
Ján Caplovic bibliográfiája a Szlovákia te
rületén kiadott nyomtatványokról időben ki
sebb, de területben és a tételek számában jó
val nagyobb anyagot ölel fel. A megjelent első 
kötetben 1676 az ismertetett bibliográfiai egy
ségek száma. A szerző ezeknek pontos leírását 
adja, amelyben szükség szerint a könyv belső 
tartalmára is kitér, valamint utal az irodalom
ra és az ismert példányokra. Az igen nagy 
szorgalommal összegyűjtött műben számos 
adat van, amely eddig ismeretlen volt, vagy 
senki sem hívta fel arra a figyelmet. Egy-egy 
nyomda kiadványai itt jobban áttekinthetők, 
mint Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárá
ban, mivel itt nem az egy időben, hanem az 
egy helyen megjelent könyvek adják az anyag 
elrendezésének fő szempontját. A mű csak a 
második kötet megjelenésével lesz teljessé és 
sokoldalú, pontos mutatói feltétlenül jelentő
sen emelni fogják használhatóságát és értékét. 

E bibliográfia kutatási szemlélete széle
sebb, min Ludovit' V. Rizner szlovák bibliog
ráfiájáé (Bibliográfia písomníctva slovenského 
na spősob slovníka od najstarsích cias do konca 
r. 1900,1-VI. Martin 1929-1934), amely csak 
szlovák szerzőkkel foglalkozik. Caplovic bibli
ográfiája mindent felölel, amit Szlovákia terü
letén nyomtattak, szlovákot, magyart és né
metet egyaránt. 

Hervay Ferenc 

Hont Ferenc: A cselekvés művészete. Bp. 
1972. Gondolat K- 496 1. 

Az európai színházművészet több mint két 
és félezer éves, előzményei pedig még régeb
biek: az ember mimetikus tevékenységének 
első formái már az ősközösségi társadalomban 
kialakultak. Ennek ellenére a róla szóló elmé
let, a színháztudomány alig néhány évtizedes 
múltra tekinthet vissza, és a tudományok 
rendszerében elfoglalt helye, problémaköre, 
metodikája ma sem egészen tisztázott. Maga 
a fogalom is félreértésre adhat alkalmat; so
kan a tudományos igényű színháztörténettel 
azonosítják, holott ennél jóval több. A szín-
háztudomány úgy viszonylik a színháztörténet
hez, mint egész a részhez. Célja a színjátszás 
autonóm, belső törvényszerűségeinek feltá
rása, alapvető módszere pedig a színjátszást 
létrehozó, alakító-befolyásoló tényezőknek 
átfogó, komplex vizsgálata. Eleinte csak né
hány részterület — pl. dráma, színjátszás, 
rendezés, közönségszociológia — egybeötvö-
zéséről volt szó, ma már nem kevesebb, mint 
tizenegy ágazatáról beszélhetünk. Fontossági 
sorrendjükön lehet vitatkozni, annyi azonban 
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kétségtelen, hogy a színháztudományi kuta
tás középpontjában a legtágabb értelemben 
vett színjátéknak kell állnia. 

A színháztudomány elméleti alapjait Max 
Herrmann, a berlini egyetem színháztörténeti 
professzora rakta le, és ő szervezte meg az első 
német színháztudományi intézetet is (1923.). 
Kezdeményezése hamarosan kedvező vissz
hangra, számos követőre talált. A harmincas 
években nálunk is egyre többen ismerték fel 
az új diszciplína jelentőségét, egyik-másik 
vonatkozásban alkalmazták is eredményeit, 
anélkül azonban, hogy a színháztörténeti, ille
tőleg dramaturgiai és színházesztétikai kuta
tás hagyományos módszerein túlléptek volna. 
Az úttörés érdeme Hont Ferencé volt, az első 
„igazi" magyar színháztudományi munkák 
az ő tolla alól kerültek ki. 

Egy sajátos élmény hatására, amely akkor 
érte őt, amikor mint műkedvelő rendező és 
színész első ízben vett részt egy színpadi pró
bán, már kora ifjúságában életcélul tűzte ki 
magának a színművészetben megvalósuló cse
lekvés törvényszerűségeinek tanulmányozá
sát. Ifjúkori lelkesedésében, két barátjának, 
József Attilának és Radnóti Miklósnak bizta
tására úgy tervezte, hogy megírja az alkotó 
cselekvés esztétikáját és öt kötetben s színját
szás történetét. Kedvezőtlen külső körülmé
nyek miatt tervét ilyen méretekben nem tud
ta megvalósítani, de szándékát nem adta fel. 
„Negyvenöt éve vizsgálom, faggatom a szín
játék titkait" — írta egyik 1969-ben megje
lent tanulmányában, s erről a fáradhatatlan 
kutatómunkáról tanúskodik most közzétett 
könyve, régebbi és újabb cikkeinek, tanulmá
nyainak válogatott gyűjteménye. 

Elöljáróban a kötet néhány személyes vo
natkozású darabját emelném ki. (Kezdetben 
volt a tett: előszónak szánt önéletrajzi beszá
moló; Költészet a dobogón: az antifasiszta írók 
és művészek színházi munkaközösségének, a 
Független Színpadnak [1937-1943]története; 
Harc az emlékekkel és A titokzatos hivatás: 
visszaemlékezések szerzőnk rendezői tevé
kenységéről.) Ezekből ugyanis — sok egyéb 
autobiográfiai érdekességek mellett — két 
fontos dolgot tudunk meg. Először, hogy Hont 
a tudományos kutatás mellett szinte megsza
kítás nélkül rendezői, színészpedagógiai és 
színházszervező munkásságot is folytatott; 
másodszor, hogy tizenhét éves kora óta tevé
kenykedik a munkásmozgalomban. Ez a „tit
ka" életművének. Elmélet, gyakorlat és világ
nézet harmonikus egysége képesítette őt je
lentős új összefüggések feltárására; koncepci
ójának tudományos kidolgozásához a marxiz
mus nyújtott segítséget, széles körű forrása
nyagból gyűjtött ismereteit pedig a gyakor
latban szerzett tapasztalataival szembesíthet
te és egészíthette ki. 

Ami mármost a kötet további anyagát ille
ti, ez két fő részre oszlik. 



Az elsőben (Beszélgetések a színjátékról) 
tizennégy közvetlen hangú, helyenként ked
ves humorral, sőt öniróniával fűszerezett dia
lógust olvashatunk; bennük „a professzor" a 
kérdve-kifejtő módszer segítségével vezeti be 
lépésről lépésre két tanítványát a színháztudo
mány világába. A párbeszédek során — bősé
ges példákkal illusztrálva, könyvészeti utalá
sokkal kiegészítve — tárgyalásra kerülnek a 
színjátékelmélet alapvető kérdései: a színját
szás eredete, majd egyre bonyolultabb for
mákban (életszínjáték, munkaszínjáték, ün
nepi színjáték, görög színjáték) való kialaku
lása; az egyes szín játéktípusok strukturális és 
művészi-társadalmi funkciója; a színpadi al
kotásokat létrehozó együttesnek (drámaíró, 
színész, rendező, zeneszerző, tervező stb.) 
tevékenysége; az „együttes"-sel szoros kap
csolatban álló közönségnek „belső cselekvé
se", vagyis reagálása a színpadról kisugárzó 
hatásra. 

Ugyanezeknek a témáknak elemző vizsgá
latával találkozhatunk a kötet második részé
ben (Színjáték az egész világ) publikált érteke
zésekben is — csakhogy más feldolgozásban. 
Bizonyos átfedéseket leszámítva, Hontnak 
sikerült a tautológia csapdáit elkerülni. Egy-
rész úgy, hogy a színjáték összetevőit új as
pektusból, más összefüggéseikben világította 
meg (A színjáték világa, A színjáték eredete), 
még inkább pedig azáltal, hogy egyes kérdé
sekről, amelyeket a Beszélgetésekben csak mel
lékesen érintett — például a színész és a ren
dező munkája (A színész alkotása, A színészi 
képzelet fejlesztése, Élmény és látomás), a drá
maiság mibenléte (Valóság a színpadon), a 
drámai párbeszéd (Az ige testet ölt) — itt tel
jes részletességgel fejtette ki nézeteit. A két 
rész tehát egymást kölcsönösen kiegészítve, 
szerves egységet alkot. 

Szívesen olvastunk volna többet a színjá
ték esztétikai vonatkozásairól a drámai hatás
sal kapcsolatban a tragikumról és a komikum
ról, az európai színjáték egyes műfajairól. Ha 
azonban figyelembe vesszük a színháztudo
mánynak rendkívül gazdag, szerteágazó téma
körét, nagyon is megérthetjük, hogy nem lehe
tett minden kérdést egyforma részletességgel 
kidolgozni. A kötet így is valóságos enciklopé
diája a színjátékelmélet fogalomrendszerének, 
és lényegét tekintve ebben a formájában és 
beosztásában is egy tudományos kézikönyv 
funkcióját tölti be. Egyúttal jó alkalom annak 
tudatosítására is, hogy a dráma — amint ezt 
már Vörösmarty is hangsúlyozta a Dramatur
giai lapokban — nemcsak költői-írói, hanem 
színpadi előadás céljára készült mű is; követ
kezőleg irodalomtörténészeinknek, kritikusa
inknak drámairodalmunk múltját és jelenét 
irodalom és színház kettős aspektusában kell 
megközelíteniük. 

Solt Andor 

Bencze Lóránt: Pázmány Péter és Kosztolányi 
Dezső prózastílusa. Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem. Nyelvtudományi dolgozatok 
10. Bp. 1973. 103 1. 

A magyar prózairodalom fejlődésének 
egyik érdekes kérdéseként tarthatjuk számon 
XX. századi íróink élénk érdeklődését Páz
mány Péter stílusa iránt. Bencze Lóránt köny
vének bevezetésében Kosztolányi és Deve-
cseri Gábor szavait idézi „a magyar próza aty
jának" stílusáról, s ezek a szavak méltán kö
vetelik a magyarázatot: mi az, ami századunk 
íróinak elismerését váltja ki a Pázmány-mű
vek olvastán? Mi az, ami miatt Kosztolányi 
őt „a magyar próza atyjának" nevezte? Miért 
fordul felé a modern próza helyenkénti erőt
lenségének okait vizsgáló figyelem oly gyak
ran még ma, több mint 300 év távlatából is? 

Bencze Lóránt vizsgálódása ebből a kérdés
csoportból nőtt ki, s a két — egymástól oly 
sokban különböző írót — mint prózánk egy-
egy korszakának csúcspontját, reprezentánsát 
vizsgálja. Módszere: nyelvi elemzés; a két író 
néhány mondatát veszi teljes — hangtani, szó-
tani és mondattani stilisztikai -•- vizsgálat alá. 

Az elemzendő mondatok kiválasztását sze
rencsének érezzük, hisz azok valóban jellem
zőek szerzőjükre. Pázmánnyal kapcsolatban 
meggyőző a végeredmény: mondatai hármas, 
ritmikus tagozódást mutatnak, mely „külön
böző nyelvi rétegekhez tartozó elemek azonos
ságában nyilatkozik meg (ragozás, szókincs 
stb.)" (40.). Mivel kerüli a mondanivaló szem
pontjából epizódnak tekinthető történeteket, 
elbeszéléseket, stílusa rendkívül tömörré válik, 
minden elemnek határozott funkciója van s 
ezek az elemek szorosan összefüggő rendszert 
alkotnak. 

A Kosztolányi-próza — minden különbö
zősége ellenére is — néhány ponton hasonló
ságot mutat ezzel a stíluseszménnyel. Nála is 
„minden nyelvi eszköznek funkciója van, de 
ez a funkció nem választható el a mű egészé
től, mondanivalójától, minden eszköz kapcso
lódik a másikhoz és az egész műhöz" (95.). 
Bencze Lóránt szerint három ponton kapcso
lódik egymáshoz a két író prózája: mindket
ten „öntudatos stílusművészek", egyéniek, 
elvont mondanivalójukat érzékletesen fejezik 
ki. A barokk színesség, mozgalmaság az imp
resszionista érzékletességgel állítható párhu
zamba, a gondolati tartalom kifejtése pedig 
mind a szónok Pázmány, mind a költő Kosz
tolányi prózáját ritmikussá teszi, a költői stí
lushoz viszi közel. Míg azonban Pázmánynál 
a prózaritmus a meggyőzés eszköze, addig 
Kosztolányi személyében az impresszionista 
költő „szuggerálja, babonázza meg" az olva
sót ritmikája révén szuggesztívvé váló stílusá
val. Végeredményben a szerző Kosztolányi 
prózaritmusát Pázmány-hatásnak tulajdonít-
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