezete — a háborús regény — 
és műfaji hagyományai — a magyar és 
francia ernlékiratirodalom — kijelölése után 
a monográfus a „modern magyar próza tabló
ján" helyezi el a regényt. A Nyugat korai pró
zájával rokonító jegyek a korrajz igénye, 
a nemzedékfelmérő funkció s a lélekábrázoló 
törekvések „átmenetisége" (a tudatalatti él
ményeket felfedezik, de korszerű eszközök 
híján misztikus sejtetésekkel és jelképekkel 
fejezik ki). Viszont a dokumentumszerűség, 
az arányos és konstruktív szerkesztés, a tár-
gyiasság éppúgy, mint a kollektivista tenden
cia s az általános szimbolikus jelentést hor
dozó „állapot" rajza — mindez a háború 
utáni irodalom jellegzetes alkotásává teszt 
a Fekete kolostort. A bravúros összehasonlító 
műfajtörténeti fejtegetésekkel szemben a re
gény belső világának feltárása kevésbé sike
rült. Igaz, e téren olyan tündöklő elemzések
kel kellene felvenni a versenyt, mint Babitsé, 

Kosztolányié vagy Bókáé. Az analízis él
ményszerűségét talán az a vitatható megol
dás csökkenti, hogy a fogsági élet eseményeit 
s Kuncz világszemléletének ottani átalaku
lását — ami tárgya és alapszeméje a regény
nek — másutt, az életrajz keretében tárgyal
ja, s így a mű „nyersanyagát" és technikáját 
egymástól elkülönítve veszi szemügyre. 

A könyv Kuncz Aladár utókorára való 
kipillantással zárul. A szövegben vagy láb
jegyzetekben felsorolt megemlékezések és 
tanulmányok valóságos kis bibliográfiává 
állnak össze. Ebből talán csak Tamási Áron 
búcsúztatója hiányolható: A szív megemlé
kezése és az elme töprengése alcímű írása 
ugyanis eredeti megfigyeléseket és adalékokat 
tartalmaz Kuncz szerkesztői habitusáról s 
kettejük kapcsolatáról. (L. Tamási Áron: Vir-
rasztás. Bp. 1943.145—151.1.) Ennél az apró
ságnál sokkal fontosabb azonban az a tény, 
hogy a fejezet meggyőzően dokumentálja egy 
vonzó egyéniség s egy nagy mű időn és nyelvi 
határokon átsugárzó hatását, s a Fekete ko
lostor világirodalmi recepciójának feltárásával 
közvetve Pomogáts kitűnő monográfiájának 
rangját-jelentőségét is megnöveli. 

Csűrös Miklós 

SZATHMÁRI ISTVÁN: RÉGI NYELVTANAINK ÉS EGYSÉGESÜLŐ IRODALMI 
NYELVÜNK 

Bp. 1968. Akadémiai Kiadó 453 1. (Nyelvészeti Tanulmányok, 11.) 

Aki majd egyszer századunk magyar tudo
mányos életének bemutatására vállalkozik, 
valószínűleg meg fogja állapítani, hogy a 
többi „szellem"-tudomány tétovázása, vívó
dása, önromboló bizonytalankodása idején 
nyelvtudományunk egészségesen és csaknem 
egyenes ívben fejlődött: híven saját értékes 
hagyományaihoz s mégis készen a kívülről 
érkező termékenyítő hatások befogadására. 
Szép bizonyság erre az a mód, ahogyan a 
saussure-i szemlélet jelentkezésére reagált. 
Nem adta fel saját történeti iskolázottságát, 
de szakított a korábban megszokott módszer
rel, mely az egyes nyelvi tények történetét 
elszigetelten nyomozta; érzékennyé vált a 
nyelv rendszer-volta iránt, s a nyelvi jelen
ségeket, azok történetét a nyelvi rendszer 
egészében kezdte kutatni, értelmezni. 

Valószínűleg ennek a szemléleti változás
nak köszönhető az irodalmi nyelv kutatásá
nak modern programja, amelynek egyik első 

megfogalmazója s úttörője Pais Dezsőnek 
1953-ban megjelent tanulmánya volt. Bárczi 
Géza 1963-ban állapította meg, hogy „az 
irodalmi nyelv történetének és vele párhuza
mosan a nyelvjárástörténetnek kutatása egé
szen fiatal ága nyelvtudományunknak, volta
képpen alig tíz-egynéhány évre tekinthet 
vissza" (A magyar nyelv életrajza, 223). Ez a 
tíz-egynéhány év s a 63 óta eltelt fél évtized 
azonban alapos és jól szervezett munka ideje: 
teljes képet korántsem rajzolt, de jelentős és 
megbízható eredményeket érlelt. 

Ennek az irodalmi nyelvünk kialakulását 
és történetét nyomozó kutatási programnak 
része Szathmári István monográfiája is. Maga 
a szerző így ad számot vállalkozásának céljá
ról: „Munkám célja röviden, hogy Sylvester-
nek a Hegendorf Kristóf: „Rudimenta gram-
matices D o n á t i . . . " című munkájához 
(Krakkó, 1527) írt értelmezéseitől Tsétsi 
János ortográfia jávai (kiadva a Pápai Páriz 
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