
növeli meg az évtized Kölcsey-, Szemere- és Katona-lírájának jelentőségét, így teszi 
meg a magyar romantikus dráma csúcspontjává Katona Bánk bánját, pedig az 
irodalmi irányzatoknak nem szokásuk, hogy kibontakozásuk előtt teremtsék meg 
legnagyobb remekműveiket. Eljárása, jóval magasabb színvonalon és sokkal rokon-
szenvesebb érvelési móddal, kissé emlékeztet irodalomtudományunknak arra a kor-
szakára, amikor a romantika legjava műveit, értéküket érezve, s a romantika és 
realizmus váltását értéknövekedésnek érezve, realistává minősítették. 

Megjegyzéseim elsősorban a vitatható szempontokat igyekeztek kiemelni. Vitám 
nemcsak Rohonyival van, hanem a magyar irodalomtudománynak azzal az irányá-
val is, mely az 1810-es évek irodalomtörténetét érzésem szerint az indokoltnál na-
gyobb mértékben tartja a kibontakozó romantika összefüggéseiben leír hatónak. 
Viszont ugyanakkor meg vagyok győződve arról, hogy elsősorban eszme- és ízlés-
történeti kezdemények, s a szépirodalmi folyamat vonatkozásában többnyire kifej-
tetlen megjegyzések után Rohonyi szinte lenyűgözően egységes szempontú és magas-
rendű, modern irodalomtudományi módszereket mozgósító könyve szinte először 
emelte a vitathatóság rangjára ezt a koncepciót. (Kriterion, 1975.) 

CSETRI LAJOS 

Bán Imre: Eszmék és stílusok 

Bán Imrét, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Régi Magyar Iro-
dalomtörténeti Tanszékének vezető professzorát a szakközönség számára nem kell 
bemutatni; neve és egyénisége a tudós tanító alakját jelenti, aki felelős tételeit 
csak szilárd tények alapján mondja ki, és jó érzékkel egyszerre tudja elkerülni a 
felkapott kutatói módszerek felszínességét és az elavult, megrögzött metódusok 
zsákutcáját. 

A nagyközönség előtt Apáczai Csere Jánosról írott monográfiájával ismerős, de 
közkézen forog A barokk című szemelvénygyűjteménye több kiadásban, sokan 
találkozhattak az irodalomelméleti kézikönyvek XVI—XVIII. századi magyarországi 
elterjedtségével foglalkozó könyvecskéjével, határainkon túl pedig gyakran hallgat-
ják őt az irodalomtörténet nemzetközi szakemberei. 

Bán Imre látóhatára minden irányban rendkívül tág. Egyszerre képes egy prob-
léma ízekig menő analízisére, és ugyanennek a legszélesebb környezetben való el-
helyezésére. E nagyszerű lehetőséget lát juk kihasználva az összehasonlító irodalom-
történet terén végzett munkájában. 

. így találhatunk most megjelent tanulmánykötetében írásokat Dante és a joachi-
mizmus kapcsolatáról, Janus Pannonius és a magyar irodalmi hagyomány kérdés-
köréből vagy Comeniusról és a magyar szellemi életről. 

Bán Imre alapos tanulmányai akkor is eleget tesznek ez önmagával szemben 
megfogalmazott követelménynek, amikor a téma csak igen nehezen adja magát az 
ilyen megközelítésnek. A Méliusz Juhász Péter munkásságának teljes értékelését 
célul tűző dolgozat például Európa legkülönfélébb szellemi, teológiai áramlatainak 
hátterében vizsgálja a nagyhatalmú „kálvinista pápa" életművét. „Az olasz rene-
szánsz irodalomelmélete" is tágabb teret láttat a címben jelzettnél. Bán Imre újabb 
kutatásainak eredményeiben, például a gyűjtemény „A magyar barokk próza vál-
tozatai"-ban is ezt láthatjuk. Szerzőnk kitűnő arányérzékkel jelöli ki benne a 
barokk próza három fő ágát. A naturalista, magyaros, a patetikus, publicisz-
tikai és az elbeszélő próza irányát nagy rálátású, alapos tudósként vizsgálja. A kö-
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•zelmúltban előkerült Apáczai-disszertációról írt dolgozatában a teológiai világkép 
viszonylagos elmaradottságát, az eleve elrendelés kálvini dogmájához még szigo-
rúan ragaszkodó doctorandus szellemi serdülőkorát jellemzi biztos tudással. Az 
összehasonlító szempont értékeit vehetjük számba a Losontzi István poétikájával 
foglalkozó munkában, amelyet néhány ,szűkebben hazai" tanulmány követ. 

Korábban már tudósított bennünket szerzőnk a hazai irodalomelméleti képzett-
séget alakító XVI—XVIII. századi poétikákról. A terjedelmi korlátok miat t akkor 
kissé szűkre szabott kiadványban a legkorábbi ilyen jellegű dokumentummal, Ká-
rolyi Péter Institutio de syllabarum et carminum című művével kapcsolatban említi 
ugyan a szerző, hogy a poétikát befolyásoló „svájci, illetve wittenbergi kézikönyvek 
behatóbb vizsgálatára lesz majd szükség" a nevezetes poétika finomabb elemzésé-
nek elvégzéséhez, ígéretét azonban e kötet kibővített Károlyi-tanulmányában sem 
váltja valóra, emellett úgy tűnik, mintha a fenti kézikönyv értékét summázó meg-
állapítása ellenkezne a hatásáról mondottakkal. 

Balassi platonizmusa kétségtelenül régi magyar irodalmunk egyik legfontosabb 
kérdése, hiszen itt áll fönn annak lehetősége, hogy első nagy reneszánsz lírikusunk 
kapcsolódását bizonyítsuk a kor legjelentősebb ideológiai, művészeti irányzataihoz. 
A kérdés megválaszolását elsősorban módszertani akadályok nehezítik. Ilyen pél-
dául, hogy az európai eszmetörténeti kutatással szembeni elmaradottságunk hiá-
nyainak pótlása után vajon megnyugtató megoldásként fogadhatjuk-e el a motí-
vumelemzéssel kiderített összefüggéseket Balassi és az olasz petrarkisták költészete 
között. A frappáns egyezések ugyanis nem feltétlenül jelentik azt, hogy költőnk 
közvetlenül az idézett ősforrásokból merítette volna invenciózus képeit, hasonlatait, 
•s így az is kérdésessé válik, hogy ilyen alapon kibontakoztatható-e bármilyen filo-
zófiai következtetés. Bán Imre széles körű tudással, nagy korismerettel folytatja a 
Zolnai Béla által több mint fél évszázaddal ezelőtt megpendített téma tárgyalását, 
s bár látványos eredményről nem számol be, a szerényen megfogalmazott összegzé-
sen túl kétségtelen érdeme az idevágó források lehető legteljesebb számbavétele, az 
olasz újplatonista irodalom kimerítő föltárása. 

Szerzőnk kötetbeli tanulmányai között különösen nagy jelentőségű az, amelyik 
a Prágai András fordította Antonio Guevara-mű genezisét és stílusjegyeit teszi 
vizsgálat tárgyává. Eredményeinek időtálló voltát bizonyítja, hogy az eredetileg 
1958-ban közzétett szöveg a kritika próbái után is változatlan maradhatott : aktuális 
ma is, amikor már kézbevehetjük a Régi Magyar Költők Tára 8., Prágai András 
műveit is tartalmazó kötetét. 

Ennek folytatásaként üdvözölhetjük ismét a magyar manierista irodalomról 
szóló dolgozatot. Tárgyának meghatározása során Bán Imre néhány olyan félreértést 
is tisztázott, amelyek a manierizmus világnézeti affinitását érintik. Egyetértünk a 
szerzővel, amikor Klaniczay Tibor nézetével szemben leszögezi, hogy „ . . . a század-
forduló válsághangulatát képviselő sztoicizmus nem jelentkezik szükségképpen 
manierista formanyelven, sőt erősen számolnunk kell az iskolai latin irodalomokta-
tás anyagának nagyfokú azonosságával, állandósuló, a XVIII. század végéig, sőt 
azon túl is ható sztereotípiával." A szerzőnek ezt a megállapítását akkor is elfo-
gadhatjuk, ha figyelembe vesszük az iskolai retorikaoktatás és a művészi gyakorlat 
eltéréseit, másrészt viszont érzésünk szerint módosítani kellene az Epiktétosz-for-
dító Thordairól mondottakat, miszerint „ . . . nem használja az ékes retorika esz-
közeit." 

Bán Imre kutatásai után írta a nemrég elhunyt Merényi Varga László Thordai 
stílusával foglalkozó tanulmányában, hogy a fordító „ . . . némely megoldásában 
mintha Rimaynak Cicerótól kölcsönzött tanácsát fogadná meg" a tolmácsolás során 
jelentkező igei, névszói — ezen belül pedig különösen a jelzői — bővítéseket ille-
tően. Thordai lehetőség szerint meg is fogadja ezt a tanácsot, melynek szemlélete 
mögött éppen a Bán által emlegetett „á propos" eszmemenet, vagyis az asianus 
stílus húzódik meg. A Merényi következtetéseitől némiképp eltérő jelleget mutató 
idézetek „az alapszöveg tömör, gnómaszerű volta" ellenére is szabadosabb, indázó 
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retorikai megoldások irányába mutatnak mind a szóképek, metaforák, mind pedig 
a szintaktika síkján, bár e tendenciákat kétségtelenül korlátozza a fordítandó mű, 
amely a második századi, úgynevezett „második szofisztika" atticizmusának ered-
ménye. 

Többen is fölfigyeltek arra, hogy az utóbbi másfél évtizedben mennyire vissza-
esett a XVII. század művelődéstörténetével, irodalmával foglalkozó publikációk 
száma. E jogosan fölpanaszolt hiányt sajnos még a külföldi kutatások eredményeit 
hozzánk szivárogtató recenziók sem enyhítik, és talán elégedettebbek lehetnénk, ha 
legalább a szóban forgó időszaknak oly nagyszerű szakértője, mint Bán Imre, vala-
mivel több helyet biztosított volna ilyen jellegű kutatásainak a tanulmánykötet 
lapjain. 

Bán Imre professzor régóta várt kötetének a szakemberek sokasága mellett 
bizonyára örül majd a régi magyar irodalom fontos vonulatai iránt érdeklődő szé-
lesebb közönség is. Az érdeklődés felkeltésében hasznos segítséget nyújt Dobrányi 
Ildikó feltűnően szép, Fortuna istenasszonyt ábrázoló kötésborítója, mely tartalmá-
hoz méltó, formás külalakot ad a könyvnek. (Akadémiai, 1976.) 

TÉGLÁSY IMRE 

SZÖNYI ZSUZSA MUNKÁJA 
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