
is a pozitivizmus vagy a kései pozitiviz
mus korában veszítette el, hanem az újpo-
zitivizmuséban, amelybe nyúlványként 
beleszámítódhat a marxista irodalomtörté
net-írás egy jelentékeny része is. A valaha 
nagyhatású írói életrajzok akképpen ideo-
logizálódtak át, hogy valamely időszerű, 
többnyire politikai kérdésnek volt alávetve 
az írók világnézetének formálódása, mű és 
személyiség pedig oly módon másolódha
tott egymásra, hogy egy lapos mimetikus 
irodalom-felfogás szerint emelődtek ki a 
„valóság"-ra visszafordítható referenciák. 
Gyanúba keveredett a forrásfeltárás, hi
szen a hatáskutatás révén elhomályosult a 
befogadói szerep vagy a válogatásban, az 
újragondolásban megnyilatkozó önállóság. 
Ám a filológia feltehetőleg leglátványo
sabb bukása lexikonaink sikertelenségével 
dokumentálható, meg azokkal a művekkel, 
amelyek egymás (nemegyszer eleve téves
nek bizonyuló) lábjegyzeteit mondták to
vább. A visszahatás ott történt, ahol nem 
kellett volna. Elfelejtődött a retorika, a 
poétika, a német és a latin nyelv, a paleog
ráfia, a levéltár... Az újabb elméleti irány-

Tarnói László tanulmánykötete mintegy 
két évtizednek a német, a magyar, vala
mint a hungarus német költészet külső és 
belső párhuzamait, érintkezéseit, kont
rasztjait vizsgáló tanulmányokból tartal
maz válogatást. A kötet nem már megje
lentetett írások puszta újraközléséből áll, 
hanem azok újabb változataiból, figyelem-

zatok retorika felé fordulása azonban biz
tató jel, mint ahogy az olykor túlzásoktól 
sem visszariadó intertextuális keresés 
kényszerű (?) eredménye, hogy kénytelen 
a kutató szövegekkel dolgozni, elfogad
ható szövegeket kézbe venni, esetleg több 
nyelven olvasni. Szilágyi Márton monog
ráfiájának nem csekély érdeme, hogy iga
zolja: nem csupán kisszerű filológia lehet
séges, a filológia nem feltétlenül a tudni 
nem érdemes dolgok tudománya, sőt: filo
lógia és műelemzés, filológia és korszak
rajz olykor egymásból következik. S elő
adja mindezt Szilágyi Márton magyarul, 
persze szaknyelven, tartózkodván a fölös
legesnek minősíthető idegenségektől. Arra 
azért figyelmeztetném, hogy szinte a mo
dorosságig sokszor és funkciótlanul hasz
nálja a gyakorlatilag és az alapvető szava
kat. Könyve számottevő teljesítmény, a 
megújuló magyar irodalomtudomány 
egyik igen fontos műve. Kívánatos volna, 
ha szerzője folytatná itt elkezdett búvárko
dását. 

Fried István 

be véve a megírásuk óta eltelt idő kutatási 
eredményeit és a kötet szerkezetét. Három 
nagy fejezeten belül és azok között is 
különböző jellegű kapcsolatok hálózata 
rajzolódik ki. 

Az első fejezetben a szerző a század
forduló német lírájával foglalkozik, de 
ahol alkalom nyílik rá, a magyar vonatko-

LÁSZLÓ TARNÓI: PARALLELEN, KONTAKTE UND KONTRASTE. 
DIE DEUTSCHE LYRIK UM 1800 UND IHRE BEZIEHUNGEN ZUR 
UNGARISCHEN DICHTUNG IN DEN ERSTEN JAHRZEHNTEN DES 19. 
JAHRHUNDERTS 
Budapest, ELTE Germanisztikai Intézet, 1998, 348 1. 
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zási pontokat is érinti. Az első rész az 
1800 körüli német líra irodalomszocioló
giai szempontú vizsgálata; a hangsúly nem 
az irodalomtörténet kánonjába felvett, ha
nem a kor valóban olvasott, népszerű da
rabjain van. A magyarországi német nyel
vű költeményekből összeállított kötet 
(Deutschsprachige Lyrik im Königreich 
Ungarn um 1800, Deutschsprachige Texte 
aus Ungarn 1, Germanistisches Institut der 
Eötvös-Lorand-Universität, red. und hrsg. 
von László TARNÓI, Bp., 1996) előszavá
ban is hangsúlyozta már a szerző az iro
dalomszociológiai megközelítés fontossá
gát: az irodalomtörténész egy kor irodalmi 
élete átfogó ismeretének lehetőségéről 
mond le, s jelentős kultúrtörténeti, iroda
lomszociológiai szempontokat hagy fi
gyelmen kívül azzal, hogy az azóta iroda
lomtörténetileg elismert irodalom mércé
jével méri ezen adott kor irodalmi müveit. 
S tekintve, hogy a reprezentatív irodalom
nak éppen az adott korban alig szenteltek 
figyelmet, ezzel a korabeli olvasói réteg 
nagy része is kirekesztődik a vizsgálatok 
köréből. 

A különbség az irodalomtörténetileg 
elismert és az éppen divatos, az olvasókö
zönség szórakoztatását szolgáló irodalom 
között talán soha nem volt olyan nagy, 
mint a 19. század első évtizedeiben. Soha 
nem volt még annyi író, kiadó, nyomdász 
és olvasó - és annyi különböző tartalmú és 
minőségű irodalmi mű. S ez az a kor, 
amelyben a kereslet-kínálat piaci szabá
lyainak megfelelően az irodalom is áru
cikké vált, az olvasói igények kielégítése 
tehát jól felfogott anyagi érdekből történt. 
A korabeli olvasó irodalmi érdeklődésére 
elsősorban számot tartó divatos folyóiratok 
és röplapok kínálatát vizsgálja a szerző az 
első részben. A korabeli almanachoknak és 

folyóiratoknak elsősorban a polgárság 
ízlését és szórakozási igényét tükröző lírai 
kínálata meglehetősen egysíkú. Annál tar
kább képet mutat a röpirat-irodalom. 
Mindkét orgánum közös jellemzője azon
ban a tetszeni vágyás, az a törekvés, hogy 
megfeleljen az olvasóközönség elvárásai
nak. A szűkebb kört megcélzó folyóiratok 
arculatának megtervezésénél természete
sen figyelembe kellett venni ennek a kör
nek az igényeit, a kiadó szándékait, céljait 
és koncepcióját. A röplapok azonban tá
gabb olvasói körhöz szóltak, tartalmuk 
híven tükrözte nemcsak az olvasó, hanem 
a nem olvasó közönség ízlését is, s a kiadó 
világnézeti és kultúrpolitikai meggyőződé
sei is kevésbé számítottak: a legfőbb cél a 
gyors és a lehető legnagyobb nyereség 
volt. 

Tarnói a folyóiratok közül a Lipcsében 
megjelent, évtizedekig sikeres, nagy vers
készlettel rendelkező s a német birodalom 
divatos irodalmában meghatározó - s 
mindezzel érvényes mintavételt kínáló -
Zeitung für die elegante Welt első négy 
évfolyamának (1801-1804) verstermését 
választotta vizsgálatának tárgyául. Statisz
tikai felmérést készített a reprezentatív és a 
ma már másod-, harmadrangúnak számító 
irodalom megoszlásáról, a felvilágosodás 
és az érzékenység költői hagyományait 
folytató darabokról, a frekventált témákról, 
motívumokról és szóhasználatról. 

A röpirati dalok vizsgálatánál tisztázza, 
melyek ezeknek a közös tartalmi és formai 
jellemzői, s általában mely költői - a nép
dal, a műdal vagy a népies műdal kategó
riába korántsem egyértelműen besorolható 
- darabokból válhatott röpirati dal. Bemu
tatja azt is, milyen feltételek mellett s mely 
lépéseken keresztül alakulhatott át egy 
műdal - pl. A haramiák dala Schillertől -

234 



röpirati dallá. A tartós népszerűség például 
a röpirati feldolgozásra tökéletesen alkal
massá tett egy dalt, mely aztán a maga 
önálló életét kezdte élni. Schiller versének 
sikere egyrészt A haramiák lelkes fogad
tatásával magyarázható - még ha az első 
színpadi feldolgozás során Dalberg kez
deményezésére ki is hagyták. Formailag s 
tartalmilag a röpiratok normáihoz idomí
tották: strófaszerkezete, költői képei egy
szerűsödtek, eltűntek a versből a túlságo
san is Schillerre, illetve a darabra utaló 
elemek, az erőszakos részek, s lényegében 
a szabad életet dicsérő bordallá alakult át. 

A röpirati dalok közül kiemelt helyet 
kapnak a Heinrich Ferdinand von Zedwitz 
szász választófejedelem 1802-1803-as 
cenzúrarendeletében betiltottak. Az er
kölcstelennek bélyegzett dalokat elkoboz
ták, s az 1803. május 17-i választófejedel
mi rendelet a legszigorúbban megtiltotta 
ezek újbóli megjelentetését is, valamint a 
hasonlóan „visszataszító tartalmú" röpira
tok terjesztését. A szigorú cenzúra és a 
rendszeres ellenőrzés hatékonynak bizo
nyult. Még kockázatosabbá tette a dalok 
megjelentetését az a rendelet, mely szerint 
a kiadott darabok mellett fel kellett tüntet
ni a nyomda tulajdonosának nevét és szék
helyét, így csaknem lehetetlenné vált a 
betiltott vagy károsnak bélyegzett dalok 
újbóli kiadása, s ezek az egykor oly ked
velt szórakoztató művek ma már ritkán, 
csak néhány gyűjteményben lelhetők fel. 
(A betiltott dalok között volt egy magyar 
vonatkozású is: a történet színhelye a Ma
gyar Királyság. Egyik variációját Heinrich 
Gusztáv találta meg az OSZK-ban, s adta 
ki 1886-ban: Gusztáv HEINRICH, Das 
Volkslied von des Commandanten Tochter 
zu Grosswardein, Ungarische Revue, 
1886, Bd. 6, S. 818-823. Az általa közölt 

szöveggel veti össze Tarnói a 19. század
ban a tiltott dalok listájára került verset.) 

A betiltás oka elsősorban a bármiféle 
felsőbbség elleni vétség volt: éles társa
dalomkritika, az akár világi, akár egyházi 
hatalom kigúnyolása, bibliai témák, alakok 
profán feldolgozása. A dalokról és azok 
betiltásáról megoszlottak a vélemények. 
Akik szerint a „művek" semmilyen eszté
tikai értéket nem mutatnak fel, örömmel 
üdvözölték a felsőbb beavatkozást. Mások 
viszont mérlegelték annak a lehetőségét, 
hogy a röpiratban, elsősorban annak nép
szerűségében rejlő lehetőségeket a felvilá
gosodás szellemében, a nép oktatásának 
érdekében aknázzák ki, természetesen a 
befogadó igényeihez idomítva őket. A fent 
említett haramiadalt is így frizérozták át, s 
adtak neki az eredetivel pontosan ellenke
ző tartalmat. Tarnói ezt a variációt is be
mutatja. Az átköltés mechanizmusát meg
figyelhetjük a politikai költeményekben is, 
amint ugyanaz a vers homlokegyenest 
eltérő, egyszer franciabarát, másszor éppen 
franciaellenes értelmet kap. A legtöbb po
litikai tartalmú vers egyébként röplapokon 
jelent meg, kétségtelen aktualitásuk mel
lett ugyanis ezek a darabok poétikailag 
igencsak gyengék voltak, a folyóiratok 
többsége esztétikai okok miatt vagy nem 
utolsósorban politikai óvatosságból eleve 
elzárkózott ilyen müvek közlése elől. 

A századforduló német irodalmában az 
aktuális politikai állásfoglalás és a késő 
felvilágosodás optimizmusának továbbélé
se mellett megfigyelhető már a politikától 
való elidegenedés, az annak eredményeibe 
vetett hit megrendülése is, mely azonban 
mégis közelebb állt a valósághoz, mint az 
a világnézeti anakronizmus, amely az 
aktuális eseményeket figyelmen kívül 
hagyva még a régi ideálokat hangoztatta. 
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A valóság és a költészet viszonya a kor 
német költészetében a következő alfejezet 
témája, melyben a szerző kiemelten kezeli 
Schiller és Goethe költészetét. Schillernél 
az egykori illúziók feladása figyelhető 
meg, és az egyre inkább hangsúlyozott 
visszahúzódás a szép álmok, a költészet 
világába. Míg az Örömódában még köze
linek tűnt az ideálok megvalósítása, az 
utolsó öt évének költeményei a kilátásta
lanságot, a feloldhatatlan ellentétet mutat
ják szándék és lehetőség, ideál és valóság 
között. A témájuk szerint a klasszikához 
tartozó balladák is ezt az érzést sugallják. 
Ezek a költemények inkább a romantiká
hoz, mint az érett klasszikához állnak 
közel, a szakirodalom viszont csak annyit 
említ meg ezen korszak terméséből, 
amennyi Goethe műveivel párhuzamba 
állítható. 

Goethe weimari korszaka szintén a vi
lágnézeti normák átértékelésének éveit 
jelenti. A valósággal való konfrontálódás 
élményének feldolgozása a szükséges 
távolságban, Itáliában történt meg, itt 
teremtődtek meg a sorsként aposztrofált 
valósághoz fűződő viszony új alapjai, a 
feltételek a kiegyenlítődéshez: a szabadság 
és a szükségszerűség, az akarat és a lehe
tőség, az ember és a természet közötti 
feszültség feloldásához. 

Tarnói a második nagy fejezetben a ro
mantika magyarországi, magyar és német 
nyelvű irodalmának német mintáival fog
lalkozik. Különösen érdekes a német nyel
vű költők helyzetének bemutatása, akiknek 
szerinte éppen a nyelvük jelentett hátrányt: 
„Azonban a német-magyarok számára 
összehasonlíthatatlanul nagyobb problé
mákkal járt az, hogy szükségszerűen né
met minták után igazodtak, mint a magyar 
nyelvűek számára. Az utóbbiak helyzete 

előnyösebb volt, hiszen a német irodalom
ból átvett szerkezeteknek már csupán a 
másik, a magyar nyelv is eredeti színezetet 
kölcsönzött." Az eddigi szakirodalommal 
ellentétben hangsúlyozza, hogy a magyar 
írók nem ítélték el teljességgel a német 
romantika alkotásait és alkotóit, s a vi
szonylag késői recepció miatt a felvilágo
sodás és a romantika elhatárolódása ke
vésbé volt éles. A német hatásról szólva 
Schiller és Uhland költészetének befoga
dását kiemelten kezeli, s ebben a részben 
átlépi a maga által megszabott időkeretet, s 
kitekint a negyvenes évekre, éppen az 
említett késést figyelembe véve. 

Hogy a röplapokat a forráskutatásban is 
érdemes figyelembe venni, jól mutatja a 
második rész két dolgozata: egy alfejezet
ben Tarnói Fazekas Mihály A grófnévá lett 
kertészlány című verse ismeretlen német 
forrásának röpirati variánsait, majd Garay 
János A két holló című balladájának né
met, skót, francia és orosz feldolgozásait 
mutatja be. 

A harmadik nagy fejezet imagológiai 
vizsgálat: a németekben Magyarországról 
és a magyarokról élő képet, illetve a hun-
garus németeknek Magyarországhoz fűző
dő viszonyát mutatja be. A századfordulón 
a két nemzet között egyre szorosabbá váló 
kapcsolatok, valamint a saját és más nem
zetek, különösen az egzotikumok iránti 
megnövekedett érdeklődés mutatkozott 
meg a rendszeres, bár elég sematikus be
számolókban: az ezen leírásokban leg
gyakrabban előforduló állításokat és véle
ményeket csoportosítja a szerző. A ma
gyar-németek Magyarországhoz fűződő 
kapcsolatának tárgyalása sok ponton érint
kezik egy korábbi tanulmánnyal {Érték
ítéletek a magyarországi német nyelvű 
irodalmi életben a 18-19. század forduló-
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ján, ItK, 1997, 235-246). Nem esik bele a 
tanulmányok által feldolgozott korszakba s 
terjedelmi korlátok miatt sem fért a kötet
be a hungarus németek helyzetének, a 
nyelvhez való viszonyuk alakulásának, 
változásának vizsgálata vagy a német 
irodalmi hatás bemutatása egy költői pá-

Bárki, aki alaposabban meg akarja is
merni Arany János prózai életművét, 
örömmel üdvözölheti ezt a 600 lapos 
könyvet. Nemcsak a kritikai kiadás idevá
gó köteteit lehetetlen ma beszerezni, de a 
különféle válogatások is a lehető legrit
kább darabjai az antikváriumoknak. S. 
Varga Pál célja, „hogy Arany irodalom
szemléletét, kritikusi világnézetét, mód
szerét minél inkább követhetővé tegye" 
(518). A kiadói szempontok azonban kor
látozták a terjedelmet, több - egyébként 
fontos - kritikáról le kellett miattuk mon
dani, így Szász Károly Trencséni Csákjá
nak, Malvina költeményeinek recenziójá
ról. Ám ezek kihagyása elegendő helyet 
hagyott két idegenből fordított, világiro
dalmi tárgyú cikk közlésére: A hindu drá
ma; Armand de Pontmartin: A francia 
költészet 1861-ben. 

Csak félig vagyok elégedett ezzel a cse
rével; Pontmartin írása költőnk számára 
valóban lényeges problémákat tárgyalt, 
például a népiesség vagy Baudelaire ese
tében; Kálidásza szanszkrit nyelvű, 4-5. 
században írott munkájáról viszont aligha 
állítható ugyanez. Sok minden kerülhetett 
volna még ebbe az edícióba, ha csupán 
néhány ívvel is növelhető a lapszám. Min-

lyán belül. A „hiányok" már egy új könyv 
lehetséges szerkezetét vázolják fel. Jelen 
munka így is teljes. Nagy kár, hogy ez a 
nagyon összefogott kötet - tárgyi mivoltá
ban - az első olvasás után lapokra esik 
szét. 

Hilóczki Agnes 

denekelőtt az Irodalmi hitvallásunkra 
gondolok, amelyről joggal hangoztatta 
Németh G. Béla: „Ez Arany egyik legtöbb 
problémát koncentráló elvi cikke." És te
gyük hozzá: egyszersmind második folyó
iratának, a Koszorúnak programadása. 
Benne éppúgy megtalálható az eszményí
tés meg a népiesség korszerű megoldásá
nak boncolgatása, mint az irodalomszoci
ológust is érdeklő kérdésfölvetés: mi az 
üdvösebb, hivatalt, „másodállást" vállalni 
vagy egyedül a tollúnk után élni? Megél-e 
egyáltalán, s ha igen, milyen színvonal
süllyedés árán a kor szabadúszója? 

Arany egész pályája alatt két regény
kritikát készített, az egyiket a Szegény 
gazdagokról (nála névelős a cím), a mási
kat Vas Gereben munkájáról (A pörös 
atyafiak). A Jókait tárgyaló megjelent itt, a 
másikat, amely egy alapvető prózapoétikai 
szempontot is megfogalmaz, nélkülözzük. 
Joggal jelentette ki róla levelezésük során 
1861-ben Gyulai Pál: „Ez, barátom, a leg
jobb regénybírálat, amelyet nálunk valaha 
olvastam." 

A jegyzetelésben megmutatkozó lelki
ismeretességet és tárgyi tudást dicséret 
illeti. S. Varga Pál itt is igazolja azt a té
telét, hogy a Nagykőrösön elkészült A ma-

ARANY JÁNOS: TANULMÁNYOK ES KRITIKÁK 
Válogatta, szerkesztette, az utószót írta S. Varga Pál, Debrecen, Kossuth Egyetemi 
Kiadó, 1998 (Csokonai Könyvtár: Források, 4). 
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