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V I T A 

A MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETÉNEK 
PERIODIZÁCIÓS ELVEIRŐL 

A folyóiratunk első számában megje len t t anu lmányhoz az alábbi 
hozzászólások érkeztek. Feladatunkat teljesítettnek vé l jük azzal, 
h o g y a figyelmet a kérdésre i r ány í to t tuk ; a vitát lezárni, vagy éppen 
eldönteni nem k íván juk . Nyilván — ha esetleg más f o r m á b a n is — 
tovább kell folyjék, hiszen szakmánk é lő problémája. Ezzel kapcsola-
tosan külön is fe lh ív juk a figyelmet Lukács György itt közöl t nyilat-
kozatára, mely a periodizáció elvi p rob lémái t megítélésünk szerint a 
legvilágosabban körvonalazza. 

* 

A R A D I N Ó R A 

A társtudomány művelője vagy tanulmányban szólhatna 
hozzá Kenyeres Zoltán írásához, nyomon követve szakterü-
letének az irodalomtörténettel analóg vagy eltérő periodi-
zációs problémáit, vagy ötletekkel reagálhat erre az irodalom-
tudományi áttekintésre. A hozzászólás keretei ez utóbbira 
késztetik. 

Kenyeres Zoltán tanulmánya gondolatébresztő tájékoz-
tatás. Kérdései, esetleges hiányai a társadalomtudományok — 
és nemcsak az irodalomtudomány — teendőire figyelmeztet-
nek. így például a Magyar Irodalom Történetének periodizációs 
elemzése és az e periodizáció mellett érvelő, vagy azzal vitat-
kozó idézett kritikák — a tanulmány tanúsága szerint — még 
mindig nyitva hagyják a kérdést: mit árul el a periodizáció 
a módszerről, mennyiben eszköz és mennyiben módszer (és 
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a kettő hogyan csaphat át egymásba). Lehet, hogy a periodi-
záció általános elveinek a kimunkálását kérem számon a 
tanulmánytól, amely inkább ismertetésre vállalkozott, mint-
sem a teendőket kikristályosító állásfoglalásra, de némileg 
erre késztetnek a művészettörténeti periodizációs viták. 

Fontosnak tartom az első két kötet felosztását helyeslő meg-
állapítást, amely egyetért azzal, h o g y a stíluskorszakokat e 
kötetek voltaképpen művelődéstörténeti korszakokként értel-
mezik. Ha nem ezt követnénk, a művészettörténetben például 
különösképpen sérelmet szenvedne olyan korszak, mint a 
magyarországi XVI. század, vagy bármelyik más periódus, 
amelynek arculata csak a különböző korstílusok egymás mel-
lett éléséből bontható ki. Ám itt fel is vetődik a további kérdés : 
hogyan állunk a stílus-fogalom értelmezésével. Eltekintve a 
jelenkori művészetre alkalmazott legelterjedtebb, a stílust az 
egyéni stílussal azonosító értelmezéssel: mit jelent a korstílus, 
mi a stíluskategória? A stílusok szerinti periodizálás ugyanis 
egyetlen korszakban sem bizonyul kielégítőnek. Az úgyne-
vezett barokk korszakban kortársak voltak Rembrandt, R u -
bens, Velazquez és Poussin; kortársak és honfitársak voltak 
Tiepolo és Guardi. A romantika egyaránt jelenti Delacroix-t 
és Caspar David Friedrichet. És végleg megdől a stílusok 
szerinti korfelosztás minden lehetősége a XX. században, 
amikor egyidejű Kandinszkij és Uitz Béla, Salvador Dali 
és Derkovits művészete, vagy — szűkebb térben-időben húzva 
meg a kört — egyidejű a Tanácsköztársaság grafikája és 
Koszta József festészetének a virágkora. (Már-már anekdo-
tikus időbeli párhuzam, hogy Barabás Miklós Bittónéja egy 
évvel későbbi, mint Szinyei Merse Pál Majálisa.) 

A legújabb kornál maradva, indokolt Kenyeres Zol tán ja-
vaslata, hogy ki kellene dolgozni a modernség kategóriáját, 
amely szerinte nem stílusjelölő fogalom, hanem művészeti, 
esztétikai igény. A meghatározás persze így sem pontos, mint 
közelítés is bizonytalan. Egy okkal több, hogy foglalkozzunk 
a „modernséggel". És el kellene jutni ebben, akárcsak az 
avantgarde-ban, valamilyen többé-kevésbé egységes értei-
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mezesig és szóhasználatig (legalábbis országon belül, többre 
nem futja), mert alkalmazásuk legalább annyira heterogén, 
mint a stílusé, stíluskorszaké, korstílusé. S ez nem csak ebben 
és nem csak nálunk van így. Elég arra gondolni, milyen hom-
lokegyenest eltérő tendenciákat neveznek akár nálunk, akár 
másutt forradalmiaknak, vagy arra, hogy a francia művészet-
történetírás és kritika „art moderne"-nek a századfordulóig 
terjedő törekvéseket nevezi, s a XX. századiak gyűjtőneve az 
„art contemporain". 

Érdekes és hasznos lenne nyomon követni az irodalomtör-
téneti és művészettörténeti periodizációk eltéréseit és egybe-
eséseit. Nem nehéz megindokolni, hogy a magyar művészet-
történetben miért nem periódushatár a nyolcvanas évek, és 
miért az a kilencvenes évek közepe: a millenáris polarizáló-
dással szemben a nagybányaiak fellépése. Az európai művészet-
történet egy részében viszont szakaszhatárt jeleznek a nyolc-
vanas évek, mert Seurat-ék fellépésétől és Cézanne kibonta-
kozásától számítják többnyire a modernnek nevezett törek-
vések kezdetét. Kutatásra-vizsgálatra vár még egy valamivel 
korábbi, az 1870-es évek elejére tehető, és országonként más-
más jellegű, tendenciájú szakaszhatár: nagyjából egyidejű 
Munkácsy kritikai realizmusának a kibontakozása és Szinyei 
jelentkezése, a peredvizsnyikek és az impresszionisták csoportos 
fellépése stb. 

1905 nem fogható fel művészettörténeti szakaszhatárként, 
sem nálunk, sem másutt, még Oroszországban sem; a forra-
dalom bukását követő illúzióvesztés is igen-igen áttételesen 
és nagyjából az első világháborút megelőző válság idején 
érezteti hatását. Közvetlenebb periódushatár viszont az 1917— 
1923-as nagy nemzetközi forradalmi hullám, nálunk a mű-
vészet tanácsköztársasági lendülete és a mesterséges ellenfor-
radalmi cezúra. S a továbbiakban, ha nem is éles, de észre-
vehető belső szakaszhatárokat jeleznek az 1930 körüli nagy 
gazdasági válság, majd a fasizmus nyílt előretörése, dátum 
szerint közelebbről a spanyol polgárháború. Az eseménytör-
ténetnek ez a relatív közvetlen nyoma azonban nem követ-

8 Irodalomtörténet 
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hető a korszak egész művészetének periodizációjában, hanem 
főként a szocialista módszerű törekvéseket jellemzi. Vannak 
természetesen olyan tendenciák is, amelyek a század eleje vagy 
a húszas évek óta alig mentek át belső változáson. 

A művészettörténettudományban is előfordul, hogy az el-
térő nézetek a periodizáció kérdésében találkoznak. Azzal 
mindenki egyetért, hogy az 1945-től 1948—1949-ig terjedő 
néhány év különálló szakasz. De hogy ez a relatíve önálló 
szakasz milyen jellegű, mennyiben kötődik a két világháború 
közötti nagyobb periódushoz vagy a felszabadulást követő, 
több kisebb szakaszt magában foglaló korszakhoz, az tudo-
mányosan még nem eléggé bizonyított. A Művészettörténeti 
Értesítő 1967-es első számában közzétett periodizációs vita 
bevezető tanulmányának összegezése szerint a magyar mű-
vészettörténet ,,1920-tól a felszabadulásig, helyesebben 1953-ig 
új korszak" : ez esetben, azt hiszem, nyilvánvaló a periodizálás 
a priori volta, mert nem támaszkodik kellőképpen a vizsgált 
korszakok (szakaszok) tendenciáinak elemzésére. 

A periodizáció tisztázottsági foka minden társadalomtudo-
mányban tükrözi a történeti-esztétikai általánosítás lehetséges 
fokát, a tudományos vértezettséget. Jelzi a kutatás eredményeit 
és a megoldatlan problémákat. Egy sor egymással kontrollált 
részkutatás eredménye. A periodizációs viták éppen ezért, 
közvetlenebbül vagy közvetettebben, segíthetik a szaktudo-
mányok módszertani problémáinak a tisztázását. Az igen sok 
kisebb belső szakaszra tagolódó közelmúlt és jelenkori mű-
velődéstörténet kutatását különösképpen segítheti az irodalmi 
és művészeti ágazatok belső periodizálásának egybevetése, az 
egyezések és eltérések nyomon követése és indokolása. 


