
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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szándékában is novellának készült darabok líri-
zálódásának nélkülözhetetlen vizsgálata. 

A téma fölvetése, az elemzési és értelmezési 
módszerek újszerűsége bizonyíték arra, hogy 
Gáspári László munkája nemcsak ígéret, de 
feltétlenül figyelmet is érdemel. Kell ezzel a 
prózafejlődési vonulattal foglalkoznunk, mert in
nen eredeztethető az a lírai novellavonulat, 
amely „második irányként" útjára engedi majd 
a Cholnoky testvéreket, Tamási Áront, Gelléri 
Andor Endrét, később pedig Mándy Ivánt vagy 
a fiatal csehszlovákiai Vajkai Miklóst. 

Kiscsatári Mariann 

Péter László: Annák, szerelmek. Nőalakok Ju
hász Gyula költészetében. Szeged 1983. 178 1. 
(A Somogyi Könyvtár kiadványai. 27.) 

A Somogyi Könyvtárban folytatott értékes, 
irodalmunkat nemcsak helytörténeti dokumen
tumokkal gazdagító tevékenység új könyvvel 
gyarapította a Péter László jóvoltából eddig is 
terjedelmesnek mondható Juhász Gyula-filoló
giát. Az első pillanatban, a cím sugallatára hall
gatva, azt hihetnénk: ezúttal periférikus témát 
dolgozott föl a jeles filológus. Valójában azon
ban Juhász Gyula költészetének egyik legfonto
sabb motívumát bontja ki, köti személyekhez, s 
rámutat Juhász szerelmi lírájának azokra a vo
natkozásaira is, melyek a kor sztereotípiából 
következtek, egyfajta soha be nem teljesülő sze
relmi érzés jelenlétét is nyomon követve, amely 
a századvég életérzésének meghatározó eleme 
volt, de rejtett hajszálereken továbbgyűrűzve 
megtermékenyítette a Nyugat líráját is. 

A Péter László által felsorolt „regiszterben" 
vannak természetesen jelentéktelen, a költő lírai 
termését alig-alig gazdagító nevek is. Mégsem 
mondhatjuk, hogy felkutatásuk s Juhász Gyula 
életrajzába szövésük terméketlen vállalkozás lett 
volna. Inkább elismeréssel kell méltatnunk a 
szerző filológiai alaposságát, mely egy ilyen je
lentékeny életmű elemzésében minduntalan új 
és új eredményekhez segíti. A versek mögé 
olyan megalapozott, tényszerű életrajzi hátteret 
rajzolhat általuk Péter László, melynek megte
remtése tulajdonképpen minden klasszikus köl
tőnk esetében szükséges lenne. 

A könyvecske középpontjában természetesen 
az „örök Anna" és Júlia, a hozzájuk és róluk írt 
ciklusok gondos, tényekkel adatolt méltatásai 
állnak. Péter László nem éppen könnyű felada

tot vállalt, amikor az élmény lírai kivetítése és 
feldolgozása mögött annak személyes vonatkozá
sait is igyekezett minél hitelesebben felderíteni, 
hiszen például Sárvári Annáról a kortársak is 
merőben különbözőképpen nyilatkozták. S talán 
ebben az esetben nem is maga az élő személy a 
fontos, legalábbis nem annyira fontos, mint 
azok a nagyszerű versek, melyekben egy be nem 
teljesülhető kapcsolat lírai rajzát kapjuk, s egy
ben olyan lírai modellt, amely sok vonatkozás
ban termékenyítette meg Juhász Gyula utókorát 
is. Nem véletlenül írta Ernőd Tamás nagyon fi
noman, a költő és a színésznő kapcsolatának lé
nyegére utalva: „Ideális irodalmi jellegű szerelem 
volt ez." S itt az „irodalmi jellegű"-n a hang
súly: egy önmagát a valóságosnál lényegesen csú
fabbnak látó, sérült személyiség találkozott ösz-
sze a nem túlságosan tehetséges, szerencsés szí
nésznővel, majd e találkozás, rövid kapcsolat él
ményét úgy stilizálta, hogy abból „remegő vál
lak tündöklő hava" sejlett föl, s közvetve egy ál
talánosabb, Juhász Gyula számára igen fontos 
téma is: a színház varázslatáé. Igen fontos meg
látása Péter Lászlónak, hogy az Anna-verseket 
ném lehet, legalábbis nem szerencsés különféle 
periódusokba sorolni, e szakaszok ugyanis érint
keznek egymással, az élmény alaptermészete, 
mozgása jórészt mindegyikben közös. 

Hosszú ideig abban a tudatban elemezte az 
irodalomtudomány az Anna-élményt, hogy az 
Juhász Gyula egész szerelmi líráját meghatározta 
s mindvégig uralta is. Csak 1957-ben jelent meg 
Eőrsi Júlia Tiéd a sírig című emlékezése, melyet 
szerzője tíz évvel korábban írt meg, s némiképp 
új megvilágításba helyezte benne a költő alakját, 
melyet először az Áldott vidéken című regény
ben, 1924-ben villantott fel. Péter László egy 
látszólag egyszerű, valójában azonban komoly 
kutató munkára támaszkodó Jelkulcs" segítsé
gével előbb az 1924-ben írt regényt elemzi, 
majd a memoár méltatása segítségével igyekszik 
megnyugtató képet adni a költő életének egyik 
homályos pontjára. Itt sem az életrajzi tények a 
legjelentősebbek, hanem azoknak az életműbe 
való átsugárzása, a Késő szüret versanyagának 
rostálása és összeállítása ugyanis Júlia alkotó je
lenlétét mutatja, s Péter László, a jó filológus 
módjára, óvatosan, de egyértelműen jelzi e »je
lenlét" természetét, melynek megfejtése az An
na-élmény folyamatossága szempontjából is igen 
fontos. 

Irodalomtörténeti vonatkozásban gazdag a 
Hermia-verseket tárgyaló fejezet, amelyben a 
„kései szerelem" egymásnak ellentmondó érzés-
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