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TANULMANYOK

A SZECESSZIÓ FŐBB STILÁRIS SAJÁTOSSÁGAI
ALEXANDRU MACEDONSKI ÉS KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
PRÓZÁJÁBAN
1. Ennek az összehasonlító irányzattörténeti vizsgálatnak a témaköre és feladata ugyanaz, mint korábbi dolgozatomé (Szabó 1988). Alapja itt is az a felfogás,
amely szerint az irodalmi irányzatok nemzetközi jelenségek (1. pl. Zsirmunszkij
1968. Deugd 1968), és hogy irodalmak egymásra hatása mellett tipológiai hasonlóságokkal, megfelelésekkel is számolhatunk (1. pl. DuriSin 1984: 193—224; magának
a századfordulónak ilyen szempontú vizsgálatáról 1. pl. Bauer 1975, Bauer et al.
(szerk.) 1977, Chevrel 1981, Václavek 1982). Célja, hogy Alexandru Macedonskinak'
(1854—1920) az 1890—1916 között írt műveit 1 stílustörténeti szempontból megvilágítsam. stílusának, szecessziós jellegét a Kosztolányiéval való egybevetés alapján
bizonyítsam, és sajátos vonásait kiemeljem. Eddigi idevágó munkáim (elsősorban
Szabó 1976, 1982) és főleg Kosztolányi szecessziójának a tanulmányozása (Szabó
1984) alkotja a viszonyítási alapot, a bizonyítás eszközét, ami mint m á r közölt
eredmény kevesebb taglalást és a leíró, bemutató részben kevesebb példaanyagot
igényel, mint a bizonyítás tulajdonképpeni tárgya, Macedonski szecessziója.
Mint megelőző dolgozatomban, itt is két elvi szempontot szeretnék még jelezni. Az egyik az, hogy az irodalmi irányzatokat struktúraként fogom fel, azaz
úgy vélem, hogy az egy-egy irányzatra jellemző stiláris sajátosságok és az azokat
alakító stiluseszközök szerves egységet alkotnak, amelynek meghatározó erejű szervező elve, valamilyen átfogó, domináns sajátossága van. A szecesszió ilyen elve
a. díszítettség. A másik pedig az, hogy több más felfogástól eltérően, de azokkal
számolva, az irányzatokat történeti kategóriának és nem időtlen jelenségnek tekintem. Eszerint nem beszélhetünk például a több korszakban, fejlődési szakaszban meglevő, de különbözőképpen megnyilatkozó örök barokkról vagy manierizmusról.
2. Macedonski alkotásait mind ez ideig nem igen helyezték irányzattörténeti
megvilágításba, legkevésbé a századforduló (kb. 1890—1916) éveiben írtakat. írói
fejlődésének első szakaszáról, a hetvenes és nyolcvanas évekről szólva kiemelik,
sőt kellően méltatják is romantikáját és parnasszizmusát, valamint kevésbé kifejlett, de később is érvényesülő naturalizmusát. De a minket érdeklő szakaszban lényegében csak a szimbolizmussal és a hozzátársuló instrumentalizmussal, egy tulajdonképpeni hangszimbolikával számolnak. Igaz, mindezt kivétel nélkül mindegyik
monografusa elismeri (1. főleg Drimba 1968).
A második századfordulói irányzatot, az impresszionizmust nem említik. Minden bizonnyal azért nem, mert — mint egy véleményből kiderül (Zamfir 1972:
129, 167) — a szimbolizmusba tartozónak vélik. Mégis ettől a felfogástól eltérően
mintha ennek az irányzatnak a feltételezését olvashatnánk ki Beşteliunak (1984:
134—135) abból a megjegyzéséből, hogy Macedonski az impresszionista festészet
elveihez (is) igazodik.
1
Eléggé nyilvánvaló szecessziós jellege miatt négy korábbi elbeszélését ls idevontam: Casa cu «o. 10 (1883)
S/w* (1885), Zi <U august (1R86), Pe drum Í4 pofti (1886).- A felhasznált három kótet kritikai kiadás: (1) Al. Mace,
(lnnflki Opere V, Proză, Stiuliu introductiv, ediţie îngrijită, note şi variante, cronologie şi bibliografie de Adrian*
.Marino. Bucureşti, 1969, Editura pentru literaturii; "(2) Al. Macedonski Opere VI, Nuvele, schiţe ţi povestiri. Ediţie
îngrijiţi, note şi variante de Elisabeta ltrâncuş şi Adrian Marino. Bucureşti, 1973, Editura Minerva; (3) Alexandru
Macedonski Opere tV, Articole literare şifolosoflce (însoţite de bibiiogmfia literari a Iui Al. Macedonski). Ediţie critici a i studii introductive, note şi variante de Tudor V unu. Bucureşti, 1946, Fundaţia regala pentru literaturi şl
iirtâ. — Ai idézetek és példák után zárójelben szerepló római számok (IV, V, VI) erre a három kötetre, az arab
szúmok pedig a kotetckbcli lupazámukri vonatkoznak.

