
Tur czel La jos egyik nagy ér de me, hogy a (cse h)s zlováki ai ma gyar kul tú ra tör té ne té −
nek sok is me ret len vagy el fe le dett sze mé lyi sé gét mu tat ta be és he lyez te mű ve lő −
dés tör té ne tünk ös  sze füg gés rend sze ré be. Tet te ezt a ne mes ér te lem ben vett po zi ti −
vis ta iro da lom tör té ne ti ha gyo mány szel le mé ben, ame lyik az ada tok ra és a tör té ne ti
té nyek re tá masz kod va, és azo kat tisz te let ben tart va re konst ru ál ja a múlt – nem min −
dig a cent rum ban te vé keny ke dő, de ha tó – erő it. 

Az aláb bi írás ezt a tra dí ci ót ele ve ní ti fel az zal, hogy a Tur czel La jos tan szé ke, a
po zso nyi ma gyar tan szék múlt ja ként is ér tel mez he tő egyik 19. szá za di po zso nyi is −
ko la – az evan gé li kus lí ce um – ma gyar tan szé kén fo lyó iro da lom ok ta tást tár ja fel
kéz ira tos anya gok alap ján. A ta nár, aki ről szó lesz, Né meth Sán dor. Ró la már em lí −
tést tet tem egy ko ráb bi írá som ban1, de ott csu pán ab ban az ös  sze füg gés ben tár −
gyal tam őt, hogy az is ko lá ban rend sze re sí tett ma gyar tan szék el ső ta ná ra ként mi −
lyen mó don éke lő dött be ab ba a fo lya mat ba, ame lyik a ha gyo má nyos his to ria lit te -
raria fo ká ról a szá zad utol só har ma dá ban el ju tott a nem ze ti klas  szi ciz mus és a po −
zi ti viz mus el ve i hez. Eb ben a ta nul má nyom ban csak Né meth nek azt a szöveg −
gyűjteményét2 idéz tem, ame lyet a nyelv ta nu lás vé gett adott di ák jai ke zé be. Idő köz −
ben, más té má ban ku tat va, a volt lí ce u mi könyv tár kéz ira tos anya gai kö zött ke zem −
be ke rül tek Né meth olyan jegy ze tei, ame lye ket egy részt a zay−u gró ci tan terv elő írá −
sai, más részt az Entwurf nor mái alap ján ok ta tott iro da lom tör té net ta ní tá sá hoz ké −
szí tett. Be lő lük ki ol vas ha tó nem csak Né meth iro da lom szem lé le te, ha nem az a szel −
le mi ség is, ame lyik az adott kor ban, va gyis a 19. szá zad negy ve nes és öt ve nes éve −
i ben meg je lent az evan gé li kus is ko lák ban. Az aláb bi ak ban rö vi den be mu ta tom Né −
meth Sán dor éle tét, majd pe dig Az egye te mes iro da lom tör té ne te és A ma gyar köl -
té szet tör té ne te cí mű kéz ira tos jegy ze te ket, ki tér ve eköz ben a vers ta ni, a sti lisz ti kai
és a po é ti kai jegy ze tek re is.

Né meth Sán dor 1811. jú ni us 15−én szü le tett Kősze gen.3 Gim ná zi u mi ta nul má −
nya it a po zso nyi evan gé li kus lí ce um ban vé gez te, majd pe dig négy éven ke resz tül ne −
ve lős kö dött a Liptó vár me gyei Potornyay csa lád nál. Ek kor a né met iro da lom ban és
fi lo zó fi á ban pró bált tá jé ko zód ni. Herder és Jean Paul mű ve it ol vas ta, pe da gó gi ai né −
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ze te it A. H. Niemey er el mé le te ha tá roz ta meg, a fi lo zó fi á ban pe dig J. K. Kiesewet −
ter kan tiánus gon dol ko dá sa, va la mint J. F. A. Hein roth misz ti ciz mu sa ha tott rá. Mi −
vel né met or szá gi egye tem re nem tu dott ki jut ni, a bé csi evan gé li kus te o ló gi ai aka dé −
mi án ta nult há rom éven ke resz tül. 1840−ben ka pott meg hí vást Po zsony ba, ahol a lí −
ce um ban fő ként a ma gyar nyel vet és a re ál tár gya kat ok tat ta. (Ek kor ad ta ki a ma −
gyar nyelv ok ta tá sá nak meg kön  nyí té sé re a Chrestomath iát.) Részt vett az 1841−es
po zso nyi, az 1842−es sop ro ni, majd pe dig a zay−u gró ci tan ter vi ta nács ko zá so kon.
1844 nya rán né met or szá gi ta nul mány úton vett részt, rö vid meg ál lók kal Ber lin ben,
Pots dam ban, Braun schweig ben, Wolfen büt telnben és Göt tin gen ben. A zay−u gró ci
tan terv ér tel mé ben 1846−ban ő kezd te elő ad ni az eu ró pai iro da lom tör té ne tét. En −
nek „mel lék ter mé ke” az egye te mes iro da lom tör té net kéz ira tos jegy ze tei. 1850 után
Né meth nya ká ba sza kadt a tör té ne lem ok ta tá sa is. Fel je gyez ték ró la, hogy min dig
na gyon lel ki is me re te sen ké szült az elő adá sa i ra. Ezek hez sa ját köny ve ket is be szer −
zett, de ál lí tó lag a lí ce um könyv tá rát is elő sze re tet tel hasz nál ta, és né hány könyv
vagy kéz irat akár egy év ti ze dig is ná la ma radt. Lég csői bán tal mak mi att 1864 már −
ci u sá tól nem ta nít ha tott, reichen hal li gyógy ke ze lé se sem ja ví tott az ál la po tán, a be −
teg ség gyors elő ha lad ta után 1865. feb ru ár 3−án halt meg. 

Az egye te mes iro da lom jegy ze te két vál to zat ban is fenn ma radt. A két vál to zat kö −
zött alig van el té rés, mind amel lett – ahol ezt a meg fo gal ma zás va ri á ci ói meg kö ve −
te lik – ki té rek ezek re. Az el ső jegy zet, ame lyik az 1846/1847−es tan év szá má ra ké −
szült, a kö vet ke ző cí met vi se li: Az egye te mes iralom tör té ne té nek váz la ta, kü lö nös
te kin tet tel a Nyugot-Europai né pek iralmá nak történetére.4 A kéz irat bel ső fel osz tá −
sa: Be ve ze tés (1–4. §), I. rész (Az irászat ere de te és más ide tar to zó tár gyak ról, 3
fe je zet, 5–12. §), II. rész (A tu do má nyok ere de te, ter je dé se és vi szon tag sá ga i ról mi
idõn kig, 1–3. fe je zet, 13–37. §; 4–7. fe je zet, 1–32. §; a pa ra gra fu sok új ra szá mo −
zá sá nak az az oka, hogy a má so dik rész ne gye dik fe je ze té vel vet te kez de tét a má −
so dik fél év tan anya ga). Mi vel ez a kéz irat tar tal maz za a tárgy el ső meg fo gal ma zá −
sát, na gyon sok tör lés és át írás meg mar gó ra írt jegy zet ta lál ha tó ben ne. A má sik
vál to zat cí me: Egye te mes, de kü lön le ge sen Nyugot-Europai iralom tör té ne té nek
vázla ta.5 En nek a kéz irat nak a bel ső fel osz tá sa tel je sen iden ti kus a meg elő ző é vel.
Meg szűn nek vi szont a tör lé sek, és a mar gó ra tett meg jegy zé sek szá ma ala po san
csökken.6 Eb ből, va la mint a meg fo gal ma zá sok meg fe le lé sé ből ar ra le het kö vet kez −
tet ni, hogy ez a má so dik kéz irat a meg elő ző nek a le tisz tá zott má so la ta. Ez a kéz irat
ugyan da tá lat lan, de a szö veg vé gén ta lál ha tó be jegy zés ből ar ra le het kö vet kez tet −
ni, hogy a for ra da lom után – a leg na gyobb va ló szí nű ség gel 1851−ben – író dott. Itt
azt fo gal maz za meg Né meth, hogy 1848. már ci us 15−e után a cen zú ra el tör lé sé vel
új kor szak kez dő dött a ma gyar iro da lom tör té ne té ben, de ez a for ra da lom le ve ré se
után meg vál to zott, mi ál tal „a nem ze ti iralom irá nya is ha tá ro zott és szo ros kor lá tok
kö zé szo rít va”. Azon ne le pőd jünk meg, hogy az egye te mes iro da lom tör té net ben a
ma gyar iro da lom kér dé se i vel is fog lal ko zik, hi szen ez ál lan dó ré szét ké pe zi fej te ge −
té se i nek.

Nem be szél ve ar ról, hogy az egye te mes iro da lom fo gal ma ma gya rá zat ra szo rul.
Az iro da lom ér tel me zé sé ben Né meth nél még to vább él a tör té ne ti ség szel le me ál tal
át ha tott ha gyo má nyos his to ria lit ter aria felfogása.7 Jegy ze te be ve ze tő ré szé nek el ső
pa ra gra fu sá ban így ha tá roz za meg tár gyát: „Az iro da lom tör té ne te a tu do má nyok és
tu dó sok tör té ne te; más ként: hi te les el be szé lé se a tu do má nyok ere de te s nö ve ke −
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dé sé nek, sőt időn kén ti sül  lye dé sé nek is […] Az iro da lom tör té ne té nek kö ré be nem
egye dül a tu do má nyok, de a mű vé sze tek is tar toz nak.” Ezt úgy kell ér te nünk, hogy
az iro da lom az em be ri ség szel le mi fel emel ke dé sé nek a tük re. Aho gyan ezt az a ko −
ra be li, a ma gyar iro da lom tör té ne tét tár gya ló tan könyv is ál lít ja, ame lyi ket a lí ce um −
ban hasz nál tak: „Iro da lom nak ne vez zük va la mely nép oly írott mű ve it, me lyek az em −
be ri szel lem nyi lat ko za ta it tün te tik elő. Az iro da lom tör té net a föl ku tat ha tott ily írás −
mű ve ket ad ja elő össze füg gő leg s okfe jtő leg.”8 Mind Né meth kéz ira tá nak, mind pe −
dig Környei tan könyv ének a meg fo gal ma zá sa ere de ti leg Toldy ér tel me zé sé re tá −
masz ko dik: „Iro da lom alatt a nyelv ben és írott ter mé kek ben nyi lat ko zó em be ri szel −
lem mű ve i nek bi zo nyos öszveg ét ért jük; az iro da lom-tör té net az ily mű vek ben nyi lat −
ko zó szel lem fej lő dé sé nek s mű kö dé se i nek ös  sze füg gő és ok fej tő előadása.”9 Tol −
dy nak ez a kon cep ci ó ja ko ráb bi ere de tű, hi szen már az Athenaeum ban ki fej tet te,
hogy az „iro da lom” szó lo gi kai szem pont ból úgy ala kult, mint a né met Schrif ten −
thum, az az meg ma radt ben ne az írás be li ség jelen tés.10 Né meth er re az Athenaeum-
 be li ér tel me zés re tá masz ko dik, hi szen kéz ira tos jegy ze te ko ráb bi, mint Toldy iro da −
lom tör té ne te. Azt Környei tan köny ve és Né meth jegy ze te is meg en ge di, hogy szi go −
rú ér te lem ben vé ve csak a szép iro da lom le het ne az iro da lom tör té net tár gya, de mi −
vel Né meth axi ó ma ként ke ze li, hogy az iro da lom el sza kít ha tat lan a po li ti kai és mű −
ve lő dés be li vál to zá sok tól, a jegy zet ben min de nütt ott ta lál juk az is ko la rend szer, a
szé le sebb ér te lem ben vett mű ve lő dés, a fi lo zó fia, a te o ló gia, a tör té net írás és a ter −
mé szet tu do mány ok ered mé nye it is. Va gyis a szo ro sab ban vett szép iro da lom fej lő −
dé sé nek eb ben a fel fo gás ban nin cse nek sa ját, au to nóm tör vény sze rű sé gei. A vál to −
zá sok min dig a szel lem fej lő dé sé nek egé szé ben áll nak be. Ez még ak kor is így van,
ha Né meth sze rint az iro da lom tör té ne té nek „bel se jét” az egyes mű vek tar tal ma és
köl csö nös ös  sze füg gé sei al kot ják (lásd a Be ve ze tés 3. §−ában meg fo gal ma zot ta −
kat). A hát tér ben „az iro da lom ban nyi lat ko zó szel lem fej lő dé se” mel lett fel lel he tő az
a tör té net fi lo zó fia, ame lyik eb ben a kor ban az evan gé li kus is ko lák ban ok ta tott
posztkan tiánus böl cse le tet jel le mez te, és amely re bi zo nyos faj ta te le o ló gi ai szem lé −
let volt jel lem ző. Ez a te le o ló gia Né meth fel fo gá sá ban az, „ami ál tal az em be ri nem
el ső mű ve let len állapotjából föl emel ke dett pol gá ri, szel le mi, anya gi és er köl csi mű −
velt ség re” (1. §). 

Az egye te mes ki fe je zés is sa ját sá gos ér tel me zést nyer. Az idé zett, Környei−féle
tan könyv azt mond ja, hogy „ha va la mely nép nél a föl ku tat ha tott bár mi nyel ven írt
összes írás mű ve ket föl ves  szük tár gyul, ak kor az iro da lom tör té net egye te mes, ha
pe dig csak a nem ze ti nyel ven ír ta kat tár gyal juk, ak kor nemzeti”.11 Ugyan ez Toldy tan −
könyv ében – amely re Környei expres sis ver bis tá masz ko dik – ily for mán van meg fo −
gal maz va: „Az iro dal mi tör té net […] vagy ki ter jed min den re, mit az ös  szes nem zet
a tu do má nyok és szó ló mű vé sze tek bár mely ága in és bár mely nyel ven elő a dott: s
ek kor egye te mes nek neveztetik.”12 En nek az ér tel me zés nek a lo gi ká ja tisz ta és egy −
ér tel mű. Ugyan ez a lo gi ka azon ban al kal maz ha tat lan Né meth té má já nál, ame lyik az
eu ró pai iro da lom mel lett fel ve szi a ma gyar (az az nem ze ti) iro da lom tör té ne tét is. Az
egye te mes ség mi ként jé re a jegy zet be ve ze té sé nek má so dik pa ra gra fu sa ad né mi
vá laszt, ahol Né meth az egye te mes iro da lom mal a „rész le tes” és a „leg rész le te −
sebb” iro da lom tör té ne tet ál lít ja szem ben. A „rész le tes hez” tar to zó nak vé li pél dá ul
va la mely kor iro dal má nak a le írá sát vagy pe dig a szer zői bio grá fi át és a bib li og rá fi −
át. A „leg rész le te sebb” pe dig az, ame lyik „egy könyv kül− és bel sorsá val fog lal ko zik,
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sőt gyak ran csak egy sza kasz ma gya rá za tá nak tör té ne tét köz li”. Va gyis azt mond −
hat juk, hogy a „rész le tes” és „leg rész le te sebb” iro da lom tör té net a fi lo ló gia kér dé −
se it he lye zi elő tér be. Az „egye te mes” jel ző te hát egy részt a his to ria lit ter aria ha gyo −
má nyá nak foly ta tá sa ként azt je lö li, amit fen tebb Toldy és Környei, majd pe dig ké −
sőbb Beö thy Zsolt is meg fo gal ma zott: „Va la mely nem zet egye te mes iro dal ma ma −
gá ban fog lal ja az il le tő nem zet nyel vén ké szült el me ter mé kek ös  szes sé gét, ide szá −
mít va a szak sze rű tu do má nyos mun ká kat is.”13 Más részt pe dig ar ról van szó, hogy
a jegy zet ben va la mi olyas fé le meg kö ze lí tés nek a csí rá i val ta lál ko zunk, ame lyik majd
a hu sza dik szá za di szel lem tör té ne ti is ko la egyik kép vi se lő jé nek, Joó Ti bor nak a „szi −
nop ti kus” fel fo gá sát ve tí ti elő re. En nek az ál lí tás nak az il luszt rá lá sá hoz ugor junk
elő re a kéz irat má so dik ré szé nek he te dik fe je ze té hez, ahol Né meth a 18. és 19.
szá zad eu ró pai iro dal ma i ról szól, és ahol a 29. §−ban az olasz, a spa nyol, a por tu −
gál, a fran cia és az an gol iro da lom ról a kö vet ke ző ket fo gal maz za meg: „Olasz, Spa −
nyol és Por tu gal hon ban a nem ze ti iral mat és tu dós sá got a XVIII−dik szá zad ban süly  −
lyed ni lát juk, ho lott Frank és Angolország ban, mind a szép, mind pe dig a tu dós
iralom dú san fej lőd nek. A frank iralom majd nem egész Eu ró pá ra be fo lyást gya ko rol,
és a Spa nyo lok, Por tu ga lok sőt Ola szok ban (meg Né me tek ben) is szor gos után zók −
ra ta lál. De a XVIII. szá zad má so dik fe lé ben is mét ere de ti ség re tér nek vis  sza, és
nem csak a költészség, ha nem a tu do má nyok nak is majd nem min den ágai újon nan
éle dez ni és föl vi rá goz ni kez de nek. Leg in kább el ma rad tak a Spa nyo lok és Por tu ga −
lok, kik mos to ha kö rül mé nye ik nél fog va csak ne he zen ha lad hat nak a kor szel le mé −
vel.” Az egye te mes ség te hát azt je len ti, hogy Né meth az ál ta lá nos ös  sze füg gé se ket
eme li ki, és ezek hez kap csol ja azo kat a ne ve ket, akik az adott kor nak a jel leg ze tes
kép vi se lői vol tak. Az idé zett fe je zet nél ma rad va, csu pán saj nál ni tud juk, hogy Né −
meth mi ért nem ér vel konk ré tab ban is az egyes szer zők be so ro lá sát il le tő en, hi szen
a XVIII. szá za di an gol pró za írók, mint pél dá ul Swift és Field ing mel lett em lí ti Sterne
ne vét is, aki pe dig a ha gyo má nyos iro da lom tör té ne ti ké zi köny vek ből ki szo kott
marad ni.14

Pe dig egy ilyen név sor sa ját sá gos sze re pet kap hat ak kor, ha va ló ban ér vé nyes
az, hogy az egye te mes iro da lom tör té net ta nul má nyo zá sa bi zo nyos ha szon nal is jár.
Né meth sze rint ez a ha szon a kö vet ke ző pon tok ba fog lal ha tó ös  sze: 1. Meg tud juk
kü lön böz tet ni a jó és a rossz köny ve ket. 2. A ta nu lás ban az idő öko nó mi á já hoz ve −
zet, „te hát mit kell a ta nu lás ban kö vet ni, mit kell ke rül ni”. 3. A ne ves szer zők élet −
tör té net ének is me re te meg sza ba dít ben nün ket az elő í té le tek től. 4. A jó pél da után −
zás ra és ver sen gés re sar kall. 5. Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban az iro da lom tör té −
ne té ből ki is mer szik az is te ni te le o ló gia, va gyis az, hogy a mű ve lő dés bol dog ság hoz
és az iga zi val lá sos ság ter je dé sé hez ve zet. Is mét ál ta lá no sít va: ezek ben a pon tok −
ban az evan gé li kus is ko la szel le mi sé ge je le nik meg, ame lyik a 19. szá zad ban min −
den ok ta tott tár gyon raj ta hagy ta a kéz jegy ét.

Min den faj ta iro da lom tör té net egyik sar ka la tos pont ja a pe ri o di zá ció. Eb ből
ugyan is ki de rül, hogy az adott tör té nész mi ben ra gad ja meg az iro da lom irány vál to −
zá sa i nak moz ga tó ru gó it. Mi vel Né meth már kéz ira ta be ve ze té sé nek el ső pa ra gra fu −
sá ban meg ál la pít ja, hogy a po li ti ka tör té net na gyon erő sen be fo lyá sol ja az iro da lom
tör té ne tét, sőt, ma ga az iro da lom tör té net a po li ti ka tör té net ré szét ké pe zi, az ő pe −
ri o di zá ci ó ja a tár sa da lom− és po li ti ka tör té net, va la mint a kul túr tör té net cso mó pont −
ja i ra tá masz ko dik. Az egye te mes iro da lom tör té net nek há rom kor sza kát kü lön böz te −
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ti meg: „ré gi kor” (i. e. 1500−tól i. sz. 300−ig), „kö zép kor” (300–1436) és „új kor”
(1436−tól a jegy zet szü le té sé ig). Az év szám ok ból ki nyil vá nul, hogy az el ső kor szak –
ame lyen be lül el vá laszt ja egy más tól a klas  szi kus gö rög fi lo zó fi át meg elő ző idő sza −
kot a ké sőb bi, Au gusz tus csá szár ural ko dá sá ig ter je dő, majd pe dig az ezt kö ve tő,
és Nagy Kons tan tin csá szá rig nyú ló kor tól – va ló já ban a ke resz tény ség hi va ta los sá
vá lá sá ig tart. A má so dik kor szak zá ró pont ja egy fon tos mű ve lő dés tör té ne ti dá tum,
a könyv nyom ta tás fel fe de zé se, amely az iro da lom hor do zó já nak, az írás rep ro du kál −
ha tó sá gá nak a meg ha tá ro zó ja. Ez zel ve szi kez de tét az új kor, amely ben va ló ban
egye te mes sé vá lik a mű ve lő dés, és, ahogy Né meth jog gal és na gyon pon to san (és
né mi pá tos  szal fű sze rez ve) jegy zi meg, „a saj tó ál tal lé te sül he tett egy iga zi ki ter jedt
és föl vi lá go so dott köz vé le mény, mi ál tal sok ne mes, igaz és jo gos ki fej te tik és meg −
tar tatik” (II. rész, 6. §.). Ez a meg fo gal ma zás két na gyon fon tos ös  sze füg gést fe jez
ki. Az egyik a „köz vé le mény”, ame lyik a moder nitás egyik hor do zó já vá vá lik, a má −
sik pe dig egy szin te me ta fi zi kai meg ha tá ro zott ság, a fo lya ma tos ság („meg tar tás”)
meg lé te. Ad dig ugyan is, amíg az iro dal mi mű vek vagy csak egye di da ra bok, vagy pe −
dig na gyon kis szám ban lé tez nek nincs biz to sít va a mű vek ál lan dó fenn ma ra dá sa,
sem pe dig az, hogy ezek a mű vek be fo ga dó kat kös se nek ös  sze, és vir tu á lis kö zös −
sé ge ket hoz za nak lét re. Ezek nek a kö zös sé gek nek vi szont sza bad tár su lá sok nak
kell len ni ük, ezért nem vé let len az sem, hogy Né meth – ami per sze evan gé li kus vol −
tá ból is adó dik – ki emel ten ke ze li a re for má ció té nyét, mi nek kö vet kez té ben a gon −
do lat sza bad sá ga, az az a szel lem jo ga „az ön gon dol ko zás ra és igazsághozi sza bad
já ru lás hoz” (II. rész, 10. §.) meg va ló sul ha tott. A 16. szá zad ezért Né meth fel fo gá −
sá ban a nagy vál tás szá za da, mert a fel sza ba dult fi lo zó fi ai, jo gi és te o ló gi ai gon dol −
ko dás a nem ze ti nyel vű iro dal mak fel vi rág zá sá val, va la mint a mo dern esz mék pro −
tes táns egye te me ken va ló ter jesz té sé vel pár hu za mo san köz vet ve és köz vet le nül is
meg vál toz tat ta az eu ró pai kul tú rát.

Ez zel a kép pel konf ron tál va ta nul sá gos Né meth nek a kö zép ko ri iro da lom ról és
tu do má nyos ság ról nyúj tott ké pe. Ha el hagy juk a ke resz tény ség el ső idő sza kát és a
patriszti ka ko rát, amely ről Né meth nek le súj tó vé le mé nye van, és egye ne sen be lé −
pünk az érett kö zép kor ba, ak kor sze rin te a kö vet ke zők kel ál lunk szem ben: a 12.
szá zad dal kez dő dik va la mi fé le vál to zás, mert ek kor lép fel Petrus Abelar dus, és
ugyan ek kor „jár nak föl s alá” Fran cia or szág−szer te a tru ba dú rok, va la mint meg je len −
nek az arab gon dol ko dók (Averroes, Avi cen na, Al Kindi), akik vis  sza hoz ták Eu ró pá −
ba Arisz to te lész fi lo zó fi á ját. Né meth – ará nya i ban – rész le te sen fog lal ko zik a ko ra −
be li eu ró pai egye te mek kel és a ben nük fo lyó fi lo zó fi ai és te o ló gi ai ok ta tás sal. A va −
ló di át tö rés azon ban sze rin te csak ak kor jött el, ami kor „a nem ze ti költészség és
nyelv ki tű nő ápo lók ra nem ta lált” (II. rész, 4. fej. 1. §.; a ki eme lés Né meth től). Ezek
kö zött Fran cia or szág ban a tru ba dú rok, a né me tek nél pe dig a „sze re lem és mes ter -
da lo sok” (érts d: min nesän gerek és mes ter dal nok ok) jár tak elől. A tru ba dú rok kö zül
nem ne vez meg sen kit sem, de a min nesän gerek so ra i ból meg em lí ti Wolf ram von
Eschen ba chot, Hein rich von Ofter dinget, Wal ter von der Vogel wei dét és má so kat.
Ve lük egy he lyen szól a Ni be lung-ének ről is. A ko ra be li iro da lom leg na gyobb ha tá sú
al ko tó i nak vi szont Dan tét, Pet rar cát és Boc cac ci ót tart ja, „kik a nem ze ti iralom sa −
ját sá gos irá nyát ha tá ro zot tan és clas si cai alak ban fej ték ki” (II. rész, 4. fej. 1. §.).
Igaz ugyan, hogy be mu ta tá suk na gyobb ré szét élet raj za ik te szik ki, és hogy Né meth
a klas  szi kus mű velt sé gü ket a ha gyo má nyos nál több re be csü li, de azért azt is meg −
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ál la pít ja, hogy „a Decameron az olasz pró zá ra az vala, mi Pet rar ca ver sei a
költészsé gre” (II. rész, 4. fej. 2. §.).15 A ha tás tör té net szem pont já ból ál la pít ja meg,
hogy a 14. szá zad ban több olyan iro dal már is élt és al ko tott, akik nek mű vei túl él −
ték ko ru kat, a töb bi ek ről azon ban nem ép pen hí zel gő vé le mé nye van: „a hit ta no sok
na gyob bá ra bár gyú fe cse gők, a böl csé szek szőr szál ha so ga tók, a történyírók me sé −
lők és köl tők csak cse kély ki vé tel lel ha szon ta lan sá gok áru lói vol tak” (II. rész, 4. fej.
3. §.).16 Va gyis ha va la mi túl él te a kö zép kort, ak kor az a szép iro da lom né hány je len −
tős mű ve volt, va la mint az egye te mek, ame lyek a re ne száns  szal kez dő dő en tu dós
in téz mé nyek ké vál tak. Eb ben a vé le mény ben sű rí tett for má ban je le nik meg egy részt
a „sö tét kö zép kor” kép ze te, más részt ki fe je ző dik a pro tes tan tiz mus ál ta lá ban el íté −
lő ál lás pont ja a kö zép kort ura ló ka to li kus val lás sal szem ben.

Né meth nem szól expres sis ver bis a re ne szánsz ról, de a 15. szá za di szel le mi
moz gal mak ra ki tér. A Kons tan ti ná poly tö rök el fog la lá sa után Itá li á ban le te le pe dett
gö rög gon dol ko dók ha tá sá hoz kö ti a klas  szi kus hu ma nis ta mű velt ség fel len dü lé sét,
és so rol ja fel az is mert ne ve ket: Miran dola, Fici no, Bon fini, Bec ca del li (Panormita).
Val lás tör té ne ti okok ból ter mé sze te sen ki tér Savonaro la tény ke dé sé re is, és ar ra,
hogy Itá lia ha tá sá ra je len tek meg a tu do má nyos ság új esz méi Eu ró pa más or szá ga −
i ban is. Má tyás ki rály ural ko dá sá nak ezért kü lön pa ra gra fust szen tel, ame lyen be lül
a bu dai és a gyu la fe hér vá ri tu dós tár sa sá gok meg lét ét és a leg is mer tebb író kat –
Bon finit, Gale ot tót, Ge réb Lász lót, Vi téz Já nost, Janus Pan no ni ust és a töb bi e ket –
tár gyal ja. Janus Pan no ni us és Con rad Celtes (a bu dai Sodal i tas lit ter aria Danu biana
mega lapító ja17) kap csán meg jegy zi, hogy ver se i ket „né me lyek az ezüst koru la tin
irók mű vei kö zé mél tán so rol ha tók nak állíták” (II. rész, 4. fej. 9. §). Ne ga tí van íté li
meg azon ban a ma gyar or szá gi hu ma nis tá kat ami att, hogy nem nem ze ti nyel ven, ha −
nem la ti nul ír tak. A 14. szá zad dal kez dő dő en az iro da lom fej lő dé se szem pont já ból
Né meth fon tos kri té ri um nak te kin ti a nem ze ti nyelv hasz ná la tát. Eb ben ugyan csak
a pro tes táns szem lé let je le nik meg, ame lyen be lül a nem ze ti elv min dig is fon tos
sze re pet ját szott. Ugyan csak az evan gé li kus szem pont ha tá roz za meg azt, hogy a
15. és 16. szá za di gon dol ko dók kö zül a leg na gyobb te ret Eras mus nak, Lu ther nek
és Melanch ton nak szen te li. A ko ra be li ma gya rok kö zül Dudith And rást, Sylvester Já −
nost (Erdőssy Já nos név alat t), Pes ti Gá bort és Heltai Gás párt, az eu ró pai iro da lom −
ból pe dig Ron sard−t, Tassót és Ariostót em lí ti. A hu ma niz mus leg na gyobb ho za dé ká −
nak a fi lo ló gia fel len dü lé sét, va la mint azt tar tot ta, hogy eb ben a kor ban fej lő dés nek
in dul tak a ter mé szet tu do mány ok (Tycho de Bra he, Ko per ni kusz).

Ahogy a pe ri o di zá ci ós kér dé sek nél is em lí tet tem, Né meth a mo der ni zá ció fo lya −
ma tát ös  sze kö töt te a re for má ci ó val, a pol gá ro so dás sal, a nem ze ti nyel vek tér hó dí −
tá sá val, de fő ként az zal a vál tás sal, amely a fi lo zó fi á ban mu tat ko zott a 17. szá zad −
tól. Két pa ra gra fust is szen tel az új ko ri fi lo zó fia em pi ris ta és ra ci o na lis ta irány vo na −
lá nak a be mu ta tá sá ra, és a mo dern fi lo zó fia tör té net−írás el fo ga dott el vei nyo mán
szö ge zi le, hogy az is me ret ere de te és bi zo nyos sá ga az a két kér dés, ame lyek kö −
rül a vi ták fo rog nak. Eb ben az ös  sze füg gés ben szól Ba con ról, Descartes −ról,
Hobbesról, Lock e−ról, Spi no zá ról és Leib niz ről. Az eu ró pai iro da lom ból azo kat a ne −
ve ket so rol ja fel, akik má ig az iro da lom tör té ne ti ká non ré szei, a ma gya rok ese té ben
pe dig Zrí nyi, Gyön gyö si és Koháry mel lé fel so ra koz tat ja Lisz ti Lász lót is. A 17. szá −
za di ma gyar or szá gi mű ve lő dé si vi szo nyok is mer te té sé nél kor rekt mó don mu tat ja be
a je zsu i ták ve zet te nagy szom ba ti egye tem sze re pét, mel let te pe dig fel so rol ja a je −
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len tő sebb gim ná zi u mo kat is, ame lyek kö zül ki eme li az eper je si evan gé li kus is ko lát,
és an nak ne ves fi lo zó fus−ta ná rát, Bayer Já nost. Itt tér ki a meg lé vő és a fel té te lez −
he tő en lé te ző könyv tá rak ra is, az zal a rend kí vül fi gye lem re mél tó meg jegy zés sel, mi −
sze rint „tör té net író ink ha nya gok azok fel jegy zé sé ben”. Tény, hogy az új ko ri ma gyar −
or szá gi könyv tá rak fel tér ké pe zé se csak a hu sza dik szá zad ban kez dő dött el. Né meth
ezen kí vül kü lön pa ra gra fust szen tel a 18. és a 19. szá za di köz könyv tá rak be mu ta −
tá sá nak, ami ből ki tű nik, hogy az egye te mes iro da lom jegy ze tei va ló ban a mű ve lő −
dés tör té net re fű zik fel az iro da lom moz gá sát. Itt csak meg is mé tel he tem, hogy a
jegy zet ben sze rep lő 18–19. szá za di írók meg egyez nek a je len leg is mű kö dő ká non
ál tal fel so rol tak kal. Né mi el té ré sek a ro man ti ka kép vi se lő i nél van nak, de ott is in −
kább a szláv iro dal mak ese té ben: a cse hek nél pél dá ul sze re pel Dobrovský, Jung −
man n, Palack ý, Šafárik, de hi ány zik Mácha; az oro szok nál ott van tu dós ként Lo mo −
no szov, író ként Petrov és Derzsav in, de nincs ott Pus kin stb.

Ös  sze fog lal va te hát el mond ha tó, hogy az egye te mes iro da lom tör té net kéz ira ta a
mai szó hasz ná lat sze rint mű ve lő dés tör té ne tet nyújt.18 En nek a mű ve lő dés tör té net −
nek az ér tel me zé sét meg ha tá roz zák az evan gé li kus mű ve lő dés alap esz méi, ame −
lyek meg fo gal ma zód tak az egyes is ko lai prog ra mok ban is. A pro tes tan tiz mus ezek
sze rint két el ven nyug szik. Ezek: a sze mé lyi ség sza bad sá ga és a ha la dás elve.19

Ezek re épül, és ve lük kap cso ló dik ös  sze a sze mé lyes hit, a tu do má nyos ered mé −
nyek el fo ga dá sa és a nem ze ti esz me. Vég ered mény ben a pro tes táns is ko la cél ja,
hogy a di á kot szel le mi önál ló ság ra ne vel je. Bi zo nyos szem pont ból ar ról van szó,
amit Né meth az egye te mes iro da lom ta nu lá sá ból fa ka dó „ha szon ról” mond. Né −
meth a jegy ze té ben – ki mon dat la nul ugyan, de egy ér tel mű en – an nak alap ján fog lal
ál lást és ér té ke li az egyes ko rok iro dal mát és tu do má nyos sá gát, hogy mi lyen mér −
ték ben já rul hoz zá ezek nek a cé lok nak a meg va ló sí tá sá hoz.

Né meth kö vet ke ző kéz ira tos jegy ze te, a M(ag yar) köl té szet története20 a be ve ze −
tő rész ben a ko ra be li evan gé li kus is ko lák ban ok ta tott fi lo zó fia – fő ként an nak pszi −
cho ló gi ai ré sze ként elő a dott – té te le i re tá masz ko dik. Mit je lent ez? A kéz irat el ső
ré sze (1–7. §) „a költészség nyel vé nek el mé le tét” nyújt ja. A ki in du ló pont az, hogy
el té rő lel ki ké pes sé ge ink – a kép ze tek (Vorstellung), az ér zel mek és a vá gyak – ala −
poz zák meg a pró zát, a lí rát és a re to ri kát („ékes szó lás”−t), va gyis e há rom ki fe je zé −
si mód nak más−más nyel ve ze te van: „A költészség nyel vé nek meg kü lön böz te tő jel −
le me az ala nyi ér zel mek elő adá sán nyug szik, és így a köl té szet nyel ve esz mélt ér −
zel me ink nek szó be li érzékítése” (1. §). Fi gye lem re mél tó az „esz mélt ér ze lem” ki fe −
je zés, ami oda mu tat, hogy Né meth sze rint az ér ze lem so hasem nyil vá nul hat meg
köz vet le nül, mert – ter mé sze tét te kint ve – „va la mi mély sé ges és meg mér he tet len”
(2. §). Objek tiválása te hát úgy mű kö dik, hogy a kép ze lő e rő ré vén kép ze tek kel tár −
sul, ala kot nyer. A kép ze lő e rő min dig in di vi du á lis, ezért ez ha tá roz za meg a „köl tői
ala nyi sá got” (Né meth sza vá val is él ve: az „egymiséget”). Az utol só lé pés ben a köl −
tő sa ját ala nyi sá gán túl lép ve ér zel me it „esz mé nyek re eme li, az egész mű velt em be −
ri ség nek köz bir to ká vá” te szi (5. §). Ed dig a pon tig Né meth szint re pont ról pont ra kö −
ve ti az evan gé li kus gim ná zi u mok ban e kor ban hasz nált pszi cho ló gia−tan könyv el ve −
it. Van drák tankönyve21 a friesiánus fi lo zó fia ér tel me zés ből ki in dul va mond ja, hogy
há rom alap ve tő „lel ki te het ség gel” bí runk: az is me ret szer zés, az ér zés és az „akar −
va cse lek vés” ké pes sé gé vel. Ezek ki kép zé se ré vén tö ké le te se dünk. A ki kép zés cél −
jai (érts d: esz mé nyei) pe dig az igaz ság, a szép ség és a jó ság. Az ér zel mek esz mé −
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nyek re va ló eme lé se (Né meth) nem más, mint amit Van drák ál ta lá nos sá gá ban így
fo gal maz meg: „Az aes thet i cai re mek-el me ama kü lö nös ado mány, mely aes thet i cai
esz mé ket fel ta lál ni s elő ad ni képes.”22 Konk rét sá gá ban pe dig ilyen for mán ad elő:
„Hogy azon ban va la ki olly köl te mé nye ket te remt sen, mel lyek ben ne csak ma gá nak,
de más szá mo sok nak is tel jék ked vök: ah hoz kü lö nös lel ki ado má nyok szük sé ge −
sek, névsz erint köl tõi el me (zse ni) vagy is az aes thet i cai esz mék te het sé gé nek ki −
tű nő ere je és élénk sé ge; azu tán a láng ész, vagy szel lem, az az: a fel ta lál tak nak élő,
vi lá gos és ér de kes ki fe je zé se; vég re mind ket tő nek kor mány zó ja a jobb izlés, vagy is
aes thet i cai ítélet.”23 Mi vel a köl te mény hor do zó ja a nyelv, e pszi cho ló gia−tan könyv
ki tér a nyelv fi lo zó fi ai és esz té ti kai funk ci ó i ra is, ame lyek ugyan egy más sal el len té −
te sek, de egy mást ki is egé szí tik. A meg ha tá ro zás sze rint a nyelv esz té ti kai funk ci −
ói „a szép hang zás s hatékonyság”.24 Van drák ér tel me zé sé ben a ha té kony ság az,
amely meg fe lel az ér ze lem ere de ti ter mé sze té nek, az az az esz mé nyek hez va ló kap −
cso lás után is vis  sza utal sa ját ere de té re. Ezek után nem meg le pő, ha Né meth jegy −
ze té ben a kö vet ke ző meg fo gal ma zás sal ta lál ko zunk: „Va la mely köl tői mű da rab csak
ak kor ér de mel iga zi költé ly ne vet, ha ben ne eszményelt ér ze lem, dús ké pes és jó -
hang zá sú nyelv uralkodik.” Va gyis ket tős kri té ri um nak kell be tel je sül nie: a kép ze tek
ál tal szem lél he tő ér ze lem esz mé nyi szin ten a szép pel tár sul, ki fe je ző esz kö ze it te −
kint ve pe dig „olyan nyelv vel […] amely kül ső szép sé ge mi att ma gá ban tet szik” (1.
§). Több szö rö sen alá húz nám ezt az utol só mon da tot, hi szen ben ne nem más, mint
a kanti szép ség ide ál je le nik meg. Ami egy evan gé li kus is ko lá ban nem nagy meg le −
pe tés, hi szen itt ek kor már leg alább fél szá za da ok tat ták Kant fi lo zó fi á ját. Vi szont
új don ság ab ból a szem pont ból, hogy Né meth a „ma gá ban tet szés” fo gal mát ar ra a
köl tői nyelv re al kal maz za, amely nek ak kor tájt job bá ra csak az esz köz  jel le gét hang −
sú lyoz ták ki. Itt vi szont ez a nyelv ön ma ga cél já vá vá lik, az az csu pán a szép esz mé −
nyé nek ren de lő dik alá.

De hogy azért egyet len meg fo gal ma zás nyo mán túl sá go san el ne ra gad tas suk
ma gun kat, és ne es sünk a túl in terp re tá lás hi bá já ba, jó, ha oda fi gye lünk ma gá nak a
jegy zet nek a be ve ze tő mon da ta i ra. Ezek ből ki de rül, hogy a leg fon to sabb cél az
1850−es évek ele jén még min dig a ma gyar nyelv pal lé ro zá sa volt, va gyis a ma gyar
köl té szet tör té ne té nek is me re te a kéz irat ban is bő ven idé zett vers rész le tek el sa já −
tí tá sán és az iro da lom tör té net−órá kat ki egé szí tő írás gya kor la to kon volt. Né meth
ugyan is ezt mond ja: „A ki mű velt köl tői nyelv meg ala pí tó ja a he lyes fo lyó be széd nek,
s en nek pon tos sá ga, ha tá ro zott sá ga is mét talp kö ve az iga zi böl cse lés nek” (Be ve ze -
tés).

Át tér ve ezek után a kéz irat má so dik ré szé re, amely „a ma gyar köl té szet tör té ne −
té nek váz la tát” ad ja, is mé tel ten, mind járt az ele jén be le üt kö zünk a pe ri o di zá ció
prob lé má já ba. Tud va azt, hogy Né meth egye te mes iro da lom−ér tel me zé se Toldy fel fo −
gá sán ala pult, ké zen fek vő nek tűnt, hogy ös  sze ha son lí tás ként Toldy azo nos te ma ti −
ká jú kézikönyvét25 ves  szük elő. Né meth kéz ira tos jegy ze te az 1853/1854−es tan év −
re ké szült, Toldy köny ve pe dig az 1853/1854−es tan év ben a pes ti egye te men tar −
tott elő adá sa i nak az írott vál to za ta. Szem be tű nő, hogy Né meth há rom kor sza kot kü −
lön böz tet meg a ma gyar köl té szet ben, Toldy azon ban négy kor szak ról be szél: az el −
ső a ke resz tény ség fel vé te le előt ti idő szak, a má so dik a re for má ci ó ig tart, a har ma −
dik a 18. szá zad kö ze pé ig („a nem ze ti élet ha nyat lá sa”), a ne gye dik pe dig 1772 −
vel kez dő dik. Né meth ez zel szem ben a ma gyar köl té szet előide jéről, majd a Já nos
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ki rály ha lá lá tól szá mí tott idő szak ról, vé ge ze tül pe dig a ma gyar köl té szet „újon nani
föl éle dé sé ről” be szél. Vi szont ha kéz be ves  szük Toldy ne gyed szá zad dal ko ráb ban ki −
adott, né met nyel vű kézikönyvét26, ak kor nem kis meg le pe tés sel ves  szük tu do má −
sul, hogy Né meth nem csak min tá nak hasz nál ta Toldy mű vét, ha nem egy sze rű en ma −
gyar ra for dít va le má sol ta azt. Toldy pe ri o di zá ci ó ja a kö vet ke ző: 1. Vorzeit d. u. Poe −
sie, 2. Die ungrische poe sie von König Johann’s Tod bis zu ihren Ver fall e, 3. Die
ungrische Poe sie seit ihrer Wieder au fle bung. A há rom kor sza kon be lül meg kü lön böz −
tet alko rsza kokat is, ame lye ket Né meth ugyan csak szol ga i an át vesz. Pél dá ul a má −
so dik kor sza kon („Má so dik czikke ly”) be lül az el ső idő szak el ne ve zé se „Ti nó di tól
Zrí nyi ig, vagy a tör té ne ti éne kek idő sza ka”, a má so di ké pe dig „Zrí nyi től a ma gyar
köl té szet ha nyat lá sá ig, vagy a hős köl te mény idő sza ka”, ami tel je sen iden ti kus Toldy
el ne ve zé se i vel és té ma meg je lö lé sé vel. 

Né meth kéz ira ta te hát Toldy ki vo na to lá sa, még a pa ra gra fu sok ra va ló be osz tás
is csak nem tel je sen meg fe lel Toldy al cí mek be sze dett struk tu rá lá sá nak. Még az
egyes szer zők be so ro lá sa is azo nos, az zal a kü lönb ség gel, hogy míg Toldy ké zi −
könyv ében a köl té szet tör té ne ti részt kö ve ti egy bő és rep re zen ta tív szö veg gyűj te −
mény, Né meth az egyes szer zők mel lett idéz vers rész le te ket. Vagy pe dig olyan for −
mán vál toz tat min tá ján, hogy pél dá ul Falu dit és Ama dét kü lön pa ra gra fu son be lül
mu tat ja be.

A va ló di el té rés Toldy ké zi köny ve és Né meth kéz ira tos jegy ze te kö zött a tan terv
nor má it kö ve tő en ala kult ki. Azt már em lí tet tem, hogy az iro da lom tör té ne ti órá kon
sti lisz ti kai gya kor la to kat is foly tat tak a di á kok. Eze ket meg kel lett ala poz ni va la mi −
fé le po é ti kai alap is me re tek kel. Né meth ezt úgy ol dot ta meg, hogy köl té szet tör té ne −
té ben ah hoz a kor szak hoz, ame lyik ben az adott mű faj a ma gyar iro da lom ban meg −
je lent, hoz zá tol dott egy− e gy po é ti kai részt. Így a má so dik cik kely má so dik idő sza ká −
nak (1651–1760) ré szét ké pe zi az „epi kai vagy el be szé lő költé ly” és a „lan tos
költészség” mű fa ji be mu ta tá sa. Az el sőn be lül a „ko moly hős köl te mény”−t, a „tré −
fás hős köl te mény”−t, a ro mán cot, a bal la dát, a le gen dát, a „köl tői be szély”−t és a
me sét; a má so di kon be lül pe dig a dalt, az ódát (Né meth fo ga lom rend sze ré ben dal -
ma27), a him nuszt (solos ma), a dithüram boszt, a rap szó di át, az elé gi át (alagya), a
hero idát, a kan tá tát és a szo net tet (hangza tka28) ele m zi. A har ma dik cik kely ne gye −
dik idő sza ká hoz – A ma gyar köl té szet az újí tás harc óta – a drá ma le írá sát csa tol ja,
ame lyen be lül még teatraló giai alap fo gal ma kat is em lít. A műne men be lü li fel osz tás
a ha gyo mányt kö ve ti: tra gé dia (szo mo rú já ték), víg já ték, szín já ték („át me net, kö zép −
faj a szo mo rú já ték és a víg já ték kö zött”) és ope ra (dal já ték, dal nya29). Mind egyik mű −
faj le írá sa pon tos, meg told va a vi lág iro da lom ból és a ma gyar iro da lom ból is mert leg −
je len tő sebb szer zők ne ve i vel.

Alig ha nem kon cep ci o ná lis okok ból vagy pe dig az iro da lom tör té net és a po é ti ka
egyes sza ka sza i nak ös  sze egyez tet he tet len sé gé ből ki fo lyó lag a jegy zet ből ki ma rad −
tak bi zo nyos po é ti kai alap fo gal mak. En nek pót lá sá ra Né meth a jegy zet hez csa tolt
még egy tíz la pos Füg ge lé ket a kö vet ke ző cím mel: A ve gyes költé ly- fa jok, vagy: a
költészség fõne meinek pót lék osz tá lya. Az el ső pa ra gra fus ban az idil lel (pász to ri
költé ly) és a köl tői le vél lel, a má so dik pa ra gra fus ban a re gén  nyel, a no vel lá val (be −
szély) és a me sé vel, a har ma dik pa ra gra fus ban az al le gó ri á val, a pa ra bo lá val és a
paramüthion nal, a ne gye dik pa ra gra fus ban a „be szél ge tés és ma gán szó lás”−sal, a
sza tí rá val, a pa ró di á val és a tra vesz ti á val, vé ge ze tül pe dig az ötö dik pa ra gra fus ban
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az epig ram má val, va la mint a rejt vén  nyel (ta lány; szó tag ta lány, betü talány, szó ta -
lány) fog lal ko zik. A meg ha tá ro zá sok itt is pon to sak, és a ha gyo má nyos po é ti kai sza −
bá lyo kat kö ve tik. Ugyan úgy, mint a meg elő ző rész ben, itt is meg je len nek az egyes
mű fa jo kat rep re zen tá ló szer zők ne vei. A ko ra be li ma gyar kri ti ka szel le mé ben de fi ni −
ál ja Né meth a re gény mű fa ját: „A re gény kö re a va ló di élet min den árnyék lataival s
így az em be rek sor sát s köl csö nös vi szo nyát, mind a nyil ván, mind a ma gán élet −
ben, köl tő i leg vagy eszmé lyítve ad ja elő. Az író elő adá sá ban nincs a va ló ság hoz köt −
ve, ha nem egye dül a cse lek vé nyek s jel le mek bel ső igaz sá gá hoz, a valósz inüség s
le he tő ség hez” (3. §). Ez a meg ha tá ro zás több−ke ve sebb pon tos ság gal Baj za Jó zsef
1833−as tanul mányá nak30 a gon do la ta it is mét li meg. Baj za is a jel lem áb rá zo lást tar −
tot ta a re gény lé nye gé nek, és amel lett ér vel, hogy a re gény író nak nem a pró zai va −
ló ság hű má so la tát kell vis  sza ad nia. A cse lek mény egy sé gét is fon tos nak tar tot ta,
akár csak Jean Paul, aki nem csak Baj za dol go za tá nak egyik ins pi rá to ra, ha nem Né −
meth egyik esz mei ta ní tó mes te re is volt. A Baj zá hoz és Toldy hoz va ló kap cso ló dás
azt is de monst rál ja, hogy Né meth iro dal mi ho ri zont ját erő sen meg ha tá roz ta az
Athenaeum szer ző i nek szem lé le te.

Ko ráb bi (és en nek a dol go zat nak az ele jén idé zett) írá som ban az zal a som más
meg ha tá ro zás sal él tem, hogy Né meth iro da lom ta ná ri te vé keny sé gé ben meg nyil vá −
nul a vál tás a ha gyo má nyos his to ria lit ter ar iáról a nem ze ti szem lé let felé.31 Nos, ezt
az ál lí tást most – a be mu ta tott és elem zett kéz irat ok is me re té ben – úgy pon to sí ta −
nám, hogy az egye te mes iro da lom ér tel me zé sé ben egy tör té ne ti fel fo gás sal mo di fi −
kált his to ria lit ter ar iá val, és az egye te mes – nem ze ti kont ra po zí ci ó já ra ki he gye zett
mű ve lő dés tör té ne ti kép pel ta lál ko zunk. A nem ze ti esz mé je itt a tör té nel mi fej lő dés
télosza ként és az evan gé li kus pe da gó gia esz mé nye ként meg je le nő ide ál for má já −
ban ké pez bi zo nyos ér té ke lő ho ri zon tot az egyes iro dal mi mű vek el bí rá lá sá hoz. (Pél −
da ként itt is mét utal ha tok ar ra, aho gyan Né meth a hu ma nis ta neo la tin köl té sze tet
ér té kel te.) A ma gyar köl té szet tör té ne té nek be mu ta tá sá ban pe dig Né meth már egy −
ér tel mű en Toldy ál lás pont ján van. Ami nem volt egye di ki vé tel eb ben a kor ban.

Jegy ze tek

1. Mé szá ros And rás: A ma gyar nyelv és iro da lom ok ta tá sa a Po zso nyi Ki rá lyi Aka dé mi án és
a Po zso nyi Evan gé li kus Lí ce um ban a XIX. szá zad ban. Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi
Szem le, 6. évf. (2004) 2. sz. 3–20. p.

2. Ma gyar chrestomath i a, vagy je les ma gyar írók némel ly vá lo ga tott da rab ja ik. Po zsony,
1842.

3. Né meth élet raj zát lásd Né meth Sán dor ta nár élet ira ta. In Ér te sí tõ a po zso nyi ágos tai hit -
val lá sú evangyel mi fõ is ko lá ról 1864–865-dik tan év ben. Po zsony, 1865, 18–24. p.

4. 26 da rab ne gyed rét fü zet, az el ső 6, a má so dik 8, a töb bi 4 lap pal. Az el ső fü zet hez cím −
lap van köt ve, az utol só fü zet nek csak az el ső lap rek tóján van szö veg. Eh hez csat la ko −
zik még egy füg ge lék 3 lap pal, amely a Né hány kitünõbb gö rög író jelesb ki adá sai és for -
dí tá sa cí met vi se li (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra, Ústred ná knižni ca SAV,
Bratislava, fasc. 109). (A jegy zet szö ve gé ben vál ta koz va és ér tel me zés nél kül hagy va
hasz nál ja Né meth az „iro da lom” és az „iralom” ki fe je zé se ket.)

5. 11 da rab ne gyed rét fü zet, fü ze ten ként 8 lap pal. Az el ső fü zet hez cím lap is van fűz ve.
Be lül tar ta lom jegy zék, amely ré szek re, azo kon be lül fe je ze tek re és pa ra gra fu sok ra oszt −
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va ad ja a kéz irat tar tal mát (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra, Ústred ná knižni ca SAV,
Bratislava, fasc. 65).

6. A mar gin áliák csök ke né se ugyan át te kint he tőb bé te szi a szö ve get, de ugyan ak kor el −
vesz nek bi zo nyos in for má ci ók. Pél dá nak hoz ha tom fel az utol só pa ra gra fus a 19. szá za −
di ma gyar tu do mány tör té ne té vel fog lal ko zó ré szét. Az el ső kéz irat ban Né meth a mar gón
kü lön em lí ti a ko ra be li ma gyar ma te ma ti ku so kat, fi lo zó fu so kat, ter mé szet tu dó so kat és
tör té né sze ket, a má so dik ban ezek kö zül ki es nek a ko ráb ban fel ho zott fi lo zó fu sok
(Szontagh Gusz táv, Kö te les Sá mu el, Fej ér Györ gy, Purgstaller Jó zsef). Ha son ló kép pen
az el ső kéz irat ban, mar gón ki emel ve kap juk Kant, Fichte, Schelling és He gel ala pos fi −
lo zó fi ai tu dás ra val ló elem zé sét, mind ez vi szont a má so dik kéz irat ban hi ány zik. Itt nincs
rá mód, de ér de mes vol na lel tár ba szed ni Né meth ma gya rí tott fi lo zó fia ter mi nu sa it is,
mert ta nul sá gos ada lé kát kap juk a 19. szá za di ter mi no ló gi ai fej lő dés nek. Az em lí tett
mar gó ra tett jel lem zés ben pél dá ul Né meth le for dít ja He gel omi nó zus mon da tát a va ló −
sá gos és az és  sze rű kap cso la tá ról eb ben a for má ban: „Azt, ami van meg ér te ni, mert
ami van, okos ság” (II. rész, VII. fej. 29. §).

7. Nem vé let len, hogy az egye te mes iro da lom tör té net se géd esz kö ze i ként csak nem ki zá ró −
la go san 18. szá za di ké zi köny ve ket so rol fel, olyan szer zők től, mint pél dá ul Daniel Georg
Morhof vagy pe dig Christoph Heumann és Johann Al bert Fabri cius.

8. Környei Já nos: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té net váz la ta. Pest, 1861, 4. p.
9. Toldy Fe renc: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té ne te. Pest, 1852, 13. p.

10. Schedel Fe renc: Szóbirála tok. Athenaeum, 1841. II. 79. p. Idé zi Korompay H. Já nos: A
„jellemzetes” iro da lom je gyé ben. Az 1840-es évek iro da lom kri ti kai gon dol ko dá sa. Bu da −
pest, Uni ver si tas Könyv ki adó, 1998, 29. p.

11. Környei: i. m. 4. p.
12. Toldy Fe renc: i. m. 14. p.
13. Beö thy Zsolt: A ma gyar nem ze ti iro da lom tör té ne ti is mer te té se. 1. köt. Bu da pest, 1903,

3. p.
14. A Né meth jegy ze tét meg elő ző kor ból Sza lay Lász ló re cen zi ó já ban (Jó si ka Mik lós re gé −

nyei. Abafi – Zó lyo mi. In Tu do má nyos Gyûj te mény, 1836, 6. köt. 113–120. p.) eme li ki
Richard son, Swift és Sterne mun kás sá gát.

15. Meg jegy zen dő, hogy az 1846–1847−es kéz irat rész le te seb ben szá mol be mind Dan te,
mind pe dig Pet rar ca és Boc cac cio éle té ről és mun kás sá gá ról. A hang súly ok ban azon ban
nincs el té rés.

16. A „történyiró” Né meth szó hasz ná la tá ban tör té nészt je lent.
17. Né meth „Sodalitas lit ter aria Hun garo rum”− nak ne ve zi a tár sa sá got.
18. A ko ra be li is ko lai rend alap ján en nek a tárgy nak az ok ta tá sa he ti két órá ban tör tént, úgy,

hogy az adott óra szá mon be lül ma gyar írás gya kor la to kat is be ik tat tak a tan rend be. Ezt
fi gye lem be vé ve, ez a jegy zet szo lid tu dás hát te ret biz to sít ha tott a di á kok nak a mű ve lő −
dés alap ve tő ös  sze füg gé se i nek az el sa já tí tá sá hoz.

19. Lásd Szelényi Ödön: A pro tes táns pe da gó gia esz mé je. Eper jes, 1908, 6. p.
20. Öt da rab ne gyed rét fü zet, 8 lap pal és egy da rab ne gyed rét fü zet 16 lap pal (az utób bi

utol só négy lap ja üres) az 1853/1854−es tan év ből (A volt lí ce u mi könyv tár kéz irat tá ra,
Ústred ná knižni ca SAV, fasc. 135).

21. Van drák And rás: Lelk i leges em ber tan, vagy is psy chi cai anthro polo gia – Enchirid ion
anthro polo giae psy chi cae. Eperiesini, 1841; és en nek a tan könyv nek a tisz ta ma gyar
vál to za ta: Uő: Lé lek tan. A böl csé szet ta nu ló if jú ság szá má ra. Lő cse, 1842.

22. Van drák: Lelk i leges ember tan… 192. p.
23. Uo. 114. p.
24. Uo. 90. p.
25. Toldy Fe renc: A ma gyar köl té szet tör té ne te. Pest, 1854.
26. Toldy, Franz: Hand buch der ungrischen Poe sie. Bd. 1–2. Pesth und Wi en, 1828.
27. A „dal ma” szót eb ben az ér te lem ben sem mi lyen szó tá runk sem is me ri.
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28. A „hangza tka” a szo nett ér tel mé ben meg je le nik Kunoss End re Szó fü zé rében (lásd Szily
Kál mán: A ma gyar nyelv újí tás szó tá ra. Bu da pest, 1902, 121. p.), va la mint Bal la gi Mór:
A ma gyar nyelv tel jes szó tá ra (1. köt. Pest, 1873, 526. p.) cí mű mű vé ben.

29. A „dal nya” az ope ra ér tel mé ben is me ret len min den szó tá runk szá má ra.
30. Baj za Jó zsef: A ro mán−köl tés ről. Kri ti kai La pok, 1833, 3. köt. 1–64. p. (Ké sőb bi ki adá −

sa Baj za Jó zsef: A re gény−köl té szet ről. In Baj za Jó zsef mun kái. Saj tó alá ren dez te
Négyesy Lász ló. Bu da pest, Frank lin, 1904.) Baj za re gény el mé le té ről lásd még Fe nyő Ist −
ván: Va ló ság áb rá zo lás és esz mé nyí tés. Iro da lom kri ti kai gon dol ko dá sunk fej lõ dé se
1830–1842. Bu da pest, Aka dé mi ai Ki adó, 1990, 352–370. p.

31. Lásd Mé szá ros And rás: A ma gyar nyelv és iro da lom ok ta tá sa a Po zso nyi Ki rá lyi Aka dé −
mi án és a Po zso nyi Evan gé li kus Lí ce um ban a XIX. szá zad ban. Fó rum Tár sa da lom tu do -
má nyi Szem le, 6. évf. (2004) 2. sz. 15. p.

AND RÁS MÉ SZÁ ROS

THE TEACHER OF LIT ER A TURE, SÁN DOR NÉ METH

The study intro duces the work of Sán dor Né meth (1911–1865), teacher of the
evan gel ic lyceum in Bratislava, ana lyz ing his man u script note on uni ver sal lit −
er a ture his to ry in detail that based on lit er a ture inter pre ta tion of Fe renc Toldy.
At Né meth „uni ver sal lit er a ture his to ry“ actu al ly means cul tur al his to ry, of
which inter pre ta tion is defined by basic prin ci ples of evan gel ic cul ture: the free −
dom of per son al i ty and the prin ci ple of devel op men t. Per son al faith, accept ing
sci en tif ic results and nation al ide ol o gy are what it is built on and joins with.
After all, the goal of the Protes tant school is to teach the stu dents to spir i tu −
al inde pen dence.
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