
T U D O M Á N Y O S I R O D A L O M 

Az összehasonlító irodalomtörténet magyar feladatai. 

Az összehasonlító irodalomtörténet a különböző nemzeti irodalmak egy 
magasabb egységbe tartozásának felismerése. Nálunk magyaroknál több : 
vallomás nyugathoz tartozásunk mellett. S minthogy egy évezreden át lé-
tünket ehhez a nyugathoz való viszonyunk szabta meg s szabja meg még ma 
is, a magyar összehasonlító irodalomtörténet örökké aktuális marad. 

A pozitivista irodalomtörténetírás félszázadon át kutatta azokat az 
erecskéket, amelyeken át a nyugati szellemi hatások hozzánk irodalmi formá-
ban beszivárogtak s ezek a részletkutatások ma is folynak és még fognak is 
sokáig, mert kimeríthetetlenek. Ha irodalomtörténeti folyóirataink utolsó 
számait kezünkbe vesszük, feltűnik, hogy tartalmuk túlnyomóan az irodalmi 
hatások kivizsgálására szorítkozik ; hol részlethatásokról van szó, olykor az 
eredeti és átvétel párhuzamos szövegközlésével (így az Irodalomtörténeti 
Közlemények utolsó 1933. I—II. füzetében : Brisits Frigyes Vörösmarty és az 
Ezeregyéjszaka ; Gálos Rezső Adatok a magyar műdal kialakulásához és forrá-
saihoz. Ugyanaz Ál-Fazekas versek forrásai. Ugyanaz Szentjóbi Szabó László 
A megváltozott Doris c. költeményének forrása; Honti János Vörösmarty egy 
német mintája? stb., s tb.) ; hol irodalmi műfajok vagy áramlatok recepciójá-
nak vizsgálatáról (Solt [Speneder] Andor Drámairodalmunk német kapcsolatai 
1792-től 1837-ig. Irodtört. Közlemények 1933. I—II. ; Kószó János Nyugat 
alkonya hangulat a XIX. sz. első felében és Magyarország; Elek Oszkár Ossian-
kultusz Magyarországon. Egyetemes Philológiai Közlöny 1933. III—IV. füz.) 

Irodalomtörténetirásunknak ez a hatáskutató beállítottsága természe-
tesen magával hozta a visszahatást is : Horváth János már több mint egy év-
tizede hangsúlyozta a magyar irodalomtörténetírás önelvűségét (Magyar 
irodalomismeret. Minerva, 1922) s ezt az elvet ő és tanítványai műveikben 
is keresztülvitték. A magyar összehasonlító irodalomtörténetnek akkor még 
hiányzott elvi megalapozása és kizárólag részletjelenségek feltárásában me-
rült ki. A részletkutatásoknak még tanulságai sem szűrődtek le, sem a hatá-
sok útja és iránya, sem mértéke s legfőképpen nem domborodott ki a nemzeti 
géniusz átformáló ereje, amely a sok hatáskeresésben a háttérbe tolódott. 

A hatáskutatások özönébe az első egységesítő szempontot Bleyer 
Jakab vitte azzal a megállapításával, hogy a XVII. század óta a nyugati 
szellemi áramlatok bécsi közvetítéssel kerültek hozzánk. (Gottsched hazánk-
ban, 1909.) Ez a megállapítása ma már annyira átment a köztudatba, hogy 
legifjabb irodalomtörténész nemzedékünk már eredetét sem tudja. Igy Solt 
(Speneder) Andor fentebb felsorolt, a német dráma magyar hatásának egy 
fejezetét tárgyaló dolgozatában ezt olvassuk : «sokszor elmondták már, hogy 
a nyugati ízlés az osztrák császárváros szűrőjén jutott el hozzánk». Ezt a 
megállapítást alkalmazza a magyarországi színészetre, amelynek ugyancsak 
Bécs volt éltető forrása. 

A világháború az európai kapcsolatokat egy időre megakasztotta, de 
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utána annál időszerűbbé vált a kérdés, hogy van-e európai irodalom s az 
összehasonlító irodalomtörténet különösen a franciáknál az érdeklődés hom-
lokterébe került. Ennek a modern európai «littérature comparée»-nak prob-
lémáit és célkitűzéseit nálunk Zolnai Béla ismertette (Minerva, 1923) s ő 
foglalkozott elsőnek az összehasonlító irodalomtörténet magyar feladataival 
is. (Magyarcélú filológia. Minerva, 1926.) Az idevágó magyar kutatásnak 
programmot és irányt Bleyer Jakab adott (Von der Erforschung des deut-
schen Kultureinflusses im südöstlichen Europa. Deutsche Rundschau, 1926). 
Ezt a programmot vitte tovább Eckhardt Sándor, részben polemizálva vele 
abban az előadásában, amelyet 1931-ben a budapesti irodalomtörténeti kon-
gresszuson tartott . (Magyarul: Minerva, 1931.) Ebben azt a gondolatot fejti 
ki, hogy a magyarság a nyugati szellemi áramlatokkal szemben nemcsak 
befogadó volt, hanem tovább is sugározta őket a még keletebbre fekvő népek, 
saját nemzetiségei s a balkáni oláhok és szerbek felé. 

Az idevágó elvi megállapításoknak gyönyörű összefoglalását adta leg-
újabban Bleyer Jakab az Ermatinger Emil zürichi egyetemi tanár tiszteletére 
kiadott emlékkönyvben. (Über geistige Rezeption und nationales Schrifttum, 
1933.) A szellemi áramlatok útja — írja Bleyer — a népvándorlás óta nyugat-
keleti, bár az útvonal korszakonként másként kanyarodik. Igy Magyar-
országra minden szellemi áramlat közvetlen nyugati szomszédjától, a német-
ségtől jött. Nincs is a kontinensen más két olyan irodalom, amely annyi 
egyezést mutatna, mint a német és a magyar. A pogány magyarság meg-
térése után belekerült a germán-keresztény kultúrközösségbe s vele együtt 
nőtt. (Thienemann Tivadar párhuzamosan tárgyalja a magyar és német 
irodalom tipikus jelenségeit, nem hatást, hanem közös fejlődést feltételezve 
az egyezéseknél. Irodalomtörténeti alapfogalmak, 1930.) Ebben lehet ez oka 
annak, hogy míg a germán pogányság emlékei felszívódtak a kereszténységbe, 
a magyar pogány költészet úgyszólván nyomtalanul eltűnt ; ez valami 
annyira idegen volt a germán-keresztény eszmevilágtól, hogy beleilleszkedni 
nem tudott. A későbbi nyugati szellemi áramlatok Bécsen át jöttek Magyar-
országra. Bécshez kapcsolt a közös határon kívül a politikai egymásrautalt-
ság s a félezredéven át közös uralkodóház is. A monarchia lassan nemcsak 
politikai, hanem kulturális egységgé is fejlődött. A régi kulturális egység 
emléke ma is megyan azoknál a szerbeknél és oláhoknál, akik a magyar szent 
koronához tartoztak s ez választja el őket az új politikai egység ellenére is 
balkáni faj testvéreiktől. A régi monarchia határától délre és keletre már a 
Balkán kezdődik a maga bizánci szellemi és erkölcsi légkörével. 

A modern magyar germanisztika azonban nemcsak a hatások útvonalát 
vizsgálja, hanem közvetítőit is. Ezek nálunk elsősorban az arisztokraták és 
főpapok, akik Bécs szellemi légkörében éltek, a magyar középnemesség fiai, 
akik Bécsben mint testőrök, katonatisztek, hivatalnokok kerültek s akik a 
nemzetnek Bessenyeit és Kisfaludy Sándort adták, végül pedig a városok 
német polgársága. Ez utóbbinak közvetítőszerepét a XIX. sz. második felétől 
kezdve a hazai zsidóság vette át, amely természetesen mást és másként köz-
vetített. 

Igazán termékenyek csak azok a hatások maradtak, amelyek nagy 
kulturális áramlatok sodrában jöttek s amelyek tartalmat és formát, eszmét 
és napi divatot egyaránt magukkal hoztak. Ezek aztán a magyarságnál nem 
is állottak meg. A magyarság átformálta őket a maga képére és hasonlatos-
ságára s mint magyar műveltséget adta tovább. A történeti Magyarország-
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nak nem is volt népe, amely a magyar művelődés hatása alól kivonhatta volna 
magát ; az államalkotó magyarság kultúrája horvátokra, szerbekre, tótokra, 
oláhokra egyaránt hatott s hatott a magyarországi németségre is, amelynek 
különleges színezetét a nagy németségen belül éppen ez a kultúrhatás adja 
meg. 

Épp a nyugati művelődési áramlatok asszimilációjának vizsgálata vezet 
rá a nemzeti lélek és alkotó erő tökéletesebb ismeretére és értékelésére. 
«A magyar géniusz ősi ereje és örök termékenysége éppen abban mutatkozik, 
hogy az idegenből jött hatások sokszor nyomasztó tömege ellenére sosem 
vesztette el eredetiségét, hanem az idegen burkot áttörve mindig újra és újra 
magyar tartalmat magyar formában tudott teremteni.» Egyezések, részlet-
hatások kutatása hasznos szolgálatokat tehet az összehasonlító irodalom-
történetnek, de nem ez a végcél. Nem egyes esetleges átvételekről van szó, 
hanem világáramlatok keletkezéséről, útjáról és termékenyítő hatásáról, 
amelyek a golfáramokhoz hasonlóan meleg és termékeny életet fakasztanak. 

Ezek a fejtegetések alkalmasak arra, hogy tudósoknak irányt szabja-
nak kutatásaikban, de egyben arra is, hogy a nagyközönséget a magyar 
összehasonlító irodalomtörténet munkájáról és feladatairól tájékoztassák ; 
hogy a közvéleményben eloszlassák azt a balhiedelmet, hogy az összehasonlító 
irodalomtörténet valami nemzetietlen ténykedés, amely minden nemzeti 
alkotás eredetiségét elvitatni s mindent, ami magyar, idegen kaptafára 
húzni kész. 

Ennek az elméletnek a hatása alatt keletkezett Valjavec Frigyes cikke 
(Der deutsche Kultureinfluss in Ungarn. Deutschungarische Heimatsblätter 
1933. 1—2. sz.), amely már nem szórványos egyezéseket keres a német és 
magyar szellemi életben, hanem a hatások egyetemét veszi vizsgálat alá. 
Dolgozatának idáig megjelent elvi bevezetésében csak Bleyer gondolatainak 
kifejtését kapjuk. Hogy ezt a hatalmas kérdéskomplexumot az elmélet alkal-
mazásával mennyire sikerül majd a megoldáshoz közelebb vinnie, azt a 
tanulmány még megjelenendő részei fogják megmutatni. 

Pukánszkyné Kádár Jolán. 

Három gazdaságtörténeti munka. 

Szabó Dezső : A magyarországi 
úrbérrendezés története Mária Terézia 
korában. Magyarország újabbkori tör-
ténetének forrásai. Iratok a magyar 
társadalom- és gazdaságtörténethez. 
I. kötet. Kiadja a Magyar Történelmi 
Társulat. Budapest, 1933. 813 1. — 
Lederer Emma : A középkori pénz-
üzletek története Magyarországon. 
(1000—1458.) A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia támogatásával Buda-
pest, 1933. 272 1. — Sólyom Jenő : 
A magyar vámügy fejlődése 1519-ig. 
Kiadja a «Magyar királyi vámszaki 
tisztviselők otthona». Budapest, 1933. 
216 1. 

A magyar kultúra feledhetetlen 
emlékű harcosa, gróf Klebelsberg 
Kuno által megindított «Fontes Hi-
storiae Hungariae aevi recentioris» 
című nagy vállalkozásban új sorozat 
indult meg «Iratok a magyar társa-
dalom- és gazdaságtörténethez» cím-
mel, amelynek első kötetében Szabó 
Dezső debreceni egyetemi tanár ren-
dezte sajtó alá a Mária Terézia-
korabeli úrbérrendezés történetére 
vonatkozó irományokat. Ez az első 
kötet az úrbérrendezés kérdésének az 
1764—65. évi országgyűlésen történt 
felvetésétől kezdve az úrbéri ügyek 
vezetésére kijelölt királyi biztos ki-
küldéséig terjedő másfélév tárgyalási 
iratait közli. Ezek az irományok 
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Szabó Dezső ügyes csoportosításában 
magyarázó szöveg nélkül is eleven 
képet adnak arról a törekvésről, ame-
lyet a királynő személyesen kezdemé-
nyezett s amelynek a keresztülvitele 
mindvégig a szívén feküdt. Magukból 
az iratokból is, de Szabó Dezső kitünő 
bevezető tanulmányából mégjobban 
láthatjuk, hogy Mária Terézia meny-
nyire szorgalmazta alattvalói nagy 
tömegének, a jobbágyok sorsának a 
könnyítését a földesúr és a jobbágy 
viszonyának országos rendezésével. 
Amellett a meggondolás mellett, hogy 
a kedvezőbb gazdasági helyzetben 
lévő jobbágy több adót és jobban 
tud majd fizetni, nagy és figyelmen 
kívül nem hagyható szerepet ját-
szottak az úrbérrendezés kérdésének 
a szorgalmazásánál az uralkodónő 
vallásos és emberi érzései is. Az or-
szággyűléssel azonban nem sikerült 
elfogadtatni az úrbérrendezési tör-
vényt (az irományok első része erre 
vonatkozik), de Mária Terézia még-
sem vetette el a megvalósítás gondo-
latát. Rendeletileg akarta szabá-
lyozni a kérdést s az erre vonatkozó 
tárgyalások iratai alkotják a kötetben 
közölt irományok második csoport-
ját, míg a harmadik a jobbágylázadá-
sokra vonatkozik. Az úrbérrendezés 
vajudásának idejealatt ugyanis egyes, 
főleg a nyugati országrész földes-
urainak a jobbágyai megtagadták az 
addigi szolgáltatásaik további telje-
sítését s helyzetük könnyítését rész-
ben személyesen, részben írásban 
egyenesen az uralkodónőtől kérték. 
S hogy az ott kapott ígéreteknek a 
teljesítése nem vált olyan hamar va-
lóra, amint ők azt remélték, egyes 
megyékben, különösen Vasban és 
Zalában komoly zavargások törtek 
ki. Ezeket a vármegyei hatalom nem 
tudta megfékezni, miértis a király-
nőtől kérték az ő személyes utasítá-
sát képviselő királyi biztos kiküldé-
sét. A királyi biztos kiküldésével az 
úrbérrendezés ügye aztán tényleg 

arra a vágányra jutott, ahova az 
uralkodónő már eleve is terelni akarta, 
hogy tudniillik a magyar hatóságok-
tól függetlenül tudta az elgondolását 
keresztülvinni, ami annál örvendete-
sebb, mert bármilyen korszerű és 
szükséges volt ez a törekvés, törvé-
nyes úton talán sokkal későbben kö-
vetkezhetett volna csak be. Magá-
nak a rendezésnek a lényegét a máso-
dik kötet fogja közölni. 

A második munka szerzőjét sem 
kell a történészköröknek bemutatni. 
Lederer Emma eddigi tanulmányai 
minden tekintetben indokolták azt 
az érdeklődést, amely nagyszabású 
új munkájának a megjelenését várta. 
«A középkori pénzüzletek története 
Magyarországon» nemcsak, hogy nem 
keltett csalódást, hanem a várako-
zást felülmúlóan komoly munkával 
gazdagította a magyar gazdaságtör-
téneti irodalmat. Lederer Emma telje-
sen töretlen úton indult el s adatait — 
kevés kivétellel — még kiadatlan 
anyagból hámozta ki. Csak az, aki 
a középkori levéltári források fel-
kutatásának a nehézségét ismeri, 
tudja méltányolni azt a munkát, amit 
ennek az anyagnak csak az össze-
gyüjtése is jelentett. Lederer azon-
ban nemcsak a puszta anyagot 
nyujtja, hanem annak nagyon szép 
feldolgozását is. De ez a gazdag anyag 
meg is érdemelte a komoly gazdaság-
történész érdeklődését. A munka 
végigvezet a kölcsön- és hitelformák 
kialakulásán, ismerteti a polgári va-
gyon szerepét; az állam, a város és 
egyes testületek által igénybevett 
kölcsönügyleteket és közli a fonto-
sabb oklevelek szövegét is. Rövid 
bevezetésében pedig igen jól foglalja 
össze a gazdaság-, főleg a pénzgazda-
ságtörténet módszertanának legfon-
tosabb elveit. 

Sólyom Jenő «A magyar vámügy 
fejlődése 1519-ig» című értekezésé-
ben részletesen ismerteti a vámrend-
szer kialakulását. A kereskedelem 
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első formája a belsőkereskedelem volt 
s nálunk is megelőzte ez a külkeres-
kedelmet. Sólyom ennek megfelelően 
először a belsőkereskedelmi vámokat 
tárgyalja, majd a külkereskedel-
miekre tér át, amelynek az első for-
mája a nyolcvanad volt, majd a har-
mincad lett általánossá. Megismerteta 
XVI. század elejének fontosabb vám-
helyeivel s az ezeken keresztül vezető 
kereskedelmi utakkal, amelyekről át-
tekinthető térképet is közöl. Végül 
kitér a vámszedő hivatalnokok szer-
vezetének az összefoglalására is. 
Részletes bibliografia egészíti ki a 
magyar vámügy multjának szentelt 
hosszabb, ha nem is minden tekin-
tetben kifogástalan tanulmányt. 

H. Pálfy Ilona. 

Tanulmányok a magyar mezőgaz-
daság történetéhez. Szerkeszti: Do-
manovszky Sándor. 

Magyarország agrárjellege annyira 
természetes és magától értetődő nem-
csak a jelenben, hanem a multba 
visszatekintve is, hogy ez magya-
rázhatja azt az egyébként érthetet-
lennek látszó nemtörődömséget, ami-
ben a magyar mezőgazdaság multja, 
történelme a komoly kutatás részé-
ről úgyszólván az utolsó évekig, ré-
szesült. Állításunk paradoxonnak lát-
szik, de vajjon nem úgy van-e, hogy 
elsősorban az kelti fel a nagyobb 
érdeklődést, ami válságba jutott , ami 
veszélyben van, aminek a fennma-
radása problémává vált? A trianoni 
Magyarország mezőgazdaságának vál-
ságát kiemelni teljesen felesleges, hi-
szen azt az ország minden rétege 
sajnálatosan érzi s ezek után termé-
szetes tehát, hogy fokozottabb az 
érdeklődés az agrártörténelem iránt 
is. Nagyjelentőségű és örömmel üd-
vözölhető tehát az a vállalkozás, 
amit a budapesti Tudományegyetem 
Magyar Művelődéstörténeti Intézeté-
nek keretében az Intézet vezető 
professzora, Domanovszky Sándor 

indított meg azzal, hogy tanítványai-
val a magyar mezőgazdaság multjá-
nak legkülönbözőbb kérdéseit dol-
goztatja fel s ezeket a doktori 
értekezéseknek készült tanulmányo-
kat összefüggő sorozatban jelenteti 
meg. A «Tanulmányok» írói gárdája 
ilyenformán a legfiatalabb történész-
nemzedékből verbuválódik, akik kö-
zül azonban már többen ezzel az első 
munkájukkal is komoly gazdaság-
és agrártörténésznek mutatkoznak 
be, reményt nyujtva arra, hogy ez 
irányban megkezdett munkásságu-
kat továbbra is folytatni és kimé-
lyíteni fogják. S ha a tudományos 
pályára készülő számos fiatal tör-
ténészből csak néhány is marad meg 
ezek mellett a studiumok mellett — 
s i t t elsősorban azokra gondolunk, 
akik komoly ígéretet adtak a «Ta-
nulmányok» között megjelent érte-
kezéseikben a jövő munkásságuk 
értékére vonatkozóan — Domanov-
szky vállalkozását igen szép ered-
mény fogja koronázni. Természetes 
aztán az is, hogy egyik-másik érte-
kezés értéke alatta marad az átlag-
nak, ez azonban nemcsak, hogy nem 
írható a «Tanulmányok» rovására, 
hanem még ezekben a kivételes ese-
tekben is fontos legalább az, hogy az 
érdeklődést a feldolgozott kérdések 
iránt felkeltette s az már az újabb 
kutatók feladata, hogy az egyes té-
vedésekre rámutassanak és azokat 
helyreigazítsák. 

A «Tanulmányok» értékes sorozata 
azonban nagyon megérdemelné, hogy 
az érettebb generáció munkái is 
napvilágot lássanak számai között. 
Ez minden bizonnyal be is fog kö-
vetkezni, mihelyt ennek a fiatal 
agrártörténész gárdának néhány 
tagja tovább folytatja ez irányú mun-
kásságát. Reméljük, hogy ez a Do-
manovszky által megindított nagy-
szerű vállalkozás a jövőben az eddi-
ginél még nagyobb eredményeket fog 
elérni; ezzel pedig nemcsak, hogy 
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nem akarjuk lekicsinyelni a mosta-
náig megjelent tanulmányok jelen-
tőségét, ső t ! Az a tény, hogy a mai 
nehéz körülmények között 1930 óta 
8 tanulmány láthatott napvilágot s a 
legelső kivételével valamennyi 1932 
és 1933-ban, olyan eredmény, amely 
azt bizonyítja, hogy a fiatalságban 
fel lehet kelteni az érdeklődést a 
szellemtörténet korában is a szára-
zabb, aprólékosabb s bizony sokkal, 
de sokkal több fáradságos kutatást 
s esetleg kevesebb eredményt jelentő 
munkák iránt. A reális élethez kö-
zelebb álló történeti studiumok ne-
hezen egyeztethetők össze a fiatalok 
egyrésze által túlhajtott filozofáló 
írásmóddal s a mezőgazdaságtörténet 
pedig — nyugodtan mondhatjuk—, 
hogy röghöz kötött. Az agrártörté-
nésznek tehát le kell számolnia azzal, 
hogy részletkutatásai közben szelle-
mes fordulatokban bővelkedő stílus-
ban messzemenő megállapításokat 
tehessen és tudomásul kell vennie, 
hogy munkája akkor lesz a legérté-
kesebb és a leghasználhatóbb, ha a 
forrásokból nyert adatait világosan 
és szemléltetően, de mindig a fel-
használt gazdasági iratokhoz szigo-
rúan ragaszkodva közli. A «Tanul-
mányok» dicséretére válik, hogy a 
legtöbbjében meg is találjuk mind-
azt, amit csak kereshetünk. Az eddig 
megjelent 8 tanulmány a legkülön-
bözőbb korokból a legkülönbözőbb 
kérdésekkel foglalkozik. Az első három 
kötetet a következőkben ismertetjük. 

Az elsőben a regéci uradalom 
XVIII . századi gazdálkodásáról ka-
punk értékes képet. Jármay Edith: «A 
regéci uradalom üzeme a XVIII . 
század első felében» cím alatt Traut-
sohn herceg nagy uradalmának a 

gazdálkodását mutatja be, amelynek 
a súlypontját a hegyaljai szőlőgaz-
dálkodás képezte. — Bakács István: 
«Trautsohn herceg regéci uradalmá-
nak terméseredményei a XVIII. szá-
zadban» című tanulmányában vi-
szont az uradalom mezőgazdasági 
terményeiről számol be s egészen 
kivételesen gazdag gazdasági irat-
anyag alapján állítja össze a termés-
eredményeket. A két tanulmány ér-
dekes összehasonlításra nyujt alkal-
mat a mező- és a szőlőgazdaságból 
nyert jövedelmekre vonatkozólag. 

A második számú tanulmány nap-
jaink egyik legégetőbb problémájá-
nak történeti előzményeit dolgozza 
fel. Belitzky János: «A magyar ga-
bonakivitel története 1860-ig» című 
tanulmányában végigvezet a magyar 
gabonakereskedelem történetén a leg-
régibb időktől egészen a megjelölt 
határpontig. A nagyobb számú ada-
tok természetesen a XVIII—XIX. 
századi kivitel alaposabb feldolgo-
zását tették lehetővé s ebből az idő-
ből volt összeállítható a kivitt meny-
nyiség évi átlaga is. 

A harmadik számú tanulmányt 
Komoróczy György í r ta : «Nádasdi Ta-
más és a XVI. századi nagybirtok 
gazdálkodása» címmel. A maga ne-
mében egyedülállóan gazdag forrás-
anyag alapján ismerteti a XVI. szá-
zad egyik legnagyobb földbirtokának 
a gazdálkodását, de azért ennek az 
anyagnak az alapján mégis csak 
egy és nem a nagybirtok gazdálko-
dását ismerhetjük meg s sajnos 
Komoróczy feldolgozásában azt sem 
teljesen a forrásoknak megfelelően. 

A további tanulmányok ismerte-
tésére még visszatérünk. 

H. Pálfy Ilona. 


