
A Z I R O D A L M I F E J L Ő D É S FOKOZATAI . 
(Thienemann Tivadar új könyvéről.) VA L A M E L Y ismeretág körébe tartozó anyagkészlet rendszerezése 

(szintézise) csupán akkor tekinthető tudományos igényűnek, ha az 
a célnak mindenben megfelelő, egységes szempont szerint történik. 

Azonban ily főelv vagy szempont alkalmazása is csak abban az esetben biztat 
sikerrel, ha előzetesen az illető ismeretággal kapcsolatos alapfogalmak már 
tisztázva vannak. Az irodalomtörténetírás terén gyakran azért találkozunk 
ingadozással, sőt ellentmondásokkal, mert e részben a legújabb időkig nem 
jutott egyöntetű megállapodásra a tudomány. Igy mindjárt arra a kérdésre, 
hogy mi az irodalom, annyiféle választ kapunk, ahány különböző szak-
munkát a kezünkbe veszünk. Nem csoda aztán, hogyha a tárgykör értelme-
zésének bizonytalansága miatt még több bonyodalom támad az anyag törté-
neti egymásutánjának bemutatása körül. 

Ez, az összefoglaló munkát állandóan feszélyező, különös helyzet kész-
tette már nyolc évvel ezelőtt Horváth Jánost arra, hogy addig is, míg a saját 
elgondolása szerinti szintézist közzéteheti, előzőleg azokat az alapelveket föl-
tárja, amelyek szemmeltartásával ő a magyar irodalomtörténet önelvű rend-
szerezését lehetségesnek tartja. (H. J. : Magyar irodalomismeret. A szintézis 
alapelvei. Minerva. 1922.) 

Horváth az addigi értelmezések felsorakoztatásával kimutatja, hogy az 
irodalom fogalma nem állandó, hanem történetileg alakuló, változó fogalom ; 
korszerinti megkötöttségében tehát nem fogadható el egy, az irodalom egész 
történeti anyagát rendszerező szintézis számára. Ennek igazolására, egyebeken 
kívül, hivatkozik arra, hogy még a legjogosultabbnak látszó nemzeti eszme sem 
bizonyul teljesen megfelelőnek a rendszerezés zavartalan keresztülvitelére. 
Kitünik ez abból, hogy az ú. n. nemzeti szempontú irodalomtörténetek egy 
«nemzetietlen kor»-ról is szólnak. Ő tehát úgy véli megszüntethetőnek az eddigi 
bizonytalanságot, ha sikerül az irodalomtörténet számára lényegben irodalmi 
elvről gondoskodni. Az ily értelemben vett szintézis előtételeinek, a tárgyi 
hűségnek és önelvűségnek kifejtése után arra az eredményre jut, hogy egy 
valóban tudományos rendszerezés megvalósítására legalkalmasabbnak a fejlő-
dés szempontja kinálkozik. Ez elvi álláspont megjelölését követi Horváthnál a 
szintézishez szükséges fogalmi készlet tisztázása. Ide tartozó s eddig kellőkép 
nem méltatott gondolatrendszere már csak azért is nagyjelentőségű, mert első 
önálló kisérlet ez irányban, de egyben annak is bizonyítéka, hogy ime az iroda-
lomtörténet logikája más fogalmi körből való elemek segítségül hívása nélkül 
is fölépíthető. 

Ő abból indul ki, hogy ha korok szerint változó volta miatt az «irodalom» 
örökérvényű meghatározása nem adható is, azt meg lehet állapítani, hogy mi 
az állandó abban, amit eddig irodalomnak neveztek, vagyis meg lehet állapí-
tani minden irodalmiság végső feltételeit. Ahhoz ugyanis hogy irodalom létre-
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jöhessen, minden kor felfogása szerint : író, irott mű és olvasó kellett. E kétség-
telen tényből következik, hogy az irodalom állandó lényege : írók és olvasók 
szellemi viszonya irott művek közvetítésével. Arra a kérdésre, hogy hát az élőszó 
útján terjedő, ú. n. népköltészet beletartozik-e az irodalomtörténetbe, azt 
feleli Horváth, hogy igenis beletartozik, mint történelemelőtti jelentkezése 
annak a műveltségi ösztönnek, melytől az irodalom már megszületésekor el-
válik, amelynek nyomai azonban mint egy primitív jelenségéi megmaradnak ; 
ahogy a kéziratéi is kimutathatók a könyvnyomtatás korában. 

A mondottakban főkép az tünhetik föl meglepőnek, hogy Horváth az 
olvasót is az irodalom föltételei közt említi. Pedig világos, hogy amit soha senki 
sem olvasott, azt soha senki sem tartotta irodalomnak. 

Az így körülírt alapviszonynak, mint az irodalmiság végső feltételének 
megállapítása után ennek az állandó lényegnek változó mozzanatait (forgal-
mazóit, részeseit, közvetítőit) s a fokozatosan kibontakozó irodalmi folytonos-
ság egyéb fogalmi jelenségeit tárgyalja Horváth. Az éles logikával fejlesztett 
gondolatláncban mint a történeti élet természetes fejleményei világosodnak 
meg előttünk — sok egyében kívül — az irodalmi hagyomány, az irodalmi 
nyelv ,a különböző műformák, az irodalmi izlés és az irodalmi tudat problémái. 

Az utóbbi mozzanat fontosságát (melyre előbb már Négyesy László is fel-
hívta a figyelmet) különösen hangsúlyozza Horváth. Szerinte az irodalmi tuda-
tot, mint önszemlélete szervét hozta létre az irodalmi fejlődés. Minthogy pedig 
a fejlődés tényezőiben s általuk az irodalom egészében örök folyamatban levő 
változások végül is az irodalmi tudat átalakulására vezetnek : az irodalmi tudat 
időleges módosulásai mutatják legvilágosabban a fejlődés izületeit, vagyis az iroda-
lomtörténet korszakait. 

Erre utalva tűzi ki aztán további feladatul annak megállapítását, mint 
alakult ki nálunk első ízben valamelyes irodalmi tudat s minő korszakos válto-
záson ment utóbb keresztül. 

* * * 

Mindezek előrebocsátására azért volt szükség, hogy kellőképen méltat-
ható legyen a pécsi egyetem kitünő tanárának, Thienemann Tivadarnak Iroda-
lomtörténeti alapfogalmak (Bp. 1930, X V + 2 5 2 j.) c. szép könyve, amely a fenti 
elgondolással rokon szellemben, de már sokkal részletesebben s mintegy az 
előbb látott eszmecsirák továbbfejlesztésével elemzi és szemlélteti a tárgya 
körébe tartozó mozzanatokat s eredetileg folytatásokra osztva jelent meg 
ugyancsak a Minerva 1927—1930. évfolyamaiban. 

Thienemann is a fejlődés fogalmából indul ki. Világos értelmezéssel külö-
nítve el a folyamat két irányát, meggyőzően fejtegeti, hogy az irodalomtörténet 
szerkezete miért nem alapítható a szerves fejlődés biológiai eredetű gondolatára. 
Csodálatosnak találja, mily nehezen jutott szerephez a másik irány, pedig már 
a história literaria feladatának első felismerője, Baco is utalt a szellemi fejlődés 
folytonosságának leírására. Majd e gondolat legismertebb propagálóját, Hegelt 
idézve lojálisan elismeri, hogy nálunk a kérdést — a német irodalomtudományt 
is megelőzve — újból napirendre tűzte Négyesy László, aki szerint az új magyar 
irodalom a régitől abban különbözik, hogy tudatossá lett. Itt rögtön meg-
jegyzi, hogy gondolatot Horváth János fűzte tovább, mikor célkitűző érteke-
zéseiben az irodalmi tudatot jelölte meg az irodalmi fejlődés leglényegesebb tar-
talmául. A továbbiak során Th. a szellemi tudatosulással együttjáró egyénisülés 
mellett az egyre növekvő elvontságban látja a fejlődés fősajátságát. E folyamat 
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útja az irodalom fogalmának kialakulásában is szembetünő. Sokáig, tudvalevő-
leg, a könyvek bizonyos összeségét tekintették irodalomnak. Ez a felfogás még 
az érzékelhető valósághoz, a könyvhöz tapadt. Elvontabb tartalmú lett e foga-
lom a XIX. század elején, mikor a nemzeti irodalom mellett a világirodalom 
fogalma is fölmerült Goethenél. Az irodalomnak ezt az elvont viszony-fogalmát 
Horváth János vezette be a magyar irodalom meghatározásába. 

A kétfajta fejlődés megvilágítása után Thienemann rátér arra, hogyha az 
irodalomban nem biológiai organizmust, hanem szellemi jelenséget keresünk, 
akkor föltesszük azt, hogy az irodalomnak nevezett viszony régebben egy-
szerűbb volt és idővel mind összetettebbé vált. Ily okoskodás szerint haladva 
tovább, Négyesy és Horváth példájára a szóbeliség, a kézirat és a könyvnyom-
tatás korszakait különbözteti meg a fejlődésben. 

A föntebbi kiindulópont (t. i. az egyszerűbbtől összetettebb felé haladás) 
alapján érthető az a tény, hogy az irodalom fejlődése élőszóbeli művekkel kezdő-
dik. Minthogy ekkor csupán az emlékezet rögzíti meg a szöveget, világos, hogy 
a leiratlan mű nyelvalakja folyton változik. Az alakuló szövegnek címe sincs. 
A magyar írástalan multról nincsenek határozott adataink, de visszakövet-
keztetéssel némi világosság mégis csak derül magyar szempontból is a fejlődés 
e fokára. Ilymódon és analógia útján sejthető, hogy az élőszóval közvetített 
szövegben gyakoriak lehettek az emlékezeterősítő állandó kapcsolatok s a 
ritmikus előadásnak is fontos szerep jutott. Az írástalan szöveg a szerzőség 
szempontjából személytelen és névtelen volt. Igen érdekes és egészen újszerűen 
hat az, amit Thienemann az irodalmi viszony e korbeli harmadik tényező-
jéről a közönségről elmond. Az élőszóbeliség korában a mű mindig a jelen-
való közönséghez szólt. A jelenvalósággal együttjárt az előadásnak szinte a 
társalgásra emlékeztető meghittsége. Ez a bizalmas hang «csendül ki a szóbeli-
ség továbbfejlesztőinek, a későbbi hegedősöknek figyelmet kérő megszólításá-
ból : «néktök emiéközöm, ha meghallgatjátok». Általában : a szellemi fejlődés 
írástalan fokán a szóhagyományozás teremti meg az alakuló szöveg, a személytelen 
szerző és a jelenvaló közönség közt azt a kezdetleges viszonyt, mely az írásbeliség 
kialakulása után irodalommá válik. 

Egyébként a szóhagyomány különböző formáit, a varázsigétől vagy a 
társasénektől a hivatásos előadó recitációjáig a népköltészet őrzi meg a leg-
modernebb írásbeliség koráig. 

A mai értelemben vett irodalom azonban voltaképen akkor kezdődik, 
mikor a szóhagyomány helyébe iráshagyomány lép és az irott szöveg veszi át az 
élőszónak azt a társadalmi funkcióját, mely által a szerző, munka és közönség 
között kapcsolat létesül. Eleinte a szövegíró és másoló munkaköre még nem 
nagyon különül el. Az utóbbi olykor hamarabb válik ismertté, mint az előbbi. 
Az Érsekújvári-kodexről pl. tudjuk, hogy másolóját, Sövényházi Mártának 
hívták, de a kéziratbeli Katalin-legenda költője máig ismeretlen. 

Az írott munka első közönsége is hallgató közönség volt, s csak a betű-
ismeret terjedésével alakult át olvasó közönséggé. Figyelemreméltó jelenség, 
hogy a hangos fölolvasás is stílust teremt. Ennek nyomai a kéziratos irodalom-
ban ki is mutathatók azokban az érdekkeltő kitételekben, melyeket az író néha 
a szövegbe iktat. Példa rá a Tihanyi-codex egyik idetartozó helye : «Amit itt 
irandó vagyok nem gyakran halljátok». E hagyomány hosszú életének bizony-
sága, Thienemann finom észrevétele szerint, hogy az eleven szóbeliségben gyö-
kerező stílus teszi oly életerőssé és közvetlenné Pázmány és Zrínyi prózáját : 
ők még úgy írnak, mintha az olvasók hallgatók volnának. 
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A kéziratos mű közönségét Thienemann közeli közönségnek nevezi (ez 
kifejezi a hallgatók s olvasók közti közösséget). A kézirat publicitása természe-
tesen nagyobb, mint az élőszóé, de nem akkora, mint a nyomtatott műé. 
Néha még az is megállapítható, hogy ki számára készült a mű. A székelyudvar-
helyi-codexbeli «Judi t asszony történeté»-nek szerzetes-fordítója ezt így adja 
tudtunkra : «Ime én szerető húgom Nyujtódy Judith, az te neveden való szent 
asszonynak könyve, melyet én, az te szegény bátyád, Nyujtódy Frater András, 
megírtam az deáki bötüről az magyar nyelvre, az te hozzád való atyafiságos 
szeretetnek miatta meggyőzetvén és hogy te ne lennél az te celládban (t. i. a 
leány apáca volt) az te szentednek könyve nélkül». Az írás különben nemcsak 
ekkor, hanem sokáig, még később sem előkelő mesterség. Akik a jobbmódú 
nemesek közül mégis írókká lettek, egészen Kisfaludy Sándorig szinte men-
tegetőzve szólnak ebbeli kedvtelésükről. A középkori irodalom ezért társa-
dalmi körök irodalma. 

A kézirat tehát az irodalomnak azt a sajátságos formáját teremti meg, mely 
a szöveg állandósulásának, a szerző személy voltának és a közönség közelségének 
találkozásából adódik. De egyszersmind műveltségi fokot is jelent a szellem foly-
tonosságában. Aki ebben él, gondolkodásban is összenő azzal az irodalmi formá-
val, amelyben a gondolat testet öltött számára. Ebből következik az a mély-
értelmű tanulság, hogy az irodalmi viszony formái összefüggnek a gondolkodás 
egyetemes formáival. Igaza van Thienemannak : a kettő közti összefüggés 
fölismerése és kifejtése az irodalomtörténet legnehezebb munkája. 

Ily előzmények után következik a munka legterjedelmesebb s az újabbkori 
olvasót talán leginkább érdeklő része, mely a fejlődésnek a könyvnyomtatás elter-
jedésével egyidejű állapotát ismerteti. A szellemi fejlődés folytonossága nyilvánul 
meg abban, hogy a nyomtatott könyv örökli és fokozza a kézirat sajátságait. 

Legnehezebben győzi le az írói lámpalázat az, aki szubjektív mondani-
valóival lép elő. Még Kisfaludy Sándor is barátai unszolására hivatkozik a 
Himfy kiadásakor. Egyébként nevezetes változás, hogy a könyvnek már 
állandó szövege van. Újabb különbség, hogy míg a kéziratos mű minden pél-
dánya unikum volt, a nyomtatásnál a kiadás válik kollektív individuummá. 

A nyomtatott irodalom a humanizmus jegyében indul meg. E szellemi moz-
galom merész vallásos eszméket keltett életre, de ezeket még nem merte a 
nyilvánosság elé vinni. A reformáció azonban már fokozottan él az új találmány 
előnyeivel. A könyvnyomtatás jelentősége tovább alakul a fölvilágosodás moz-
galma által, mely a humanizmus méhében rejlő gondolatcsírákat növeli nagyra. 
Az irodalom e harc folyamán a közvélemény legfőbb forumává magasodik ; 
hiszen még az ellentétes eszmék is csak az irodalom útján kelhetnek szárnyra. 
Belső lényegükhöz képest más és más szellemi magatartást jelentenek a betű-
vel szemben a racionalizmus, szenzualizmus, deizmus és pietizmus irányai. 
Egyszóval átalakul az írás és olvasás társadalmi funkciója. 

Míg a XVI—XVII. században csak a valláson keresztül vezetett az út 
a műveltség szellemi javaihoz, a fölvilágosodás korában ez a közvetítés átszár-
mazik az irodalomra. Ettől kezdve aki nem tud írni-olvasni : nem művelt ember. 
Ezt mondja más szavakkal a magyar gondolkodás egyik érdemes úttörője, 
Apácai is, mikor így kiált fel : «Ideje már fölébredned, te álmos, te mámoros, 
te hályogosszemű magyar nép ! Kelj föl, mondom, és állíts végre alsó iskolákat !» 
És mint az egyes embernél az emberméltóság ügye az írástudás, úgy az egész 
nemzetre nézve a humanizmus ismertetőjegye lesz a kérdés : van-e irodalma? 
E kérdésre válaszul készültek a mi első historia literariáink is. 
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Az irodalom megléte ekkor még a nyelvtől függetlenül fokmérője a mű-
veltségnek. A nemzeti irodalom fogalma már a fölvilágosodás eszmekörében 
kelt életre. Az anyanyelvenírás eleinte csak a megértetés eszköze s a fejlődés 
kényszere nemesítette a nemzeti karakter foglalatává. A nagykorúvá lett iro-
dalommal együtt nő aztán a különbség az élőszó stílusa és az írott mű között. 
Igy keletkezik az irodalmi nyelv, melyet mint külön valóságot a nyelvújítás 
teremtett meg. A könyvek tömegéből (a szépirodalom alakjában) elkülönülnek 
azok a művek, melyek az irodalmat önmagáért szolgálják. 

Nevezetes állomása a fejlődésnek az irodalmi klasszicizmus kora, melynek 
útját a betűk elvont világa felé az önmagából merítő fejlődés második szakasza 
a romanticizmus folytatta. A szó «regényes» alapjelentése jól jelöli meg ez izlés-
irány szellemi lényegét, mintegy rámutatva arra, hogy az ember gondolkodásán 
annyira elhatalmasodik a regény, az olvasmány, hogy szinte az irodalom szem-
üvegén át szemléli önmagát s a világot. 

Hatalmas versenytársa jut szóhoz a könyvnek ez időtájt az időszaki 
sajtóban : vele az irott szó társadalmi szerepét alakító friss erők jelentkeznek. 
Egyidejüleg a szerzőség új típusa keletkezik : a szerkesztő. Az ifjú versenytárs 
tudatos ellenhatása a könyvirodalommal szemben : az irodalmi kritika. Amint 
látható, a formák szüntelen teremtődésében és elmúlásában halad előre a szel-
lemi fejlődés története. Az írásos és szóbeli műveltség közti szakadékot az 
irodalmi népiesség igyekezett áthidalni. Ez irány célkitűzései folytatódnak a 
naturalizmus stílustörekvéseiben, amely szintén irodalom-erjesztő mozgalom-
nak látszik, pedig valójában irodalomellenes, mert nagy irodalmi hagyományok 
szakadnak meg benne. Becses észrevétele itt a szerzőnek, hogy az irodalom-
történetírás ritkán figyel az irodalom-ellenes erők játékára, pedig amint az 
könnyen észrevehető, az irodalom újabb története is az írás mellett és az írás 
ellen föltámadt erők összecsapásából és kiegyenlítődéséből szövődik egybe. 
Az irodalom-ellenes szellem térfoglalását (amire különben már Babits is utalt), 
sajnos, kétségbe nem vonható jelek szemléltetik. Csakugyan az irodalmi eszme 
lassú kihülésére mutat, hogy a nemzeti irodalom ügye az iskola és a szaktudo-
mány méreteire zsugorodik össze. De az is az irodalom helyzetének megingására 
vall, hogy a szellemi értékek fokozatait a betű helyett gyakran a technika és a 
gazdaság gyakorlati sikerei döntik el, vagy mint újabban tapasztalható, a 
sportkultúra kezdi meghatározni a művelődés legfőbb emberi erkölcsi értékét. 
Az irodalom jelentősége és szerepe a nemzet életében a századfordulón átalakult. 
A rávonatkozó tudomány tehát csak hű marad hivatásához, ha a változás 
tudatában a költészet történetét ki akarja építeni a szellemi élet történetévé. 

Az irodalmi alapviszony egyik tényezője a nyomtatott mű szerepének most 
látott beható fejtegetése után a szerző-személyiség újkori jelentőségének ismer-
tetése következik. Mert e vonatkozásban is nevezetes változás észlelhető. 
A könyv szövegkonzerváló képessége az előző korhoz képest jelentékenyen 
fölserkenti az író becsvágyát. A szellemi vezérség az a forma, mely az írói 
tudat minden más nyilvánulását magában foglalja. Az idetartozó problémák 
szolgálnak átmenetül a fejlődés e fokbeli irodalmi közönségének leírásához. 

Abból a nézőpontból, hogy mily közönség teszi lehetővé az irodalmi mű 
megjelenését, három típus különböztethető meg. Az egyiknél a mecenás, a 
másiknál az előfizetők gyüjtése, a harmadiknál a kiadó teszi lehetővé a könyv 
létrejöttét. A közönség ragaszkodásának az író részéről megfelel az aktiv 
vezérség. Az irodalmi pártalakulás jellegzetes tényezői az irodalmi programm, 
a folyóirat s az író személyes érintkezése közönségével. A személyes össze-
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tartozás legmagasabb formája az irodalmi barátság. Ennek első nagy művésze 
nálunk Kazinczy Ferenc. 

A szép és mélyenjáró fejtegetés a szerzőnek egy utószavával végződik, 
mely annak a nézetnek ad kifejezést, hogy a magyar irodalomtörténetírás 
akkor felel meg jövő nagy feladatainak, «ha az egyetemes törvényszerűséget és 
európaiságot meglátja abban is, ami irodalmunkban kitörülhetetlenül magyar». 

* * * 

Az irodalmi fejlődés itt vázolt menete lehetőleg hű képet igyekezett adni 
a szóban forgó könyv gondolatrendjéről. Az ismertetést épen azért csak helyen-
ként és módjával szakítottuk meg kisebb kitérésekkel, hogy annál inkább 
szembetűnjék az egyes fokozatok s azokon belül a különböző változatok és 
jelenségek logikus egymásutánja. Azonban még e látszólag bő kivonat is csupán 
halvány sejtelmét nyújtja annak a gazdag s a látott csoportosításban újszerűen 
ható ismeretanyagnak, mely a szépen megírt mű lapjain elénk tárul. 

Kákán csomót-keresés volna rámutatni egyes pontokra, melyek a rész-
letekben még további kifejtésre várnak, hiszen a szerző itt-ott maga is utal 
effélére s bizonyára nem is az volt a célja, hogy a tétel most már lekerüljön a 
napirendről. Magasabbrendű irodalmiságot éreztető előadása inkább azt sej-
teti, hogy — Horváth János példájára — cáfolni akarta azt a meg-megújuló 
panaszt, mely szerint : tudományunk nem gondol a maga elméleti megalapo-
zására és filozófiai betetőzésére. A mű egészben véve tartalmas szövedéke a 
tárgyat illető külföldi, hazai és egyéni kutatás eredményeit szerves egységgé 
alakító tudós elmélyedésnek. Okfejtésével a legtöbbször meggyőzően hat. 
A szerző éleslátása és kifogástalan tárgyismerete a fejlődés útjain mindvégig 
könnyen tájékozódik s ez alapon az átmenetek bemutatása sem okoz neki gon-
dot. Egy helyütt azonban (és ez eléggé szembetünő) csupán dialektikai fordulat-
tal tudja valószínűsíteni, hogy az irodalom régebbi konkrét meghatározásától 
az elvontabb értelmezés felé már Goethe jelzi az útat. E pont megfogalmazása 
azért nem szerencsés, mert Goethének a világirodalomról szóló megjegyzését a 
Horváth-féle gondolatrendszer műkifejezéseivel értelmezi. Az olvasó így esetleg 
azt hiszi, hogy az irodalmi alapviszony elmélete Goethetői származik, vagy 
legalább gyökerében reá vezethető vissza. Holott erről szó sem lehet. Nem tud-
nak erről azok sem (Alexander, Fogarasi, Tolnai, Wildner), akik e kérdéssel 
Thienemann előtt foglalkoztak. Ha már mindenáron mai elgondolás szerint 
akarjuk magyarázni Goethe szavait, csak úgy érthetjük, hogy a nagy német 
költő a világirodalom hatásaként egy olyan közös lelki forma kialakulására 
célzott, aminőre mint az irodalom kollektiv eredményére szintén utal a Horváth-
féle gondolatrendszer. Thienemann talán nem vette figyelembe, hogy az iroda-
lom természetes adottsága lehetővé teszi a rávonatkozó tudomány alapelveinek 
önálló kikövetkeztetését is; pedig Horváth János épen erre vállalkozott s teljes 
sikerrel végre is hajtotta. Ezt a körülményt, a magyar tudomány prioritása 
érdekében oly egyetemes érdekű tanulmányban, amilyen Thienemanné, nem 
ártott volna különösen hangsúlyozni. Egyébként különben — amint már fön-
tebb is megtettük — a legnagyobb elismeréssel adózunk a jeles munkának s 
kívánjuk, hogy termékenyítő hatása minél előbb mutatkozzék a magyar 
irodalomtörténetírás gyakorlatában is. Baros Gyula. 
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