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a polgári kutatás (pl. К. Burdach) rámutatott, hogy a reno-
vatio eszméje mindkét irányzatban azonos, ezt a megállapí-
tást pedig nem kell feltétlenül „szellemtörténeti"-nek minő-
sítenünk. 

Másik megjegyzésem korunk „audovizuális irodalmi mű-
velődésére" vonatkozik. Nem hiszek abban, hogy a látott-
hallott irodalom kiszorítja a könyvolvasást, sőt úgy vélem, 
hogy a rádió-televízió egyenesen növeli a könyvolvasók szá-
mát, éppúgy, ahogyan Gutenberg mester zseniális találmánya 
hatványozottra növelte. 

N E M E S K Ü R T Y I S T V Á N 

A magyar irodalom történetének legfontosabb korszak-
határát sohasem jelöljük meg: s ez a magyar nyelvű irodalom 
születésének pillanata. A régi, mohácsi dátum közel jár hozzá, 
de mégsem ahhoz igazodik. Ennél a régi dátumnál már sokkal 
jobb a Kézikönyv első és második kötetének ölelkező periodi-
zációja, mely tudományosan kifogástalan; szerintem a régi 
magyar irodalom történetét másképpen megírni nem is igen 
lehet, csak úgy, ahogyan Klaniczay Tibor megfogalmazta: 

„ A régi és ú j harcának dialektikája következtében az egyes korsza-
k o k sohasem metszik egymás t élesen, n e m állapítható m e g közö t tük 
merev , évszámhoz kö tö t t határvonal . . . A z egyes korszakok kezdete 
tehát n e m esik egybe az e lőző főkorszak végével , hanem m é g annak 
é le t tar tamán belül jelenik m e g . . . Ily m ó d o n egy-egy korszak 
utolsó alkorszaka kronológiai lag párhuzamossá válik a köve tkező 
korszak első per iódusával ." ( i . kötet 8.) 

Igen ám, de mégis: ezzel együtt és ezen belül nem kellene-e 
határozottan megjelölni a magyar nyelvű irodalom végérvé-
nyes megszületését? Ez az esemény még külön fejezetcímet 
sem kapott. (Bár A reformáció irodalma című fejezet lényegében 
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erről szól.) Még az iskolákban is — ahonnan különben szégyen-
letesen kiszorult a régi magyar irodalom, s ennek még meg-
lesz a- böjtje — tanítanám azt az akár dátummal jelölendő 
pillanatot, amitől kezdve rendszeresen és tudatosan művelt 
magyarnyelvű irodalomról beszélhetünk. Ad absurdum vive 
ugyanis a dolgot és „feltéve, de meg nem engedve": vajon 
nem írt volna-e tán éppen horvátul Janus Pannonius, ha mond-
juk száz esztendővel később születik, s lett volna a horvát 
nyelvnek egy nagy Balassija? Isten ments, hogy megbotrán-
koztassam az olvasót: mindössze arra szeretnék rámutatni, hogy 
egy heterogén nemzetiségű birodalom egységes latinnyelvű-
sége és a reformáció korának elsöprő lendületű és a német 
anyanyelvű Heltait is megmagyarító magyarnyelvűsége kö -
zött ég és föld különbség van. Ezt nekünk korszakhatár jelö-
lésével kellene kiemelnünk. Ma már egy átlagos műveltségű, 
magát művelni igyekvő fiatalembernek fogalma sincs arról, 
hol is kezdődik a magyar nyelvű magyar irodalom. Ezért tehát 
érdemes lenne Komjáti Benedek Szent Pál leveleinek publiká-
ciós évét — 1533 — is korszakhatárként kezelni. (A magyar 
nyelvű kódexek kérdése nézetem szerint nem ide tartozik: 
kevesen olvasták azokat, viszont a tömegek csak olcsóbb, hozzá-
férhetőbb nyomtatott könyvet). Nem ugyan Komjáti sze-
mélye miatt, hanem mert ott sorakozik körülötte Pesti Gábor, 
Sylvester János, Ozorai Imre s velük a világi szórakoztatás, 
a szentírás, az értekező-érvelő próza, sőt az első magyar idő-
mértékes vers és mindez kevesebb, mint tíz éven belül. 

Tekintsünk tehát ettől az évszámtól hátrafelé — (a latin 
nyelvű irodalom felé, mely persze tovább is létezik még, dicső 
eredményeket hozva) és előre, a magyar irodalom felé, mely 
voltaképpen most született — (bár a Mária Siralom óta van 
sarjadóban). 

Másik gondolat. Amint azt többen kifejtették; az 1905-ös 
választóvonal semmiképpen sem szerencsés. Semmi új nem 
kezdődik ekkor és semmi régi nem hal még el. Haíiem az 
igazi kezdete a modern irodalomnak a múlt század nyolc-
vanas-kilencvenes évei. A szecesszió és hatása jóval hamarabb 
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eljutott hozzánk, mint a legutóbbi időkig sejtettük; Ady is 
már a múlt század legvégén elindult, nem is szólva elődeiről 
és előkészítőiről; az 1918-as forradalmat érlelő eszmék már 1890 
körül kimutathatók ; nem csak a millennium klakkos-frakkos, 
cilinderes, mágnásmiskás évtizede volt ez, hanem egy rohamo-
san épülő Budapest évtizede, Bródy Sándor és Czóbel Minka 
évtizede is. Ugyanígy szól a korszakhatár előrébbtevése mellett 
egy még mindig alig-alig tudomásul vett tény, s ez a technika 
múlt századvégi rohamos fejlődése s vele a film születése. Ma 
már tanulmányok is megjelennek, melyek komolyan latol-
gatják, milyen döntő változást hozott a modern elbeszélő pró-
zában a technika — automobil , gyors helyváltoztatás, villany-
világítás, távíró és így tovább —, magát a mesebonyolítást is 
forradalmasítva, s ezzel a technikával a film, melynek olyan 
hívei támadtak nálunk, mint Karinthy Frigyes, Bíró Lajos, 
Szabó Dezső s mely igenis hatott az egész huszadik századi 
irodalomra. Minderre utal ugyan az 5. kötet bevezetésének 
első bekezdése, de csak az 1905-ös évektől kezdődő érvénnyel. 
Amiképpen a könyvnyomtatás meghatározó erejű volt és 
valósággal áttaszította a középkor irodalmát egy újabb korba, 
úgy nézetem szerint a technika fejlődésének forradalma a múlt 
század végén — beleszámítva ebbe a rotációs sajtó feltalálását 
és alkalmazását is — gyökeresen megváltoztatta az irodalom 
fejlődését, lendületét pedig meggyorsította. Gyorsabban ér-
keztek hozzánk külföldi irodalmi hatások is, a kölcsönös érint-
kezés természetesebbé vált. De a munkásmozgalom irodalma 
is közismert volt már a múlt század végén. így tehát a korszak-
határ előbbre kívánkozik, s én szívesen tenném akár az 1884-
es évszámhoz is, Bródy Sándor indulásához („A Nyomor is 
határkő az újkori magyar próza birodalmában" 4. kötet 765.); 
az utána jövők, a beérkezett Kiss József, aztán Czóbel Minka, 
Palágyi Lajos, Heltai Jenő, Herczeg Ferenc, Ambrus Zoltán, 
egyszóval a huszadik század írói a kilencvenes években már 
javában működnek és sikeres írók. Talán nem mosolyt fakasztó 
arra is hivatkoznom, hogy ekkoriban változik meg döntően a 
könyvek kötésmódja, a nyomtatás esztétikai kivitele is, főleg 
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a müncheni és bécsi szecesszió és Jugendstil hatására. Ezek már 
„modern" könyvek, míg a korábbiak „múltszázadiak". Min-
dent egybevetve: ne növeljük mesterségesen az európai fejlő-
déstől való elmaradottságunk időbeli távolságát. 

OROSZ LÁSZLÓ 

Az irodalmi jelenségek rendkívül bonyolult volta számtalan 
periodizációs megoldást tesz indokolhatóvá, ám egyben vala-
mennyit támadhatóvá is. Az irodalomtörténeti kutatások előre-
haladtával az új részletek mindig új összefüggéseket is involvál-
nak. Egy-egy irodalmi irányzat előtörténetének feltárása arra 
késztethet, hogy korábban elfogadott kezdőpontját előbbre 
hozzuk (pl. az 1772-es vagy az 1905-ös korszakhatárt), kicsen-
gésének jobb megfigyelése esetleg arra, hogy zárókövét ké-
sőbbre tegyük. Félő azonban, hogy így sohasem juthatunk 
többé-kevésbé szilárd korszakhatárokhoz. Ezért nem is merném 
ezek megvonását kizárólag egy-egy részterület specialistáira 
bízni. Szinte törvényszerű, hogy közelebbről nézve elmosód-
nak a határok. Biztosabban érzékeli, hol kezd emelkedni a 
hegy, aki távolról nézi, mint aki lejtőkkel meg vízszintes sza-
kaszokkal váltakozó emelkedőjén baktat. 

Maguk a korszakolási elvek is bizonytalanok. Bár kétség-
telen, hogy él bennünk igény egyetlen szempont következetes 
végigvitelére, ez — mint az irodalomtörténeti Kézikönyv is, 
Kenyeres érvelése is igazolja — aligha lenne tökéletesen meg-
valósítható. Mégsem hallgathatom el egy aggodalmamat. 
Mintha irodalomtörténészeink közt kezdene lábra kapni egy 
olyan nézet, hogy az irodalom önállóságát azzal kell igazolni, 
történelmi illusztrációvá való lefokozása ellen úgy kell tilta-
kozni, hogy kimutat juk: történetének ritmusa más, mint a 
történelemé. Természetesen eszemben sincs kétségbe vonni, 
hogy a történelem korszakhatárait nem lehet automatikusan 
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