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NÉMETH G. BÉLA: A MAGYAR IRODALOMKRITIKAI GONDOLKODÁS A POZITIVIZMUS 
KORÁBAN 

A kiegyezéstől a századfordulóig. Bp. 1981. Akadémiai K. 429 1. 

Németh G. Béla kritikatörténeti monográfi
ája - ne féljünk ezúttal a nagy szavaktól — kor
szakos értékű munka, lenyűgöző szellemi telje
sítmény. Olyan vállalkozásról van szó, amely a 
szerzőtől legalább másfél évtizednyi kutatómun
kát követelt. A téma földolgozása az előmunká
latok hiánya és a megközelítésmód igényessége 
miatt csak lépésről lépésre volt lehetséges. 

Németh számára ugyanis az irodalomkritika 
nem rendelkezik egyértelmű műfaji és szemléleti 
határokkal. Következésképp - mondhatjuk 
némi túlzással - aki arra adja fejét, hogy az iro
dalomkritikát tanulmányozza, úgyszólván a vi
lágegyetemet választja kutatása tárgyának. 

„A kritika történetének folyvást... tekintet
tel kell lennie arra — olvasható mindjárt a beve
zetésben, a könyv 14. lapján - , hogy a kritika 
szakmák közti jelenség, tudományágak közti 
műfaj, tudatkategóriák közti terület... Poétika 
is, de nem poétika, pszichológia is, de nem pszi
chológia, etika is, de nem etika, politika is, de 
nem politika. Az irodalomkritika függésének és 
(viszonylagos) önelvűségének dialektikája, köl-
csönviszonya és értékrendszere minden ideológia 
számára más-más területen válik megragadha
tóvá. A művek sok tényezőjű értelmezése és ér
tékelése majd a pszichológia, majd a politika, 
majd az etika, majd pedig egyéb ágazatok terü
letén összegeződik, s alakul át esztétikaivá." 

A könyv nemcsak ígéri, hanem adja is a ma
gyar kritikairodalom „sok tényezőjű" értelmezé
sét és értékelését. Magától értetődő természetes
séggel kalauzolja el olvasóit a politikatörténet, a 
társadalomtörténet, a művelődésszociológia, az 
irodalmi élet, az alkotáslélektan és a történelem-
bölcselet sűrű vagy éppen ritka levegőjű tájaira. 
S teszi ezt úgy, hogy a megközelítés nem válik 
sehol parttalanná. A különböző tragikum-felfo
gások szellemi és politikai helyének kijelölése 
éppúgy, mint egy-egy fontos folyóirat vagy egy-
egy jelentős egyéniség sorsának átélt fölmutatása 

egyaránt közös ügyet szolgál: a XIX. század het
venes-nyolcvanas éveiben jelentkező magyar iro
dalomkritikai gondolkodás egészének jellemzé
sét, fejlődésrajzát. 

Érthető, hogy a hangsúly hol erre, hol arra a 
szempontra kerül. Irodalomkritikai hagyománya
ink sokkal inkább igénylik a politikai, etikai és 
pszichológiai tényezők figyelembevételét, mint 
a poétikai vagy a bölcseleti összefüggésekét. Az 
irodalom és az irodalomkritika gyakori politika
pótló és mindenkori ideológiai szerepe kényes 
helyzetbe hozza a szaktudományos kutatást. Kö
telessége kimutatni az önállósulás hiányát, az esz
tétikai érték alárendelt szerepét s ugyanakkor tu
domásul venni ennek társadalmi okát és jelentő
ségét. Az irodalom és az irodalomkritika sajátos 
értékei és gondjai nálunk csak akkor szoktak elő
térbe kerülni, amikor e területek elveszítik poli
tikai súlyukat és széles társadalmi vonzáskörüket. 

Határt szab a megközelítésnek a szerző ér
deklődése, intellektuális elfogultsága is. Németh 
G. Béla elsősorban az eszmetörténeti bonyodal
mak elemzésében leli kedvét s ezen a téren adja 
a legtöbbet. Gyakran és szívesen él az ideoló
giakritika módszerével. Nemcsak a konzervatív 
szellem olyan nyílt vagy ellentmondásos képvise
lőinek, mint Beöthy Zsoltnak és Gyulai Pálnak 
politikai-társadalmi érdekeltségét képes megvilá
gítani, hanem a bonyolultabb kritikus egyénisé
gek, így Asbóth János és Rákosi Jenő ígéretes 
indulásában és ellehetetlenülésbe, illetve megal
kuvásba forduló pályájában szerepet játszó társa
dalmi és személyes indítékokat is. 

Tipikus életutak, tipikus magatartások föl
mutatása a cél, mégsem válnak az egyéniségek 
eszméik szócsövévé. Németh G. Béla szereti saját 
nézőpontjuk, logikájuk - mindenkinél más, leg
többjénél változó - motívumai felől is láttatni a 
korszak főbb szereplőit. Mintha csak a könyv 
legrokonszenvesebb alakjának, Péterfy Jenőnek 
„beleélő" és „síkváltó" módszerét követné. 

116 



De éppen Péterfy bemutatása lehet a példa 
arra, hogy az ideológiakritikai módszernek is 
(mint bármelyik más megközelítésmódnak) meg
vannak a maga korlátai. Péterfy ugyanis ellenáll
ni látszik a politikaszempontú tipizálásnak: úgy 
tűnik, hogy ó' egyedül önmagát reprezentálta. 

Érthető, hogy ebben az esetben a bizonyta
lan társadalmi besorolás (pl. Péterfy mint a „ki
ábrándult értelmiségi" típusa) helyett a lélektani 
és a világképi forrásokra helyezó'dik a hangsúly. 
Ám ennek ára van. A Hegeltől Nietzschéig, 
Taine-től Ranké-ig kimutatott szellemi rokonság 
révén Péterfy igazán előkelő társaságba kerül, 
csak éppen kívül az itthoni - meglehet, kisszerű 
s bizonyos, hogy megkésett - irodalomkritikai 
gondolkodás világán. 

Péterfy szellemi elmagányosodásának és ön
gyilkosságba torkolló életútjának ismeretében 
sem tartom indokoltnak, hogy légüres teret kép
zeljünk köré. Már az a tény is (amelyre a könyv 
Péterfy-fejezetének első mondata hivatkozik, a 
295. lapon), hogy e kiváló kritikust szinte halála 
pillanatától legjobb értekezőink sorába számítja 
a magyar irodalmi köztudat, jelzi a kapcsolódás, 
sőt a kölcsönhatás fönnállását. 

De Németh G. Béla is tisztában van azzal, 
hogy szellemi teljesítményeink értéke nem mér
hető csupán az európai élmezőnyben elfoglalt 
eszmetörténeti pozíciójuk alapján. Az irodalmi 
elit lehetőségeit is csak akkor tudjuk fölbecsülni 
igazán, ha számot vetünk a kulturális „infra
struktúrával", az intézmények és a közönség 
műveltségének színvonalával. 

A könyv külön fejezetet szentel a magyajr 
művelődési állapotok, mindenekelőtt a tárgyalt 
időszakban világvárossá fejlődő Budapest olvasó
közönsége bemutatásának. 

Példaképpen idézem az egyik legérdekesebb 
adatot, a budapesti zsidóság iskolázottsági ará
nyának elképesztően gyors növekedéséről: 
„1869-ben a kb. negyvenötezerre tehető zsidó
ság iskolázottsági arányszáma a többi vallásfele
kezetek közül az evangélikus (német) s a (jó
részt hivatalnok) református magyar lakossághoz 
képest még elmaradt, s a katolikusokéhoz állt 
közel; a nyolcvanas években viszont már csak az 
evangélikus lakosság tartotta vele egyenlő szin
ten az iskolázottság arányát, majd a kilencvenes 
évekre az is elmaradt mögötte" (34). 

Ebben az egy mondatban mindaz benne van, 
ami kulcsot adhat a századvégi s még inkább a 
XX. századi művelődésszerkezeti torzulások 
megértéséhez, melyek a magyar értelmiség belső 
megosztottságát eredményezték s kiszolgáltatták 

a konzervatív és ultraradikális politikai erők kü
lönféle manipulációinak. 

S ha szükségesnek tartjuk a kultúra horizon
tális változásait kiváltó rétegmozgások elemzé
sét, hasonlóan fontosnak látjuk a kultúra mély
rétegeinek, a megszokássá szilárdult hagyomá
nyok forrásainak gondos földerítését. 

Talán még az előző példánál is nagyobb 
horderejű Németh G. Béla megállapítása a vallá
sos mélykultúra hiányáról s ennek világnézeti 
következményeiről a magyar szellemi életben: 
„. . . a vallásos világnézetek, a reformáció-ellen
reformációval kezdődően gyakran napi párthar
cok napi jelszótárát szolgáltatták inkább, mint 
egyetemes életrendező, életértelmező, létforma
szervező elvekét. így általában az ellenük való 
harc sem ereszkedett filozófiai mélységig, az em
beri lét értelmezésének kérdéséig... A magyar 
katolicizmus sem a latin, sem a délnémet-oszt
rák katolicizmussal, a magyar protestantizmus 
sem az angol, sem az északnémet—észak-európai 
protestantizmussal nemigen állta e tekintetben a 
versenyt" (44). 

A magyar filozófiai kultúra fejletlensége, 
melyre egykor Erdélyi János, újabban Lukács 
György panaszkodott, alighanem az itt említett 
helyzettel is magyarázható. Ilyen előzmények után 
eleve más megvilágításba kerülnek azok a szellemi 
erőfeszítések, amelyek magyar földön megkí
sérelték a fölzárkózást az európai élmezőnyhöz. 

A könyv kitűnő megfigyelései és megállapí
tásai még jobban megerősítik azt a benyomást, 
hogy a művelődésszociológiai ismeretek mennyi
re fontosak az irodalomkritika alapos tanulmá
nyozásához. Éppen ezért olvasnánk szívesen 
többet a kritika és a közönség, valamint az iro
dalom és a közönség kapcsolatáról. Az összeha
sonlító vizsgálat nemcsak eszmetörténeti kérdé
sekben lehet gyümölcsöző. 
. Ami a könyv részeredményeit illeti, a recen

zens keze meg van kötve — hiszen sokszor ismé
telni lenne kénytelen korábbi bírálatainak meg
állapításait. A monográfia hosszas elkészülte 
miatt már korábban megismerkedhettünk Né
meth G. Béla nem egy fontos gondolatával, meg
látásával és fölfedezésével. 

Egyes fejezetek (az olvasóközönség művelt
ségéről, az etatisták csoportjáról, a Figyelő c. 
lap köréről, Riedl Frigyes Arany János-monog
ráfiájáról, az Irodalomtörténeti Közlemények 
alapításáról és első korszakáról) a szerző 
1976-ban megjelent, Létharc és nemzetiség című 
tanulmánykötetéből ismeretesek, míg mások 
(Gyulai Pál 1867 utáni szerepéről, az induló 
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Egyetemes Philologiai Közlöny szakmai orien
tációjáról, Reviczky Gyula és Péterfy Jenő 
értekező' munkásságáról) az 198 l-es Küllő és 
kerék című gyűjteményből. A könyv középső 
részét alkotó fejezet, amely a századvégi tragi
kum-vitát elemzi, 1971-ben önálló kötetként, 
Tragikum és történetfelfogás címmel jelent meg. 

Németh G. Béla monográfiája tehát nem a 
részletekben, hanem az összképben ad újat. A 
korábbi publikációk ismeretében két kérdés 
vetődik fel. Egyrészt hogyan sikerült a különféle 
szempontú, műfajú és terjedelmű részmunkák 
összedolgozása, stiláris és szerkezeti egységesí
tése? Másrészt ad-e s miben ad többet az egész 
a részeknél? 

Az első kérdésre nem adható minden tekin
tetben megnyugtató válasz. A szöveg stílusa 
mindvégig egységes benyomást kelt, s kivált az 
összefoglaló részekben érvényesül jól a szerző 
frappírozó, lényegkiemelő képessége. A könyv 
felépítése azonban nem eléggé meggyőző. 

Kisebb baj, hogy az 50-51. lapokon talál
ható csoportosítás szellemében a Reform köré 
tömörült baráti kör tárgyalása után a 
Reviczkyvel fémjelezhető törekvések bemutatá
sának kellene következnie, s nem a jó és 
kevésbé jó változásoknak egyaránt ellenszegülő 
Gyulai Pál ellentmondásos magatartása jellemzé
sének (136 sko). 

Nagyobb baj, hogy a könyv tengelyébe állított 
korszakolás nem mindenütt követhető. Németh 
G. Béla 1867-től a nyolcvanas évek végéig 
(illetve néhány pályakép és az Irodalomtörténeti 
Közlemények esetében a századfordulóig) 
tekinti át irodalomkritikai életünket. A tárgyalt 
időszakot három részre osztja. Az első és a 
harmadik szakasz elkülönítése többé-kevésbé 
világos: 1875, azaz Tisza Kálmán hatalomra 
kerülése és a dualista rendszer konszolidálódá
sának kezdete nemcsak a magyar politikatörté
netben jelent cezúrát, hanem művészetünk és 
kritikai gondolkodásunk történetében is. 

Ám a harmadiknak jelölt szakasz - ha jól 
értem - ott kezdődik, ahol az első ér véget. A 
második szakasz időkoordinátái nem a másik 
kettő között találhatók, holott maga a korsza
kolás ezt látszik sugallni. E periódust három 
szerző különböző időpontokban írt tragikum
könyvei, illetve tanulmányai reprezentálják. 
Beöthy Zsolt 1881-ben készült el művével, de 
az csak 1885-ben jelent meg. Rákosi Jenő 
munkája 1882-ben született. Péterfy Jenő tanul
mányai 1885-ben és 1891-ben keletkeztek, s 
jóval később kerültek nyilvánosság elé. 
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Nyilvánvaló, hogy a könyvben e középső 
rész elkülönítését a sajátos tárgyválasztás és az 
analitikus feldolgozásmód tette szükségessé; 
éppen ezért nem volt szerencsés a kronológiai 
szempontot alkalmazni. Elképzelhető, hogy az 
anyag más rendezése egységesebb kompozíciót 
eredményezett volna 

Egyértelműen kedvező választ adnék a másik 
kérdésre. Úgy vélem, hogy a monográfia által 
nyújtott összkép föltétlenül többet ad, mint 
amit a részletekből megtudhattunk. Mindenek
előtt az arányok érzékeltetése révén: az etatista 
nemzedék jelentősége például a könyv kontex
tusában jóval kisebbnek tűnik, Péterfy Jenő 
értekező munkássága viszont a külön fejezet 
beiktatása nyomán (vö. 295-323) értékesebb
nek, mint aminek a tragikum-vitában mutat
kozik, s ebben a mezőnyben a sokak által túl
becsült Tolnai Lajos jellemzése éppen azt a két 
lapnyi terjedelmet kapja, amit megérdemel. 

Ennél is fontosabb, hogy Németh G. Béla 
monográfiája pontos látleletet ad arról a törté
nelmi pillanatról, amikor a magyar társadalom 
és a magyar kultúra végre lehetőséget kapott 
radikális szerkezeti és szemléleti fordulatra. S élt 
is vele, meg nem is. Nem először és nem is 
utoljára került szembe egymással történelmünk 
folyamán a gazdasági célszerűség és a szellemi 
értékrend, hogy gátolják inkább, semmint segít
sék egymás érvényesülését. 

Csak méltányolni lehet e korszak gazdasági, 
sőt civilizációs eredményeit, kivált későbbi 
korok fejlődési ütemét ismerve. A birodalmi 
beállítottságnak köszönhette Budapest is rend
kívül gyors kiépülését, utóbb ijesztővé váló 
méreteit. De nem kevésbé fontos hangsúlyozni a 
feudális értékek átmentését is; az ország vezeté
sében végső soron a dzsentroid mentalitás 
érvényesült. 

A kiegyezés időpontjában az irodalmi értel
miség elitje Deák Ferenc oldalán állt, s a 
politikai rendezéstől a magyar polgárosulás 
szerves fejlődését várta Ebben a szellemben 
kezdte pályáját az etatista nemzedék is. A 
kiegyezést követő évtized azonban nem váltotta 
be ezeket a várakozásokat. 1875 után megoldó
dott a politikai és gazdasági válság, kétségtelen 
föllendülés következett be, de korántsem az 
értelmiségi elit elképzeléseit valósítva meg. 
Nemcsak az agg Arany János vagy az egykori 
eszményeit konokul védő Gyulai Pál érezte 
idegenül magát ebben a világban, hanem a 
pályakezdő fiatal tehetségek, Reviczky Gyula és 
Péterfy Jenő is. 



Az „úri középosztály" értékrendjének erejét 
mi sem mutatja jobban, mint Rákosi Jenő 
példája. „Még Rákosi Jenő is - írja Németh 
G. Béla —, a Reform egykori öntudatos polgár 
szerkesztője, ötvenesztendős írói jubileumán 
abban az egyetlen óhajban foglalta ősze szíve 
minden vágyát, hogy a király kezéből vehesse át 
friss nemesi levelét" (188). 

E felemás fejlődés volt a háttere azoknak a 
szellemi erőfeszítéseknek, amelyek irodalom
kritikai gondolkodásunkat jellemezték ebben az 
időszakban, a korszerűnek tudott eszmékhez 
való fölzárkózás érdekében. Nyugat-Európa 
ambiciózus és magabiztos polgárságának nép
szerű, nemritkán aprópénzre váltott ideológiája 
ekkor a pozitivizmus volt. Nem véletlen, hogy a 
könyv címe is e szóval jelöli a vizsgált idő
szakot. 

Németh G. Béla éppen a pozitivista eszmék 
megkésett adaptálásával érzékelteti a magyar 
szellemi élet - mondhatni, tragikomikus - hely
zetét: „Szerencsétlensége volt. . . valamennyiük 
törekvéseinek, hogy akkor próbálták a hagyo
mány korszerűsítését a pozitivista tanokkal 
elvégezni, midőn azok Európában már jórészt 
elvesztették progresszív töltésüket" (389). Ehhez 
csupán azt tenném hozzá, hogy a helyzetet még 
súlyosabbnak látom, hiszen a pozitivizmus alapos 
adaptálása sem történt meg nálunk. 

R. Várkonyi Ágnes mellett Németh G. Béla 
tette a legtöbbet azért, hogy a magyar szellemi 
élet pozitivista hajtásairól tudomást szerezzünk. 
Korábbi tanulmányaiból s monográfiájából is 
kitetszik ennek az inkább gyakorlati, semmint 
bölcseleti érvényű ideológiai áramlatnak vala
mennyi előnye és hátránya, erőssége és gyönge
sége. De néhol a szerző - a konkurrens nézetek 
iránti rokonszenvének engedve - az igazság
talanságig sarkítva fogalmaz. 

Például a 67. lapon ezt olvashatjuk: 
„. . . jellemző azonban, hogy a késő pozitiviz
mus szelleméből fogant két irodalmi irányzat, az 
impresszionizmus és a naturalizmus lényegében 
sohasem jutott el a felszíntől a lényegig." Kissé 

Németh G. Béla 198 l-es tanulmányköteté
nek mottója Wilhelm von Humboldttól való: 
„Ne higgye a tudós, hogy ő fordítja a világ 
útjaira a tudás erőit, ö a küllő és a kerékagy -
a kerék azonban az iskola." A mottóválasztás 

kockázatos kijelentésnek tűnik az impresszio
nizmus és a naturalizmus ilyen sommás leérté
kelése. S magam úgy hiszem, hogy nemcsak ez a 
két irodalmi irányzat fogant a késő - vagy 
minden megszorítás nélkül, „a" - pozitivizmus 
szelleméből. 

A XIX. századi regényirodalom realista szem
lélete is a pozitivista felfogáshoz állt közel: a 
tapasztalatilag megismerhető (és ellenőrizhető) 
valóságat kívánta ábrázolni a lehető legtelje
sebben és leghitelesebben. Akárcsak egy társa
dalomtudós, úgy tanulmányozta Stendhal a 
szerelem és az érvényesülés, Balzac a társadalmi 
réteg- és csoportmozgás, Flaubert pedig a nyárs
polgári gondolkodásmód természetét. A natura
lizmus csupán tovább ment ezen az úton, a 
természettudományok módszereit próbálva 
alkalmazni, de inkább csak deklarálva ezt 
művészi ars poeticákban, semmint megvalósítva 
az alkotásokban. 

Az akarat- és életfilozófiák összes éles elméjű 
kritikai észrevétele sem teszi semmivé a pozi
tivista szellem tudományteremtő érdemeit. Hogy 
mást ne említsek, az irodalomértelmezés is 
ennek a beállítottságnak köszönheti szakágazattá 
való fejlődését: a XIX. századi filológia és 
művelődéstörténeti iskola a pozitivizmus korai, 
a XX. századi formalista és strukturalista 
poétikai iskolák pedig a pozitivizmus kései 
szellemi inspirációjának. 

Nincs szó arról, hogy Németh G. Béla ne 
mérlegelné mindezeket az előnyöket, de az a 
benyomásom, hogy nem mindig méltányolja 
őket érdemük szerint. így könyvében a pozi
tivista eszmékhez fűződő viszony inkább 
ambivalens, mint pozitív mérce. Ám el kell 
ismernünk, hogy ez azzal a többlettel jár, hogy 
olvasói horizontjába a pozitivizmuson túli, sőt 
azon túlmutató bölcseleti teljesítmények szem
pontjait is beemeli. Személyes példát mutatva 
arra, hogy a magyar filozófiai kultúra sokat 
emlegetett fejletlenségét miképp lehetne, 
miképp kellene fölszámolni. 

Veres András 

maga is edukatív, hiszen a szerző nyilván tudós
társainak is megszívlelendő írta föl könyve 
elejére e mondatokat. Az olvasó számára viszont 
másféle értelme is van, amennyiben rögtön azt a 
felelősséget és komolyságot intonálja, ami a 
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