
lenne (személyi és anyagi vonatkozásban egy
aránt) abban a szerencsés helyzetben, hogy tu
dománytörténeti vonatkozásban bőséges anyaga 
felől ily módon is eligazíthatná az érdeklődő ku
tatókat. 

Tóth András 

Várdy Huszár Ágnes: Karl Beck élete és költői 
pályája. Bp. 1984. Akadémiai K. 167 1. 

Mi a magyarázata, hogy érdeklődéssel nyúl a 
recenzens a már életében középszerűnek tartott, 
majd elfeledett magyar származású, németül író 
XIX. századi költőről, Kari Beckről szóló mono
gráfiához? A válasz egyszerű: Beck életműve 
ezer szállal kapcsolódik a magyarsághoz. Ma
gyarországon született — akárcsak Nikolaus 
Lenau - , hazájának a mi országunkat nevezi 
(egyik kötetének címe: Aus der Heimat), mi 
azonban Várdy Huszár Ágnessal egyetértésben 
nem tartjuk, nem tarthatjuk magyar költőnek, 
osztrák-német költő volt. Nem is folyt erről 
annyi vita, mint Nikolaus Lenau „magyarságá
ról". 

A monográfia szerzője két korszakra osztja 
Beck munkásságát: az 1848 előtti felfelé ívelőre 
és az 1848 utáni lefelé hanyatlóra. Nagy filoló
giai pontossággal elemzi a költő összes megjelent 
kötetét és egyéb megnyilatkozásait. A magyar 
irodalom kutatói számára Beck életművének a 
művészileg is magasabb színvonalú első korszaka 
az érdekesebb. Mégpedig a reformkori líránk és 
azon belül is elsősorban természetesen Petőfi 
miatt. Becknek számos magyar témájú költemé
nye van. A származása, a Magyarországon töl
tött gyermekkora, fiatal évei, melynek során ala
posan megismerte többek közt a cigányság éle
tét is, arra ösztökélték, hogy Bécsben, Lipcsé
ben, Berlinben élve megismertesse a külföldet a 
magyarság életével, tájaival, jellemző típusaival, 
stb. Beck, mint ahogyan Várdy Huszár Ágnes 
bőségesen szórt verselemzéseiből kitűnik, nem 
Pest költője volt, nem is érezte magát igazán itt 
jól (unta a gabonakereskedo-segédséget, Bécs 
után Pest irodalmi élete „lanyhának" tűnt neki 
— még az 1830-as években járunk!), hanem a vi
déké, a falué, a pusztáé. Az 1842-ben megjelent 
Jankó der Rosshirt című elbeszélő költeménye a 
bizonyíték rá, hogy szívesen választotta témául 
a puszták és csárdák népét, Petőfi számos motí
vumát előlegezve. Kettejük pusztaképe között a 
legfontosabb különbséget Hatvány Lajos fogal

mazta meg igen találóan: Beck „úgy figyelte a 
magyar életet, mint valami exotikumot", tehát 
messziről, kívülről, a romantika kedvenc rekvizí-
tumait keresve, Petőfi pedig a kellős közepén 
ülve. 

A magyar irodalomtörténetben eddig legrész
letesebben Martinkó András foglalkozott a két 
költészet közelebbi kapcsolatával a Petőfi és 
Karl Beck című tanulmányában (In: Petőfi
mozaik, Tankönyvkiadó 1975.). Konkrét Beck-
hatásról a következő Petőfi-művek esetében be
szél: XIX. század költői, Tigris és hiéna, Salgó, 
Szilaj Pista, Palota és kunyhó, Panyó Panni, 
Szőke asszony. Érdekes adat: Pándi Pál hívta fel 
rá a figyelmet a Kísértetjárás Magyarországon cí
mű munkájában (II.köt.422.1.), hogy Beck Die 
Eisenbahn című költeménye, mely nagyban hoz
zájárult népszerűségének megszerzéséhez — 
amint arra Várdy Huszár rámutat - , előképe le
hetett Petőfi Vasúton című költeményének. A 
hatás a konkrét egyezéseken túl nagyobb is le
hetett, Petőfi olvasta Beck Saul-drámáját, verses
köteté i t (az biztos, hogy Petőfi lefoglalt 
könyveinek jegyzékében szerepel Beck Monat
rosen című kötete), a Jankó der Rosshirtet. De 
ahogyan Martinkó is figyelmeztet rá, a hatás je
lentőségét eltúloznunk nem szabad, mivel szá
mos téma és megoldás megtalálható a Junges 
Deutschland, a Vormärz más költőinél is. Még 
tovább lépve, ha csak egy gondolat erejéig meg
idézzük a XIX. századi orosz irodalmat, az azo
nos vagy közel azonos szabadságeszmét valló 
költőktől, akik többnyire ugyancsak „átestek" a 
romantikán, szintúgy idézhetnénk Petőfire rí
melő sorokat, anélkül természetesen, hogy bár
milyen közvetlen kapcsolatról szó lehetne. 

Várdy Huszár Ágnes monográfiája nem fog
lalkozik ezekkel a Petőfi-Beck kapcsolódások
kal, nem ezt választotta tárgyául. Rövid fejezet
ben rekonstruálja a két költő magyarországi ta
lálkozását, egymásra tett benyomásukat. A ha
gyományos felépítésű monográfia központjában 
természetesen Karl Beck áll. Feltárulnak az oszt
rák-német költő tehetségének valódi határai, 
megtudjuk, népszerűségéből mennyi volt a kor 
sodrása, a divat által adományozott rész és 
mennyi a valódi érdemen alapuló. 

A monográfia szerzőjéről keveset tudunk. 
Munkájából kitetszik, hogy inkább az eszmetör
ténet érdekli, mintsem a költői művészet rejtel
mei. Verselemzései a társadalmi-politikai-eszmei 
oldalt világítják meg, a poétikait alig. Munkáját 
mégis üdvözöljük, mert többnyire hiányoznak 
irodalomtörténetünkből a középvonalbeli szer-



zőkró'l szóló megbízható munkák, pedig e szer
zők árnyalják azt a korképet, melyből a nagy 
egyéniségek kiviláglanak. A hetvenes évek ele
jén volt a Petőfi-kutatásban egy erőteljesebb 
hatáskutatási áramlat, a mélyebb vizsgálatok 
terén azonban nem jutottunk sokkal előbbre, 
most ez a könyv újra ráirányítja a figyelmet a 
még feltáratlan területekre. 

Ratzky Rita 

Gáspári László: A századvégi novella lírizálódása. 
Bp. 1983. Akadémiai K. 78 1. (Nyelvtudományi 
Értekezések 118.) 

Irodalomtörténetünk olyan vitatott, de sür
gető problémájához nyúlt a tanulmányíró, 
amely több szempontból is nehéz és tanulságos 
lehet. A századvég műnemek és műfajok, mód
szerek és változatos gondolatáramlatok ellent
mondásos ötvözete. Egy-egy irány kiemelése — 
romantika-realizmus, Jókai-Mikszáth - kiküszö
bölheti az ellentmondásokat, de nem adhat tel
jes képet arról a korról, amelyben „a lét mint 
érték válik kétségessé". Adekvát kifejezési for
mát kell keresni ennek az életérzésnek. A szá
zadvég művésze a közlés igényével lép föl, a tö
redékes élet által megviselt személyiség belső vi
lágteremtése lesz a cél. Kétszeres periféria -
helyzetünkből adódik, hogy a kelet-európai „fe
lesleges ember" a nyugati dezülúzióval átitatva 
alakítja ki a maga - már nem romantikus nagy
tettekre predesztinált - hőstípusát. A „kisem
ber" számára a „kisműfaj" - a novella - a leg
megfelelőbb. Az élménykör és korstílus homo
genitáshiánya miatt módosulnak a műnemhatá-
rok is. Az epikába beszüremkedik a líraiság, hi
szen a kilencvenes évektől pszichológiaibb moti
vációk hatnak az alkotókra (irracionalizmus, in
tuíciótan, zsenielmélet). A novella-műfaj eseté
ben ez intenzívebb változást eredményez. 

Gáspári László dolgozatában a „modern ma
gyar prózastílus (kivált a századvégi novellával 
érkező) hullámának erősebb vagy tompítottabb 
lírai rétegeit... egységes stílusötvözetként" kí
vánja vizsgálni: a szecessziót a naturalizmus, az 
impresszionizmus és az expresszionizmus közötti 
ármenetnek tekinti. Joggal veti föl, hogy hiá
nyoznak olyan munkák, amelyek a korstílu
sok történetét leírnák, s hogy „nincs olyan mű
fajelmélet, amely a nyelv oldaláról közelítene" a 
művek világához. Az értekezés legfőbb érdeme, 
hogy a nyelvtudomány (szövegnyelvészet, funk

cionális stilisztika, lexikológia stb.) segítségével 
közvetlenül a műalkotás nyelvi szövetét vizsgál
ja. Egy olyan megközelítési módot mutat, amely 
az irodalomelmélet és -történet számára feltétle
nül szükséges és hasznos. Vizsgálati módszerei
nek sokrétűsége eredményezi, hogy több ízben a 
vázlatosság és a befejezetlenség érzetét kelti a 
dolgozat. 

A több mint egyharmados terjedelmet kitevő 
elméleti bevezető rész egy szinkron jellegű mű
fajelméleti eligazítással indul, amelyben a próza 
ismérveit a VALÓSÁG és FIKCIÓ aüneáris szer
kezeti hálózatából vezeti le, a lírai nyelvmotivá
lást pedig Ch. S. PEIRCE jeltipológiáját fölhasz
nálva bizonyítja. Módszerben és eredményben is 
talán a leghasznosabb része a dolgozatnak - a 
még mindig az elméleti bevezetőhöz tartozó -
Egy stilisztikai jelenségtanulmány tanulságai cí
mű fejezet. A próza-műfaj föllazulása és a nomi
nális stílus közötti kölcsönhatás bemutatása át
tekinthető, tipikus példákon történik. Az értel
mezős szerkezet fölbomlása, a predikatív hálózat 
sokat eláruló vizsgálata nagyban hozzájárulhat a 
mikrostrukturális elemzés eredményességéhez. 

A századvégi novelláról szóló második nagy 
egység egy fejlődésirány kirajzolódásával ad ala
posabb, részelemzéseiben is bizonyítóbb erejű 
magyarázatot a prózába szövődő képrendszer ér
tékváltozásáról. A dekorativitás funkciója: a 
szintézisteremtés illúzióját keltem, stilizáltságba 
burkolni a látszatvilágot. Szép képelemzések so
ra példázza, hogy „a századvégre a tehetetlen 
megrekedtség vastag rétege nehezedik". Thury, 
Petelei, Gozsdu és Justh hősei fémjelzik a lírizá-
lódó novella táguló magatartásforma változását 
- sok ötletet, kiváló megközelítést fölvillantó 
fejezetben. A motívum-, embléma-, szimbólum
vizsgálat érdekes, de néhol homályos, hiszen e 
kategóriák elméleti tisztázását nem kaptuk meg 
a tanulmányban, s így időnként funkciótlannak 
tűnnek. A nominális stílusban használt zenei ef
fektusok: a nagy hangközű szólamok, a metri
kus dikció, a jambikus lüktetés (amely inkább a 
nyugtalan vibrálás eszköze, és nem pedig „vilá
gosabb színezetű" és „nyugodtabb") - bizonyí
tásai is értékei e fejezetnek. 

A lírizálódás betetőzése Krúdynál c. fejezet 
valóban csak egy „Nyitás a szintézis felé": a té
ma és a tanulmány szempontjából egyaránt. Ez 
a rész elnagyolt, csupán a későbbi vizsgálódás le
hetőségeit veti föl. Bár jogos és találó Czine Mi
hály idézése arról, hogy Krúdy regényei „csillo
gó novelladarabok, prózába fogott költemé
nyek", mégis hiányzik az elemző munkából a 
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