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B A R T A J Á N O S 

Irodalomtörténészeink és historikusaink tudatában ott van 
az európai és a magyar kultúra utolsó évezrede, amelynek 
javarészét egy bizonyos köztudat már elég régóta periodizálta. 
Kételyek és fordulatok ellenére is a román, gót, reneszánsz, 
barokk, felvilágosodás, klasszicizmus és romantika egymásra-
következő ízületeiben képzeljük el az átlag európai kulturális 
fejlődést. A 19. század második harmadától már bizonytalanok 
vagyunk a tagolásban, az elhatárolásban és még az elnevezé-
sekben is; az egyetemes történelemben talán még százötven 
év is csekély távlat a határok és elütő színek felismerésére. 
Azon tehát nincs mit csodálkozni, hogy ugyanerre a másfél 
évszázadra tömörülnek a magyar irodalomtörténészek leg-
égőbb periodizációs vitái is. Tudjuk persze, hogy olyan iro-
dalomban, amely a hordozó nemzet társadalomfejlődésének 
különösségei miatt csak késve követi Európát, a korábbi, 
általános európai hullámok beérkezésének rögzítése is bizony-
talan. Jele ennek Kenyeres Zoltán referátumában is már az 
1772-es korszakhatár megrendülése. Vitaindító tanulmányá-
nak van egy olyan kicsengése, hogy a még alig befejezett 
nagy szintézis után is csaknem minden eddig kijelölt korszak-
határunk bizonytalan. Vitát indítani róluk érdekes, de nem 
merném habozás nélkül állítani, hogy hasznos is — pláne ilyen 
szűkre szabott keretek között. Bárminő új periodizációs javas-
latnak igazi szószólója nem a megpendítő hozzászólás, hanem 
a szintetikus korszakmonográfia, amely a határokat konkre-
tizálja. 

Fenntartásokkal és aggályokkal szólok tehát hozzá Kenyeres 
tanulmányához — helyesebben: vázolom a magam egyáltalán 
nem új elgondolását arról az irodalomtörténeti, és hogy úgy 
mondjam tantervi korszakról, amellyel az egyetemi oktatás 
során foglalkoznom kell. Ez a magyarszakos tanárképzés 
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harmadik évének anyaga. Maga a tananyag 1849-cel kezdő-
dik, s mindjárt adódik a kérdés, amelyet már a közelmúltban 
is vitattak, s amelyet e viták nyomán Kenyeres is mintha ke-
véssé ismerne el: csakugyan korszakhatár-e, az elsődleges kor-
szakhatárt értve, a világosi katasztrófa? Vannak tények, ame-
lyek ellene szólnak. A 49 utáni időszak nagyjainak pályája már 
1849 előtt kibontakozik (Arany, Jókai, Kemény), — de gon-
doljunk arra, hogy Babits, Kosztolányi, Móricz, Tó th Árpád, 
általában a nagy nyugatosok pályájának nem kisebb szakasza 
esik 1919 elébe —, holott ez a korszakhatár is komoly igénnyel 
jelentkezik. Nyomósabb érv volna az, hogy irodalmunkban 
49 után voltaképpen az folytatódik, ami már az előző évtize-
dekben elkezdődött: igen hatékonyan továbbél a romantika, 
versenyben vele erősödik a realizmus és módosulva bár, de 
van mindkét áramlatnak továbbra is népies színeződése. Az 
áramlatok tehát, úgy látszik, átcsapnak az inkább történelmi-
nek érzett korszakhatáron. Mégis szerintem a kérdést diffe-
renciáltan kell feltenni, éppen az említett nagyok működésével 
kapcsolatban. Előbb azonban hadd teszek egy megjegyzést. 
Ha az ember akár régibb, akár újabb német irodalomtörténe-
teket lapoz, magyar tudata alapján valósággal megdöbben 
azon: milyen kevés szerep jut ott az irodalmi fejlődés tagolá-
sában az ominózus 48-as esztendőnek, egészében és egyénekre 
konkretizálva is. Könnyű rájönni, hogy ott maga 48 is más-
képp, vér és viharok nélkül zajlott; a német irodalmárok 
mindenesetre úgy ítélik meg, hogy nem térítette ki medrük-
ből az irodalmi folyamatokat. 

De vajon elmondhatjuk-e ugyanezt a magyar irodalomról? 
48—49 nálunk véres nemzeti katasztrófa, nem jámbor politikai 
demonstráció, s oly erőszakosan nyúlt bele a Világos utáni 
rendezés a magyar társadalom életébe, hogy ennek a szellemi 
kultúra területén is döntő változást kellett előidéznie. S ha 
az irodalmi stílus legáltalánosabb színezetét figyeljük, való 
igaz, hogy az 49 után is megmarad romantikusnak meg rea-
listának — de vajon ugyanaz a romantika és ugyanaz a rea-
lizmus-e ez még, a népiességről nem is szólva? Aranynál, 
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Jókainál, Keménynél egyaránt föl lehet tenni a kérdést: való-
ban ugyanazt folytatják-e, amit a forradalom előtt elkezdtek? 
Nem táplálok általában olyan illúziót, hogy a politikai dátu-
mok azonnal éreztetik hatásukat a társadalmi és művelődési 
struktúrában. Itt azonban mind a gazdasági alapnak, mind az 
osztályszervezetnek, mind az állami-jogi fölépítménynek olyan 
erőszakos, katasztrófaszerű átalakulásáról van szó, amelynek 
közvetlenül át kellett sugároznia a kulturális felépítmény 
övezetébe. Aligha lehet tagadni, hogy az új helyzet az írókban 
és tudósokban, meg talán a számottevő politikusokban is új 
világnézetet és új művészi-közéleti magatartást fejlesztett ki; 
a társadalmi átrétegeződés a negyvenes évek világnézeti ható-
erői közül többet kikapcsol, másokat fölerősít. Nyilvánvaló, 
hogy a magyar társadalom reagálása 48-ra és Világosra nem 
egységes; éppen ezért sem az irodalomban, sem a politikai 
gondolkodásban nem beszélhetünk egyetlen uralkodó irány-
vonalról a Bach-korszak tíz évében, — de hogy a szót tovább 
ne szaporítsam, a két vonulatot, amely áthúzódik rajta, stílusá-
ban is, világnézeti alapjaiban is újszerűnek érzem. Arany eszmé-
nyítő realizmusáról és Jókai nemzeti romantikájáról van szó. A 
maga módján mindkettő a valósághoz való viszonyulás új válfa-
ját jelenti, amely szükségszerűen is, Arany ekkori lírájában, 
balladáiban és kisepikájában, majd Jókai romantikus irányre-
gényeiben új művészi formákat teremt. Ezért tartok én ki a 
világosi katasztrófa mint korszakhatár mellett, irodalmi tekin-
tetben is. 

Az így meginduló nagy korszak végpontjának kijelölése 
már könnyebb. Vitathatatlan, hogy az új nagy fordulatot 
Ady föllépése és a Nyugat megindulása jelenti ; ezt viszonylag 
könnyű akár az 1 9 0 6 - 0 S , akár az 1908-as évvel rögzíteni, de 
miért ne válasszuk inkább azt, amelyben a diadalmas verses-
könyv megjelent, új időknek új dalaival? Azt hiszem, fölösleges 
a politikai és esztétikai radikális újszerűségre külön rámutatni. 
Az igazi nagy vita az irodalmárok közt akörül zajlik: hány 
ízületre bontsuk az 1849 és 1906 közti nagy korszakot — vagyis 
hány alkorszakot iktassunk bele, és hova tegyük a cezúrákat? 
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Persze politikai és társadalmi változásokban elég gazdag és 
dinamikus kor ez, irodalomban is elég válságos út vezet Arany-
tól Adyig, s ba az ember az árnyalatokra is figyel, bőkezűen 
húzhatja meg a választóvonalakat. Én magam egyetemi jegy-
zetemben új ízületet kezdtem 1860-nal, 1870-nel és 1890-nel, 
amiből négy alkorszak adódna. Valójában talán nem is al-
korszakokról kellene ilyen értelemben beszélni, csak egy koron 
belül az atmoszféra átszíneződéséről. Nyilvánvalóan lennie 
kell a két fő korszakhatár közt egy vagy több olyan állomás-
nak, amikor ez az átszíneződés erős minőségi fokot ér el. 
Mostani szemléletemmel úgy látom: elég egy ilyen állomást 
keresnünk, s hogy ezt hol keressük, arra nézve maguk a kor 
irodalmi folyamatai igazítanak el. Ez a korszak költői gyakor-
latban és esztétikai eszmélkedésben az Arany—Gyulai-féle 
eszményítő realizmussal indul, meghozza ennek beteljesedését 
és uralomrajutását, az irodalom szervezeteinek meghódítását. 
Hamarosan kimerül és egyre kisebb kapacitású epigonok 
kezére jut . Ugyanígy van a Jókai-féle nemzeti romantikának 
egy diadalmas hulláma és elsekélyesedése, túléltsége, amit nyo-
matékosan jellemez az, hogy Jókai is elég hamar önmaga 
epigonjává válik. A két főáramlat, amíg erős, valami termé-
szetes önelégültséget és elszigetelődést is jelent: igazi újszerűség 
nem is tud velük szemben érvényesülni. Lassan mégis feszült-
ség támad az európai módra polgárosodásnak induló magyar 
társadalom és a pozícióit őrző irodalmi-kulturális fölépítmény 
közöt t ; az új társadalmi igények újszerű, de többnyire nyugati 
mintáktól inspirált művészi eszközök révén keresik kifejező-
désüket. A Nyugattal diadalmaskodó modernségnek közis-
merten hosszú előtörténete van, nem valami egységes, nem is 
egyenletesen fokozódó erővonal formájában. Heterogén új 
törekvések a régiek kebelében vagy ellenükre lökésszerűen 
bukkannak elő: a naturalizmus már Toldy Istvántól kezdve, 
a realizmus elemző változata sejtelemszerűen Iványinál, a 
lírában impresszionista és szimbolista sejtelmek. 

Nos: 49 és 906 közt a cezúrát nyilvánvalóan oda kell ten-
nünk, ahol a modern irányok előjátéka energikusabban bonta-
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kőzik ki, ahol az új világnézeti és stílustörekvések, ha keverten 
is, de masszívabban érvényesülnek. Epigonok és előfutárok 
nyüzsgésében kell eligazodnunk, és évszámra nehéz megmon-
dani: az utóbbiak mikortól fogva lesznek az előbbiek komoly 
versenytársaivá? Semmiképpen sem 1870 táján, amikor Arany, 
Gyulai, Jókai még uralkodik, — Hét ide, Hét oda, nem is 
1890-ben, mert a Hét már csaknem kész írógárdát fog össze, 
hanem —, amit előttem, ha nem tévedek, Komlós Aladár is 
javasolt már: az 1880-as évek elején. Elég a fu tó utalás Bródy, 
Reviczky, Ambrus indulására, hogy a részletesebb felsorolást 
mellőzzem. Két alkorszakot veszek tehát föl 49 és 906 között, 
nagyjából az 1880-as határral; a másodikat, ha nevet kellene 
adni, így nevezném: ,,A modern magyar irodalom előjátéka", 
vagy: „Hagyomány és modernség között". 

A periodizáció kérdése természetesen nemcsak korszak-
határok kérdése, sőt talán épp ez a legkülsőségesebb eleme. A 
korszakok kijelölését — mint a Kézikönyv példája és Kenyeres 
fejtegetései is igazolják, társadalmi, eszmei, esztétikai ismér-
vekhez kell szabnunk; — külön szeretnék utalni arra, hogy a 
korszakolás okvetlen felidéz bizonyos értékelési problémákat is. 
Nincs helye itt most annak, hogy ezeket a vonatkozásokat 
rendszeresen feltárjam, egy tényezőre mégis röviden utalnom 
kell. Az irodalomtörténész, ha már megvannak a korszakai, 
semmiképp sem kerülheti el a szintetikus feldolgozásban a 
korszakok egymásravetítését. Minden új korszak új értékeket 
hoz létre, és hevesebben vagy mérsékeltebben tagadja az előző 
kor értékeit. Szükségszerűen velejár ez a dialektikus mozgással, 
s a maga idejében éppen a továbbfejlődés egyik rugója. Az 
1880 körüli időszak is hangos Gyulai ócsárlásától, támadások 
hangzanak el Arany és iskolája ellen, Jókai nagyságát is kezdik 
kétségbevonni. Ismeretesek Vajda, Tolnai, Komjáthy kiro-
hanásai, a kisebbekről nem is szólva. Idestova már száz éve 
lesz ezeknek a vitáknak, korszakok támadtak és múltak el 
azóta. Különös és aligha helyeselhető tény az, hogy modern 
irodalomtörténészeink, maga marxista irodalomtörténetírá-
sunk is mily nehezen tudott Vajdáék és Tolnaiék perspektívá-
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jávai szakítani, vagy azt legalábbis kritika tárgyává tenni. Az 
1849-től kb. 1880-ig terjedő időszak teljesítményeit sokáig a 
századvég ellenzékének tagadó, torzító szemüvegén át néztük, 
legalábbis igen lassan szoktunk el ettől a szemüvegtől. Valami 
hasonló kísért történettudományunkban, helyesebben talán 
történetszemléletünkben is: száz, sőt több száz évvel ezelőtti 
problémákról úgy vitatkozunk, mintha az egykori Független-
ségi Párt virágkorában élnénk. Irodalmárok és történészek 
ismerjük el hát a múltat végre múltnak, tanuljunk abból a 
távlatból, amely lassan a tagadó és kritizáló korszakot is ok-
vetlen túlhaladja, — találjuk meg és becsüljük meg minden 
periódusnak saját értékét és mértékét. Minden korszak meg-
ítélésének az az elsődleges alapja, amit saját és pozitív telje-
sítmény gyanánt hozott. 

B Á N I M R E 

A Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténeti kézi-
könyvének szinte legtöbbet vitatott kérdésévé, akarva-aka-
ratlanul, a korszakolás megoldása vált. Nem véletlenül, hiszen 
Kenyeres Zoltán szellemes megfigyelése szerint az I—II. kötet 
stílustörténeti, a III. eszmetörténeti, a IV. irodalomszociológiai, 
az V—VI. pedig irodalompolitikai nézőpontból korszakol. 
A IV. kötet még évszámokat sem használ az egyes korszak-
határok rögzítésére. Felvetődhet a kérdés, vajon hiba-e ez, 
vagy a történeti folyamat lényegéből következő szükségesség. 
Azt hiszem, egyet lehet érteni e tanulmány szerzőjével, hogy 
az irodalomtörténeti folyamat korszakolásának változó szem-
pontjai elvileg nem utasíthatók el, sőt nyilván akkor vétenénk 
a történetiség ellen, ha egységes nézőpont merev erőszakolásá-
hoz folyamodnánk. Mi, idősebbek még Toldy Ferenc rend-
szerén alapuló korszakolás szerint tanultuk a magyar irodalom 


