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KÁRMÁN JÓZSEF 
IRODALOMSZEMLÉLETE 

Kármán József nem írt önálló esztétikai értekezéseket; 
irodalomszemléleti kérdésekkel először az Uránia bevezető-
jében, majd A nemzet csinosodása című tanulmányában, mű-
velődéspolitikai koncepciójának kifejtése során foglalkozott. 
A magyar művelődés hátra maradottságának okait, s a lehet-
séges kiutakat kutatva jutott el annak a kérdésnek a fölve-
téséig, hogy a költészetnek milyen szerepe lehet a tudomá-
nyok terjesztésében, ill. milyen költészet a legalkalmasabb 
a tudományközvetítő szerepre. Eljárása, alapjait tekintve, a 
XVIII. század végén egyáltalán nem mondható kivételesnek. 
A korabeli magyar irodalomszemlélet ugyanis alapvetően 
hasznosságelvű volt; az egykori szerzőket többnyire jobban 
érdekelték a költészet hasznai, mint a költészet maga. Akár-
hol lapozzunk is bele a forrásokba, állandóan a költészet 
gyönyörködtetve tanító jellegét más és más szavakkal körül-
járó, de végső soron minden esetben a horatiusi „utile et 
dulce" közhelyére visszavezethető fejtegetésekre bukkanunk.1 

A szépirodalom szerepét és célját a tudásanyag közvetítésé-
ben látó felfogás azért terjedhetett el olyan széles körökben a 
felvilágosodás századában, mivel megoldani látszott azt a 
kor gondolkodóit súlyos dilemmák elé állító problémát, 
hogy az elvont tudásanyagot miként lehet elérhetővé tenni 
a kevésbé felkészült tömegek számára. Valójában persze csak 
látszatmegoldás volt ez. A nagyközönség megnyerésére kez-

1 Mátyási József verseinek folytatása. Vác 1798. 381.; Nagy János: 
Udvari Káté. Győr 1790. (bevezető); Huszti András: Ó és Ujj Dácia. 
Bécs 1791. (bevezető); Mándi Sámuel: Szivet sebhető Római Mesék-
ben tett próba. Pozsony 1786. (bevezető); stb. 
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detben eszköznek tekintett könnyed és érdekes művek ugyan-
is az idők folyamán önálló életre keltek, s kialakult az ún. 
triviális irodalom, mely közhelyszerűen ugyan sokáig hivat-
kozott tudomány- és morálközvetítő szerepére, leplezett for-
mában azonban már kezdettől fogva, később pedig egyre 
nyíltabban a puszta szórakoztatást tűzte ki célul. Párhuzamo-
san, e folyamatot fölerősítve áruvá vált a könyv, a művészet, 
s a piacelv egyre jobban érvényesült a szellemi életben is.2 

Soós Márton nyíltan bevallotta Magyar Pénelopéjának ver-
ses előszavában, hogy nem a tudósoknak akar tetszeni, hanem 
a nagyközönségnek, mely „ . . . ha ennek / Olvasásáért idejét 
nem únva / Tölti, óhajtott nyereségemet már / Ezzel el is 
értem".3 Másoknál a trivializálódás folyamata összefonódott 
azzal a sajátos, sokszor és sok helyen megfogalmazott hit-
tel, hogy a szépirodalom művelése, főként a magyar nyelv 
terjesztésében játszott szerepe miatt, hazafias kötelesség és 
dicsőség, függetlenül az életre hívott művek színvonalától. 
„Ne bontzold a' Hazád nyelvén költ verseket; / Hanem 
vedd szivedre a' bölts intéseket" — írta Miháltz István 
1768-ban megjelent Seneca-fordításának elején.4 „El is sza-
porodtak már ma a' Poéták / Mint ollyas új módi üstökös 
Planéták / Ha nem tökkel ütött velő van fejébe / Mi minden 
per nélkül be veszszük a Czéhbe" — variálta tovább a gon-
dolatot Farkas András.5 Igazán karakterisztikus Wályi K. 
András megfogalmazása: 

„Idzanak a' Magyar Tollak, emelkednek a' Magyar írók, 's for-
dítók, integetnek a' kissebbeknek, nem alázzák meg ámbár tsekély 
legyen is a' közjóra czélzó egyenes igyekezet."6 

2 Lindner, Burkhardt: Die Opfer der Poesie. Zur Konstellation von 
Aufklärungsroman und Kunstautonomie am Ende des 18. Jhr. = Auf-
klärung und literarische Öffentlichkeit. Hrsg. von Chr. Bürger, P. 
Bürger J. Schulte-Sasse. Frankfurt/M. 1980. 2 6 5 - 3 0 2 . 

3 Soós Márton: Magyar Pénelope. Pest 1791. (bevezető) 
4 Miháltz István: Keresztény Seneca. Kolozsvár 1768. (bevezető) 
5 Farkas András: A' mecénás és a poéta. Szeged 1808. (bevezető) 
6 Wályi K. András: A' norma és a' levél-író. Kassa 1789. 3. 
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Kármán A nemzet csinosodása című tanulmányának elején 
e dilettáns és triviális irodalmi alkotások tömegét szülő, az 
utile et duke közhelyére hivatkozó szemlélet és költői gyakor-
lat ellen vette föl a harcot és ítélte el szenvedélyes mondatok-
ban a magyar irodalom érdemtelen tőmjénezését egyfelől, a 
versecskéket másfelől. Az utile et dulce szemléletmódját azon-
ban nem tagadta meg, sőt a félreértések elkerülése végett 
hosszasan részletezte, hogy a költészet „. . . a leghathatósabb 
mód, mely által egy nemzetet, mely addig a szelíd tudomá-
nyoknak nem áldozott, vissza lehet vezetni azoknak tisztele-
tére. '" Síkraszállt viszont a minőség mellett és részletesen 
fejtegette, hogy milyennek kell lennie annak a költészetnek, 
amely alkalmas e tudományokhoz felemelő tudományközve-
títő feladat ellátására. Elismételte a költők isteni ihletettsé-
géről szóló antik közhelyet8 („. . . Apolló leszáll az egekből, 
és lantját nekik kölcsönzi, az ő fuvallása felgyullasztja őket, 
szent dühödéssel betölti, és szájokba adja beszédét az istenek-
nek)",9 mely a reneszánsz óta folyamatosan élt az európai 
irodalomban, s Boileau tankölteményének első soraiban 
éppen úgy megtalálható, mint a majdan megszülető roman-
tikus költészetelméletekben. E közhelyből kiindulva hatá-
rozta meg az igazi költészet lényegét, melyet a formális elő-
írásokhoz való ragaszkodással szemben a gondolatok szabad 
és ihletett kifejezésében látott. Meghatározása szintén távoli 
előzményekre vezethető vissza, ezek nyomozása helyett azon-
ban most inkább arra a meglepő hasonlóságra szeretnénk 
fölhívni a figyelmet, amelyet Kármán mondatai Göböl Gás-
pár Az első embernek el-esése című, 1789-ben megjelent 
Milton-átdolgozása előszavának egyik passzusával mutatnak. 

' Kármán József: Válogatott müvei. Szerk. Némedi Lajos. Bp. 
1955. 86. 

8 Fuhrmann, Manfred: Einführung in die antike Dichtungstheorie. 
Darmstadt 1973. 72—77. 

9 Kármán J.: I. m. 87. 
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Göböl: 
A' Poézis áll nem a' szóknak 
bizonyos lábakon való ugrálá-
sokban, vagy a syllabáknak meg-
határozott számokban, vagy 
azoknak egy-forma hangzások-
ban: hanem az eleven képzelő-
désekben, az ékesebb szóllás' for-
máiban, a' különbb kiilönbb féle 
változtatásaiban, az elmének el-
ragadtatásaiban, a' tűzben, erő-
ben, a' szóknak' gondolatoknak, 
nem tudom ki mondani mitsoda 
szívre-hatóságában, mellyekre 
egyedül a' természet készítheti az 
embert.10 

Kármán : 
Nem a kiszabdalt mérték, nem a 
lebékózott ritmus, nem a meg-
számlált hang teszik a poétát . . . 
A mérész képek, az eleven köl-
tés; az ábrázolatoknak külömb-
félesége és szépsége, az az en-
thusiasmus, tüz, sebes rohanás és 
erő, és az a nem tudom mi a 
szókban és gondolatokban, ame-
lyet csak önként ajándékozhat a 
természet.11 

Első pillanatban arra is gondolhatnánk a szövegek hason-
lósága láttán, hogy Kármán tanulmánya írásakor fölhasz-
nálta Göböl jó fél évtizeddel korábban megjelent könyvének 
előszavát. Véleményünk szerint azonban az azonos gondolat-
menetet helyenként más-más szavakkal elénk táró szövegek 
inkább egy közös, előttünk ismeretlen forrás használatára, 
pontosabban fordítására vallanak; a két szöveg variációi 
ugyanis leginkább egymástól függetlenül készült két fordítás 
természetes eltéréseire emlékeztetnek. 

Idézett meghatározásában tehát Kármán a költői ihlet fon-
tosságáról beszélt. A továbbiakban azonban, szorosan kap-
csolódva a felvilágosodás korának irodalomszemléleti ha-
gyományaihoz, kiemelte a tanultság, a tudományokban való 
jártasság szerepét is. 

„Nem egy két félig megemésztett sovány ideákból áll a bölcsesség, és 
aki annak hirdetőjévé akarja magát felszentelni, — bölcs legyen 
maga is."1® 

10 Göböl Gáspár: Az első embernek el-esése. Pest 1789. 13—14. 
"Kármán J.: / . m. 8 7 - 8 8 . 
12 Kármán J.: I. m. 88. 
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Elítélte a féltudósságot és a nyelvvel való öncélú foglalkozást, 
majd rátért tanulmányának legtöbbet emlegetett kérdéskö-
rére: az eredetiség problémájának a tárgyalására. „Eredeti 
munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják a nemze-
tet, és emelik fel a nagy nemzetek ragyogó sorába"13 — 
hangzik a kérdéskört bevezető' első mondata, s már ebből is 
kitűnik, hogy az eredetiség követelményét korábbi gondo-
latmenetével teljes összhangban, a tudományokhoz elvezető 
igazi költészet jellemvonásainak számbavétele során vetette 
fel. Elismerte a fordítások útegyengető szerepét, praktikus 
okokból mégis az eredeti munkák mellett tette le a voksot 
már a nemzeti irodalom kialakulásának fázisában is. 

„Azok az apró készítő munkák, melyek által valamely már megéle-
medett csinosodásü nemzet oda lépett, ahol van, már többé nincsenek, 
és az illyeket könnyebb is, hasznosabb is készíteni, mint fordítani."14 

A magyar fordítások, eltekintve többnyire gyenge színvona-
luktól, már csak azért sem tölthetik be útegyengető szerepü-
ket, mert eredetijeik „ . . . nevezetes, nagy és remek mun-
kák . . ,"15 Nem igaz az sem, hogy a jó fordítások kevesebb 
munkát követelnének, mint az eredeti alkotások. Következő 
érve — „. . . idegen, esméretlen, járatlan világot talál az ol-
vasó lefordított könyveinkben"16 — helyet kapott már az 
Uránia bevezetőjében is,17 jelezve, hogy Kármán valószínűleg 
döntő fontosságot tulajdonított neki: a magyar közönség 
könyvek iránti közömbössége véleménye szerint nem kis 
részben ide vezethető vissza. E gondolat európai kontextusát 
keresve meglehetősen ellentmondásos kép bontakozik ki előt-
tünk. Kármán nézete egyértelműen ellentétes Youngnak bizo-
nyos vonatkozásokban a Sturm und Drangot is befolyásoló 

1:1 Kármán J.: /. m. 91. 
14 Kármán J.: I. m. 91. 
1 6Kármán J.: I. m. 92. 
16 Kármán J. : I. m. 92. 
" Kármán J. : I. m. Ti. 



386 Szajbély Mihály 

eredetiség-koncepciójának megfelelő passzusával,18 amely-
ben az angol szerző azt fejtegette, hogy az olvasók érdeklő-
dését nem unalomig ismert témák újrafeldolgozásával, ha-
nem távoli és ismeretlen világokba vezető eredeti alkotások-
kal lehet felkelteni. Látszólag összecseng viszont H. Blair 
híres Osszián-tanulmányával,19 melyhez egyébként Kármán 
viszonylag könnyen hozzáférhetett, hiszen azt a bécsi Denis 
közreadta 1768/69-ben megjelent Osszián-fordításának har-
madik kötetében. Az igazi költőnek Blair szerint is mindig 
saját hazájában kell témát keresnie, idegen költőktől való 
kölcsönzések helyett. Ám amíg Blair azzal támasztotta alá 
véleményét, hogy az igazi költészet nem idegen példák után-
zásából, hanem a természet követéséből születhet, a termé-
szet pedig minden költő számára az őt körülvevő hazai ter-
mészettel azonos,20 addig Kármán érvelése e ponton is merő-
ben prakticista, nem a költészet létrejöttére, hanem hatására 
figyel. Szerinte az embereket mindig az érdekli, ami hozzájuk 
közel van, ami őket közvetlenül érinti. Különösen áll ez 
olyan nemzet polgáraira, akik még nem szoktak hozzá az 
olvasáshoz : 

„Kicsinosodott ész kell ahhoz, hogy a közönséges s széles terje-
désű igazságokat kedveljük; a gyermek olvasónak és a gyermekded 
nemzetnek közel kell találni az igazságok mellett az utilét vagy a 
dulcét, mert azokat messze nem tudja keresni."21 

Szinte úgy is fogalmazhatnánk tehát, hogy Kármán, merő-
ben praktikus meggondolásokból, fordított egyet a korban 

18 Young, Edward : Conjectures on Original Composition. = Eng-
lish Critical Essays. Selected and ed. by E. D. Jones. London 1965. 
274. 

19 Blair, Hugh: A Critical Dissertation on the Poems of Ossian. 
The Poems of Ossian. Translated by J. Macpherson. Leipzig 1847. 
4 3 - 1 2 6 . 

20 Blair, Hugh : Kritische Abhandlung über die Gedichte Ossians. 
= Die Gedichte Ossians . . . übersetzt v. M. Denis. Bd. III. Wien 
1 7 6 8 - 6 9 . 

21 Kármán J.: /. т . 92. 
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közkeletűvé vált gondolkodási sémán: nem fordításokkal 
kell előkészíteni a terepet az eredeti alkotások létrehozásá-
hoz és befogadásához, hanem éppen fordítva, az eredeti mű-
vekre a fejlettebb nemzetek nagy alkotásainak méltó recipiá-
lására való felkészülésnél van szükség. E megfogalmazásunk 
természetesen túlságosan is sarkított. Főként abban a tekin-
tetben torzít, hogy Kármán fő célja mégiscsak a fejlettebb 
irodalmak szintjére való felemelkedés, és e cél elérésének 
mellékes velejárója csupán a nagy alkotások befogadására 
való képesség megszerzése. A hazai témák fontosságának 
kiemelésével azonban Kármán még korántsem fejezte be az 
eredetiséggel együttjáró praktikus előnyök sorolását. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy megnövekedhetne így az írók 
becsülete, hiszen kihullanának közülük az eredeti müvek lét-
rehozására képtelen akarnokok; kisebb számú, de jobb mi-
nőségű mű születne, ezek iránt pedig nyilvánvalóan a közön-
ség is nagyobb érdeklődést mutatna. „A megfontolt, meg-
kérődzett, új és hasznos igazságok forgásba jönnek, mert 
interesszálnak", és végre terjedni fognak a tudományok: 
„. . . ez lesz nálunk az igaz és józan világosodás boldog idő-
nyílása". 

Tanulmányának befejező részében Kármán a cenzúrával 
és az írók „kevés becsületével" foglalkozott a hazai művelő-
dés terjedésének akadályaként. Ezek a kérdések azonban 
most kevésbé érdekesek számunkra; értékelnünk kell viszont 
eredetiség-koncepcióját, azaz ki kell jelölnünk helyét a kor 
európai és magyar irodalomszemléletének kontextusában. 

Geist der Goethezeit című nagy művének első kötetében22 

H. A. Korff igen érdekesen és tanulságosan mutatja be azt a 
minőségi változást, amely a német Sturm und Drangot elvá-
lasztja a korábbi évtizedek törekvéseitől. A változás sok 
esetben nem gyökeresen új eszmék fölmerüléséből, hanem 
a régiek egy részének átértelmezéséből következett. A nép-

22 Korff, Herman August : Geist der Goethezeit. I. Theil: Sturm und 
Drang. Leipzig 1923. 
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költészetet, Shakespeare-t, Ossziánt például Lessing éppen 
úgy nagyra becsülte, mint a Stürmerek, de értéküket nem 
ugyanabban látták. Az isteni ihletettségű, teremtő költő esz-
méje az antik görögök, ill. Platón óta jól ismert volt, de 
mást jelentett a racionális klasszicizmus és mást a fiatal Her-
der vagy Goethe számára, amint az eredetiség gondolata is, 
amelyet a Sturm und Drang hangsúlyozott igen erőteljesen, 
felmerült már a 18. század első felében is — nem egészen 
azonos értelemben persze. A minőségi változás lényegét 
Koríf abban látja, hogy amíg a korábbi évtizedek művészet-
felfogását alapvetően egyféle céldetermináltság („Kurz, ihre 
Kunsttheorie ist die Lehre von der richtigen Anwendung der 
richtigen Mittel zur Erreichung der richtigen Zwecke.")23 jel-
lemezte és a nézeteltérések-viták alapvetően a közönség meg-
felelő befolyásolására alkalmas eszközök és alkotómódszerek 
fölött folytak, addig a Stürmerek az (ön)kifejezést állították 
a középpontba, azaz a művészetet nem befogadása és hatása, 
hanem létrehozása felől értékelték; a művészet befogadásá-
nak pszichológiája helyett a művészi alkotómunka pszi-
chológiájára figyeltek. Az alkotó személye esetenként már 
korábban is a figyelem középpontjába került persze ; a leg-
különfélébb teoretikusok igyekeztek meghatározni, hogy 
milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie az igazi műalko-
tás létrehozójának. A zseniális művészt alapvetően olyan lény-
nek tekintették, aki megfelelő mesterségbeli tudás és tehet-
ség birtokában, az ihlet istenek által sugallt pillanataiban 
átlát a káoszon és a felfedezett rendet a közönséges emberek 
számára is láthatóvá teszi. A Sturm und Drang elképzelése 
szerint viszont az alkotó zseni második istenként, a pante-
isztikus tanoknak megfelelően feloldódik művében, közvet-
lenül önmagát adja, anélkül, hogy a készülő műalkotás vár-
ható hatására figyelne; nem utánozza, hanem önmagává lé-
nyegíti és újjászüli a természetet. Alkotása így maga is ter-
mészet, ill. a természetnek egy darabja lesz. Az igazi értéket 

23 Korff, H. A.: I. m. 121. 
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nem a korábbi objektív elvárások és szabályok jegyében szü-
letett alkotások, hanem az egyedi, a művész saját életének 
megnyilvánulásaként született eredeti művek hordozzák. 

„Die wahre Kunst ist die charakteristische, d. h. die ursprüngliche; 
aber die wahre charakteristische ist die individuelle, d. h. deren Ur-
sprung nicht die regelnde Vernunft sondern das eigenwillige Le-
ben ist"24 

— fogalmazott Korff. A műben közvetlenül megjelenő alko-
tói személyiség ugyanakkor, mint a természet része, a min-
denkori külső körülmények által meghatározott. Ez utóbbi 
felismerés döntő jelentőségűnek bizonyult. Korff gondolat-
menetétől most már némileg elszakadva azt mondhatjuk, 
hogy elvezetett egyrészt a historizáló történelemszemlélet 18. 
századi kiteljesedéséhez (Herder), mely meghaladta és értel-
metlenné tette azt a hosszan gyűrűző vitát, mely a „régi" és 
„új" műalkotások értékesebb vagy értéktelenebb volta fölött 
folyt újabb és újabb hullámokat vetve a XVII. század végi 
francia Querelle des Anciens et des Modernes ó ta ; hiszen ha a 
művek koruk bélyegét hordozzák magukon, a korok pedig 
változnak, akkor a különböző történelmi időpontokban szü-
letett műalkotások egymáshoz viszonyított értékének meg-
állapításához is hiányoznak az objektív mércék. Másrészt 
nem függetlenül bizonyos angol jelenségek (Pereg-féle gyűj-
temény, Osszián) recepciójából elvezetett a nemzeti sajátos-
ságok Korff által is erőteljesen hangsúlyozott25 felismerésé-
hez, s ezzel párhuzamosan a felvilágosodás korábbi évti-
zedeiben (s majd a Sturm und Drangot követőkben is) meg-
határozó szerepet játszó kozmopolita irodalomszemlélet 
meghaladásához. Az alkotók számára ugyanis nem csupán a 
különböző korok, hanem a különböző nemzeti kultúrák is 
különböző munkafeltételeket, művészi impulzusokat bizto-
sítanak; igazán karakterisztikus és eredeti költészet pedig 
csak ezekből a nemzeti sajátosságokból, nem pedig örökér-

24 Korff, H. A.: /. m. 130. 
25 Korff, H. A.: I. m. 131. 
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vényűnek és nemzetek fölöttinek hitt művészi ideálokból szü-
lethet. Ez a felismerés a Sturm und Drang alkotói számára 
nem csupán a német nemzeti kultúra gyökereinek keresésé-
hez és az organikus továbbfejlődés igényének felismeréséhez 
adott nagy lökést, hanem más nemzeti kultúrák pozitív érté-
keléséhez és tanulmányozásához is; egyebek mellett Herder 
híres gyűjteménye, az 1778/79-ben megjelent Volkslieder 
bizonyíthatja ezt, melynek újrakiadója, J. V. Müller nem 
véletlenül adta 1807-ben a ma is ismeretes Stimmen der Völ-
ker in Liedern címet. 

A Sturm und Drang irodalomszemléletében fontos szerep-
hez jutott eredetiséggondolat természetesen, amint erre már 
utaltunk, a korábbi évtizedekben sem volt ismeretlen; e kér-
déskör legalább futólagos vizsgálata azért látszik különösen 
fontosnak, mert az eredetiség eszméjének 18. század végi 
magyarországi megfogalmazásait csak akkor tudjuk helyesen 
értelmezni, ha nem csupán a Sturm und Dranghoz viszo-
nyítva vizsgáljuk őket. 

„Unser Vaterland hat auch in der That noch nicht viel grosse Poe-
ten hervorgebracht: weil wir in den grossen Gattungen der Gedichte 
noch kein recht gutes Original aufzuweisen haben. Mit Uebersetzun-
gen aber ist es nicht ausgerichtet . . . Es muss etwas Eigenes, es muss 
eine neue poetische Fabel seyn, deren Erdindung und geschichte 
Ausführung mit den Namen eines Dichters erwerben soll" 

- fogalmazott Gottsched a Critische Dichtkunst-ban,26 de 
őelőtte már Opitz is síkraszállt az eredeti művek mellett, 
utána pedig többek között Lessing, Klopstock, Voß és a 
Stollberg-fivérek tették ugyanezt.27 A német nemzeti kultúra 
gyökereit kereste Bodmer és Breitinger is. Az Allgemeine 
deutsche Bibliothek 1765-ben megjelent első számának prog-
ramadó előszavában arról olvashatunk, hogy a lap az igazán 

26 Gottsched, Johann Christoph : Versuch einer Critische Dicht-
kunst. Bd. 1. Hrsg. v. J. Birke u. B. Birke, Berlin/New York 1973. 
(Ausgewählte Werke VI.) 2 2 2 - 223. 

"Pascal , Roy: Die Sturm und Drang. Stuttgart 1963. 3 1 4 - 3 1 5 . 
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értékes műveket, különösen az eredeti német alkotásokat 
részletesen fogja recenzálni, míg a kisebb jelentőségűeket és 
a fordításokat csak röviden értékeli majd; s az eredetiség 
problémájára, többnyire az eredeti művek hiányának okait 
kutatva, a folyóirat valóban rendszeresen visszatért.28 A 
Sturm und Drang által képviselt eredetiség-követelménytől 
alapvetően az választja el ezeket a korábbi megfogalmazáso-
kat, hogy szerzőik hittek az univerzális, nemzetek fölötti és 
ideális művészi formában és úgy gondolták, ezt a klasszikus 
példák, ill. fejlettebb nemzetek nyomán lehet és kell elsajá-
títani, majd nemzeti tartalommal kitölteni. Ezzel a lényegé-
ben tartalmi eredetiség-követelménnyel a Sturm und Drang 
nem elégedett meg : alkotói az univerzális normákat elvetve a 
művész lényévé vált helyi (nemzeti) sajátosságok közvetlen 
kifejeződése, „újjászülése" mellett szálltak síkra. 

A 18. század utolsó évtizedeinek magyar irodalomszemlé-
letét vizsgálva először is az tűnik fel, hogy az eredetiség 
problémája meglehetősen ritkán kapott helyet a korabeli 
gondolatmenetekben, s ha mégis, akkor leginkább csak a 
felvilágosodás utile et dulce központú eszmerendszerének 
kontextusában, a Sturm und Drangot megelőző tartalmi 
eredetiség jegyében. Nem a sajátosan nemzeti irodalom meg-
teremtésének vágya hajtotta tehát a korabeli alkotók több-
ségét, hanem az idegen irodalmakból jól ismert formák és 
műfajok magyar megfelelőinek életre hívása. Molnár Borbála 
azon töprengett, hogy 

„. . . ha mi a' Nemzetünk között gyakran meg-eső emlékezetes törté-
neteket szorgalmatosan fel-keresnénk, nem-igen vólna szükségünk az 
idegen Románok olvasására".29 

28 Vö. pl. Wieland Don Sylvio von Rosalia című regényéről (1765. 
97— 107.), a Cecilia oder die Gottlose Tochter című regényről (1765. 
228—240.), ill. a Lebensgeschichte des Dechauts von Kellerine in zwölf 
Büchern című Prevost-fordításról (1766. 270.) készült recenziókat. 

29 Molnár Borbála : Szerentsétlen indulat, vagy Sarolta és Sándor. 
Kolozsvár 1804. (bevezető) 
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Minél több eredeti munkát szeretett volna látni Kis János 
is a magyar Parnasszuson, de hitte, hogy amíg „. . . magyar 
Homérosok, Kszenofonok', 's Plátók' . . . " nem születnek, 
addig ő is siettetheti fordításával „. . . ama ' szép hajnalnak 
hasaldását, mellynek a ' Bartsaiak, Bárótziak, Ortziak, Bes-
senyeik 's a' t. ez előtt egynéhány esztendővel olly követésre 
méltó szent buzgósággal kezdettenek vólt útat készíteni".30 

Úgy gondolta tehát, s ez a vélemény általánosan elterjedt 
volt a korban, hogy a fordítások teremtik meg a lehetőséget 
az eredeti darabok megszületéséhez. Sturm und Drang előtti 
megfogalmazásokra emlékeztet Csokonai kijelentése is a 
Dorottya előszavának végéről: „ . . . jobban szeretek közép-
szerű original lenni, mint első rangú fordító".31 Párhuzam-
ként, a közvetlen hatás bizonyításának igénye nélkül idéz-
hetjük Addison híres 171 l-es Spectatorbeli cikkét: „An 
Imitation of the best Authors is not to be compared with 
a good or iginal . . ,".32 E. Young híres irata, a Conjectures on 
Original Composition (1759) pedig, melynek több XVIII. szá-
zadi német fordítása is született,33 egyenesen arról beszélt, 
hogy a középszerű eredeti is többet ér a legjobb utánzatnál.34 

Jellemző ugyanakkor, hogy az idézett, az európai irodalom-
szemlélet talán legnagyobb hatású eredetiségelméleteit ki-
dolgozó angol gondolkodók az eredetivel az imitatiót állí-
tották szembe, míg Csokonai a fordítást;35 e különbség is 

30 Kis János: 'Sebbe való könyv. Pozsony 1797. (bevezető) 
31 Csokonai Összes müvei. Szerk. Harsányi István és Gulyás Jó-

zsef. I. köt. 2. fele, Genius kiad. é. n. 550. 
32 Idézi: Wolf, Heinz: Versuch einer Geschichte des Geniebegriff in 

der deutschen Ästhetik des 18. Jahrhunderts. Bd. 1. Heidelberg 1923. 
33 Az első fordítás 1760-ban, majd 1761-ben, a második 1787-ben 

jelent meg. 
34 Young Edward: I. т. 273. 
35 Young és Csokonai gondolatainak rokon voltára fölfigyelt már 

Szauder József : Csokonai poétikájához. — Az éj és a csillagok. Bp. 
1980. 339—368. с. tanulmányában, az imitatio és a fordítás közötti 
döntő különbséget azonban nem emelte ki. 
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arra utalhat, hogy a magyar szerző elsősorban tartalmi ere-
detiségre gondolt idézett mondatában. 

Térjünk vissza mindezek után Kármánhoz. Róla szóló 
korábbi vizsgálódásainkat összegezve és értelmezve megálla-
píthatjuk, hogy ő is merőben praktikus szempontból, az utile 
et dulce elv által meghatározott keretek között foglalkozott 
az originalitás követelményével. Az eredetiséget ő sem az 
utánzás, hanem a fordítás ellenpárjaként tárgyalta, és ez 
minden bizonnyal arra utal, hogy csupán a tartalmi eredeti-
ség követelményt tartotta szem előtt. Végül is úgy gondoljuk 
tehát, hogy A nemzet csinosodásában kifejtett eredetiség 
program inkább a XVIII. század korábbi évtizedeiben kiala-
kult elképzelésekkel mutat rokon vonásokat, mintsem a 
Strum und Drang originalitás-koncepciójával. 
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