
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-



vetítő probléma: a periodizáció. Az összefog
lalás egyik szerzője, Klaniczay Tibor, a régi
magyar irodalom viszonylatában, részletesen 
kifejtette ezzel kapcsolatos véleményét Az iro
dalomtörténeti szintézis néhány elvi kérdése c. ta
nulmányában (ItK 1962, 59—73). A tanul
mányban vázolt elvek már érvényesülnek e kis 
irodalomtörténet megfelelő fejezetében. Való 
igaz, hogy a korszakolás kérdéseinek világos, 
elvszerű eldöntésétől függ az egész koncepció 
szerkezete, s ez pedig nem a tárgyalást meg
könnyítő rendezési elgondolás, hanem igen 
lényeges tartalmi probléma. Mégpedig nép
szerű és tudományos jellegű irodalomtörté
neti összefoglalásban egyaránt. A korszakolás 
mikéntje értékelő mozzanat, az összkép 
arányai függenek ettől. 

Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, 
mármint a könyv ismertetéséhez, engedtessék 
meg, hogy Klaniczay tanulmányaira néhány 
megjegyzést tegyek. írásának egyik alap
gondolata a magyar fejlődés és a nemzetközi 
terminológia összhangba hozása. Érvelése 
rendkívül meggyőző, az egyetemes stílus
kategóriák felhasználása irodalomtörténet-
írási rendszerezési elvként, éppen a művészet 
sajátosságainak jogosult hangsúlyozása céljá
ból, mindenképpen szükséges. Persze az 
egyetemes stíluskategóriák, nemcsak és sok
szor nem is elsősorban stíluskategóriák •— ez 
Klaniczay átgondolt fejtegetéseiből szépen 
kiviláglik. Az is kézenfekvő, hogy az őskölté-
szet és középkori irodalom bizonyos mértékig 
egységes tömbként kezelhető. A reneszánsz 
elfogadott kategóriája, amely társadalom
történeti alapjait tekintve a leginkább tisz
tázott, még a sajátos nemzeti adottságok 
közepette sem jelent különösebben nehezen át
hidalható akadályt. A legtöbb vita a barokk 
korszak körül volt és lehetséges ma is. A prob
léma lényege itt nem abban rejlik, hogy e 
terminust a szellemtörténet népszerűsítette, 
még csak nem is abban, hogy a fogalom szűk, 
s a szellemtörténeti koncepcióra való egy
oldalú reagálásként létrejött felfogása követ
keztében teljesen elutasította egy időben a 
marxista irodalomtörténetírás. Klaniczay 
több értékes írásában bizonyította be, hogy 
nem kell félni ettől a terminustól. Mondhatjuk, 
hogy a kérdés gyökerét a terminus értelmezése 
táján tapogathatjuk ki. Hiszen kétségtelen, 
hogy a Klaniczay idézett tanulmányában 
elvi általánosságban megfogalmazott barokk
koncepcióval egyet lehet érteni, és azzal is, 
hogy egyes alkotások, törekvések, sőt élet
művek'esetében — a magyar irodalom vi
szonylatában — barokk vonások fedezhetők 
fel, vagy éppenséggel dominálnak. .A nagy 
kérdés az, hogy van-e a magyar irodalomnak 
olyan viszonylag tiszta barokk korszaka, 
mint az egyes nyugati nemzeteknek? Vajon 
két évszázad irodalmára olyan erőteljesen 
nyomja-e rá bélyegét a barokk jelleg, hogy ez 

kifejezi a hosszú időszak törekvéseinek lénye
gét? A mérleg nyelvének helyrebillentése so
rán kifejtett jogos erőfeszítések következte-. 
ben nem „barokkosodott"-e a magyar 
irodalomról alkotott ,felfogás a valóságnál 
nagyobb mértékben? így sorakoznak a kér
dések, még annak tudatában is, hogy a 
Klaniczaytól rajzolt (s egyes tanulmányaiban 
konkréten dokumentált) barokk-koncepció 
történelmi-társadalmi megalapozottsága 
miatt sok vonatkozásban eltávolodik a nem
zetközi, s elsősorban a polgári értelmezéstől, 
néha annyira, hogy már csak a szó közössége 
jelent kapcsolatot. Ilyen esetekben persze a 
nemzetközi terminológiára való hivatkozás 
inkább gyakorlati, mintsem elvi jelentőségű. 
Tréfásan szólva azt jelzi, hogy mi az a közös 
néven említett jelenség, amelynek megítélé
sében véleményeink eltérnek. 

Visszatérve mármost a Kis Magyar 
Irodalomtörténet régi magyar irodalommal 
foglalkozó fejezeteire, megállapíthatjuk, hogy 
a tömör fogalmazás, a bonyolultabb kérdé
sek összevont tárgyalása miatt (s a készülő 
szintézis „alkorszakainak" hiányában) a kor
szakolás (ősköltészet, középkor, reneszánsz, 
barokk) nem hat elég meggyőzően. Mivel 
a megfelelő tagolás lehetőségei korlátozottak 
voltak, különösen a reneszánsz és még inkább 
a' barokk összefoglaló cím alatt túlságosan 
sok eltérő irodalmi jelenség került együvé, s 
óhatatlanul háttérbe szorultak bizonyos 
történelmi és nemzeti sajátságok. 

Ami a régi magyar irodalommal foglal
kozó fejezetek tulajdonképpeni szakmai kér
déseit illeti, kevés mondanivalónk van. 
Mintegy nyolcvan lapnyi, gondosan megmun
kált, a szerzőtől hosszú éveken át érlelt 
analízisek és következtetések szilárd, tömör 
összefoglalását kapja az olvasó. Ebben a sűrí-
tettségben is érvényesülnek Klaniczay sok
ágú kutatásainak .eredményei. Hogy a régi 
magyar irodalom ebben a rövid formában 
ilyen szinten írható le, abban része van a 
szerző egész tudományos tevékenységének, 
amely lényegében véve e hosszú irodalom
történeti korszak marxista értékelésének 
egyik legfőbb pillére. A népszerű forma 
egyszerű és világos körvonalai, amelyek 
megfelelnek e korszak tudományos képének, 
az alapkutatások szolidságáról, eszmei biz
tonságáról tanúskodnak. 

Természetes és magától értetődő, hogy az 
egyre bonyolultabbá.váló irodalmi fejlődés, 
egyáltalán a művészi alkotások számának 
erőteljesebb növekedése, mind fokozottabb 
nehézségeket rejteget a rendszerezést végző 
irodalomtörténész számára. Ennek oka nem
csak a fejlődés gyorsabb ritmusában, az 
irányzatok és törekvések egyre összetettebb 
voltában fedezhető fel, hanem jórészt abban,. 
hogy különböző kísérletek után megjelenik az 
irodalmi élet a maga bizonyos mértékig. 
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külön tényezőivel, belső küzdelmeivel, orgá
numaival és programjaival. Módosul a 
művészet társadalmi funkciója, és kevésbé 
közvetlen és egyszerű a művésznek a való
sághoz való viszonya. A polgári jellegű kibon
takozás megszünteti az irodalmi szintű 
kifejezés keverék formáit, kiyonul az iroda
lomból és specializálódik a tudomány, végleg 
leveti a- teológia sallangjait. Megnő az írói 
egyéniség szerepe. Nálunk ez az átalakulás, a 
modern irodalom ilyetén kialakulása a fel
világosodás- és reformkorban történik meg. 
Szauder József, e fejezetek szerzője, nagy 
szakmai hozzáértéssel oldotta meg nem 
könnyű feladatát. Különösen a viszonylag 
egységes szellemi mozgalom, a felvilágosodás 
meghatározta korszak történetét foglalta 
össze szépen és áttekinthetően. Neki már 
meg kellett küzdenie a főbb művészi törekvé
seket áttekintő összegezés és az önálló élet
pályákat rajzoló portrék összhangba hozásá
nak nehézségeivel. Hiszen sokszor több írói 
korszakból összetevődő, belső harcoktól, s a 
történelmi fejlődés változásaitól meghatáro
zott gazdag, értékes művészi pályákat kellett 
ábrázolnia néhány oldalnyi terjedelemben 
úgy, hogy e pályaképek tartalmazzák az 
egyéni sajátosságokat s az egyes korszakok 
általános törekvéseinek jegyeit egyaránt. 

A korszakolás megoldásában itt is jelent
kezik egy újfajta törekvés. A felvilágosodás 
kora esetében nem lehet vita, itt a rendszerező 
elv önmagától adódik. Bizonyos határok 
között jogosult a reformkor társadalmi
politikai céljainak és a romantika irodalmi 
áramlatának összekapcsolása. Némi igazság 
abban is van, hogy ezt a korszakot az utó
romantika és a realizmus kialakulásának 
időszaka követi, bár az úgynevezett utó
romantika az itt megjelölt 1867-es határnál 
messze tovább is érvényesül, a realizmus pe
dig éppen erre az időpontra aligha alakul ki, 
legalábbis a realista ábrázolás diadalra jutásá
ban akiegyezésnek vajmi kevés szerepe van, 
hacsak nem a haza bölcsének sajátos politikai 
realizmusát, illetőleg annak irodalmi kisugár
zását tartjuk korszakos jelentőségűnek. De 
elsősorban nem is ez ellen van tulajdonképpen 
kifogásunk, hanem sokkal inkább a korszak 
kezdetét jelző 1844-es év aránytalanul meg
növekedett szerepével szemben volna ellen
vetésünk. Hogy a jelzett időpont korszak
határ, az nem kétséges, de véleményünk 
szerint csak a tervezett rendszerezés „alkor-
szak" értelmében. A forradalom és szabadság
harc 1848—49-es esztendeje határkő mind 
történelmünkben, mind irodalmunkban. Egy 
egész történelmi kort zár le, sőt véget vet az 
irodalmunkra oly jellemző témák és törekvé
sek egész sorának is. Alapvetően módosítja 
irodalmi fejlődésünk lehetőségeit, eltéríti 
addigi irányától, sőt megváltoztatja annak 
arculatát. Persze, valami, nem is kevés, foly

tatódik is, eszmékben és életművekben, de a 
folytatásnak éppen a specifikus jegyeit a 
szabadságharc bukásának történelmi körül
ményeiből eredő következmények határozzák 
meg. Mondhatnók úgy is, hogy ez a történelmi 
határkő a „tiszta" korszakzáró események 
közé tartozik, s nem érdemes sápadtabb, 
kevésbé meggyőző, immanens rendszerezési 
elvvel felcserélni. A kiegyezés és a századelő 
közötti időszakra vonatkoztatva túlságosan 
kategorikusnak érezzük a „realizmus kora" 
elnevezést. A realizmus és a társadalombírá
lat igényei bármennyire is behálózzák e kor 
irodalmat, ahhoz e terminus leszűkített értel
mezése szükségeltetik, hogy e könyv szerint, 
amely irodalmunk egész történetével foglal
kozik, éppen ez a korszak büszkélkedhessen a 
megvalósult realizmus erényeivel. 

Ügy látszik, hogy a korszakolás kérdésé
ben felbukkanó nehézségek a XVIII—XIX. 
század irodalmának tárgyalásakor elsősorban 
abból fakadnak, hogy az átfogó eszme-, illető
leg stíluskategóriák rendszerező elvként való 
felvétele itt már sokszor nem tud megnyug
tató egységbe kerülni a történelmi meghatá
rozottságok bonyolódó sajátosságaival. Szau
der József leleménye és tudása sem tudta 
áthidalni ezt az akadályt, alapos elemzései 
ezért sokszor felfogásban és mondanivalóban 
függetlenné válnak a korszak-elhatárolások
tól. A nehézségek ebben a tekintetben a 
modern irodalom fejlődése során csak növe
kednek. Barokk költő vagy író ugyanis több 
generáció lehetett egymás után, egy művész 
„barokkban" születhetett, s be is fejezhette 
ebben pályafutását, nem zavarta meg műkö
dését újonnan felbukkanó átfogó stíluskate
gória. De már például a naturalizmus uralma 
nem tartott ennyi ideig, s hatása nem is volt 
kizárólagos. Az expresszionizmus, s általában 
az izmusok pedig többnyire egy-egy életmű
ben is csak átmeneti jelentőségűek. A modern 
irodalomban, a társadalmi és gazdasági fejlő
dés meggyorsult ütemének, ez osztályharc éle
ződő formáinak s a társadalmi átalakulás 
egyre erősebben érvényesülő törvényeinek 
megfelelően megszűnik az egységes és tartós 
stílusirányok évtizedekig vagy évszázadokig 
terjedő összefoglaló ereje. Persze, világiro
dalom van, a nemzeti irodalmak egymásra 
hatása állandó, folyamat, s számos olyan 
kontinenseket vagy az emberiséget, foglal
koztató történelmi esemény, törekvés, küz
delem, probléma létezik, amelyek közös 
vonásokat, együttmunkálkodást, kölcsön
hatást eredményeznek vagy tételeznek fel,— 
de mindezek már semmiképpen sem szorít
hatók egyetlen, mindent átölelő fogalom 
kereteibe. Ebből következik, hogy a modern 
irodalom periodizációs avagy rendező elvei 
másként alakulnak, mint a művészet régebbi 
századaiban. Az elmondottak természetesen 
nem jelentenek újdonságot, pusztán az 
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ismert kérdést teszik fel a még ismeretlen 
válasz egykori elhangzása reményében. 

Szabolcsi Miklós, aki a XX. századi 
irodalom fejezeteit írta, nyilván a felsorolt 
indokok mérlegelése alapján is, eltért attól a 
koncepciótól, amit Klaniczay következetesen 
megvalósított, s amit Szauder követni igye
kezett. Ő — mit tehetett volna mást — a 
legkézenfekvőbb rendszerezési elvhez folya
modott, vagyis leíró-elemző módszerrel raj
zolta a főbb irányzatokat, orgánumokat, 
csoportosulásokat s a kiemelkedő életműve
ket, világnézeti-tartalmi elemek alapján 
különítve el azokat egymástól, s a társadalmi 
fejlődéssel és az elhatározó jelentőségű 
történelmi eseményekkel szembesítve mind
annyiukat. Szükséges megjegyezni, hogy az 
ilyenfajta tárgyalás egyáltalán nem jelenti a 
„par excellence" művészi sajátosságok szere
pének csökkentését, hiszen a formai elemek 
változékonysága bizonyos korszakokban azt 
eredményezi, hogy még egy életművet sem 
lehet elég találóan jellemezni velük, másrészt 
esetenként olyannyira ellenkező funkciók 
betöltésére hajlamosak, hogy merev formaliz
mus alkalmazásával sem lehetne átfogó képet 
nyerni ezek regisztrálásával irodalmunk fej
lődéséről. A modern irodalom időszakos meg
újulásai, formakeresései mögött mindig alap
vető társadalmi okok rejtőznek, a stílusirá
nyok specifikumát nem a kifejezés formai sa
játosságainak leírása és jellemzése, hanem 
elsődlegesen a létrehozó okok adják. Az azon
ban természetes, hogy az irodalmi jelensége
ket mint a művészet produktumait kell 
vizsgálni, mint a valóság tükrözésének sajátos 
módját. S mivel a társadalmi fejlődés mene
tének nagyjából megfelelő egységes tartalmi 
—formai sajátosságok rendszere a dolgok ter
mészete szerint a kapitalizmus és a szocializ
mus mezsgyéjén kialakulni nem tud, a 
társadalmidét alapkérdéseihez való viszony 
a legmegfoghatóbb rendszerezési elv, a bonyo
lult, sokszor ellentmondó, tartalomban és 
ízlésben korszakot váltó jelenségeket az 
irodalomtörténésznek ide kell visszavezetnie. 

A terminológia és a periodizáció kérdései
nek számos egyéb vonatkozása is van termé
szetesen, s ezeíc az alapkutatások mai stádiu
mában még korántsem mondhatók tisztá-

Szauder Józsefet mint a felvilágosodás és 
korai romantika irodalmának kutatóját tartja 
számon az irodalomtörténész közvélemény. 
Bessenyei monográfiája után Kisfaludy Ka
roly pályáját helyezte újszerű megvilágí-

n zottnak. Szabolcsi feladatát azonban nem
csak ezek nehezítették, hanem az a körül-

li meny is, hogy monografikus értékelések, 
t sőt sokszor tudományos igényű tanulmá-
a nyok híján volt kénytelen értékelő mun-
ti kát végezni. A XX. századi magyar iro-
- dalom számos jelentékeny képviselőjé-
a nek életművét még nem tette kritikai 

vizsgálat tárgyává a kutatás. A könyvnek 
ez a része tehát voltaképpen a felszabadulás 

:, után az első nyomtatásban megjelent kísérlet 
századunk magyar irodalmának rendszeres 

i ábrázolására. S elmondhatjuk, hogy sikeres 
i kísérlet. Egyenetlenségek persze akadnak 
I (néha cím és adatbeli elírások is), helyenként 

óvatosság tapasztalható a jelenségek megíté-
i lésében, ismét másutt pedig (különösen a 
i Nyugat harmadik nemzedéke esetében) a való

ságosnál is egyöntetűbb képet mutatnak a 
c portrék, amit az azonos jelzők használata 
t („finomtollú") még tovább uniformizál. A ki-
i tekintés napjaink irányába talán túlságosan 
t is leltárszerűre sikeredett. Dehát nem lehet 
Í ezen csodálkozni, hiszen néhány elvi kérdés 

és kiemelkedő életmű (elsősorban Ady, Móricz 
t József Attila) kivételével még kevéssé rostált 

itt a marxista filológia s a polgári tudomány 
is alig-alig. Szabolcsi összefoglalása ebben a 
formában is tartalmazza tudományágunk 
lényeges eredményeit, sőt ezek konzekven
ciáit a kevéssé megvilágított területeken is 

í ötletesen alkalmazza. A fejezetek felépítése, 
az anyag rendszerezése jó kiindulási pontokat 
adhat a későbbi munkálkodás számára. 

I Kétségtelen tehát, hogy a Kis Magyar 
> Irodalomtörténet hasznos .szolgálatot tehet az 

olvasóközönségnek. A külföldinek is (amely-
i nek igényeit elsősorban hivatott kielégíteni) 

s a hazánkbéli művelődni vágyó olvasónak is. 
Népszerű, világos foglalata ez a könyv iro-

t dalomtörténetírásunk erőfeszítéseinek és ered-
' menyeinek. S mivel számos részletében nem

csak szakszerű és érthető regisztrálása a 
! másutt megfogalmazott igazságoknak, _ ha-
: nem — bármily szerény keretek között is •«— 

új összefüggéseket felvillantó első formulázás: 
megértő méltánylással kell fogadnia a tudo
mányos közvéleménynek. 

Wéber Antal 

tásba a Magyar Klasszikusok Kisfaludy-
kötete elé írt, részletes írói fejlődésképet 
nyújtó tanulmányában. De legjelentősebb 
munkája a Kölcsey-monográfia, mely mél
tán foglal helyet az utóbbi tíz év legjobb 
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