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Az 1966 utáni eredmények alig többek kezdeményeknél. 
Mert az akadémiai nagy Irodalomtörténet 3. kötete 1965-ben 
jelent meg, s a következő évben vitatták meg kritikákban, az 
Irodalomtörténeti Társaságban, az Irodalomtudományi Inté-
zetben külön hozzászólások formájában is. A kötet és a viták 
anyaga azokat is befolyásolta, akik régebben elkezdett gondola-
taikat folytatva adták ki 1966 után tanulmányaikat, s természe-
tesen befolyásolta a kötet szerzőit is. Ily módon az 1968-i vita, 
az 1969-i különszám csak része ennek az 1965—66-tól datál-
ható folyamatnak. Hogy csakugyan egy harmadik Ízületté is 
váljék a magyarországi felvilágosodás irodalmának kutatásá-
ban, az az állami s társadalmi szervek és a kutatók egyetértésén, 
egyet akarásán fog múlni, így ez illusztris Társaságon is. 

Ha a fejlődés 2. mozzanatát az akadémiai Irodalomtörténet 
Pándi Pál szerkesztette 3. kötetével jelöltem, az első lépés, az 
úttörő érdem kétségkívül Waldapfel József nevéhez fűződik, az 
1954-ben megjelent felvilágosodás-monográfiához s az akkori 
eleven kutatásokhoz. A fejlődésnek kutatásaink és feldolgozá-
saink terén ma már jól kivehetőek a szakaszai: az első az 50-es 
évek első felére tehető, a második a 65-ig eltelt kb. 10 évre, a 
harmadik jelentkezésének pedig pár éve lehetünk tanúi. 

A személynevek csak a szélesebb körben folyó és lassan 
intenzívebbé váló irodalomtörténetírói munka exponensei. 
Az 1954-es monográfia körül, mintegy 55-ig, éppúgy jelen-
tős kollektív és egyéni vállalkozások biztosították a fejlődést 

* Elhangzott a Magyar Irodalomtörténeti Társaság miskolci vándor-
gyűlésén, 1969. október 18-án. 
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magát, mint ahogy csakis ilyen jellegű, de kiszélesülő és elmé-
lyültebb kutatások, kiadások konvergáló tanulságai készíthet-
ték elő az akadémiai Irodalomtörténet teljesebb, árnyaltabb 
szintézisét. Nyilvánvaló, hogy az 50-es évek első felében készült 
kritikai kiadások nélkül , a Magyar Klasszikusok sorozatában 
megjelent felvilágosodás kori tárgyú kötetek nélkül, a Nagy 
Magyar írók sorában kiadott monográfiák nélkül, egyáltalán 
az újjászervezett Irodalomtörténeti Társaság keretében folyó 
komoly irányító és szervező munka nélkül nem beszélhetnénk 
a felvilágosodás magyar irodalmának az 50-es évek elején fel-
lendülő kutatásáról. Igaz, szakszerűség, eszmetörténet, esztéti-
kai szemlélet tekintetében ez a sokfelé folyó, eleven munka 
egyenetlen volt, a rendkívül gondos és a későbbieknek például 
szolgáló kritikai kiadások mellett felületes, átgondolatlan, vulga-
rizáló vagy dogmatikus szemléletű tanulmányok is megjelen-
tek, a viták pedig ritkán vezettek komoly szakmai eredmények-
hez. Mégis, ez az értékelő és népszerűsítő, kutató és feldolgozó 
munka alapozta meg, máig eredményesen, a korszak marxista 
szemléletű kutatását. A mai helyzetből visszatekintve, amikor 
Waldapfel monográfiájának számos részletkérdését helyesebben 
látjuk, és az általa kijelölt elvi kérdéseket is dialektikusabban, 
történetibben, több valóságtartalommal fogjuk fel, azt kell 
mondanom, hogyWaldapfel érdeme kiemelkedően nagy volt, 
és hogy ezt most sem árt hangsúlyoznom. 

Sajátságos, hogy a könyvről szóló három terjedelmes szak-
bírálat majdnem megfeledkezett arról, hogy Mar ton Józsefnek 
egy 1900-ban megjelent s a magyar enciklopédistákat tárgyaló 
monográfiája, valamint Zoványinak a teológiai felvilágoso-
dást tárgyaló könyve után Waldapfel nevezte először, de tudo-
mánytörténetileg korszerűen és hitelesen felvilágosodásnak 
ezt a korszakot, és hogy következetes elvi alapú szintézist 
adott róla. Ezt az érdemét leginkább Barta János látta meg, az 
It-ben, 1955-ben megjelent kritikájában. De sem ő, sem én, 
aki ugyanez évben adtam ki részletes kritikámat, sem Baróti 
Dezső, aki 1956-ban közölte a magáét, nem figyeltünk fel 
arra, mily polemikus éllel fordult szembe Waldapfel a fogya-
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tékos elvi alapú „felújulás kora" tézissel, és mégis mily precízen 
igyekezett összekapcsolni a felvilágosodást a nemzeti mozgalom-
mal. E polémia azonban fogalmainak szabatossága ellenére az 
alapelvek szűkítésével járt együtt, akkor is, ha Waldapfel egyál-
talán nem kívánt lemondani a korszak teljes irodalmának 
birtokbavételéről, tehát a nemzeti mozgalom felméréséről 
sem. 

A könyv bírálataiban merültek fel először azok a problémák, 
interpretációk és javaslatok, melyek azután a további kutatáso-
kat óhatatlanul befolyásolták. Érdemes tehát visszatekintenünk 
rájuk. 

Először Barta János mutatott rá arra, hogy a szélesebb nem-
zeti mozgalom nem érvényesül eléggé a szintézisben, s alá-
húzta, hogy a nemzeti kultúra teremtésére irányuló törekvések 
nem álltak mindig kapcsolatban a felvilágosodás ideológiájá-
val. Kérdés azonban, mi akadályozta megWaldapfelt abban, 
hogy a nemzeti mozgalomra is érvényesebbé tegye szintézisét? 
Azt, amit Barta a kis- és középnemesség kultúrateremtő erejé-
ről mondott ellenérvként, nem szögezhetjük Waldapfel ellen, 
mert ezt tudta s alkalmazta ő is. Az sem áll mindenestül, hogy 
a népi kultúra iránti érdeklődés, a régiség kultusza, de főleg a 
nyelv felfogása, élete és funkciói érintetlenül maradtak volna a 
felvilágosodástól, ennek rációjától. Barta szavaiból az derül 
ki, hogy Waldapfel a nemzeti mozgalom iránti szűkkeblűsége 
miatt hibázott. Úgy gondolom azonban, hogy ez a bizonyos 
fokig csakugyan fennálló belső aránytalanság más okból ered, 
következménye csupán valaminek, amit Barta is, a másik két 
bíráló is pedzett, megközelített, de nem mondott ki. 

Termékenyebb volt Bartának az a kritikai megjegyzése, hogy 
Waldapfel a kort teljesen elszakítja a múlttól — ezt a futólagos 
észrevételt aztán Baróti részletezte kritikájában. De Barta 
ezúttal is úgy vélte, hogy Waldapfel a szélesebb nemzeti mozga-
lom elhanyagolása miatt nem méltatta a múltból átvezető szála-
kat. Úgy gondolom, más miatt történt ez így. 

És ugyancsak Bartának azok a megjegyzései, melyek az 
érzelmi erők felszabadulásával, az emóciókkal kapcsolatban 
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tettek szóvá komoly hiányokat, jóval termékenyebbek lehet-
tek volna, ha az érzelem felszabadulását, a szenvedély kultuszát 
éppoly erősen hozzákapcsolja a felvilágosodás ráció-fogalmá-
hoz is, mint a nemzeti mozgalomhoz. 

Ha Bartának így alapvetően a nemzeti mozgalom elnagyo-
lása miatt támadtak kételyei a szintézis teljessége iránt, nem 
indokolatlanul; jómagam inkább a korszak felső határának 
kérdését, a kompozíciónak ebből eredő következetlenségét és 
leginkább a szentimentalizmus, a ráció és a klasszicizmus 
viszonyának kidolgozatlanságát tettem szóvá, inkább a felvilá-
gosodás fogalmának elégtelensége körül sejtetve a szintézis 
elvi alapozásának szűkösségét. Baróti Dezső, megismételve 
Bartának a nemzeti mozgalom oldaláról felvetett kételyeit, 
azzal hozott újat, hogy majdnem ki is mondotta: a könyvet a 
felvilágosodás általános fogalmával kapcsolatban érheti igazán 
kritika. S igen helyesen utalt arra, hogy „nem feltétlenül" reak-
ciós szellemtörténeti konstrukció „felvilágosodásról beszélni 
ott, ahol ez még esetleg vallásos elemekkel keveredik", vagyis a 
mi felvilágosodásunk kezdeteit számíthatjuk már a század 
közepétől is, hiszen fokozatok, állomások vannak a fejlődés-
ben. (Sajnálom, hogy a tavalyi vitán éppen ellenkezőleg nyilat-
kozott, tagadva a protestáns és katolikus egyházi körökben 
már az 1730-as évektől megnyilatkozó, Esze Tamástól bizonyí-
tott felvilágosodás jelentőségét.) Ugyancsak ő hangoztatta 
nyomatékosan a magyar felvilágosodás nemzetközi kapcsolatai, 
az európai fejlődéssel való összefüggései intenzív feltárásának 
szükségességét. 

E három szakbírálatról azért szóltam részletesebben, mert 
nemcsak kritizáltak: a továbbhaladás néhány követelményét is 
megfogalmazták, és ezzel a kutatás következő szakaszába mutat-
tak előre. Ámde akár a nemzeti mozgalom, akár a stílusirány-
zatok, akár az időbeli határok felől hoztak fel ellenvetéseket, 
lényegében még nem haladták meg a szintézis eszmei rendjét, 
mivel maguk is elfogadták Waldapfel meghatározását a felvilá-
gosodásról, melyet Baróti is csak túlságosan elvontnak neve-
zett; és azonos platformon belül maradva bajos is meghaladni 
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egy szintézist. A viták sorsa is rendszerint ez — ami tovább 
vezet, az nem a vita, nem az elvi döntés, hanem a gyakorlat. 
Persze Barta utalásai arra, hogy a nemzeti mozgalom jóval 
szélesebb volt a Waldapfel szerinti felvilágosodott mozgalom-
nál, implicite magukban foglalták a felvilágosodásról adott 
meghatározás szűkös voltát is, ezt azonban Barta sem mondta 
ki, sőt elfogadta s leírta ő is mint a felvilágosodás definícióját 
az emlékezetes engelsi szavakat. Csakhogy Engels egész ponto-
san véve nem azt mondja, hogy a felvilágosodás közvetlenül a 
forradalomhoz vezet, hogy a kettő valamiképp azonosítható 
volna egymással, hanem azt, hogy azok, akik a forradalom 
számára világosították fel az elméket, maguk is forradalmian 
léptek föl, vagyis ezeknél a kritika szélsőségessé vált, s átcsapott 
a gyakorlatba.Waldapfel ezt az idézetet vette alapul a felvilágo-
sodás meghatározásához, és nemcsak ő, hanem a vitatkozók is 
mellőzték, mit mondott el Engels ugyanott arról a metafizikus 
gondolkodásról, mely még Locke nyomán is uralkodó maradt 
a 18. század folyamán mint a világos, józan emberi ész kultusza. 
Nyilvánvaló, hogy a forradalmian fellépő forradalmi gondol-
kodók csak egy részét, kisebb csapatát alkották azoknak a fel-
világosodottaknak, akik a világos józan ész kultuszát hirdet-
ték, e rációt művelték, s nem jutottak el a dialektikáig. Ha a 
tábort az élcsapattal azonosítjuk, eltakarjuk a valóságot. 

Az engelsi meghatározás után Waldapfel azt írta könyvében, 
hogy „ez a következetes, harcos, mindenre kiterjedő raciona-
lista kritika a magyar felvilágosodásra is jellemző", s ezzel még 
tovább túlozta azt, amit az Engels-idézet értelmezésével mondott 
ki. Nos, ebből a túlzásból, a felvilágosodásnak valami forradal-
mi élcsapattal és ennek racionalizmusával való azonosításból ered 
a szintézisnek nemcsak nem teljes volta, hanem itt-ott teher-
bírásának gyöngesége is. Waldapfel, az irodalomtörténész 
nagyon is jól látta — elvileg és gyakorlatilag egyaránt — a 
nemzeti mozgalom súlyát, vitathatatlanul helyesen kapcsolta 
össze a felvilágosodást a nemzeti mozgalommal, de Waldapfel, 
az ideológus, úgy határozta meg a felvilágosodást, mint a 
forradalom eszmei előkészítését :ebből következik tehát egyrészt 
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a jakobinus mozgalommal meghúzott felső határ, másrészt a 
múltba visszavezető szálak elvagdalása, harmadrészt a ráció és 
szenzibilitás dichotomiájának fenntartása, melyet sajnos a bírá-
latok sem oszlattak el elvi-elméleti határozottsággal.Ez utóbbira 
azonban jegyezzük meg, hogy — mint Jean Fabre írja Lumières 
et Romantisme с. nevezetes 1963-1 kötete bevezetőjében — 1946-
ban még Paul Hazard is a hidegfejű racionalisták és az érzé-
keny lelkek oppozíciója vagy egymásrakövetkezése rendjében 
alakította ki a 18. századi gondolatról szóló nagy művét, s így 
ettől a merevségtől a magyar tudomány sem maradhatott 
mentes. Annál is inkább nem, mert Szerb Antal két évtizeddel 
korábbi nagyhatású irodalomtörténete éppen eléggé beszugge-
rálta — a teljesen hagyományos Felújulás korszakelncvezésen 
belül — azt a tetszetős tételt, hogy e fclújulásnak szellemi okai 
a felvilágosodásban, lelki okai pedig a preromantikában, 
vagyis amott a rációban, itt meg az érzelmi, sőt ösztönös 
tendenciákban keresendők. 

így tehát az a tény, hogy a nemzeti mozgalom tárgyalása 
nem érvényesült kellőképp a szintézisben, nem annak tulaj-
donítható, hogy a felvilágosodás fogalma alkalmatlan volna a 
korszak legtöbb jelenségének szintetizálására; sem pedig a 
nemzeti mozgalom ab ovo történő elhanyagolásának: hanem 
mindenekelőtt annak, hogy ha valami nem felelt meg annak 
az axiómának, mely szerint a felvilágosodás a polgári forra-
dalom előkészítése, arra mindjárt kevesebb hangsúly is esett, 
lehetett pedig a valóságban igen jelentős szerepe is. 

A felvilágosodás így maga is kissé monolitikusán rendező 
elvvé változott át, és annak az észnek az ítélőszéke, mely körül 
Engels a szerényebb „józan ész" és a forradalmi dialektika 
árnyaltabb együttes egészével jellemezte a felvilágosodást, 
Waldapfelnél inkább valami egyoldalú, vagyis nem eléggé 
energetikus racionalizmussá szürkült. 

Waldapfel könyve e polemikus állásfoglalással is teljes jogába 
iktatta a kornak egy tudománytörténetileg szinte mindenütt 
elfogadott és igazolt rendezési elvét, nevét is ő tette elfogadottá, 
és valljuk meg, ha fogyatékosan, ha hibákkal is, könyve éppen 
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logikus egysége, zártsága miatt felért egy felfedezéssel és a fel-
fedezett terület első feltérképezésével, valóságos utak, kapcsola-
tok, mély összefüggések máig érvényes megállapításával. 
S tegyük hozzá, hogy éppen ez a viszonylag szűkebb értelme-
zésű felvilágosodás-fogalom, melyből a könyv számos hibája 
levezethető, éppen ez az alapelv válthatott ki termékeny táv-
latba mutató polémiát, mely egybehangzóan az alapok kiszéle-
sítését, az emocionális kultúra, a költő-egyéniségek jóval 
finomabb, árnyaltabb és komplexebb vizsgálatát, a stílusirá-
nyok kutatását és a nemzetközi összefüggések tanulmányozását 
követelte, és ezzel Waldapfel út törő művén legjobb eredményei-
nek megőrzésével kívánt túlhaladni. 

Amikor ezek a bírálatok megjelentek 1955-ben és 56-ban, a 
kutatómunka első periódusa lezárulni látszott, nemcsakWald-
apfel szintézisével és ennek megvitatásával, mely a továbbfej-
lesztést követelte, hanem jól elindított és gazdag eredményeket 
hozó szövegkiadásokkal, monográfiákkal, részlettanulmányok-
kal. A magyar felvilágosodás irodalmának legalább három 
nagy alakja ily módon végre méltóképp bekerült nemzeti köz-
tudatunkba: Bessenyeiről több igen színvonalas tanulmány 
mellett két monográfia is megjelent, Batsányi kritikai kiadása 
1953-ban indult el a legfontosabb kötettel, melyet Keresztury-
nak és Tarnainak több, eszme-, kritika- és stílustörténet szem-
pontjából úttörő tanulmánya kísért, 1955-ben pedig — Julow 
Viktor és Kéry László gondozásában — megjelent Fazekas 
műveinek kritikai kiadása is. Ekkor vagy később Bessenyei, 
Batsányi és Fazekas műveit a Magyar Klasszikusok sorozat is 
kiadta, és 1955-ben napvilágot látott az első nagyigényű, tudo-
mányos és igen szép Fazekas-monográfia is Julow tollából. 
1953-ban tette közzé az Akadémia Pálóczi Horváth Ádám igen 
fontos dalgyűjteményét Bartha Dénes és Kiss József mintaszerű 
kritikai kiadásában. Ezeknek és más szövegkiadásoknak jelen-
tősége nem becsülhető eléggé, csakugyan sok évtizedes mulasz-
tást pótoltak, és az, hogy tanulságaik az azóta egyre sivárabbá 
váló magyar középiskolai irodalomoktatásban még mindig 
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jelen vannak, elég jelentős hatásról tanúskodik. 1954—55-ben 
megjelent Gálos Rezső Szentjóbi- és Kármán-monográfiája, N é -
medi Lajosnak kitűnő Kármán-kiadása is a Magyar Klassziku-
sokban, és ez a sor, melyhez sajnos csak kevés Csokonai tanul-
mányt, ill. kiadást tehetek hozzáj— elsősorban Waldapfel és Var-
gha Balázs alapvető értekezéseit — bővíthető ugyan kisebb ta-
nulmányok tucatjával, de a lényeget illetőleg teljes talán. Az a 
tény azonban, hogy a jakobinus mozgalom és az irodalom 
kapcsolatát irodalomtörténészeink alig-alig vizsgálták meg 
mélyebben, pedig Benda Kálmán nagyszerű forráskiadványá-
nak kötetei 57-ig megjelentek, máris komoly mulasztásra 
figyelmeztet. 

Ebben az eleven kutató és kiadó tevékenységben megmutat-
kozott Waldapfel szervező szerepe is, aki igazán nem volt 
szűkkeblű a nemzeti mozgalom jeles szerzőinek kiadatása 
iránt. Az Orczy, a Bessenyei és a Csokonai kritikai kiadást — 
noha gondjukat hivatalossá tétette — mégsem sikerült elin-
díttatnia. Bóka László Л magyar tudomány tíz éve című kollektív 
összefoglalásban beszámolt a magyar irodalomtudomány 10 
esztendejének eredményeiről, problémáiról és feladatairól 
(It 1955/4), és az eredmények között említette kiadott vagy 
folyamatban levő kritikai kiadásainkat. Az általa említett 10 
író mindegyike megjelent máig, részben vagy egészben, Ady-
tól és Balassitól Rimayig, csak egyetlen nem, pedig Bóka 1955-
ben úgy jelentette be, mint folyamatban levőt : s ez a Csokonai-
kiadás volt. Máig sem jelent meg belőle egy kötet sem. Erre 
még visszatérek. 

A Kazinczy-, Berzsenyi-, Kisfaludy Sándor- és Kölcsey-
kiadások és tanulmányok inkább i960 körül s az után jelentek 
meg (bár a Kölcsey-válogatás elég hamar kiadatott a Magyar 
Klasszikusokban, és a Parnasszus-sorozatban a teljes Berzsenyi 
is megjelent 1956-ban), ezek javarészével azonban az 50-es évek 
végére eső eredmények keretében célszerűbb foglalkoznunk. 

Az 50-es évek derekáig a két-három kritikai szövegkiadáson 
kívül csupa portrémonográfia és Waldapfel átfogó, eszmei 
szintézise jellemezte a kutatómunka műfaji megoszlását, s ez a 
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helyzet sokszor adott okot jogos kritikára. Eszmei, fogalom-és 
stílustörténeti folyamatot, irodalmi életet, kritikát, műfajo-
kat jellemző tanulmányok alig láttak napvilágot; ami volt, az 
csak a kitűnő Batsányi-kiadás nyomán vagy esetlegesen jött 
létre — így a bukaresti Akadémiai Kiadónál Jancsó Elemér 
nagyjelentőségű kötete az Erdélyi Nyelvművelő Társaság Iratairól 
(1955). A kettősség, mely az egyetlen eszmetörténeti szintézis 
és a majdnem mindig portrék képtárává alakuló kutatások 
viszonyából alakult ki, semmiképp sem volt már egészséges. 
Ez a kettősség nemcsak módszertani igénytelenségre mutatott, 
hanem hovatovább azt is gátolta, hogy a kutatás abba az irányba 
fejlődjék tovább, melyet az ismertetett kritikák villantottak fel. 

Kétségtelen, hogy a kutató és feldolgozó munka az 50-es 
évek közepétől a 60-as évek közepéig differenciáltabbá és 
ugyanakkor színvonalasan szakszerűvé, elmélyültebbé vált, 
és ha egyenetlenül, ha nem is teljes következetességgel, újabb 
és a korábbiaknál súlyosabb eredményeket hozott. Ha ezeket 
mint továbbépíthető, megszilárdítható és kiszélesíthető, sőt 
intézményesíthető eredményeket akarnám jellemezni, azt 
mondanám, hogy végre előbb indultak el bizonyos új irány-
ban a kutatások, és csak utóbb kezdtek el gondolkozni azok 
intézményes megszervezéséről. Mert baj van az irodalomtudo-
mány életében, amikor már felülről, döntésekkel szükséges 
elindítani olyan kutatásokat, melyeknek maguktól, spontánul 
is folyniuk kellene, a tudomány belső problematikájának, 
ellentmondásainak, korszerűsödésének parancsára. Most sze-
rencsésebb helyzet alakult ki. Az 50-cs évek második felében s 
a 60-as évek elején előbb indult el pl. a kritikatörténeti vizsgáló-
dás (Bán Imre, Tarnai Andor, Tó th Dezső, Wéber Antal és 
mások tanulmányaiban), mint a kritikatörténetet intézményesí-
tő tervezgetés ; és előbb indultak el, ha egyenetlenül is, azok a 
műfajtörténeti kutatások — Wéber Antal regénytörténetére, 
Solt Andor dramaturgiai monográfiájára, Mezei Márta tanul-
mányaira gondolok —, melyek ma már ezek programszerű 
továbbépítését is, pl. a líratörténettel, lehetővé teszik; Bóka 
László, Kabdebó Lóránt, Kovács Győző és mások, így jóma-
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gam korai kutatásai indították el a szentimentalizmus elemzésé-
vel a stílusirányok behatóbb vizsgálatát; Baróti Dezső, Kar-
dos Tibor, Kocztur Gizella, Windisch Éva és Wéber Antal 
szélesebb ívben, ú jabb anyag felfedezésével is, emelték maga-
sabbra ezt az ágat. W é b e r 1967-ben az ItK-ban már érettnek 
látta az időt néhány elvi következtetés levonására, és Barta 
Jánosnak az akadémiai Irodalomtörténet III. kötetéről írt kriti-
kája (ItK, 1966) már nemcsak úgy dicsérte meg a stílustörténet 
alkalmazását, mint ú j vívmányt a marxista irodalomtörténet-
írásban, hanem még teljesebb kiaknázására buzdított. Hogy ő 
is, Wéber is leszögezte azt, hogy az irodalmi fejlődést mégsem 
lehet tisztán stíluskategóriák szerint értelmezni, sőt az eszme-
történet felől közeledve a stílustörténeti elvhez, a helyzet egy-
értelműsége annál inkább illúziónak mutatkozik (Barta, 457.), 
az a marxista szemlélet kritikus álláspontjára vall. Egy ilyen 
előbb elindult marxista stílustörténeti kutatás alapozta meg a 
Gondolat Kiadónak a 60-as évek legelején megjelenő Izmusok-
sorozatát is. És ugyanígy : ha ma már intézményes sajtótörténeti 
kutatásokról beszélhetünk, az nem kis részben Kókay György 
korábban elkezdett, széles körű monografikus munkálatainak 
köszönhető. És a most már erősen kibontakozó összehasonlító 
irodalomtörténeti kutatómunka is támaszkodhatott azokra a 
jelentős kezdeményekre, melyeket a Batsányi-kiadás vagy a 
Fazekas-kiadás kapcsán értek el fokozatosan, vagy Képes Géza, 
Némedi Lajos és mások, így jómagam korábbi ilyen jellegű 
tanulmányaira, melyek szinte kivétel nélkül 1955 után, a 60-as 
évek elején születtek meg. 

A művelődés- ill. tudománytörténeti, újszerű vizsgálódá-
sok nagy jelentőségéről Mátrai Lászlónak, Tarnai Andornak, 
Mezei Mártának, Angyal Endrének és Szuromi Lajosnak mód-
szertanilag komplex kutatásai győzhettek meg. Egy-egy kor-
szak történetszemléletét, a hagyományokhoz való viszonyát 
vagy egy nagy író egész műveltségi készletét jellemezni — mint 
legutóbb Lukácsy Sándor tette Kölcseyről — kétségtelenül 
úttörő vállalkozás. 

Tegyük hozzá mindehhez, hogy nagy szerzők, mint Besse-
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nyei, Batsányi és Kölcsey eddig teljesen ismeretlen és nem is 
jelentéktelen szövegeinek felfedezése és kiadása vagy egy 
magas szinten megújhodó hagyomány keretében az Apáczai 
Csere Gimnázium Horvát István-kiadása, a Kölcsey Gim-
názium Földi- és Bessenyei-kiadása eddigi képünket e szerzők-
ről nemcsak teljesebbé, hanem markánsabbá, velősebbé, 
igazabbá is tette. Ez időre esik néhány klasszikusunk összes 
műveinek Parnasszus-beli kiadása is (Kölcsey, Katona) és a 
Kazinczy-levelezésnek újabb kötettel való megpótolása. 

Ebben a mozgalmasabb, összetettebb, árnyaltabb összkép-
ben már arányosan helyezkedtek el a portrémonográfiák. 
Számuk talán nem sokkal több, mint a korábbi időszakban, 
tudományos megbízhatóságuk, teljességre törő és marxista 
módon elemző szemléletük azonban jóval a korábbi termés 
fölé emeli ezeket. Fenyő István Kisfaludyja, a Magyar Klasszi-
kusokban megjelent nagy terjedelmű Kazinczy vagy Merényi 
Berzsenyije mellett azonban nemcsak említem, hanem hang-
súlyozni szeretném a szerényebb formában megjelent, de kuta-
tási eredményeik, esztétikai koncepciójuk miatt alapvető kis-
monográfiákat, mint Biró Ferencét Péczeli Józsefről, Kabdebó 
Lórántét Dayka Gáborról. S nem kis számban születtek jelen-
tékeny íróportrék kisebb tanulmányokban is, így pl. Rádayról 
és Baróti Szabóról Rónai Györgytől, Mátyásiról Kiss István-
tól, Daykáról Lőkös Istvántól, Fodor Gerzsonról Juhász Bélá-
tól stb. Ami például Waldapfel könyvében annak idején csak 
pár sornyi utalás volt Aszalay Szabóról, az ma már Dömötör 
Sándor kutatásai révén önálló tanulmánnyá kerekedett. 

Mindez együttvéve az irodalmi élet vizsgálatának újabb 
sikereiben csapódott le, és merem mondani, hogy Jancsó Elemér 
kiadványai, Bodolay Géza diákkörökről írt monográfiája, 
Dezsényi Béla és Kókay György sajtótörténeti dolgozatai, 
Fülöp Géza, Léces Károly, Somkuti Gabriella könyv- és könyv-
tártörténeti írásai, Dümmerth Dezső műveltségtörténeti kuta-
tásai alapján már az irodalmi élet egyes összetevőinek szerve-
zett kutatását is ki lehetne alakítani. Ezek a tanulmányok 
ugyanis nemcsak új ismereteket nyújtanak, hanem az egy-egy 

13 Irodalomtörténet 
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személyiség, folyóirat, irodalmi kör vagy könyvtár körül 
lezajló gondolatcsere, vita feltárásával az i rodalmi fejlődés eddig 
szinte teljesen elhanyagolt közönségtörténeti vetületét dolgoz-
zák ki, ennek szervezett folytatása híján pedig irodalomtörténe-
tünk nem tud igaz képet adni hagyomány és haladás viszonyá-
ról sem. 

Csak ilyen légkörben, a módszerek ily differenciálódása 
révén következhetett el az a néhány nagyszabású kísérlet, 
mely már a maga komplex együttességében ragadta meg az 
író-egyéniséget valamely korfordulón, széles kontextuson 
belül elemezve a műveket a kor eszméivel és stílusaival pontos 
összevetésben. Az a típusú értekezés, mely a totalitást nem 
leíró és szukcesszív, hanem elemző és szinkron mozzanatokban 
keresi, nem mondva le az értékelésről sem, kétségkívül a leg-
magasabb igényű, és közel jár ahhoz az eddig teljesíthetetlen 
követelményhez, hogy valódi korszakmonográfiát í r junk 
megújult és differenciáltan kialakult módszereink egyesítésé-
vel, egyaránt eleget téve az egyéni műalkotás történelmi, 
esztétikai, eszmetörténeti és összehasonlító vizsgálatának. 
Révész Imre Sinai Miklósról szóló társadalomtörténeti — de 
sok mindent koncentráló — monográfiája (1959) és Horváth 
Károlynak egy korfordulót egy nagy alkotó és kortársai 
együttmozgásában, stílusaik szerint és tüzetesen feldolgozó 
nagymonográfiája (A klasszikából a romantikába; 1968, de 
részletei már 63-ban megjelentek) már ilyen jellegű művek. S 
megnyugtató tudni, hogy legalább 4—5 hasonlóan komplex 
igényű, alapos monográfia van készülőben a korszakról. 

Nos, mindezek az eredmények tették lehetővé az 1965-ben 
megjelent újabb szintézis elkészítését. Igaz, hogy ennek szin-
tetizáló teherbírását az a típusába vágó s megint csak újabb 
eredmény-sorozat kezdte el kipróbálni, melyet az összefoglaló 
magyar irodalomtörténetekben látunk. A Gondolatnál megje-
lent színvonalas magyar irodalomtörténet (1957-től már a har -
madik kiadásban) és az ugyancsak több kiadásban, sőt idegen 
nyelveken is elfogyott Kis Magyar Irodalomtörténet tartozik ide. 
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De vajon csakugyan eredmények-e ezek mind? Nemcsak a 
műszereink finomodtak-e ki? Végre is csak az a munka tekint-
hető tudományos eredménynek, amely a problémát nemcsak 
felveti, hanem meg is közelíti azt vagy meg is oldja. Elte-
kintve most attól, hogy az irodalomtudomány művelésében a 
műszer maga is eleven része az eredménynek, hiszen mint 
módszer a tárggyal való birkózásból születik meg, akár azt 
nézzük, milyen körülmények között folyt e 10 évben a kutató-
munka, akár azt tekintjük, hogy az 1955—56-ban elhangzott 
kívánalmakhoz, kritikákhoz képest mit oldott meg ez a sok és 
sokféle tanulmány, nyugodtan igennel felelhetünk. A produk-
ció tekintélyes részét az M T A Irodalomtörténeti Intézete 
gondozta nagy felelősségtudattal: a legnagyobb mértékben 
együtt dolgozott az ország legkülönbözőbb fórumain, állás-
helyein, intézeteiben dolgozó szakemberekkel. Az Irodalom-
történeti Füzetek első negyven száma közül — s e negyvenet én 
szerkesztettem — nyolc 18. századi, illetve felvilágosodás kori 
tárgyú jelent meg, egyik sem intézeti tag tollából. Az Irodalom-
történeti Könyvtár című rangos monográfiasorozatban sem inté-
zeti tagok írták a felvilágosodás koriakat, a legutóbbi kivételé-
vel. Az Itk pedig, bárki szerkesztette is, az ország minden kuta-
tóját egyaránt foglalkoztatta. Sajnos, megszüntették az Iroda-
lomtörténet című folyóiratot, a befejeződő Magyar Klasszikusok-
sorozata helyére még nem lépett egy újabb és a tudományágat 
szintén fejleszteni képes népszerű sorozat, és nemegyszer 
szóba jött az a gond is, hogy az egyetemek publikációs lehető-
sége minimálisra csökkent. (A debreceni és pesti kiadványok 
így is fontos eredményeket hoztak.) A helyzet tehát — szigo-
rúan a 18. századi és felvilágosodás kori kutatásokat tekintve — 
korántsem volt teljesen kedvező, nem volt olyan jó, amilyen 
lehetett volna. Ez kiderül, ha egy kis statisztikát csinálunk 
arról, hogy az egyes szakorgánumok mily mértékben vállalták 
fel a 18. századi s kiváltképp a felvilágosodás kori irodalom kuta-
tásának ügyét. Ez a statisztika elszomorító. A Könyvszemlében 
pl. — pedig Dezsényi Bélának, Donát Reginának, Kókay 
Györgynek, Somkuti Gabriellának és másoknak kisebb-na-
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gyobb írásai az érdeklődés meglétéről vallanak — bizony rend-
kívül kevés 18. századi témájú dolgozat jelent meg. Ha pedig a 
kifejezetten irodalomtörténeti szakfolyóiratokban, illetve a 
6o-as évek elején magára maradó ItK-ban — melyre a kiemel-
ten kezelt 20. századi kutatások periodikus-rendszeres közre-
adása is ráterhelődött nézzük át a tartalomjegyzéket, a kép 
alig lesz vigasztalóbb. 1955-től 62-ig az Irodalomtörténetben el-
vétve fordulnak elő felvilágosodás kor i témájú tanulmányok, 
az ЛК-ban pedig az évfolyamonkénti átlag 15 tanulmányból 
csak egy esik erre a korszakra. Javulás, ha ingadozva is, csak 
1963-tól látható, ennek évfolyamában 4 tanulmány foglalkozik 

a felvilágosodással a 24 közül, 64-től 67-ig az átlag megint 
visszaesik a 15-ről i - re , 67-ben azonban hat értékes dolgozat lát 
napvilágot, és 69-ben végre a 23 íves gazdag tartalmú külön-
szám. A 63-tól kezdve különösen érezhető emelkedés tehát mint 
eredmény e nem teljesen kedvező helyzetű és a privilegizált 
20. és 19. századi kutatások mellett háttérbe szorított tudomány-
területen valóságos fejlődésre mutat. D e a fejlődés, mondhat-
nánk, nem mindig jár együtt a fennálló problémák megoldásá-
val. Említettem már, hogy a műszerek finomodása tudomány-
területünkön eo ipso problémamegoldás is, mert új szempon-
tot, differenciáló megközelítést, a régibb felfogás meghaladását 
is jelenti többnyire, gyürkőzést az anyag újjáinterpretálásáért. 
D e tételesen is: több olyan probléma, mely az ismertetett 
bírálatokban puszta problémafelvetés vo l t még, a megoldódás 
útjára került. Először is az akadémiai Irodalomtörténet III. 
kötetében korszakunk méltán hordozza már a Felvilágosodás 
és a megújuló nemzeti mozgalom kettős címét, és meggyőzően 
terjeszti ki határát az 1820-as évekig, amikor is — ezt én már 
alig érzem vitathatónak — a romantika áttörése (ha nem is 
megszerveződése) megtörténik. Világos ebből, hogy az a sok 
kiadás, szövegfelfedezés, értékelő és stílustörténeti tanulmány, 
műfajtörténeti, művelődéstörténeti vagy összehasonlító jellegű 
dolgozat, melyet — mint láttuk — többségben a századforduló 
íróiról, Kisfaludyról és Berzsenyiről, Kazinczyról és Kölcsey-
ről, a szentimentalizmusról és a klasszikából a romantikába 
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átmenetről adtak ki 1955 és 64 között, explicite is választ adott 
a felvilágosodás határainak kérdésére; a felvilágosodás fogal-
mának újabb meghatározása pedig már a szintézis bevezető 
tanulmányában kiküszöbölni igyekezett a Waldapfelnél még 
némiképp leegyszerűsített alapfogalmat. A felvilágosodás össze-
függéseit visszafelé a 18. század homályosabb évtizedeivel 
azonban nem tisztáztuk kellőképp a szintézisig, ami bizonyára 
összefügg azzal is, hogy a latin nyelv jó tudása és szakszerű 
levéltári kutatás nélkül nem lehet ezt a feladatot elvégezni. Pe-
dig már a 60-as évek elején s még inkább az akadémiai Iroda-
lomtörténet körüli megbeszélések során gyakran elhangzott, 
már nemcsak kívánalom formán, hanem komoly érvek elő-
adásában is (Bán Imre, Windisch Évr. hozzászólásaira gondolok), 
mennyire nélkülözhetetlen a 18. század első felének, illetve 
latin nyelvű irodalmának a feldolgozása. Erről az 1968-i vita 
programtanulmányában magam is részletesen beszéltem. 

A felvilágosodásnak Waldapfelnél valóban problematikusán 
összeszűkített területe a nagy Irodalomtörténet III. kötetében 
elvszerűen szélesedett ki, és ez minden eddigi vállalkozásnál 
igényesebben és teljesebben tett eleget a fejlődéselvnek is. 
Említettem, Barta János dicsérte a stílustörténeti vizsgálatok új 
vívmányának alkalmazását, és serkentett azok fejlesztésére. De 
tegyük hozzá, ugyanő fedezte fel azt is, hogy a stílustörténeti 
szemlélet és az esztétikai realizmus attól eltérő felfogása 
nehezen egyezkedik az anyag birtokbavételén, mintha kedve-
zőtlenül is szorongatnák egymást. Ha van is ebben igazság, én 
úgy gondolom, hogy merő tévedés, hamisítás lett volna csak 
stílustörténeti kategóriákban próbálni meg a rendszerezést, és 
ugyanúgy kudarcra ítéltetett volna az időfölötti realizmus 
kategóriáival mérni fel stilárisan is változó irodalmi jelensége-
ket; hiszen a stílus, mint a forma, nem külsőség, nem ruhája 
csak a költészetnek, mint egy merőben iskolás erudíciójú és 
elavult klasszicista doktrína tanította. A helyes döntés éppen az 
volt, hogy a szintézisen belül ez a kettősség is növelje azt a gon-
dolati feszültséget, mely — ha nem bontja fel, rontja szét a 
viszonylagos egységet — minden értékes tudományos alkotás-
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nak sajátja. Ezért értek egyet Pándi Pál szerkesztővel, aki a 
Társaság vitáján, elismeréssel fogadva Barta János értékes kriti-
káját, hangsúlyozta, hogy „az irodalom jelenségeinek a realiz-
mus felőli megközelítése nem zárja ki sem a stiláris vizsgálatot, 
sem a stílustörténeti kategóriák hasznosítását" (ItK, 1966. 
396.). 

N e m hiszem azonban, hogy a nemzeti mozgalom értékelé-
sét illetően — becsülve s hasznosítva bár történettudományunk 
eredményeit is — a szintézis sokkal előbbre jutott volna a fenn-
álló problémák megoldásában, mint kellett volna, mint talán 
lehetett volna. Ezzel is összefügg a kötetet bíráló jeles tör-
ténésznek, Varga Jánosnak néhány, a népiesség sokkal árnyal-
tabb értékelését megkövetelő észrevétele. (Történelmi Szemle, 
1967. 144.) Kosáry Domokosnak és Vörös Károlynak pedig az 
1968-as vitán elhangzó kritikai észrevételei, melyek az 1965-ös 

:szintézisre is vonatkoztathatók, igen elgondolkoztatnak, főleg a 
nemesség és az abszolutizmus, a felvilágosult rendiség és a fel-
világosult abszolutizmus viszonylatában, ami a jövőben még 
inkább kötelezővé teszi a felvilágosodás, a népiesség, a nem-
zeti mozgalom, a stílusok szintézisét. Ahogy Varga János 
mondta a népiességről : hogy ti. inkább népiességek azok egy-
időben; úgy mondanám, hogy felvilágosodások és rendszerré, 
dominánssá válni nem tudó stílusok élnek itt és érintkeznek, 
találkoznak egymással egyidőben. Világos, hogy a jozefiniz-
musnak és a Martinovics-féle szervezkedésnek irodalom-
történeti vizsgálatát is sokkal következetesebben és tüzeteseb-
ben kellene már elindítani, mint eddig valaha is tettük; Benda 
forráskiadványa és néhány irodalomtörténeti vázlat nem pótol-
hatja felvilágosodás és forradalmi gondolat minálunk is bekövet-
kező, de nagyon szűk mértékben beálló találkozásának iroda-
lomtörténeti és esztétikai feldolgozását. 

Ha mégoly sokat adhatnak is pl. a nyelvkérdésről szóló és 
Norgalmazandó irodalomtörténeti értekezések (mint pl. 
zsémedié) a nemzeti mozgalom bázisának, célkitűzésének és 
eredményeinek dialektikus vizsgálatához, e téren szélesítendő 
ki talán a leginkább kutatásunk, és teendő fogalmilag sokkal 



igényesebbé. Majdnem ugyanezt kell mondanom az össze-
hasonlító, az európai összefüggéseket konkrétan kutató vizs-
gálatokról is, melyeknek eredményei viszonylag kevésbé 
látszanak meg az új szintézisben. Nem kell magyaráznom, hogy 
nem hatáskutatásról beszélek, hanem annak a felismerésnek a 
következményéről, hogy az áthasonítás nyomán a magyar 
felvilágosodás milyen eredeti választ adott — s nemcsak leg-
nagyobbjaival — az egyetemes európai mozgalomra. Örven-
detes, hogy a legújabb tanulmányokban — látható az ItK 
különszámából is — ez az elvszerű marxista összehasonlítás jól 
fejlődik, s egészséges hátterévé lehet annak is, hogy a 18. század 
jeles cseh, lengyel, orosz, francia, olasz, német kutatóival 
néhány éve jól eleredt kapcsolatatainkból elevenebb dialógus 
bontakozzék ki, ne csak kissé rideg, kissé protokolláris tanul-
mánykötetek szülessenek. 

Már-már a problémáknál tartok, melyeknek kimondásával 
a feltétlenül pozitív mérlegnek, ha úgy tetszik: a legújabb 
eredményeknek is vitathatóságát és gyöngeségét tárom fel, 
azt, ami persze erős ösztönzővé is változtatható, ha a felelős 
fórumok megértik a 18. századi kutatás nehéz helyzetét, és 
változtatnak egy kicsit rajta. Mondottam, hogy míg a felvilá-
gosodás fogalmának átértésében, a felvilágosodás korszaka 
határainak felfogásában, a stílustörténeti elv óvatos, de találó 
alkalmazásában, portrék esztétikai jellegű elmélyítésében, új 
anyagok felfedezésében, művelődéstörténeti összefüggések 
kimutatásában problémákat megoldó eredményeink születtek 
1955 és 65 között, a nemzeti mozgalom irodalmi vetületének 
kidolgozása és a kellőképpen elmélyült összehasonlítás nem 
fejlődött annyira; a 18. századi latinság szerepe, a felvilágosodás 
kezdeteinek kérdése még nem tisztázódott, és ami talán még 
szomorúbb, teljesen elestünk (kivéve a befejeződő Batsányi-
kiadást) a súlyos kritikai kiadásoktól. A legutóbb mondott 
három probléma — nemzeti mozgalom, összehasonlítás és 
kritikai kiadás — két kivételesen nagy írónknak, Bessenyeinek 
és Csokonainak mostoha sorsával is illusztrálható. Beszélhet-
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nék még persze más magyar felvilágosodás kori írónak feltét-
lenül szükséges feldolgozásáról is — Dugonics pl. óriási tekin-
tély és igen jelentős író volt a maga korában; igen jó volna, ha 
Szeged a jó bibliográfián túlmenően is folytatná azt a szép kez-
deményét, melynek pár évvel ezelőtt tanúja lehettem —, de 
mellőzöm példáimat, és csak Bessenyeiről teszek említést, aki-
nek a Holmija, hovatovább elvész, ha nem adjuk ki tudományos 
kiadásban a ma már csak négy-öt példányban meglevő kötet 
szövegét, elindítva ezzel Bessenyei műveinek a tervek szerint 
néhány év alatt be is fejezhető kritikai kiadását. 

A Csokonai-probléma, úgy látszik, nagyon bonyolult s 
kivált akkor, ha a tehetetlenség elnézésével, a mulasztások 
palástolásával az ügyet is, magunkat is lejáratjuk. Az 1955-ben 
folyamatban levőnek jelzett kritikai kiadásból máig sem jelent 
meg egy kötet sem. Megint bízunk abban, hogy oly ki tűnő 
szakemberek, mint Julow Viktor, Szilágyi Ferenc, Pukánszky-
né, Vargha Balázs együttműködéséből végre jövőre vagy 
jövő utánra egy-két Csokonai-kötet kikerül a nyomdából. 
De nyomasztó az, hogy Waldapfel értékes, a problémát felújító 
tanulmánya, Vargha Balázs igen biztató dolgozatai, Juhász 
Géza első írásai és kiadásai, Pándi Pál megjegyzései után (s ez 
mind az 50-es évek első felére esett) alig következett komoly, 
az anyag jelentőségével és sokféle összefüggésével számolni 
tudó irodalomtörténeti tanulmány. Azt olvasom az Új írás 
ankétjában, harminckét csakugyan fiatal írónak vallomásaiban 
(1969. aug.), hogy többüknek is egyetlen kedvelt régi magyar 
költője Csokonai. Nem biztos, hogy élő irodalomtudományunk 
tartotta volna fenn bennük Csokonai szeretetét. Julow Viktor 
szép és szerintem legjobb, legmodernebb Csokonai-összefog-
lalása az irodalomtörténeti szintézisben jelent meg, harminc-
egynéhánylapon — de kicsit később, mint Sinkó Ervin jugosz-
láviai magyar író háromszázötven lapra terjedő szuggesztív 
Csokonai-monográfiája; és ez az elkésésünk akkor is bántó, 
sőt veszélyes, ha a jugoszláviai magyar kutatók csak ritkán 
veszik tudomásul a magyarországi szakirodalomnak pl. éppen a 
felvilágosodás kutatásában elért eredményeit, és így néha a 
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magukénak tekintik azt az eredményt, melyet mi már elér-
tünk. A kollaborációt sürgetve hangsúlyozom, mily értékesek 
számunkra is a Jancsó Elemér és köre műveiből nyert — és 
mind a szövegkiadások, mind az értékelések, mind az össze-
hasonlító tanulmányok terén kiemelkedő — tanulságok. Akár-
hogy legyen is, Sinkó Ervinnek és Jancsó Elemérnek érdemei 
oly nagyok, hogy némely esetben, pl. a Csokonai-ügyben, el 
kell szégyellnünk magunkat. 

Áttekintésem végére érkezve kimondanám azt is, ami impli-
cite benne volt abban: 18. századi kutatómunkánk sem zárul-
hat be az irodalomtörténetírás valami bűvös körébe, ahhoz, 
hogy igazán éljen, állandóan eszmét kell cserélnie a nyelv- és 
történettudománnyal, de a filozófiatörténettel, a folklórral és 
a zenetörténettel is. Megtörtént-e ez az elmúlt években? A vá-
lasz alaposabb felmérést igényelne. Én úgy látom, hogy a 
történészekkel és a nyelvtudósokkal állandósult a tapasztalat-
csere, a vitatkozás; céloztam is már történészek hozzászólá-
saira, de említhetném még Balázs Éva és Várkonyi Ágnes 
nevét is; másfelől elő lehetne sorolni Benkő Loránd, Gáldi 
László, Ruzsiczky Éva, Szathmári István, Tompa József és 
mások igen értékes nyelv- és stílustörténeti eredményeit is, 
melyeknek alkalmazása nélkülözhetetlen továbbhaladásunk-
hoz. Együttműködésünk, polémiáink bizonyítják is ezt. Hogy a 
a folklórtól és a zenetörténettől, pl. Szabolcsi Bence 18. századi 
vonatkozású, remekbe szabott tanulmányaitól vett-e át annyi 
inspirációt és műveltséget irodalomtörténetírásunk, amennyit 
lehetett volna, arra sajnos inkább nemmel kell felelnem, s 
majdnem ugyanez áll Lukács György jeles^tanítványainak 
eredményeiről is. Pedig a szentimentalizmussal, Rousseau-val, 
a 18. század végének esztétikai-kritikai gondolatával foglalkozó 
magyar irodalomtörténész nem mellőzheti Heller Ágnes vagy 
Hermann István idevágó nagy tanulmányait. 

Ezt a sajnos szűk keretek közt folyó, minimális támogatás-
sal működő és neves kutatóinktól sem mindig megértett fel-
világosodás kori magyar irodalomtörténeti kutatómunkát, 
akárhogyan nézzük is, ma már a szomszédos országok ugyané 



területen dolgozó szakembereinek figyelme is kíséri, és m u n -
kánk eredményei lassan elérkeznek a cseh, lengyel, szovjet, 
francia, német, angolszász és olasz tudomány művelőivel való 
egészséges, bár még kezdetleges dialógusig. Idáig nőtt a felvi-
lágosodás kori magyar irodalomtörténet kutatása az 1950-es 
évek elejétől kezdve, amikor Turóczi Trostler József és Tolnai 
Gábor segítségével Waldapfel József lerakta a szintézis alapjait, 
és Horváth János nagy örökségének birtokában, Lukács György 
új tanítása nyomán elevenen, lendületesen elindult a marxista 
kutató, kiadó és feldolgozó munka. Vajon feléltük-e, felemész-
tettük-e magunkban Horváth János örökségének pozitívumait? 
Nem hiszem, még legutóbb is — a különszámban — láthat-
tuk, mennyi érték lappang a hagyatékban. Ugyanakkor még-
sem értek egyet Barta Jánossal, amikor Waldapfcltől a Horváth 
János-i korszak-szintézis alapelveinek folytatását kérte számon 
1955-ben.Waldapfel igenis vett át Horváthtól, de az ő nemzeti 
klasszicizmus koncepciójának előrevetítését, így a felvilágoso-
dásnak puszta előzményként való felfogását teljes joggal 
utasította el. Esztétikailag is kérdéses a nyelvi, tárgyi, ízlésbeli 
magyarság egymásutánjában felépíthető fejlődésrajz — ennek 
vitájára azonban máskor kerítünk sort. Ami viszont Lukács 
nagy életművét illeti, azzal is van polémiánk; ha mégannyira 
szeretjük is az ő szinte romantikus hevülettel kiépített és bölcs 
klasszicizmus-koncepcióját, s tanulunk is esztétikájából, újabb, 
tudományosan érvényes alkotások által szeretnénk tőle, akinek 
értékes gondolatai, inspirációja nélkülözhetetlenek számunkra, 
tovább, de előbbre jutni. 

Az újra meginduló Bessenyei-kiadás, a Csokonai-kutatások 
fellendülése, az eszméknek az egykorú nemzeti mozgalom és 
nemzetköziség kötöttségei közt tüzetesebben vizsgálandó tör-
ténete, értékelése — magasabb színvonalra emelheti a felvilá-
gosodás korának irodalomtörténetírását, az 1966 utáni jó 
kezdeményeket valódi eredményekké teheti. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K 

S Z A U D E R J Ó Z S E F V I T A I N D Í T Ó R E F E R Á T U M Á H O Z 

KABDEBÓ LÓRÁNT 

Hozzászólásomban a felvilágosodás k o r kutatásának ké t olyan 
mozzanatára szeretném felhívni a figyelmet, mely azt is b izonyí t ja , 
hogy a kor pontos ismerete, eszmeáramlatainak és alkotás-szemléleté-
nek vizsgálata mai ideológiai képünk alakulásának és poétikai tájékozódá-
sunknak is fontos kiegészítése. 

Kezdem azzal az igen fontos problémával, melynek nem lezárója, 
de a továbbkutatásra inspirálója a Kézikönyv második és ha rmadik 
kötete: és ez a nemzeti mozgalmak irodalmi tükröződésének vizsgá-
lata. Az a nemzeti történelem-szemlélet, mely a huszadik században 
már eddig is annyi okos és izgalmas gondola t érvelését mindunta lan 
különböző bozótokba hagyta eltévedni, végleges formájában a múlt 
század második felében gyökeresedett meg . De kezdetei már a 
18. század elejétől alakultak, a nemesség a maga rendi szemléletének 
támogatására mint gleccser legyalulta és gleichschaltolta a magyarság 
történetét. A valódi történelem és a 18. századtól alakuló pszeudo-
történelem tudományos szétválasztása és ennek ismeretterjesztő 
szintű, világnézetet fo rmá ló népszerűsítése várat magára. Századunk-
ban történtek híres vagy hírhedt nekifutások, melyek megkísérelték e 
szétválasztást (most külön értékelés nélkül csak utalni szeretnék 
Szekfű vagy Néme th László, Féja vagy Nemeskürty, Kodolányi , 
Veres Péter vagy Molnár Erik különböző kísérletére, u t ó b b Sőtér 

István és Lukács G y ö r g y polémiájára), de megnyugtató megoldásig 
nem jutot tak. Ösztönösen még Illyés Gyula jutott legközelebb e 
kettősség szétválasztásához, mert az ő mindké t alapindíttatása anta-
gonistája volt e nemesi nemzet-szemléletnek. (A puszták népe épp e 
nemesi tudatot teremtő 18. század ellentétes irányú terméke, Párizs 
pedig az egészséges, a történelmi haladást pontosan követő nemzet-
tudat példáját is jelentette számára. E két e lem összeszövéséből hozta 
nemrég is példáját: „ A francia »hőstelenítők« tisztán vágnak, igénye-
sen főznek; vigyázva, helyesen végzik a rangfosztást: a nép rangosí-
tásával.") 

Sürgető feladat tehát az akkor szükségszerűt leválasztani mai 
szemléletünkről, sőt az akkori különbözéseket is feltárni, szembe-
síteni a kor átlagában jelentkező konzervat ív és a legkiválóbbakban 
megfogalmazódó különböző szintű haladó nemzet-képeket. E szem-
besítő munka szép példája az ItK felvilágosodás kort e lemző kettős-
száma, mely a hazai és közép-kelet-európai utak vizsgálata mellé 
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odavetíti a fejlett polgári államok felvilágosodásának képet megrajzoló 
szakirodalmat is. 

A másik jelentős mai tanulságra éppen csak utalni szeretnék. Az 
ItK kettős száma jelzi azt a folytonosság-vállalást, melyet a 20. század 
alkotó íróinál találhatunk. Fel kell figyelnünk e folytonosság hazai 
példáira is. Meg kell keresnünk a kapcsolatokat a két háború között 
nálunk létrejött epikus vers, analizáló líra, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, 
a későbbiek közül Vas István vers-alkotásmódja és a 18. század vers-
típusai között. 

MEZEI M Á R T A : 

18. századi tör ténelmünkben és kul túr tör ténetünkben jelentős 
szerepe és sajátos helye van a köznemesi rétegnek. Szauder József 
joggal figyelmeztet az e területen végzendő kutatások szükségességére. 
Hajlamosak vol tunk ugyanis arra, h o g y — Szauder József szavaival — 
„a tábort az élcsapattal azonosítsuk", pedig e sommásan konzervatív-
nak és műveletlennek ítélt írógárda jelentős szerepet játszott a kor 
kulturális életében. Első közvetítői voltak például a 18 — 19. század 
fordulóján népszerűvé vált német szerzőknek. Endrődy János (vers-
kötete 1798-ban jelent meg) Bürger t , Richtert, B lumauer t , Meiss-
nert fordít; N a g y János (munkái 1790-ben hagyják cl a nyomdát) 
Rabener t - tehát azokat, akiket később Csokonai és Kazinczy 
kapcsol be a magyar irodalom fejlődésének áramába. E köl tők mun-
kássága feldolgozatlan, szerepük, jelentőségük a művel tség és ízlés 
alakításában még felméretlen. N e m szabad ugyanis megfeledkez-
nünk arról a tényről , hogy míg Dayka versei nem jelentek meg 
ezekben az évtizedekben, addig ezeknek a költőknek munká i t kiadták, 
néha többször is (Molnár Borbála versei pl. 1794 és 1804 között 
öt kiadást értek meg!) , tehát hatással lehettek a korabeli műveltség 
alakulására. 

Szerepük a hazai hagyományok közvetítésében is alighanem je-
lentősebb, mint eddig hittük. Egy példa : Balassi szerelmes versei ekkor 
még Erdélyben lappanganak, legtöbb a Vásárhelyi Daloskönyvben. 
így valószínűleg n e m véletlen, h o g y a „mesterkedő" köl tők közül 
Gyöngyösi János kolozsvári prédikátor versei között találunk Balassi 
köteményeivel összhangzó alkotásokat. Pl. Balassi: Az Dobó Jakab ellen 
írott ének : „Bezzeg nagy bolondság vol t az balgatakban, Cupidót ki 
írta gyermekábrázatban . . . Vaknak n e m mondhatja őt senki igazán, 
Aki megkóstolta mérges nyilát magán . . . — Gyöngyösi János : Szemes 
Szeretet c. verséből: Hazudot t ! — mardosó Zoilusi nyelve, Epével 
volt hamis festékre színlelve, Ki a szeretet bosszantván felette Vak-
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merőn mondani vaknak merészlette . . ." Balassi után t u d t o m m a l 
Gyöngyösi János írt „ekhós-verset": Balassi: Dialógus, kiben uton 
járván a versszerző beszél Ekhoval ; — Gyöngyösi János : Kemény Farkas 
és Komis Mária menyegzőjére — szintén kétszótagos „ekhozással", 
éppúgy, mint Balassinál. 

Jelentős szerepük volt népi hagyományaink közvetítésében, nemzet i 
versformáink megőrzésében s néha, továbbképzésében is. — M i n d e n -
képpen hasznos feladat lenne a 18. századi i rodalom e „második réte-
gének" feltérképezése, akár egyetemi szakdolgozatok, disszertációk, 
akár az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatában készülő k is -monográ-
fiák kereteiben. 

M A R T I N K Ó A N D R Á S : 

Jóleső érzéssel hallottam, hogy Szauder József korszakunk irodal-
máról beszélve, ilyen megjelölésekkel élt: felvilágosodás/eori, 18. szá-
zadi irodalom. Ez az i rodalom ugyanis két olyan irodalmi korszak 
közé esik, melyet művészettörténeti vagy stílustörténeti terminussal 
szoktunk jelölni: az egyiket barokknak, a másikat romant ikának 
nevezve. A közbeeső irodalmi korszak, irány, áramlat számára nincs 
ilyen kategória, s valóban nem lehet mást tenni, mint t u d o m á n y -
történeti, eszmetörténeti megjelöléssel élve Szauder példáját követni , 
ami egyébként megfelel a nemzetközi terminológiai gyakorlatnak 
is. — N e m volna azonban helyes a felvilágosodást egy olyan művészet-
formáló elvnek tekinteni, melyből a korszak minden i rodalmi (mű-
vészi) jelenségét meg lehet magyarázni. E g y korszak, melyet el-
nevezünk a felvilágosodás korszakának, önmagában elbírja a művészi 
ellentmondásokat, azaz ellentmondás nélkül élhet benne egymás 
mellett, egy idő!»en bármely, egymást szinte kizáró irányzat, á ram-
lat, stílus is (klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, feudális és 
plebejus népiesség stb.), régi és új vagy megbomló régi és születő 
új . Ha ellenben e részmozzanatok valamelyikét választjuk ki korszak-
jelölő terminusnak, egész sereg jelenséget kirekesztünk a korszak 
komplex képéből, vagy pedig e jelenségek feloldhatatlan ellent-
mondásként jelentkeznek. 

Egy másik kérdés: Szauder József némi melankóliával szólt arról, 
hogy ezt a korszakot az i roda lomtudomány sokáig elhanyagolta, 
jórészt ma is elhanyagolja, noha vannak dicséretes eredmények is. 
N e m szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a felszabadulás után 
a magyar i rodalomtörténet előtt rendkívül nagy feladat állt — meg-
fogyatkozott számú szakemberrel; fontossági sorrendet kellett tehát 
felállítani a kutatásokban. A régebbi korszakok nagyjainak újszerű, 
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igazibb értékelése, a reformkornak és 1848 — 49-nek alapos feltárása, 
legfőképpen pedig a nagyon hiányos szemlélettel megközelített 
20. század kérdései (Ady, a Nyugat, József Attila, R a d n ó t i , a „népi" 
írók, a szocialista i rodalom stb.) lettek — joggal — az első számú 
feladatok. Mellettük még a Bessenyei-, a Batsányi- v a g y a Fazekas-
kutatás is másodrendű kérdés volt. Csokonai elhanyagolása azonban 
semmivel sem men the tő „bűn" . 

Végül: leginkább hiányzik a felvilágosodás kori i roda lom kutatásá-
ból egyrészt az, amirő l Szauder József is szólt: bekapcsolása a múltba, 
— és még inkább összekapcsolása a jövővel . Igaz, két k i tűnő kötet 
(Horváth Károlyé és Szauder Józsefé) valójában szintén az átmenetet 
vizsgálja, a jövővel való összekapcsolásnak azonban m é g intenzíveb-
ben kell folynia. A magyar felvilágosodás kori i roda lom ugyanis az 
európai egykorú i rodalomnak már a bomlási folyamatába (nem /el-
bomlási, megbomlási folyamatába) kapcsolódik bele. Számtalan olyan 
csíra erjed, sarjad benne, ami kevésbé a 18.századra, sokkal inkábba 
romantikára jellemző. Ha sokan (köztük Szauder József is) viszolyog-
nak is a preromantika terminustól, én változatlanul úgy vélem, hogy a 
„preromant ikus" jegyek feltárása, továbbfejlődésének n y o m o n kö-
vetése több erőfeszítést érdemelne, min t amennyit eddig e kérdésre 
fordí tot tunk. 

W É B E R A N T A L : 

A felvilágosodás korának kutatását elősegíti az a körü lmeny , hogy 
a stílus- és eszmetörténeti vizsgálódások egész Európában fellendülő-
ben vannak. így sok vonatkozásban valóban új képet lehet adni e 
korszakról. Ahhoz azonban, hogy jó i rányban haladjunk tovább, tisz-
táznunk kell saját hagyományainkhoz való viszonyunkat, mindenek-
előtt az ötvenes években végzett, a polgári irodalomtörténetírást 
kritikailag átértékelő tevékenységet, amely Waldapfel József kezde-
ményezése nyomán bontakozott ki. Ú g y vélem, hogy a szükséges 
korrekciók elvégzésekor mindig szem előtt kell t a r tanunk e törté-
nelmi szükségszerűséget kifejező s egyúttal a sajátos történelmi-kul-
turális viszonyoktól meghatározott fejlődési szakasz érvényes tanul-
ságait. 

Bizonyos tör ténelmi analógiák az erkölcs és a magatartás oly 
jellegzetes felvilágosodás kori tematikáját újból aktuálissá teszik, ám 
tudomásul kell v e n n ü n k ennek a kedvező és te rmékenyí tő hatású 
érdeklődésnek az átmenet i jellegét csakúgy, mint azt az alig tagadható 
tényt, hogy a felvilágosodás irodalma elsősorban nem esztétikai minő-
ségeivel hat. A magyar irodalom e korszakában, a nyelvművelés és 
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az új műfa jok adaptációjának, a korlátozott mérvű eredetiségnek 
körülményei között ez nem is lehet másként, noha a stílusok és i rány-
zatok keletkezése, az európai i rodalommal és gondolkodással k o n -
taktust te remtő nemzeti i rodalom kialakulása így is rendkívül tanul -
ságos, érdekes és izgalmas tudományos probléma. 

Természetes, hogy a korszak alaposabb ismerete feltételezi a t o -
vábbi adatfeltárást és új összefüggések keresését. Az e területen vá r -
ható eredmények a kor művelődési viszonyaira, a különböző ízlés-
rétegekre is fényt vethetnek, s ezért nemcsak szorosan i rodalomtör té-
neti, hanem művelődéstörténeti szempontból is tanulságosak lehet-
nek. Ha teljesebb képet adunk a korról, akkor kétségtelenül előbukkan 
a homályból az avult nemesi irodalom tömbje min t népszerű olvas-
mányanyagot kínáló ízlésformáló tényező. Az archaikusabb színe-
zetű, patriarkális-népies ízlésrétegek, rejtett i rodalmi áramlások felé 
nyilván innen vezet az út, s ezért e teliesebb kép megrajzolása mellőz-
hetetlen. Á m óvakodnunk kell attól, hogy a tudományos buzga lom 
e jórészt feledésbe merült olvasmányanyag újra felfedezésének ö r -
vendjen, felelevenítve azt, amit az idő, véleményem szerint méltán, 
megrostált. A fő módszertani probléma a kor irodalmi fejlődésének, 
valóságos, jövendőbe ágazó erővonalainak pciitos megállapítása, 
amelyek mentén az irodalmi-művelődési anyag nem számszerű, ha-
nem fontossági rendben elhelyezhető. 

Szauder József előadása ilyen és ehhez hasonló gondolatokat éb-
reszt, az elvégzendő munka pedig sokunk energiáját, türelmét igényli, 
hogy a beszámolóban vázolt inspiráló feladatoknak megfelelhes-
sünk. 

B A R Ó T I D E Z S Ő : 

Legelőbb azt a kívánságát fejezte ki, hogy az Irodalomtörténeti 
Társaság vitaüléseinek előadását vagy legalább kivonatát a m e g -
hívottak előzetesen kapják m e g : egy ilyen megoldás bizonyára élén-
kebbé tenné a vitákat. 

Felszólalásának első részében arról beszélt, hogy a felvilágosodás 
előzményeiről vallott felfogása lényegében véve nem változott a 
Waldapfel József könyvéről írt kritikája óta. Akkor kevesellte, h o g y a 
felvilágosodás előzményeiről alig esett szó, most pedig indokola t -
lannak tartja a magyar felvilágosodás kezdeteinek az 1730-as évekig 
való kiterjesztésé; a korai kartéziánus megnyilatkozásokat és a h a g y o -
mányos vallásos érzés válságának egyes tüneteit véleménye szerint 
ínég nem lehet korai felvilágosodásnak nevezni: mind a kettő csak 
vékony erecske a magyar 18. század szellemi térképén. 
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A továbbiakban arról szólt, hogy bár az 1950-es években Engelsnek 
a felvilágosodásról írt szavait sok máshoz hasonlóan egyoldalúan 
értelmezték, mégis helytelen volna, ha a felvilágosodás fogalmát el-
szakítanánk a francia forradalomtól . Arra nyilván senki sem gondol, 
hogy azok, akik a Bastille-t megostromolták, feltétlenül ismerték 
Voltaire-t vagy Rousseaut, de valamiképp mégis a felvilágosodás 
korának gyermekei voltak. A maga részéről ma sem érzi indokolat-
lannak azt a klasszikus felfogást, amely a felvilágosodást a polgári 
forradalmak egyik jelentős előkészítőjének tekinti. Ezt a tételt konzer-
vatív hangsúllyal már Taine hangsúlyozta, Morne t pedig a címével is 
jellemző kötetében (Les origines intellectuelles de la Révolution) részlete-
sen bizonyította. Mornet felfogását, és lényegében véve a Waldapfelét is 
véleménye szerint azonban f inomítani és szélesíteni kell. Az i rodalom-
történet számára különösen fontos, hogy a felvilágosodásban ne csak 
a racionalista és materialista jellegű filozófiai rendszerek vagy politikai 
eszmék szövevényét lássuk, hanem a művészetekben, akár a képző-
művészetben (Chardin) vagy a zenében (Mozart) is megjelenő és a 
gyakorlati életben is ható érzelmi, látásmódbeli, akarati megnyilat-
kozásokat is. 

A múl tban talán egyoldalúan hangsúlyoztuk a felvilágosodás filo-
zófiai és politikai vonatkozásait, félő, hogy most ezek esetleg háttérbe 
szorulnak, pedig a felvilágosodás kutatása nálunk is, másutt is minden-
képp fontos feladat, hiszen még ma is számos olyan helytelen nézet 
él a köztudatban, ami ellen már a magyar felvilágosodás írói harcolni 
kezdtek. A magyar felvilágosodás korát különben nemcsak a nemes-
ség életében bekövetkezett változások felől kell megközelí tenünk, 
arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy (némi előzmények után) 
ekkor születik meg a világi magyar értelmiség. 

Ennek az ú j értelmiségi rétegnek nagy szerepe van a felvilágosodás 
diffúziójában, megjegyezve, hogy az utóbbi kutatása terén magyar 
vonatkozásban is, nemzetközi vonatkozásban is sokat kellene még 
tennünk. Szauder József értékes előadása véleménye szerint nagy 
mértékben elősegíti a további feladatok felismerését, jó képet adott 
az eddigi munkáró l . A magyar felvilágosodás problémakörének 
több elvi kérdéséről azonban még tovább kell v i ta tkoznunk. 

PÁNDI PÁL: 

Jó mérleget adott Szauder József előadása. Az ilyen mérlegkészítés 
elkerülhetetlen akkor, amikor egy kutatási ág új, nagy nekilendüléssel 
új eredmények felmutatására törekszik. Ez nélkülözhetetlen a szakma 
legpraktikusabb érdekei miatt is, és az sem rossz, ha egy ilyen mérleg-



A Társaság munkájából 441 

készítéssel nemcsak a szűkebb műhe ly munkatársai ismerkednek meg, 
hanem szélesebb körben a szakma művelői is. Jóleső érzés számomra 
az a szakszerű megbecsülés, amelyben Waldapfel József monográfiáját 
részesítette az előadó. Szakszerű megbecsülésen é r tem a szellemi 
viszonynak azt a megnyilvánulását, amely az elismerést, a vitát és a 
fenntartást szakmai és emberi hitelességű egységbe tudja foglalni. 

Egyetértek Szauder Józseffel abban, hogy túl a kor általános kuta-
tási feladatain, van egy-két nyugtalaní tó mulasztása a magyar iroda-
lomtörténetírásnak ezen a téren. Vitathatatlan, hogy a Csokonai-
ügyben sürgetnek a teendők, és vitathatatlan az is, hogy a Bessenyei-
m ű kiadása terén — azt mondha tnám — még Vajthó gimnazistáitól is 
e lmaradtunk. Esetleg nem ívszámban, de szenvedélyben és lendület-
ben. Egyszer érdemes lenne megvizsgálni, hogy milyen motorok haj-
tották annak idején Vajthó tanár urat és gimnazistáit, hogy az ország 
szellemi képén n y o m o t hagyó energiával egyre-másra adták ki, szer-
kesztették sajtó alá Bessenyei jószerint ismeretlen munkái t . 

Egyetértek Szauder Józsefnek általában a harmadik kötetről m o n -
dott szavaival, bírálatával is. N e m akarok itt belebocsátkozni a stílus-
történet, korstílus kategóriáinak kérdéskörébe. Azzal a szemléleti-
módszertani eljárással, amely a stílustörténetet privilegizálja, a kor -
stílust abszolutizálja, én sem tudok egyetérteni. 

Vajthó László nevét említet tem, s hadd álljak m e g itt egy pilla-
natra, egy-két szót szólva a mi felszabadulás-utáni felvilágosodás-
szemléletünk előzményeiről, felvilágosodás-képünk alakulásáról. A 
Horthy- időkben Magyarországon az értelmiségnek egy nagyon jól 
kvalifikált, viszonylag szűk körű garnitúrája úgy tekintett a felvilágo-
sodás korára, m i n t a szellemi nagyságnak, az emberségnek, a szín-
vonalnak és a haladásnak remek egységére. Meg kell mondani , hogy 
ebben — főleg a fasizmus előrenyomulásának idején — egyek voltak 
az európai értelmiség legjobbjaival. A fasizmussal szembeni szellemi 
barikádépítésnek egyik jellemző vonulata a felvilágosodás favo-
rizálása volt. Érdemes lenne ebből a szempontból tanulmányt íratni 
egyszer pl. Halász Gábornak, Karinthy Frigyesnek felvilágosodás-
szemléletéről, vagy pl. a Nyugat felvilágosodás-képéről. S ha már itt 
tartunk, hadd jegyezzem meg azt is, hogy ez a szellemi barikádépí-
tés az intellektuális életen belül egy ellenbarikáddal szemben zaj-
lott, ti. volt itt egy szellemi múltidézés és nem is alacsony szinten, 
amely a 19. század második feléből eredeztette gondolatait , eszmé-
nyeit, amely a Kemény Zs igmond- i koncepcióhoz nyúl t vissza, azt 
építette át a 20. századba. Ez az utóbbi szellemi építkezés nem volt 
alkalmas arra, h o g y igazi erőd legyen a fasizmussal szemben. 

Tehát létezett egy viszonylag szűk réteg, amely a felvilágosodáshoz 
nyúlt vissza — viszonylag szűk réteg, sajnos —, s volt egy helyzeténél 
ogva h a t é k o n y a b b réteg, amely a 19. század második feléhez nyúlt 

14 Irodalomtörténe 
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vissza. E két tendencia képviselői között közvetve, közvetlenül igen 
élénk szellemi csatározások folytak. Közvetlenül a felszabadulás 
után a marxista történet- és irodalomtörténetírás érdemileg sem a 
felvilágosodáshoz, sem a 19. század második feléhez nem nyúlt vissza, 
hanem a re formkorhoz és 1848-hoz. Itt már több felszólaló is eml í -
tette, h o g y megvolt ennek a maga konkrét történelmi oka, de m e g 
kell mondan i azt, hogy tör tént mulasztás is. N e m lehet minden el-
követet t hibát, vagy hiányosságot valamiféle objektív történelmi 
okkal megmagyarázni . N e m az volt a hiba, h o g y Révai a r e fo rmkor t 
és 1848-at állította a f igyelem homlokterébe, 1848-nak az értékelése 
kulcskérdés volt a továbbhaladás szempontjából . Alapvető kérdés 
volt ez. D e hiba volt az, hogy elhanyagoltuk a felvilágosodást. N e m 
kisebb hiba volt — pedig Lukács György az Irodalomtörténeti 
Társaság alakuló ülésén mondot t beszédében nagy nyomatékkal 
f igyelmeztetet t erre —, hogy nem foglalkoztunk kellő időben a 
19. század második felének szellemi hagyatékával, amely nagyon 
bonyolul tan , elvegyülve a 20. századi szellemi élet motívumaival élt 
tovább, hatot t tovább. Azok a problémák, amelyek itt pl. nemze t -
szemlélet, nemzeti önismeret, nemzetértelmezés kapcsán kü lönböző 
vitákon a közelmúltban felmerültek, java részükben a 19. század 
második felébe nyúlnak vissza. Amikor elmulasztottuk e „ h a g y o -
m á n y " kellő időben és kellő súllyal való kritikáját, elmulasztottuk a 
felvilágosodás szellemi hagyományainak kellő mélységű feltárását is. 
E két mulasztást mindmáig csak részben póto l tuk , s éppen ezért fontos 
Szauder József munkára serkentő előadása. 

A második kérdés, ami kapcsolódik ehhez, a következő : 
Azt hiszem joggal és helyesen vetették fel többen is, hogy egy idő-

ben kisebb figyelem vette körül a felvilágosodás korának nemzet i 
törekvéseit és azok irodalmi tükröződését, min t amit azok megérde-
melnek. Létezik egy olyan értelmezése ennek a korszaknak, mely 
szerint fejlődésünk drámája vagy tragédiája, hogy az egyik oldalon 
kialakult egy intenzív aufklärista ideológiai-irodalmi vonulat , de 
abban kevés a fogékonyság — hogy ezt a kifejezést használjam — a 
nemzeti függetlenség, nemzettéválás kérdése i ránt ; a másik oldalon 
pedig él az intenzív nemzeti törekvés, ott viszont kevés a fogékonyság 
a felvilágosodás iránt. Sőt : gyakori a konzervat ív magatartás. Azt 
hiszem, f inomítanunk kell ezt a megállapítást, ezzel a sémával aligha 
tudunk tovább jutni. Ha mi nemzeti tör téne lmünk adottságai köve t -
keztében is a nemzettéválás folyamatában és a nemzeti lét vajúdásai 
közepette a nemzeti mivol tot állandóan az idegennel, az e lnyomóval 
szemben tet tük hangsúlyossá, a másoktól megkülönbözte tő m o t í v u -
mokat emel tük ki'szükségszerűen, akkor fel kell vetnünk a kérdést : 
vajon ugyanakkor szemléletileg és módszertanilag nem hanyagoljuk-e 
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el ennek a nemzettéválásnak azt a motívumrendszerét , amely 
a belső építés, a belső emelkedés erejével járul hozzá a nemzet i lét 
kiformálásához, a nemzet nagykorúsodásához? Nemzetinek f o g a d u n k 
el mindent , ami — teszem — Béccsel szemben magyar. De miér t nem 
jellegzetesen nemzeti az, ami a belső építéssel, az ország belső rendje 
alakításával, a belső szellemi és anyagi kul túra formálásával fonód ik 
egybe az irodalomban és nemcsak az i rodalomban?! Ez miér t nem 
jellegzetesen nemzeti? Miér t nem jellegzetesen nemzeti a Tisza- és 
Duna-szabályozási tervek pátosza? Miért n e m nemzeti a városiasodás 
tendenciája? Miért nem nemzeti a társadalmi elmaradottság elleni 
anyagi, szellemi, irodalmi harcnak ezer ága? Miér t csak azt f ogad juk 
el nemzetinek, ami a Lajtán túllal fordult szembe? Ha szakítunk a 
nemzeti kritérium szűkös, de nem is csak szűkös, hanem helytelen, 
csonkolt értelmezésével, és egy tágabb és helyes értelmezést val lunk, 
akkor azonnal világossá válik: nem igaz az, h o g y valamiféle nemzet i 
közömbösség jellemzi a magyar aufklärizmiist, hiszen Csokonai vagy 
nála sokkal politikusabban Batsányi vagy a jozefinista magya rok 
a maguk módján ugyancsak emelték belülről a nemzeti tuda to t . 

A nemzettéválás, a társadalom nemzetté alakulása — ismeretes — 
a tőkés termelés kialakulásával és fejlődésével jön létre, fokozatosan 
felszámolva a feudális anarchiát. Az ország területe gazdaságilag 
összefüggő egységet kezd alkotni, a helyi piacok kezdenek egységes 
nemzeti piaccá alakulni. E t tő l a klasszikus sémától természetesen 
többé-kevésbé úgyszólván minden egyes nemzettéválás eltér vala-
melyest. Eltér, elég markánsan, a kelet-európai s benne a magya r 
nemzettéválás is. Ez utóbbi egyrészt a nem-önál ló állami lét kö rü l -
ményei közöt t zajlik le, másrészt a tőkés termelés rendkívül kezdet -
leges, a nyugati államoktól elmaradott szintjén. Ilyen okok és fel-
tételek következményeként a nemzettéválásnak nemcsak a gazdasági 
alapja, hanem erre épülő ideológiája is sajátos vonásokat mu ta t 
fel. A hosszú honvédő küzdelmekben (török, osztrák), a megcsorbí-
tott függetlenség viszonyai közöt t már jelentkeztek a nemzeti tuda t 
előzményei, csíraformái: a közös veszélyeztetettség kifejezői. Ez a 
:síraforma később kibontakozva és megerősödve a magyar nemze t -
tudat jel lemző mot ívumává lett. (Más kérdés, hogy e m o t í v u m 
történetisége, történelmi meghatározottsága korántsem vésődött olyan 
mélyen a köztudatba, mint maga a mot ívum.) Ehhez hozzá kell 
:ennünk azt a másik tényt , hogy a belső gazdasági fejletlenség 
miatt, a polgári funkciót ellátó középnemesi ré teg osztálykötöttségei 
miatt nálunk viszonylag halványan, illetve n e m teljes kifejletben 
elentkezett a nemzettéválásnak a polgárosulással összefüggő ideológi-
íja, azaz a polgárosulás mint nemzettéválás. (Szükségtelen itt részletezni, 
íogy e tekintetben a r e fo rmkor lényeges előrelépést is jelent a 18. szá-
ladhoz képest.) A régihez min t jellegzetesen magyarhoz való o d a -

14* 
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fordulás sokak szemében „nemzet ibb" tett volt, min t a valóságos 
nemzettéválást elősegítő tíy'-nak a pártolása. E lmondha t juk , hogy a 
felvilágosodás korában némely szellemi jelenségek nemzet i frazeoló-
giával is a nemzettéválás tényleges érdekei ellen hatot tak, más jelen-
ségek pedig e frazeológia nélkül egyengették a felemelkedés útját. 

Ismeretes, hogy Kazinczyt sokáig a németes irányhoz sorolták, ma-
gyartalannak m o n d t á k , kozmopoli tának, aki maga k ö r ü l síkságot 
teremtett . Petőfi, aki autentikus magyar ügyekben, azt vallotta, hogy 
Kazinczy „fél századig — Tartá vállán, mint Atlasz az eget, — A 
nemzetiségnek ü g y é t . " Petőfi számára Kazinczy teljes ér tékű nemzet-
fenntartó volt. Pe tőf i számára nem vol t probléma az, h o g y Kazinczy 
„kozmopol i ta" . Miért? Azért, mert Petőfi még tör ténelmien látta a 
Kazinczy-művet, történelmi összefüggések között érzékelte és minő-
sítette. Vajon n e m a 19. század második felében kezdtünk-e rohamo-
san lesiklani a reális történelmi minősítés vágányáról ezeknek a kér-
déseknek a megítélésében? Lehetne egy ellenkező tendenciát is bizo-
nyítani, azt, h o g y pl. a magyar i rodalom konzervatívnak vagy ha-
gyományőrzőnek nevezett gárdája hogy reagált műve iben a felvilá-
gosodásra, a valóságra olyan esetekben akár, a m i k o r szavakban 
elítélte az aufklärizmust ? Hogy magatartásában vagy a védekezésnek 
a gesztusaiban mikén t idomult maga is az új helyzethez? Tehát egy 
bonyolultabb fejlődési szakaszról van, úgy hiszem, itt szó, amelyben 
a különféle tendenciák sokféleképpen átjárták, átszínezték egymást. 

Végül még egy kérdést érintenék. A felvilágosodás korában ha-
tot t nálunk a francia felvilágosodás. Nagyon jól tud juk , hogy hatott 
a német felvilágosodás is, noha a cenzúra egy időben rendkívül szorgal-
masan „védte" a magyar szellemet a felvilágosodás kü lönböző áram-
lataitól. Vajon elegendő-e, ha mi a felvilágosodás korában (és más 
korszakokban) különféle nyugati eszmeáramlatok egyszerű lecsapó-
dásának tekint jük a magyar szellemi életet, benne a magya r irodalmat. 
Az-e az eszmemozgás mechanizmusa, hogy a Lajtán tú l ró l megkapjuk 
az eszméket, ki így, ki úgy, ki ennyit , ki annyit vesz át belőlük. Ez a 
típusú szemlélet a forrástúlértékeléshez vezet, a genezis túlbecsülésé-
hez. Az i rodalom szakemberei művekkel , alkotásokkal foglalkoznak, 
amelyekben az esztétikai érték a döntő , ez a kutatás tárgya első-
sorban, s innen, ebből kiindulva válhat fontossá a genezis. Egy nagy 
torzulás kezdeményezői lennénk, ha nem az eredményből , az esztéti-
kumból , az ér tékből kiindulva vizsgálnánk ezeket a hatásmecha-
nizmusokat. Ehhez tartozik természetesen az is, hogy a legjelentőseb-
beknél, legj óbbaknál már eddig is rámutatott erre a kutatás, a fel-
világosodás kora után is. E példák arról győznek meg , hogy nein 
mechanikus átvétel történik, hanem — a legjobbaknál — átvétel és 
átalakítás. N e m tudok itt a részkérdésekbe belebocsátkozni, de pl. az 
a tény, hogy a francia felvilágosodás arisztokratikus ága nálunk 
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Magyarországon összetalálkozik egy eleven paraszti problematikával, 
a találkozás puszta tényén tú lmutató művészi képződményekben 
tükröződik, oldódik fel, s jelent ezáltal új színt az i rodalomban. A 
kombináció a művészi alkotás közegében, pl. a Dorottyában vagy 
más jelentős Csokonai művekben új formációkat hoz létre, amelyek 
eszmei képlete már n e m azonos a forrás képletével. 

Elnézésüket kérem, hogy ily sokáig igénybe vettem idejüket. 

„ . . . A Z ÚJ FALAK T Ö V É B E N FELHANGZIK MAJD 
S Z A V A M " . * 

A huszonöt esztendővel ezelőtt meggyilkolt költő halhatatlanná 
lett; a század egyik legnagyobbjává. Ú g y történt, ahogy hitte: „A 
világ újra é p ü l . . . az új falak tövében felhangzik m a j d szavam." 
Személyes üggyé lett a halála, példává az élete és a költészete: a teljes 
emberség és igaz költészet példájává. Az embertelenség idején az 
emberség példáját adta: az erkölcs és szépség harmóniáját . Olyan kor-
ban, mikor oly sokan törekedtek az emberség elvesztésére. 

Nehéz, nagyon nehéz időt kapott a sorstól. Szabadságra vágyott — 
s őrök kísérték útjain. „Virágszülőként" kezdte — s „fegyverek közt 
nevelték — gyilkosok". Oly korban élt — megírja ezt is — „mikor 
az ember úgy elaljasult, hogy önként , kéjjel ölt, nemcsak parancsra...". 
Tömegsírok nőttek körüle; mindbe barátja, rokona hullott , s ő is 
úgy járt, halálraítéltként. De a kerge világ közepén, ágyúdöre j közt, 
üszkösödő romok , durva falak közt úgy élt és írt, min t a tölgy — 
övé a kép — amely tudja, hogy holnap kivágják — rajta fehérlik már 
a kereszt — de azért addig is új levelet hajt. Úgy élt és dolgozott a 
halál közvetlen közelében, mintha ö rök életre lett volna biztosítva. 
S tört eszménye, a humanitás és klasszicitás felé. 

Úgy élt, ahogy a költőtől versben kívánta: tisztán, min t a széljárta 
havasok lakói és bűntelen. ,,S oly keményen is, min t a sok sebtől 
vérző nagy farkasok." 

Nagy fájdalmakat hordozott . Nemcsak a magáét, n e m is csak a 
népéét; az egész emberi világét. García Lorca halott , József Attila 
nemet intett, Bálint György eltűnt, s az eltűnt drága barátokat sorra 
takarta be Hispánia, Flandria és Ukra jna földje. Sanghai, Guernica 
is oly közel volt szívéhez, mint kedvese rettegő keze. Megírja Vas; 
István, a testvéri barát : „a proletár nemzetköziség tudata olyan erős: 

* A budapesti Radnóti Miklós utca 45. sz. ház falán elhelyezett dombormű* 
(Schaár Erzsébet alkotása) avatásán mondott emlékbeszéd szövege (1969. nçv. 24.). 
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volt benne, hogy érzékenységét is nemzetközivé tette." S az idillt, 
a szépet, amit kiküzdött egyéni életében, az elnyomottak közös 
kincsévé akarta tenni. 

Ember az embertelenségben — énekelte Ady az első világháború 
hullahegyei alatt. Radnó t i Miklós is az emberség énekeit írta ; a fasiz-
mus mindennél rettenetesebb tébolya ellenében. Ady a halottak élén 
menetelt, az őrzőket intve, az Ember Szépbe-szőtt hitére figyelmez-
tetőn, Radnóti Miklós a holtak között ballagott, hallgatag. S innen 
szólt, felmagasodva, a halál, az embertelenség ellen. Az élet és az 
emberség védelmében. Még Adynál is nehezebb körülmények kö-
zött . Akkor, mikor a régi szabadság angyala már „a sárga sárba fa-
gyot tan, alélt gyökerek közt" feküdt. Aléltan. 

Költészete — barátai, jó ismerősei, Tolnai Gábor, Ortutay Gyula 
és mások már megírták — a halála előtti esztendőkben emelkedett a 
legmagasabbra, s haj tot t a világirodalomban is páratlan szépségű 
virágokat. Üldözötten, kitagadottan vagy éppen fogolyként, férgek 
között , „vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron," írta remekeit, 
melyekben a fasizmus korának minden rémülete s a művészet minden 
derűje él, s amelyben Apollinaire és Berzsenyi öröksége egyszerre 
érvényesül. A halálhoz közeledve énekli meg legteljesebben szerelme 
„rejtett csillagrendszerét", s írja meg — magyarként számkivetve — 
a magyarsághoz való tartozás egyik legnagyobb vallomását. S a 
lélek, a szabadság, az emberség és a személyes helytállás annyi nagy 
énekét. A koron, amely annyi személyiséget összetört, Radnóti 
Miklós legendásan szép emberi és költői győzelmet aratott. Újra 
építette önmagát, tudatát és költészetét. Költőileg megtartott mindent, 
amit el akartak tőle venni: az emberséget s a magyarságot. Még a 
halál felett is győzött: bensejében teljesen szabad ember lett, aki már 
„egy messze fénylő szabad jövő felé t ö r " ; — tűnődő alázattal. A 
béke, amit ő idézett: az értelmes és szabad emberi élet eljövetelének 
látomása. Személyes sorsát elvégeztetettnek tudhatta, a végkifejlet 
felől bizonyos volt. A halál tövében fogant verseinek innen is a fel-
séges nyugalma. 

Felmérhetetlenül nagy cselekedet volt a Radnóti Miklósé. Mint 
Sőtér István írja : „Megmenteni, újból megtalálni az embert, akár tragi-
kus és megalázó, akár paradicsomi gondtalan viszonyok közt : ez az 
egyedüli méltó költői vállalkozás. És ennek példájáért talán minden 
népek költőinek érdemes" a fasizmus által embertelenül meggyilkolt 
magyar költőhöz fordulni. 

Őrizze, s hirdesse ez az utca s ez az emléktábla is Radnóti Miklós 
. emberi és költői nagyságát. S ifjúsága társaiét is, az elpusztítottakét, 

az élvemaradottakét, mindazokét, akik a téboly ellen küzdöttek. 
Számkivetve is magyarként, s a Széphez, az Igazhoz s az Emberséghez 
való hűség példáját adták. C Z I N E M I H Á L Y 


