
FORUM 

K Ü L F Ö L D R E K E R Ü L T 
M A G Y A R O R S Z Á G I KÓDEXEK N Y O M Á B A N 

A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának Középkori 
Munkabizottsága 1972-ben, a bizottság elnökének, Klaniczay 
Tibornak kezdeményezésére elhatározta, hogy megkísérli a 
modern technika adta sokféle lehetőség felhasználásával, a kül-
földi gyűjteményekben még ma is ismeretlenül lappangó, ma-
gyarországi eredetű középkori kódexanyag rendszeres felkuta-
tását, a kutatások eredményeinek központi nyilvántartását, a 
kódexek mikrofilmjeinek összegyűjtését, végül a középkori 
magyar könyvanyag korpuszának kiadását. 

Hogy ezen a téren milyen fontos feladatok vannak, már elő-
deink is felismerték, hiszen már Széchényi Ferenc közel két 
évszázaddal ezelőtt a maga hungaricum-könyvtárának célját 
nemcsak a magyar vonatkozású könyvek összegyűjtésében lát-
ta, hanem tervbe vette minden magyar vonatkozású külföldi 
kézirat fölkutatását, jegyzékbe foglalását, a legnevezetesebbek 
lemásoltatását. A feladat persze nem sokkal jutott túl a terven, 
hiszen az akkori viszonyok és technikai lehetőségek között kivi-
hetetlen volt. Mégis a következő évszázad alatt sok minden tör -
tént, amit nem szabad lebecsülnünk. Hosszú sort állíthatnánk 
össze azoknak a kitűnő magyar kutatóknak a neveiből, akik 
Bécsben, Velencében, Rómában, Münchenben, Prágában, 
Admontban, Krakkóban és még sok helyen másutt vizsgálták a 
könyvtárak kéziratkatalógusait és magukat a kódexeket. Publi-
kációikból, melyek főleg a Magyar Könyvszemle hasábjain lát-
tak napvilágot, nagy mennyiségű addig ismeretlen magyar ere-
detű kódexanyagot ismerhettünk meg. Mégis ez a teljesen egyé-
ni jellegű, olykor rendszertelen munka csak részeredményekhez 
vezethetett. Majd később olyan irányzat vette át e feladatok 
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elvégzését, amely gyűjtemények rendszeres átvizsgálása helyett 
inkább egyes művészetileg értékes kódexek vizsgálatára specia-
lizálta magát. 

Az elődök munkálatainak ismerete és az ezekből levonható 
tanulságok új célkitűzésekhez vezettek. Világossá vált, hogy 
bármilyen sok fáradság és munka árán arra kell törekednünk, 
hogy a külföldi kéziratgyűjteményeknek ne csak nyomtatott 
vagy cédulakatalógusait nézzük át — hiszen ezekben sokszor 
éppen a magyar vonatkozás szempontjából fontos adatokat 
nem lehet megtalálni —, hanem darabról-darabra kell átvizsgál-
ni magukat a kódexeket. Azért éppen a kódexeket, mivel ezek a 
legfontosabb forrásanyagok közé számítanak s mivel az európai 
kultúrkörnek egyetlen más országa sincs, amelynek középkori 
emlékanyagát akkora pusztulás érte volna, mint Magyarorszá-
gét. Csupán egy példát említünk: nem egy olyan svájci kolostor 
áll fönn ma is, amelyben a kódexek a könyvtár 10—n. századi 
keletkezése óta ma is a helyükön vannak. A mai Magyarország 
területén igen csekély kivétellel csak az a kódexanyag található, 
amit a 18. század óta nagy könyvgyűjtők, a 19. század óta állami 
nagykönyvtáraink és egyes nagyobb egyházi könyvtárak sze-
reztek meg. Ezeknek a kódexeknek nagyobb része azonban kül-
földi eredetű, nem tartozott a középkori Magyarország könyv-
állományához. 

A veszteség méreteit az a számarány jellemzi legjobban, hogy 
a legszerényebb számítások szerint is több tízezerre tehető 
középkori könyveink, kódexeink közül Magyarország könyv-
tárai ma legfeljebb néhány száz darabot őriznek. Ami ezen kívül 
megmaradt, azt hazánkból háborús pusztítások, a török elől 
menekülve mentették, vitték magukkal a régiek. Ennek az 
anyagnak a felkutatását tűztük ki célul, amihez szükséges termé-
szetesen a megfelelő szakemberek bekapcsolása és a megfelelő 
anyagi lehetőségek biztosítása. Az utóbbihoz adott mindjárt az 
induláskor nagy segítséget a Magyar Unesco Bizottság főtitká-
rának, Maller Sándornak megértő támogatása, aki lehetővé tette 
egy UNESCO-ösztöndí j felhasználását e fontos célra. Az 
U N E S C O támogatásnak az anyagi feltételek biztosításán kívül 
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nagy erkölcsi jelentősége is volt, mivel a külföldi könyvtárak 
minden nehézség nélkül megnyíltak számunkra. 

1974 őszén megtett tanulmányutunk először Spanyolország-
ba vezetett, ahol ilyen természetű kutatások magyar részről még 
sohasem folytak, de előre gyűjtött adatok alapján biztosra 
vehettük, hogy kutatásaink eredményesek lesznek. 

A spanyolországi út három fő állomása Madrid, El Escorial 
és Sevilla volt. 

A madridi Biblioteca Nációnál kézirattárában őrzött korvi-
náról már az irodalomból tudomásunk volt, a kódex mégis 
több meglepetést tartalmazott. A kézirat Wilhelmus deConchis 
12. századi korai neoplatonista kozmológiai munkáját tartal-
mazza, címe „De philosophia", melyben többek között csillagá-
szati ismeretekről is szó van. A kódex maga IV. Vencel cseh 
király környezetéből való, erre mutat díszítése is. Igen szép, 
gazdag aranyozású illusztrációi szorosan kapcsolódnak a szöveg-
hez és feltehetően a mű egy korábbi példányára vezethetők 
vissza. A prágai udvar IV. Vencel idejében az asztrológia felleg-
vára volt, így érthető, hogy Wilhelmus de Conchis nagyon is 
elterjedt munkája megvolt Vencel könyvtárában. Budára kerü-
lése valószínűleg Zsigmond útján történhetett, aki örökölte 
bátyja, Vencel, könyvtárát. A kódex-szel kapcsolatos egyik 
meglepetés az volt, hogy eredeti aranyozott korvina bőrkötése 
van — ezt az irodalom nem említette. A másik, még nagyobb 
meglepetés az volt, hogy a szöveget Vitéz János jellegzetes lap-
széli jegyzetei kísérik végig. Az utolsó lapon a szöveg végére írt 
bejegyzést egy későbbi tulajdonos kivakarta ugyan, de az ultra-
ibolya lámpa segítségével — néhány órás munkával — sikerült 
majdnem teljesen kibetűzni: Vitéz több bosszúsággal, mint 
örömmel olvasta el a művet és azért emendálta, hogy azok, 
akik majd utána olvasni fogják, okuljanak megjegyzéseiből. 
A halványan megmaradt J [ohannes] E [piscopus] W [aradien-
sis] betűk és az 1460-as évszám bizonyossá teszik, hogy újabb 
Vitéz által is olvasott kódexet találtunk meg. 

Egy másik kódexre is bukkantunk Madridban, amellyel kap-
csolatban nagy valószínűséggel gondolhatunk arra, hogy be-
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jegyzései Vitéz kezétől származnak. Ez egy Suetonius kódex, 
a szöveg végén az évszám 1434 (7?9?) igen korai, de minden-
képpen már Vitéz kancelláriai működése idejéből való. 

A madridi kézirattár érdekessége volt m é g Felix Petancius-
nak, Mátyás király budai könyvkészítő műhelye vezetőjének, 
majd Ulászló diplomatájának a törökökről írt munkájának egy 
ismeretlen példánya, amely más kéz írása, mint a budapesti ; a 
benne foglalt török császárok portréi csekély eltéréssel azo-
nosak az OSZK-beli tekercsével, de mégis úgy tűnik, hogy 
a madridi példány az eredeti. 

Madridtól 70 km távolságra, a Sierra di Gudarrama lejtőjén 
épült a 16. században a spanyol királyok nyári tartózkodására 
szánt palota, El Escorial. A hatalmas épület egyben kolostor is, 
gazdag könyvtárral. Templomának sírboltja a spanyol királyok 
és családtagjaik temetkezési helye; megható látvány itt a mohá-
csi csatában elesett II. Lajos király feleségének, „Maria regina 
Hungáriáé" feliratú szarkofágja. Ide, az Escorial könyvtárába 
nem utolsó sorban az a reménység vezetett minket, hogy vajon 
Mária királyné Magyarországról menekülésekor nem vitt-e 
magával nagyobb mennyiségű kódexet új hazájába, Németal-
földre és nem kerültek-e ezek — sírjával együtt — az El Esco-
rialba. Sajnos, ezt a reményünket egyszer s mindenkorra föl 
kellett számolnunk. 

Ehelyett azonban egy hiteles korvinával lettünk gazdagabbak 
itteni kutatásaink alkalmával. Erről is volt már bizonytalan ada-
tunk korábbról, amit az oxfordi Bodleinana könyvtár latin 
szekciójának vezetőjétől, Albina de la Mare-tól kaptunk, levél-
ben. О ugyanis írástörténész lévén, kutatta annak a Gundisalvus 
Hispanusnak a kéziratait, aki a müncheni Aristeas-korvinát is 
másolta. Az El Escorial könyvtárában őrzött Platon-kódex is az 
ő szigláját és szép kézírását őrzi. A kézirat velencei kötése, 
különlegesen szép „budai" díszítése csak a címer miatt okozott 
problémát, amíg nem láttuk eredetiben. A kivakart, elmosódott 
címerről a mikrofilm, ill. fényképfelvétel alapján nem lehetett 
határozottan állítani, hogy Mátyásé. Az autopszia alapján azon-
ban ez teljes bizonyossággá vált és így nemcsak újabb korviná-
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val, hanem egy újabb Mátyás portréval is gazdagabbak lettünk, 
amely magas színvonalú művészi kivitelezésben a királyt babér-
koszorú övezte hadisisakban ábrázolja. A mellkép alatt két 
bájos puttó egymással szemben ülve, elmerült arckifejezéssel 
könyvet olvas. 

Az escoriali kutatások másik pozitívuma egy középkori 
magyar jogvégzett embernek a tulajdonából messze idegenbe 
került könyv. Ez Jeremias de Montagnone Compendium morali-
um notabilium című munkája, amelyet 1402-ben készíttetett a 
maga számára Bolognában Bódvai Domokos, a kánonjog dok-
tora. (Bódvai később esztergomi kanonok lett és elkísérte 
Zsigmond királyt a konstanzi zsinatra.) 

Negatív eredménnyel végződött viszont a híres escoriali 
Codex Aureus vizsgálata. A hagyomány, és ezen az alapon a 
könyvtár nyomtatott katalógusa is úgy tartotta számon ezt a 
hatalmas méretű, csodaszépen illuminált, színezett pergamen 
lapokra írt evangéliumos könyvet, mint amely Mária királyné 
útján a Corvina Könyvtárból került Spanyolországba. Sajnos, 
mint kiderült, a hagyomány névcserén alapult. Mária királynét 
Ausztriai Margittal tévesztették össze. Ez a 11. században 
Németországban készített kódex sohasem volt Magyarorszá-
gon-

A spanyolországi kutatások legjelentősebb eredményét a 
sevillai káptalani könyvtár tartogatta. Hogy ebben a Magyar-
országtól olyan valószínűtlen messzeségben levő városban is 
érdemes magyar vonatkozású anyagot keresni, arra egy véletlen 
találat vezetett rá. Néhány éve egy osztrák professzor egészen 
más természetű kutatásai során bukkant egy Janus Pannonius 
kódexre a könyvtárnak abban a részében, amelyet Kolombusz 
Kristóf fia, Fernando Colon ajándékozott a sevillai káptalannak. 
Az ő adata, illetve a meghozatott mikrofilm alapján vált így 
ismeretessé a magyar kutatók számára ez az értékes kötet. 
Sevillába tehát márcsak azért is érdemes volt elmenni, mert az 
autopszia alapján való kutatás mindig eredményesebb, mint 
amit pusztán mikrofilm alapján lehet elvégezni. Főleg azonban 
az a föltételezés vezetett, hogy ha Sevillába elkerült egy Janus-
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kódex, hátha más magyar anyag is van ugyanott. A föltételezés 
igazolódott. Még pedig olyan nem várt mértékben, hogy egy 
másik Janus Pannonius műveit tartalmazó kódexet is sikerült 
találni. 

Janus-kódex nagyon kevés ismeretes. Költeményeit elsősor-
ban a 16. századból való nyomtatott kiadások tartották fönn és 
terjesztették el. Szórvány-anyagon kívül száz éve nem került 
elő újabb ilyen kódex és a sevillai könyvtár most néhány éven 
belül kettővel is meglepte a magyar tudományos életet. Külö-
nösen növeli a kódexek jelentőségét a Janus-kutatásban a két 
kötetnek egymás közti összefüggése. Mindkettő papírkódex, 
vízjeleik hasonlóak. Ezen az alapon és írásuk alapján 1470 tájára 
datálhatok, tehát Janus életének legvégére. Tartalmilag pedig 
nagyrészt kiegészítik egymást, amennyiben csak kis részben tar-
talmaznak azonos anyagot. Míg a korábban talált Janus-kódex-
ben a szerzőnek főleg prózai munkái vannak, a most fölbuk-
kantban elégiái és levelei. (A Guarino-panegyris mind a kettő-
ben benne van). 

Korai lenne még határozott, biztos megállapításokat tenni, 
erre majd akkor kerül a sor, ha megérkezik a mikrofilm és így 
el lehet végezni azt a hosszadalmas tartalmi- és szövegvizsgála-
tot, amire a helyszínen nem lehetett m ó d . Mégis sok minden 
máris, legalább körvonalaiban kibontakozóban van. 

Elsősorban úgy látszik, hogy mindkét kódexet Janus maga 
készíttette, talán részben ő is javítgatta. Tehát az a valószínű, 
hogy külföldi és hazai humanista társai, Marsilius Ficinus, 
Fontius, Vitéz János stb. példájára ő is műveinek, köztük levelei-
nek teljes gyűjteményét akarta elkészíttetni és ez a munkálat 
élete utolsó szakaszában folyt. Mikor azután lázadóként szem-
bekerült királyával és menekülni kényszerült, a műveit tartal-
mazó kódexeket magával mentette barátjának, Thuz püspök-
nek várába, Medvevárba, ahol nem sokkal utóbb elérte a halál. 
De a Janus-kódexekből ez a kettő (vagy talán még máshol más 
is előkerül?) külföldre került és elkerülte a pusztulást. 

Most előkerült kódexünknek nagy értéke az a körülmény, 
hogy ebben is van néhány eddig ismeretlen Janus-költemény. 
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De még fontosabb a levelezést tartalmazó rész. Eddig alig ismer-
tünk több Janus-levelet húsznál. Ebben a kódexben 97-et talá-
lunk. Még hozzá nagyobbrészt olyanokat, amelyeket Mátyás 
király számára, az ő nevében fogalmazott. Eddig is sejtettük, 
hogy Janusnak valamilyen része volt Mátyás király levelezésé-
ben, de itt most konkrét bizonyíték van a kezünkben, mert a 
kötetben ezek kifejezetten Janus episztolái közt foglalnak helyet. 
О tehát saját szellemi termékeinek tartotta őket. (A humanisták 
számára fontos irodalmi műfaj volt a levelezés.) Sokkal jobban 
megismerhetjük most már a levélíró Janust, mint amennyire 
eddig módunkban volt. 

Az sem utolsó érdekesség, hogy talán közelebb jutunk Janus 
családnevének megismeréséhez is. Amíg csak az első sevillai 
kódex volt ismeretes, addig véletlen elírásnak lehetett tekinteni 
azt, hogy a költő neve benne mint Janus Pannonius Vitezius 
fordul elő. De most azt találjuk, hogy ez a névalak a második 
Janus-kódexben is megvan, nem is egy, hanem két helyen. S ha 
a kódex valóban Janus birtokából való, akkor ezt kell elfogad-
nunk a leghitelesebb névalaknak. Eddig úgy gondoltuk, Vitéz 
János azért volt nagybátyja Janusnak, mert a költő anyja volt az 
érsek testvére. Most föltételezhetjük, hogy atyja volt Vitéznek 
testvére és így ugyanazt a családnevet viselték. Megoldaná ez az 
eredmény azt a különös, eddig megmagyarázhatatlan problé-
mát : hogyan használhatta Janus Pannonius ugyanazt a címert, 
amit Vitéz János? 

Egyelőre ezek még inkább csak problémafölvetések, kutatási 
feladatok kijelölése, amelyek még kidolgozásra várnak. 
De jobbkor nem is jöhettek, mint akkor, amikor készülőben 
van a Janus kritikai kiadás, amikor az ötszázéves évforduló a 
korábbinál nagyobb mértékben irányította a kutatás figyelmét 
a magyar humanizmusnak erre az európai méretű alakjára. 
S nem utolsó sorban ösztönzést adnak arra, hogy máshol is 
nyomozzunk esetleg még fönnmaradt Janus-kódexek után. 

Rövid beszámolónkban természetesen csak a legfontosabb 
eredményeket mutattuk be, nem is szóltunk minden fölkeresett 
könyvtárról, sem azokról az előre nem látható nehézségekről, 
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amelyek velejárói az ilyen munkáknak. De annyit talán még 
érdemes megemlíteni, hogy a kutatás fő vonala mellett mindig 
akadnak értékes melléktermékek is. így például meglepő tapasz-
talatunk volt az, hogy milyen sok a spanyol könyvtárak régi 
állományában a magyar vonatkozású nyomtatott könyvanyag, 
magyar szerzők 15 — 16. században megjelent munkái: Thuró-
czy Krónikaja, Temesvári Pelbárt különböző kiadásai, Janus 
Pannonius, Coelius Pannonius. Sok a 16. századi magyarországi 
eseményeket illető kisebb nyomtatvány. Annak jeléül, hogy 
Magyarország abban az időben még mennyire fontos része volt 
az európai szellemi életnek, az itt lejátszódó események mekko-
ra érdeklődést keltettek kontinensünknek még ebben a tőlünk 
távoli részében is. 

CSAPODI CSABA 
CSAPODINE GÁRDONYI KLÁEA 

A NÉPIESSÉG KÉRDÉSEIHEZ A FELVILÁGOSODÁS-
K O R I KELETKÖZÉP-EURÓPAI I R O D A L M A K B A N 

Horváth János máig alapvető könyvének1 már a címadásából 
érezzük törekvését, hogy tárgyát leszűkítse, körülhatárolja. 
Az „irodalmi" jelző nemcsak a más művészeti népiességtől való 
elválasztást célozza, hanem a népiességnek egy a valódi folklór-
tól sok tekintetben különböző, de némely külsőségben, olykor 
meghatározó motívumokban és alkotómódszerben egyező tar-
talmát is igyekszik körülírni. A népköltészet fokozatos térhódí-
tásának s annak az igyekezetnek dokumentálása is lehet a kuta-
tás tárgya, amely a „magas" irodalmit a népivel próbálja föl-
frissíteni. Ezáltal irodalmi korszakok részjelenségeit sikerrel 
magyarázhatjuk. De a kelctközép-európai kutatás már két 

1 A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 
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évtizede próbál túllépni e szemléleten. A cseh irodalomtudo-
mány 1954-es liblicei konferenciája,3 majd Szauder József tanul-
mánya3 hangsúlyozta, hogy a népiességnek szűkebb és tágabb 
értelmezése lehetséges ; már tárgyalandó korszakunkban is meg-
különböztetjük az inkább a stílusban érvényesülő és az inkább 
eszmeileg megnyilvánuló népiességet. Az akadémiai irodalom-
történet A felvilágosodás és a népiesség találkozása fejezetben4 

rövid fejlődéstörténeti áttekintést ad a Csokonaiig — Fazekasig 
vezető út állomásait bemutatva. Felvilágosult és népies tenden-
ciák egymást erősítő voltát hangsúlyozza, s megkülönbözteti 
— többek között — a patriarchális mozzanatokkal tarkított s a 
„gondolatilag elmélyült" népiességet. Fenyő István5 a 19. század 
eleje magyar irodalmi népiességének eszmei forrásait derítette 
föl. Rousseau, Herder, a Grimm-fivérek gondolatainak ma-
gyarrá hasonítási törekvéseit értékelve figyelmeztetett : a népi-
esség ellentétes tendenciákat egyesítő, összetett jelenség, kapcso-
latban van a nemesi eszmények átértékelődésének folyamatával. 
A német és a szovjet Herder-, Bürger- és Grimm-kutatások 
tanulságai nyomán utalhatunk arra, hogy a népiességet eszmei-
és stílustörekvésnek (olykor a kettő szintézisének) kell fölfog-
nunk, ezek a törekvések egymással harmonizálva-vitatkozva 
jelennek meg, s a „nemzeti" mindjobban kialakuló fogalmával 
kapcsolatosak. De épp a jelzett eredmények ébresztik rá a vizs-
gálódót, hogy a népiesség tágabb értelmezését kell használnunk, 
ha el akarunk igazodni fejlődésének számos elágazása között, s 
nem elégedhetünk meg a folklórhoz közeledés eleve leszűkítő 
vizsgálatával. Nemcsak azért, mert korszakunkban meggyorsul 
a „ fön t " és a „lent" kulturális cseréje, s akik a 18 — 19. századi 
ún. népköltési gyűjtéseket elemzik, bizonyítják, hogy azok nem 
egyszer csupán népszerű dalok gyűjteményei, hanem elsősorban 
azért, mert a népiesség valamennyi árnyalatával egyszerre vesz 

2 K . D V O R A K — F . V O D I C K A : Vtlenování folkloru do obrozenské 
literatury. Ceska literatura 1955. 293 — 350. 

3A magyar irodalmi népiességről. í rod. Figyelő 1958. 155 — 162. 
4 Я magyar irod. tört. III. Bp. 1965. 206 209. 
5 Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése. ItK 1972. 146 —171. 
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részt a nemzeti jellegű és érvényességre törő költészet formálá-
sában, s a romantikában harcosan kifejezésre jutó nemzetkarak-
terológia megalkotásában. 

Dolgozatunk a romantikát megelőző kort e szempontból 
elemzi. Kísérletet tesz a népiesség jelentkezésével, érvényesülési 
lehetőségeivel kapcsolatos kérdések fölvetésére. 

A 18. századi német irodalom pregnánsan fogalmazza meg a 
tág értelmezésre lehetőséget nyújtó népiesség célkitűzését. 
Bürger szerint a „Volksdichter" azonos a, , Dichter der Nation"-
nal, mivel „Homer, Ossian, Shakespeare, welche meines 
Wissens die größten Volksdichter auf Erden gewesen sind", 
egyben nemzetük legjelentősebb költői.6 Herder a nemzeti köl-
tészet fájó hiányát az alábbi okra vezeti vissza: „Da wir eigent-
lich kein Volk, keine gemeinschaftliche lebendige Sprache 
haben, so haben wir noch weniger eine Nationaldichtkunst".7  

Az e megfogalmazásokban tükröződő problémákkal a kelet-
közép-európai térség költői is szembekerültek. Ha népiességről 
beszélünk, figyelembe kell vennünk a nemzeti költészet kialakí-
tását célzó törekvések jellegét is. Ez nem feltétlen abban nyilvá-
nul meg, hogy a költő folklórjelenségeket emel át költészetébe. 
Jelentkezhet a nép fölemelésére irányuló politikumként, és 
megleljük a kiegyenlítő törekvéseket, a különböző érdekű 
— ám nemzetiségében egyaránt veszélyeztetett — társadalmi 
osztályok művészetét egymáshoz közelítő szándékokat is. Itt 
idézzük a később oly nagy hatást kiváltó Bürgert, ki a palotá-
hoz és a kunyhóhoz akar szólni, a fáraótól a szolgáló gyermeké-
ig mindenkire akar hatni.8 

A népiesség fogalmát bonyolítja, hogy a népies motívumok, 
a népköltészeti formák utánzása konzervatív ideológia jegyében 
is végbe mehet; és fordítva, a népet fölemelni vágyó mondani-
való klasszikus költőket idéző metrumokban, hanghordozással 
is megvalósulhat. S hogy még néhány ellentmondást említsünk : 
a horvát ferences szerzetes, A. Kacic Miosic: Razgovor ugodni 

6 Bürger sämtliche Werke in vier Teilen. Leipzig é. n. III. 20. 
' H E R D E R : Sämtliche Werke. Suphan kiadása. V I I I . 424. 
8 B Ü R G E R : i . m . 7 . , 1 1 . 
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naroda slovinskoga (A szláv nemzet kellemes társalgása, 1756.) с. 
művében a délszláv népköltészet nevezetes versfomájában, 
deseteracban alkotott néhány krónikás éneket, amely szellemé-
ben és hangvételében érintkezik az akkor még nem nevezetes 
délszláv hősénekekkel. Kacic Miosic költészete látszólag prob-
léma nélkül besorolható a keletközép-európai népiesség törté-
netébe. Csakhogy Kacic Miosicnak e népköltészetet utánzó és 
részben abból merítő verses alkotásokkal éppen a népköltészet 
„kiküszöbölése" volt a célja, a felvilágosodás eszméit ismerő 
pap téves történelmi ismereteket róhatott föl a népköltészetnek, 
azt mintegy helyettesíteni igyekezett. Népiessége szinte akarata 
ellen való. M. A. Relkovic, a franciául tudó katonatiszt — ismét 
a horvát irodalomból merítünk — tipikusnak mondható esetét 
is említhetjük. Népnevelő szándékkal írta a népkönyvvé vált 
Satir iliti divji cövek (Szatír, avagy a vadember, 1762.) c. verses 
művét. A felvilágosodás híveként kárhoztatja a babonás képzel-
géseket, a hiedelmeket, az egészségtelen és — szerinte — a törö-
köktől átvett szokásokat. Miközben ostorozza a nép életmód-
ját, élénk leírásban örökíti meg e számunkra etnográfiai kinccsé 
nemesedett szokásokat. A népiesség itt is akaratlan, de kiiktatni 
annak történetéből helytelen lenne. 

A népiesség keletközép-európai jelentkezése a felvilágosodás 
eszméivel egyidejű, de egyik sem közvetlen előfeltétele a másik-
nak. Ugyanis ezekben az irodalmakban (pl. a horvátban, a 
szerbben, a szlovákban és még talán a románban is) a kései 
barokknak egy válfaja szinte a 18. század végéig vagy azon túl is 
élő-ható tényező. E barokk nem egyszer folklorisztikus vagy 
népies elemmel töltődik föl (s hat vissza a folklórra), s e formá-
ban érintkezik az újonnan kialakult-átvett stílusformációkkal, 
pl. a rokokóval. E találkozások eredményét a népkönyvekben, 
a kéziratos daloskönyvekben, a szerb és a cseh polgári költészet-
ben, a szlovák gyűjteményekben rektori és polgári dalokként 
jelölt énekekben lelhetjük meg. Ezek rendszerint élő, szüntelen 
alakuló darabjai a közköltészetnek; őrzik egy megelőző kor-
szak stílushagyományait, de az újjal való találkozás emlékét is. 
E dalokat széles körben ismerték (vagy jegyezték le). Az e réteg-

8 Irodalomtörténet 
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bői származó-kiemelkedő költők ehhez a forráshoz nyúltak 
vissza, mikor a népies elemet akarták költészetükbe hasonítani. 
E hagyományt viszi tovább Vitkovics Mihály, ki a szerb és a 
magyar népies líra hangvételén szűri át a szerb népköltészet 
témáit; J. Pacic, a Budán élő szerb költő, aki a szerb városi 
énekek világát a biedermeierhez közelíti. Ujabban Csokonai 
zsengéinek stílusrétegeit elemezve a kutatás a kései barokk 
jelenlétére mutatott rá. 

Népiesség és felvilágosodás fontos összefüggéseket revelál. 
Hiszen a felvilágosodás keletközép-európai változata nemzet-, 
illetve népnevelő jellegű. Ez főként azokra az irodalmakra áll, 
amelyek nem önálló nemzeti keretben voltak kénytelenek ön-
magukat megvalósítani. A keletközép-európai élet szűk körbe 
kényszerült. Sok helyen semmiféle utat sem találunk, a közleke-
désnek az időjárási viszonyoktól való meghatározottsága még a 
19. század jó részében is meghatározza az élet térbeli kereteit. 
A kulturális központok csekély száma, esetleg hiánya megnö-
veszti az iskolák szerepét, kolostorok, paplakok, nemesi kúriák 
apró központtá válnak. A találkozást a nagyvilággal a külföldet 
járt diákok, lelkészek, a vásárok tarka népe, a gyűlésekre járó 
kisnemesek jelentik; a könyvet a kalendáriumok, a sok kiadást 
megért népkönyvek. Ilyen helyzetben próbálják meg egy előző 
korszaktól örökölt módon a népnevelést azok, akik a külhoni 
egyetemeken egy magasabb színvonalú életforma élményében 
részesültek. E ponton kapesolódnak be a tudománygyarapítás-
ba: a természettudományok fejlesztését összekapcsolják a babo-
nák, a hiedelmek elleni harccal. Ez megvalósulhat költői mű-
ben, amely témáját-fordulatait tekintve a népkönyvekre utal 
(Fazekas: Ludas Matyi) vagy kifejezetten tudományos célzatú 
alkotásban, mely gyakorlati hasznát tekintve népkönyv-értékű 
(Fándly: Zelinkár). 

Mindez közvetlenül ott kapcsolódik a népiességhez, ahol 
nyelvi problémákkal kerül szembe az író. Keletközép-Európá-
ban az irodalmi nyelvért vívott küzdelem érintkezik a népies 
törekvésekkel. A 18. században csak a lengyel irodalomnak van 
szabályokkal rendezett nyelve, a többi keletközép-európai iro-
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dalom alkotói tájnyelvek buktatóival küszködnek, vagy egy 
korszerűtlenné váló mű- (egyházi) nyelv bilincseit igyekszenek 
szétfeszíteni. E küzdelemhez a népnyelvből merítenek erőt. 
A szerb, a szlovák, a román alkotók már a 18. század közepétől 
valóban népnyelvi fordulatokkal, szavakkal frissítik föl az egy-
házi hatóságok használta s az irodalmi alkotásban kötelezőnek 
vélt nyelvet. A harc a mindenki által érthető, a sokaknak szóló 
nyelvért több fokozaton halad keresztül. Először csak népnyelvi 
elemekkel élénkítik a szerzők műveiket. Majd olyan megoldá-
sokra bukkanunk, melyek leginkább a szerbre jellemzőek: 
az író ugyanazt a művét mind népnyelvi (ill. a népnyelvhez 
közel álló), mind egyházi nyelvi változatban megalkotja. Vagy : 
az író egyes műveket, amelyekkel nevelni szándékozik, a nép 
nyelvén ír meg, másokat egyházi nyelven. A szlovák költők 
ettől eltérő módszerrel kísérlik meg az egyetemesnek mondható 
irodalmi nyelv megvalósítását. A szlovák evangélikusok az ún. 
bibliai cseh nyelven írnak. Ez a biblictinának nevezett nyelv 
csak a szlovákság egy részének igényét elégíti ki. így a biblictina 
művelői folyamatosan törekszenek arra, hogy szlovákizmusok-
kal enyhítsék az egyházi jellegű nyelv merevségét, s a lágyabb 
érzelmek kifejezésére szoktassák. A szlovák katolikusok a 
Nagyszombat környéki, nyugat-szlovák nyelvjárással éltek, 
melyet a felvilágosodás nyelvszemlélete szerint a 18. század 
végén Bernolák kodifikált, foglalt rendszerbe. 

A magyar s a cseh irodalom másképp igyekezett úrrá lenni a 
nyelvjárásokra szaggatott, ill. az egységes normával nem rendel-
kező nyelven. A neológia eszközével élnek, tulajdonképpen 
művi eszközökkel teremtik meg a korszerű mondanivalót hor-
dozni képes irodalmi nyelvet. Ez nem a népnyelv tanulmányo-
zása eredményeképpen jött létre ; a provinciálisnak tartott nép-
nyelvi fordulatok-kifejezések helyébe nem egyszer finomkodó, 
kellemkedő szavak kerülnek. Túlzásaival együtt is ez az előre 
lépés útja ezekben az irodalmakban, hol az irodalmi tudat foly-
tonosságát csak részben képviselte a népköltészet. A ma használt 
horvát irodalmi nyelv rendhagyó módon alakult ki. A horvát 
írók Vuk Karadzic szerb nyelvi reformját fogadták el, a délszláv 
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testvériség eszméje szellemében emelték irodalmi nyelvvé a 
szerbhez legközelebb álló horvát tájszólást. A szerbben, a szlo-
vákban, a románban az egyéni próbálkozások, az erőtlen kezde-
ményezések nem álltak össze folyamatos irodalmi tudattá. 
Erre csak a 18—19. század fordulóján kerül sor. Ennek irodalmi 
vetülete is nyilvánvaló : a szerb irodalomnak szinte valamennyi 
18. századi alakja az egyedüli nemzeti hagyományhoz, a nép-
költészethez, ill. a népnyelvi törekvésekhez kapcsolódik. Rész-
ben az említett módon (ti. műveiket népnyelvi elemekkel, 
formákkal gazdagítják), részben azáltal, hogy az irodalmi szán-
dékkal írott művön, mint a szerzetes J. Raj ic történettudományi 
alkotásán a népköltészet ihletése érezhető; esetleg úgy, hogy 
maguk is gyűjtői-támogatói a népköltészet fölfedezésének, mint 
Vitkovics és L. Musicki. A szlovák költők közül még a mereven 
klasszicista J. Palkovic és B. Tablic is törekszik a tematikai és a 
műfaji újításra. Palkovic naptárszerkesztő, a Lúdas Matyival 
rokon témájú vígjáték szerzője, Tablic pedig a régi, a nemzeti és 
a népi fogalmának egybemosásával válik gyűjtőjévé-kiadójává 
a szlovák irodalmi emlékeknek, melyek több vonatkozásban 
sorolhatók a népies irodalom címszava alá. 

Érdekes e kérdés műfaj i vonatkozása. A keletközép-európai 
felvilágosodás „kor"-stílusa a klasszicizmus. E klasszicizmus 
(klasszicizmusok!) szigorú műfaji hierarchiát építettek föl, 
melyben pontosan ki volt jelölve a műfajok témája, hanghordo-
zása, köre. A műfajok hangneme szabályokhoz volt kötve, 
e szabályokat az iskolákban oktatták, poétikai kézikönyvek hir-
dették. A műfajok többsége a fentebb stílt kívánta meg a szerző-
től, s a költők, írók szívesen tettek eleget e szabályoknak. Csak 
azok a művészek találták meg a kibúvót, akik nem a fentebb 
stílt követelő műfajokban alkottak; és akik olyan mondanivalót 
próbáltak kifejteni, amely parodisztikus jelleggel bírt. Ez a 
műfaj a komikus eposz, mely a keletközép-európai irodalmak-
ban szinte mindenütt megjelent (a lengyelben, a csehben, a 
magyarban, az ukránban), s mely a kéziratos paszkvilluszokkal, 
gúnyvcrsekkel hasonló előadásmódja ellenére nem a nemesi 
magahittség, nem a hazafiúskodó virtuskodás, nem az idegen-
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gyűlölet eszméit fejezi ki; épp fordítva: ennek a nemesi poézis-
nak jóízű és vaskos, kiélezett mondanivalójú és személyhez szóló 
paródiáját adja. A komikus eposz bőven él a népköltészet csúfo-
lódóinak kifejezéseivel, és tudatosan viszi ad absurdum a parla-
giságot. A felvilágosult eszmei tartalom e túlzásokkal megfogal-
mazott ítéletekben nyilvánult meg. E műfajban a poéta doctus 
szabadon élhet a népköltészeti alkotások fordulataival. A klasz-
szicizmus olykor kényszerűvé vált mitologizálását gúnyolja, és 
nem egyszer a gessneri bukolikus költészet szándékkal torzított 
mása jelenik meg. Az erudició szerepét hangsúlyoznunk kell; 
hiszen épp azért oly találó a paródia, mert az előadásmód ön-
gúnyt is tartalmaz. A klasszicista-szentimentális irodalom köz-
helyei a visszájára fordítottan jelennek meg. A vaskosabb, a nép-
könyvekkel rokon hangvételt a paródia és a demokratikus 
értelmű politikum igazolja. A népies eszmeileg nem a népkölté-
szettel azonosulás, hanem a nemzeti érdekekben gondolkodás, 
mely — nem mindig közvetlenül — a nép fölemelését is céloz-
za. A komikus eposzban szabad tér nyílik a klasszicizmus fenn-
költségétől való eltérésre; s hogy e lehetőséget a keletközép-
európai irodalmak nem hagyják ki, arra Csokonai, Kotljarevsz-
kij, Hnévkovsky és Krasicki művei a bizonyítékok. Ahol a lehe-
tőségek nem engedik meg a komikus eposz létrejöttét, ott 
ismertetésekben, fordításokban van jelen. A szlovák irodalom 
egy tehetséges, de torzóban maradt életművű alkotójára, S. 
Roznayra utalunk, aki jó füllel hallotta meg Csokonai furcsa 
vitézi versezetének modern hangjait, de tolmácsolta a homéro-
szi Békaegérharcot és Krasicki Myszeisét is. A komikus eposzok 
írói a népköltészettel is törődtek, előadásmódjukon a népkölté-
szet hatása is kimutatható. Hadd hivatkozzunk Csokonai nép-
dalgyűjtésére, meseföljegyzésére; Roznayról eláruljuk, hogy 
szlovák nép(ies) dalok közlője és a Hasanaginica fordítója; 
Kotljarevszkij nyelvi forrása a 17 — 18. század ukrán népi bur-
leszkja, s eposzának nyelvével — a felvilágosult gondolat jegyé-
ben — indítja meg harcát a népnyelvre épülő ukrán irodalmi 
nyelvért. Idesorolhatunk egy csak a 19. század második felében 
megjelent, de már a 18. század végén készen állt művet, Budai-
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Deleanu figaniadáját. Ez az eposz jól mutatja a felvilágosult és a 
népkönyvi elemek együttélését. Az eposz előszava Voltaire-re 
hivatkozik, szelleme II. József felvilágosodását idézi. Voltaire 
mellett Blumauer hatását is megfigyelhetjük. S ami még lénye-
gesebb : Árgirus történetét említi. Az Árgirus nemcsak magyar, 
hanem román n é p k ö n y w é — sőt: a román nemzeti egység-
törekvések jelképévé — vált, 1749 és 1849 között 20 kiadást ért 
meg. Feldolgozói közt ott a klasszicizáló loan Barac (Árgirus 
és Ilona, 1801.), kinek mitologizáló stílusát áttöri a friss folklo-
risztikus élmény: a lakodalom ábrázolásában a román népélet 
jellegzetes mozzanatai is föllelhetők. Budai-Deleanu eposzának 
második változata nem sokkal a Barac-mű elkészülte után való-
sult meg. Nem a néprajzi elemek térhódítását, hanem a felvilá-
gosult gondolatok, a nemzeti mondanivaló és a népkönyvekből 
származó motívumok szimbiózisát figyelhetjük meg. 

A komikus eposz mellett a vígjátékban van joga az írónak 
— a felvilágosult klasszicizmus alkotóinak véleménye és gya-
korlata szerint — az elocutio attenuata használatára. A felvilágo-
sult keletközép-európai vígjáték tipikus alakja az elmaradott-
parlagi vidéki nemes, s ennek megfelelően igyekszenek beszél-
tetni. A lengyel s a magyar klasszicista vígjáték (Bessenyei, 
Csokonai, Bohomolec, Boguslawski) parlagi nemesének be-
szédmódja azért hívja föl magára a figyelmet, mivel a többi 
szereplő általában érzékenykedő stílusban szól. Molière-t a fen-
tebb stílért küzdő Kazinczy tudatosan a nép nyelvén fordítja, 
szinte kérkedve használja azokat a kifejezéseket, melyeket ere-
deti munkáiban elkerül, és melyeket írótársainál szigorúan kár-
hoztat. A. Linhart a Figaro házasságit helyezi át szlovén (részben 
népi) környezetbe. 

A dalszerzők is beengedik a népköltészeti fordulatokat lírá-
jukba. A klasszicista poétikák a dal több fajtáját különböztetik 
meg, így módot adnak a fentebb stíltől eltérő dalszerűség ki-
munkálására. Azok, akik az életkép (s nem az idill), a ballada (s 
nem a románc) felé közelítik, inkább élnek a népköltészet for-
dulataival. 

Csak célzunk a regényt előkészítő, valamennyi keletközép-
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európai irodalomban népszerű prózai epikus alkotásokban rejlő 
népiesség-lehetőségekre : az adomagyűjteményekből, a kalen-
dáriumi történetkékből átszivárgó népies elemek ez irányba 
hajlíthatják a regény előzményeit (gondoljunk Verseghy ilyen 
jellegű kísérleteire!). 

Itt említjük meg, hogy a falu, a vidék ábrázolása önmagában 
korántsem vezet a népköltészet jelentőségének fölismeréséhez. 
A téma földolgozásának módja szabja meg a „népiesség" mér-
tékét. Ekkor még Gessner és Delille faluszemlélete a mérvadó a 
keletközép-európai irodalmakban. Kissé messzebbről vesszük 
példánkat: az észt P. Manteuffel idillekben ábrázolja a paraszt-
ság idillikusnak nem mondható életét. A faluról gessneri módra 
idealizált, de etnográfiailag színes képet fest. Mikor a következő 
nemzedék képviselője, Kr. J. Peterson jól megalapozott nyelv-
tudományi képzettséggel a népnyelv jogaiért száll síkra, s a nép-
dal elemeit is beemeli költészetébe, Manteuffel a patriarchális-
idillikus, a folklórelemeket költészetébe építő faluábrázoló 
értetlenül fordul el az új törekvésektől. 

Bár a költészet fő iránya lényegében ellentétes a népköltészet 
teljes érvényű befogadásának szándékával, és a népiesnek, az 
archaizáltnak nagyobb a hitele, fölmerül a néphagyomány föl-
jegyzésének igénye. A tudomány kezdi számba venni a népdalt 
és a balladát. Eleinte száraz közlések, topográfiai teljességre 
törekvés jellemzik a közlőket, majd a történeti hitel támaszai-
ként jegyzik le. Az egyre szervezettebb tudománygyarapítás 
tárja föl a nemzeti hagyományokat, melynek jelentékeny része 
a valóságos vagy a feltételezett népköltészet. 

Ezek után kérdéseket kell föl tennünk: mindez mily mérték-
ben és szándékkal fogalmazódik meg a pregnánsan nemzetivé 
váló ideológiában? Hogyan alapozódik meg a népiesség később 
romantikussá töltődő fogalma? Történetírók, költők, röpirat-
szerzők hogyan és milyen mértékben törekszenek nemzet-
karakterológia megrajzolására? Az első tény, amelyet megálla-
pítunk : a keletközép-európai felvilágosodásnak is van nemzeti-
történeti tudata, ám ez épp a nemzeti jelleg hangsúlyait tekintve 
kevésbé agresszív, mint a romantikáé. Ami ekkor még a szöveg-
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kiadásokban rejtetten él, az a romantikában kap egyoldalú-
nemzetimagyarázatot. A szláv kölcsönösség-összetartozás elmé-
lete már a barokkban megfogalmazódik: M. Orbini és j . Kriza-
nic tevékenységében már megtaláljuk a közös eredet és az egy-
másra utaltság elméletének alapvető összetevőit. A felvilágoso-
dás tudósai átveszik ezt, és szigorúan körülhatárolt nyelvészeti 
következtetéseket vonnak le belőle (mint J. Dobrovsky és még 
J. Kopitar is!), vagy a nemzeti függetlenséggel nem rendelkező 
népek regionális tudatát vélik erősíteni véle (mint J. Rajic), de 
nem formálják mitológiává; szó sincs a következő nemzedékre 
jellemző apologetikus írásmódról. A cél a tények föltárása. 
A tények majd lehetőséget adnak az egyoldalú magyarázatra. 
Sem Rajic, sem Dobrovsky nem tulajdonít különleges jelentő-
séget a néphagyománynak, Rajic jellegzetesen klasszicista szín-
mű szerzője is, drámájának nemzeti történelemből vett tárgya 
csak annyira „hazafias", mint pl. Bessenyeié. Dobrovskyt a 
szerb és az orosz népköltészet nyelvtörténeti szempontból izgat-
ja. Herder rajongását Safárik-Jungmann-Hanka-Karadzic Vuk 
nemzedéke váltja át a nemzeti öntudat ébresztésének aprópén-
zére. 

Más szempontból a történetírás két irányból is előkészíti a 
romantika nemzetszemléletét. Egyfelől nem mellőzi teljesen a 
néphagyományt, bár a történetírók jó része annak a Schlözer-
nek a tanítványa, aki a mondákat kirekesztette a történettudo-
mányból, s racionális, pragmatikus elveket követelt a történész-
től. A néphagyomány a topográfián keresztül szivárog be a 
történeti művekbe, így a szepességi Engel János Keresztély 
— Fortis és a Kacic Miosic-énekeket latinra adaptáló E. Pavic 
nyomán — a délszláv hősénekek történeti vonatkozásairól, 
Marko királyfi mondaköréről szól. A román D. Cantemir elő-
ször latinul, majd románul fogalmazta meg Moldva történetét a 
18. század elején: ebben hiedelmeket, mennyegzői táncot ír le, 
sőt egy siratóéneket is közöl. I. Neculce ennél tovább megy, 
mondákat tekint történeti forrásnak. Népnyelvi ihletettsége 
pedig a romantikusok ősévé teszi. 

Másfelől az őstörténeti kutatást említenénk. A felvilágosodás 
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történettudósai még nem merészkedtek a nyelvhasonlítás olyan 
sikamlós talajára, mint majd Kollár és Horvát István; de a 
maguk módján továbbfejlesztették a nemzeti mitológia körébe 
utalható hiedelmeket, melyek egy képzelt vagy valós nemzeti 
fénykor föltámasztását célozzák. A felvilágosodás történetírásá-
ban helyet kapnak azok az elemek, melyek később a nemzeti 
eposzok alapanyagául szolgálnak. A szlovák történész lelkesen 
fedezi föl a Nagymorva Birodalmat, a magyar a honfoglalás 
korát, Cornides Dániel írása az ősmagyarok dualisztikus vallá-
sáról a Zalán futásáig hat el, a román nyelvészek-történészek a 
dákoromán elmélet megalapítói. M. P. Katancicnak, a pesti 
egyetem tanárának archeológiai tevékenységét Mommsen mél-
tatta, de ugyanő vitte be a horvát tudatba az illír leszármazás 
problémáját. Ezek az elméletek még nem támadó jellegűek, 
Cornides cseh tudósokkal áll közvetlen kapcsolatban, a román 
történészeket Virág Benedek segíti. Nem adnak határozott 
nemzetkarakterológiát, bár az értékelés kérdése meghozza a 
nemzetiséginek nevezhető vitákat: a szlovák Sklenár és Katona 
István csap össze a Nagymorva Birodalom ürügyén. A cseh 
Dobrovsky Katonának ad igazat, ám ugyanő a bécsi udvar 
tisztviselőjének, Engelnek könyveit bírálja vélt magyar nacio-
nalizmusa miatt. A történetírás azonban alapvetően felvilágo-
sult jellegű. Az egyes nemzetek dicső múltjának fölfedezése 
fejleszti a nemzeti öntudatot, de tartózkodásra int. Papánek, 
a szlovák őskort álmodó történész hungarus-patriotizmusa ter-
mészetes kiegészítője nemzeti érzésének. A következő nemze-
dék vonja le a következtetéseket a felvilágosodás történészeinek 
adattáraiból, ill. a néphagyománynak tulajdonítja azt, ami való-
jában a dinasztia iránti hűségét bizonyító krónikás vagy a 
barokk történész leleménye. A Szvatoplukról, Dusán cárról, 
Mátyás királyról szóló történetek a romantikában nem azért 
kerülnek népmondaként forgalomba, mert a különféle mondák 
fogalmi köre nincs még differenciálva, hanem azért, mivel a 
kornak a (vélt) néphagyományban megőrződő régiség támoga-
tására van szüksége. A népköltészet a felvilágosodásban szűk 
körben hatol be a történetírásba, s inkább ott, ahol az irodalom 
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és a nemzeti lét folytonosságának a népének a bizonyítéka. 
Ahol a tudományosság megelőzi az irodalmi kibontakozást, 
vagy legalább is párhuzamos vele, ott az erudíció még az iro-
dalmi alkotás minőségét is meghatározza. A racionalizmus kor-
látok közé szorítja a nemzeti eszmét, a türelmes szemlélet a 
polémiákra is jellemző. Legfeljebb csírájában leljük meg a nem-
zeti mitológiává fejlődő motívumokat. Rendszerint e motívu-
mokból kitetsző jellemzők válnak a romantikus nemzetkarak-
terológia összetevőivé; ezek vetítődnek rá a mind jobban elő-
térbe kerülő népköltészetre-népiességre is. Ekkor az adatszerű-
ség, a forráskutatás meghatározó volta nem engedi a szenvedé-
lyesség érvényesülését, a nemzeti gondolathoz való egyoldalú 
közeledést, a nemzeti mozgalmak sem igénylik még az apologe-
tikus írásmódot. Ezért születnek meg majd a romantikában a 
nemzeti eposz funkciójával bíró epikus költemények (a horvát, 
a szlovák, a magyar, a lengyel, a szerb és a szlovén irodalom-
ban), míg a felvilágosodás inkább kedvezett a voltaire-i eposz-
nak, amely még a mondai motívumokat is a türelmes gondolat 
jegyében értékeli át. 

Herder befogadása csak a 18. század végén kezdődik, innen 
számíthatjuk a tudatos törekvéseket a népköltési gyűjtésre.9 

A szervezett népköltési gyűjtésre akkor kerül sor, amikor erre 
beérnek a külső (társadalmi) és a belső (esztétikai) feltételek. 
A felvilágosodás alkotói nem állnak idegenül szemben a nép-
dallal : a Kazinczy-hagyatékban talált szlovák népdalok, Roznay 
érdeklődése a népies költészet iránt, a Csokonai-dalhagyomány 
funkciója a szlovák irodalomban, Vitkovics Mihály tevékenysé-

9 Tanulságos egymás mellé tennünk az adatokat: R É V A I M I K L Ó S 
1782-es fölhívása a népdalok gyűjtésére visszhangtalanul hal el; M. 
V R H O V A C zágrábi püspök 1813-as latin körirata a horvát népkölté-
szet kincseinek megmentésére eredménytelen marad, C. D I A N O -
V I C I - L O N G A 1808-ban hiába javasolja egy közmondást és népdalt 
is g y ű j t ő társaság alapítását. R É V A I törekvései megváltozott tar talom-
mal 1817 körül újulnak meg , V R H O V A C körirata 1837-ben jelenik meg 
horvátul , a román igyekezet majd A . P A N N tevékenységében reali-
zálódhat. 
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ge bizonyítják, hogy a fentebb stíl művelése mellett lassan egyre 
szélesebb csapást vág a népköltészet fölhasználására törekvés. 
A tisztázatlan fogalmak ellenére kibontakozik a népköltészet 
befogadásának folyamata, mely a nemzeti költészetet a népköl-
tészet irodalmi népiességgé átpoétizálásában látja. 

A népiesség nem pusztán ízlésbeli-esztétikai kategória. Itt 
figyelmeztetünk arra, hogy nem mindig a nép érdekeit kép-
viselő politikum kifejeződése. Ismerünk patriarchális-konzerva-
tív népiességet is, mely formai vonatkozásban tágabb felületen 
érintkezhet a népköltészettel, mint az eszmeileg népérdekű 
irány. A népiességet a kor egymással élesen szemben álló eleme-
iből kiindulva kell körüljárnunk. Jelenti a folklorisztikus érdek-
lődést, a törekvést a népi kultúra kincseinek összegyűjtésére, 
megnemesítésére, a népköltészet formai utánzását, külsőségek 
átvételét. De azt is dokumentálhatjuk, hogy a kisember életét 
ábrázolva az érzelmek demokratizáló hatását szeretné kifejezni 
a szélesebb olvasóréteg megnyerése érdekében. A népiesség a 
népi érdekű politikum olykor népköltészeti ihletésű, művészi 
kifejezésében, a népi hősök irodalmi megformálásában is meg-
nyilvánulhat. Ezek a jellemzők sokszor nem külön-külön, 
hanem egymással kibogozhatatlanul keveredve jelennek meg. 
A népies nem jelent mindig demokratikusát, s a népi-népies 
elutasítása nem feltétlen vall arisztokratizmusra. Megeshet, 
hogy egy költő tiltakozik a népiesség bizonyos árnyalatainak 
irodalmivá válása ellen, de egy másfajta népiesség térhódítását 
segíti. A népiességet nem tartjuk egységesnek-egyneműnek, 
benne rejlik a plebejus és a magába zárkózó, konzervatív értel-
mezés lehetősége. 

Népköltészet és felvilágosodás nem egymást kizáró fogal-
mak. A felvilágosodás többféle klasszicizmust produkál e tájon, 
s ezek nem egyforma mértékben, intenzitással engedik át a 
népköltészeti vagy a népinek érzett fordulatokat, szellemet. 
A klasszicizmusok a népies hangot kisajátítani igyekvő provin-
cializmussal is harcolnak, s ezt igazságtalanul olykor a népkölté-
szettel azonosítják. E provinciális szerzők leegyszerűsített nem-
zetkarakterológiát adnak, forrásaik az ún. irodalom alatti 
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művek (kalendáriumok, népkönyvek stb.). A felvilágosult 
klasszicizmus nemzetkarakterológiája a felvilágosodás nép- és 
nemzetértelmezéséből táplálkozik, ezt szembesíti az adott 
szükségletekkel. A népiesség politikum is, bár nem feltétlen 
demokratikus. Az ősinek, romlatlannak, a hazainak, egészséges-
nek vélt, valójában beszűkült, maradi irodalom arra a költészet-
re-forrásra hivatkozott, melyet a kor jórészt népinek hitt. A fel-
világosodás művészei többször választották szét a nép fölemelé-
sére és a népköltészeti elemek alaposabb fölhasználására irányuló 
szándékot. A fentebb stílben alkotó szerzők olykor érzékenyen 
reagáltak az idegen népköltészetre,10 míg saját népük alkotásai-
nak megítélésében a provincializmus költőivel vívott küzdelem 
zavarólag hatott rájuk. E provinciális szerzők valóban fölhasz-
nálták a népköltészet fordulatait, gyakran a népdalok és a köz-
mondások igazi értékeinek fölismeréséig is eljutottak. 

A népiesség már a felvilágosodás idején jelen van Keletközép-
Európa irodalmaiban. Alapozó jelentőséggel bír, előkészíti 
mindazt, amit a romantika szintetizál. 

FRIED ISTVÁN 

MÉG EGYSZER AZ I R O D A L M I M Ű E L E M Z É S R Ő L 

Bár most pillanatnyilag nem dúlnak körülötte olyan heves 
viták, mint néhány évvel ezelőtt : a műelemzés problémája válto-
zatlanul időszerű, mindig örökzöld téma marad. N e m is csoda, 
hiszen iskolai irodalomtanításunk, esztétikai nevelésünk sikere 
vagy kudarca végeredményben azon áll vagy bukik, hogy mit 
teszünk az irodalmi alkotásokkal az irodalomórán vagy az azon 
kívül eső nevelési alkalmakkor, milyen módszerekkel nyúlunk 
hozzájuk a szak- vagy önképzőkörben, az irodalmi színpadon. 

10 Általában a déli szlávokéra. A szerbek viszont csak G O E T H E 
érdeklődése n y o m á n fedezték föl saját népköltészetüket. 
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Próbáljuk meg hát egyszer józanul, nagyképűség, tudóskodás és 
absztrakt elméletieskedés nélkül latra vetni a műelemzés kérdé-
seit! Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy ezúttal a műelem-
zés problematikájából (beleértve a tudományos műelemzéseket 
is) az iskolai irodalomtanításban folyó műelemzés érdekel ben-
nünket . 

Mindenekelőtt magával a műszóval kapcsolatos néhány prob-
lémával kell szembenéznünk. 

Először is : nem értjük azokat az aggodalmakat vagy kifogá-
sokat, amelyeket egyesekben a „műelemzés" műszó kelt. 
Művészeti nevelésünk állítólagos fiaskójának okát egyesek 
abban látják, hogy az irodalomoktatás során „agyonelemezzük" 
az irodalmi alkotásokat, letöröljük kényes testükről az esztéti-
kum hímporát, mesterséges „elemzési szempontok" kaptafáján 
vonszoljuk végig őket. Tisztázzuk : mit jelent a műelemzés az 
iskolai gyakorlatban? — Amint egy irodalmi alkotás el- vagy 
felolvasása avagy színpadi megtekintése után beszélgetni kez-
dünk — akár a legkönnyedebb csevegés formájában — a meg-
ismert műről : szükségszerűen „műelemzést" végzünk. A leg-
primitívebb kérdés, amellyel ez a beszélgetés megindulhat 
— hogy egyáltalában miről olvastunk, mit olvastunk, miről 
szól a megismert mű —, tüstént az ún. „tar talom" egyik össze-
tevőjét, a témát (vagy a második kérdés esetében egy formai 
jellemzőt, a műfajt) érinti. Amint vitatkozni kezdünk azon, 
hogy mi volt a mű értelme, mi az író vagy költő szándéka írásá-
val, mit akart szuggerálni vele nekünk: azt firtatjuk, amit a 
műelemzés során a mű mondanivalójának, eszmei-érzelmi-han-
gulati tartalmának szoktunk nevezni (a legtágabb értelemben). 
Annak a manapság divatos kérdésnek a megválaszolására 
viszont, hogy „miért szép ez a mű?" — ismét csak a megismert 
alkotás tulajdonságait kell tanulmányoznunk, hogy a lapidáris 
válasznak: „mert tetszett", okait, forrásait, tartalmi és formai 
összetevőit tudatosítsuk. N e m öncélúan, hanem azért, hogy 
más száz olvasandó mű tudatos, minél gazdagabb és hitelesebb 
élvezéséhez és megítéléshez alapot teremtsünk. A műelemzés 
tehát — fogalmából és elnevezéséből következően — nem tesz 
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mást, mint hogy a műalkotás egészétiek minél teljesebb és iga-
zabb megismerése és értékelése céljából ízekre szedi a művet, 
hogy részleteiben beszéljük meg a totális mű sajátságait. 

Előlegezzük azt az állítást, hogy a legkötetlenebb társasági 
vagy tanulóköri csevegés, amely egy irodalmi alkotásról szól, 
lényegében ugyanolyan szempontokkal közelíti meg a művet, 
mint a legmagasabb szintű tudományos műelemzés. Mielőtt 
ennek a szükségszerűségét bizonyítanánk, szólnunk kell egy-
részt a műelemzés és a műértelmezés fogalmának, valamint a 
tudományos és az iskolai műértelmezésnek a különbségéről. 

Az irodalomtudományban az újabb években (helyesebben 
évtizedekben) a tudományos műelemző eljárások egész sora 
alakult ki. Ezeket az eljárásokat, módszereket — többek 
között — Szabolcsi Miklós és Hankiss Elemér közismert tanul-
mányai és előadásai ismertették vagy szedték rendszerbe. Alap-
jában véve mindegyik „ú j " eljárásnak az a lényege, hogy az 
irodalmi alkotás bonyolult struktúrájának valamelyik belső 
vagy külső (történeti-társadalmi, keletkezés-körülményi stb.) 
faktorát, szempontját emelte ki, állította a középpontba, nem-
egyszer „az irodalomtudománnyal eddig esetlegesen érintkező 
rokontudományok" felismeréseinek és módszereinek felhaszná-
lásával. (így beszél Szabolcsi nyelvészeti és stilisztikai módsze-
rekről, a képszerkezet szerinti elemzés különféle változatairól, 
ábrázolás-technikai elemzéssorozatokról, szemiotikai és törté-
neti [genetikus] elemzésekről, lélektani jellegű és ideológiai 
elemzési szempontokról. Lásd: Jelenkor, 1971. 9. szám.) 
Az 1970 márciusában Szegeden tartott novella-elemző vita-
ülésre a következő elemzési szempontokra hívták fel előre a 
figyelmet: eszmetörténeti, irodalomtörténeti, szociológiai, 
pszichológiai (individuál- vagy szociálpszichológiai) elemzés, 
content analysis, általános esztétikai, irodalomszemantikai, 
kommunikációelméleti, szintaktikai, lexikai, motívum-, kép-, 
szimbólum-, toposz-, archetípus-, stilisztikai, grammatikai, 
axiológiai, kvantitatív-statisztikai, műfajelméleti, műfajtipoló-
giai, kompozíció-, poétikai, dikció-, összehasonlító irodalom-
történeti, összehasonlító művészetelméleti, összehasonlító sti-
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lisztikai elemzés. Mint már ebből a felsorolásból is kitűnik: 
az új műelemző eljárásoknak a kialakulásához hozzájárult egy 
sor, más tudományban alkalmazott elmélet vagy felismerés, 
pl. a kommunikációs és transzfer-elmélet, strukturalizmus, 
axiológia, fonostilisztika stb. 

Mit tegyen ezekkel az új eljárásokkal az iskolai műelemzés? 
Vegye hasznukat, amikor csak lehet, alkalmazza hol az egyik, 
hol a másik szempontját olyan műveknél, amelyek erre kínál-
koznak. Megtette ezt már eddig is. Hogy csak néhány példát 
említsünk a legfontosabb tudományos elemzési elvek és mód-
szerek közül: a funkcionális szemlélet már régóta velejárója az 
élenjáró irodalmi elemzéseknek, hiszen természetszerűnek tűnt, 
hogy az irodalmi alkotás elemeinek mindegyikét a m ű egészé-
ben betöltött szerepe, funkciója szerint kell vizsgálni és értékel-
ni. Az is természetes, hogy az irodalmi alkotást legjobb iroda-
lomtudósaink (és nyomukban az irodalomtanárok) egységes 
struktúrának fogták fel (ha nem így nevezték is meg), s a mű 
részelemeit egymással és a mű egészével összefüggésben tanul-
mányozták. Aztán itt vannak a statisztikai jellegű irodalmi mű-
vizsgálatok, amelyek önmagukban ugyancsak nem képesek 
értelmezni a mű egészét, de értékes részadatokat szolgáltathat-
nak a mű esztétikai tulajdonságainak megítéléséhez, s így termé-
szetszerűen az iskolai irodalomoktatásban is szerepet kaphatnak : 
nos, egyik-másikukat már Kosztolányi is alkalmazta a Szeptem-
ber végén elemzésében! A stilisztikai szempontú elemzés egyik 
válfaja, az explication de texte a francia iskoláknak évtizedek 
sora óta hagyományos módszere. És így tovább! 

Az iskolai irodalomtanítás tehát szippantsa fel az ú j módsze-
rekből a hasznavehető elemeket! N e m hiszem azonban, hogy az 
lenne az iskolai műelemzés „válságának" megoldása, ha ezek 
közül az új elemzési módszerek közül bármelyiket egyedural-
kodóvá tennénk az iskolai gyakorlatban. Áll ez az újabban 
divatos statisztikai módszerekre is, amelyeknek elsősorban Han-
kiss Elemér a specialistája. Igen érdekes és hasznos a tanulók 
számára is, ha pl. egy-egy versben megvilágítjuk a magas és a 
mély magánhangzók arányának hangulatteremtő (vagy leg-
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alábbis a hangulatvarázslatot befolyásoló) erejét, hiszen a zenei-
ség, a „hangtest" a lírai költemény fontos formai tényezői közé 
tartozik. (Ennek a megmutatásnak már tankönyveinkben is 
nyoma van, pl. a gimnáziumi IV. osztályos tankönyvben. Mel-
lesleg jegyezzük meg, hogy a műelemzés tudományos mód-
szereinek az iskolában is hasznosítható legfőbb eredményeit 
— az irodalomtanárok egyéni tájékozódásán kívül — elsősor-
ban az irodalmi tankönyveknek kell „bedolgozniuk" és széles 
körben elterjeszteniük.) Ugyanígy számos diachronikus szem-
pont is hasznosítható az irodalomtanításban. Pl. azok az iroda-
lomtörténeti következtetések, amelyeket Hankiss von le statisz-
tikai adatok alapján abból a jelenségből, hogy egyes korszakok-
ban kikhez írják a költők verseiket, vagy annak a számszerű 
kimutatása, hogyan „adagolja" egy-egy alakjának pozitív és 
negatív jellemvonásait egy realista — és hogyan egy romanti-
kus regényíró. Ezek a matematikai módszerek és az említett új 
műelemzési eljárások azonban alapjában véve a tudományos 
kutatók laboratóriumi munkái, amelyekből az iskolai irodalom-
tanítást inkább az eredmények, a következtetések, a tanulságok 
érdeklik. Vegyük hozzá ehhez, hogy az iskolai gyakorlatban a 
műelemzés (főként a történeti jellegű irodalomtanítás fokán) 
aligha lehet teljes. Nyilván a legfeltűnőbb — vagy az éppen 
aktuális didaktikai feladathoz alkalmazott — jegyeket, szem-
pontokat emeljük ki az elemzés teljes szempontskálájából. 
Az iskolai műelemzés tehát már eleve eklektikus jellegű, egyik 
tudományos eljárásnak sem biztosíthat egyeduralmat. 

A tudományos és az iskolai műelemzés közötti különbséget 
— a célon és a terjedelmen kívül — a műelemzés és a versértelme-
zés fogalmának különbsége is befolyásolja. A köznapi beszéd-
ben a két fogalmat szinonimaként szokás használni, de jó lenne, 
ha az iskolai gyakorlatban számbavennénk a két fogalom tartal-
mának különbségét. (Ezt a különbséget hanyagolta el egyik-
másik bíráló az „Édes hazáin, fogadj szívedbe ! . . . " című, 
1959-ben megjelent könyv esetében, amely már alcímében is 
jelezte a versértelmezés szándékát.) A műértelmezés tulajdon-
képpen a műelemzés célja és eredménye. A műelemzés a műér-
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telmezés eszköze, a tudományban és az oktatásban egyaránt. 
Az irodalmi mű kifejezéskészlete sajátos eszközrendszer. Ennek 
az eszközrendszernek vizsgálata a műelemzés, amely a mű 
összes tartalmi és formai komponensének vizsgálatával azt van 
hivatva fölfedni, hogy a mű struktúrájának egyes elemei hogyan 
függnek össze, milyen funkciót teljesítenek a mű egészében. 
Főként azt kutatja, hogy egyfelől a „tartalom" (a legtágabb 
értelemben értett mondanivaló, eszmei-értelmi, érzelmi-emoci-
onális vagy hangulati-atmoszferikus kifejeznivaló) hogyan 
determinálja a formát, másfelől az esztétikai-formai összetevők 
hogyan járulnak hozzá a mű „értelmének" kibontakoztatásá-
hoz. A műelemzés tehát tulajdonképpen értelmezi a művet, és 
lehetségessé teszi — kvalitásainak felmérésével — annak értéke-
lését. A műelemzés analizál, a műértelmezés már szintetizálja a 
részletes analízis eredményeit. 

Nyilvánvaló, hogy a teljes értelemben értett műelemzés első-
sorban a tudomány (az irodalomtudományok) feladata. Az is-
kolában — természetesen a tanulók életkorának megfelelő szin-
ten és mértékben — nemegyszer szintén folyik műelemzés 
(főként az általános iskola felső tagozatában és a középiskolák 
I. osztályában). Azaz ún. irodalomolvasási fokon, ahol éppen az 
irodalmi mű bonyolult struktúrájának és az alkotóval, ennek 
korával és a kor stílusjegyeivel való összefüggésének megérte-
tése a stúdium célja.) Ilyenkor egy-egy részletes műelemzésnek 
éppen az a feladata, hogy bemutassa, megértesse: hogyan, 
miért jutott el az irodalomtudomány a szóban forgó művel 
kapcsolatos értelmezéshez és értékeléshez. A történeti jellegű 
irodalomtanulmányok során azonban (tehát a középiskola II — 
IV. osztályában) — a műközpontúság elve mellett, sőt éppen 
annak jegyében — a műértelmezés a gyakoribb. Már csak azért 
is, mert minden szempontot figyelembe vevő műelemzésre a 
legtöbbször nincs idő. Ezt vagy nyíltan bevalljuk (és akkor 
módszertani szempontból is számolunk vele) ; vagy szemérme-
sen elhallgatjuk (de гкког is ez folyik a gyakorlatban). Ezen a 
fokon lehetetlen minden művet teljes apparátussal elemezni; 
meg kell elégednünk a mű legjellemzőbb vonásainak kiemelé-

9 Irodalomtörténet 



1 3 0 Forum 

sével (tartalmiaknak és formaiaknak egyaránt), mindig annak a 
didaktikai célnak, irodalomelméleti vagy irodalomtörténeti 
meggondolásnak a jegyében, amely a szóban forgó m ű tanul-
mányozását irányítja. 

A nagy kérdés természetesen az, hogy milyen alapszempontok 
szerint közelítsük meg a müvet ? Azaz : miről folyjék a műről kez-
deményezett beszélgetés? — Nem lehet másként: azokról az 
összetevőkről, amelyekből a mű egésze — ha tetszik: struktúrá-
ja — összetevődik. Egy szövetet (akármit) szétszedni, analizálni 
csak azok szerint a komponensek, szálak szerint lehet, amelyek-
ből az össze van szőve. A műalkotás tulajdonságait (amelyekről 
beszélni lehet) nyilván ezeknek az összetevőknek a milyensége 
határozza meg : milyenek az epikai vagy drámai mű szereplői, 
hogyan függenek össze egymással pozitív vagy negatív kapcso-
latokkal („az alakok rendszere"), milyen módon jellemzi alak-
jait az író, milyen valóságos vagy képzeletbeli életanyaggal 
szuggerálja írói szemléletét, „mondanivalóját" (cselekmény), 
milyen a stílusa, előadásmódja, milyen korstílus vagy ízlésirány 
nyomai mutatkoznak m e g a művön — vagy egy lírai költe-
ményben milyen, a köl tő sajátos képalkotó fantáziájából kipat-
tant költői részletképek („képrendszer") hordozzák, közvetítik 
a részmondanivalókat, amelyekből az egész vers végső értelme 
kibontakozik, „összeáll', a költemény szövege milyen logikai 
közlést és képszerű kifejezést váltogató rendszerben, valamint 
cselekményes, leíró és párbeszédes elemeket tartalmazó kompo-
zícióformákban épül fel, „struktúrálódik", milyen ritmusfajo-
kat, rímváltozatokat, strófaszerkezeteket alkalmaz a költő a 
vers „lelkének", zeneiségének szolgálatában, ezeknek az eszté-
tikai értékű formai (akusztikai és vizuális) részelemeknek mik a 
funkciói a költő szándékának közvetítésében stb. 

Látnivaló, hogy azokhoz a ma már „hagyományosaknak" 
mondot t szempontokhoz jutottunk el, amelyek szerint iroda-
lomtanításunk az újabb évtizedekben megközelíti, „elemzi" az 
irodalmi műveket. Még akkor is ezek a szempontok érvénye-
sülnek, ha az egyes irodalomelméleti vagy szakmódszertani 
művek más-más műszókategóriákba csoportosítják őket. Példá-
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ul Péczely Lászlónak a tanárképző főiskolák hallgatói számára 
kiadott irodalomelméleti jegyzete (Bevezetés a műelemzésbe. 
Kézirat, 5. javított utánnyomás. Tankönyvkiadó, 1975.), a mű-
elemzés útját a genetikus elemzéssel kezdi (ez tárja fel az irodal-
mi mű „keletkezésének" körülményeit az író és „a m ű törté-
nelmi-társadalmi hátterének" oldaláról). A strukturális elemzés 
szempontjait pedig négy struktúra-kategóriába osztja : az akusz-
tikai, a grammatikai, a képi és a kompozíciós rétegek vizsgála-
tába, majd külön foglalkozik nemcsak a mű jelentésével (tartal-
mával, mondanivalójával), hanem az „általános műfaji kérdé-
sekkel" és az irodalmi mű funkcióival is. Ezek mögött a struk-
turális műszavak mögött lényegében a műelemzésben eddig is 
alkalmazott szempontok lappanganak. (A strukturalizmus 
divatja egyes irodalomtanárok ajkán nem egyéb, mint játék a 
szavakkal, s nemegyszer csak arra jó, hogy az irodalmi alkotás 
művészi-formai elemeinek jogosan hangoztatott fontosságával 
elbagatellizálja a mű tartalmának, értelmének tanulmányozását. 
Még Péczely említett, tudományos szinten megírt jegyzeté-
ben is, amelyből az összes leendő általános iskolai tanár tanul a 
főiskolákon, a 350 lapnyi terjedelemből mindössze 11 lap szól 
konkrétan a tartalom kérdéseiről, míg 280-nál több a formai 
elemekről. Persze, tegyük hozzá: funkcionális szemlélettel, azaz 
annak tudatában, hogy a formai-művészi elemek végső soron a 
tartalomnak, a mű valaminő „mondanivalójának" közvetítésé-
ben nyerik el értelmüket. A veszély csak abban az optikai csaló-
dásban rejlik, amelyet az ilyen arányeltolódás a leendő szak-
emberek tudatában, szemléletében — és még inkább majdani 
gyakorlatában! — előidézhet) 

Az eddigiekből világosnak tűnik, hogyha megtaláltuk a mű 
összetevőit, strukturális komponenseit, akkor automatikusan 
megkaptuk a műelemzés szempontjait is. Természetes azonban, 
hogy ezeknek a szempontoknak csak azok számára van értel-
mük és létjogosultságuk, akik hisznek — hozzátéve, hogy kor-
szerű felfogásban! — a marxista esztétika alapelvében, a tarta-
lom és a forma egységében, és makacsul ragaszkodnak ahhoz a 
meggyőződéshez, hogy a költő, az író (a „legabsztraktabb" is) 
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azért ír, hogy mondjon, közöljön, kifejezzen valamit embertársai 
számára. („Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát min-
denkinek" — írta Karinthy, és véleményünk szerint ez minden 
író-költő mottója lehetne.) Még akkor is így van, ha ez a 
„mondanivaló" korántsem csak logikai, értelemhez szóló tarta-
lom, sőt esetleg még csak nem is érzelmi vagy hangulati, hanem 
absztrakt, pl. egy sajátos életérzés kivetítése (mint az egziszten-
cialista regényekben. Valami logikummal, persze, ezekben az 
esetekben is számolni kell, hiszen a legabsztraktabb jelentéstar-
talom is egy letagadhatatlanul logikai elem, a szó segítségével, 
erejével jut kifejezésre.) Ezt a „mondanivalót" kétségtelenül 
bizonyos belső és külső formai elemek közvetítik az olvasóhoz, 
— bármilyen neveken nevezzék is ezeket, és bármily mértékben 
szaporítsák sorukat a fentebb említett műelemző eljárások. 
Az elemzést — a mű belső struktúrájából adódó elemeken 
kívül — természetesen kiegészítik művön kívüli szempontok 
is : a mű megszületésének körülményei — történeti-társadalmi-
életrajzi körülmények (az írónak mint biológiai lénynek és a 
költői en-nek a megkülönböztetésével), összefüggése a kor-
ral és a kor uralkodó ízlésirányaival, helye a történeti fejlődés-
ben és az író életművében stb. (Ezeket szokták a genetikus elem-
zés gyűjtőfogalmába foglalni, s ezek módszertanilag az irodalmi 
művek feldolgozásának ún. előkészítése során kapnak megvilá-
gítást.) 

A lényeg az, hogy az elemzés szempontjai adva vannak a műalko-
tás alkotó elemeiben, tartalmi és formai komponenseiben. 
Amiben a tudományos műelemzés fejlődése újat hozhat: e szem-
pontok differenciálása (vagyis egy-egy szempont újszerű aspek-
tusainak fölfedezése, pl. egy-egy irodalmi műfaj válfajainak 
tipizálása), a szempontok megközelítési eljárásainak, vizsgálati 
vagy feldolgozási módszereinek gazdagítása vagy finomítása 
(pl. a statisztikai módszerekkel), az alkotó elemek egymás kö-
zötti, valamint a m ű egészéhez arányított összefüggéseinek mé-
lyebb vagy újszerű kombinációja (strukturális műelemzések). 
Bármennyire variáljuk, differenciáljuk és finomítsuk is azonban 
a m ű struktúráját, meggyőzőnek látszik, hogy a tartalom és a 
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^orma — nem külön a tartalom és külön a forma, hanem csak 
didaktikai szükségességből szétválasztható egységben! — 
továbbra is érvényes kiindulópont a tudományos és az iskolai 
irodalomszemléletben egyaránt. (Van-e ma más alapelve a 
marxista esztétikának?) Helyes — s ezt nem győzzük ismétel-
ni —, ha az új műelemző eljárások használható elemeit bevon-
juk az iskolai irodalomtanításba, sőt nemegyszer bepilantást 
engedhetünk a tudományos műelemzés műhelytitkaiba is, — 
olyankor, amikor a példamutatás kedvéért szinte „újrajátsszuk", 
rekonstruáljuk a tudományos műelemzés eljárásait. 

Az irodalomtanítás másik nagy kérdése : milyen módon, milyen 
rendszerben, milyen eljárással kerüljenek szóba a műelemzés 
(vagy műértelmezés) során az említett szempontok? (Most nem 
a műfeldolgozás módszertani formáira gondolunk — tanári 
közlés, megbeszélés vagy önálló tanulói munka —, hanem arra, 
hogy milyen rendszerben, milyen menetben folyjék a m ű elemzé-
se vagy értelmezése.) 

Újabban divat gúnyosan beszélni az elemzés „hagyományos-
nak", „primitívnek", sőt „elavultnak" mondott lineáris mene-
téről, amely a mű szerkezeti részeinek — cselekménymozzana-
tainak vagy gondolat- és érzelemmenetének — sorrendjében 
halad előre. Egyes irodalomtudományi művek — pl. Király 
István Ady-könyvének — nagyszerű tudományos verselemzései-
ből, amelyek globális természetűek, egyes irodalomtanárok azt 
a következtetést vonták le, hogy a lineáris eljárásmenet teljesen 
idejét múlta az irodalomoktatásban is. (Ezt egyébként maga 
Király cáfolta meg egyik előadása után.) Sok irodalomtanár ma 
már nem mer látogató előtt lineáris elemzéssel kiállni. Az ezzel 
szembeállított globális eljárás azt jelenti, hogy a megbeszélés 
egész folyamán egészében szemléljük a műalkotást, és bár az 
elemzés során felvetett kérdések itt is nyilván a mű egyes olda-
lai-összetevői szerint közelítik meg a művet, mindig az egész 
műre vonatkoznak. Ebben a problémában is célszerű józanul 
ítélnünk. Bizonyos művek — kisebb elbeszélések, egysikú regé-
nyek, rövidebb vagy egyszerű alkatú, homogén lírai költemé-
nyek esetében eddig is gyakran, természetszerűen globális eljá-
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rással ragadtuk meg az irodalmi alkotást a tanításban. (Pl. — ka-
pásból — Thomas Mann Mario és a varázslóját, Petrarca Áldott a 
nap . . . -ját, Kosztolányi Ilonáját vagy Radnóti Tétova ódáját. 
Meggondolandó, hogy bizonyos linearitás ilyenkor sem küszö-
bölhető ki mindig, pl. egy epikai vagy drámai mű cselekményé-
nek vagy tipikus szerkezeti részeinek nyomonkísérése során, 
vagy akár egy olyan kisterjedelmű, mégis különleges szerkezetű 
lírai költemény esetében, mint Batsányi A franciaországi változá-
sokra c. verse, amelynek úgyszólván mindegyik sora, költői 
képe külön elemzést igényel. Még olyan epikai vagy drámai 
művek esetében is, amelyekben az író tudatosan keveri az idő-
köröket, mint pl. Semprun A nagy utazásban, H. Böll az Addm, 
hol voltál? -ban vagy Cseres Tibor a Hideg napok ban, — vagy a 
szimultán montázstechnikát alkalmazza, mint Nagy Lajos a 
Kiskunhalomhan vagy Sánta Ferenc a Húsz órában, a cselekmény 
ismertetésekor tanulóink rendszerint lineáris sorrendbe illesztik 
annak részleteit, — hozzátéve, hogy az író sajátos szerkesztési 
móddal, az emlékezés logikáját, a pszichológiai képzettársí-
tást vagy a mozaikkockákból összeálló egész szerkesztéstechni-
káját követve — összemossa művében a cselekmény mozzana-
tait.) Más típusú lírai költemények esetében viszont, úgy vélem, 
továbbra is a linearitás a legalkalmasabb iskolai eljárás. Milyen 
szempontból lehetne vétség vagy művészietlenség abban, ha a 
mű elemzése során a tanulókkal nyomon kísérjük, végigéljük 
a műben feltáruló alkotási folyamatot, ahogy a mű felépült, 
részről részre kialakult a költő ihletében? 

Hogy melyik elemzésmenetet választjuk, azt maga a költe-
mény szuggerálja, aszerint, hogy milyen verstípushoz tartozik. 
Modern, erősen hangulati vagy bonyolultan áttételes vers eseté-
ben (mint Apollinaire A Mirabeau-hídja vagy Nagy László 
József Attilája) a vers struktúrájának magvát kereső globális 
kiindulás kívánkozik, majd a részletek tisztázása következik. 
Erősen vizuális versnél (Ady: A magyar Ugaron vagy Garai 
Gábor: Artisták) a fő képből indulhatunk ki, ugyancsak globális 
eljárással. Viszont egy tájleíró költeményt aligha elemezhetnénk 
másképp, mint a leírás képről képre kibontakozó részleteinek 
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sorrendje szerint. Bonyolult, terjedelmes, de világosan tagolt, 
láncszerűen előrehaladó logikai vagy érzelmi vázra épült költe-
mény (Gondolatok a könyvtárban, Szózat, A nép nevében) eseté-
ben sem mellőzhető a teljes mondanivalót kibontó részgondola-
tok megfigyelése, tudatosítása, — s ez nyilván a részgondolatok 
logikai sorrendjében történik. (Ilyenkor szokás összekeresni a 
logikailag összetartozó versszakokat.) A 20. század elejéig 
— sőt nagyrészt még a nyugatosoknál is, Adyt kivéve — általá-
ban logikai csomópontok szerint előrehaladó, klasszikus vers-
építkezés jellemzi a költők alkotási módszerét. Ezeknél a versek-
nél a legkézenfekvőbben a lineáris menetű elemzés kínálkozik a 
gondolati vagy érzelmi-hangulati elemek sorrendjének, egymás 
közti arányainak és összefüggésének fölfedésére. Ugyanez 
vonatkozik a klasszikus időrendet követő regények és elbeszélé-
sek cselekménymozzanataira. Sok mai verset semmiképpen 
sem lehetne lineáris eljárással elemezni. A mai lírában gyakori 
politematikus verstípusokat azonban megint résztémák szerint 
előrehaladó, mozaikszerűen megoldott elemzés érteti meg a 
legjobban, végső eredményként az egész vers megértésének 
érdekében. Az ugyanis súlyos hiba lenne, ha a részletek vizsgá-
lata közben szem elől veszítenénk a mű egészét, s az elemzés 
végén (az elemzés analitikus része után következő szintetizálás-
ban) ismét egységbe nem állítanánk, „össze nem raknánk" a 
tanulók tudatában az ízről ízre haladva szétbontott művet, 
akárcsak egy alkatrészeire szétlökött óraművet. Mindebből az a 
tanulság, hogy az iskolai irodalomtanításban — az elemzett mű 
természetétől függően — felváltva alkalmazhatjuk a globális és 
a lineáris menetet. 

Végezetül a műelemzés két veszélyére kívánunk rámutatni. 
Ma már remélhetően mindenütt túl vagyunk az iskolai gyakor-
latban az irodalmi műfeldolgozás két alapvető betegségén : csak 
az értelmi-eszmei tartalom kibontására törekvő, többnyire vul-
garizáló „elemzésen" és a csakis a formai elemeken rágódó, 
a m ű mondanivalóját gondosan kerülő esztetizálgatáson. (Nem 
baj, ha egy-egy bonyolult eszmeiségű művel kapcsolatban a 
tanulók nem jutnak el dogmatikusan egyértelmű tartalom-
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megállapításra. A lényeg az, hogy tépelődtek, vitatkoztak rajta, 
és megfogalmazták az optimális megoldást.) Továbbra is gya-
kori azonban az epikai és drámai művekben a cselekmény fetisi-
zálása, a lírai költeményekben pedig a művészi szöveg „lefor-
dítása" prózára, valamint a költői képrendszer elhanyagolása. 

Egyes érettségi vizsgákon még ma is „kiválóra" lehet felelni 
egy-egy epikai vagy drámai mű puszta cselekménykivonatának 
elmondásával. Ez még a mű elolvasását sem bizonyítja (könyv-
kiadásunk és tankönyveink gondoskodnak mintaszerű cselek-
ménykivonatok közléséről). A cselekmény a regényben, a 
novellában vagy a drámában jelentős elem, de tulajdonképpen 
csak motivált nyersanyag (akár dokumentumszerűen a megtör-
tént valóságból, akár alkotó képzeletéből meríti az író), a mű 
egyik belső formai eleme. Arra való, hogy az író — az irodalom 
művészi, szemléletes jellegének megfelelően — művészi „szem-
léltető anyagon", az élet valóságos képein vagy folyamatával 
bontakoztassa ki mondanivalóját az emberről, az életről, a 
világról. Fontos nyersanyag ez, ezért jogos az elbeszélő és drá-
mai művek ismertetésében a cselekményt alapul venni ; de nem 
pusztán, hanem komplex cselekményismertetés formájában. 
Ez annyit jelent, hogy a mű cselekményismertetésébe beleszőjük 
a műelemzés többi szempontját is: a témát, az eszmei-érzelmi 
mondanivalót, az alakok összefüggését és jellemzési módját , a 
szerkezeti megoldást, a műfajt, a stílust, az ábrázolásmódot stb. 
Erre a műismertetések során a tanárnak kell először példákat 
adnia. Majd ezt kívánja a „felelőktől", sőt a műveket egyéni 
feldolgozás alapján önálló kiselőadásban ismertető tanulóktól is. 

A lírai költemények esetében a vers lapos prózára fordítása a 
legnagyobb veszély. (Elismerjük, hogy erre éppen a lineáris 
verselemzés csábíthatja a tanulót. Éppen ezért kell tudatosan 
védekeznünk ellene ilyen eljárás alkalmazása után.) Színvonalas, 
igazi verselemzést — hosszabb versekről — csak akkor lehet 
megkívánni a tanulótól, ha szeme előtt tarthatja a költemény 
szövegét. („Kapásból", emlékezetből még a gyakorlott tanár se 
igen tud elemezni terjedelmesebb versszövegeket.) Ilyenkor 
viszont kétszeresen fenyeget a prózára laposítás veszélye. Az a 
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legcélszerűbb, ha általában nem is részletes elemzést, hanem 
szabadon megfogalmazott beszámolót kérünk a tanulótól ellen-
őrzésül, többnyire valamilyen megadott rendező szempont 
szerint, nemegyszer más versekkel összekötve. A prózára hígí-
tásnak pedig a költemény művészi képrendszerének kibontása 
és esztétikai ízlelgetése a legjobb ellenszere. Minden lírai költe-
mény — ellenőrizhetően — közvetlen logikai közlések és művé-
szi képek szövedéke. („Lenn az alföld tengersík vidékin / Ott 
vagyok honn, ott az én világom": közvetlen logikai közlés. 
„Börtönéből szabadult sas lelkem . . . " : nemcsak nyelvi meta-
fora, hanem az értelmet tovább fejtő költői részletkép.) A vers 
mondanivalójának javarészét ezek a költő sajátos képalkotó 
fantáziájára valló részletképek hordozzák, ezért ezek kibontása, 
„megfejtése" és esztétikai értékelése a verselemzés során elen-
gedhetetlen. (Vegyük hozzá ehhez, hogy egy költő művészisé-
gét — ezerszer elmondott eszmei vagy érzelmi tartalmakon, 
„örök" témákon belül — bizonyos mesterségbeli készségek 
mellett éppen művészi képalkotásának, költői részletképeinek 
eredetisége, művészi szintje fémjelzi.) Különösen fontos a kép-
rendszer boncolása a mai lírában. Míg ugyanis a régebbi lírában 
— ahogy erre nem egy versszakértőnk és tudatos költőnk rá-
mutatott — elégséges a lírai vers költői képeinek egyszeri 
visszatranszformálása ahhoz, hogy a kép értelme világossá vál-
jék, a modern lírában (nálunk nagyjában a 20. századtól) nem-
egyszer legalább kétszeres visszatranszformálásra van szükség a 
vers igazi értelmének felfogásához. Ez annyit jelent, hogy a 
bonyolult művészi kép egyszerű visszavetítése a logikai síkra 
(ami nélkül a líra legfeljebb érzelmi-hangulati úton vagy intui-
tíve fogható fel) még mindig nem fejti meg az igazi értelmet: 
ez csupán további áttétellel, többnyire csak a költemény egész 
képrendszerével összefüggésben szolgáltatja ki igazi értelmét. 
A mai líra termékeit éppen ez teszi bonyolultakká, nehezen 
megfejthetőkké vagy vitathatókká. 

* 
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Foglaljuk össze a mondottak lényegét: 

1. Az irodalomtanításban számot kell vetnünk a tudományos 
és az iskolai műelemzés, valamint műelemzés és műértelmezés 
különbségével. 

2. Az irodalmi műelemzés szempontjai szükségszerűen adva 
vannak a mű struktúrájában, tartalmi és formai komponensei-
ben. 

3. Az iskolai elemzés menetében a lineáris és a globális eljárás 
egyaránt szerepet kaphat, a mű természetének megfelelően. 

4. Az epikai és drámai művekről szóló tanulói beszámolóul a 
komplex cselekményismertctést ajánljuk. 

5. A lírai költemények elemzésében a költői részletképek 
kibontása, értelmezése különösen fontos. 

Eszmefuttatásunkban nem az volt a célunk, hogy vadonat-
újakat mondjunk, de az sem, hogy konzervatív módra meg-
merevítsünk bizonyos műelemzési elveket és szempontokat. 
Azt azonban ambicionáltuk, hogy — bizonyos avantgardista, 
modernkedő szólamokkal és tanári ijedelmekkel szemben — 
az utóbbi évtizedek irodalomtanításából megvédeni igyekez-
zünk azokat az elemeket, amelyeket továbbra is használhatók-
nak tartunk, és amelyeket nyugodt lelkiismerettel hagyhatunk 
utódainknak örökségül — továbbfejlesztésre. 

MAKAY GUSZTÁV 


