
PIRNÁT ANTAL 

AZ ALAP ÉS FELÉPÍTMÉNY PROBLÉMÁI A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN 

I. 

Az irodalom felépítmény-jellegéből következik, hogy az irodalom fejlődésének imma
nens — csak irodalmi viszonyok által meghatározott — törvényszerűségei', legalábbis olyanok, 
amelyek több hosszabb korszakon keresztül érvényesek maradnának, nincsenek. 

A régi magyar irodalom korszaka, mint többé-kevésbé egységesnek tekinthető irodalom
történeti periódus, lényegében egybeesik a magyar társadalom történetének feudális periódu
sával, sőt a feudalizmus, mint uralkodó társadalmi forma, jó háromnegyed évszázaddal 
túl is éli azt az időpontot, amellyel a hagyomány szerint — s valószínűleg helyesen — az 
irodalmi régiség korát le szoktuk zárni. 

Az elmondottakból következik, hogy régi irodalmunk fejlődésének törvényszerűségeit, 
melyeknek egyik vetülete a hagyomány és megújulás dialektikus ellentétpárjában ragadható 
meg, nagy vonásokban a magyar feudális társadalom fejlődésének egyes állomásai hatá
rozzák meg. 

Az irodalom fejlődésének társadalmi meghatározottságát természetesen sohasem szabad 
vulgárisan felfognunk. Itt csak négy fontos mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. 
(Mutatis mutandis természetesen ugyanezek a szempontok érvényesek a többi "felépítmény-
jellegű jelenségre is.) 

. 1. Az irodalom csak igen ritkán (a régiségben általában még ritkábban, mint ma) 
tükrözi közvetlenül a társadalmi alapot. Az irodalmi tükrözés közvetlen tárgya a végső fokon 
ez által az alap által meghatározott emberi tudat. Az egyes irodalmi jelenségek okaként ezért 
tűnnek először szemünkbe szellemi-ideológiai áramlatok, s ezek hatása sokszor lényegesen 
szélesebb, mint amennyi a társadalmi alap természetéből mechanikusan következnék. 

2. A társadalmi tudat fejlődése a legritkább esetben megy végbe oly módon, hogy a 
társadalmi forma megváltozásával a régitől teljesen független, azzal semmiféle történelmi 
összefüggésben nem levő új tudatformák jönnek létre. (Az ilyen „katasztrofális" változás 
csak egyes népek fejlődésében fordul elő ; az emberiség egészének gondolkodásában ilyen 
ugrás eleve lehetetlen.) A megváltozott alapnak megfelelő új tudat az esetek többségében 
a régiből fejlődik ki, a társadalom fejlődésének megfelelő módon meghaladva, de ugyanakkor 
magába foglalva a gondolkodás régi formáit. 

Ebből következik, hogy a közvetlenül megelőző korszak az irodalomtörténet minden 
egyes periódusát igen nagy mértékben determinálja, és hogy még a régen meghaladott korok
nak, irányzatoknak, műveknek is megvan a fejlődésben elfoglalt helyüktől függő történeti 
értékük, még abban az esetben is, ha konkrét hatásuk ma már alig mutatható ki. 

3. Egyes irodalmi művek nem csupán mint ilyen „történelmi előzmények" vannak 
jelen a későbbi korok kultúrájában, hanem, mint a művészi alkotások általában, megőrizhetik 
aktivitásukat az őket létrehozó társadalmi alap megszűnése vagy megváltozása után is, 
és végső fokon esztétikai értéküknek megfelelő mértékben a nemzeti, szerencsés esetben az 
egyetemes emberi kultúra eleven részei lehetnek a későbbi korokban is. 
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Az esztétikai érték természetesen nem az egyedüli meghatározója művek, vagy belőlük 
levonható irodalmi elvek, alkotási módszerek továbbélésének. Különösen hangsúlyozandó ez a 
r-égi magyar irodalom esetében, ahol sajnos, eléggé korlátozott azoknak az alkotásoknak a 
száma, amelyek a legmagasabb szinten, adequát módon rögzítenék a maguk korát. Az eszté
tikai érték mellett nagy súllyal esik latba az írói szándékban, az alkotók emberi és politikai 
magatartásában megnyilvánuló erkölcsi érték, melynek a megfelelő művészi kifejezés nem 
feltétlenül velejárója, de amely a megformálás feltűnő gyengeségei ellenére számos alkotásnak 
vagy életműnek vitathatatlanul előkelő helyet biztosít kulturális örökségünkben. (Az esetleges 
félreértések elkerülése érdekében hangsúlyozzuk : az esztétikai és erkölcsi érték fogalmát 
dialektikusan és társadalmilag meghatározottnak fogjuk fel.) 

Az irodalmi hagyomány továbbélésének konkrét formáit, amelyeken keresztül az 
előbb jelzett esztétikai és erkölcsi értékelési szempontok is érvényesülnek, közvetlenül, azonos 
társadalmi-politikai problémák több korszakon keresztül fennmaradó vagy újra előtérbe 
kerülő aktualitása, valamint bizonyos, többé-kevésbé jogosult történelmi analógiák hatá
rozzák meg. így akár hosszú ideig elfelejtett művek, sőt korszakok hatása újra aktivizálód-
hátik, ha a társadalom fejlődése során egy későbbi korban ismét analóg, vagy annak felfogható 
problémák kerülnek előtérbe. v 

4. Az irodalmi alkotás közvetlen anyaga a nyelv. A nyelvi jellegű kifejező eszközök 
és formák (irodalmi nyelv, stílus, versformák) fejlődése szintén társadalmilag meghatározott, 
de más módon, mint általában a felépítményé. így bizonyos nyelvi formai jelenségek hagyo
mányformáló ereje függetlenné válhatik az őket viselő művek tartalmától, társadalmi ten
denciájától. 

II. 

Mielőtt a hagyomány és megújulás viszonyát a régi magyar irodalom egyes nagyobb 
szakaszaiban részletes vizsgálódás tárgyává tennők, még egy fogalom tisztázására van szük
ségünk : mit értünk a magyar történelem feudális periódusában az irodalom fogalmán ? 

Irodalomtörténetírásunk gyakorlata,— oly érteleniben, hogy mivel foglalkoztak az 
irodalomtörténészek, illetve mivel való foglalkozást éreztek feladatuknak — e kérdésre már 
a polgári korszakban eléggé egyértelmű választ adott, s a válasz helyességét a marxista 
irodalomtörténetírásnak sincs oka kétségbevonni. A társadalmi tudatformák mai differen
ciáltsága a polgári társadalom kifejlődése nyomán jött létre, így a mai irodalom-fogalom 
visszavetítése egy olyan korba, amikor e fejlődés még meg sem indult, vagy csak igen primitív 
stádiumban volt, súlyos hiba volna. A feudális társadalom kialakulásának időpontjában 
még joggal az irodalomhoz számíthatjuk a társadalmi tudat minden nyelvi formában rögzített 
megnyilvánulását. 

E meghatározás bizonyos fokig magyarázatra szorul. Az irodalom nyelvi formákhoz 
kötöttsége természetes és, magától értetődő. Definíciónkban mégis hangsúlyoznunk kellett, 
mivel a polgári irodalomtudomány egyes kiváló képviselői —• pl. Horváth János — vélemé
nyünk szerint túlságosan merev határvonalat vontak a mai értelemben vett irodalom írásos 
és szóbeli hagyomány útján rögzített előzményei közé. Az írásos hagyományozódás a nyelvi 
formákban rögzített társadalmi tudat hagyományozódásának csak egyik — a jelenkor felé 
haladva kétségtelenül mindinkább uralkodóvá váló, de a feudalizmusban még korántsem 
kizárólagos — módja. 

Az írásbeliség és szóbeliség viszonyának részletes tárgyalására ebben az összefüggésben 
nem kívánunk kitérni, csupán azt akarjuk hangsúlyozni, hogy az írásbeliséget a régiségben 
nem tekinthetjük az irodalom-fogalom meghatározó kritériumának, ezzel szemben a nyelvi 
megformáltság az írott irodalomra és a szóbeli költészetre, s a kettő között határesetet képező 
formákra („közköltészet") egyaránt természetesen jellemző. 
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Ugyanazon elveknek az alapján, amelyek segítségével az irodalom fogalmát kiterjesz
tettük a szóbeli költészetre, különbséget kell tennünk az irodalom mint a társadalmi tudat 
egy speciális megnyilvánulása, és a szélesebb értelemben vett írásbeliség között. 

Az irodalom fogalmának minden korban nélkülözhetetlen kritériuma, annak az alkotó 
és a közönség viszonyában realizálódó társadalmi jellege. Mindazok az írott szövegek, ame
lyeknek jellege e viszony lehetőségét kizárja, kezdettől fogva csak az írásbeliség, de nem az 
irodalom emlékei. 

Nyelvi megformáltságról, nyelvi formában való rögzítettségről beszéltünk a meg
előzőkben. Véleményünk szerint e megformálásra, és ezen keresztül a forma és tartalom 
bizonyos rögzítésére irányuló tendencia különbözteti meg in statu nascendi az irodalmat 
a társadalmi tudat minden egyéb, szintén nyelvi kifejezésre jutó megnyilvánulásától (ameny-
nyiben e megformáltság és rögzítettség az alkotó és a közönség irodalmi viszonyának elő
feltétele). 

A formában rögzítés feltételei természetesen sok tekintetben külöbözők a szóbeli s az 
írásbeli terjedés, hagyományozódás esetén. A szóbeliség nem nélkülözhet bizonyos elsődle
gesen mnemotechnikai elemeket (stereotip fordulatok, versformák, mesemenetek). Ugyanezen 
okból tipikusan jellemző a szóbeli költészetre a dallam és a szöveg szoros kapcsolata. 

A szóbeli alkotás változatlan fennmaradása, terjedése mindezek ellenére térben és 
időben erősen korlátozott, a folyamatosan megmaradó aktualitáshoz kötött. Az írásbeliség 
az irodalmi alkotás lényegét jelentő rögzítés követelményeit sokkal jobban biztosítja, és 
függetlenné teszi az alkotót a szóbeliség számos kötöttségétől. Ugyanakkor a szóbeli költészet 
sok formai eleme éppen az írott irodalomban éri el legteljesebb kibontakozását, válik bizonyos 
esztétikai tartalmak nélkülözhetetlen hordozójává (vers !). 

^ Az írásbeliség e lehetőségei azonban csak igen lassan éreztetik hatásukat, így az írott 
irodalmak kezdeti periódusaikban formáikat, alkotási módszereiket még a szóbeliségből 
merítik. Ennek egyik legszembetűnőbb következménye minden primitív irodalomban, így 
a régi magyarban is, a verses műfajok döntő túlsúlya, s az énekelt vers hosszú fennmaradása. 
De a szóbeliségbe nyúlnak a legkorábban megjelenő prózai műfajok gyökerei is, melyek 
közül a hazai irodalomban is az elsők közé tartoznak a mítosz-monda-legenda-mese minden 
tartalmi különbségük ellenére sok közös formai sajátságot mutató műfajai. 

Az írott és szóbeli költészet most jellemzett viszonya a magyar irodalomban termé" 
szetesen nem tud tisztán és korlátlanul érvényesülni, annak következtében, hogy az írott 
magyar irodalom nem a korábbi hazai szóbeliségből bontakozik ki, hanem a már kifejlett 
nyugati keresztény kultúra kész eredményeinek átplántálása útján jön létre. 

Az irodalom mint a társadalmi tudat minden nyelvi formában rögzített megnyilvánu
lása, természetesen számos ma már egymástól teljesen elkülönült társadalmi tudatforma 
(filozófia, teológia, különböző társadalmi és történeti, sőt természettudományok, jog stb.) 
csíráit magában foglalja. A különböző tudatformák differenciálódása a magyar irodalom 
egész régi korszakán keresztül végig kísérhető igen bonyolult folyamat, melynek eredménye
ként az irodalmi régiség korának lezáródása körüli időben kezd csak nagy vonásokban kibon- • 
takozni a mai értelemben vett szépirodalom, mint a valóság nyelvi formákban való művészi 
tükrözésének speciális tudatformája. 

Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a tükrözésnek a szépirodalomra oly jellemző 
speciális formája a régi irodalomból hiányzik. Éppen ellenkezőleg, a régi irodalom fogalmá
nak komplex voltát az okozza, hogy a művészi megismerés a fejlődés során időben általá
ban megelőzi a fogalmi megismerést, s a feudalizmus kora irodalmának igen sok műfajában 
(történetírás, filozófia, vallásos és politikai vitairodalom, különböző agitatív és didak
tikus műfajok) a valóság megközelítésének művészi és egyéb formái szinte felbont
hatatlan egységben vannak jelen. 

418 



A régiség egyes irodalmi irányzatai szinte sohasem csak irodalmi irányzatok, hanem 
többnyire egybeesnek olyan nagy ideológiai áramlatokkal, amelyek a kultúra minden (vagy 
igen sok) területét érintik, s megértésük így csupán az ad ott "áramlat teljes (szépirodalmi és 
nem szépirodalmi jellegű) hagyatékának feltárása útján válik lehetségessé. 

Az egyes ideológiai áramlatok konkrét történelmi tartalmuknak megfelelően a tükrözés 
különböző formáit más-más mértékben veszik igénybe. Más tehát a szépirodalom, filozófia, 
teológia, képzőművészet, zene stb. szerepe, jelentősége a középkori kereszténységben, a 
reneszánszban, a reformációban és ellenreformációban STD. 

Az egyes tudatformák differenciálódása (tehát a mi esetünkben a szépirodalom elkülö
nülése a társadalmi tudat egyéb nyelvi formában rögzített megnyilvánulásától) és fejlődése, 
tökéletesedése éppen ezeknek a szellemi, ideológiai áramlatoknak a társadalom fejlődése, 
tehát az osztályharc menete által meghatározott fejlődésén, harcán keresztül valósul meg. 

Fontos aspektusa az irodalom fejlődésének a nyelvi kifejezőeszközök (irodalmi nyelv, 
stílus stb.) fejlődése. Ennek megismerése sem lehetséges a művészi tükrözés speciális jegyeit 
nem, vagy csak alig mutató jelenségek figyelembevétele nélkül. 

A szépirodalom és az egyéb tudatformák külcsönhatása a- forma és tartalom egész 
területén természetesen minden kor irodalmának sajátja, de a régi irodalomban a társadalmi 
tudat differenciálatlanabb volta miatt sokkal szembetűnőbb, sokkal erősebben meghatározza 
az irodalomtörténetírás tárgyát és módszerét, mint a későbbi korokban. 

III. 

Irodalmunk régi korszaka, mint már több ízben hangsúlyoztuk, történelmünk feudális 
periódusával esik egybe. A feudalizmust megelőző barbár törzsi-nemzetségi társadalomnak 
írott irodalma valószínűleg nem volt. E kor szóbeli költészetéről az emlékek gyér száma, kései 
és töredékes volta miatt, csak igen vázlatos és bizonytalan ismeretekkel rendelkezünk, így a 
magyar irodalomtörténetet mint egy speciális tudatforma legalábbis nagy vonásaiban rekons
truálható folyamatos fejlődésének történetét a feudális társadalom kialakulásával, a magyar 
állam megalapítása körüli időben kell elkezdenünk. 

A magyar államalapítás a feudális fejlődésnek a hazai társadalomban már nyilván 
meglevő elemeire támaszkodva, lényegében idegen, nyugat-európai példák segítségével 
történt meg. Az európai feudalizmus nélkülözhetetlen támasza volt a keresztény egyház, 
melynek nálunk Szent István idejében nyugati, latin szertartású változata honosodott meg. 

A vallásos ideológia ettől kezdve egészen a XVIII. századig megőrizte szinte kizárólagos 
uralmát vagy legalábbis döntő szerepét. 

Régi irodalmunk fejlődésének egyik fontos mutatója á továbbiakban éppen az a 
folyamat, amelynek során — lényegében a kapitalista termelési mód elemeinek a feudaliz
muson belüli felhalmozódásával párhuzamosan — a vallásos ideológia mindinkább világi 
tartalmakkal telítődik, illetve fokozatosan átengedi helyét világi jellegű ideológiáknak. 

A feudalizmus kialakításával a magyar társadalom struktúrája ugrásszerűen, forra
dalmian megváltozott. Az új alapnak megfelelő új tudat — történelmünkben először és utoljára 
— nem a régiből, a hazai előzményekből fejlődött ki, harjem a nyugaton már kialakult egyházi 
ideológia kész formáinak átvétele utján jött létre. Az új feudális, keresztény kultúra meg
honosítása a törzsi-nemzetségi társadalom ideológiája ellen folytatott kegyetlen harc árán 
sikerülhetett csak. 

A papi réteg monopóliumát képező, és kizárólag latin nyelvű egyházi kultúra termé
szetesen nem válhatott azonnal az egész nép, de még csak az egész uralkodó osztály saját
jává sem. így az egyház minden igyekezete ellenére, a megelőző kor szóbeli költészete, bár 
fokozatosan módosulva, közeledve az uralkodó keresztény ideológiához, tovább élt ;• a papság 
ellenszenve csak azt tehette lehetetlenné (bár azt sem teljesen !), hogy írásban is megörökítsék. 
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A korai feudalizmus kultúrájának e kettősségét hiba lenne a lenini kettős kultúra 
fogalmával azonosítanunk. Egyrészt a haladást, legalábbis a fejlődés kezdeti periódusában, 
nem a szóbeli költészet, hanem az uralkodó osztályhoz tartozó papi réteg írásbelisége kép
viselte ; másrészt a szóbeli hagyomány korántsem minősíthető egyértelműen „népkultúra"- * 
nak, hiszen az írástudatlan világi feudálisok műveltségének is csak ez lehetett az egyetlen 
formája. 

A továbbiakban figyelmünket az írott irodalomra fogjuk koncentrálni, amely az 
államalapításkor meghonosított latin nyelvű papi írásbeliséggel kezdődik, de ugyanakkor 
hangsúlyozni kívánjuk, hogy az írott irodalom és a szóbeli kultúra között — amely abban 
a mértékben, ahogy a „magasabb" műveltség megszűnik papi privilégium lenni, s mind
jobban áthatja az uralkodó osztály egészét, egyre inkább paraszti, „népkultúrává" válik 
— mindenkor megvan a kölcsönhatás, mely majd az irodalmi régiség periódusának lezáródása 
után a polgári nemzettéválás korában fog különös jelentőséget nyerni (irodalmi népiesség). 

A feudális társadalomra jellemző primitív — és ezért merev — munkamegosztás 
a kulturális életben is tükröződik. Az írásbeliségnek, s a feudalizmus hivatalos ideológiájának 
hordozója, továbbmunkálója r̂ em az egész uralkodó osztály, hanem, mint már jeleztük, 
annak csupán egy szűkebb, zárt rétege, a klérus. De hasonló a helyzet a szóbeli kultúra terü
letén is. A hivatásos énekmondók rendje, ha megközelítően sem olyan zárt egység, mint a 
klérus, mégis eléggé élesen elkülönül a nép többi rétegétől. 

E merev kaszt-szerű csoportok fellazulása, végső soron feloldódása a társadalom alap
vető osztályaiban (és ugyanakkor koncentrálódása az értelmiségi rétegben) a modern, tehát 
polgári jellegű osztály viszonyok kialakulásának egyik tünete, bár — hangsúlyoznunk kell 
— korántsem mechanikus függvénye. 

A feudalizmus korát helytelen volna egységesnek és változatlannak tekintenünk. 
A magyar társadalom az alatt a 8 évszázad alatt, melyet egységesen mint a feudalizmus 
korát jellemeztük, az éppen hogy felbomlott ősközösségi társadalomtól az éppen kialakuló 
kapitalizmusig, a fejlődés hatalmas útját járta be. E hosszú fejlődési folyamat eleje és vég
pontja között, ha vannak is közös vonások, amelyek alapján az egész korszakot egy társadalom
történeti periódusként jellemezhetjük, a különbségek szinte lemérhetetlenek. 

Az irodalmi régiség korát ennek megfelelően szintén csak viszonylag .tekinthetjük 
egységesnek; ezen belül számos, egymástól lényeges vonásokban különböző alperiódust kell 
megkülönböztetnünk. 

A periodizáció igen bonyolult problematikáját most nem kívánjuk behatóbb vizsgálat 
tárgyává tenni. Az egyes konkrét alperiódusok határainak pontos megvonására, illetve az 
irodalomtörténetírás gyakorlatában úgyis meglevő periódushatárok jogos voltának indok
lására vagy cáfolására tehát nem vállalkozunk. Csupán a periodizáció olyan problémáira 
szeretnők felhívni a figyelmet, amelyek a hagyomány és megújulás problematikájával köz
vetlen Összefüggésben vannak. (Közvetve persze a periodizóció minden kérdése összefügg az 
általunk vizsgált problémákkal!) 

Az irodalom fejlődésében az osztályharc tükröződik. Az osztályharc során természet
szerűleg maguk a harcban álló osztályok is fejlődnek. Az irodalom tehát egyszerre tükrözi 
az antagonisztikus osztályellentéteket, s az egyes társadalmi osztályokon belül a fejlődés 
alacsonyabb vagy magasabb színvonalán álló típusok, rétegek ellentéteit. 

A régi irodalom periodizációja — mivel az alapvető ellentét az egész korszakon keresztül 
lényegében ugyanaz marad — éppen e -másodlagos ellentétekre kell hogy támaszkodjék. 

A társadalom mozgására a feudalizmus korában általában jellemző — és e törvény
szerűség különös hangsúlyt kap a sajátos kelet-európai viszonyok között —, hogy a fejlődés 
az alapvető társadalmi ellentét (tehát a földesúr és a jobbágy ellentéte) által meghatározott 
módon, de nem annak közvetlen megoldása felé irányul. A kapitalizmus tehát általában nem 
úgy jön létre, hogy a kizsákmányolt jobbágyság legyőzi a nemességet és így megszünteti 
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a feudalizmust (bár ez a tendencia is mindenütt tagadhatatlanul jelen van), hanem úgy, 
hogy a két primer ellentétes osztályon kívül létrejön egy harmadik, a polgárság, és ez győzi le 
a nemességet, átalakítva a kizsákmányolás feudális formáit annak kapitalista formáivá. 

A polgárság e harcában a feudális rend megdöntéséért szövetkezik a parasztsággal, 
de ugyanakkor a parasztság kisajátításában, bérmunkássá tételében a nemességre is támasz
kodik. (Innen a kompromisszum számtalan formája a burzsoázia és a nemesség között, a 
harc minden nem kifejezetten forradalmi periódusában.) 

Kelet-Európában, ahol megfelelő erős polgárság nem tudott kialakulni, ez a képlet 
úgy módosul, hogy a kapitalista termelési mód elemeinek a feudalizmuson belüli lassú felhal
mozódása során maga a feudális uralkodó osztály, illetve annak egy része alakul át kapitalista 
jellegű osztállyá, veszi át a burzsoázia funkcióját a feudalizmus megszüntetésében. 

Az irodalom fejlődésének menete nagyjából követi a társadalom fejlődésének most 
vázolt menetét. A régi magyar irodalom története ennek megfelelően két nagy periódusra 
osztható. Az első a feudális rend kialakulásának és megszilárdulásának periódusa, mely az 
államalapítástól a Hunyadiak centralizációs kísérletéig terjed. A második, időben valamivel 
rövidebb, de lényegesen gazdagabb irodalmi hagyatékkal rendelkező nagy periódus a Hunya
diak centralizációs kísérletétől a polgári forradalom közvetlen előkészítéséig, a reneszánsztól 
a felvilágosodás ideológiájának megjelenéséig nyúlik. A második periódust éppen a kapitalista 
termelési mód elemeinek a feudalizmuson belüli lassú felhalmozódása jellemzi. 

IV. 

Egyetlen nép fejlődése sem képzelhető el elszigetelten, a körülötte élő, vele kapcsolatban 
levő népek fejlődésétől függetlenül. j 

A földrajzi egymás mellett élés — az egymás mellett élő társadalmak fejlettségének 
megfelelő formákban — szükségszerűen gazdasági, politikai és szellemi kapcsolatokat hoz 
létre, s e kapcsolatok nagy mértékben befolyásolják (jellegüknek megfelelően siettetik vagy 
hátráltatják) az adott nép fejlődését. ' 

E folyamat eredményeként az egymás mellett élő népek társadalmi berendezkedése 
és kultúrája is nagy mértékben egymáshoz hasonul. így jönnek létre az egyes nagyobb kultúr
körök (ilyen pl. a feudalizmusban a nyugat-európai és a bizánci kereszténységé, a mohame
dánizmusé stb.). 

E kultúrkörök szerepét a polgári tudomány idealista beállítottsága és soviniszta szem
pontjai miatt nagy mértékben eltúlozta és eltorzította, az örök európai, keleti stb. „szellem" 
megnyilvánulásainak fogva fel azokat, és valamely kultúrkörhöz való tartozás tényéből 
következtetéseket vonva le az adott nemzet alacsonyabb- vagy magasabbrendűségéről stb. 

Létüket és jelentőségüket emiatt tagadni helytelen volna. Feladatunk éppen az, hogy 
kialakulásuk és felbomlásuk törvényszerűségeit, és szerepüket az egyes nemzeti kultúrák 
fejlődésében a történelmi materializmus módszerei segítségével helyes megvilágításba 
helyezzük. 

Az általunk vizsgált korszak viszonylag zárt kultúrkörei a feudális társadalmi rend 
talaján jöttek létre, annak alapján, hogy bizonyos, egymással többé-kevésbé szoros gazdasági 
és politikai kapcsolatban álló népek szükségszerűen a feudalizmus fejlődésének hasonló 
útjára léptek. 

Feudális jellegükből következik, hogy mindegyiküknek megvan a maga saját vallásos 
ideológiája, amelynek nevével az imént jellemeztük őket, s mindaddig, amig az ideológia 
alapvető formája a vallásos, kultúrájuk fejlődése egymástól élesen elkülönülő utakon történik. 

A további fejlődés során egyre élesebben elkülönülnek egymástól az egyes kultúr
körökön belül a sajátos nemzeti kultúrák, s ugyanakkor — a kapitalista világpiac kialaku-
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lásával és a vallásos ideológia háttérbe szorulásával párhuzamosan — maguk az egyes kultúr
körök egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre inkább egymásba olyadnak. 

Valamely kultúrkörhöz való tartozás természetesen nemcsak a fejlődés pillanatnyi 
állapotának jellemzője, hanem nagy mértékben meghatározza a fejlődés további menetét is. 

E szempontból a következő tényezőket kell hangsúlyoznunk : 
1. Ha egy népnek valamely kultúrkörhöz való tartozása már megszilárdult, ez elősegíti 

további kapcsolatainak fejlődését e körön belül, ugyanakkor gátolja — bár soha nem akadá
lyozza meg teljesen — hasonló kapcsolatok létrejöttét más kultúrkörökbe tartozó népekkel. 

2. Az adott kultúrkörön belül, a fejlettebb népek eredményei serkentőenvhatnak az 
elmaradottabbakra, azáltal, hogy lehetővé teszik bizonyos, még csak csírájukban meglevő 
új jelenségek tudatosodását s így gyorsabb kibontakozását. 

3. E kapcsolatok a kulturális hagyománykincs egy részének kicserélődését, közössé 
válását is jelentik (így válik pl. a magyarság a klasszikus ókor hagyományainak is örökösévé 
már a feudalizmus korában), s ezáltal a kapitalizmus korában kialakuló világkultúra (világ
irodalom stb.) előkészítői. 

Régi irodalmunk fejlődését a fent elmondottak értelmében erősen determinálja a 
magyarság helyzete abban a nyugati keresztény kultúrkörben, amelybe az államalapítással 
beilleszkedett. 

A magyar középkor irodalmi hagyatéka viszonylag szegényes. Ennek oka nem általában 
a feudális ideológiában keresendő — más országokban a feudális (egyházi) ideológia alapján 
is jöttek létre örökbecsű, tehát a maguk korát adequát módon tükröző alkotások, addig, 
amíg ez az ideológia megfelelt a társadalmi alap fejlettségének —, hanem a feudalizmus 
fejlődésének hazai sajátosságaiban, illetve -a magyar feudalizmusnak a fejlettebb nyugat
európai országokhoz fűződő — e sajátosságok által meghatározott — viszonyában. 

Az államalapítás első évszázadaiban a magyarországi klérus, ugyanakkor, amikor 
minden erejével elfojtani igyekezett a még pogánykori tartalmakkal telített, tehát az új 
társadalmi rend számára veszélyes szóbeli kultúra megnyilvánulásait, megelégedhetett az 
egyházi» ideológia legegyszerűbb, legáltalánosabb — ezért mindenhol, ahol a nyugati típusú 
feudalizmus meghonosodott, érvényes, de ugyanezeri okból a legkevesebb művészi értéket 
jelentő — eredményeinek passzív átvételével. 

A magyar feudalizmus viszonylag kései kialakulásával, s ebből következő primitívebb 
jellegével függ össze az is, hogy az uralkodó osztály világi jellegű kultúrája (lovagi kultúra) 
szinte teljesen hiányzik. Magyar trubadúrok, minnesängerek aligha voltak, csak a lovag
regény műfajának hazai — feltehetően eléggé szűk körökre szorítkozó — elterjedéséről 
vannak megbízhatónak tekinthető értesüléseink. Mire e műfajok kialakulására, illetve meg-
gyökeresedésére sor kerülhetett volna, a fejlődés nyilván már túlhaladt rajtuk, a reneszánsz 
kultúra viszonylag korán megjelenő formáival szemben aktualitásukat vesztették. 

V. 

A magyar középkor viszonylag legjelentősebb alkotásai a nemzeti problematika első 
jelentkezéseihez kapcsolódnak (krónikák, magyar szentek legendái stb.). 

Megszoktuk, hogy a nemzet fogalmát a polgári nemzetével azonosítsuk, holott a legtöbb 
nemzet kialakulásának gyökerei (mint nemzetnek is, nemcsak mint etnikai egységnek !) 
mélyen visszanyúlnak a feudalizmus korába. 

A nemzetek kialakulásának folyamatát Engels-a következőkben jellemzi: „Miután 
a nyelvcsoportok már elhatárolódtak . . . természetes, hogy adott alapjai lettek az állam
alakításnak, s hogy a nemzetiségek kezdtek nemzetekké fejlődni. Hogy milyen hatalmas volt 
ez az elem már a IX. században, azt mutatja a lotharingiai keverékállam gyors összeomlása. 
Habár a nyelv- és országhatárok az egész középkoron át eléggé távol estek egymástól, de 
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mégis minden nemzetiséget — talán Itáliát kivéve — egy nagy önálló állam képviselt Európá
ban, és a mind világosabban és tudatosabban fellépő törekvés nemzeti államok létesítésére 
— a haladás egyik leglényegesebb rugója a középkorban." (Kiemelések tőlem. P. A.) 

Ugyanakkor, amikor hangsúlyozzuk, hogy a nemzettéválás- folyamata a legtöbb 
európai nép esetében már a feudalizmus igen korai szakaszában megindult, természetesen 
azzal is tisztában kell lennünk, hogy a feudális és a polgári nemzetfogalom között lényeges 
minőségi különbségek vannak. 

E különbségek közül most csak néhányat szeretnénk megemlíteni: 
1. A polgári nemzet törvényszerűen mindenütt kialakul, ahol a kapitalista fejlődés 

egy nagyobb összefüggő etnikai egységet talál, mely az egységes nemzeti piac alapjává válhatik. 
A feudális nemzet kialakulása sokkal esetlegesebb. Feltétlenül valamely nagyobb 

etnikai egységre támaszkodik, de nem minden ilyen etnikai egység tud már a feudalizmusban 
nemzetté válni. A nemzeti törekvések megszilárdulása nagy mértékben függ az önálló állam 
kialakítására irányuló tendenciák sikerétől. Ha ezek valamely okból meghiúsulnak, maguk 
az őket éltrehozó nemzeti törekvések is hosszú időre szinte teljesen eltűnhetnek, s az adott 
nemzetiség uralkodó osztálya teljes mértékben azonosulhat az államalkotó nemzet uralkodó 
osztályával. így a magyarországi nemzetiségek közül a középkorban a magyaron kívül csak 
a horvátok körében tud valamiféle önálló nemzeti tudat megszilárdulni. 

2. A polgári nemzet az adott etnikai egységen belül a társadalom valamennyi osztályát 
magában foglalja (hiszen a nemzeti burzsoázia éppen a kizsákmányolók és kizsákmányoltak 
e virtuális egysége segítségével tudja a maga uralmát biztosítani). 

A feudális nemzet fogalma viszont csak az adott állam (melynek, mint láttuk, többnyire 
valamely etnikai egység az alapja, de területén helyet foglalhatnak más etnikai egységek is) 
privilegizált osztályaira vonatkozik — mivel az osztályellentétek a feudalizmusban- sokkal 
kevésbé leplezettek, mint a kapitalizmusban —, többnyire tekintet nélkül az etnikai hova
tartozásra. Tehát pl. a szlovák nemes „a szent korona tagja", része a magyar feudális nem
zetnek, de a magyar jobbágy nem. 

A feudális nemzet-fogalom Magyarországon, mint erre több ízben is utaltunk, már a 
középkorban (a reneszánszt megelőző periódusban) kialakult, és lényegében azonos, bár 
igen sok szempontból megváltozó formában uralkodó maradt egészen a felvilágosodás 
ideológiájának megjelenéséig. t 

A nemzeti ideológia fejlődését röviden a következőkben vázolhatjuk: 
Kialakulása természetszerűen a királyi udvarban indult meg, hiszen a nemzeti törek

vések először éppen a királyság politikájában realizálódtak. 
Mohács után, amikor az idegen és hatalmát főleg Magyarországon kívüli birtokaira 

alapozó dinasztia uralma állandósult, a nemzeti öntudat már elég erős volt a nemesség leg
nagyobb részében arra, hogy ezt királyával szemben is fenntartsa, sőt erősítse. (Ebben persze 
a független erdélyi állam kialakulása is segítette. A speciális erdélyi öntudat szerepéről itt 
most nem szólunk, bár az is részletes vizsgálódást érdemel.) 

A XVI. században *az árutermelés előrehaladott volta következtében világszerte meg
jelenik a gyarmati kizsákmányolás. Ez Ausztria felől a magyarságot is veszélyeztette, s már 
azt megelőzően megjelent határainkon a barbár török invázió veszélye is, mely a termelő
erők elpusztításával az egész addig kialakult nyugati típusú, a mohamedán feudalizmusnál 
lényegesen fejlettebb társadalmi rendjének lerombolásával fenyegette népünket. Magyar
ország népei a feudális nemzet keretében vették fel először a harcot e két ellenség ellen. 

E harc során a nemzeti problematika a XVI. századtól kezdve központi helyet kap 
irodalmunkban. 

E fejlődést elősegíti az is, hogy a vallásos ideológia kozmopolita elemei a reformációval 
erősen háttérbe szorulnak, sőt a vallásos (protestáns) ideológia a XVII. század végéig nemzeti 
tartalmak elsőrendű hordozójává válik. 
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Az osztrák gyarmatosítás! törekvések a polgári nemzettéválást objektíve hátráltatják, 
amennyiben hátráltatják az ország gazdasági fejlődését, és hátráltatják az ideológia eszkö
zeivel is (ellenreformáció, barokk). 

A polgári nemzettéválás előfeltételeit a gyarmatosítás ellen irányuló, egyelőre még 
feudális, rendi nemzeti mozgalmak igyekeznek megteremteni, s a polgári nemzeti ideológia 
első elemei is e mozgalmak körében bukkannak fel. 

A török hódítás hatása nemzeti ideológiánk fejlődésére sokkal egyneműbb, mivel a 
török hódítók és a magyarság között számottevő művelődési kapcsolatok nem jöttek létre 
(más kultúrkör !). Itt főként a következő tényezőket kell figyelembe venni: 1. A magyarság 
törökellenes harcának világpolitikai jelentősége fokozta a magyar feudális nemzet öntudatát. 
(„Európa védőbástyája") — 2. A török hódítás elleni sikeres ellenállás előfeltétele a nemzeti 
egység megvalósítása lévén, e harc követelményei elősegítették az egység szükségességének 
tudatosodását, de ugyanakkor az ország központi területeinek török megszállása hosszú 
időre megakadályozta annak gyakorlati megvalósítását, s megkönnyítette az osztrák gyar
matosító törekvés győzelmét. 

VI. 

A nemzeti ideológia kialakulásának problémái már át is vezetnek minket a magyar 
feudalizmus történetének a reneszánsszal kezdődő második fő periódusába. E periódusnak 
azokkal a problémáival, amelyek az irodalom fejlődését is jelentősebb mértékben befolyá
solták, egy kissé részletesebben kívánunk foglalkozni, mivel e korszak hellyel-közzel már 
klasszikus értékeket is felmutató irodalmának története jelenti a felvilágosodással kezdődő 
modern magyar irodalom közvetlen előtörténetét. 

A reneszánsszal kezdődő periódus politikai történelmének főtendenciáját Nyugat-
Európában Engels a következőkben jellemzi: „A városi polgárokra támaszkodó királyság 
megtörte a feudális nemesség hatalmát és megalapította a nagy, lényegükben nemzeti jellegű 
monarchiákat, amelyekben a modern európai nemzetek és a modern polgári társadalom 
kifejlődhettek." Közismert, hogy e fejlődés Kelet-Európában lényegesen más feltételek 
között zajlott le. 

A városi polgárság csírái itt is kialakultak már a középkorban, de ez a polgárság a 
XVI—XVII. században mutatott tiszteletre méltó kulturális teljesítményei ellenére sohasem 
tudott a nemzeti fejlődés vezető elemévé válni. 

A mezőgazdasági termelés az iparival, a falu a várossal szemben hazánkban — ugyan
úgy, mint Kelet-Európa legtöbb országában — egészen a XIX. század második feléig meg
őrizte vezető szerepét, s e tény irodalmunk fejlődésében szinte napjainkig érezteti hatását. 

A centralizált, nemzeti jellegű monarchia kialakulását a török és német invázió veszélye 
Magyarországon nagy mértékben siettette, s é formáció létrehozására a XV. században, 
tehát a legfejlettebb nyugat-európai országokkal majdnem egyidőben, Hunyadi János és 
Mátyás politikájában megtörténtek az első kísérletek. E korai centralizációs kísérletek osztály
bázisa azonban lényegesen különbözött a nyugatitól. A polgárság fejletlen volta miatt a XV. 
századi centralizált magyar állam csak igen korlátozott mértékben támaszkodhatott a váro
sokra, s így legfőbb bázisát a köznemesség alkotta, s vezérkarában jelentős szerepük volt 
a klérus államhivatalnoki funkciót betöltő elemeinek. 

A XV. századi centralizált magyar állam most vázölt osztálybázisa lényegében még 
középkori jellegű. A feudális tartományurak hatalmi túlsúlyával szemben a kisebb nemesség 
egész Európában és az egész középlcorban mindig a királyságnál keresett menedéket, s ugyanígy 
középkori eredetű az egyházi rend szerepe a magasabb képzettséget igénylő állami funk
ciókban. 
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A XV. századi magyar centralizációs kísérlet osztálybázisáriak e középkori jellege 
egyben annak labilis voltát is érthetővé teszi. A köznemesség mint rend, az, erős központi 
hatalom híve, egyénenként azonban az egyes köznemesek a feudális oligarchák familiárisaiként 
tudják csak fenntartani magukat, s vezetőiknek egyéni ambíciója, hogy maguk is ilyen 
oligarchákká váljanak. Ugyanígy kétarcú a centralizációt támogató magasabb klérus is. 
Mint állami hivatalnokok a centralizáció hívei, mint hatalmas főpapi birtokok haszonélvezői 
részei az ezzel szembenálló főúri osztálynak. (Kitűnő példa minderre Janus Pannonius és 
Werbőczi életrajza.) 

A Hunyadiak centralizációs kísérletének most vázolt középkori jellege teszi érthetővé, 
hogy ideológiájának és művészetének alapszínezete még szintén középkori eredetű, függetlenül 
attól, hogy a centralizációt támogató vagy ellenző rétegek kifejezője (lásd pl. Thuróczi króni
káját vagy Temesvári Pelbárt műveit, de ugyanígy a kor gótikus képzőművészetét is). Ugyan
akkor azonban azt tapasztaljuk, hogy ennek az ideológiának és művészetnek van egy maga
sabb rétege is, amelyet a kor legmodernebb, lényegében rnár teljesen-polgári fogantatású 
kulturális áramlatának, a reneszánsznak tartalmi és formai jellemvonásai határoznak meg. 

A külföldi eredetű ideológiai áramlatok, mint már hangsúlyoztuk, meggyorsíthatják 
bizonyos jelenségek tudatosodását és ezáltal megerősödését, de csak abban az esetben, ha 
ezek a jelenségek legalábbis csírájukban az adott nép társadalmában már megtalálhatók. 

Ha a XV. század második felének legfejlettebb olasz városállamai és az egykorú 
Magyarország társadalmi és gazdasági struktúrájának közös, újszerű elemeit keressük, ezt 
csak az árutermelés és pénzgazdálkodás nálunk is fokozódó szerepében találhatjuk meg. 
Az árutermelés és különösen a pénzgazdálkodás első kristályosodási pontjai a városok mellett 
Nyugat-Európában is az egyházi nagybirtok és a királyi udvar. Magyarországon a városok 
primitívebb volta miatt — legalábbis az irodalom fejlődése szempontjából — még csak az 
utóbbi kettő jöhet számításba. (Gazdaságtörténeti szempontból feltétlenül nagy szerepe van 
a paraszti és köznemesi árutermelésnek, a városoknak stb., de ezek a tényezők még csak a 
régi formákban tudatosodnak!) 

Az új kultúra társadalmi bázisa így a XV. században még igen szűk. A gazdasági 
alap fejlődése a pénzgazdálkodás és árutermelés felé minden jel szerint még olyan gyenge, 
hogy az olasz reneszánsz serkentő példái nélkül valószínűleg nem is hozta volna még létre 
a megfelelő tudatformákat. A reneszánsz kultúra tehát először csak azok körében terjedhetett, 
akiknek, mint a legmagasabb egyházi és állami funkciók ellátóinak vagy várományosainak, 
szükségül» és módjuk volt ezzel a kultúrával annak szülőhelyén, Itáliában közvetlenül meg
ismerkedni, vagy onnan származó szakembereket alkalmazni. Ez magyarázza, hogy az új, 
legfőbb vonásait tekintve már polgári jellegű gondolkodás és művészet első jelentős kép
viselői, művelői és befogadói (mecénásai) a feudális társadalom vezető köreiből, elsősorban 
a főpapságból kerülnek ki (Vitéz János, Janus Pannonius). 

Mindebből korai reneszánsz irodalmunknak bizonyos exkluzív jellege következik, 
mely a humanista latin nyelv kizárólagos használatában jut a legvilágosabban kifejezésre. 

E viszonylag szűk köröket érintő XV. századi humanizmus mégis olyan tendenciák 
kifejezője, amelyek irodalmunk fejlődésében a következő periódusban uralkodó sze
rephez jutnak. 

Az árutermelés és pénzgazdálkodás szerepének erősödését sem a feudális anarchia 
tombolása Mátyás halála után, sem a Mohács után állandósult háborúk és idegen uralom 
nem akadályozhatta meg tartósan. 

E fejlődés a társadalom valamennyi osztályának törekvéseire rányomta bélyegét. 
A parasztság és a polgárság a feudális kötöttségek megszüntetéséért vagy legalábbis enyhí
téséért küzdve igyekezett a maga árutermelését fokozni, de ugyanerre törekedett a nemesség 
is, csakhogy éppen megfordítva, a feudális terhek növelése, a jobbágyság röghözkötése, s a 
robotmunka fokozott kizsákmányolása útján. 

i / . . 
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Az árutermelés és pénzgazdálkodás nemcsak a kapitalizmusra jellemző. Többé-kevésbé 
kiterjedt mértékben minden osztálytársadalomban megtalálható, és szerepe különösen nagy 
volt a klasszikus antik rabszolgatartó gazdálkodásban. Az árutermelés tehát kialakulhat, 
s ki is alakul a feudalizmusban is, mihelyt az túljutott legkezdetibb, barbár periódusán, 
anélkül, hogy a feudális társadalom feudális jellegét (tehát azt a tényt, hogy a kizsákmányolás 
uralkodó formája, a jobbágy parasztok kizsákmányolása gazdaságon kívüli kényszer segít
ségével) azonnal közvetlenül érintené. E feudális árutermelés kapitalista árutermeléssé s ennek 
megfelelően a feudális társadalom polgári társadalommá csak akkor alakul át, ha az, áruv á 
változtatható terméktöbblet nagyobb részét már szabad bérmunka felhasználásával állítják elő. 
A paraszti kisárutermelés és a céhes kisipar tehát ugyanúgy megfér a feudalizmus keretein 
belül, mint a jobbágy robotmunkájára alapozott árutermelő földesúri nagyüzem. 

Ugyanakkor mindkét forma — a paraszti és polgári kisárutermelés, valamint a földesúri 
nagyüzem —, az egyik közvetlenebbül, a másik közvetve, á kapitalizmus felé mutat. A termék
többlet további növelése ugyanis a paraszti-kispolgári árutermelésben rövid időn belül (mivel 
idegen munkaerőre más módon nem tehet szert), a feudális nagyüzemben jóval lassabban 
(mivel a jobbágyságnak mint ilyennek a kizsákmányolása még jóidéig, de nem akármeddig 
fokozható) csak bérmunka felhasználásával válik lehetségessé. 

A reneszánsz társadalmi tudat, mint már hangsúlyoztuk, polgári eredetű társadalmi 
tudat, de mint ilyen, a legkorábbi. Elsősorban a polgárság árutermelő mivolta jut benne 
kifejezésre. Ez végső soron, a magyarázata a szintén árutermelő antik rabszolgatartó társa
dalom ideológiájával és művészetével való nagyfokú azonosulásnak. Ugyanakkor a rene
szánsz tudatban a burzsoáziának bérmunkát (azaz nem rabszolga- vagy jobbágy munkát) 
kizsákmányoló jellege — tehát éppen az a jellemvonása, amelyik megkülönbözteti az összes 
korábbi, árutermelést is folytató társadalmi osztálytól — még teljesen háttérben marad. 
E sajátosság különben megfelel a reneszánsz polgárság helyzetének a termelésben. A polgárság 
többsége, még a legfejlettebb itáliai városokban is, elsősorban közvetlen termelő (kézműves 
kisiparos). A polgárságnak ez a még meglevő közvetlen kapcsolata a termeléssel magyarázza 
a reneszánsz embertípus sokoldalúságát, s különösen jól tapintható a kor képzőművészetének 
és kézműiparának szoros kapcsolatában. 

, A reneszánsz kultúra most vázolt vonásai lényegesen közelebb visznek a magyarországi 
humanizmus legfőbb jellemvonásainak megértéséhez. A reneszánsz ideológia, amennyiben 
a polgárság árutermelő mivoltának kifejezője, abban a mértékben hatolhat be a nemesség 
gondolkodásába, amilyen mértékben ez a társadalmi osztály maga is áttér a pénzgazdálko
dásra és az árutermelésre, függetlenül attól, hogy ennek ellenére megmarad feudális, tehát 
jobbágymunkát kizsákmányoló osztálynak. > 

A humanista műveltség magyarországi recepciója tehát egy feudális folyamat (az 
uralkodó osztály életforma-váltása, amely azonban feudális jellegét még alig érinti) tudato
sodása olyan gondolkodásformákban, amelyek eredetüket tekintve már nem feudális 
jellegűek. 

Miután röviden vázoltuk az uralkodó osztály tudatának fejlődését a reneszánsz korban, 
vizsgáljuk meg azokat az ideológiai áramlatokat, amelyekben a vele szemben álló osztályok 
(parasztság és polgárság) törekvései jutnak kifejezésre. 

Mindenekelőtt meg kell állapítanunk, hogy ugyanakkor, amikor az uralkodó osztály 
világi jellegű ideológiájának kialakulása annak legmagasabb rétegeiben már megindult, 
az alacsonyabb társadalmi osztályok törekvéséi, legalábbis az irodalom területén, még szinte 
kizárólag vallásos formában jelentkeznek. E jelenség megértéséhez a középkorvégi magyar 
társadalom néhány sajátosságát, valamint a keresztény ideológia bizonyos jellemvonásait 
kell tisztáznunk. 

A parasztság többsége még a falusi földközösségben él. Ennek megfelelően, tudata 
— már amennyire rekonstruálható, hiszen kultúrája majdnem teljesen szóbeli — való-
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színűleg szintén alig jutott még túl az ősközösségre jellemző primitív babonás, misztikus 
formákon. ^ 

így az osztályharc új követelményeinek megfelelő ideológia közvetlen befogadója is 
csak egy szűkebb rétege lehetett. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy forradalmi hely
zetekben e réteg mögé nem zárkózhatott fel az egész parasztság.) E réteg a mezővárosok 
polgársága, amely már valamennyire szabad volt, nemcsak a feudális kötöttségektől, hanem 
a faluközösség kötöttségeitől is. 

A paraszti osztályharc ideológiáját a feudalizmus korában egész Európában a városi 
polgárság szolgáltatta. E "polgárság a magyar feudalizmus teljes kibontakozása idején, a 
XIV—XV. században, már a mi társadalmunkban is jelen van, de, mint már többször hang
súlyoztuk, igen fejletlen, gyenge, s azonkívül többségében idegen nemzetiségű. Az egyszerű 
árutermelés, amit ez a polgárság folytat, teljesen beleillik a feudalizmus gazdasági rendjébe 
(bár ugyanakkor bomlasztja is azt !), s a magyarországi polgárság a középkor végén még 
csak az egyszerű árutermelés szervezeti kereteinek, a céhrendszernek kiépítésénél tart, tehát 
egy olyan szervezet megerősítésénél, amelynek majdani lerombolása után bontakozhatik ki 
csak belőle az igazi burzsoázia. 

Mindez már magában is kielégítően magyarázná, hogy a parasztság és a polgárság 
antifeudális törekvései, e lényegüket tekintve polgári törekvések (amennyiben győzelmük 
esetén közvetlenül a kapitalista társadalom kialakulására vezettek volna, míg a feudális 
nagybirtok kibontakozó árutermelése csak hosszú kerülő után torkollott ugyanide), miért 
tudatosodtak először vallásos, tehát tipikusan feudális jellegű formákban. 

Régi irodalmunk alapvető tendenciáinak még feljesebb megértése érdekében szüksé
gesnek érezzük a középkori vallásos ideológia néhány fontos sajátosságának további rövid 
elemzését. A kereszténység, mint minden olyan vallás, amely osztálytársadalmak terméke 
(buddhizmus, mohamedanizmus stb.), az uralkodó osztályok érdekében, de a kizsákmányoltak 
számára készült. A kizsákmányolás adott formájának — így a mi esetünkben, a feudaliz
musnak — fennmaradása szempontjából egy bizonyos határig, addig, ameddig nem fenyeget 
az a veszély, hogy a hitetlenségben mutatott példát a nép is követheti, közömbös tehát, 
hogy az uralkodó osztályok tagjai hisznek-e vagy sem. Ugyanakkor a tudományos meg
ismerésben elért legfontosabb eredményeket, amelyeknek egy bizonyos minimuma elenged
hetetlenül szükséges, hogy az ember szakítani tudjon a primitív misztikus elképzelésekkel, 
minden osztálytársadalomban meglevő művelődési monopóliumuk révén, először az uralkodó 
osztályok tagjai tudják áttekinteni. Ebből következik, hogy az uralkodó osztály kultúrájának 
világi oldala minden osztálytársadalomban kialakul, mihelyt az túljutott fejlődésének leg-
kezdetibb, barbár periódusán. 

E törvényszerűség alól nem kivétel a feudalizmus sem. A reneszánsz bizonyos szem
pontból Nyugat-Európában is a feudális kultúra világi oldalának betetó'ződését jelenti. 
Irodalmának különösen nemzeti nyelvű ága tematikában, forma- és motívumkincsben legalább 
annyit köszönhet a középkor lovagi költészetének, mint az antikvitásnak, s a fejedelmi és 
főpapi udvarok szerepéről sem szabad megfeledkezni e kultúra kialakításában. Nálunk az 
uralkodó osztály világi kultúrájának kialakulása, eltekintve a nemzeti ideológia bizonyos 
elemeinek már korábbi kikristályosodásától, lényegében egybeesik a reneszánsz kultúra 
már vázolt recepciójával. 

A világi ideológia (művészet stb.) a fejlődésnek ebben a korai periódusában tehát 
úgy jelenik meg, mint ami az urak magánhasználatára készült, szemben az alacsonyabb 
társadalmi osztályok lelki táplálékának szánt vallással. (Vö. Engels fejtegetéseit az angol 
materializmus kialakulásáról, Előszó A szocializmus fejlődése az utópiától a tudományig angol 
kiadásához.) i s 

A nemesség és főpapság e világiasságával a polgárság és a parasztság a maga vallá
sosságát szegezi szembe. A keresztény vallás születése pillanatában az ókori társadalom 
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elnyomott osztályainak ideológiája volt, s a Bibliából legalább annyi érv bányászható ki 
a társadalmi egyenlőtlenség ellen, mint amennyit a papság addig kibányászott annak iga
zolására. 

A vallás előírásainak megtartása, mint már említettük, az uralkodó osztály számára 
közömbös, sőt egyenesen kényelmetlen mindaddig, amíg az alacsonyabb társadalmi osztályok 
megtartják azokat. Nem így vetődik fel a kérdés a tömegek előtt; ha rákényszeríthetnék 
az urakat bizonyos „erények" (szegénység, alázatosság, önmegtartóztatás stb.) gyakorlására, 
az végeredményben osztályharcuk győzelmét, a kizsákmányolás adott formáinak megszünte
tését jelentené. 

Az antifeudális ideológia e vallásos formáinak fejlődése, mivel a feudalizmus alapvető 
osztályellentétét tükrözik, annak egész történelmét végigkíséri. Formái a hivatalos vallás 
előírásainak szószerint vételétől, túlteljesítésétől (polgári eredetű misztikus, aszkétikus áram-

• latok) a nyílt eretnekségig, s azon túl a feudális renddel való erőszakos leszámolásra buzdító 
agitációig terjednek (mint pl. a huszitizmus), az osztályharc mindenkori állásának megfelelően. 

Bármilyen nagy is azonban az ellentét valamely eretnek-mozgalom és a hivatalos 
egyház társadalmi programja között, ideológiáik filozófiai tartalma — amennyiben a meg
ismerésnek ugyanazt a primitív, misztikus fokát képviselik — lényegében igen közel áll 
egymáshoz. A filozófiai tartalomnak ez az azonossága egyben a kifejezési formák, tehát az 
irodalmi formák szerves kapcsolatát is megmagyarázza. Az eretnek-mozgalmak — a refor
mációt is beleértve — a középkori egyházi irodalomtól kölcsönzik frazeológiájukat (műfajok, 
stílus stb.), s a katolikus egyház irodalma is állandóan az eretnekségek által továbbfejlesztett 
formák felhasználásával gazdagodik. 

A polgári eredetű vallásos ideológiák nemcsak a parasztságot mozgósítják, hanem 
hatnak magára a feudális osztályra is. E hatást közvetlenül a világi feudálisok és a klérus 
közötti, mindig meglevő ellentét teszi lehetővé. A népi vallásos mozgalmak, amennyiben a 
feudális osztály világiassága ellen irányulnak, felhasználhatók a klérus számára a világi' 
feudálisok ellen, amennyiben pedig egyházellenesek, jó szolgálatokat tesznek a világi feudá
lisoknak a papság ellen (egyházi vagyon szekularizációja a reformációban stb.). 

A magyar társadalomnak a nyugati keresztény kultúrkörben elfoglalt meglehetősen 
perifériális helyzetének megfelelően, -e vallásos mozgalmaink is mindig másodlagos jellegűek, 
ideológiájuk a fejlettebb országokban alakul ki, s mire nálunk hatásuk kibontakozhatik, 
általában már kialakul megszelídített, feudalizált változatuk is. 

így antifeudális, paraszti tömegeket forradalmasító hatásuk csak kivételes helyzetekben 
bontakozik ki, nagyobb időtávon, éppen ellenkezőleg, a feudális rendszer megerősítését szol
gálják, amennyiben lehetővé teszik az uralkodó osztálynak, hogy a vallás régi, kompro
mittált formáit (amely formákat már az urak önmaguk számára is túlhaladottaknak éreznek, 
mivel életformájuk, mint láttuk, bizonyos szempontból szintén polgárosodik) olyan újakkal 
helyettesítse, amelyek jobban megfelelnek a vallás eredeti funkciójának a feudális társadalmi 
rendben, tehát, mivel még nem vesztették hitelüket a tömegek előtt, alkalmasabbak azok 
fékentartására. (Nem is beszélve azokról a közvetlen előnyökről, amelyek pl. a reformációban 
a világi földesuraknak jutottak : egyházi birtokok, jövedelmek, közvetlen beleszólás kifeje
zetten egyházi ügyekbe stb.) | 

A feudális kultúra vítagi és vallásos oldala természetesen egymással szoros dialektikus 
kölcsönhatásban fejlődött. 

A középkori eretnek-mozgalmak — így a huszitizmus is — elszigetelt jelenségek 
maradtak. Rövid idő alatt vagy kiirtották őket, vagy az egyházi demagógia eszközeivé 
silányultak. Áttörő győzelmet nálunk ugyanúgy, mint Európa többi országában; csak a 
Lutherral kezdődő reformáció tudott aratni, éppen az időközben kiforrott, világi jellegű 
humanista kultúra bizonyos eredményeinek felhasználásával. E győzelmet elősegítette a 
főpapság ugyanolyan okokból származó, minden korábbit meghaladó elvilágiasodása is. 
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Ettől kezdve megfigyelhetjük, hogy a haladó vallásos mozgalmak ideológiája egyre nagyobb 
mértékben telítődik világi elemekkel. Erdélyben egy elszigetelt vallásos mozgalom, az unita-
rizmus a XVI. század utolsó harmadában már majdnem a felvilágosodás ideológiáját antici
pálja, közel jár a vallás teljes megszüntetéséhez. 

A reformáció győzelme ugyanakkor együtt járt a reneszánsz kultúra egyre szélesebb 
köröket érintő recepciójával. A XVII. század első felére a humanista műveltség — természe
tesen erősen vulgarizálódott formában — már az uralkodó osztály egészének közkincse (lásd 
pl. a kor világi kéziratos költészetét), s a reneszánsz művészet bizonyos elemei már a nép
művészetbe is kezdenek behatolni. 

Mindez együtt járt a reneszánsz kultúra arisztokratikus jellegének bizonyos feloldó
dásával (de nem teljes eltűnésével, mivel a magyar reneszánsz mindvévig elsősorban az 
uralkodó osztály kultúrája maradt, s primitívebb viszonyainknak megfelelően a polgárság 
és a kisebb nemesség tömegei számára is csak egészen vulgarizált változata volt elérhető), 
mely annak nemzeti nyelvűvé válását, s ezáltal régi irodalmunk legkiemelkedőbb alkotásainak, 
Balassi és Zrínyi műveinek létrejöttét teszi lehetővé. 

A világi irodalom magyar nyelvűvé válásához az eszközöket a vallásos irodalom terem
tette meg, amely sokkal szélesebb körökhöz szólva, már jóval korábban rákényszerült a 
vulgáris nyelv használatára (középkori magyar nyelvű kódexek, reformáció). 

Irodalmunk XVI—XVII. századi fejlődését az osztályharc már említett fő tendenciái 
(harc a földesúri árutermelésért, tehát a második jobbágyságért, és a paraszti és kispolgári 
árutermelésért, tehát a második jobbágyság ellen) határozták meg. E harc látszólag már 
az első nagy összecsapásban (Dózsa-felkelés) eldőlt a nemesség javára. Ennek ellenére a 
küzdelem még két évszázadon keresztül tovább folyt, s csak a Rákóczi-felkelés bukása után 
jutott valamennyire is nyugvópontra a szabad paraszti és velük együtt a városi polgári törek
vések teljes vereségével. A második jobbágyságnak e végleges győzelmét, közvetlenül a 
paraszti és polgári termelőerőknek az idegen hadseregek garázdálkodása miatt bekövetkezett 
nagyfokú pusztulása tette lehetővé (mezővárosok pusztulása, városok visszafejlődése). 

A XVI—XVII. században a török és német hódítók elleni harc állandóan előtérben 
álló problémái az imént jellemzett osztály tendenciák bonyolult összefonódását idézték elő. 
Az idegen uralom a társadalom valamennyi osztályának érdekét sértette, s így az ellene 
folytatott küzdelem időről időre újra létrehozhatta az egyébként ellentétes osztálytörekvések 
pillanatnyi egységét a török-, illetve németellenes nemzeti összefogás síkján, E nemzeti egység
törekvések politikai és ideológiai vezérkarát az a főnemesség szolgáltatta, amely ugyanakkor 
az idegen uralom legfőbb politikai és ideológiai szálláscsinálója is volt. A török hódítás köz
vetlen következménye a XVI. századi feudális anarchiának, az osztrák gyarmatosítást pedig 
az tette lehetővé, hogy a török elleni védelem terheit a nemesség az idegén dinasztiára igye
kezett áthárítani. 

A nemesség e kettős szerepét az teszi érfhetővé, hogy az arisztokrácia mint rend, és 
uszályában az egyes köznemesek is, az idegeífuralomra támaszkodott, nemcsak a honvé
delem, de az osztályharc kérdéseiben is. Ugyanakkor egyes képviselőinek, éppen a leghatal-
masabbaknak (Bocskay, Zrínyi, Rákóczi), bizonyos mértékig megvolt a lehetőségük arra, 
hogy összefogva elsősorban a köznemességgel mint renddel, de azon túl a társadalom alacso
nyabb rétegeivel is (parasztság, polgárság), korlátozva a többi arisztokratát és kiszorítva 
az idegeneket, az ország egészét vagy annak egy jelentős részét (Erdély és Kelet-Magyar
ország) a maguk uralma alatt egyesítsék. Mindez természetesen csak addig volt lehetséges, amíg 
a köznemesség, s még inkább azok a bizonyos alsóbb társadalmi rétegek, elegendő anyagi és 
politikai erővel rendelkeztek. Nem véletlen, hogy az utolsó nagy haladó főnemesi írók (Rákóczi, 
Bethlen Miklós) még szoros kapcsolatban vannak az utolsó jelentős szabad paraszti és pol
gári törekvésekkel, s hogy ezek végleges veresége után e főúri írótípus is eltűnik irodalmunkból. 

A feudális nagybirtok áttérése az árutermelésre egyfelől a nemesség életforma-váltását, 
bizonyos polgárosodását hozza magával. E fejlődés nálunk, mint már kifejtettük, a reneszánsz 
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kultúra (helyesebben a humanizmus, mivel ez utóbbin általában a reneszánsz irodalmi vetületét 
szokták érteni, s nálunk csak ez az irodalmi vetület fejlődik ki igazán, reneszánsz képző
művészetünk a polgárság alárendelt helyzete miatt mindig provinciális marad) meggyökere-
sedésében tudatosul. Ugyanez a folyamat azonban nemcsak a nemesség bizonyos polgáro
sodását eredményezi, hanem azt is, hogy — a második jobbágyság győzelmével párhuza
mosan — a nemesség mint feudális osztály megszilárdul. 

Az árutermelő földesúri nagyüzem kifejlődésében rejlő e második tendencia kibonta
kozása egybeesik a XVI. század második felétől kezdve Európa sok országában megfigyelhető 
refeudalizálódási tendenciával. Ez utóbbinak oka persze nemcsak ebben rejlik, hanem a 
világkereskedelem súlypontjának az Altanti-óceán partjára való "áttolódásában, valamint 
egyes nemzetek, így pl. a németek és olaszok egység-törekvéseinek kudarcában is. E refeudali
zálódási tendencia a legpregnánsabban az ellenreformáció győzelmeiben jut kifejezésre, 
a művészet síkján pedig a barokkban találja meg a maga megnyilvánulását. Az ellenrefor
máció és a barokk társadalmi bázisa tehát egybeesik, a kettőt mégsem szabad összetéveszteni. 
Egyrészt a barokk megjelenik ott is, ahová az ellenreformáció nem ér el (pl. Németország 
protestáns részein), másrészt az ellenreformáció egyes jelentős íróinál (pl. Pázmány) a tipikusan 
barokk formai eszközöknek egészen alárendelt szerepük lehet. 

Az uralkodó osztály kultúrájában a barokk elemek felhalmozódása nálunk a XVII. 
század elejétől kezdve figyelhető meg jelentősebb mértékben. A már vázolt haladó törekvések 
központi szerepe miatf e barokk jelenségek irodalmunkban 1711-ig megmaradnak másodlagos 
színező „motívumoknak, illetve csak másod-, harmadrendű íróknál válnak uralkodókká. 
Az egyetlen, nemcsak hogy szabályt erősítő, de egy általános érvényű szabály jelenlétére 
utaló kivétel e téren Gyöngyösi. 

A Rákóczi-szabadságharc leverését követő periódusban válik csak a barokk stílus 
irodalmunkban — ugyanúgy, mint képzőművészetünkben — általánosan uralkodóvá, de 
e korszak már régi irodalmunk elhalásának periódusa. Az osztrák gyarmatosítással kompro
misszumra lépett arisztokrácia kizárólagos uralma hosszú időre megbénítja azokat a haladó 
mozgalmakat, amelyek jelentős irodalmi alkotásokat inspirálhatnának. 

A termelőerők lassú felhalmozódása, s ennek megfelelően a tudomány, sőt az irodalmi 
kifejező eszközök lassú fejlődése, természetesen e korban sem szünetel. 

A XVIII. század utolsó harmadára az idegen uralom kezd ismét kényelmetlenné 
válni a nemességnek is, és ami még fontosabb, kezd bebizonyosodni, hogy jobbágymunkával 
a nemesi birtok termelékenysége már tovább nem fokozható. A robotoltató földesúr tehát 
előbb-utóbb arra kényszerül, hogy bérmunkát kizsákmányoló kapitalistává váljék. A társa
dalmi tudat régi formái e nagy átalakulást már csak akadályozzák. Oj polgári tartalmú, 
világi ideológiára van szükség, amelyet a francia felvilágosodás irodalma szolgáltat majd. 

A modern magyar irodalom, annak ellenére, hogy számos olyan tendencia is tovább él 
benne, amely valamilyen formában már a régiben is kitapintható, lényegében a régi irodalom 
tagadásával kezdődik. 

Antal Pirnát 

DIE PROBLEME DER BASIS UND DES ÜBERBAUS IN DER ALTEN UNGARISCHEN 
LITERATUR 

Der Verfasser untersucht die Problematik des Kampfes zwischen Alt und Neu, sowie 
die der Tradition und Neuerung in der alten ungarischen Literatur. Der Gang und die Ver
änderungen der Ausbildung von nationaler Selbsterkenntnis und Selbstbewußtsein wird einer 
ausführlichen Analyse unterworfen. Der Verfasser verfolgt die Entwicklung der religiösen 
Ideologie und die zunehmend bedeutendere Rolle der Weltlichkeit. Auch die Entwicklung 
der Literatursprache und ihrer Gattungen wird untersucht, um die Gesetzmäßigkeiten des 
Kampfes zwischen Alt und Neu, des Weiterlebens und Verschwindens der Traditionen nach
zuweisen. 

430 


