Mindkét szerző hangsúlyozza, hogy a kombinált eljárások eredményeként
szerzett anyag feldolgozása megnehezíti a kutató munkáját. De megéri a fáradsár
got, mert nemcsak becsületesebben, hívebben tükrözi a valóságos társadalmi vi
szonylatokat, hanem a marxista szociológiai kutatásoknak a társadalmi haladás
hoz való pozitív hozzájárulását isi eredményesebbé teszi.
A két tanulmányban felvetett — nézetünk szerint — leglényegesebb kérdé
sek vázlatos áttekintése is meggyőzően bizonyítja, hogy az empirikus síkon mozgó
szakszociológiai adatgyűjtést is komoly elméleti és módszertani problématisztá
zások kell hogy megelőzzék. Ezek hiányában a kutatók a gyakran nagy fáradság
gal összegyűjtött tényanyagot nem képesek megfelelő módon felhasználni. Leg
feljebb a szakszociológiai kutatások szempontjából alárendelt jelentőségű menynyiségi viszonylatok feltárására lesznek alkalmasak. Ez azonban még nem jelenti,
hogy eredményes konkrét szociológiai kutatásokat csak az erre képesített szak
szociológus végezhet. Szalai Öarwin világ körüli útja idején vezetett naplójára és
Egon Erwin Kischnek A gyilkos anyja című írásaira hivatkozik mint szociológiai
és szociálpszichológiai megfigyelésekben gazdag, tudományos értékű konkrét szo
ciológiai jellegű munkákra.
Azt hisszük, nem ferdítjük el Szalai álláspontját, ha a fentiekhez hozzá
tesszük, hogy a konkrét szociológiai kutatást végző nem szakembernek sem kell
feltétlenül Darwinnak vagy Egon Erwin Kisch-nek lennie ahhoz, hogy munkája
eredményes legyen. A történelmi materializmus alaptételeit szem előtt tartó, ku
tatásai célját és programját esetleg szakemberrel megbeszélő nem szakember is
végezhet jó konkrét szociológiai felvételezést, ha kutató szenvedéllyel és lel
kiismeretes elmélyüléssel lát munkához.
Rácz Győző

A nyelv- és irodalom tudom ány
időszerűsége
A N yelv- és Irodalomtudományi Köz
lemények legújabb kötetében (1962. 1.
szám) Jakó Zsigmond közreadja Rődi
Cseh István 1507-ben kelt, s a kolozs
vári polgárság korai élénk írásbelisé
gét tükröző végrendeletét. Innen való
ez az ódon-szép mondat:
„Az tobyt
mynt Ezüst
martiamat
myndenemet
hagyom az peternek, hog tanytassag es
az Eskolat el ne hagyassak vele.“ Hát
ez a leghaladóbb hagyomány: gondos
kodás az utódokról, hogy
tanuljanak
és hűek is maradjanak iskolájukhoz.
Valóban, az a hatalmas méretű kul
turális forradalom, mely a Román Népköztársaság egész
lakosságát átjárja,
fokozott megbecsülést szerez művelődé
sünk múltbéli fejlődés-eredményei szá
mára is. Magyar nyelvű akadémiai fo
lyóiratunk vaskos (234 lapnyi) új köte
tében örömmel fedezzük fel, hogy ha
zai magyar nyelvészeink kutatásai mel
lett megnövekedett mértékben, jelentke
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zik irodalomtörténészeink eredeti for
rásközlése.
Mint eddig minden számban, ezúttal
is földrajzilag széleskörűen, tematikai
lag sokoldalúan vonul fel a nyelvjárás
kutatók gárdája. Márton Gyula, Vám
szer Márta, Gálffy Mózes, B. Gergely
Piroska, Teiszler Pál, Balogh Dezső és
Murádin László idevágó szakírásai egy
séges iskolát képviselnek. Feltűnő Szabó
T. Attila erdélyi oklevélszótári anyaggyűj
tésének példás szótörténeti levezetése: ro
mán eredetű kaláka szavunkat úgy ve
szi tüzetes vizsgálat alá, hogy ez a
vizsgálat „a magyar nyelvtudomány ér
dekein túl a román nyelv kutatói szá
mára is némi tanulsággal járhasson“.
Irodalomtörténészeink
témakörébe
nyúlik át Szabó Zoltán érdekes közle
ménye az irodalmi nyelv fogalmáról s
beszámolója mind a román, mind a ma
gyar stilisztikai kutatások legújabb ered
ményeiről. Nyilvánvalóan itt adódik a
folyóirat időszerű feladata: az egységes,
közös, normatív jellegű irodalmi nyelvhasználat tudományos ápolása, túl a
népnyelvi iskola helyi és részlet-kérdé
sein.
11

A marxista szemlélet
behatolása a
folklórba meggyőzően dokumentálódik
Antal Árpád tanulmányában, melyből a
félszázada ismeretes Balog Józsi-ballada történeti
keletkezését. írásbeli és
szóbeli terjedését, változásait, majd szét
esését ismerjük meg. Szigeti József ere
deti Mikes Kelemen-kézirat felfedezé
sével ajándékozza meg irodalomtörténe
tünket, s felhívja egyúttal figyelmünket
a középiskolai könyvtárak gazdag for
rásanyagára. Engel Károly
Reviczky
Gyula egy ismeretlen
levelét közli a
Márki Sándor-hagyatékból. Jakó Zsigmond a már említett 1507-es végrende
leten kívül három XVI. századbeli ma
gyar verset mutat be a gyulafehérvári
Batthyánv-könyvtárban végzett könyvtörténeti
kutatásainak
anyagából. A
gazdag magyar irodalomtörténeti anya
got értékesen egészítik ki a román vo
natkozású közlések, így Benkő András
Szlovákiában felfedezett román dalla
mokat ismertet egy XVIII. századi gyűj
teményből, V. Szendrei Júlia pedig a
reformkor szónokának és publicistájá
nak, Kazinczy Gábornak
1841-ben a
Havasalföldről írt kulturális beszámoló
jára hívja fel a figyelmet.
Mai tárgykörig egyedül Nagy István
merészkedik el Ifjúsági prózánk né
hány jelenségéről című tanulmányában.
Értékes elemzést kapunk itt a hazai
magyar ifjúsági irodalom pozitívumai
ról és negatívumairól, bár a szerző
nem egy ellentmondása arra figyelmez
tet, hogy az ifjúsági irodalomról a Ko
runk hasábjain lezajlott vitával sem
zárult még le a helyes kritikai állás
pont kialakítása. Nagy István elutasí
tó magatartása Benedek Elek népmeséi
vel szemben külön vizsgálatra szorul.
Mindenesetre: ezzel a tanulmánnyal
jut el akadémiai folyóiratunk a mába,
s ha az eddig elért eredmények gazda
gítását kívánjuk, elsősorban éppen a
mai témakörre való határozottabb át
térést szorgalmazzuk. A folyóirat nyil
vánvalóan igyekszik behozni időbeli
késéseit, s jólesik felfigyelnünk arra,
hogy egyidejűleg tartalmi elmaradá
sait is felszámolja.
B. E.

kább az irodalomhoz, illusztráció formá
jában? Mi volt a kapcsolat az idők fo
lyamán grafika és művész, grafika és
valóság, grafika és közéletiség között?
És mi a helyzet ma?
Nem mondvacsinált, hanem
korunk
művészi életében mind gyakrabban fel
tett, eddig kevéssé tisztázott kérdések
ezek. A Démocratie Nouvelle című fran
cia marxista világnézeti folyóirat éppen
ezeket a — művészek és közönség irá
nyából jövő — hellyel-közzel, alkalom
szerűen
történő
megnyilatkozásokat,
problémafelvetéseket, nemzetközi vitá
kat szeretné nagyszabású ankét kereté
ben összefogni, egyeztetni, rendszerezni.
Az ez évi folyam első számában Pier
re Viliette francia kritikus indítja az
értékesnek ígérkező vitát, s felvázolja
azokat a legfontosabb problémákat, ame
lyeket az ankét folyamán tisztázni sze
retnének. Elöljáróban leszögezi, hogy a
grafika nem a modern kor találmánya,
hanem az emberi művészet megjelenésé
nek egyik legelső formája. Ugyanakkor
pedig ösztönös megismerési, gondolko
dásfejlesztő iskolát jelentett a primitív
ember számára. Hasonló jelenség figyel
hető meg — persze más tényezők je
lentkezésével — a valósággal ismerkedő

(ira iik a és k o rszerű szemlélet
Mi az oka annak, hogy századunkban
a grafika népszerűsége — alkotói és mű
élvezői szempontból egyaránt — hallat
lanul megnövekedett? Es hogyan csatiam
kozik — legalábbis jó része — mindin
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Édouard Pignon:
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