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HANDBUCH DER UNGARISCHEN LITERATUR 

Von István Nemeskürty, László Orosz, Béla G. 
Klaniczay. Bp. 1977. Corvina Verl. 658 1. 

A kiadó, Klaniczay Tibor kézikönyvének elő
szavában a következőképp tájékoztat a mű létre
jöttének körülményeiről: „hosszú idő után", 
1962-ben jelent meg egy magyar irodalom
történet, franciául (a szerzők: Klaniczay Tibor, 
Szauder József, Szabolcsi Miklós), majd ugyanez 
a szöveg oroszul (1962), németül (1963), angolul 
(1964) és lengyelül (1966). Végül 1964 és 1966 
között, az MTA Irodalomtörténeti Intézetének 
kiadásában napvilágot láttott A magyar irodalom 
története, hat kötetben, „hatvan szakember 
közreműködésével". E nagyszabású műben össze
foglalt újabb eredmények „egy új, a külföld 
számára írt magyar irodalomtörténet létre
hozásának" igényét vetették fel. A jelen kézi
könyv, — hangsúlyozza a szerkesztő - a két 
említett, már korábban megjelent munkán 
alapszik, és figyelembe vette az 1962-es szöveggel 
kapcsolatos „helytálló kritikai megjegyzéseket" 
is. 

Az új kötet kiállítása bátran mondható példás
nak: az 544. és 545. oldal közé 40 író- és költő
képmás kiváló reprodukcióját iktatták. A 
szöveget - nagy örömünkre - két részből álló 
Válogatott Bibliográfia követi: A Magyar törté
nelem és irodalom. - I. Általános rész. II. Magyar 
irodalom német fordításban. Az A. I. 2. az igen 
tanulságos A magyar- és a világirodalom kölcsön
hatásai című fejezetet tartalmazza, s benne 
azokat a tanulmányokat sorolják fel, amelyek a 
magyar irodalom vüágirodalmi kapcsolataival, 
valamint a szomszédos irodalmakhoz fűződő 
viszonyával foglalkoznak. 

A könyv a külföldi olvasó számára íródott, 
bizonyára olyanoknak is, akiknek nem sikerült 
megbirkózniuk a magyar nyelvvel (a művek 
címeit német fordításban és magyar eredetiben 
közhk), de vajon mindig eléggé szem előtt 
tartották-e a szerzők azt az olvasót, akinek a 
művet szánták? Felvetődik a kérdés, hogy 

718 

Németh, Attila Tamás. Herausgegeben von Tibor 

mindig jótékony hatást gyakorolt-e a szóban forgó 
műre az Akadémia által kiadott magyar, vagy a 
magyarban jártas olvasó számára írt nagy 
irodalomtörténet? A kézikönyv kincsesládikája 
számtalan olyan rész-adatnak, melyeket 
köszönettel és a szerzők megbízhatóságába vetett 
bizalommal veszünk tudomásul, - kérdés 
azonban, hogy összeállnak-e ezek a sajátosan 
magyar gazdasági és szociális alapokon nyugvó, és 
sajátosan magyar társadalompolitikai folya
matokból kifejlődő irodalom specifikusan magyar 
jellemzőinek összképévé? Aki jól ismeri Kelet-
Európát, annak bizonyára elegendőek a mű által 
nyújtott történelmi adatok - de csak neki, ezzel 
szemben, amikor a speciálisan irodalmi anyag 
tárgyalására térnek rá a szerzők, azonnal magyar 
voltuk jut szóhoz, s lelkesülten szólnak a 
számukra jól ismert és velük mintegy összenőtt 
értékekről, anélkül, hogy olyan fogalomrendszert 
találnának, amely a magyarban járatlan olvasónak 
is betekintést nyújthatna a tárgyalt művek sajátos, 
jellemző és egyedi tulajdonságaiba, - nemzeti 
történelmük és kultúrájuk keretein belül. 

Hogyan lehetne itt nagyobb sikerrel járni? 
Semmi esetre sem versfordításokkal! A kézi
könyvben - különös módon - viszonylag sok a 
versfordítás, prózai szövegfordítás, bár 
könnyebben megközelíthető, szinte egyáltalán 
nincs. Persze, az idegen nyelvű költemények 
költői műfordítása külön ügy: annak már nagy 
tehetségnek kell lennie, aki az értékes eredeti 
mellé művészileg egyenrangú alkotást képes 
állítani. Kínosan hat, amikor Balassiról azt 
állítják, hogy „költeményei legnagyobb kor
társaiéval - Ronsardéval, Kochanowskiéval és 
Shakespeare szonettjeivel - egyenrangúak" (67. 
1.), ugyanis az e megállapítás előtt közölt német 
fordításokon inkább mosolygunk, semmint 
csodáljuk őket. És az olvasónak - még akkor is, 
ha Stephan Hermlin vagy Franz Fühmann a 



fordító - , fogalma sem lehet arról, hogy mennyit 
őriztek meg a magyar eredeti művészi értékeiből, 
mivel nem ismeri a magyar verselés ritmikai kép
leteit, az alapelemeket. Sokkal alaposabbnak és 
explicitebbnek kellene lennie a magyar verselés 
ismertetésének a 139-140. oldalon, több magyar 
példával, - és mivel már a 20. oldalon megemlítik 
a „szótagszámláló (dimetrikus) ősi magyar 
verset", igen ajánlatos lenne már itt, az első 
alkalommal, külön fejezetként, a magyar metrika 
tárgyszerűen kifogástalan, kimerítő magyarázatát 
adni. Ez a fejezet hasonlíthatatlanul többet 
mondana a külföldi olvasónak a magyar nyelv 
művészi értékeiről - hiszen a költészet nem más, 
mint a nyelv művészete! - mint az a sok bio-
grafikus apróság, amelyekkel telezsúfolták a 
művet, és amelyek miatt nem mindig könnyű 
olvasmány. Mit jelent az, hogy Csokonai 
„egyesíteni tudta egy és ugyanazon versben a 
hangsúlyos (ütemes) magyar verselést a nyugat
európai metrikával" (157.1.) - hiszen az angol és 
a francia metrika alapvetően eltérőek! Mit jelent 
a magyar vers zeneisége, hogyan alkalmazzák a 
rímet - ez nyelvenként változik, tudjuk! 

Jó lenne, ha egy, a külföldieknek szánt magyar 
irodalomtörténet a magyar nyelv és vele együtt a 
magyar nyelv művészetének alaposan leírt törté
netén alapulna, amihez különös, az indo
európaiétól lényegileg különböző struktúrájának 
tudományosan pontos magyarázata kellene hogy 
kiindulópontként szolgáljon. A magyar nyelv 
tanulmányozása során eljutottam addig, hogy 
képes voltam belátni: a mai magyar nyelv által 
ábrázolt vüágkép nem különbözik lényegesen 
attól a világképtől, melyet az indoeurópai 
nyelvek ábrázolnak, - de a fonológia és a 
szintaxis alapvetően más! Itt kellene sokkal be
hatóbban, újraértékelve, háttérként elemezni azt 
a nyelvet, amelyet az írástudatlan nép maga 
alkotott és szájhagyomány útján terjedt. (Ügy, 
ahogy ezt meg is csinálják az 51. oldalon). 

Ha az egyes alkotók munkásságát és eredeti
ségét mindig, vagy legalábbis részben, a nyelvi 
hagyományokhoz való viszony határozná meg a 
műben, akkor itt elmaradhatna számos olyan 
értékítélet is, amelyeket a külföldi olvasó naivnak 
talál - hiszen nem ellenőrizheti azokat saját 
olvasmányai alapján, csak kritikátlanul utána
szajkózhatja őket, - és az ilyen értékítélet 
számára semmit sem jellemez. Eltekintve ettől, 
szabadjon emlékeztetni Northrop Frye találó 
szavaira: „. . . the study of literature can never be 
founded on value-judgments" (An. of. cr. 20. 1.). 

Mit mondanak a külföldi olvasónak az olyan 
értékjelzők, mint „varázsos" (22. 238. 1.), 
„mesteri" (48,127, 146.1.), „szép" (82, 92, 194, 
199. 1.), „találó, hasonlíthatatlan" (166.) - hogy 
csak néhányat említsünk - , vagy amikor Arany 
műveiről azt mondják, hogy „a teljes stílus
önállóság tökéletes alkotásai" (250. 1.). Kétség
telen, gyakran tesznek kísérletet az alkotók 
költői nyelvének jellemzésére, a jellemzés nem 
ritkán egy teljes fejezetté nő - , azonban leg
többjük nélkülözi a tudományosan minden
képpen lehetséges terminológiai pontosságot, 
valamint a mindegyiküket éltető köznyelvi és 
költői-nyelvi folyamatra való hivatkozást. Az, 
hogy Kármán „a korábbi magyar irodalommal 
ellentétben . . . újításként" alkalmazta a rövid 
mondatot (127. 1.) keveset mond a külföldi 
olvasónak, ha elöljáróban nem világosították fel a 
magyar mondatképzésről. Ha A rokokó költészet 
(95. 1.) című fejezetben Amadé báróról azt 
állítják, hogy „nagy szolgálatokat tett a magyar 
költői nyelv kialakulásának", akkor az olvasó 
mégis csak szeretné pontosan tudni, hogy mik 
voltak ezek a szolgálatok. Amikor 1952-ben 
Wolfgang Stammler Deutsche Philologie im 
Aufriss című könyve első kötetének egyik tanul
mányaként napvilágot látott a nyelvész August 
Langen Geschichte der deutschen Sprache vom 
Barock bis zur Gegenwart c. műve, amely nagy
részt kiváltképp az adott korszak német költői 
nyelvének története, az irodalomtudós Emil 
Staiger lelkesen üdvözölte a tanulmányt. Egy 
üyenfajta történeti áttekintést kíván az olvasó 
ettől a kézikönyvtől is. 

Az utóbbi évtizedek megajándékozták az 
irodalomtörténészeket egy másik lehetőséggel is, 
hogy segítségével elkerüljék az individuális érték
ítéleteket: a nyugatnémet romanista, Hans 
Robert Jauß meggyőzően fogalmazta meg a 
recepció-elméletet, amely a költészetnek, mint 
kommunikációnak tág kereteibe épül be - és 
kedvelt területe a lengyel irodalomkutatásnak is. 
Mindezek a kérdésfeltevések szinte érintetlenül 
hagyták a kézikönyvet (kivételként vö. 227. 1.): 
az olyan fogalmak, mint az irodalmi olvasó
közönség sajátossága, elvárási határ, esztétikai 
távolságtartás, még alárendelt szerepet is alig 
kapnak. 

A szerzők a magyar irodalom történetét kor
szakokra osztották: teljes joggal. De az olyan 
korszakfogalmak, mint a reneszánsz, a barokk, a 
romantika, nem alkalmazhatók egyértelműen 
pontos, tudományosan általános fogalmakként a 
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világ összes irodalmára. Ebben a vonatkozásban a 
nagytudású és hatalmas műve okán tiszteletre 
méltó René Wellek nagy bajt okozott azzal a 
megállapításával, hogy „There seems to be a 
widespread agreement that ths literary history of 
the centuries since the end of the Middle Ages 
can be divided intő five successive periods: 
Renaissance, baroque, classicism, romanticism, 
and realism" Discriminations, 1970. 90. 1.) -
mert az ember hajlamos azt a következtetést 
levonni, hogy az irodalom Wellek által megrajzolt 
fejlődése kötelező érvényű minden olyan iro
dalomra, amelyik ad magára és szeretné, ha 
európainak tartanák, tehát az illető korszakokat 
mindenképpen meg kell találni bennük. Pedig 
elegendő csak két közeli rokonságban álló, sőt 
azonos nyelvterületen élő irodalom, a német 
(evangélikus) és az osztrák (katolikus) történeti 
fejlődését egymás mellé állítani ahhoz, hogy 
belássuk, az általános fejlődés úgy, ahogy azt 
Wellek értelmezi, lehetetlen. Amikor 1967-ben 
Klaniczay Tibor a zágrábi irodalomelméleti folyó
iratban, az „Umjetnest rije£i"-ben (XI. 57-70. 
L), melynek főszerkesztője vagyok, közzétette 
rendkívül érdekes tanulmányát Az irodalom
történet rendszerezésének alapelvei-iől, úgy 
éreztem, kénytelen vagyok mellékelni hozzá egy 
polemikus kis függeléket (71-73. 1.), amiben 
energikusan ellentmondok Klaniczay azon állítá
sának, „hogy az európai irodalmaknak nincs saját 
nemzeti periodizációjuk, mert mindegyikük álta
lános értékű azonos fázisokon esett át." Ma 
éppen úgy tévesnek tartom ezt az állítást, mint 
annak idején - egy irodalomtörténetre nem 
szabad a korszakokat felülről ráerőszakolni, 
azoknak saját talajukból, a kutatás elenged
hetetlen feltételeiként kell kinőniök. 

De a magyar irodalom történetének nem is 
kell félnie Wellek periodizációs rendszerétől, 
hiszen mindegyik korszak megvan benne - csak 
a külföldi olvasó szeretné tudni, hogyan alakultak 
ki magyar földön történetileg az egyes perió
dusok, és miben különbözik magyar változatuk a 
többi irodalométól, akkor, ha a periódusokat 
nem egyszerűen általánosságban érvényes, 
különbségek nélküli, magától értetődő jelen
ségekként fogjuk fel. A Népiesség és romantika c. 
fejezetben, a 219. oldalon igen helyesen állapítják 
meg, hogy „A specifikus viszonyok lényege fel
fedezhető abban a mozzanatban, amely az 
1848-as magyar forradalmat (és bukása után a 
nemzeti ellenállást is) élesen megkülönbözteti 
Európa hasonló történelmi jelenségeitől." A 

magyar irodalom e „specifikus viszonyait" 
szeretné a külföldi olvasó megismerni, olyan 
pontosan, ahogy csak lehet, minden adott kor
szakra vonatkozóan. A barokk-fejezet meglepő 
része, az Arisztokratikus költészet (94-95. 1.) 
behatóbb történeti alapvetést kíván. 

S bár örömmel ismerjük el, hogy az irodalom
történeti fejezetek elején történelmi bevezető áll 
- a külföldi olvasó mégis sokkal, sokkal 
alaposabb, mélyebb, részletesebb elemzést kíván. 
Amikor évekkel ezelőtt egy hosszabb tanulmány
út alkalmával voltam olyan szerencsés, hogy 
Göttingában hallgathattam az ottani szlavista 
professzor, Maximilian Braun előadásait, 
amelyeket a szláv népek összehasonlító irodalom
történetéről tartott, éppen annál a résznél kap
csolódtam be, amikor a főleg Dubrovnikban és 
Dalmáciában kialakuló horvát reneszánsz és 
barokk irodalomról beszélt - tehát hazám költé
szetének egyik történelmi fejezetéről. Nos, hát jól 
odafigyeltem: az előadások, amelyeket módom
ban volt látogatni, kizárólag az akkori horvát 
irodalom fejlődésének gazdasági, társadalmi és 
politikai alapjaival foglalkoztak, és olyan 
dolgokról esett szó bennük, amikről otthon, 
ugyanezeknek az irodalmi korszakoknak a 
tárgyalásakor mit sem hallottam. De ámulva és 
elismeréssel kellett belátnom, hogy az irodalmon 
kívüli táptalaj beható elemzése az egyetlen út, 
hogy a külföldi előtt feltárhassuk egy számára 
ismeretlen irodalom sajátosságait és lényegét. A 
kézikönyv már említett bevezető fejezetei a fel
sorolt hibákon kívül általában úgy ábrázolják a 
tényeket, hogy nem ismertetik, melyek voltak e 
tények kialakulásának történelmi alapjai, így 
például sokkal alaposabban kellene meg
magyarázni a nemesség döntő szerepét Magyar
országon (116, 170. 1.), és ha a 171. oldalon azt 
állítják, hogy „a magyar irodalomnak mindig is 
jellemző vonása volt a határozott politikai el
kötelezettség", akkor az olvasó ugyancsak 
szeretné tudni, hogy mely okoknál fogva volt ez 
így. Szívesen gondolunk a történelmi fejlődés 
tényeinek leírására a 356. és az azt követő 
oldalakon - a Nyugat-fejezet egyébként is kétség
telenül az egyik legjobban sikerült - de mégis 
jóval részletesebben szeretnénk átélni; s ugyanez 
érvényes a 434-435. oldalra is. Milyen szociál
politikai jelentőségűek a 435. oldalon említett 
egyidejű, de mégis másféle stílustendenciák? 

Áttérve a korszakok általános képéről az 
alkotói személyiségek leírásának értékelésére, 
sajnálattal kell megállapítanunk, hogy ebben az 
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esetben az individuális, az életrajzi adatok egy
szeri érvényessége diadalmaskodott a történetileg 
általánosító szemléleten. Évekkel ezelőtt, egy 
rövid tanulmányban, amely Az életrajz - élet és 
mű címmel, magyarul is megjelent (Helikon, XIX. 
1973./1.), már megírtam, nagyjából hogyan kép
zelem el a két aspektus szintézisét. A származás, a 
szülői ház, a tanulmányok, a hivatás, a kalandok 
a szerelemben és az életben csak akkor említen
dők meg, ha az alkotó életművéhez történeti hát
térként szolgálnak. De ajánlatos lenne, mindenek
előtt, mintegy bevezetőként összefoglalni az 
egyes korszakok íróira jellemző, közös életrajzi 
vonásokat: egészen más szemléletet nyújtanának, 
mint az egyenkénti felaprózás. Éppenséggel ért
hető, ha Petőfi nevének hallatán minden magyar 
szíve gyorsabban ver, de itt sem szabadna a 
magától értetődő lelkesedést eképpen miszti
fikálni: (Petőfi) „az istenek magyar kedveltje, 
minden megadatott neki ahhoz, hogy nagy költő 
legyen: tehetség, történetem, sors. . . Petőfi 
akkor érkezett, amikor érkezéséhez megérett az 
idő. És oda érkezett, ahova a nép költőjének, a 
forradalom költőjének kellett érkeznie." (299. 1.) 

Egy nemzeti irodalom fejlődése a nemzeti 
nyelv és az ezen belül kialakuló irodalom ki
fejezési lehetőségeinek fejlődése alapján megy 
végbe. De a nemzeti irodalom egyidejűleg fejlődik 
a nemzetivel való állandó kölcsönhatás és a 
társadalmi változások következtében, meg a kül
földi kapcsolatok ösztönző irodalmi 
hagyományainak révén. Nem lehet azt mondani, 
hogy a magyar nemzeti irodalom tradícióinak 
kiemelését mellőzték volna, de még plaszti
kusabban kellene kidolgozni: - a külfölddel 
történő összehasonlításnak nem lenne szabad 
neveknél és címeknél leragadnia. így pl. Arany 
neve mellett a 249-250. oldalon mindjárt Hugo, 
Baudelaire, Keller, Storm, Meyer és Tennyson áll, 
a „hangulati novellákéról azt állítják a 319. 
oldalon, hogy ,,nem Maupassant-nal, Tolsztoj-jal 
vagy Zolá-val rokoníthatók, hanem Anatole 
France-val és Turgenyewel." Maupassant és 

Tolsztoj, France és Turgenyev - az ember csak 
csodálkozik! Kassák lírájában állítólag „expresszi
onista, futurista és dadaista vonások ismerhetők 
fel." (446.1.) 

Másrészt azonban, amikor a 96. oldalon azt 
írják Faludiról, hogy „versei a magyar irodalom
ban elsőként egyértelműen modern költe
mények", - akkor szeretné tudni az olvasó, mi 
volt hát Faludinál ez a „modern", illetve mit nem 
lehet „modern"-nek tartani az eddigi lírai hagyo
mányokban? A 294. oldalon olvassuk: „A 
korábbi prózai műfajokhoz most egy újabb csat
lakozott, igen magas színvonalon - az esszé." 
Mégis, hogyan lehetne ezt a rendkívüli módon 
figyelemre méltó eredményt megmagyarázni és 
megokolni? - Ugyancsak misztikusan hangzik a 
306. oldal egyik állítása: „A körülmények egy
szerűen megkövetelték a fejlődésregényt." És 
ekkor az olvasó fülében Brecht szavai csengenek: 
„De a körülmények, a körülmények nem 
olyanok . . . " 

Elég az ellenvetésekből! A kritikus szemű 
olvasónak engedtessék meg ezek után, hogy a 
kézikönyv egyik fontos vonását kiemelje, 
imponálóan áttekintő struktúráját. Hiszen az 
olvasó számára csak a szerkezet egészének ez át
tekinthető volta teszi lehetővé, hogy segítségével 
tudatosítsa ellenvetéseit és kívánalmait, és meg
fogalmazza azokat. Úgy érezzük, hogy a szerzők 
igen érzékenyen követték nyomon a bemutatott 
írók sorsát, s hogy az irodalmi élet minden rejtek
helyére bevilágítottak. Egy valamit teljes mérték
ben sikerült elérniök: meggyőzték az olvasót 
arról, hogy a magyar irodalom a világirodalom 
egyik jelentős alkotóeleme, - sőt, világirodalmi 
szintű irodalom. Érdemes érte magyarul tanulni. 

A világos építkezés struktúráján az ellen
vetések semmiféle változtatást nem kívánnak —jó 
sokat kihúzni belőle, ugyanannyit hozzátenni, és 
a kézikönyv alapmű lesz. 
(Ford.: Ka/tár Mária) 

Zdenko Skreb 
(Zágráb) 

MÁLYUSZ ELEMÉR: EGYHÁZI TÁRSADALOM A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON 

Bp. 1971. Akadémiai K. 398 L 

Hogy Mályusz Elemér 197 l-es évszámmal meg
jelent könyvéről csak most jelenik meg ismer
tetés, legalább részben azzal menthető, hogy e 
sorok írója évekig külföldön tartózkodott, s ha 

már megjelenésekor kellő figyelemmel tanul
mányozta is a kötetet, akkori körülményei 
nehezen engedték volna, hogy írjon róla. Meg
lehet azonban, hogy a hosszú késedelem évei nem 
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