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SZILI JÓZSEF 

IRODALOMKÉPZETEK ÉS IRODALOMFOGALMAK: „IRODALOM" 
SZAVUNK ÉS A MODERN MAGYAR IRODALMISÁG 
XVIII. SZÁZADI KEZDETE 

Az irodalomtudománv, ha tudomány akar lenni - mondják -, határozza meg pontosan kutatása 
tárgyát. 

Ha csak úgy szemmértékkel végezzük el a körülhatárolást, a feladat egyszerűnek látszik. Maga 
az elnevezés utal e tudomány tárgyára; nincs más dolgunk, mint meghatározni, mi az irodalom. 
Csakhogy a tudomány szó arra kötelez, ne szemmértékkel mérjünk. Ha pedig elővesszük a meg
határozás pontos, tudományos műszereit, az egyszerű feladat végtelenül bonyolulttá válik. 

Az egyik első probléma alighanem az, hogy magának a fogalom szónak is több jelentése van. 
Amikor az irodalom fogalmáról beszélünk, ezt nem mindig vesszük figyelembe. Talán nem is na-
gvon köztudott. Az egvik jelentés arra utal, hogy a fogalom szót szigorúan egyértelmű logikai ter
minusként alkalmazzuk, azaz kijelentésfüggvényként is meghatározhatjuk. Az ilyen meghatáro
zás nemcsak a többértelműség ellen biztosít, hanem alkalmas arra is, hogy segítségével feltárjuk 
a többértelműség forrásait. Ezzel szemben rendszerint még a tudomány köznyelve sem „éles" fo
galmakkal él. Még meghatározásaiban sem mindig. A „fogalom" szót alkalmazza, a közhaszná

nál összhangban, valamely tárgyról alkotott ilyen vagy olyan felfogásra, elgondolásra, s a min-
ennapi nyelvi kommunikáció egyéb területeihez hasonlóan beleérti a tárgyalás kontextusaiba a 
bbértelműség lehetőségét. 

f. Az irodalomfogalmak állandósága és változása 

Sok irodalomkutató hiszi azt, hogy az irodalom fogalma az általa visszatükrözött tárgy, az iro
dalom történeti változásainak megfelelő változásokon megy át. Ennek a felfogásnak megvan az 
irodalomtörténeti és a kritikai változata egyaránt. Az előbbit felidézi például Bányai Jánosnak ez 
a felismerése: „Az a szűkűlési folyamat, amit Horváth János az irodalomtörténet fogalmának 
XIX. századi alakulásában vezet végig, egyúttal az irodalomnak, az irodalom fogalmának fejlődő 
leszűkülése".1 A kritikai változatra az irodalom ún. „nyitott" fogalma jellemző, amelv elvileg vál
tozónak ismeri cl a tárgv sajátosságait. Észre kell vennünk, hogy míg a Bányai János által kiemelt 
fogalomfejlődés iránya a nem esztétikai irodalomfogalomtól az esztétikai irodalomfogalom felé 
irt, a kritikai változat az esztétikai irodalomfogalom tartalmi-terjedelmi változásaira vonatko-
ik. Mármost sok minden, ami Horváth János meghatározása szerint történeti okokból hozzátar

tozik a magyar irodalomhoz, egy esztétikai, stiláris vonatkozásban nvitott, de értékvonatkozás
ban „zárt" esztétikai irodalomfogalom alapján megítélve esetleg nem tartoznék hozzá. Ha így 
van, a két fogalomváltozat valójában két külön irodalomfogalmat fejez ki. S ha ezt a kettősséget 
elfogadjuk, el kell fogadnunk azt is, hogy „az irodalom fogalmának fejlődő leszűkülése" iroda
lomfogalmak során át megy végbe. Pontosabban: nincs szó folyamatról, legalábbis nem a fogal
mon belül végbemenő folyamatról. A folyamat szociológiai: az irodalommal foglalkozó közösség 
kezdett másképp beszélni, gondolkodni, írni arról, amit irodalomnak tartott, s helyettesítette 
eközben az egyik irodalomfogalmat a másikkal és a harmadikkal. Az persze felfogás dolga, hogy 
ki mit hajlandó a fogalom ontológiai tárgyában végbemenő változásnak, fejlődésnek tulajdoníta
ni. Ha valaki úgy látja, hogy az irodalom „széles" és „szűkebb" fogalma nem két külön fogalom, 
hanem egyazon fogalom (történeti) fejlődésfázisainak kifejezése, s ezek a fázisok egyszersmind a 

'BÁNYAI János, A botrányos irodalomtörténet Literatura, 1981. 3-4. sz. 385. 
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fogalom ontológiai tárgyának, például a magyarországi irodalomnak a történeti fejlődésfázisait 
tükrözik vissza, akkor valószínű, hogy a világirodalomra nézve is ugyanilyen fejlődést tart szem 
előtt, vagyis mintegy tipológiailag is a fejlődésnek ezt az útját tartja az irodalomra jellemzőnek. 
Az esztétikai irodalomfogalom, akármilyen tágra nyitjuk, nem azonos az imént körvonalazott fo
galommal, legfeljebb fejlettsége legutolsó fázisával. Az esztétikai irodalomfogalom a történeti 
kezdet kezdetére is lényegében ugyanazt a (nyitott vagy kevésbé nyitott) értékkategóriát alkal
mazza, mint a fejlődés későbbi korszakaira. 

Hosszan el lehetne időzni annál a kérdésnél, hogy miként mutatkoznak meg ezekben a fogal
makban a jelen felfogást a múltra vetítő prezentizmus vagy az egykori állapot restaurálására tö
rekvő hisztoricizmus vonásai, s miként lehet vagy próbálják feloldani e pólusok ellentéteit. Mind
össze azt akarjuk érzékeltetni, hogy léteznek ilyen általános különbségek irodalomfogalmak kö
zött, s hogy létezésük igazolja a velük kapcsolatos pluralista álláspontunkat. A számba vett iroda
lomfogalmak kizárják egvmást, de külön-külön mindegyik logikusan strukturált lehet, s ellent
mondásmentes a feltételezett ontológiai tárgy vonatkozásában. Vagyis konzekvens elméleti rend
szerekben fejthetők ki. Zavart csupán egvüttes alkalmazásuk okoz. Például amikor valaki nem 
veszi figyelembe, hogy a Horváth-Bányai típusú fogalomtételezésben a fázisok történeti idő sze
rint való megkülönböztetése mint korlát is alkalmazandó: a modern korszak „fejlettebb" és „szű
kebb" fogalommeghatározása nem vetíthető vissza a régiségre. Mi is történik, ha visszavetítjük? 
Önálló, teljes jogú fogalomként alkalmazzuk a múltra az eredetileg csak a legújabb fázisra értett 
ismérveket. Vagyis a következetesen értelmezett „fejlődő" irodalomfogalom kettőséget feltételez 
a múlt értékeinek kezelésében, midőn megengedi, hogy a modern esztétikai értékszempontok 
szerint is szelektáljuk és rangsoroljuk a régi irodalmat. (A „nyitott" esztétikai irodalomfogalom 
azért fontos példánk, mert így két, más-más vonatkozásban „történeti" irodalomfogalmat állítha
tunk szembe egymással, s nem vonják el figyelmünket a fogalmak alapvető különbségeiről a ben
nük kifejeződő esztétikai, irodalomelméleti megközelítések különbségei.) 

Aki az egyik vagy a másik irodalomfogalom mellett tör lándzsát, rendszerint úgy érzi, biztos 
tudomása van az ontológiai tárgy, az irodalom természetéről. Legalábbis ezt a tudást előlegezi, 
prekonceptív módon, a kizárólagosnak vallott fogalommal. Láttuk viszont, hogy a két egymást 
kizáró irodalomfogalom együttes alkalmazása logikai ellentmondással jár. Továbbá: egyik iroda
lomfogalom „létezése", alkalmazása sem bizonyítéka az irodalomfogalom mint fogalom fejlődé
sének. A „nyitott" fogalom is csak ott és addig fejlődő, ahol és ameddig úgv alkalmazzák, hogy 
ismérveiben jelen van a „nyitottság" - nem zárják le korhoz, stílushoz kötött meghatározásokkal. 
Ám még a fejlődés legújabb fázisát rögzítő irodalomfogalom is lehet szűkkeblű, kizáró jellegű -
nemcsak a jelen más típusú fejlődésével, felfogásával kapcsolatban, hanem a múlttal kapcsolat
ban is. (így rendezte át például T. S. Eliot a maga irodalomfelfogásának megfelelően az angol iro
dalomtörténet értékrendjét.) A Horváth-Bányai-féle irodalomfogalom mintegy saját fejlődését 
is magába foglalja, nemcsak az irodalomét. Valójában azonban meghatározott irodalomfclfogá-
sok egymásutánját próbálja összevonni egyetlen sémába. 

Ez a fejlődés azonban, amely eszerint a fogalom ontológiai tárgyának a fejlődése, noha ez a 
tárgy kiegészül az őt tükröző felfogások fejlődésével is, szigorúan véve nem magának a fogalom
nak a fejlődése. Akik e fogalom fejlődéséről beszélnek, még csak nem is arra gondolnak, hogy az 
ontológiai tárgy megismerésének a fejlődését tükrözi a fogalom; nem, az ontológiai tárgy fejlődés
fázisait a feltételezett fogalomfejlődés minden fázisa egyenlő mértékben, egyformán jól tükrözi 
vissza. Mindössze arról lehet szó, hogy minden fogalom tartalmazza ontológiai tárgya fejlődésé
nek a jegyeit is (a fogalom módján, az ismérvek, az ismérveket kifejtő leírás vagy elmélet formá
jában), amennyiben ezek a jegvek lényegesek a tárgy azonosítása végett. Az azonban ellent mon
dana a fogalom funkciójának, ha az azonosság törvényének megsértésével járó fejlődéssel ruház
nánk fel, illetve ha lényegi, strukturális változásokkal járó fejlődését feltételezve szólnánk az iro
dalomfogalom történetéről. 

Márpedig a humaniórák nyelve megengedi az olyan kifejezések használatát, mint „az V foga
lom története". René Wellek, miközben az irodalom szó jelentéseiről és jelentéstani rokonairól 
írva feltárja viszonyaik történetét, megjegyzi: „az ,irodalom' fogalma, függetlenül attól, hogy mi
lyen specifikus terminusokban fejezték ki, még mindig történetének megírójára vár"-. De mi az 

2René WELLEK, Literature and Its Cognates in: Philip P. WIENER (szerk.) The Dictionary 
ofthe History of Ideas Scribners, New York 1973. 3.k. 85. 
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irodalom fogalma a konkrét, rá vonatkozó terminusok nélkül? Vagv arról lehet szó, hogy mi volt 
„maga az irodalom" függetlenül koronkénti definícióitól, vagy arról, hogy mik voltak az iroda
lomfogalom tényleges meghatározásai, függetlenül az alkalmazott kifejezésektől. Wellek előfelte
vései közé tartozik az esztétikai irodalomfogalom kortalansága, pontosabban annak az irodalomfo
galomnak a központi helve egy ilven vizsgálatban, amelv lényegében a művészi, az „imaginativ" 
irodalomnak felel meg. Szigorúan véve ez a fogalom a távoli múltban csak a tárgyának létezésére 
vonatkozó feltevéseink alapján létezett, közvetlenül nincs megfelelés közte és az „irodalommal" 
rokon terminusok között (nem azonos teljességgel sem a „költészet", sem a „litterae" egykori je
lentéseivel). Létezésének legbiztosabb tanúsága az, hogy a fennmaradt írásos anyagból szelektálni 
tudjuk azokat a megnyilvánulásokat, amelvek mai tudatunk szerint ennek a fogalomnak ontológiai 
tárgyát alkotják. Feltételezhetjük azt is, hogy volt reális lehetőség egy ilyen szelekcióra, egy ilyen 
alakzatképzésre a régiségben is, noha ez nem vált annyira nyilvánvalóvá, hogy külön szó vagy kife
jezés hozzárendelését követelte volna meg. Ez a körülmény, mindenesetre, elgondolkoztató^ töb
bek között ez is alapját képezi annak a Wellek által zokon vett „támadásnak", amelynek az utóbbi 
évtizedekben ki van téve az irodalom esztétikai fogalma.•* Tzvetan Todorov az esztétikai irodalom
fogalom belső logikai struktúrájának vonásaiban látja az okát annak, hogy nem képes szilárdan 
egyetlen jól meghatározott ontológiai tárgy tulajdonságaira épülni és strukturálisan is áthidalni a 
költészet és próza közötti különbséget.4 Maga Wellek a fogalom történetét a vonatkozó antik görög 
és latin terminusok segítségével próbálja folyamatossá tenni, mindenekelőtt a „litterae", a „litte-
ratura" és a nekik megfelelő „letters" stb. jellegű újabb nemzeti nyelvű változatok követésével. 
Azt azonban ő is kénytelen elismerni, hogy ezek a kifejezések csak a XVIII. század folyamán váltak 
az általunk esztétikai irodalomfogalomnak nevezett fogalom terminusaivá. S az a tartósság, ame
lyet az irodalom fogalmának tulajdonít, saját kutatásai, fejtegetései szerint sem más, mint a vala
milyen módon (nem feltétlenül esztétikai szempontból, nem feltétlenül imaginativ vonatkozásuk 
folvtán) jelentős írásművek együttesére utaló jelentés tartóssága: „Csakhogy történetileg az iroda
lom szót arra használták, hogy valamiféle jelentőséggel bíró írásokat határozzanak meg vele, bár
miiven tárgyú könyvet, ha befolyásosnak mutatkozott. Valamiféle minőség vagy értékkritérium 
(intellektuális, morális, esztétikai, politikai, nemzeti) értődik bele. Ez az a koncepció, amely száza
dokon keresztül uralkodott az antikvitástól kezdve két elnevezéssel - litterae és a modern nyelvek
ben található származékai: „letters" és litteratura. Külön tanulmányban foglalkoztam történetük
kel, s ez bebizonyítja e terminusok kontinuitását sok évszázadon keresztül, ezért meglepetés szá
momra, ha azt kell hallanom, például Roland Barthes-tól, hogy az ,irodalom' új terminus, a XIX. 
század kreációja, vagy Maurice Blanchot-tól, hogy ez a szó „későn jött és nincs nagy becsülete"5. 
A kontinuitás bizonyítása azonban nem terjed ki, nem terjedhet ki az irodalom esztétikai fogal
mának a múltjára „századokon keresztül". Wellek adatai szerint is csak a XVIII. században ala
kult ki ez a jelentése a „litteratura" szó nemzeti nyelvű származékainak. Bár korrektül megkülön
bözteti a szó különböző irodalom-jelentéseit, Wellek nem appercipiálja, hogy ezek egyszersmind 
különböző tartalmú-terjedelmű iroúíüomfogalmakat képeznek. Escarpit, aki a litterae, litteratura 
és a megfelelő modern kifejezések jelentésfejlődésének útját követte, pontosabban jár el, amikor 
így fogalmaz: „Az irodalom fogalma, ahogyan az a XX. században létezik, a XVIII. század kö
zepén kezdett formát ölteni és ettől kezdve szakadatlan változáson ment keresztül. 1770 és 1800 
között eléggé megszilárdult ahhoz - különösen Németországban, Franciaországban (s egy kissé 
később Angliában), hogy egy külön szó támogatását igényelje"6. A „formát öltés" itt sem szoro
san véve a fogalmat jellemzi, hanem a szójelentések megszilárdulását, egyik-másik használatának 
elterjedését, mind specifikusabb alkalmazását. Mármost ha ragaszkodunk ahhoz, hogy itt egy fo
galom történeti létrejöttéről van szó (kialakulásáról, fejlődéséről stb.), el kell tűnődnünk ilyen 
és hasonló kérdéseken: a) a fogalom létezett korábban is, de csak ekkor kezdték „felfedezni"? 

3René Wellek vitáját Roland Barthes és mások „irodalomellenes" kijelentéseivel 1. The Attack 
on Literature c. előadásában: Ronald G. POPPERWELL (szerk.) Proceedings of the Xllth Con-
gress ofthe International Federation for Modern Languages and Literatures London 1973. 1-16. 

4Tzvetan TODOROV, Les genres du discours Éd. du Seuil, Paris 1978. 13-26. 
sRené WELLEK, What Is Literature? in Paul HERNÁDI (szerk.) What Is Literature? Indiana 

University Press, Bloomington & London 1978. 17. 
('Robert ESCARPIT, La définition du terme 'Littérature' Actes du IIIC Congrés de 1'Asso

ciation Internationale de Littérature Comparée. Mouton. VGravenhage 1962. 82. 

347 



- b) a fogalmat ekkor kezdték megalkotni, mert rájöttek, hogy van egy olyan új jelenség, amely 
másképp nem tükrözhető vissza kellő pontossággal? - c) ez a jelenség létezett korábban is, de 
vagy nem vették észre, vagy jelzésére elegendőek voltak a korábban meglevő kifejezések? - d) 
az új szójelentés kialakulásának egyik összetevője volt az is, hogy birtokában visszamenőleg is át
rendeződött az új jelentésnek megfelelően a számba vehető irodalmi anyag? 

A cezúra a litteratura „széles", minden jelentős írásművet magába foglaló jelentése és az eszté
tikai célzatú kritériumokkal (imaginativ, alkotó, eredeti stb.) szűkített jelentése között helyezke
dik el. Mindenesetre az a felfogás, amely úgy tulajdonít folytonosságot és történetiséget az iroda
lom fogalmának, hogy feltételezi, a középkorban és a reneszánszban nem a művészi irodalom volt 
a terjedelme, de a legújabb korban már erre „szűkült", a fogalom logikai elmélete szempontjából 
vitatható. Tulajdonképpen több különböző (egymással egyidejűleg is létező) irodalomfogalmat 
helyez történeti sorrendbe, s az így szemléltetett felfogásváltozást tekinti egyazon fogalom fejlő
désének. 

Figyelemre méltó mindebben az az indíték, hogy az irodalmat egyetlenként, egységes egészként 
és teljességként gondoljuk el. Ez a tendencia megfigyelhető René Wellek vélekedésében is: meg
különbözteti az irodalom szó különböző, egymást terjedelmileg-tartalmilag csak részben átfedő 
jelentéseit, de nem veszi tudomásul, hogy az általa előnyösnek tartott választás, az imaginativ iro
dalom fogalmának kiemelése, más irodalomfogalmakat helyez háttérbe. Nem veszi figyelembe, 
hogy ha egy egységes és egyetlen irodalomfogalom kontinuitását óhajtja bizonyítani a százado
kon keresztül, akkor egyszerűbb a nem az imaginativ irodalomra korlátozódó, itt-ott máig is meg
található, sőt újraéledő „széles" irodalomfogalom folytonosságának bizonyítása, mint az esztéti
kai irodalomfogalomé. Ennek az utóbbinak a megjelenése, a korábbi poesis és ékesszólás fogal
mak terjedelmével alkotott diszkontinuitása és kontinuitása valóban új és történetileg körülhatá
rolható fejlemény. Ezt Wellek is tudja, bizonyítja, de az egyetlen és egységes irodalomfogalom 
képzete erősebben hat, semmint hogy engedné a fogalmi kettősség vagy pluralitás felismerését. 

S valóban képzetről van szó. Nevezhetjük persze „eszmének" is, bármily szokatlan az „irodalom 
eszméje" az „irodalom fogalma" helyett. Az irodalomfogalom (vagy -fogalmak) története ugyanis 
nem más mint az ebben a tárgykörben szerepet játszó eszmék története. Az a látszat azonban, hogy 
létezik egy egységes, ezen az egységen belül változékony, de identitását megőrző, s egyszersmind 
egyetlen irodalomfogalom, egyfajta érzéki csalódáson alapul. Nem látó- vagy hallószervünk csaló
dására, hanem a fogalomalkotó logikai érzék csalódására kell gondolnunk. Ugyanazok a nyelvi tör
vények működnek az ilyen típusú jelentésképzés mechanizmusában, mint általában is. Az ered
mény az azonosság törvényéhez mérten nagyon is vitatható. Leírható úgy, Wittgenstein alapján, 
mint „a jelentések családi hasonlóságán alapuló" fogalom, megmagyarázható a dominó-módszer
rel, mint Henryk Markiewicz Tatarkiewicz-idézetében.7 A logika szakemberéi azonban arra figyel
meztetnek bennünket, hogy az ilyen „fogalom" az ún. nyitott fogalmak kategóriájába tartozik, ami 
azt jelenti, hogy hiányoznak a pontos határok, amelyek az alája rendelt tárgyakat elválasztanák 
más tárgyaktól.8 Vagyis homályos, sokértelmű, „életlen" (fuzzy) terminusról van szó. 

Furcsa módon az irodalomkutatás számos területén, s nemegyszer az irodalomelmélet terüle
tén sem érzik a kutatók az irodalom terminusnak ezt a homályosságát, bizonytalanságát és poli-
szémiáját. Esetleg a fogalomnak gazdagságot, sokszínűséget, elevenséget, „nyitottságot" tulajdo
nítanak e logikai szempontból nézve nem éppen tiszteletreméltó vonások miatt. S a többségnek 
az a meggyőződése, hogy mindig csak egyetlen irodalomfogalommal van dolga, legfeljebb ennek 
akadnak különböző aspektusai, amelyek a tárgy különböző aspektusainak felelnek meg, illetve a 
tárgy változásait tükrözik vissza. Valójában nem erről van szó, hanem arról, hogy tudatunk 
olyankor is képes egységet látni, amikor erre nincs alapja a valóságban. Az irodalom szintetikus
nak, egységesnek vélt fogalma igazából csak észlelett „fogalom". A dominó-elv lehetővé teszi, 
hogy egységesnek lássék, s ha terjedelmének, tartalmának változékonysága nem zavar bennünket 
mint olyan tulajdonság, amely nem jellemzi az azonosság elvére alapozott szigorú fogalomstruk
túrát, elfogadhatjuk, hogy az irodalmat meg lehet úgy is határozni, hogy csak az írott vagy nyom
tatott nyelvi alkotásokat foglalja magába, de úgy is, hogy a szóbeli költészetet is magába foglalja. 

7Henryk MARKIEWICZ, Az irodalomtudomány fő kérdései Bp. 1968. 47^8. 
8Vö.: Tadeusz PAWLOWSKI, Begriffsbildung und Definition Walter de Gruyter, Berlin, New 

York 1980. 202. 
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Meg lehet határozni értékkategóriaként, s meg lehet határozni pusztán leíró, értékmentes termi
nusként is. Meg lehet határolni úgy, hogy csak a „klasszikus" műnemek triádjának költői műfajait 
soroljuk hozzá, de úgy is, hogy az esszé, a riport, a publicisztika is hozzátartozik, s egyáltalán, alig 
van jelentősége a műfaji besorolásnak. Az „észleleti fogalom" - amely az azonosság törvényét nem 
teljesíti s ezért a logika szempontjából tekintve nem is fogalom, hanem csak fogalomszerű képzet -
kaméleon természetű, könnyedén követheti a tények bonyolult és egyetlen kizárólagos rendszerbe 
nem foglalható változatosságát, sőt vágyainkat és elképzeléseinket is. Interszubjektív létezése 
végső soron a közfőnevek létezésmódjával azonos még azokon a kisebb szakmai csoportokon belül 
is, amelyek meghatározásában, terjedésében különös szerepet játszanak.9 Nem véletlen, hogy leg
eredményesebb kutatási módja eszmetörténeti és nyelvszociológiai, nagyjából-egészében úgy, 
ahogy Escarpit kutatócsoportja közelítette meg az irodalom szó jelentéstörténetébe vágó problé
mákat. A „fogalom" története ebben az esetben mint fogalmak, illetve pontosabban mint eszmék 
története bontakozik ki, mint azon törekvések és irányok története, amelyek az irodalom szó (és a 
rokon kifejezések) jelentésterületeit különböző arányokban, különböző hangsúlyokkal forgalmaz
ták, megszilárdították s a „fogalom" logikai, ismeretelméleti rangjára emelték. Az csak képletes 
kifejezés, hogy egy fogalom mint fogalom megy keresztül tartalmát és terjedelmét érintő „történel
mi" változásokon. A szavak jelentésének azonban ez természetes sorsa. 

Hangsúlyozzuk, van rá mód hogy magának az ontológiai tárgynak a történetisége visszatükrö
ződjék e tárgy fogalmában. Ebben az esetben maga a tárgy „történeti kategória" és a fogalom 
erre az ontológiai történetiségre utal anélkül, hogy maga a fogalom ezért ugyanígy, ontológiai 
módon történeti kategóriává válnék. Ha a fogalom mint fogalom megy keresztül a terjedelmét és 
tartalmát érintő radikális változásokon, akkor megszűnik lényegi azonossága, az egyik fogalmat 
egy vele azonos megnevezésű másik fogalom váltja fel. A homonímia elősegíti a különböző, tér
ben vagy időben kontiguus fogalmak egyesítését egy fogalomszerű képzetben, például az iro
dalom szintetikus észleleti fogalmában. Ez azonban, mint látjuk, szigorúan véve nem fogalom. 
Ha azt mondjuk, hogy valamilyen fogalom „történeti kategória", akkor vagy ontológiai tárgyá
nak történetiségére gondolunk, vagy valamilyen eszmére, felfogásra, elképzelésre, amelynek ter
mészetesen lehet történeti fejlődése. Vagyis a fogalom szót metaforikus értelemben használjuk, 
illetve ez a terminus is mint szintetikus észleleti „fogalom" egyesít magában különböző, egymás
tól elütő „fogalmakat". 

Az irodalomtudomány továbbra sem lehet meg szintetikus észleleti „fogalmak" használata nél
kül; lehetetlenség azt kívánni minden ágától, hogy csakis pontos, „éles", a logikai kalkulus szem
pontjából kifogástalan terminusokat alkalmazzon. Fontos azonban látnunk, hogy ezek a különb
ségek fennállnak, s bizonyos feladatokkal kapcsolatban a jelentőségük megnövekszik. Ilyenkor 
nem árt tudnunk, fogalomról vagy csupán kvázi-fogalomról van-e szó, ha fogalmat emlegetünk. 

2. Escarpit példája 

A Robert Escarpit által vezetett munkacsoport szócikktervezete a „littérature" terminus hat fő 
jelentéskörét különbözteti meg, amelyek egyenként 2-5 önálló jelentést fognak össze.10 Ezek 
részben mai, eleven, részben elavult, történeti jelentések. Mivel a jelentéselemzést megelőzi az 
etimológiai fejezet, amely a francia szóhasználat nemzetközi előzményeit, latin és görög forrásait 
tárgyalja, a jelentéstörténeti rész zömében már csak a francia helyzetet írja le a XVI-XVII. szá
zadtól kezdve. Az elemzés érinti a „littérature" jelentéseit részben vagy egészben átfedő olyan 
szinonimákat, mint a „belles lettres", de ebben a részben nem foglalkozik külön a főleg esztétikai 
vonatkozásban átfedést vagy szinonimiát képviselő „poésie" szóval. A „littérature" és a „poésie" 
szemantikai viszonyának alakulására a Történeti kommentár című fejezet utal. A „littérature" 
szemantikai elemzése végén egy tömör jegyzetsorozat tájékoztat a francia szóval egyenértékű 
antik és modern görög, továbbá latin, német, angol, arab, kínai, spanyol, francia („lettres" és 
„belles-lettres"), olasz, japán és orosz kifejezésekről. 

9Vö.: Thomas J. ROBERTS, The Network of Literary Identification New Literarv History , V., 
No. 1, Autumn 1973. 67-90. 

'"Vö.: Robert ESCARPIT, i. m. 77-89. 
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A szemantikai elemzés bevezetőleg megemlíti, hogy a latinban az „írás" (Cicero), a grammati
ka, filológia (Quintilianus, Seneca), az ábécé (Tacitus) és a tudomány, erudíció (Tertullianus) je
lentéssel fordult elő a „litteratura" szó. 

A „littérature" hat fő jelentésköre: 1. a műveltség, 2. az írói állapot, 3. a szépirodalom, 4. az 
irodalmi művek, 5. az irodalomtörténet, 6. az irodalomtudomány. A jelentések közül az 1. és a 
6. csoportban foglaltak speciálisan a francia (illetve a „literature" révén az angol) szóhasználathoz 
kötődnek. (Megjegyezzük: ami az 1. jelentéskört illeti, a magyar nyelvben a latin „literatura" szó 
magyar közfőnévként való alkalmazása közben már nem honosodott meg a szó régi „műveltség", 
„erudíció" jelentése. Valószínűleg Pápay sem ezt értette rajta, bár definíciója konzervatív mó
don erre utal.11 A magyarországi latinságban a „literátus" hordozta ezt a jelentést mind főnévi, 
mind melléknévi alakjában.) Escarpit szerint az 1. jelentéskör jellemezte a szó fő használati mód
ját egészen a XIX. század kezdetéig. Ami pedig az angol „literature"-t illeti, még Johnson és 
Todd 1818-ban kiadott szótára sem ismeri a szó más jelentését. A 6. jelentéskör a régi jelentés 
(„tudomány általában") folyománya. így a „littérature comparée" vagy a „comparative literatu
re" összehasonlító irodalomtudományt jelent. Magyarban az „irodalom" szóhoz ilyesfajta jelen
tés legfeljebb a középiskolai és egyetemi tantárgyak elnevezésében vagy egy-egy irodalomtörté
neti egységre vonatkozó irodalomtudományi mű címében járul (pl. Waldapfel József: A magyar 
irodalom a felvilágosodás korában - a könyv nem a felvilágosodás kori magyar irodalom szöve
geit, hanem a róla szóló ismereteket tartalmazza). 

Az írói „állapotra" utaló 2. jelentéskör Escarpit szerint a XVIII. században jelenthette a) az 
irodalmárok egyfajta közösségét (irodalmi berkeket) s ha ritkán is, mindmáig b) íróságot mint pá
lyát és c) az „irodalomipart". Bár A magyar nyelv értelmező szótára nem tünteti fel, a magyarban 
is előfordul az irodalom mint pálya (2/b) jelentés. Például az Eckhardt-féle Francia-magyar szó
tár szerint „se lancer dans la littérature": irodalomra adja magát; írói pályára lép". 

A 3. fő jelentéskör a „belles lettres" címet viseli. Sem a „szépirodalom", sem a „belletrisztika" 
nem megfelelő fordítása a kifejezésnek, mert egyik sem fedi a „belles lettres" vele egyenértékű 
szinonimájának, a „lettres humains" kifejezésnek a jelentését. Más szóval, a „littérature" hat je
lentésköre közül az egyiknek az elnevezése magyarul egyszerűen csak ez lehet: irodalom, mint
hogy ez a szó, ha a kontextus nem határozza meg közelebbről, egyaránt vonatkozhatik szűken a 
szépirodalomra és tágan az írástermékekre általában. Pontosabban: ma már ott tartunk, hogy az 
„irodalom" szó önmagában, jelentésszűkítő kontextusok nélkül inkább csak szépirodalmat je
lent, s csak a kontextussal másképp meghatározott szójelentésekben (a kérdés irodalma, orvosi 
irodalom stb.) őrződik meg az egykori általánosság. 

A 3. jelentéskör öt (a-e) jelentést foglal magába. Közülük az első „az intellektuális kifejezés 
módja", a második a tartós értékeket felmutató művek minősítése, a harmadik - alighanem ez a 
szóhasználat segítette elő a szó további (esztétikai) specializálódását a XVIII. század folyamán -
az írásban történő intellektuális kifejezés módjának szembeállítása a kifejezés más módjaival, 
közelebbről: a többi művészettel. A negyedik jelentés már e specializálódás eredménye: az írás 
mint művészet szemben az írás pusztán funkcionális használatával (a tudományok írásbeli megje
lenésével). Az ötödik jelentés XIX. századi: az irodalmat az „igazi" írásművészettel, a költészet
tel szembeállító értelmezés (pejoratív): „Et tout le resté est littérature" (Verlaine: Art Poétique). 
Megjegyezhetjük, hogy ez a szóhasználat megfelel annak a megkülönböztetésnek, amelyet Croce 
a letteratura és a poésia között tett. 

A 4. fő jelentéskör szintén öt jelentésből tevődik össze. Az első, „az irodalmi termés együt
tese" a XVIII. századi Németországban tűnt föl Lessing folyóiratának címében: Briefe die neueste 
Literatur betreffend (1759). A második jelentés egy korszak, egy ország, egy földrész írásművei
nek az összessége, ideértve a goethei „világirodalom" kifejezést is. A harmadik jelentés műfajok 
szerinti összességre vonatkozik különböző szempontok - eredet, cél, tárgy, előadásmód - alap
ján: gyermekirodalom, a menekülés irodalma, szórakoztató irodalom é.i.t. A negyedik jelentés 
az előbbiek analógiájára az íratlan nyelvi alkotások összességére utal: szóbeli irodalom, littéra
ture orale. (Tegyük hozzá: ugyanígy lehet szó hangjáték-irodalomról és zeneirodalomról is.) - A z 

MVö.: PÁPAY Sámuel, A magyar literatura esmérete. Veszprém 1808. 1. - L. még: LŐKÖS 
István, Pápay Sámuel irodalomtudományi előadásai in SZAUDER József, TARNAI Andor 
(szerk.) Irodalom és felvilágosodás Bp. 1974. 873-900. 
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ötödik jelentés az írásművek összességét illeti egy téma, egy tárgykör vonatkozásában, s átvitt ér
telemben az ilyen írásművek címjegyzékére, bibliográfiájára is értendő („a kérdés irodalma"). 

Az 5. jelentéskörbe három tétel tartozik. Az első: az irodalmi tények együttese mint sajátos 
történelmi jelenség (mintegy a 4/a és 4/b jelentések megszemélyesített, megelevenedett formája. 
A második jelentés a 4/b értelmében vett irodalom története. A harmadik jelentés metonimikus, 
s mint Escarpit meg is jegyzi, csak a franciára jellemző: irodalomtörténeti kézikönyv. 

A magyarnyelv értelmező szótára két vonatkozásban további jelentéseket tud hozzáfűzni az „iro
dalom" szóhoz. Az egyik: „írónak és olvasóközönségnek írott művek révén létrejött viszonya". E 
jelentés mellett ott áll az „irodt" jelzés. A forrás alighanem Horváth János nevezetes tanulmánya, 
de ha csak ez indokolja ennek a jelentésnek a felvételét, akkor még kérdés, vajon az „irodalmi 
alapviszony" azonos-e az „irodalom" szó egyik jelentésével. Azonos lehet az irodalom mint kom
munikációs körforgás, mint önfenntartó társadalmi intézmény értelmében. A másik jelentés értel
mezése nem egészen világos, illetve nem egészen egyértelmű: „Ennek a művészetnek társadalmi 
szerepe; irodalmi élet". Valószínűleg két különböző jelentésről van szó. Mindenesetre ezek a je
lentések az irodalom társadalmi intézményként való fennállásával függnek össze, ennek aspektu
saira utalnak. A francia jelentéselemzésben ezek a jelentéslehetőségek csak implicite vannak je
len. Az „irodalmi művek összessége" értelmezhető úgy is, mint „az irodalmi művek dinamikus 
rendszere" s mint e rendszer fennállásának feltételeit fenntartó, újratermelő társadalmi intézmény. 

A Történeti kommentár című fejezetben Escarpit arra törekszik, hogy szociológiai és nyelv
pszichológiai magyarázatokkal indokolja a szó jelentéseinek történetileg kialakuló heterogenitá
sát. Úgy látja, hogy a „littérature"-ben rejlő utalás az írásra, a betűvetésre, erre a „kvázi mágikus 
tudományra", egyfajta elitista konnotációt sugallt, amíg személyes tulajdonságot (erudíciót) je
lentett („avoir une vaste littérature"), ami aztán áttevődött az írás aktusára és az így keletkezett 
művekre is. Escarpit elemzése megpróbálja elkerülni a rövidre zárást egy köznyelvi szó és egy 
ideatív fogalom között és sejtetni engedi a köznyelvi jelentés és az ideáltípus közötti mozgást, il
letve feszültséget. Rámutat például arra, hogy „az irodalom mint írástermékek összessége" jelen
tésben kezdettől fogva megvolt az ismeretelméleti és az esztétikai aspektus ellentéte, minthogy 
egyfelől az írott szellemi termékek együttesére, másfelől az írás művészetére vonatkozott. Úgy 
látja, hogy az intellektuális és a művészi értékek e kettősségéből később is a félreértések egész 
sora származott. Hermann Pault idézi, aki 1891-ben megjelent Grundriß der germanischen Phi
lologie című munkájában megpróbálta definiálni az irodalmat, s elkedvetlenedve állapította meg, 
mennyire ingatag ez a fogalom. 

Escarpit megemlíti, hogy Dewey könyvtári decimális rendszere őrzi leginkább, ha csökevényes 
formában is, az „irodalom" szónak azt a jelentését, amely „minden eredeti szellemi alkotásra" 
vonatkozik. Találó hasonlattal él: már-már olyan ez a jelentés, mint a margaréta, amely egyen
ként elhullajtotta szirmait. Először a tudományos (természettudományos) irodalom vált le, majd 
sorra humán tudományok is. Távozásukat megkönnyítette, hogy a XVII. századtól már jelentés
körébe vonhatta őket a „science" szó, amelynek modern értelmezése Pascaltól ered. S bár a XX. 
században írott irodalomtörténetekben is előfordulhat Bergson, Spengler, Toynbee vagy Mer-
leau-Ponty munkássága, a „littérature" szónak az intellektuális jelenségekre általánosságban vo
natkozó jelentése elerőtlenedett, s ez a tény megnövelte a csak az esztétikai alkotásra (alkotások
ra) utaló irodalomfogalom esélyeit. (Megjegyezzük: az „irodalom" régies, széles értelmezése a 
XX. század második felében sem tűnt el: Knox C. Hill 1966-ban megjelent könyvében - (Inter-
preting Literature: History, Drama and Fiction, Philosophy, Rhetoric) - az irodalom spektrumába 
foglalja a történelmet, a drámát, az elbeszélő irodalmat és a filozófiát, valamint a klasszikus szó
noklatot, de nem sorolja hozzá a lírát, a költészetet. (A chicagói egyetem professzora két évtize
des oktatói, előadói tapasztalata alapján készítette el ezt az összegző munkát a „nagy könyvek 
irodalma" hagyományát követve.) 

Az esztétikai irodalomfogalom kialakulásában jelentős szerepet játszott a prózai alkotás átér
tékelődése. A XVIII. század végéig, fejti ki Escarpit, a „költészet" szó fejezte ki az esztétikai ér
tékű alkotást, s a poézis összeforrt a vers képzetével. A prózát, a „gyalogbeszédet" (sermo pe-
destris) lenézték, ha nem is mindenütt egyformán. „Spanyolország például legalább egy évszázad
dal Franciaország előtt emelte nemesi rangra a prózát."12 Escarpit hangsúlyozza, hogy a „littéra-

12ESCARPIT, i. m. 85. 
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tűre" régi jelentésének elitizmusa is hozzájárult ahhoz, hogy ez a szó a poézis jelentésének egész 
esztétikai tartalmát átvehette. A szóhoz közvetlenül csak a humanista műveltség minden mágiától 
mentes racionalista presztízse társult, s a későbbiekben a meginduló társadalomtudomány racio
nális elemzőmunkája is elősegítette a „littérature" szó értékvesztését. A posztklasszicista akade-
mizmus körében az írásművészet az írás technológiájává süllyedt, s ez is közrejátszott Verlaine 
idézett elutasító gesztusában. 

Escarpit az „irodalom" szó ellentmondásosságának az okát abban látja, hogy más művészetek 
anyagához képest a nyelv kettős jelentésű és hatású közeg: „egyfelől, mint minden művészet, 
közvetlenül hat az érzékekre és a tudatot, vagy legalábbis a tudatalattit, a hatékony asszociációk 
egész sorával befolyásolja. Másfelől az értelemhez fordul egy önkényes kód segítségével, amelyet 
ismernünk kell ahhoz, hogy megértsük, felfogjuk, mi is valójában az üzenet. Az esztétikai és az 
intellektuális hatás az irodalmi aktusban szorosan összefonódik, visszahat egymásra, de a költé
szetben a hangsúly nyilvánvalóan az előbbin van: a művészet mindenek felett. Az irodalom, ezzel 
ellentétben, tudós hivatása foglyaként, állandóan valamilyen lehetetlen szintézist akar létrehozni 
az érzéki és a szellemi végletei között."13 Ezért az irodalmi alkotás intellektuális oldala elnehezíti, 
szisztematizálja az esztétikai jelentést, s ezért az irodalomból a művészet is ugyanúgy ki akar vál
ni, mint egykor a tudomány. Annak, hogy az „irodalom" szó mégis használatban marad, Escarpit 
véleménye szerint egyetlen magyarázata jelentésének harmadik dimenziója, a szociológiai di
menzió. Ez annak a következménye, hogy az irodalom nyelvi kódja társadalmi: „A poétikai di
menzióban az alkotás egyéni, személyes volta a döntő körülmény. Az irodalom dimenziójában 
ezen túlmenően a publikálás is számít, a termék átengedése más személyeknek, akik egy megha
tározott társadalmi csoport részét képezik."14 - A magyar irodalomtudatot vizsgálva ezt a dimen
ziót rendkívül fontosnak kell tartanunk az irodalom XIX-XX. századi vezető fogalmának kiala
kulását illetően. Az irodalmi nyilvánosság a mi tájainkon nem egyszerűen a polgárosodás már-
már spontán következménye volt: tudatos küzdelmet kellett folytatni minden egyes fokáért, vol
taképpen még azért is, hogy legyen olyan társadalmi csoport, amelynek az író átengedheti termé
keit. Aligha véletlen, hogy ennek a küzdelemnek a tudatosodása egybeesett nálunk az irodalom 
új fogalmának megjelenésével és gyors elterjedésével. 

Escarpit elemzése nem követi a terminus XX. századi sorsát. Benyomásaink szerint a múlt szá
zad végi leértékelődéssel párhuzamosan megindult egy felértékelődési folyamat. Ez közvetlenül 
a szépirodalom-központú irodalom tudományos kutatásának intézményesítéséhez kapcsolódott. 
A tanügyi és akadémiai eredetű jelentőségnövekedés a szépirodalom társadalmi presztízsének a 
növekedésével is együttjárt: az „író" nem pejoratívabb kifejezés, mint a „költő", s a szélesebb 
nyilvánosság talán inkább az utóbbiban talál valami ezoterikus, világidegen, a közvetlen társa
dalmi sikertől távolabb eső helyzetre való utalást. Ami a tudományosságot illeti: még inkább ki
kristályosodott az irodalom esztétikai fogalmát szabályozó műfaji ismérvek rendszere. A crocei 
vonallal párhuzamosan kialakult a lírai költeményt centrumba helyező felfogás, amely hajlamos 
a drámát és a regényt is a zárt szerkezetű, tökéletesen szervezett, minden pontját archimédeszi 
pontként tartalmazó „költemény" mintájára elképzelni. Másfelől pedig megszerveződött az iro
dalmat az elbeszélés, a fikció társadalmi, művészi és logikai („lehetséges világok") feltárásával ér
telmező megközelítés. Ezek a „műközpontú" megközelítések a század közepén az irodalomköz
pontúság jegyében találkoztak egymással. A „költői nyelv" („a költészet nyelve", a költészet mint 
nyelv, mint jelrendszer) kifejezésekkel már nem szűken a verses vagy lírai költőiség, hanem az 
egyetemleges „irodalmiság" - a nyelvi alkotás lényege - vált e széles tendencia központi kategó
riájává. Tulajdonképpen ebbe folytak bele azok az erőtlenebb tendenciák is, amelyek szót emel
tek egy általánosabb kritériumokkal meghatározott, a publicisztika, az esszé, az esszéregény stb. 
esztétikai csúcsait is befogadó „irodalmiság" érdekében. Ezt követte az utóbbi évtizedekben az az 
ellenhullám, amely kétségbe vonta az esszencialista kérdésfeltevések jogosultságát, az irodalom
fogalom egységét, az esztétikai megkülönböztetésen (Gadamer) alapuló művészet- és irodalom
fogalom mindenhatóságát, ráirányította a figyelmet a „magas" irodalom és a szórakoztató iro
dalom átmeneteire, vizsgálni kezdte az irodalomfogalmak szociológiai és logikai természetét, az 
egyes fogalomtípusok eszme- és tudománytörténeti hátterét. 

»/. m. 87. 
14/. m. 88. 
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Visszatérve Escarpit konklúzióihoz azt látjuk, hogy ő távolról sincs meggyőződve az „iroda
lomfogalom", illetve „az irodalomfogalom" egységéről. Véleménye szerint az is az „irodalom" 
szó jelentésének ellentmondásosságát fejezi ki, hogy létezik az irodalom esztétikai, ideológiai és 
szociológiai tudománya. Végső következtetése: „Bizonyára lehet hidat verni közéjük, kitárni a 
kapukat, de akkor kétséges, vajon az irodalom szó túléli-e az ilyen operációt. Sorsát egy sor ara-
biguitás szabta meg. Lehetséges, hogy a tisztázásra irányuló kísérlet végleg reménytelen."15 

Ez a gondolatmenet azért fontos, mert az „irodalom" szó jelentéseire, a köztük fennálló viszo
nyokra, e viszonyok változásaira figyel. René Wellek a fejlődés ívét úgy vonja meg, hogy miközben 
kijelenti: az irodalom fogalmának történetét még nem dolgozták fel, történeti állandóként feltéte
lezi az irodalom esztétikai fogalmát (illetve annak egyik változatát). Azt próbálja sugallni, hogy 
mindenkori jelenlétét bizonyítani lehet, vagyis midőn nem az „irodalom" szó fejezte ki, akkor a 
„költészet" vagy más. Az irodalom esztétikai fogalma tulajdonképpen annak a feltételezett tárgyi-
asságnak a fogalma, amelyre minden poétikai, minden esztétikai gondolkodás irányul, jórészt füg
getlenül a gondolkodók és iskolák igen különböző konklúzióitól, elméleti rendszereitől. (Persze 
erre azt lehet mondani, ez a tárgyiasság nemcsak feltételezett, megvan a valóságban, a művekben, 
esztétikai élményünk a bizonysága ennek. A különbségek mégis azt tanúsítják, hogy az egymást 
kizáró elméletek többsége - az egy igaz elmélet és a hozzá közel álló elméletek kivételével - csak 
feltételezi a vizsgált tárgyiasság realitását.) Ezzel szemben Escarpit a szójelentések funkcionális 
vizsgálatából von le következtetéseket a fogalmakra nézve a vonatkozó társadalmi közösségek fel
fogása alapján. Az így elért eredmények azt mutatják, hogy a szakterminusok köz- és szaknyelvi je
lentései, jelentésváltozásai hozzámérhetők ugyan ideális vagy ideatív fogalmakhoz (mint amilye
neket az esztétikai vagy az intellektuális alkotás fajtáinak tipológiája nyújthat), de ezek a fogalmak 
a történelmi folyamatban nem tiszta formájukban öltenek testet a szavakban és jelentéseikben, 
hanem mintegy csak e fogalmak képzetei érzékelhetők a szójelentések szűrőjén keresztül. 

3. Litterae és literatura 

„Irodalom" szavunk a nyelvújítás terméke. Eredetével több közlemény foglalkozik. Tolnai 
Vilmos az Athenaeum 1841. január 10-i számából Kuthy Lajos Literatúrai pártemberek című cik
két idézi a szó legkorábbi lelőhelyeként: „Valaki monda: irodalmi ellenfelednek csak akkor fe
lelj, ha ezüstkanál-lopással vádol". Azzal a feltevéssel kapcsolatban, hogy a szó Szemere Páltól 
származik, megjegyzi: „Szemere 1840-ben még világliteratura-t ír (Műnk. 2:17), 1842-ben pedig 
már javában ezeket: irodalom, irodalomköltészet, irodalomtörténetileg, költészeti irodalmunk 
(Műnk. 2:187)". Az Athenaeum 1841-i évfolyamában is még a „literatura" járja, kivéve Kuthyt. 
A következő évben az „irodalom" használata szinte kizárólagossá vált.16 Simonfi János Szemere 
Bertalan Utazás külföldön című útinaplójának több helyén fölfedezte az „irodalom" szót, s fel
tételezte, hogy az újítás nagybátyjának, Szemere Pálnak a műve.17 Kovalovszky Miklós Tudomá
nyos nyelvünk alakulása című tanulmányában a következőket írja: „Új és érdekes adat, hogy 
Horvát István már 1832-ben használta egyetemi magyar irodalomtörténeti előadásaiban, amint a 
róla készült, egykorú és hitelesnek tekinthető jegyzet mutatja. (Horvát István magyar irodalom
története. Magy. írod. Ritkaságok. 28. sz.). A szó a következő két kapcsolatban szerepel: 'az iro
dalom és tudományos műveltség' (103); 'a magyar nyelv és irodalom' (136). Hogy honnan vette, 
vagy hogy ő maga alkottá-e, nem tudjuk, Horvát nem volt szóalkotó; Szemere Pállal való szoros 
baráti és írói kapcsolata az utóbbira utal mint forrásra."18 

Az irodalom 1841 és 1842 között, úgy látszik, már visszavonhatatlanul a literatura magyaros szi
nonimája lett, s rövidesen ez lett a magyar szó annak ellenére, hogy a literatura továbbra is szó
készletünkhöz tartozott. A literatúrai A magyar nyelv értelmező szótára is számon tartja két jelen
téssel: „1. (rég, vál) Irodalom, kül. szépirodalom. 2. (elav) Műveltség, tudományosság, írásbeli
ség." Az irodalom megalkotása előtt pedig ez volt a magyar szó e kettős fogalomkör jelölésére. 

15/. m. 89. 
16Vö.: TOLNAI Vilmos, Irodalom MNy VIII. 265-266. 
17SIMONFY János, Az irodalom szó története Nyr, XLII, 102. 
18KOVALOVSZKY Miklós, Tudományos nyelvünk alakulása in PAIS Dezső (szerk.) Nyel

vünk a reformkorban Bp. 1955. 242. 
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Ha nem kerül sor arra a magyarításra, amelynek adataira az imént utaltunk (megjegyezzük: egy 
ideig az „iralom" szó is versenyben volt - a Czuczor-Fogarasi Szótár 1865-ben még jegyzi), ná
lunk is az marad a helyzet, amire Tolnai Vilmos céloz idézett közleményében: „a legtöbb európai 
nyelv az irodalmat a latin literatura szónak kevéssé módosult származékaival jelöli meg".19 Talán 
nemcsak a kölcsönszavak magyarítására irányuló általános igyekezetnek köszönhető az irodalom 
szó, hanem annak is, hogy a mi literatura szavunk nagyon is kevéssé, jóformán csak írásban s ott 
is mindössze egy ékezet erejéig módosult változata volt a latin eredetinek. Az ekkor még furcsa mó
don élő-holt nyelv, a latin jelenléte az értelmiségi tudatban tartóssá tehette az idegenség érzetét a 
szó mintegy fél évszázados honossága ellenére. S mindmáig kevéssé tudatosodott bennünk, hogy ez 
a szó nem a magyar deákság korábbi évszázadaiból öröklődött ránk, hanem jövevény szó, amelyet 
a XVIII. század utolsó évtizedében fogadott be nyelvünk. Eredete közvetlenül nem Cicero, de még 
csak nem is a reneszánsz humanisták latinságában keresendő, hanem azon európai nyelvek egyiké-
ben-másikában, amelyek ez idő tájt az irodalmat már „a latin literatura szónak kevéssé módosult 
származékaival" jelölték. Ez lehetett az angol, a francia, de minden valószínűség szerint a legköz
vetlenebb, legátfogóbb hatást a német gyakorolhatta. Nem állíthatjuk, hogy az első évtizedekben 
ez az eredet homályban maradt. Pápay Sámuel, aki könyvének címében használta ezt a szót, a kor 
Európájára mutat: „Ez a' Deák szó Literatura, mellyet tsaknem minden Európai Nemzetek fel
vettek a' magok nyelvébe, 's azzal mint sajáttyokkal úgy élnek, átallyában tekintve Könyvekbül 's 
írás olvasás által szerzett tudományt tesz... "20 Helyes Pápay észrevétele e modern latin eredetű sza
vunk forrásáról, de ami a jelentését illeti, értelmezése nem a szó akkori modern használatából, 
hanem saját latinos műveltségéből indul ki. Igaz, ezt a jelentést az „Európai Nemzetek" nem 
hagyták el egészen, de ekkor már mellé- vagy éppenséggel alárendelték annak a jelentésnek, amely 
könyvek és írások összességét fejezte ki. Sőt ez az összesség, mint láttuk, már nemegyszer minde
nekelőtt a szépirodalmi művek összességével volt egyértelmű. S épp e két utóbbi, egymást részben 
átfedő jelentéskör miatt tekinthetjük a XVIII. század végén jövevényszónak a literatura szót, még 
ha egyéb jelentéseit korábban is ismerte, használta a hazai deákság. Természetesen latin szóként 
ismerte és használta. S íme ez továbbra is hat a már magyar szó tudós értelmezésére. 

A literatura volt az a magyar szó - és nem az irodalom, amely címere, pajzsa, lobogója lehetett 
nemcsak a folyamatos magyar irodalmiság intézményes feltételeinek megteremtésére törekvő 
XVIII. század végi kísérleteknek, hanem a reformkori, minden korábbinál hatékonyabb „buzo-
gásnak" is. Újságában, modernségében, eleven funkcióival szerzett tartalmasságában rejlik a ma
gyarázata annak, hogy nem esett áldozatául a nyelvújítás korábbi hullámainak. Addig szolgált, 
amíg az új jelentésköröket végképp meggyökereztette, megszilárdította az értelmiség tudatában. S 
ekkor bármely magyaros kifejezés (iralom, irodalom) azonnal alkalmas lehetett e kijegecesedett 
jelentéskör átvételére. A literatura ettől kezdve válhatott másodrendűvé az új, magyar tőből kép
zett szinonima mellett, s így lett mindinkább a választékosság, idegenség, avittság múzeumi tár
gyává. (Érdekes, hogy Horváth János, aki felismerte az irodalomfogalom történeti, szociológiai 
változékonyságát, s az új irodalmiság kezdetét Kazinczy törekvéseiben látta összpontosulni, a lite
ratura szóval a régiséget jellemzi A magyar irodalmi műveltség Első könyvében.) 

René Wellek az irodalomfogalom tartósságát bizonyítva az ókorig nyúlt vissza. A terminus múlt
ját ecsetelve elmondja, hogy a litteratura szó Quintilianus (Institutiones, 2. könyv, I. fejezet) sze
rint a görög y$ cxfxfxcxTiKJ fordítása volt, s írástudást, illetve más passzusok szerint ábécét, fel
iratot jelentett. A szó töve a littera (betű), mint a görög szóé ay^tx/jL/jicx. Római kori történetét 
így foglalja össze: „Cicero úgy említi Caesart, mint olyan embert, akinek van literaturája, egy 
sorban olyan tulajdonságokkal, mint a 'józan ész, memória, bölcsesség, szorgalom'. Itt ilyesmit 
jelenthetett: erudíció, irodalmi műveltség. A második századig, Tertullianusig (De Spectaculis) és 
Cassianusig kell eljutnunk, hogy azt lássuk, írások együttesére alkalmazzák ezt a szót. Ők a világi 
irodalmat állítják szembe az írással, a pogányságot, a kereszténységgel, a UtteraturáX a scripturá-
val." Az írásművek együttesének jelölésére Cicero a „litterae" szót használta, s a reneszánsz huma
nizmus ezt a szóhasználatot újította fel. A „litterae humanae", „lettres humains" és „bonnes lett-
res" - írja Wellek - gyakran előfordulnak Rabelais, Du Bellay, Montaigne és más XVI. századi 
francia írók írásaiban. Charles Perrault 1666-ban kelt javaslata Colbert-nek, XIV. Lajos pénz-

19TOLNAI, i. m. 265. 
20PÁPAY, i. m. 1. 
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ügvminiszterének indítványozza, hogv állítsanak fel egy akadémiát, s ennek egyik szekciója lenne 
a „bclles lettres'", beleértve a grammatikát, a retorikát és a költészetet. Wellek megjegyzi: ezt a 
kifejezést a „lettres humains" kifejezéssel érezhették azonosnak, s alighanem inkább a nyelv és 
irodalom kérdéseivel való foglalkozást jelentett - a retorika, a stilisztika és a poétika módján, s 
csak ezzel a közvetítéssel vonatkozott magukra az írásművekre. A „belles lettres" ezután, a „lett
res humains" szinonimájaként, széles körben használatos volt a XVIII. század folyamán. Angliá
ban, Skóciában, majd az Egyesült Államokban is elterjedt. Utóbb ezekben az országokban némi 
pejoratív mellékíz tapadt a szóhoz és a „belletrist" főnévhez, ill. melléknévhez. 

Az „olvasottság", „klasszikus műveltség" jelentéssel (nem beszélve az „ábécé" stb. jelentések
ről) tért vissza a tudós szóhasználatba a latin „litteratura", illetve annak vulgáris nyelvű (angol, 
francia, német, olasz, spanyol) változata, származéka a XVI. század folyamán. Escarpit a szó 
nem latin, de latinból vett népies és tudós változatainak csak szórványos előfordulását említi a 
XIII-XV. századi dokumentumok alapján. Ilvenek a „letreüre" a Rózsa-regényben (1275), a „let-
radura" a spanyol Juan Manuelnél (1355), a „letterure" az angol William Langland Paraszt Pé
terének B-szövegében (1377), egy adat a szó skót „lateratour" formájáról 1375 tájékán és a „lite-
rature" angol előfordulásáról 1425-ből. 

A litteraturát, IHetvea littérature-t Franciaországban, a XVIII. század harmincas éveiben kezdték 
- az egykori antik előfordulásoktól függetlenül - irodalom mint írásművek együttese jelentéssel 
használni. René Wellek mindenekelőtt Francois Granet sorozatának címét, Reflexionssur les ouv-
rages de littérature (1736-1740) idézi egyértelmű korai példaként. Lessing használja (Briefe die 
neueste Litteratur betreffend - 1759-től) és Herder (pl. Über die neuere deutsche Litteratur, 1767). 
A XVIII. század hetvenes éveitől kezdve Angliában is megjelenik a literature. Ezek az előfordulá
sok mindenfajta írásmű együttesére vonatkoznak, de - miközben a szónak ez a jelentése is megma
rad - már körvonalazódik egy szűkebb jelentésű, csak a képzelőerőre támaszkodó nvelvi alkotások 
összességét jelölő használata is. Wellek kiemeli, hogy e jelentés tudatos alkalmazására korai példa 
Carlo Denina könvvének (Discorso sopra le vicende della letteratura, 1760) előszavában található.21 

A magyarországi szóhasználat a latin nyelvű szövegekben a XVI11. század utolsó évtizedéig a hu
manista gyakorlatot követte. A minden tudós írásművet felölelő szó a litterae, melléknévi alakja a 
literátus és a literarius. Ez a szóhasználat következetes. A literatura előfordulhat könyvekből szer
zett crudíciót jelentve, s ez a jelentés hellyel-közzel összemosódhat az erudício forrásvidékére való 
ráértéssel, de meggondolandó, vajon nem mai literatura jelentésértésünk sugallja-e ezt az értelme
zést. Félreérthető ebből a szempontból Kenyeres Imrének Wallaszky Conspectusához fűzött egyik 
megjegyzése. „A Conspectus első fejezetét a hun-szittva idők irodalmáról szóló fejezet alkotja, 
úgy, ahogy az már Bél és Rotaridesen keresztül az ő iskolájuknak hagyományává vált"22 írja, s ez
zel azt a benyomást kelti, mintha úgy értené, hogy a fejezet címében is - De Litteratura Hunno-
Scythica - a széles értelmű, tudományt jelentő irodalomra utalna a litteratura. Holott erről szó 
sincs, a rovásírást jelenti ugyanúgy, mint Bél Mátyásnak az ősi magyar írásról szóló értekezésében: 
De vetere litteratura Hunno-Scythica exercitatio (1718). A Conspectus első fejezetében vannak az 
„irodalomra" vonatkozó észrevételek, de ezekben a szerző a litterae szót használja. Ez világosan ki
derül Kenyeres Imre egy másik megjegyzéséből is: „Mivel erősebben történész, mint pl. Bod, a tu
dományt nem köti az írásbeliség kritériumához és nagy nyugodtsággal tárgyal első fejezetében min
den történeti adatot 'litterariának' és mindazt, ami már a Tentamenben földolgozott korszakát 
megelőzi."23 A Conspectus megjelenése (1785) egyébként csak három évvel előzte meg a litteratura 
új jelentésű felbukkanását Kazinczy egvik levelében. Nincsen adatunk arról, mikor jelent meg ez a 
szó modern jelentésével első alkalommal a hazai latinságban. A fentiek után nyilvánvaló, hogy ott 
sem Tertullianus vagy Cassianus olvasása szolgáltatta az okot, hanem az európai nyelvekben kiala
kult jelentésváltozás, a hazai, vagy a hazaira is eléggé közvetlenül ható német szóhasználat. 1786-
ban, tehát még mindig két évvel a litteratura magyar szóként való feltűnése előtt, Kovachich Már
ton Györgv pesti német nyelvű folyóiratának címében már jelen van a Literatur szó: Mercur von 
Ungarn, oder Litteraturzeitung für das Königreich Ungarn, und dessen Kronnlünder. Herausge-

21 WELLEK, Literature and Its Cognates i.h., 82. 
22KENYERES Imre, A magyar irodalomtörténet-írás fejlődése a XVIII. században Mérnökök 
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geben von einer Gesellschaft patriotischer Liebhaber der Litteratur auf das Jahr 1786. Wallaszky 
Conspectusának második kiadása idézi ezt, s ugyanezen a lapon az újabb hazai irodalommal kap
csolatban fordul elő a litteratura szó.24 Az 1791-ben a bölcsészeti kar esztétikai tanszékére meghir
detett pályázattal kapcsolatban is így fordult elő a „literatura" és a „cultura literaturae hungari-
cae". Valószínűleg a német szóhasználat hatott. Abban, hogy a magyar jelentkezők közül Nagy-
váthy és Szentjóbi Szabó latin pályázatában a „literatura" szó szintén előfordul, már a hazai gya
korlatnak is jelentős része lehetett: a 80-as és 90-es évek fordulóján ugyanolyan sebesen terjedt a 
literatura használata, mint fél évszázaddal később az irodalomé. Más jelentkezők és a vizsgabi
zottság tagjai inkább a litteraet emlegetik.25 

A hazai latinságban ennél sokkal korábbi időpontban nemigen lehetett ismeretes és haszná
latos a lit(t)eratura új, az irodalom szélesebb vagy szűkebb körére vonatkozó jelentése. Besse
nyei és kortársai még nélkülözték ezt a szót.26 Ha a hazai deákságban már akkor hozzáférhető 
lett volna, valószínűleg feltűnt volna írásaikban. Bessenyei a Holmi (1779) három változata 
közül egyikben sem használja a litterae vagy a litteratura szavakat. Irodalomra utaló kifejezései 
az „írás", „olvasás", „könyvek", „poétái munkák", „költés", „írók", „penna" és - állandó jel
leggel, mind a tudás és művelődés mint állapot, mint eredmény, mind pedig a műveltség szel
lemi anyaga jelentéssel - a „tudomány" vagy „tudományok".27 A szó már a Jókai-kódexben is 
megtalálható, s újra meg újra feltűnt a hitviták irataiban (Dávid Ferenc: Rövid magyarázat mi
képpen az Antikrisztus az igaz Istenről való tudományt meghomályosította, 1567; Pázmány Pé
ter: A mostan támatt új tudományok hamisságának tíz nyilván-való bizonysága, 1605). Ez a szó 
lett a magyar felvilágosodás mindenes közszava. Bessenyei nemegyszer hangsúlyozza: a hittu
dományt nem sorolja a „nékünk való ismérettség"28 sorába. Küzd a nyelvvel s küzdelmet hirdet 
érte: „Látod hogy a szóknak erejét, most kell keresnünk, és alkalmaztatnunk Magyarba" - írja 
anyagelvűségét magyarázva és össze is állít egy szójegyzéket a fejezethez. Eszerint a „Világ tu
domány" a filozófia, „Test tudomány" a fizika, „Szent tudomány" a teológia.29 A „tudomány" 
azonban „tudást" is jelent: „született tudomány": idea innata.30 A tudományokba beleértendő 
a költészet is, mint a Mély okoskodás, s' írás című fejezetből kiderül. Bíró Ferenc Bessenyei 
Magyarság (1778) című röpiratával kapcsolatban megállapítja: „a tudomány művelése itt ko
médiák, tragédiák írását jelenti".31 Végül is e tudományok legelevenebb, s ezért legkívánato
sabb része a poétaságban található fel: „Egy ékesen szólló, egy hatalmas Poéta többet végbe 
viszen az embereken, mint száz ezer Seneca. Az az író, kinek munkájira az olvasók soha nem 
mosolyodhatnak, sem könyvezhetnek, sem semmi féle vitézi, vagy szerelmes indulatokra nem 
ragattathatnak, nem messze terjed, és tsak Bibliothékákra szorul ritkaságnak, hol ki ki ditséri, 

24Paullo WALLASZKY, Conspectus Reipublicae Literariae in Hungária ab initiis regni deliena-
tus Budae 1785. - Editio altera auctior et emendatior, Budae, Typis regiae universitatis Hunga-
ricae 1808. 33. 

25Vö.: SZAUDER József, Az esztétikai tanszék betöltésére kiírt pályázat és kritikai irányzata
ink 1791-ben ItK 1971. (LXXV), 80. - A terminológiai változást mutatja Teleki József marosvá
sárhelyi és pesti könyvtárkatalógusainak összehasonlítása. A marosvásárhelyi könyvtár kataló
gusa 1782-ben készült. Itt a Dictionaria et História Litteraria szak kézikönyveket, szótárakat, or
vosi, filozófiai, földrajzi, közgazdasági és kertészeti lexikonokat, tudománytörténeti munkákat, 
életrajzokat tartalmaz. Szépirodalmi művek a Humaniora szakban találhatók. Az a katalógus, 
amely Teleki halála (1796) után készült pesti könyvtáráról a szépirodalmat a litteratura antiqua 
és a litteratura recentior szakokba sorolja. Vö.: F. CSANAK Dóra, Teleki József könyvtára in 
SZAUDER, TARNAI (szerk.) i. m. 401^43. 

26Vö.: „Az 1770-es évek elején valóban fellendülés tapasztalható a magyar tudományban és 
irodalomban, vagy mint akkor együtt nevezték, a magyar literatúrában." NEMEDI Lajos, Besse
nyei elődei és kortársai (Adalék a magyar felvilágosodás történetéhez) in Az Egri Pedagógiai Fő
iskola Évkönyve III., Eger 1957. 95. 

27L. BÍRÓ Ferenc, A fiatal Bessenyei és íróbarátai Bp. 1976. L. különösen: A filozófus, a po
litikus és a „tudomány" (Bessenyei György útja a kultúra új felfogásához, II), 299-339. 

28BESSENYEI György, A holmi Sajtó alá rendezte BÍRÓ Ferenc. Bp. 1983. 214. 
29/. m. 214-216. 
3°/. m. 203. 
31BÍRÓ, i. m. 336. 
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de soha nem olvassa".32 De nem minden, ami a fantáziára hat, számít józan tudománynak: a Ka
bala Bessenyeinél „részeg Emberi tudományok" közé tartozik.33 

A kortársak írásaiból is kitűnik, hogy a „tudományok" általánosságban magukba foglalták a 
„szép tudományokat" is, a „schöne Wissenschaften" módjára, hol minden művészetet, hol elsőd
legesen az írás művészetét értve rajtuk. EÍőfordul azonban az is, amire a „szép" jelzőt olvasva 
nem gondolnánk. Erre ugyancsak Bíró Ferenc hívja fel a figyelmünket: Ányos Pál A szép tudo
mányoknak áldozott versekben (1780) „nemcsak az irodalmat és történetírást érti a szép tudomá
nyok alatt, hanem a tudomány mindegyik nemét".34 Barcsay Ádám versében - Tudományok ne-
vekedéséről, budai/erdőben (1777) - az ipari fejlődést előmozdító szakismereteket jelentik a „tu
dományok".35 Kármán József viszont - A nemzet csinosodásában (1794) és az Uránia Bevezeté
sében (1794) - a „literaturával" egy sorban, ezt átfedő jelentéssel használja a „tudományok" szót, 
a „bölcsességet" is ideértve, s ritkán téve jelzővel különbséget „a szép és jó tudományok" között. 
A litterae jelentése tehát mintegy a tudomány, tudományok közvetítésével társul a literaturához. 
Sejtjük azonban, hogy nem ez volt a jelentésváltozás fő útja. A változás már korábban lejátszó
dott - mint erre Escarpit és Wellek nyomán utaltunk - az „Európai Nemzetek" körében. A jö
vevény készen hozta magával kettős jelentését, amelyből ki-ki ismereteinek, forrásainak és haj
lamainak engedve részesítette előnyben az egyiket vagy a másikat. A litterae már szétvált tudo
mányokra, a literatura már leginkább csak a humán tárgyakat fogja át, egyre inkább csak az iro
dalom nyelvi alkotásmódjához közel állókat, sőt már a további osztódás is megtörtént a szó kül
földi pályafutása alatt: a korabeli fogalmak szerinti szépirodalomra szűkült egyik domináns jelen
tésváltozata. 

Ezzel az utóbbi jelentéssel fordul elő Kazinczy levelében, amelyet Ráday Gedeonnak írt Kas
sán, 1788. szeptember 27-én: „Én miólta Bétsből meg-jöttem, tsak két izben nyúltam a' Littera-
turához. Eggyik alkalmatossággal Secundusból végzettem el az ide zártt Elegiámat; másszor pe
dig a' Messziásból fordítottam 4. levelet."36 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára további példái a lit(t)eratúra (szép)irodalom, 
(schöne) Literatur jelentésére: „1790/1891: Literaturának gr. (Kazinczy: Lev. 2: 9: NSz); 1791/ 
1910: Litteratúrát gr. (Verseghi: Kisebb költ. 79: NSz); 1794: Litteratúra (Kármán: Uránia 3: 296: 
NSz); 1797: Literatúrai gr. (Gvadányi; Világ. hist. 3: 245: NSz); 1802: Literaturának gr. (Molnár 
J.: Könyvház 18: 3: NSz)." 

Az előfordulások azonban szélesebb körűek voltak, mint a Szótár alapján gondolnánk. Magá
ban a Kazinczy-levelezésben található például gróf Széchenyi Ferenc levele: „A Magyar Litera
turának hasznosabb, és helyesebb elő mozdítására, és gyarapítására tzélozó Projectumáról is té-
szen az Úr emlékezetett kedves Levelében..." (Béts, 1790. január 20).37 

A literatura még 1788-ban a szélesebb nyilvánosság előtt is fellépett. Az ekkor induló kassai 
Magyar Museum Bevezetésében látszólag csupán a „tudományok" szinonimája. (Batsányi fel
használta Kazinczy korábbi, 1787-ben kelt „Előbeszéd" tervezetét, de abban nem fordul elő a li
teratura.) Új viszont az, hogy midőn a Bevezetés nem általában a műveltségről, tudásról szól, ha
nem az irodalomról (példái szerint mindenekelőtt a szépirodalomról) mint társadalmi intézmény
ről s mint történeti folyamatról, következetesen csakis a literatura szóval él. S aligha véletlen, 
hogy ott található ez a szó, ahol történelmi példaként a német irodalom fejlődését állítja, s jelzi, 
hogy a jelen helyzet egy ilyen felívelő pálya kezdetét jelentheti Magyarországon is. „Legutolsók 
voltak ezen tudós nemzetek között a németek, kiknek majd hasonló akadályokkal kelletett küsz-
ködniek, mint minékünk. A német literaturának nevezetesebb időszaka a most folyó száznak ne
gyedik tízével kezdődik. Bodmer, Breitinger, és Haller eleget fáradoztak ugyan már azelőtt, de 
nem találtak még akkor követőket. Az ötödik tízben szövetkeztek össze egész Németországon a 
legszebb lelkek, legtehetősebb elmék a nemzeti nyelvnek mívelésére s a tudományoknak terjesz
tésére. A hatodikban és hetedikben mind többen-többen lettek; és így hovatovább mindinkább 

«BESSENYEI, i. m. 375. 
33/. m. 236. 
34BÍRÓ, i. m. 202-203. 
35/. m. 76 és k. 
36Kazinczy Ferenc Levelezése I., 213. 
377. m. IL, 9. 
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gyarapodott nyelvök s tudományok, elannyira, hogy ma a literatúrának akármely nemében bát
ran a legnevezetesebb európai tudós nemzetekkel vetélkedhetnek."38 

Erre a folyamatosan fennálló, történelemmel bíró alakulatra, s nem egyszerűen az írásművek 
összességére utalt ez a szó a Mindenes Gyűjtemény (1789) beköszöntőjében „a magyar literatúra 
virágoztatását"39 emlegetve. Még szembeötlőbb ez a jelentés Kazinczy folyóirata, az Orpheus 
(1790) Bevezetésében. „Széphalmy" arról ír, hogy egy történeti fejlődés kezdete ez az időszak: 
„literatúránk enniusi epocha".40 A történelmi kezdeményezés öntudatát ugyanez az antik párhu
zam („Plautusnak és Enniusnak ideje") - amely egyébként előfordult Kazinczy Élőbeszéd-terve
zetében - fejezi ki a kassai Magyar Museum Bevezetésében.41 

Ez a szóhasználat arról árulkodik, hogy Magyarországon az új jelentésű literatúra szó befoga
dása, adoptálása teljességgel egybeesett a nemzeti irodalom intézményes létezésének történelmi 
folytonosságának megalapozására tett első elszánt erőfeszítésekkel. Elsősorban arra a - szeren
csés esetben - „bővített újratermeléssel" járó körforgásra, ciklus-sorra gondolhatunk, amely az 
irodalmi folyóiratok működésével megkezdődhetett volna, a kritika megszerveződésének lehető
ségére, az olvasóközönségre. „Még soha sem volt ily buzogás..." írta Baróti Szabó Dávid a Ma
gyar Museumban (1788, I. 75). 

Ez a nagy nekilendülés egy újfajta irodalmiság kezdete,42 s ezt kifejezte a régi-új szó. Nem si
került mindjárt magyar tövű nevet adni ennek az eladdig nem észlelt jelenségnek, a versben, pró
zában egyaránt esztétikumot hordozó („terjednek az ékes Elméknek szüleményi folyó s versbéli 
beszédben..."), magyarul szóló és előrelátható, elvárt önszabályozásával önfenntartóvá váló 
folytonosságnak. Pedig már értették az új szók koholásának módját. Pedig a Magyar Museum 
Bevezetése is szót emel a deák nyelv elhatalmasodása miatt, s a magyar szavak terjesztése végett 
egy egynyelvű szótár megalkotását szorgalmazza. A sors iróniája, hogy eközben azt a képzőt is 
kipécézi, amellyel mintegy fél évszázad múltán az utódok megkettőzik és feleslegessé teszik a li
teratúrai: „Az ilyen közönséges nyelvkönyvnek nemlétéből következik, hogy írásainkban vagy a 
sok idegen szót halmozzuk, vagy gondolatainkat teljességgel magyarul akarván kifejezni, új szó
kat koholunk, s nyelvünknek könnyű, természetes folyását, a sok -delem, -dalom, -vány, -mány 
s több efféle végezetű idétlen hosszú szókkal rútítjuk".43 

Igaz, amit Martinkó András ír: „a XVIII. század második felének magyar olvasóközönségében 
- a közönség akármelyik szektorát nézzük is - még nincs közönségméretű igény az önelvű magyar 
szépirodalomra".44 Ez az igény egyelőre csak az írókban, a nemzetet fölemelni vágyó hazafiakban 
van meg. Mind több lényeges összetevőjét ismerik fel annak a dinamikus rendszernek, amely ál
tal az irodalmi kommunikáció intézményessé és folytonossá, önelvűvé, öngerjesztővé válik. Mű
velődés, oktatás, a nyelv pallérozása, Tudós Társaság, kritika („a penna csatája" Bessenyeinél), 
a szépirodalom önállósulása a próza esztétikumának elismerésével, Kármán eredetiségeszméjé
vel; szépirodalmi folyóiratok (s bennük a most kezdődő történelmi folytonosság öntudata). Két 
évtizeddel később szinte mindent újra elölről kellett kezdeni, hogy az enniusi kort a horatiusi kö
vethesse. Ennek a második kezdetnek lett feladata, hogy a szóhasználattal is félreérthetetlenné 
tegye: a nyelv művészete nemcsak egyik eszköze a művelődésnek, a „tudományoknak", a felvi
lágosodásnak, hanem az eredetiség, az alkotás sajátos közege, van benne valami, ami „önmagá
ért való" s idővel már mint „szervezett hatalom" (Szerb Antal) működik. Már a XIX. század tízes 
éveiben feltűnik a literatúra mellett a szép jelző, a Tudományos Gyűjtemény melléklapjának a cí
mében is (Szépliteratúrai Ajándék, 1821-1827). 

38KÓKAY György, OLTVÁNYI Ambrus, VARGHA Kálmán (vál.), Program és hivatás Ma
gyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Bp. 1977. 59-60. 

397. m. 66. 
MJ, m.l\. 
41/. m. 61, ül. Kazinczy tervezete in Batsányi János összes művei II. 1. Prózai művek 1. köt. 

(Sajtó alá rendezte KERESZTURY Dezső, TARNAI Andor.) Bp. 1960. 440-443. 
42„A nyelvi törekvések irodalmi szempontú tisztázása, mi Kazinczy nevéhez fűződik, egy egé

szen újszerű, modern irodalmiság kiforrását segítette elő: a vallás és eruditio jegyében álló régi 
irodalmiság helyére most állhatott oda igazán a modern szépirodalom." HORVÁTH János, Ta
nulmányok Bp. 1956. 130. 

43KÓKAY, OLTVÁNYI, VARGHA, i. m. 62. 
^MARTINKÓ András, Teremtő idők Bp. 1977. 13. 
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Ha a pontosság megköveteli a szép jelzőt az irodalom szóhoz is hozzácsapjuk, de a XX. század 
végén már mind fölöslegesebben. Inkább az a gond, hogyan jelöljük tömören az irodalom nem 
szépirodalomra szűkített, korábban még közönséges jelentését. Erre a literatúra sem lehet alkal
masabb a irodalomnál. Ha túltesszük magunkat azon, amit hazai történetéről, funkciójáról tu
dunk, probléma lesz az, hogy mit mondunk a külföldieknek, akiknek a nyelvében csak littérature, 
literature, Literatur, litteratur, literatúra, literatuur, lityeratura van. Fordítsák le a maguk nyelvére 
a latin literatúra szóval, ha mi szembeállítjuk a literatúrai az irodalommal? Vagy emlékeztessük 
arra, hogy a mi literatúra szavunk egy tőről fakadt az övékével, ugyanaz a múlt áll mögötte, s ez 
irodalom szavunk gyökere s múltja is. S ez is, az is más mint a latin litterae, amelynek jelentés
körében soha nem vált feltartóztathatatlanná az a tendencia, hogy mindenekelőtt a szépiroda
lomra összpontosuljon. 

* 
Szándékunk nem az, hogy az irodalomról szóló eszmecserét lehetetlenné tegyük azáltal, 

hogy minden kijelentést lefordíttatunk a modern logika formanyelvére. Mindössze a szokványos 
terminológiánk és az „éles" fogalmak használata közötti szakadékot próbáljuk áthidalni. Vagy 
legalábbis érzékeltetni azt a távolságot, amely fennáll az irodalomtudományban alkalmazott 
nyelvek és a logika nyelve között. A távolság megmérése feltétele a hídverésnek. Következéskép
pen azokban a témakörökben, amelyekben szükség van rá, fokozódik az irodalomkutatás nyelv
használatának tudatossága. 

József Szili 

IMAGES AND CONCEPTS OF LITERATURE: THE WORD "LITERATÚRA" 
AND THE RISE OF MODERN 
HUNGÁRIÁN LITERARINESS IN THE XVIIIth CENTURY 

Concepts taken in a strict logical sense, i.e. as propositional functions, are not supposed to un-
dergo "historical evolution" involving the alteration of their identity. Discussions about changes 
in, or evolution of, the concept of literature do not refer to concept in the above sense but to a 
common image, idea or notion. Semantic changes of a term may have wide socio-historical imp-
lications and provide the history of ideas with relevant matériái. 

While René Wellek expects a history of the concept of literature written to see that the term 
literature and its various cognates indicate the historical continuity of the concept of imaginative 
literature, Robert Escarpit has given us a model of the socio-historical and socio-linguistic treat-
ment of the term "literature". 

According to the Hungárián Etymological Dictionary the word lit(t)eratúra was used as a Hun
gárián word first in a letter by Ferenc Kazinczy written in 1788. The Latin loan-word was used 
side by side with the Hungárián coinage irodalom from the 840's on and by the turn of the Century 
the Latin word had the connotation of elaborate, academic and somewhat obsolete style. While 
the word irodalom - liké the respective terms in other languages - was used more and more in the 
sense of imaginative literature, literature as art, as an aesthetic phenomenon, literatúra began to 
be regarded as the historical term for literature in a broad sense, including all intellectually va-
luable matériái in print or manuscript. The great contemporary scholar of Hungárián literature, 
János Horváth referred to medieval Hungárián writing as "Litteratura Hungarica" and students 
of literature began to use the word literatúra as if it had been a synonym of litterae in the period 
of Renaissance Humanism and earlier. 

As a matter of fact the adoption of the Latin loan-word in the Hungárián language was a con-
sequence of the semantic change of the derivatives cf the Latin word litteratura in the Hterary 
climate of XVIIIth Century France, Germany, Italy, England or Spain. It coincided with an ener-
getic attempt to establish Hungárián literature as a self-reproducing, self-perpetuating system and 
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social institution. Characteristically literatúra appeared in the Introductions of four Hungárián 
literary magazines started in 1788, 1789, 1790 and 1794. Its use expressed deep historical con-
sciousness of the modern rise of national literatures, their historical continuity, literature as a so
cial institution and the tendency of the notion to be restricted to imaginative literature. This 
semantic tendency was never seen in the meaning of litterae. The Hungárián word literatúra and 
its Magyarized synonym irodalom come from the same source and have the same tradition as the 
modern national derivatives of the Latin litteratura: literature, littérature, Literatur, 

letteratura, etc. 


