
dulatát is Szemerével hozza összefüggés
be, nevezetesen az 1817-es bírálatok és a 
Nemzeti hagyományok között létező szem
léleti különbségekről szólva. A konklúzió 
is elfogadható: „ . . . Szemere Tiidósiíósaban 
először jelentkezik magyar nyelven a herde-
ri historicizmus és a korai német romanti
ka nemzedékeinek történeti-tipológiai poé
tikáján nevelt történeti poétikai és történe
ti metrikai gondolkodás . . . " Szemere Pál 
Berzsenyi „műveinek értékelésében haszno
sította" (ezúttal vitathatatlanul) korszerű 
érvrendszerét, és ezáltal a Kazinczyétól és 
a Kölcseyétől eltérő kritikusi (beleérző) at
titűdre is szép példát szolgáltatott. 

Hogy Csetri Lajos Berzsenyi életművé
nek jelen pillanatban legjobb szakértője, 
ezt kandidátusi disszertációjával, továbbá 
Nem sokaság, hanem lélek című monográfiá
jával és több tanulmányával, recenziójával 
kétségtelenné tette. Ennek a könyvének 
Berzsenyi-fejezete előző kutatásait összeg
zi, s az új elsősorban benne az, miképpen 
illeszti bele Berzsenyi esztétikai elképzelé
seit a magyar irodalomszemlélet históriku-
mába. Ezen belül körvonalazza Berzsenyi 
történelemszemléletének néhány sajátossá
gát, leválasztva az ódaköltőt a bornírt ne
mesi önelégültség életérzéséről, ideológiájá
ról, közelebb hozva az államnacionalizmus 
ideájához. Társadalomeszményének példá
j a az 1809-es, Kazinczyhoz küldött poétái 
episztolában található meg, itt finoman és 
helyesen korrigálja az én korábbi, egyol
dalú magyarázatomat. Ez azonban csak 
a kiindulópont, amelytől távolodva kerül 
sor a Kazinczyhoz egyre ambivalensebbé 
váló viszony értelmezésére (a leveleken ke
resztül), majd az Antirecenziók értékelésére, 

Tudományágak határterületein kényes 
a járás: több oldalról is figyelhetik a lépé
seket. A szemekben ennek során ott lesel
kedhet a szakterületet féltő gyanakvás — 
ott készülődhetnek a segítségnyújtásért há
lás öröm felvillanásai is. Aki ilyen tájakra 
indul, az éppúgy föl lehet készülve az inter-
diszciplinaritásért kijáró elismerésre, mint 

illetve más Berzsenyi-tanulmányok (A vers
formákról) „szoros olvasás"-ára. Csetri La
jos — mint könyvében végig — ezúttal is 
kiegyensúlyozott álláspontról tesz tanúbi
zonyságot, nem hallgatja el, hogy Berzse
nyi olykor „kazinczyánus", máskor a neo
klasszicizmusnak a romantikával érintkező 
terepére tér; ám Vörösmarty műveihez való 
viszonya mutatja, meddig jutott-juthatott 
el. 

A rövid zárszó főhajtás Szauder József 
előtt; az egység és különbözőség fogalmai
nak az adott korban játszott szerepét vizs
gálva. Itt írja le Csetri Lajos, hogy bár 
vitázik a Kazinczy szereplésének egyoldalú 
értékelését képviselő személyekkel, nézetek
kel, mégis Kazinczyról esik a legtöbbet szó. 
Az érte való lelkesedés, majd a vele való 
szakítás fejlődésütemében kristályosodnak 
ki a kazinczyánus és anti-kazinczyánus el
képzelések, az ő szüntelenül lelkesedő-meg-
sértődő-ösztönző szerepét lehet az eddigiek
nél józanabbul látni, másképpen értékelni, 
csak éppen jelentőségét nem lehet alábe
csülni; „a kor irodalmi színvonalát hatal
masan megemelő, de az európai korszerűség 
igényeinek már kevésbé megfelelő központi 
alak" — hangzik a summázat. S a recen
zensé: Csetri Lajos ötletgazdag, kiegyen
súlyozott, európai látókörű monográfiája 
egy sokat és olykor egyoldalúan minősített 
korszak újszerű rajzát adja, irodalomtör
ténet-írásunk kiemelkedően fontos darabja 
ez a mű; vitastílusa példamutató, értelme
zései mindig meggondolkodtatóak, tanul
ságosak. A magam részéről kézikönyvként 
fogom használni. 

Fried István 

annak veszélyére, hogy tevékenységéért a 
szakszerűtlenség bélyegét fogják majd rá
sütni. 

Büky László döntően nyelvészeti-stilisz
tikai eszközökkel közelít írói életművekhez 
— pontosabban szólva: Füst Milán nem 
nagy terjedelmű, ám annál érdekesebb lírai 
terméséhez. (Karinthyra vonatkozó vizs-
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gálódásai ugyanis inkább csak viszonyítási 
pontokat kívánnak nyújtani: „kontrollegy-
ség"-nek használja az ő költői termését, 
a jellegzetesnek, egyéninek mondható je
gyek jobb észrevétetéséhez.) Bizonyára el
ismerést érdemel, hogy az ellentétes irányú 
figyelem nem zavarja meg járását: nem 
„áll be" támadásra vagy védekezésre, ha
nem csöndesen, módszeresen megy azon az 
úton, amelyet kijelölt maga elé. 

Világos logikáján, következetes gondo
latépítésre való készségén túl szakmai föl
készültsége is bátorítást adhatott számára 
ennek a magatartásnak a kialakításához. 
Lépéseinek lassú egymásutánjában bizton
ságot adhat számára az is, hogy a nyelvtu
domány régibb és újabb művelőinek mun
káin túl láthatóan ismeri a tárgyával kap
csolatos irodalomtörténeti anyagot is, nem 
zárkózik el teljesen még a művészetlélektan 
írásai elől sem. 

Az irodalomtudomány műelméleti ágá
ban ugyanakkor már hiányosabbnak mu
tatkozik a tájékozottsága, s föltehetően jó
részt ennek a számlájára írandó, hogy útja 
végén igazában szerény végeredményt tud 
csak felmutatni. 

Büky László láthatólag annak a fel
fogásnak a talaján végzi vizsgálódásait, 
melynek alapjait az antikvitás retorikai
stilisztikai iskolái rakták le, a századeleji 
orosz formalistáknál és követőiknél azon
ban komoly mértékben meg tudott újul
ni. Eszerint a nyelvben sűrűn fordul
nak elő olyan szókapcsolatok, amelyek az 
idők folyamán kisebb vagy nagyobb mér
tékben hagyományossá merevültek, ugyan
akkor viszont — ritkábban, leginkább a 
költészet alkotásaiban — olyanok is mind
egyre feltűnnek, amelyek eltérnek ezektől, 
s a maguk szokatlanságával, értelmezhető
ségük bizonytalanságaival magukra tudják 
vonni a figyelmet. Másszóval „stilisztikai 
hatást" tudnak kelteni: ki tudnak zökken
teni a szöveg befogadásának — vagy eset
leg éppen a mindennapos életvitelnek is — 
az automatizmusából. („A Füst Milán-i 
költői nyelv képalkotásának és képrendsze
rének vizsgálatában ezeket a megszokott 
kapcsolatokat kizökkentő új kapcsolatokat 
és rendszerüket kívánja föltárni jelen dol
gozat" — írja maga a szerző. 14.) 

Ennek a felfogásnak a részleges jogossá
gát nem is lehet elvitatni. 

Megfigyeléseiből kiindulva Büky László 

fontos, valamilyen mértékben az egész írói 
szemléletmódra jellemző szavakként emeli 
ki a vizsgált életmű „lélek", „mély", „köd", 
„sötét", „zöld" és „örvény" szavait, ezek 
különböző származékaival együtt — min
denképpen indokoltan. (Egy fokkal keve
sebb érv szól az önállónak tekintett „töl
csér" és a „fut" kiemelése mellett.) Gondos 
szemrevételezéseket követően mutat rá ar
ra, hogy ezek a szavak nemcsak hogy gya
koriak Füstnél, hanem feltűnően sok je
lentésváltozatban, amellett egymástól elté
rő jelentéshálózatokban, „kapcsolatmezők
ben" fordulnak nála elő. (PL: „A mély fő
név használatának áttekintésénél a fentiek 
alapján természetesen adódik a következ
tetés: Füst Milán azon szóképei, amelyek 
e főnévvel kapcsolatosak, három forrásból 
kapják stflusértéküket. Először a stilémák 
helyi értékéből, másodjára a szövegművek 
közötti összegződés hatásából, harmadszor 
a századvég-századelő magyar- és világiro
dalmának hasonló képeihez való rokonít-
hatóságából.") 

Eredményeiről könyvében pontos kimu
tatásokat is készít. (PL: „Karinthy Frigyes 
költői nyelvében a lélek főnév mennyisége 
alig fele a Füst Milán-iénak, a különbség 
különösen a lélek 3-hoz tartozó jelentésár
nyalatok előfordulásainak számaiból adó
dik. A jelentések és -árnyalatok szűkebb 
sávjához tartozó stilémák helyi értékeiben 
Karinthynál csupán néhány azonos helyzet 
mutatkozik.") 

Ami ugyanakkor sajnálatosnak mond
ható — legalábbis az irodalomtörténész 
szempontjából körülmény, hogy 
miközben a szokatlant, az egyénit kere
si, meglehetősen beszűkíti vizsgálódásait, 
és csak egy alapjában igen egyszerű, illet
ve leegyszerűsítetten szemlélt feladatteljesí
tésnek kutatja a különböző változatait. A 
könyvben foglaltak szerint ugyanis a nyelvi 
jelek — melyeknek stilisztikai értéke után 
a szerző nyomoz — elsődlegesen „a való
ság ábrázolására", „leképezésére" hivatot
tak (7., 12., 14., 213.), és nagyjából ennek a 
feladatnak a teljesítése adja a nyelvi műal
kotások „tartalmát", („tartalmi oldal"-át). 
Ehhez az objektívnek minősülő mozzanat
hoz társulhat azután szubjektívként az, 
ami az ábrázolásnak a mikéntjében jele
nik meg, aminek pedig a szóképek adják 
a legfőbb tényezőit. Ez a felfogás azonban 
— mely sem a költői művek gyakori láto-
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másosságával, sem ezek közvetlen kifejező 
erejével, gondolatmegformáló képességével 
vagy cselekvő-felszólító arculatával nem vet 
érdemleges számot, elmerevíti a vizsgálódá
sokat. (Büky László pedig nem siet köny
vében előrebocsátani, hogy esetleg maga is 
tudatában van a maga-választotta korlá
tok szűkösségének.) Hogy az értekezés így 
sem lesz olvasóinak beváltatlan ígéretekkel 
az adósává, azt azután nem utolsósorban 
annak köszönheti, hogy ígéreteit tekintve 
valójában meglepően szerény a szerző. Az 
a — mindössze két lap terjedelmű — fe
jezet ugyanis, amelyik „A dolgozat célja, 
forrásanyaga és elrendezése" címet viseli, 
mindjárt az utóbbiaknak a tárgyalásával 
kezdődik, és így is zárul. 

Ami persze magyarázható ugyan, még
sem egészen indokolt, hiszen az elvégzett 
igen jelentős munkának semmiképpen sem 
hiányozhatott a célja. Legföljebb elmaradt 
annak kellő tudatosítása. Hogy amit ko
rábban nagyjából tudtunk Füst egyéni ve
retű lírájáról, azt pontosttja a maga gondos 
rendszerezésével Büky László. 

Legtöbbször meggyőzően. 
Azon, hogy többhelyütt azért a rész

letek is vitára vagy töprengésre késztet
nek, nincs mit csodálkozni: alig találni 
olyan munkát, amelyik ilyen tekintetben 
kivételnek számítana. Megemlíteni mégis 
érdemes lehet egy részüket. Bizonyos-e pél
dául, hogy a „szived kutyáknak vettetik" 
a „meghalsz"-nak írná körül a jelentését? 
(Nem inkább a „megkínoznak, megaláz
nak" közeh'tene hozzá egy fokkal jobban? 
— 32.) A „ne félj, nem töröd e l . . . szívem 
Nemes porcellánjátl" figyelmeztetésben a 
„szív" okvetlenül „az ember vmely érzésé
nek, érzelmének" a jelképeként szerepelne? 
(50.) „ . . . a sötétség lassan . . . ereszkedik 
szivemre alá" mondat esetében valóban „a 
testnek . . . tájéka, amely a szív fölött van; 
mell" értelmezést lehet-e a „sziv" eseté
ben a legeredményesebben alkalmaznunk? 
(46.) (Nem inkább a „lélek"-nek a szi
nonimája lenne itt a „sziv"?) Abban az 
esetben, ha a lírikus arra szóittja föl a „szí

vét" , hogy legyen „Csupa vadság.. . mint 
a vadászé, Ki nem fél", akkor indokolt-e, 
hogy itt már magában a ,jztv" szóban is „a 
bátorság, erő, vmely ügy iránti lelkesedés" 
ekvivalensét lássuk? (55.) Ha viszont mást 
— egy felsőbb létezőt — arra szólít föl, hogy 
az a kezénél fogva vezesse a lelkét, akkor 
indokolt-e róla szólva éppen a „test néZfeü/i" 
lény meghatározására hivatkozni? (100.) 

Az ilyesfajta kérdések föltevését legin
kább olyan irányban lehetne még tovább 
folytatni, hogy vajon az Értelmező Szótár
ban adott értelmezéseket minden esetben 
határozottan el lehet-e egymástól különíte
ni a vizsgált költői szövegekben? Már csak 
azért is jogosnak látszik a kérdés, hiszen 
többhelyütt Büky László könyve is számba 
vesz különböző jelentés-interferenciákat. 

Ebből is, de természetesen számos je
lentés-megkülönböztetéséből is következik, 
hogy számos olyan eredményt gyűjt magá
ba Büky László könyve, melyet a további 
kutatások majd föltehetően hasznosítani 
tudnak. Érdekesek azok a vizsgálódásai is, 
melyekben egyéni szókapcsolatok és bizo
nyos „háttérismeretek" egybemunkálódá-
sait mutatja ki. Fejtegetései során amellett 
néhányszor meggyőzően bírálja a korábbi 
szakirodalom pontatlanságait: ez is a javá
ra írható. Az irodalomtörténészben mégis 
fölvetődik a kérdés, hogy vajon teljesen 
arányos-e a munka végzéséhez óhatatlanul 
szükséges szakmai energiák mennyisége az 
így elnyert eredmények mértékével? Va
jon lényegesen jobban tudjuk-e megítélni a 
„látomás és indulat" esztétikáját kidolgozó 
művész költői rangját és történeti helyét, 
az után, hogy végigküzdöttük magunkat 
az értekezés egymást követő fejezetein? 

Lehet, hogy évek múltával Büky Lász
ló valamilyen újabb munkája a mostaninál 
megnyugtatóbb választ fog majd adni er
re a kérdésre is. Arra mindenesetre okunk 
van, hogy ezt kívánjuk — s ha így lesz, ak
kor majd bizonyára a kételkedés és a bírálat 
hangjai is halkabbak lesznek a mostaniak
nál. 

Tamás Attila 

104 


