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A Humboldt Egyetem magyar szakterülete által megjelentetett kiad-
vány 2. száma 11 tanulmányból áll. Ez a gyűjtemény a hungarológiai kuta-
tások gyarapodásához, sikeréhez kíván hozzájárulni. A szépirodalommal, 
illetőleg irodalomtörténettel foglalkozó cikkek színvonala meglehetősen 
egyenetlen, ám akadnak köztük kitűnő darabok is. Három alkalmazott 
nyelvészeti tanulmány is került a kötetbe, a megszokott konfrontatív elem-
zések köréből. 

A legkiválóbb talán, bár egy kissé taxatív, de adatfeltáró jellegű az a tör-
ténelmi, művelődéstörténeti tanulmány, amely a wittenbergi egyetem és a 
magyarországi reformáció közötti kölcsönhatásokat, összefüggéseket elem-
zi. Alexander Tinschmidt tanulmányának ,,A wittenbergi egyetem kisugár-
zása a magyarországi reformációra" címet adta. A cím a tanulmány tartal-
mához képest még szerény is. Bizonyítja ezt a 34 tételből álló alapos bib-
liográfia, bár ehhez a jelentős periódushoz fűződő bármely esemény értel-
mezésének még sok holland, francia, angol és olykor török forrásmunká-
ja is van. Ezek persze a szélesebb összefüggéseknél jöhetnének számításba. 
A magyar iskolaügy a 16. és 17. században sok vonatkozásban kapcsoló-
dik a távolabbi európai egyetemekhez. Elég az erdélyi peregrinációra, a 
fejedelemség területéről elvándorló „ösztöndíjasokra" gondolnunk. A ta-
nulmány rövid történelmi bevezetőjében, amelyet így egyszerűsíthetnénk: 
— Mohácsból született meg a művelődéstörténetileg is „paradigmatikus" 
Erdély —, magyar, német és délszláv peregrinusokról esik szó. Egy ponto-
sabb elemzés talán román tanuló ifjakat is megemlíthetne különös tekin-
tettel arra, hogy a nemessé vált románt magyarnak tekintették, de a feje-
delmek főiskolái, művelődési centrumai sok jobbágyfiat is tanítottak. 
A lutheri reformáció Szepesben, Gömörben, Sopronban és Erdélyben érez-
tette hatását. A tanulmányban szó van Johannes Honterusról és Pfarrer 
Tamásról, akik Luther Márton wittenbergi téziseit ismertették hazájukban. 
Hasonlóképpen kitér a szerző Szenczi Molnár Albertnek, a genfi zsoltárok 
fordítójának és Kálmáncsehi Sánta Mártonnak a szerepére a kálvinista re-
formáció elterjedésével kapcsolatosan. A rövid egyetemtörténeti áttekintés-
ből kiemelkedik a Wittenbergi univerzitás erőteljes szerepe, kisugárzása. 
A magyar királyság és a török által megszállt terület városai (Kassa, Lőcse, 
Bártfa, Eperjes, Kisszeben, valamint Székesfehérvár, Nagykőrös, Szeged), 
de Beszterce és Brassó is elküldötte a maga peregrinusait. Dévai Bíró 
Mátyás, Ozorai Imre és Sztárai Mihály alkotásait a tanulmány gazdaságtör-
téneti kontextusban vizsgálja. 134 magyarországi protestáns iskolának a 
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wittenbergi egyetem szolgált mintául. Az erdélyi szász iskoláknak Johannes 
Honterus Constitutio Scholae Coronensis-e volt a példaképe. 

A tanulmány a protestánsok jogainak Erdélyre való koncentrálódását, 
valamint a három fejedelem (Bocskai István, Bethlen Gábor, Rákóczi 
György) élete alatti kiszélesedését is vizsgálja. Később a Habsburg-reformá-
ció idején — írja Tinschmidt — Wittenberg a menekülőknek is otthont biz-
tosított. 

Georg Michaelis Cassai a menekülők egyik vezére, aki Bars megyéből, 
Alsókőről menekült, végrendeletében könyvtárat is hagyományozott a 
Wittenbergben tanulóknak. 

Egy ismertetésnek nem célja a tartalom rövid visszaadása, hivatkozásul 
mindössze az ismeretlenebb eseményeket jelezzük. Maga a tanulmány utol-
só fejezeteiben utal olyan tárgyán kívüli részletekre is, mint például a 
wittenbergi és lipcsei egyetem közötti kapcsolat. Az eperjesi Paulus 
Michaelis pl. Wittenbergben tanult, ám Lipcsében tanított retorikát és tör-
ténelmet. 1694-től viszont a Halié an der Saale-i új egyetemen a pietizmus 
és a korai felvilágosodás állt szemben a wittenbergi ortodox teológiával. 
A magyar olvasónak elég mindössze Bél Mátyás nevét említeni, akinek egy 
életszakasza Haliéhoz kapcsolódik. 

E kiváló értekezés egyetlen hibája (?) a mai idők még mindig elfogult 
történelemszemléletében gyökerezik. Korszakváltásban élünk, a felvilágo-
sodást is újraértékeli majd a jövő. A reformáció és Habsburg-ellenesség 
egyoldalú elfogadása valóságos értékeket szűr ki a történeti emlékezés 
szitáján. A tanulmány mégis újdonságokat feltáró, a tényeket megbecsülő 
munka, amelyből talán — egy nagyobb összefüggésbe ágyazott hasonló 
téma esetén — nem hiányozhatna a peregrinációs levelek, útleírások és úti-
naplók tanulságaiból leszűrhető igazság sem, jelen formájában pedig az 
eszmetörténeti összefüggések sovány exponálása kelt csupán hiányérzetet 
az olvasóban. 

Az irodalmi-irodalomtörténeti tanulmányokat át- meg átszövi a kompa-
ratisztikai szempont. A 60-as évek magyar irodalmán belül Mesterházi Lajos 
művének értékelése nem a legsikerültebb. (Ki marad meg a jelenből?) 

Irene Rübberdt tanulmánya az úgynevezett „krizeológia" (válságtan) 
szépirodalmi lecsapódásai közül vet egybe egy Ady verset Jákob von Hoddis 
költeményével, az „expresszionista lázadás Marseillaise"-éveI. A tanulmány 
a „világvége" (Weltende) költeményt csendíti egybe Ady „A csodák eszten-
deje" című versével. Ügy gondolom, a cikk értéke nem az összehasonlítás. 
A szükségképpen bekövetkező összeomlás előérzete — maga a tanulmányíró 
idézi — a német expresszionizmus évtizedeinek irodalomtörténeti axiómája. 
Hoddis versével indul meg a németországi expresszionista líra. A polgár fejé-
ről leröpülő kalap, a lezuhanó háztetők, árvíz, vihar, gátakat elsodró vad 
tengerek és a hidakról lezuhanó vonatok meztelenül érzéki-szemléletes 
képei feleselnek ,/ninden ember náthájá"-va\. Johannes R. Becher azt írja: 
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ettől a nyolc sortól változott meg az akkori ember. A Kassákon is felnőtt 
versolvasó nemzedék ezt talán túlzásnak érzi. A téma mindenesetre nyitott . 
Vad és impozáns esztétikai mezbe öltözött lázadás volt-e az expresszioniz-
mus, különösen Németországban, vagy mindössze irodalomtörténeti zsák-
utca, amit azonban még nem nagyon világítottunk meg? A vizionáriusan 
egyszerű és meghökkentő, metaforát nem tűrő képek valóban hasonlatosak 
a két költő versében. Adynál a lírai énbe visszanyúló és egy csöppet „tat 
vam asti" típusú befejezés más stílusértelmet sugároz vissza a megelőző 
versszakokba is. Ügy gondolom, hogy a technikai civilizáció tárgyait, a vo-
natokat, a hidakat, szelet és árvizet ábrázoló hasonló verseket nem érdemes 
figyelemmel kísérni. Itt már inkább futurizmusról lehetne szó. Arany János 
Hídavatásá-t ebbe a körbe bevonni — úgy gondolom ( kifejezetten tévedés. 
A hitlerizmus előmotívumainak „felfedezése" egyfajta „felszínesen meg-
hosszabbított irodalmi dogmatizmus". Mindez nem von le a tanulmány ér-
tékéből, hiszen a gazdag kontextus felvázolása során igen sok valós össze-
függést ismerhetünk fel. A chiliazmus, az 1910-es üstökös napilapokban 
történő szemlézése ismét csak erőltetett. 

Georg Heym és Georg Trakl apokaliptikus képnyelvére valóban lehet 
utalni. A lírai „ én " eltávolodása a világtól, a kassáki dialektikus megőrző-
megszüntetés, az aktivizmus lírája, az „emberek alkonya", mint jelszó jo-
gos és említhető, de valószínűleg csak igen távolról érinti e két költeményt. 
A szövegben megjelenő, vagy nem megjelenő lírai „ én " valódi irodalmi 
kutatási szempont. Hoddis rímképletének egybevetése a tartalommal 
nagyon is kérdéses. 

A tanulmány sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít a témának, mint 
amennyi abból a versekben van. Ehelyett a lexikai főnévcsoportok, a „liest 
man"-típusú betoldások, a sajátos érzelmi-jelentéses oppozíciók, az inter-
punkció és a kötőszószegénység, a képek szekvenciális meghökkentő ereje 
volna elemzésre méltó. Maga az alcím is kérdéses: modernizmus és avant-
garde között lokalizálható-e ez a két költemény? 

Tamás Attila és Fehéri György tanulmányai értékesek és kevesebb kri-
t ikai észrevételre gerjesztenek. Tamás Att i la Illyés Gyula Ifjúság c. költe-
ményében az epikai örökség folytatását is észreveszi. Illyés valóban a ma-
gyar Dichtung und Wahrheit megalkotója. Tamás Att i la szerencsésen járja 
körül Illyésnek 1932-ben megjelent 650 soros költeményét. Német és ma-
gyar példák hasonlósága nem csábítja el hosszas és szokásos társadalmi hát-
térelemzésre. Fontos viszont, hogy felismeri a Szabó Lőrinc-i Tücsökzene 
lírai önvallomás jellegét. Tamás nem kapaszkodik mindenáron komparasz-
tikai keretekbe, ugyanakkor helyesen látja az „Ifjúság" előzményeit Petőfi 
„Tündérálom" című epikai versezetében. A szürrealista-expresszionista 
kezdetek, az enyhén klasszicizáló folytatás, majd az új tárgyiasság irányza-
tait végigpróbáló Illyés valóban sok forrásból merített; a fő terület mindig 
az igazi népi atmoszféra és tematika. A költeményből irodalmi eszközökkel 
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olvasható ki az élet törése (megtörése). Illyés hőse minden megelőző keserű 
tapasztalattól megszabadult pillantással a világ kezdetének fényében néz 
körül. A „Tündérálom" és az „Ifjúság" közötti különbségek elemzése jogos 
és értelmes. A költő azonosul Petőfivel, versének hőse is amazéval. Az „Ifjú-
ság" című vers bizonyos értelemben idill. A költemény leányalakja paraszti 
és realizmus-szőtte légkörben villan fel. Tamás behatóan elemzi a kettős 
fénytörést, a gyermeki emlékezést és a finoman ironikus nüanszokat is. 
A költeményt, valóság és illúzió, életöröm és elszomorodás hullámvonulata 
kíséri. A főhős a forradalom elbukása után az anyai szeretethez menekül, 
ám érkezésekor már elszakad szeretteitől. A „jer vissza" eleme, amit a leány 
mondott a vers kezdetekor, visszatér a költőnél, akin egyszerre lesz úrrá a 
meghatottság és a kijózanodás. 

Fehéri György tanulmánya Füst Milán „Önarckép" című költeményét 
boncolgatja. A költemény szinte a költő teljes életművének fókusza, alapjel-
lemzőinek foglalata. Fehéri a tűz, a keresés és a szem alapmotívumait látja 
meg benne és egybeveti a „Feleségem története" szerkezetével is. Úgy gon-
dolom, a vers elemzéséhez és megértéséhez ez fölösleges. A mélylélektani 
szondázás sem feltétlenül fontos. Magunk inkább az öregség és a vaskos hu-
mor elégikus iróniáját fedeznénk fel a versben. A klasszikus sorok — Füst 
Milán mindig úgy akar írni, ahogy beszélünk — valójában bibliai sorok, ame-
lyek a fiatal emberre emlékező öreg bölcs imáját tolmácsolják. Lexikai és 
szintaktikai szépségek, kiugró megdöbbenések sorjázzák a szorosabb szöveg-
egységeket: ,,Az úristennek vörhenyes haragja", vagy éppen „...ki bírót 
ment el keresni, de nem talált'. 

Tarnói László egy recepciótörténet elmúlt szakaszát deríti fel új adalé-
kok birtokában. A Berzsenyi által felfedezett Kis János, a felvilágosodás 
korszakának középvonalbeli költője sokszor német versek utánérzéséből 
dolgozott. 

Róbert Gragger, német egyetemi társa, barátja glosszáit gyűjtötte egybe. 
A tanulmány nyomán felmerülhet a kérdés: van-e önálló irodalomtörténet, 
amelyben közepes tehetségek is helyet kapnak, vagy csak művelődéstörté-
neti értéket képviselnek? R. Gragger hagyatéka mindenesetre értékes hun-
garológiai anyag. 

Richárd Semrau olykor nemzetkarakterológiát is érintő tanulmánya a 
pacifista észt harci dalokról szól. E nyilvánvaló paradoxon megnyilvánul 
azokban a költeményekben, ahol is a hadba induló fiúnak a nővére, édes-
anyja tanácsokat ad, hogyan maradjon életben, hogyan játssza ki a háborút. 
Mintegy a Gracchusok anyjának ellenideálja ez, amellyel B. Brecht is sokat 
foglalkozott. A három nyelven megszólaló értelmezők — így tanítja a bib-
liográfia — Hella Wuolijoki Sojalaul költeményét elemzik, ám sok népköl-
tészeti töredéket is. A töredékek is az észt folklór értékei. 

Szemelvényeket olvashatunk Wolfgang Steinitz osztrák népmesegyűj-
teményéből, három író közös tanulmányában. Ezeket a szövegeket mind-
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eddig nem tették közzé. A szereplők szinte archetípusok, az élőbeszéd sa-
játosságait tükröző szövegek leírása is érdekességre utal. A meséket Steinitz 
az 1930-as években rögzítette. A szellemtáncdalt Steinitz Maremjanin nevű 
nyelvmesterétől hallotta. Az egyik mese kazymi nyelvjárásban jelent meg 
(Fivérek és nővérek). Az átírással kapcsolatos filológiai megjegyzések kü-
lönösen érdekelhetik az osztjakológiai szakembereket. 

Ingrid Karrer, Julianna Kölzow és Wenzel Haik nyelvészeti tanulmá-
nyokkal szerepelnek e kötetben. Ingrid Karrer tanulmányában a német-
magyar szenvedő szerkezetek funkcionális-szemantikai egybevetésének egy 
részéről olvashatunk. A diatézis, az aktánsok és a szemantikai participánsok 
fogalmi tisztázása után — a Fillmore utáni nyelvtudomány irányzatainak 
egybefoglalása és egyszerűsítése révén — minden mintamondat elemzésében 
külön szerepel a szintaktikai és a szemantikai sík. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy egyes példamondatok stilisztikailag egyáltalán nem felelnek meg a jó 
német szöveg követelményeinek (pl. Dem Freund wird von uns geho/fen). 
Külön tárgyalja a szerző a multivalens és a monovalens tárgyatlan igéket. 
Az egy-, két- és háromtagú szenvedő szerkezetek megoszlanak a magszer-
kezet és a periféria között. A perifériális konstrukciók taxatív felsorolása 
megkülönbözteti a modális elemek jelen- vagy távollétét az igei csoporton 
belül. Az osztályozás, sorba állítás logikai alapja nagyon empirikus és gyen-
ge. 14 segédigei értékben szereplő ige (bekommen, empfangen stb.) alakít-
ható át szenvedővé. (Der Vorschiag findet Unterstützung = Der Vorschlag 
wird unterstützt.) A nominalizálás és az attributizálás passzív egyenérté-
keseinek bemutatása teljesen fölösleges. A modális összefüggések (ist 
essbar = kann gegessen werden) ősrégi minták, a Studia Grammatica berlini 
köteteiben már esett szó róluk. A határozatlan-személyes, a nem valódi visz-
szaható igék, a nagyon általános jelentésű tárgyatlan igék (történik, lezaj-
lik stb.) a magyar szenvedő igealakok, végül a M. Bierwichs által már a 
60-as években bővebben elemzett modális szenvedő igei szerkezetek telje-
sen illogikusan következnek egymás után. A szerző megadja a magyar ekvi-
valenseket, de nem valamennyit. A konfrontáció olyan alacsony szintű, 
hogy talán még tananyagban sem igen használható fel. 

A magyar temporálisi és -s képzőket veti egybe J. Kölzow német meg-
felelőikkel. Az említett melléknévképzők segítségével nemcsak tulajdonsá-
got jelentő adjektívumokhoz jutunk, hanem sokszor viszonyjelentésű 
lexémákhoz is. Ezek közül az időbeli funkció meglehetősen produktív. 
A magyar példák nem mind hibátlanok (pl. vacsora/ italozás). A szemanti-
kai törvényszerűséget Kölzow abban látja, hogy a szintagma főnévi tagja 
esemény, folyamat vagy ritka állapot. Az időbeli orientációs pontokat 
„kalendáriumi" főnevek testesítik meg: vasárnap, húsvét, december, perc, 
hét, hónap, év vagy olykor egy folyamat, mint például „vacsora". Az -i és 
az -s képzős csoportokat igyekszik a szerző szembeállítani: december/, de 
tízperces vizit. Az -s képző időmértéket jelölő főnevekhez kapcsolódik. 
A németben a két melléknévképzős csoportnak a kompoziták felelnek meg, 
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illetőleg a viszonyszóhoz társuló főnevek (télikabát = Wintermantel, egyórás 
előadás = Vortrag von einer Stunde, természetesen létezik „einstündiger 
Vortrag" is). Ezúttal eltekintek a finomabb szemantikai alszabályoktól, 
amelyek ugyancsak előfordulnak a tanulmányban, hiszen az alapvonalakon 
sikeresen vetik egybe a két nyelvet. Hibák ismét előfordulnak (1848-i sza-
badságharc). Határozottan ki kell jelentenünk, hogy ezek legföljebb statisz-
tikai frekvenciát igazoló szabályok. Egy tananyagban oda kellene illeszteni 
a „gyakran" szót a szabály mellé. Nehezen hagyható el az elemzésből a 
,,-nyi" képző (hat évnyi munka), elemezni kellene például a „délutáni" 
származékot szembeállítva a „délutános"-sal, és el kellene a fogalmi keret-
ben helyezni az „a lka lmi" (alkalmas!), „rendszeres", „ismétléses" stb. 
periodicitást jelölő tételeket is. A munka jelen formájában is értékes. 

Haik Wenzel a „meg" igekötő egyik jelentésváltozatáról ír. Az ő tanul-
mánya is egybevető jellegű. Szembeállítja az aspektust és az aspektualitást 
a cselekvésminőséggel (Aktionsart) és az akcionalitással. A hagyományos 
Aktionsart szemantikai jegyek és nyelvtani megfelelőik társított rendszere, 
az akcionalitás viszont az a lehetőség, hogy a verbális lexéma jelentését kü-
lönböző, gyakran rendszerbe sem foglalható eszközökkel módosítsuk. 

A szakirodalom több ponton már túlhaladta ezt a felfogást. Egyrészt a 
szövegnyelvészet nyújt újfajta szabályokat, amelyek a mondatgrammatika 
tételeit viszonylagossá teszik, másrészt az akcióminőség osztályozása bi-
zonytalanná válik, mivel a szintaktikai környezet, valamint az igei paradig-
mán belüli formaváltás megváltoztathatja azt. Bizonyítja ezt az akcioló-
giák gazdag szakirodalma is. 

A szerző akcionális funkcióknak tekinti az ingresszív, a momentán, az 
agresszív vagy rezultatív, a tartamjellegű és az intenzivitást magukban rejtő 
nyelvi elemeket. Valamennyire a „meg" igekötő egy-egy lehetséges alkal-
mazásával ad példát (megszomjazik, meghúz valamit, megkeres, megül, meg-
szenved). Nem térek ki a magyar nyelvi helytelenségekre (pl. megül = 
sitzen bleiben). Nem igaz, hogy az Aktionsart „különleges kategória szókép-
zés és aspektusalkotás között". Az akcióminőség egyrészt csak mint predi-
kátum-minőség tárgyalható egzaktan, másrészt az Andres Bello-val kezdődő 
és a 19. században virágzó igei kategóriák szakirodalma sohasem tekintette 
módosító jellegűnek. Ezt azonban tekinthetjük pusztán terminológiai hely-
telenségnek is. 

A „meg" igekötőnek valóban van ingresszív, sőt — W. Schlachter sza-
vaival élve — olykor „subitum-jellegű" (= hirtelen kezdés) funkciója. Ha 
azonban az ingresszív (inceptív), a rezultatív és a tartam-jellegű (a cselek-
mény tovább tart) szempontokat összesítve az állapotváltozás felső kategó-
riája alá foglaljuk, túl sokat markolunk. A szerzőnek érdemes volna megis-
merkednie Z. Vendler és Ch. Fillemore igenyelvtanával is, hiszen a telikus-
atelikus kategóriapáros éppen a „ fu t -odafut " esetleg „megfut ... km- t " tí-
pusú szembeállításokat részletezi. Az „egy kicsit" határozós teszt valóban 
igazolja az eredményigéket. A „keres-megkeres" párosnak cél és eredmény 
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szerinti jellemzése is sántít. Ezeknél nem mellőzhető a komponenciális 
elemzés, gyakran az előfeltevések kiemelése sem. 

Az intenzív funkció valóban létező részcsoport, amelyet azonban mé-
lyebben kellett volna elemezni, mert lehet, hogy a „meg" bizonyos esetek-
ben a „agyon" egyenértékese, így a fájdalmat, szenvedést, valamint annak 
okozását megtestesítő igékre érvényes csak. 

A tanulmány mint problémafelvető írás értékelhető. Bármely igekötő 
értelmezéséhez valószínűleg szükség van egy, az alapigéket szemantikailag 
osztályozó alapra. A kiindulás lehetne például ez: mely igék nem társulhat-
nak igekötőkkel, mely igék csak a „meg"-gel, stb.? A feltűnően gyér bib-
liográfiai háttér nem teszi lehetővé szépirodalmi példáknak a kutatásba 
történő bevonását. 

Amint már első soraimban említettem, a gyűjtemény értékes, valódi 
hozzájárulás a kutatásokhoz, ám a tanulmányok szintje egyenetlen. Vonat-
kozik ez mind az irodalommal foglalkozókra, mind a nyelvészeti értekezé-
sekre. Szinte valamennyi tanulmány azonban javítható és folytatásra ér-
demes. 

Fülei—Szántó Endre 
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