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és a szimbólummá vált történelmi eseményeink valóban hűen tükrözik, 
mit tartott a magyar emlékezet megőrzésre méltónak. 

Ebben a tanulmánykötetben sokmindenről szó esik. A témák és a 
bemutatás stílusának változatossága pedig pontosan azt jelzi, hogy szinte 
mindegyikünknek mást jelent a magyarságkép: emberi jellemeket, 
tudományos és művészeti teljesítményeket vagy éppen politikai 
döntéseket. 
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A germanisztika és a hungarológia közös tudományos célkitűzésébe, a 
két filológia együttes feladatába nyújt bepillantást a Tarnói László 
gondozásában megjelent líraválogatás, a kötet szövegei ugyanis német 
nyelven, de Magyarországon, elsősorban Pest-Budán íródtak. A 
keletkezési hely és idő, a XVIII-XIX. század fordulója egyértelműen a 
két kultúrába sorolja a szövegeket, így csak a mindkét irodalomban 
otthonosan mozgó kutató tudja őket szakavatott módon kezelni. Tarnói -
mind a két tudományág követelményeit szem előtt tartva - példás 
szövegkiadást készített, amely mindkét tudományágban új területeket 
nyithat, amenyiben a jövőben leépülnek a nemzetiségi irodalommal 
szemben még mindig élő fenntartások. 

A kötet első pillantásra csupán egyszerű válogatásnak tűnik, hiszen 
húsz-harminc év lírai terméséből nyújt egy csokorra valót. De az előszót 
elolvasva, illetve a szerzők névsorát, meg a közölt szövegek címét átfutva 
még a laikus (és ki nem laikus ebben a ritka témában?) olvasó számára is 
világossá válik, hogy precíz irodalomtörténeti tudással, pontos esztétikai 
és irodalomszociológiai ismérveket követő célkitűzéssel elkészített 
válogatásról van szó, amely mögött több év munka, lényegében a 
korabeli irodalmi és kulturális - hazai és németországi - sajtó pontos 
ismerete áll további sok száz kijegyzetelt vers formájában. A válogatás 
mélyfúrásként úgy adja az 1800 körül keletkezett irodalom 
keresztmetszetét, hogy az irodalmi folyamatokat kimerevíti egyetlen 
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pillanatra: bemutatja a felvilágosodás, szentimentalizmus, városi 
szórakoztató irodalom felöl jövő impulzusokat, valamint előrevetíti a 
XIX. század első évtizedeinek fejlődési irányát, a romantikát és a nemzeti 
érzés irodalmiasítását is - ezért a kötetet kezdő (1785) és végző (1818) 
dátum között jó harminc év húzódik. Mindezek ellenére a versek 
kilencven százaléka az 1800-as év közvetlen környezetéhez kötődik, az 
előre és hátra mutató kilengés csak a kor szellemi életét hivatott 
ábrázolni. 

Az irodalmi keresztmetszet a teljesség igényével készült, és ebben 
rejlik a mai olvasó - de nem a szakember - számára problematikus volta. 
A korabeli német líra ugyanis nem csak a vallásos lírától a 
parasztugratásig, a filozófiai költeménytől a szerelmes ömlenyig, az 
epigrammától a temetésekre írt sirámig terjedt, hanem olyan 
divatirányzatokat is magába foglalt, amelyek ma már nem tartoznak a 
lírai műfaj fogalmába, s így nem is kerülnének be egy kortárs irodalmi 
antológiába: az utánzatok, parafrázisok, slágerszerű dalocskák, 
személyek dicséretére írt himnuszok azonban nem kerülték el a 
szerkesztő figyelmét, így reális, élethű összkép született e kor 
irodalmáról. Bár jónéhány vers a mai irodalmi ízlésnek nem felel meg, 
mégis sikeres az esztétikai és irodalomszociológiai szempont elegyítése: 
a német nemzetiségi irodalom történetiségének jobb megértését szolgálja. 
Ez a líra ugyanis számtalan szállal kapcsolódott a korabeli németországi 
városok irodalmához, átlagában el is érte az ottani színvonalat, csak épp 
olyan csúcsokat nem teremtett, mint az ismert nagyok. 

Ezt a "gyenge pontot" ellensúlyozza e líra sajátos hangulata, kötődése. 
A válogatás felhívja a figyelmet a szerzők hungarus-tudatára, a magyar 
történelem, személyek és politikai eseményekhez való szoros 
kapcsolatára, ami az eszmetörténeti problémán túl most, a XX. század 
végén az európai vitákban oly sokszor hangoztatott regionalitást helyezi 
új megvilágításba. A szerzők ugyanis még a nemzettéválás történelmi 
folyamata előtt állnak és lokális kategóriákban gondolkodnak, két nyelv 
és két kultúra határmezsgyéjén azonosítják magukat és mindkét oldalról 
az előremutatót kívánják kiválasztani és hasznosítani. Ezt a törekvést 
példázzák a kötet végére bevágott irodalomkritikák: ezek szerzői költők, 
lapszerkesztők, értelmiségiek, a német irodalmat esztétikai példának 
tekintik, követni kívánják azt, a magyar sajátosságokat, politikai-szellemi 
helyzetet meg irodaimmá kívánják lényegíteni. 

Hogy ez mennyire sikerült nekik, azért nehéz megmondani, mert 
mindkét filológia, a német és a magyar is egyaránt idegenkedett e témától 
és ezért adós a válasszal. Végső soron ez a jelen válogatás gyengéje is, 
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hisz a szövegekhez nem mellékel egy alapos tanulmányt, a szerzők bio-
bibliográfiai adatait nem hozza, csupán otromba kivitelben az anyagok 
forrását teszi közzé. Az adatoktól duzzadó előszó inkább csak az 
irodalomértők számára nyújt eligazítást, ezért igencsak kívánatos lenne, 
ha ezt a kötetet továbbiak (próza, dráma stb.) követnék, amelyet végül a 
szerkesztőnek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen megvédett 
ugyanilyen tárgyú habilitációja egészítene ki, ha már ily fordított 
sorrendben került sor az edíciós munkára. 

A válogatás tudománytörténeti helye igen jelentős: ez az első olyan 
kiadás, amely egy bizonyos tudományos koncepció alapján filológusi 
igénnyel adja ki a magyarországi német irodalom valamely szeletét. A 
tudományos megalapozottság ellenére a kötet nem kritikai kiadás, mégis 
törekedett a korabeli helyesírás megtartására, hogy a historikus összkép 
megmaradjon. A következetlen források miatt ez nem lehetett könnyű 
feladat, érezni is bizonyos egyenetlenségeket a "ß", "ss", "tz", "ä" 
használatában: valószínűleg a kötet lektora tanácstalan volt az egyes -
nyilván az eredetiben is egymásnak ellentmondó realizációk, a 
nyomdahiba vagy az eltérő nyomdászi helyesírás-felfogás meghatáro-
zásának - feloldásában. E probléma viszont csekélynek tűnik a tördelés 
hibái mellett, a fattyú és árva sorok a rossz tipográfia iskolapéldáit 
szolgáltatják. 

E hiányosságok ellenére mégis csak örülni lehet e kötetnek, mert 
alapvető irodalomtudományi problémát vet fel: hol a helye a 
magyarországi német nyelvű lírának-írásbeliségnek. Első válasz is adatik: 
a témák, a hétköznapi kapcsolatok, nem egyszer a szerzők származása 
alapján a magyar irodalom mellé kell besorolni, nyelvében meg a német 
irodalomhoz tartozik. Ha az irodalom nyelvi mibenlétét nem 
abszolutizáljuk, akkor mindkét filológiának komolyan kell vennie Tarnói 
felhívását a részletes válasz kidolgozására. 

Balogh F. András 
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