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TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF : MAGYAR IRODALOM — VILÁGIRODALOM 
Tanulmányok. 1 -2 . köt. Bp. 1961. Akadémiai K. 622; 823. 

Fájdalmas meglepetés egy kritikai írás 
szerzője számára, ha gondolatmenetét azért 
kell átdolgoznia, mert a szerző, akinek 
munkásságát hosszabb idő óta latolgatva 
tanulmányozta, váratlanul eltávozik az élők 
sorából. Mennyire más az, ha neki mondunk 
valamit, vagy ha már csak róla emlékezünk ! 
Tűróczi-Trostler József személyében iroda
lomtudományunk olyan értékét vesztett 
el, akinek életművével még sokáig és sokat 
kell foglalkoznunk, mert anyagának és 
eszméinek gazdagságával útmutató, inspirá
tor, vitára és továbblépésre serkentő mester 
marad halála után is. A jelen beszámoló nem 
igényelheti magának a teljes számvetés 
jogát, hiszen csak Turóczi-Trostler József 
tanulmányköteteivel, ezeken belül is csak a 
magyar irodalomtörténeti érdekű írásokkal 
kívánván foglalkozni, mégsem térhet ki az 
elől a feladat elől, hogy néhány gondolattal 
hozzájáruljon az immár lezárt életpálya ér
tékeléséhez. 

Turóczi-Trostler József összegyűjtött ta
nulmányainak kötetéről túlzás és hamis 
csengés nélkül elmondhatjuk, hogy megjelené
sük irodalomtudományunk, sőt tágabb érte
lemben irodalmi életünk eseménye. 

Életműve terjedelmével és minőségével 
egyaránt példamutató, s főleg azért, mert 
jórészt egy embertelen korszak nyomása 
ellen kifejtett tiltakozásként jött létre, az 
akkori tudományos életnek perifériáira szo
rítva. A Tanácsköztársaság elbocsátott egye
temi tanára könyvek, tanulmányok, cikkek, 
műfordítások, szakszerű publikációk egész 
sorozatával tett bizonyságot, hogy nem mél
tatlanul, nem tudományos érdemek nélkül 
tanított az ország első egyetemének egyik 
tanszékén. 

Turóczi-Trostler József irodalomtörténeti 
szemléletmódját hosszú időn keresztül a 
szellemtörténet határozta meg, sőt megálla
píthatjuk, hogy ennek a századunk második 
évtizedében még újszerű irodalomtudományi 
irányzatnak egyik kezdeményezője volt ná
lunk. Régebbi tanulmányainak figyelmes 
olvasója azonban könnyen megállapíthatja, 
hogy lényegében már az 1920-as—30-as évek

ben is el tudta kerülni e módszer egyoldalú 
alkalmazásának veszélyeit, hiszen két kor-
rektívum állandóan és jótékonyan ellenőrizte 
mondanivalója hitelét: egyfelől a széles körű, 
alapos anyagismeret, másrészt a magyar 
irodalom vizsgálatára alkalmazott józan 
világirodalmi mérték. Turóczi-Trostler József 
nem esett a szellemtörténeti kutatás szokott 
hibáiba: nem alkotott a tényektől független, 
mintegy felettük lebegő tudományos konst
rukciókat, és nem becsülte túl a magyar 
irodalmi jelenségek eszmei vagy esztétikai 
értékét, holott ez utóbbira éppen a szellem
történeti módszer több jelentékeny képviselő
jénél találunk példát. Azt hiszem, az ő-
tanulmányaiban hangzott el legtöbbször a 
„távlat és a mérték" megtartására irányuló 
bölcs figyelmeztetés. Egészen természetes 
tehát, hogy a történelmi materializmus meg
ismerése és alkalmazása kiteljesítette és 
tovább növelte irodalomtudományi kutató
módszerének eredményességét. 

Tanulmányköteteinek címe is érdeklődé
sének e kettős és mindig egymáshoz viszonyí
tott voltára utal. Mit kapott irodalmunk 
Európától, vagy tágabb értelemben a világ
irodalomtól, és mit adott neki? Hol és hogyan 
lépett be a magyar irodalom a világ szellemi 
életébe, és itt milyen fogadtatásra talált?, 
Hogyan tette magáévá a magyarság az 
európai irodalom eszmei és formai értékeinek 
közös kincstárát, hol maradt el az általános 
fejlődéstől, és milyen társadalmi körülmé
nyek, eszmei mozgalmak segítségével került 
ismét egy vonalba a világirodalommal? 
Ilyen és hozzájuk hasonló kérdések megoldása 
alkotja Turóczi-Trostler József tudományos 
pályájának legszebb eredményeit. Maga így 
vall erről Bevezetésében: „Nem ismerünk 
európai nemzetet s ennek megfelelően európai 
irodalmat, amely minden külső hatás elől 
elzárkózva, elszigetelve fejlődött volna a 
kezdetektől a mai napig. . . Amióta a 
magyarság az európai nemzetek kultúrközös-
ségében . . . történeti küldetésének tudatára 
ébredt, készen állt arra, hogy magába fogadja 
a mindenkori Európa haladó eszméi t . . . 
Ismerjük a periodikus késések, elmaradások, 
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hosszabb-rövidebb ideig tartó szellemi néma
ságok okait. Ezek közül Mohács és következ
ményei, az állandósult hadiállapot, a területi 
és felekezeti megoszlás, a Habsburg-elnyomás, 
a gyarmati állapot, a későn meginduló, 
mindvégig akadályozott kapitalizálódás érin
tik a legérzékenyebben a magyar irodalom 
európaizálódásának so r sá t . . . S végül van, 
ami ellensúlyozza az európaizálódás lassított, 
akadályozott menetét: nincsen az a kataszt
rófa, ellentmondás, amely legjelentékenyebb 
költőink, íróink, politikusaink tudatában 
kiolthatná vagy akárcsak elhomályosíthatná 
egy célkitűzéseiben, formájában nemzeti 
jellegű, eszmeileg egyetemes érvényű magyar 
kultúra kialakításának, a mindenkori európai 
és a mindenkori magyar távlat összehangolá
sának igényét." (I. 7—8 1.) Turóczi-Trostler 
József nem valami „magyar lényeg" kibon
takozását keresi nemzeti történelmünk vál
tozatos folyamatában, hiszen tudja és megírja, 
hogy az ún. nemzetkarakterológiák mennyire 
időhöz és társadalmi viszonyokhoz kötöt
tek; azt vizsgálja széles távlatú tanulmányai 
hosszú sorában, hogy a mindenkori magyar 
szellemi élet milyen válaszokat tudott adni 
a hazai sors és Európa által felvetett kérdé
sekre. 

Mint fentebb említettük, ismertetésünk 
Turóczi-Trostler József szorosabban magyar 
érdekű tanulmányaira korlátozódik. 

Egészen természetes azonban, hogy Tu
róczi-Trostler József magyar irodalomtörté
neti tanulmányait sem lehet Európa és a 
világirodalom állandó szemmeltartása nélkül 
olvasni^ amint erre fentebbi idézetünk is 
utalt. Érdeklődést kelthet azonban az a kér
dés, mit vizsgált a szerző akkor, amidőn a 
magyar szellemi élet és Európa viszonyát 
kívánta tisztázni. Hogyan alkotta meg 
Európa-fogalmát? A feleletadást megköny-
nyíti az a tény, hogy maga is több összefog
laló tanulmányt szentelt a magyar „Európa
recepciónak", már 1928-ban az Entwicklungs
gang der ungarischen Literatur-t, majd A ma
gyar szellem európaizálódásának első formái c. 
írását a Balassa József emlékkönyvben (1934), 
végül akadémiai székfoglalóját, A magyar 
irodalom európaizálódását (1946). E műveiből, 
de a legutóbb megjelent tanulmányköteteiből 
is világosan látható, hogy Turóczi-Trostler 
József számára Európát főként a német 
szellemi élet jelentette, a magyar műveket 
német viszonylatban vizsgálta a legszíveseb
ben és legtöbb eredménnyel: akár forrásaik 
után kutatott, akár külföldi fogadtatásunkat 
mutatta be. Néhány példát csupán ! 

Turóczi-Trostler József legszebb tanulmá
nyainak egyike A magyar nyelv felfedezése 
(1933). Eredményei mindmáig szilárd alapját 
alkotják a XVI. század nyelvszemléletéről 
és irodalmáról vallott felfogásuknak. Turóczi-
Trostler Józsefnek a német kulturális élet 

történetében való roppant jártassága kellett 
hozzá, hogy Silvester János nagyszerű fel
fedezésénekforrását Melanchton grammatikai 
munkásságában találja meg. — A Balassi
versszak eredetéhez (1941) c. tanulmánya a 
nagy magyar költőről elnevezett strófaképlet 
német mintáit tisztázza. — Ugyanilyen ered
ménnyel végződik a szerző szép Magyari-
tanulmányának (Az országokban való sok 
romlásoknak okairól, 1930.) áttekintése is: 
Magyari könyvének eszmei mondanivalója a 
német humanista „török irodalom" köréből 
való (Aventinus). — Kimeríthetetlen anyag
ismerete számos eddig ismeretlen kapcsolatra 
tud rámutatni a Szenczi Molnár Albert 
Heidelbergben c. tanulmányban. A nagy pro-
tenstáns humanista életpályája azért áll oly 
közel Turóczi-Trostler Józsefhez, mert szemé
lyében szetbonthatatlanul egyesül az európai 
és a magyar. Az európai összefüggések azon
ban itt is elsősorban a németországi kapcso
latokat jelentik. Ez cáfolhatatlanul igaz is, 
his zenSzenczi Molnárnak csakugyan nagyon 
gyér kapcsolatai voltak a Németországon 
kivüli Európával, a témaválasztás' azonban 
tételünket erősíti. 

Ha a modernebb irodalmunk nagy alakjai
ról készült dolgozatokhoz fordulunk, hasonló 
megállapításra jutunk. Vörösmarty nagyságá
nak világirodalmi mértéke abban határozódik 
meg hogy a Csongor és Tündében bontakozik 
ki a Fausttal kongeniális új magyar költői-fi
lozófiai műnyelv (Vörösmarty mai szemmel, 
1957.). Sőt Petőfi is a német irodalomban, 
illetőleg rajta keresztül lesz világköltővé 
(Petőfi világirodalmi jelentőségéhez, 1955.). 

Nem szeretnénk, ha az olvasó azt a 
megállapításunkat, hogy a Turóczi-Trostler 
József megalkotta Európa jórészt a német 
szellemi életet jelenti, elmarasztaló megjegy
zésként fogná fel. Ezt a szemléletet nagyon 
gyakran a tények vaslogikája kényszerítette 
rá a kutató tudósra, hiszen hazánk százado
kon át Németországgal volt a legszorosabb 
gazdasági, politikai, társadalmi, szellemi 
kapcsolatban, s Európa népei közül csakugyan 
a németség tanúsította a legrégibb és viszony
lag legbehatóbb érdeklődést a magyarság 
iránt. Védekeznünk is legtöbbször a német 
közvélemény kultúránkat lebecsülő maga
tartása ellen kellett, s a magyar irodalom
történet munkása csak hálát érez Turóczi-
Trostler József kutatásai iránt, amikor 
bemutatja a hazai patrióta német értelmiség 
ilyen védekező tevékenységét is. Schödel 
Márton (Disquisitio . . . de regno Hungáriáé. 
1629.), Czvittinger Dávid (Specimen, 1711.) 
vagy a Petőfi-fordító Kari Maria Benkert 
műveiben. Másfelől joggal ki lehet emelni, 
hogy Turóczi-Trostler József néhány nagy 
tanulmánya a német szellemi életnél jóval 
tágabb horizontokat is átfog. Ilyen például a 
Keresztény Seneca (1937), az európai sztoiciz-
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mus történeti áttekintése s Justus Lipsius 
magyarországi hatásának tisztázása. E dolgo
zat szilárd eredményei segítették hozzá 
marxista irodalomtörténetünket a XVII. szá
zad szellemi és stílusáramlatainak pontosabb 
elhatárolásához, s több modern tanulmá
nyunk a manierizmusról aligha jött volna 
létre nélküle. Ebben a vonatkozásban ke'l 
megemlítenünk A magyar kartéziánusok (1933. 
Franciául a Revue des Études Hongroisesban, 
1934-ben) c. híres tanulmányát is. Descartes 
magyarországi hatásának megvilágítása csak
ugyan túlmutatott a „német Európán", nyo
mósán bizonyította XVII. századi szellemi 
életünk filozófiai fogékonyságát, magyar 
résztvevőinek teljes felsorolása, helyük kije
lölése a filozófiatörténet számára is értékes 
teljesítmény volt. A szerző a marxista 
ideológia magaslati pontjáról tekintette át 
újra a kérdést A magyar felvilágosodás 
előtörténetéhez (1955) c. tanulmányában, itt 
rajzolta meg teljes világossággal a barokkot 
felszámoló szellemi ellenerőket, határozta 
meg a felvilágosodás előzményeinek számító, 
sokszor tétova, következetlen, de mégis a pol
gárosodás irányába munkálkodó mozgalma
kat (reformáció, puritanizmus kartezianizmus, 
stoicizmus, az irénikus gondolat). Nem sza
bad végül említetlenül maradnia annak a 
nagyszabású filológiai munkának, amellyel 
Turóczi-Trostler József 1957-es Vörösmarty-
tanulmányában a Délsziget reális, történeti 
hátterét feltárta, rámutatott Óceánia felfe
dezésének világirodalmi visszhangjára,sárra, 
hogy ,,a XVIII. század óta az óceániai Tahiti 
örökli a régi, sokszázados tündérvölgynek 
szerepét, fényét és varázsát." (I. 421. 1.), 

Bármennyire érthető és nem is kizárólagos 
tehát a vázolt Európa-szemlélet, bizonyos 
korlátozottságot mégis jelent. Legfőképp 
abban, hogy irodalmunk olasz, francia, angol, 
újabban orosz kapcsolatai jóval kevésbé 
kötötték le nagy összehasonlító irodalom
történészünk figyelmét. Jellemző, hogy szá
mos megbecsülő, rövid nyilatkozata elle
nére részletesebben sohasem foglalkozott 
Balassi Bálinttal vagy Zrínyi Miklóssal, 
nem szentelt tanulmányt a magyar felvilá
gosodás (Bessenyei, Batsányi, Kazinczy) 
problematikájának, Csokonairól inkább csak 
folklór vonatkozásban írt. Az olasz-spanyol 
fogantatású barokk stílusról és irodalomról 
is jórészt a német irodalomtudomány alapján 
mondott kritikai véleményt. 

A barokk-probléma megvilágítása terén 
különösen sokat köszönhet neki a magyar 
tudomány. Legfőbb érdeme, hogy a barokk 
kutatás szellemtörténeti irányának torzítá
saira ő mutatott rá először. Ebben a vonat
kozásban a most megjelent két kötet Az isme
retlen XVII. század (1933), a Keresztény 
Herkules (1935) és a Barokk irodalom (1946) c. 
tanulmányokat tartalmazza, ez utóbbinak 

jegyzetapparátusa kritikai megjegyzéseket 
tesz modern barokk kutatásunk „eredmé
nyeiről vagy eredménytelenségéről" (11.737.1. 
1.), a Keresztény Seneca c. tanulmány jelenlegi 
formája pedig az 1937-es redakciót részletes 
bevezetővel egészíti ki, s ily módon igyekszik 
hozzájárulni a barokk irodalom kérdésének 
tisztázásához. Ha Turóczi-Trostler József 
1956-os sárospataki barokk-vitánk ered
ménytelenségéről beszél, nagyrészt igaza 
van. Irodalomtudományunk akkori légköré
ben inkább a kérdés felvetése, mintsem meg
oldása volt jelentős, jóformán akkor ismer
kedtünk a friss európai eredményekkel, s a 
komoly társadalomtörténeti elemzés hiánya, 
meg a mindenáron újat akarás nem egy 
vitázót helytelen irányba terelt. Jellemző, 
hogy a vita során a tézisek készítőit dogma-
tizmussal vádolták, mert igyekeztek a 
kérdés óvatos körülhatárolására. Egészen 
más képet mutatott azonban az 1960-as 
budapesti megbeszélés, éppen e konferencián 
történt ugyanis komoly kísérlet Klaniczay 
Tibor részéről a magyarországi barokk iro
dalom, és művészet társadalmi alapjának 
meghatározására, s a történeti tények azt 
mutatják, hogy igenis volt „kultúrarisztok-
rata és intellektuális réteg" (II. 224. 1.), 
amelynek társadalmi és szellemi érdeke az 
új irodalmi és művészi stílus átvételét köve
telte. Nem állítjuk, hogy a barokk ízlés 
„feltétlen magyar szükségleteként jelent
kezett (II. 224.1), a népnek nyilván nem volt 
„szükséglete", de a rendi társadalom és a 
szellemi élet szerkezete úgy hozta magával, 
hogy a XVII. század folyamán számos mű
vészi és irodalmi jelenség barokk köntösbe 
öltözött. Azt is megengedjük, hogy a magyar 
barokk irodalom mélységben és művészi ér
tékben nem vetekedik pl. a spanyollal, de azt 
nem látjuk bizonyítottnak, hogy a barokk íz
lésnek „csak olyan elemei honosodhattak meg 
nálunk, amelyeket barokk érzület és meggyő
ződés nélkül lehetett elsajátítani" (II. 224.1.). 
Azt hisszük, hogy Nyéki Vörös Mátyás, 
Hajnal Mátyás, de Koháry István vagy 
Amadé Antal barokk érzületét és meggyőző
dését nem lehet kétségbe vonni. Azt viszont 
magam is vallom, hogy a XVII. század nem 
minden művészi jelensége barokk, a raci
onalista-kartéziánus, puritán, pietista műve
ket — és még sok mást! — egyáltalán nem 
lehet idevonni éppen tartalmi megfontolások 
alapján, a barokk „érzület és meggyőződés" 
hiánya okán. Legutóbbi vitánk alkalmával is 
aggodalmamat fejeztem ki a XVII. század 
barokk jelenségei körének túlságos kiterjesz
tése miatt. (ItK i960, 626. 1.) Turóczi-
Trostler József kitűnő szempontjainak a 
további kutatás során még sok hasznát 
fogjuk látni, annál is inkább, mert az igazi 
barokk „érzület és meggyőződés" legszebb 
rajzát is neki köszönhetjük Az ismeretlen 
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XVII. század c. értekezésében (I. 308. 
skk. 1.). 

A másik fő kérdés, amelyre áttekintő 
szemlénk során felelni szeretnénk, az, hogy 
milyen minőségi változást hozott Turóczi-
Trostler József nagyszabású munkásságában 
a marxista módszer megismerése. Fentebb 
már érintettük, hogy a szellemtörténet túlzá
sait mindig el tudta kerülni, 1945 után neki
lendülő munkássága pedig világosan mutatja, 
milyen alaposan magáévá tette a történelmi 
materializmus kutató módszereit. Könnyű 
erre szép példákat idézni, elsőként Az Arcfii
poéta és a magyar irodalom (1953) c. tanul
mányára hívjuk fel a figyelmet. A szerző 
kitűnően mutat rá, mennyire nem véletlen, 
hogy a mindmáig rejtelmes Archipoeta 
Confessió]a, illetve a belőle kiszakadt Canti-
lena potatoria csak a XVIII., század utolsó 
harmadában, a felvilágosodás szabad lég
körében jut be irodalmunkba (Ráday Gedeon, 
P. Horváth), alighanem Bürger német fordí
tása 46 latin szövegközlése alapján, és hatol le 
egészen a népköltészetig. A csekélynek látszó 
téma igen sikeres kidolgozása, az Archipoetára 
vonatkozó kutatásoknak tömörségében is 
pontos feltárása mintaszerűvé teszi ezt az 
értekezést. A többször említett Vörösmarty-
tanulmány szilárd társadalmi alapvetéssel 
egyben a költészet esztétikai értékeinek mély 
tiszteletével tudja megmutatni, hogy a 30-as 
évek politikai átalakulása, a Széchenyi-, 
majd Kossuth-program tudatos vállalása 
mekkora minőségi változást hoz Vörös
marty költészetében: líráját e tekintetben 
méltán példaszerűnek nevezhetjük. „De 
tévedés volna azt hinni, hogy ez'a példaszerű
ség pusztán amolyan spontán fejlődésnek, 
nem pedig egy tudatos küzdelemnek volna 
eredménye, amelyet Vörösmarty vív meg, 
mégpedig 48 előtt, a magyar nemzet történe
tének egyik legválságosabb évtizedében, a 
régi költészet • formakészlete, terminológiája 
ellen . . ." (I. 460.1.). A romantikus életérzés, 
képzelet és nyelvi gazdagság mind a nemzet
építő munka pátoszának szolgálatában áll. 
A Petőfi világirodalmi felentőségéhez (1955) 
nagy tanulmány igazolja, hogy Petőfi forra
dalmi szelleme talált visszhangra a polgári 
forradalom felé haladó Németországban: a 
nép költője aratott sikert oly időpontban, 
amikor igazi népköltő fellépését alig tudták 
már elképzelni. Forradalmi romantikája 
kapott kellő akusztikát a Puskin, Byron, 
Shelley, Mickiewicz, V. Hugo, Berlioz, Dela-
croix befolyásolta Európában. Döntő mozza
nat mégis Petőfi lángelméje, valóságos költői 
nagysága, jellemének ragyogó következetes
sége, életsorsának példaszerűsége volt. Egy 
költő, akinek nem kell '„elsajátítani" azt, 
ami népi, mert a népből jön; lírikus, aki a 
szinte idejüket múlt leíró műfajokban is adni 
tudta maga és nemzete sajátosan megnyerő 

mégis valóságos képét; szerelmi énekes, aki
nek a szerelem sem puszta „magánügy" — 
mindez lenyűgözően hatott Európában, és a 
legnagyobbak, egy Heine is, meghajoltak 
előtte. 

Petőfi világhíre 1849 óta folytonosan 
bővül, s ma már óriási folyammá" dagadt, 
igazi hatása, eszmei és művészi egyaránt, 
azonban csak ott és akkor jelentkezik, amikor 
és ahol a haladó emberiség tesz egy-egy nagy 
lépést a Petőfi megjövendölte Kánaán felé. — 
A marxista dialektikus módszer alkalmazását 
méltatva, ki kell emelnünk, hogy Turóczi-
Trostler József mindig el tudta kerülni a 
dogmatikus irodalomszemlélet veszélyeit, írá
saiban nyoma sincs merev egyszerűsítésnek. 

A magyar irodalom fejlődését nyomon 
kísérő nagy szintetikus tanulmányok mellett 
számos kisebb írás fejtegeti a hazai szellemi 
élet európai kapcsolatai^Legtöbbjük elvileg 
is jelentős tanulsággal szolgál, mint A Thaly-
pör és a kézzel rakott domb (1947), amelyben a 
szerző az igazi régiség és az álrégiség (régies-
ség) különbségét mutatja be. Külön említést 
és elemzést érdemelne A mese felfedezése és a 
magyar mese a XVIII. században (1940) c. 
tanulmány, a XVIII. század magyar nyelvű 
irodalmának egyszempontú, de rendkívül 
gazdag áttekintése. Turóczi-Trostler József 
kisebb dolgozatainak egyik erénye az is, hogy 
jelentéktelennek látszó, provinciális szinten 
mozgó régi magyar irodalmi alkotásaink 
mögé oda tudják állítani az egész világirodalmi 
háttért, a tárgy- és képzettörténet meggyőző 
analógiáit sorakoztatva fel. Gondolunk itt 
A Nyúl éneke (1938) vagy A Nagyidat cigá
nyok családfáfához (1944) c. írásaira. Itt kell 
egyébként utalnunk arra, hogy Turóczi-
Trostler József a tárgy- és képzettörténet egyik 
legjelentékenyebb európai kutatója. Ilyen 
jellegű tanulmányai (Tárgytörténet, mesetör
ténet, stílustörténet, 1943; Amit fül nem hallott, 
a szem meg nem fára, 1942; János pap országa, 
1943; A tótágast álló világ, 1943) különösen ki
válnak páratlan anyagismeretükkel, ésmindig 
magyar érdekűek, régebbi vagy klasszikus 
irodalmunk egy-egy alkotásának témáját, 
motívumait, stílustörténetét világítják meg. 
Kétségtelen, hogy ezekben a 40-es években 
írt dolgozatokban érezhető leginkább a 
szellemtörténet atmoszférája, a konkrét társa
dalmi elemzést háttérbe szorító kapcsolatte
remtés kultúrák, népek, korok, írói egyénisé
gek között. Turóczi-Trostler József marxista 
szemléletű tanulmányaiban már nem tulaj
donított az emberiség ún. ,,ős-imagoi-"nak 
oly determináló szerepet, mint tette húsz év
vel ezelőtt! Mindezek ellenére el kell ismer
nünk, hogy e tanulmányok, különösen a Já
nos pap országa, irodalmunk legkiválóbb filo
lógiai teljesítményei közé tartoznak. 

Turóczi-Trostler József, mint a Nyugat 
állandó munkatársa, számos magyar iro-
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dalomtörténeti érdekű kritikát is adott 
közre e vezető folyóirat hasábjain. Köteteibe 
csak két ilyfajta írását vette fel, a Király 
Györgyről szólót (1922) és Babits Európai 
irodalomtörténetének ismertetését. Az első a 
kitűnő kutatónak mindmáig legteljesebb 
irodalmi portréja, a másik pedig azért 
érdekelhet bennünket, mert igazolja megálla
pításunkat, hogy a szerző már a harmincas 
években (a cikk 1935-ből való) igyekezett 
tudatosan szembenézni a szellemtörténet 
veszélyeivel, s nem tartózkodott \ az éles 
kritikai megjegyzésektől sem. 

Ismertetésünk végére érve jegyezzük ide 
legalább azokat a neveket, akikről az előt
tünk fekvő két impozáns kötet szorosabban 
világirodalmi tárgyú tanulmányai szólnak: 
Erasmus, Lessing, Goethe, Schiller, Heine, 
Keller, Hauptmann, Zweig. A szellemi 
Németország, a felvilágosodás, a formai töké
letesség legvonzóbb alakjai, egy humanista 

KLANICZAY TIBOR—SZAUDER JÓZSEF-
IRODALOMTÖRTÉNET 
Bp. 1961. Gondolat K. 494 1. 

Mindinkább nyilvánvalóvá válik a szak
mai körök s a szélesebb olvasóközönség szá
mára is, hogy a Klaniczay—Szauder— 
Szabolcsi-féle Kis Magyar Irodalomtörténet 
értékes, hasznos könyv. Rövid terjedelemben, 
a kényszerű szűkszavúság feltételei között is 
alapjában helyes, világos és tudományos 
pontosságú képet ad irodalmunk fejlődéséről. 
Ez a nagyközönség igényeit kielégíteni hiva
tott összefoglalás természetesen nem nyújthat 
megoldást vitás kérdésekre, nem pótolhatja a 
szakszerű tudományos rendszerezést még 
ideiglenesen sem. Ügy hiszem, semmiképpen 
sem volna igazságos olyan eredményeket 
várni ettől a könyvtől, amelyek a vállalkozás 
korlátozott igényei, mérsékelt terjedelme és 
sajátos műfaja következtében még célként 
sem lebegtek a szerzők szemei előtt. Az össze
foglalás legnagyobb erénye talán éppen az, 
ho,gy sokszor megfelelő előmunkálatok vagy 
részlettanulmányok hiányában is közérthető 
stílusban, a marxista irodatomtörténetírás 
kialakult koncepcióira támaszkodva áttekint
hetően vázolja irodalmunk főbb tendenciáit 
s a jelentősebb életművek lényeges vonásait. 
Mindannyian, akik valaha is megpróbálkoz
tunk szerény előadásokon az érthetőség 
igényével, a szimplifikálás elkerülésével ösz-
szetett jelenséget átvilágítani, nagyon jól 
tudjuk, hogy ez éppenséggel nem könnyű, 
hanem komoly erőpróbát követelő feladat. —• 
Azért szükséges ezeket az egyébként magától 
értetődő mondatokat előrebocsátani, mert 
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magyar tudós érdeklődésének méltó tárgyai! 
Ki kell még egészítenünk Turóczi-Trostler 
József irodalmi munkásságának ismertetését 
a dolgozatait felsoroló bibliográfiára való 
utalással. Ez az irodalomjegyzék — Komor 
Ilona munkája — közel 1700 adalékot tartal
maz: a szerző mindig éber, minden iránt 
érdeklődő szellemének dokumentumai. Van 
természetesen e bibliográfiai adalékok sorá
ban tekintélyes kötet, a Lenau-monográfia, 
van több százra menő hírlapi cikk (legtöbb
jük német nyelven a Pester Lloyd-ban 
jelent még), mindeniket jellemzi azonban 
Turóczi-Trostler József hatalmas kultúrája, 
emelkedett szelleme, a haladó gondolatért 
való szívós helytállása. Ezek az erények 
biztosítanak szerzőjüknek kiemelkedő helyet 
szaktudományunkban, ezek biztosítják ered
ményeinek maradandóságát is. • 

Bán Imre 

SZABOLCSI MIKLÓS: KIS MAGYAR 

a szűkebb szakmai közvélemény egyes 
csoportjai hajlamosak arra, hogy olyan 
kérdések megoldását is számon kérjék ettől a 
könyvtől, amelyeknek kimunkálása hosszú 
kutatómunka, vagy alapos viták eredménye 
lehet csak. 

A Kis Magyar Irodalomtörténet megfogal
mazása a könyvben foglalt értékeléseken és 
elemzéseken túl egy igen érdekes tanulsággal 
szolgál. A munka komponálása közben 
ugyanis, akarva-akaratlanul, működött az 
átfogó koncepció-alakítás ereje. A szerzőknek 
bizonyára nem kevés gondot okozott az 
anyag elrendezése, a periodizálás sarkalatos 
kérdéseinek tisztázása, a szétfutó szálak 
csomópontokba gyűjtése. A szűkebb lehető
ségek, a szélesebb olvasóközönséghez szólás 
szándéka korántsem jelenthet, és nem is 
jelentett, felmentést alapvető módszertani és 
elvi kérdések vizsgálata, s az ezekben való 
állásfoglalás alól. Sőt, mondhatjuk, hogy a 
határozott, világos fogalmazás következ
ménye ezt talán még fokozottabb mértékben 
írja elő. E recenziónak is az a célja, hogy ilyen 
kérdésekkel foglalkozzon, hiszen nem lenne 
gyümölcsöző, ha a kritikus a portrék és elem
zések hosszú sorához hozzáfűzné a külön
vélemények nem kevésbé hosszú sorozatát, s 
ezzel nem tudományágunk mérhető eredmé
nyeihez, hanem egyéni nézeteihez igazítaná 
a mércét. 

A leglényegesebb, a készülő szintézis alap
elveit a könyv nem egy fejezetében előre-


