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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 
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törtenetét, ebben pedig iooi, 1526, 1606, 1711 politikai dá-
tumok voltak, — 1772, 1831 és 1882 jellegzetesen irodalmiak: 
Bessenyei fellépése, Kazinczy, ill. Arany halála. (Ez utóbbit 
természetesen nem Toldy jelölte ki, hiszen 1875-ben meghalt.) 
Egyetértünk a szerzővel abban is, hogy minden irodalmi kor-
szakolásban több-kevesebb önkényesség, sőt megalkuvás rej-
tezik. Ez is elkerülhetetlen, mert semmiféle tudományos rend-
szerezés nem nélkülözheti az anatómia, a dissectio módszerét. 
A rendszer sohasem azonos a valósággal, de a lényeg megis-
merésének nélkülözhetetlen eszköze. Mindebből az is követ-
kezik, hogy a szerző helyesen állapítja meg: a periodizációt 
nem mellőzhetjük, de nem szabad túlbecsülnünk sem. 

Az alábbiakban pontokba szedve közlöm a korszakolás kér-
désére vonatkozó megjegyzéseimet, reflektálva a Kézikönyv 
vitájában elhangzott egyes álláspontokra is. 

1. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy lehetséges kelet-
európai irodalmi fejlődésről beszélni, így tehát a nyugat-
európai eszmei áramlatok, stílus-kategóriák szerint történő kor-
szakbeosztást helyesnek tartom. A cseh, lengyel, magyar, 
horvát-dalmát irodalom fejlődése lényeges eltéréseket mutat 
(főleg a romantika kibontakozása előtt) a többi kelet-európai 
irodalommal szemben; a különbségek nagyobbak, mint a ha-
sonlóságok. 

2. Azt is vallom, hogy az irodalomtörténeti korszakolás 
vegye figyelembe a társadalom mozgását, de ne kösse magát 
politikai, gazdaság- és társadalomtörténeti dátumokhoz. Az 
1711 helyett javasolt évszámmal, az 1715 —1720-szal szaktu-
dományunk nem tud mit kezdeni (bármily fontos ország-
gyűlési tárgyalások folytak is ez időben), mert ekkor az iroda-
lomban semmi lényeges nem történt. Feleslegesnek éreztük az 
1711-es évszámot, mert a latin nyelvű barokk poézis előtte is, 
utána is teljességgel azonos, a kuruc költészet tovább folyta-
tódik, a magyar nyelvű lírai költészet jelentékeny részének 
kéziratos életformája semmit sem változik, Erdélyben a XVII. 
századi hagyományokat követve írják az emlékiratokat, sem-
mit sem nyerünk viszont, ha a korhatárt 1720-ra tesszük; 
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ezen is áthullámzik az irodalom valóságos folyamata. Az 1740 
tájára rögzített irodalmi cezúrát már komoly tények indokol-
ják; kibontakozik a katolikus egyház küzdelme a felvilágoso-
dás ellen, megindul a magyarnyelvűségért folyó tervszerű 
izgatás és fellép Faludi Ferenc. Ú g y látszik, az 1772-es korszak-
határ is „kiszolgált" már, noha Bessenyei György jelentkezése 
és Toldy Ferenc tekintélye mindmáig ragyogást ad neki. (Nincs 
még egy irodalmi korszakhatár, amely ily hosszú ideig állta 
volna az idők ostromát, hiszen közel száz éve már, hogy 
Toldy irodalmunk újjászületésének centenáriumát megünne-
peltette.) Mindamellett ma egyre világosabban látjuk, hogy 
Bessenyei nem az első szó kimondója, hanem szétszórt kez-
demények szerencsés összefoglalója volt. Egyébként a Bes-
senyeivel kezdett negyedszázad is világosan bizonyítja az 
összefonódó (dialektikus) korszakolás (korszakváltás) helyes-
ségét, hiszen a klasszicizmus térhódítása mellett erős barokk 
tendenciák maradnak irodalmunkban ; elég, ha Mészáros Ignác-
ra (Kártigám ) vagy Dugonicsra gondolunk, de akár Baróti 
Szabó Dávidra, aki a Komáromi földrengésben Gyöngyösit hang-
szereli át a hexameter muzsikájára. A felső korszakhatár 1825-ös 
dátuma csakugyan vitatható; egy fecske (igaz, hogy gyönyörű ! ) : 
a Zalán futása nem csinál nyarat, noha az'is tény, hogy Kölcsey 
a Nemzeti hagyományokban (1826) már elméletileg is értelmezi 
a romantikát. Mégis joggal kérdhetjük, nem volt-e igaza 
Toldy Ferencnek, aki Kazinczy halálával (1831) zárta a felvi-
lágosodás és klasszicizmus korszakát. Klaniczay Tibor elvének 
jogosságát itt is igazolják az irodalmi tények: 1830 tájára már 
annyira felhalmozódnak az igazi romantikus teljesítmények 
(Katona, Kisfaludy K., Kölcsey, Vörösmarty kiemelkedő 

alkotásai), hogy csakugyan új irodalmi korszakról beszél-
hetünk. 

3. Komoly megfontolást érdemelnek Szauder József javas-
latai: ő ugyanis 1810—70-ig, esetleg 1830—70-ig akarja ki-
jelölni a romantika korszakát. Az első évszámot túlságosan 
korainak tartom, hiszen Berzsenyi romantikus tendenciákkal 
terhes nagy költeményei 1809 előtt túlnyomólag klasszikus for-
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mákba ötvöződnek, Kölcsey még Kazinczy intéseire figyel, a 
Bánk bán meg sem született, Kisfaludy Károly még írói hiva-
tására sem ébredt rá. Annál indokoltabb az 1830-as (1831-es) 
korszakhatár. Mindez persze távolról sem jelenti azt, hogy a 
nagy romantikusokat — Vörösmartyt, Kölcseyt — ne lehetne 
egy, az 1830-as évek fordulóján kezdődő fejezetbe elhelyezni. 
Nagyon megvesztegető a romantika felső határának 1870-es 
évszáma, az ugyanis közismert magyar irodalmi sajátosság, 
hogy nálunk a romantika szinte legyőzhetetlen, hatása jóformán 
napjainkig tart. Kenyeres Zoltán ellenérve mégis megfonto-
landó: a romantika elsőleges szerepének hangsúlyozása jelen-
téktelenné degradálná a realizmus irodalmi kategóriáját, noha 
Petőfi, Arany, Eötvös, Kemény életművében mégis ez a leg-
fontosabb. Különösen Petőfi és Arany pályájának korszakos 
jelentősége mond ellene a romantika jelzett hangsúlyozásának. 
Arany művészi oeuvre-jében a romantika szinte „elhanyagol-
ható mennyiség": a Katalin csak egy hangnem kipróbálása, a 
Toldi szerelme pedig, néhány rekvizitum ellenére is, a modern 
lélektani regény technikájával készült, mint arra Sőtér István 
többször rámutatott. Egyébként a romantikus magyar iro-
dalom 1870-es határa még Jókainak sem felel meg : jónéhány 
telivér romantikus alkotása (És mégis mozog a föld 1871, Az 
arany ember 1872, A jövő század regénye 1872—74, Egy az Isten 
1875 stb.) utána keletkezik. Jómagam 1870 táján nem látok 
irodalomtörténeti rendszerezésben jelölhető korhatárt. 

4. Mit szóljunk a Kenyeres Zoltán által javasolt 1740-től 
1860-ig tartó irodalmi korszakhoz? Első pillantásra csábító a 
lendületes fejlődés szép ívének megvonása, valójában aligha 
lenne helyes a fejlődés újabb ízületében ily hosszú korszak ki-
jelölése. A kicövekelt határokon belül mégis, nagyjából egy-
séges minőségeknek és persze velük harcoló tendenciáknak 
kell jelen lenniük. 1740-ben pedig még nem született meg a 
Nemes ember (1748), 1860-ban pedig készen van már A rajongók 
(1858). Ekkora ellentétek összefoglalhatók egyetlen korszak 
egységében? Ahogyan nem helyeselhető az igen rövid perió-
dusok (1905 —1914, 1914—1919) kijelölése, éppúgy kérdéses a 
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túlságosan hosszúra nyúj'tottaké, helyesebben csak az iro-
dalmi folyamat régebbi, lassabban mozgó szakaszaiban fogad-
ható el. 

5. Komoly figyelmet érdemel az a javaslat, amely 1880-at 
korszakhatárrá kívánja tenni, s vele kezdi az új magyar iro-
dalmat. Kitűnően vázolható ily keretben ennek kibontakozása 
kb. 1908-ig, a Nyugat megjelenéséig (Mikszáth 1910-ben halt 
meg!), majd második ízületként a Nyugat korszaka Babits 
haláláig (1941). Innen a szocializmusról és az avantgarde-ról 
nevezném el a napjaink irodalmát. Egészen természetes, hogy 
az avantgarde törekvések vizsgálata 1920 táján kezdendő, a 
szocialista irodalom gyökerei pedig 1919-be nyúlnak alá. Az 
illegális Szabad Nép viszont — ne feledjük! — 1942 elején 
indult meg, szimbolikusan jelölve a szocialista irodalom ural-
kodó korszakának beköszöntését. A népi írók lendületes moz-
galmát pedig valamilyen módon a szocializmus jelenléte hívta 
életre, vagy legalább befolyásolta. A „Nyugat-korszakban" 
kell tehát szemügyre venni az egész polgári irodalmat (1941-ig 
vagy akár 1944-ig), minden vele ölelkező egyéb irodalmi 
jelenséget az 1920 táján kezdődő másik ízületben. Mindebből 
az következik, hogy rendkívüli politikai jelentőségük elis-
merése ellenére sem használnám korszakjelző dátumok gya-
nánt 1849, 1905, 1919 és 1945 évszámait. A legutóbbi esetében 
is bizonyos, hogy a hatalom kérdése 1948-ban dőlt el, s a 
felszabadulás első éveinek roppant irodalmi tarkasága ekkor 
kezdett átváltani a szocialista realizmus egységesebb irány-
zatába. 

6. Irodalmi korszakolásom tehát nagyjából így alakulna: 

Ősköltészet kb. 1200-ig 
Középkor 1000—1530 
Reneszánsz 1450—1640 
Barokk 1600—1790 
Felvilágosodás és klasszicizmus 1740—1830 
A romantika és a realizmus küzdelme 1815 — 1880 
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Az új magyar irodalom kibontakozása 
a ) a polgári irodalom 
b ) a szocialista és avantgarde iroda-

lom 
Kortárs irodalom 

1918 — 1948 
1 9 4 8 -

1880—1948 

Nyilvánvaló, hogy terminusaim nem stílusokat, hanem irodalmi 
irányzatokat (courant littéraire) jelentenek, ahogyan azt Sőtér 
István kifejtette, s ahogyan ma már az AILC nemzetközi 
kongresszusai is használják. Nem törekedném az elnevezések 
feltétlen egyneműségére, sőt az ölelkező kronológia erőszakolt 
használatára sem. Ennek lehetőségét éppen a legújabb periódu-
sokban nem látjuk elég világosan. Annak eldöntését, hogy a 
„kortárs irodalmat" nevezzük-e — pars pro toto — szocialista 
realizmusnak, a modern fejlődés szakértőire bíznám. Rend-
szerező kísérletemet érheti olyan vád, hogy kevéssé „tartalmi", 
azaz nem veszi eléggé figyelembe a nemzeti irodalom sajátos 
mozgását, nézetem szerint azonban e tartalmi elemeknek a 
feldolgozásban kell érvényesülniük, a kronológia viszont al-
kalmazkodjék a világszerte kialakuló nemzetközi gyakorlat-
hoz. Gyanítom, hogy az „Európai nyelvek irodalomtörténeté"-
nek készülő kötetei az általam javasoltakhoz erősen hasonló 
periódusokat fognak kijelölni. 

7. Még két kisebb megjegyzést! Igazat adok Koltay-
Kastner professzornak, amidőn az olasz reneszánsz sajátos jel-
legét hangsúlyozza, de a reformációt alapjában mégis rene-
szánszjelenségnek tartom. Nemcsak azért, mert a győzedelmes 
reformáció a humanizmus eredményei nélkül nem jöhetett 
volna létre (előtte csak eltiport eretnekségek voltak!), hanem 
főként azért, mert a reformáció ad fontes elve ugyanazt az 
antikvitást tűzte ki mintául, mint a reneszánsz : a humanizmus a 
pogány antikvitást, a reformáció (és már Erasmus is !) az egy-
házatyák keresztény antikvitását. Kevéssé emlegetik, de tény, 
hogy a reformáció Nagy Gergely pápáig minden egyházatyát 
tekintélynek ismert el, legfeljebb egyes tételeiket vitatta. Már 
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a polgári kutatás (pl. К. Burdach) rámutatott, hogy a reno-
vatio eszméje mindkét irányzatban azonos, ezt a megállapí-
tást pedig nem kell feltétlenül „szellemtörténeti"-nek minő-
sítenünk. 

Másik megjegyzésem korunk „audovizuális irodalmi mű-
velődésére" vonatkozik. Nem hiszek abban, hogy a látott-
hallott irodalom kiszorítja a könyvolvasást, sőt úgy vélem, 
hogy a rádió-televízió egyenesen növeli a könyvolvasók szá-
mát, éppúgy, ahogyan Gutenberg mester zseniális találmánya 
hatványozottra növelte. 

N E M E S K Ü R T Y I S T V Á N 

A magyar irodalom történetének legfontosabb korszak-
határát sohasem jelöljük meg: s ez a magyar nyelvű irodalom 
születésének pillanata. A régi, mohácsi dátum közel jár hozzá, 
de mégsem ahhoz igazodik. Ennél a régi dátumnál már sokkal 
jobb a Kézikönyv első és második kötetének ölelkező periodi-
zációja, mely tudományosan kifogástalan; szerintem a régi 
magyar irodalom történetét másképpen megírni nem is igen 
lehet, csak úgy, ahogyan Klaniczay Tibor megfogalmazta: 

„ A régi és ú j harcának dialektikája következtében az egyes korsza-
k o k sohasem metszik egymás t élesen, n e m állapítható m e g közö t tük 
merev , évszámhoz kö tö t t határvonal . . . A z egyes korszakok kezdete 
tehát n e m esik egybe az e lőző főkorszak végével , hanem m é g annak 
é le t tar tamán belül jelenik m e g . . . Ily m ó d o n egy-egy korszak 
utolsó alkorszaka kronológiai lag párhuzamossá válik a köve tkező 
korszak első per iódusával ." ( i . kötet 8.) 

Igen ám, de mégis: ezzel együtt és ezen belül nem kellene-e 
határozottan megjelölni a magyar nyelvű irodalom végérvé-
nyes megszületését? Ez az esemény még külön fejezetcímet 
sem kapott. (Bár A reformáció irodalma című fejezet lényegében 


