
nyelvészeti érdeklődésű olvasóközönségnek és tájékoztassam őket, mit ol-
vashatnak el ha kezükbe eszik a konferenciaanyag két kötetét. 

ANDRIC Edit 

FOLYTONOSSÁG VAGY FORDULAT? 
A felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései 

Szerkesztette Debreczeni Attila. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996 

A felvilágosodás irodalmának gazdag esztétikai és eszmei összefüggés-
rendszere - a vele kapcsolatos tisztázatlan kérdések, azaz korszakolásának, 
karakterjegyeinek és egyes jelenségeinek eltérő és egymásnak ellentmondó 
értelmezései révén - frekventált területét képezi a legújabb kori irodalom-
történeti kutatásoknak. A magyar felvilágosodás kora a '70-es évektől kez-
dődően több konferencia illetve tudományos kutatási projektum témája 
volt. Az 1974-ben napvilágot látott, Szauder József és Tarnai Andor szer-
kesztette Irodalom és felvilágosodás című gyűjteményes kötet az 1971-
ben rendezett egri országos konferencia anyagát tartalmazza. Az 1973-as 
debreceni Csokonai-konferencia és a költő műveinek kritikai kiadását elő-
segítő kutatások megindítása ugyancsak a vitatott jelenségkörhöz kapcsoló-
dik. Időközben több összefoglaló jellegű tanulmány, korszakmonográfia is 
megjelent a felvilágosodás magyar irodalmáról. Szauder József Az Estve és 
Az Álom (1970), Mezei Márta Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt 
(1974), Kosáry Domokos Művelődés a XVIII. századi Magyarországon 
(1980), Bíró Ferenc A felvilágosodás korának magyar irodalma (1994) 
című munkájára gondolhatunk itt elsősorban. De itt kell megemlítenünk Bí-
ró Ferenc Bessenyei-, Julow Viktor, Szauder József illetve Debreczeni At-
tila Csokonai-monográfiáját is. A magyar történeti kutatásokkal egyidejű-
leg felmerült a nemzetközi perspektívába való helyezés igénye, sőt az 
interdiszciplináris vizsgálatok szükségessége, ezért nem véletlen, hogy ezek 
a szempontok az említett tanácskozások illetve kutatások vezérelvei között 
is ott szerepelnek. 

Az 1995-ös debreceni felvilágosodás-konferencia megtartásához - a fel-
világosodás kutatásának időszerű kérdései mellett - a Martinovics-összees-
küvés évfordulója illetve 1795 belső korszakhatár-jellege képezett alkal-
mat. Az általunk ismertetett Folytonosság vagy fordulat? című kötet a 
tanácskozáson elhangzott előadások szövegváltozatait tartalmazza. A tanul-
mányok szerzői mindenekelőtt öt lényegi kérdés megvitatását, körüljárását 
tartották szem előtt, e dilemmák köré rendeződnek gondolataik. Határmoz-
zanat volt-e az 1795-ös esztendő a magyar illetve az európai irodalom tör-
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ténetében? Folytonosság vagy fordulat jellemzi-e az 1790-es évek irodal-
mát? Melyek voltak az évtized uralkodó eszmei és esztétikai erővonalai? 
Mit jelent Csokonai életművében 1795? Miként azt a könyvben megjelent 
anyag mutatja, az ismertetett vizsgálatok, értelmezések és értékelések egyik 
fő elve a komparatisztikai volt. E ténynek is köszönhető a könyv egyik leg-
nagyobb erénye: a tematikai csoportokba rendezett előadások a magyar fel-
világosodás korszakát igen sokoldalúan, sok szempontból, így összefoglaló 
igénnyel mutatják be, miáltal kutatásáról is átfogó képet kapunk. 

Az irodalmi közélet (Könyv, sajtó, politika és irodalmi élet), az euró-
pai és a magyar kultúra összefüggéseit (Az európai és a magyar kultúra), 
a korszak magyar irodalmának jelenségeit (Magyar irodalom) és a felvilá-
gosodás irodalmának önszemléletét, illetve utóéletét (Utóélet és értékelés) 
bemutató tematikai egységeket a vitaindító, elvi alapvetésként szolgáló elő-
adások csoportja (Eszmék és változatok: Csetri Lajos, Vajda György Mi-
hály és Debreczeni Attila tanulmánya) és Bíró Ferenc 1795: Fordulat, kor-
szakhatár vagy valami más? című összegező érvényű tanulmánya vonja 
keretbe. Csetri Lajos Folytonosság és változás a felvilágosodás kori ma-
gyar irodalomban című vitaindító előadása a legújabb kori felvilágosodás-
kutatások eredményeit - mindenekelőtt Bíró Ferenc korszak- és Debreczeni 
Attila Csokonai-monográfiáját (Csokonai, az újrakezdések költője, 
[1993]) - értékelve jelöli ki a XX. századi magyar irodalomtörténet-írás fel-
világosodás-képének, illetve -értelmezésének problematikus, vitára okot 
adó pontjait, kitételeit. A felvilágosodás korszaka - Csetri értelmezése sze-
rint - mindenekelőtt korszakolási problémát és stílustörténeti dilemmát je-
lent a magyar irodalomtörténet-írás gyakorlatában. Bíró 1970-es években 
kialakított koncepciójára hivatkozva állapítja meg, miszerint „a magyar fel-
világosodás kora kezdete és vége elmosódó (egyrészt a barokk, másrészt a 
romantika felé)", ugyanakkor belső korszakolása, a korszakon belüli fordu-
latok, fordulatot jelentő évek meghatározása is problematikus; még egy-
azon szerző munkásságán belül is ellentmondásos lehet. Máig él a Toldy ál-
tal szentesített 1772-es korszakhatár, vagy a „spenót" (Csetri használja ezt 
a közkeletű megnevezést) kialakította, az 1795-ös esztendő fordulat-jellegét 
hangsúlyozó alkorszakolás. Bíró 1979-es tanulmányában egy hármas tago-
lódású magyar felvilágosodásról beszél, ahol 1780 illetve a századvég jelent 
fordulópontot a magyar irodalom alakulástörténetében. 1994-es korszak-
monográfiájában viszont - Csetri értékelése szerint - némi redukálódás fi-
gyelhető meg a korszak kiterjedését érintő felfogásában, lényegében két 
felvilágosodás-alkorszakról beszél, míg a nyelvújítás korát erősen utótörté-
netként kezeli. Módosított koncepciója értelmében a magyar felvilágoso-
dásnak egy fordulópontja van, „a jozefinus évtizedben kibontakozó nemze-
ti fordulat". Csetri ugyanakkor konszenzust vél felfedezni a kérdéssel 
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foglalkozó irodalmi művekben annak megítélése terén, miszerint „a felvilá-
gosult boldogságfilozófia és a nemzeti tudat bontakozása közötti folyama-
tok jelentenek valamilyen fordulatot a korszakon belül". 

A jelen kori irodalomtörténet-írás felvilágosodás-értelmezésének és -ér-
tékelésének másik sarkalatos pontját a szentimentalizmus jelenségének, stí-
lusának meghatározása, megítélése jelenti. Ujabban ugyanis elterjedt egy 
kiszélesített értelmű érzékenység-fogalom a diszciplínán belül, mely olyan 
jelenségeket értelmez a továbbélő, új minőségeket nyert klasszicizmus fo-
galomkörében, melyek korábban csak a szentimentalizmus jegyében tűntek 
értelmezhetőnek. 

Vajda György Mihály is a felvilágosodás korának „átmeneti", korfordu-
ló (Vajda György Mihály kiemelése) jellegét értelmező A felvilágosodás 
századának fordulója: döntő változások kora az európai irodalomban 
című tanulmányában. Az 1789 és 1810-20 közötti két-három évtizedet eu-
rópai összefüggések értelmében is „döntő változások korá"-nak tekinti. „Az 
elején a forradalom vet mintegy jelképesen véget a régi rendnek, amelynek 
feltételei között pedig a forradalom eszméi megszülettek, a végén pedig a 
Szent szövetséggel, amely egyszer s mindenkorra véget akar vetni minden-
féle forradalomnak, új rend áll elő." 

Debreczeni Attila, a tanácskozás harmadik bevezető előadásának szer-
zője, a Csetri által kijelölt második feleletre váró felvilágosodás-dilemma, 
az érzékenység fogalomkörének megvilágítására, sőt - vállalva a sokarcú-
ság, az összetettség lehetőségét, illetve tényét - a jelenség definiálására vál-
lalkozott Az érzékenység eszmetörténeti vonatkozásai a XVIII. század 
végének magyar irodalmában című tanulmányában. 

Nagyon érdekes és tanulságos Csetri Lajos vitaindító és részben a leg-
újabb felvilágosodás-monográfiát, Bíró Ferenc kötetét értékelő tanulmá-
nyához nyomban „hozzáolvasni" magának Bírónak a bevezető előadásra is 
reflektáló összefoglaló-értékelő tanulmányát. Ebben a szerző a sok szem-
pontból vitatott 1795-ös évi irodalmi korszakhatár-jellegének értékelésére 
vállalkozott, ugyanakkor több pontban összefoglalva igyekszik választ ad-
ni a korszakmonográfiával kapcsolatban felmerült kérdésekre, nevezetesen 
arra, hogy miért fejezi be művét a századvég, tehát a felvilágosodás korsza-
kának második szakasza megtárgyalásával, mi indokolja ezt a határvonalat 
irodalmunk alakulástörténetében. E tényezők közé az irodalmi nemzedék-
váltást, a nemességnek az értelmiségi réteggel szembeni újbóli hangadóvá 
válását (tehát változik az irodalom „életmódja"), a nyelvújítási küzdelem 
megjelenését, az irodalom nyelvhez illetve a nemzet fogalmához való vi-
szonyának megváltozását, az eredetiség programjának az egyedi életmű-
vekben (Csokonaiéban, Kálmánéban) való meghirdetését, illetve az irodal-
mi termés és a közönség viszonyának átalakulását sorolja. Tanulmánya 
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végkövetkeztetéseként választ ad (amely persze hipotetikus erejű) a tanul-
mánya elején feltett, de az egész konferenciát átható kérdésre: fordulat-, 
korszakhatár-e 1795 a magyar irodalomtörténetében. Véleménye szerint ez 
az év, bár több jelentős író életében jelent fordulatot, illetve a magyar törté-
nelem nevezetes dátuma, mégsem jelent korszakfordulót a „művelődés vi-
lágában", az, bár gyökerei innen eredeztethetők, valamivel később zajlik le 
a magyar irodalom történetében. 

A tanácskozás előadói közül többen, így Taxner-Tóth Ernő, Pavercsik 
Ilona, Penke Olga, Fekete Csaba, Csorba Sándor, Csetri Elek és Egyed 
Emese a korabeli irodalmi közélet mibenlétéről, a nyomdaipar, az újság- il-
letve a könyvkiadás állapotáról, a felvilágosodás képviselőinek jelenlétéről 
a könyvkereskedelemben, az ún. rövidmüfajok (aforizma, a tanító költe-
mény, a mese etc.) népszerűségéről, a türelmi rendelet egyháztörténeti kö-
vetkezményeiről, a jakobinus mozgalom erdélyi vonatkozásairól referáltak. 
Az előadások következő csoportja a vizsgált központi jelenségkört, a ma-
gyar felvilágosodás korszakát az európai rokon mozgalmak fénykörében 
láttatja. A szerzők közé Vörös Imre, Madarász Imre, Sárközy Péter, Szilá-
gyi Ferenc, Kiss Sándor és Földvári Sándor tartoznak. Magyar irodalom 
összefoglaló cím alatt Kókay György, Margócsy István, Kecskés András, 
Szilágyi Márton, Fábri Anna, Zentai Mária, Szajbély Mihály, Nagy Imre és 
Borbély Szilárd a magyar felvilágosodás irodalmának egy-egy részjelensé-
gét tárgyalják tanulmányaikban. A nemzeti fejlődés és az európai integráció 
összefüggései, a magyar nyelv XVIII. század végi státusa, a hagyományőr-
ző és hagyománymentő törekvések, az Uránia eszmetörténeti helye, a szá-
zadfordulón jelentkezett írónők helyzete, Csokonai dévaj költészete illetve 
költészetének és prózájának viszonya, Ungvárnémeti Tóth László Nárcisz 
és a pásztorjáték, valamint Kölcsey Csokonai-olvasata került górcső alá. 
Dávidházi Péter, Nagy Miklós, D. Molnár István, Fried István és Mezei 
Márta a korszak végéről illetve utóéletéről tartottak előadást, e kérdést vilá-
gítja meg természetszerűleg a Folytonosság vagy fordulat? utolsó előtti 
fejezete. 

A Folytonosság vagy fordulat? A felvilágosodás kutatásának idősze-
rű kérdései című gyűjteményes tanulmánykötet nemcsak a felvilágosodás 
értelmezésének, hanem a magyar irodalomtörténet-írás történetének, ön-
szemléletének is fontos állomása. 

BENCE Erika 
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