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AZ IRODALOMSZOCIOLÓGIA -
TÖRTÉNETI SZEMPONTBÓL 

Az irodalomtörténet mindenkori eredményei oly mérték-
ben befolyásolták az egymást követő generációk értéktudatát, 
hogy az automatikusan elsajátított értékhierarchia abszolút 
jellegűnek tetsző érvényessége elfedte azt a sajátos, szelektív 
mechanizmust, amely akkor lép működésbe, amikor lezárt 
vagy lezáruló történelmi folyamatok lényegét vagy lénye-
gesnek érzett, folytathatónak gondolt vagy vallott summáját az 
örökséget átvevő utókor a maga aktuális értékszemléletébe 
beépíti. Hogy az így „értelmezett", annak a jelennek a szem-
szögéből vizsgált hagyaték, amely az idők rendje szerint maga 
is múlt lesz egy emberöltő után, korántsem minősíthető vég-
legesen, arra az irodalomtörténetírás empirikus alapon már 
régen felfigyelt, hiszen az elfeledett, kisebb értékűnek jelzett, 
egy meghatározott fejlődéskoncepció vonatkozásában parti-
kulárisnak felfogott, egyedinek, kivételesnek feltüntetett mű 
vagy életmű látszólag váratlanul új életre kel, népszerű, sőt 
divatos lesz, s egy új irányzattal termékeny szellemi-esztétikai 
kontaktusba kerül, s így egy mellékág közvetítésével egy 
újfajta történelmi folyamatosság létesül, pusztán e ténnyel 
megkérdőjelezve a hagyományosan értelmezett folyamatosság 
érvényességét. Tévednénk azonban, ha úgy vélnénk, hogy e 
jelenség pusztán az ismeretek gyarapítása nyomán bekövetkező 
korrekció vagy olyanfajta történeti analógiára valór rábukkanás, 
amely az újnak történeti példát vagy igazolást nyújt: gyakorla-
tilag az ilyen esetekben ugyanaz a mechanizmus működik egy 
keletkező irányzat vonatkozásában, mint ami az uralkodó fel-
fogás értéknormatíváit kialakította. 

1 Irodalomtörténet 
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Az értékek kiválasztódásának a hagyományos irodalom-
történeti feldolgozásokban rögzített folyamata természetesen 
aligha tagadható, de új szempontok felvételét és alkalmazását 
más, kellően számításba nem vett tényezők is indokolják. Az 
irodalomtörténet ugyanis, jellegénél fogva, lineáris fejlődés-
történetet nyújt, amely mögött az értékek történeti halmozó-
dásának evolucionista elképzelése áll. A periodizáció segít-
ségével ugyan lehetőségek kínálkoznak nagy jelentőségű, minő-
ségi változások jelzésére is: e változások azonban mindenkor a 
folyamatosságon belül lépnek fel, s okaik nem annyira magá-
ban az irodalomban, mint inkább az azt létrehozó társadalmi 
közeg mozgásaiban ragadhatok meg. Ezzel viszont újra csak 
egy olyan általános módszertani elvet jelöltünk meg, amelynek 
helytálló voltát a maga területén aligha vonhatnók kétségbe. A 
dilemmák az ilyen természetű vizsgálódásokkal kapcsolatban a 
történeti „hogyan?" síkján lépnek fel, s az értékek kiválasztó-
dásának objektivitását illetik. Amikor például Kölcsey a Nem-
zeti hagyományokban vázlatos irodalomtörténeti áttekintést 
ad, ennek szemlélete és indítéka nem választható el a tanul-
mány általános céljától, s a herderi kultúrfilozófia rendszertani 
sugalmaitól. Toldy Ferenc Handbuch]a a maga módján egy már 
kikristályosodott és inkább aktuális, mintsem valóságosan 
történeti koncepcióhoz keres igazoló példákat. Az ilyen ese-
tekben az értékelő történelmi tudat szelektív tevékenységének 
működését figyelhetjük meg, amely egyébként — bizonyos 
határok között — a fejlődés adott fokán objektív érvénnyel és 
történeti jogosultsággal rendelkezik. 

Ám merőben tudománytörténeti szempontból tekintve is 
közismert az a tény, hogy jelentős alkotók és életművek az 
értékhierarchia alsóbb fokozataira szorulnak vissza, sőt az 
irodalmi köztudat jelentékeny egyéniségeket mintegy „el-
felejt". Az irodalomtörténetírásban, amikor a 19. század első 
felében a szó szorosabb értelmében tudománnyá fejlődött, 
rögtön megjelentek a korrekció és a kiigazítás mozzanatai. 
Ugyanis mindenfajta módszeres és szisztematikus gondolkodás, 
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az elvei szerinti összefüggések hálózatába fogja azokat a jelen-
ségeket, amelyek a spontán vonzalmak és megítélések sorából 
kihullanak. A tudományszak módszertani és elvi princípiumai 
azonban már maguk is egy történetileg motivált szelekció 
kapcsolódásai, s ami e szelektív rendszerből kimaradt, azt a 
tudomány jellegéből adódó korrekciós automatizmusok sem 
érzékelhetik, hiszen magának a szelekciónak irányában és cél-
zatában rejlenek azok a tényezők, amelyek a válogató koncep-
cióval ellentétes karakterű értékminőségeket kiszorítják vagy 
degradálják. Ennek aztán az a következménye, hogy a törté-
neti előzmények nyomozása közben feltárulnak ugyan olyan 
Összefüggések, amelyek a tudományszak belső fejlődésének 
eredményeként, az ismeretek gyarapodásának függvényében a 
válogató koncepciót szolgálják, sőt arra módosítólag vissza is 
hatnak, de csak bizonyos mértékig, és semmiképpen sem vál-
toztatják meg történetileg érvényes lényegét. Ezért például 
Csokonai életművének kevéssé méltányos megítélése, történeti 
jelentőségének félreismerése, Kármán „elfelejtése" korántsem 
pusztán a szubjektivitásból eredő esetlegesség. 

A történetileg kialakult értékszempontok általános érvénye, 
objektivitása az értékelő feldolgozásokban a valóságosnál 
nagyobb hangsúlyt kap. Ez teljességgel érthető, hiszen az álta-
lános érvényűség, az objektivitás, a bizonyíthatóság sugal-
mazása feltétlenül növeli a koncepció hitelét, nem is szólva 
arról, hogy a felfogást kialakító személyiség, aki nemcsak 
személyes véleményt, hanem irányzatot is képvisel, meg 
van győződve megállapításainak objektív igazságáról. Alig-
ha vitatható, hogy történetileg jogosult értékszempontok-
nak feltétlenül van a személyes vélekedéstől független objektív 
érvényessége. Mégsem szabad lebecsülnünk a szubjektív faktor 
befolyását. Különösen olyan periódusokban, amikor az iro-
dalmi-művészeti fejlődésről szerzett ismeretek még szór-
ványosak, de a kibontakozóban levő törekvések programszerű, 
iránymutató összegezéseket, normatívákat igényelnek: a 
kiemelkedő személyiség meggyőződései és elfogultságai töltik 

í* 
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be azokat a hézagokat, amelyek a koncepció szorosabban vett 
anyagában más módon nem tüntethetők el. Ebből a szempont-
ból igen tanulságos Kazinczy egyébként fontos és jelentős 
tevékenysége. Személyes hajlama a nyelvi-stiláris vizsgálódások 
iránt, továbbá ama véletlen, hogy irodalmunk megújítói közül 
Báróczival sikerült kontaktust teremtenie, háttérbe szorította 
Bessenyei sokkal alapvetőbb kezdeményének érdemét. Az 
ilyen típusú esetlegesség a későbbi tevékenység logikája 
szerint megteremti a maga indokolását és motivációját, ami 
ebben az esetben a célok és hajlamok hasonlóságából táplál-
kozott. Az a tény, hogy érzelmességgel átszőtt választékos 
klasszicizmusának igazolását Dayka Gábor költészetében 
találta meg, továbbá a debreceni ortológiával való indulatos 
polémia és perpatvar Csokonai költészetének elismerése, érté-
keinek tárgyilagos megítélése elé emelt igen tartósnak mutat-
kozó akadályokat. A buzgó és tekintélyes irodalomszervezőt 
övező tisztelet és tanítványi ragaszkodás pedig e személyes 
motiváció időleges érvényének kiterjesztéséhez, közvetíté-
séhez, értéknormaként való továbbításához járult hozzá. 

Tudjuk és tapasztalhatjuk persze, hogy a személyes ízlés, 
sőt az elfogultság látszólag teljesen egyedi jelenségei mögött is 
törvényszerű mozzanatok fedezhetők fel, az egyéni hajlam 
ezeket túlozza el, értelmezi kénye szerint, vagy viszi ad 
abszurdum szélsőséges esetekben. E ponton lép be az irodalmi 
élet szerepe, a maga szervezett viszonyaival vagy éppenséggel 
organizálatlan jellegével. A modern irodalom, amelyet európai 
viszonylatban a 18. század közepétől számíthatunk, nemcsak 
szorosabban vett új tartalmi jegyeivel, műformáival, a társa-
dalmi tudatban betöltött funkciójával érvényesíti azokat a 
lényeges különbségeket, amelyek a polgári fejlődés ered-
ményeként az irodalom és a művészetek feudális struktúrájától 
elválasztják: intézményeinek, közönségkapcsolatainak, 
kommunikációs eszközeinek megváltozott, s mind szerve-
zetileg, mind pedig technikailag magasabb foka a különbségek 
egyik lényeges eleme. Az irodalmi élet eme új viszonyai és 
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lehetőségei természetesen a kezdeti időszakokban átmeneti 
formákat mutatnak, például hosszú időn keveredik a feudális 
jellegű mecénátus a közönségigényre alapozott, anyagilag is 
rentábilis könyvkiadás gyakorlatával, de az utóbbi kétségkívül 
mindinkább előtérbe kerül. Nálunk ez a folyamat retardált, 
köztudomásúlag társadalmi viszonyaink fejletlensége miatt, 
ami azután az irodalmi élet megszerveződésének a tizen-
nyolcadik század folyamán egyik legfőbb akadálya, amit 
Csokonai költői pályájának számos és tragikus végeredményű 
kudarca illusztrál félreérthetetlenül. A méreteiben tömegessé 
váló, új társadalmi rétegeket az irodalmi alapviszonyba ( m ű -
olvasó) bekapcsoló könyvkiadás, az egyéb közvetítő eszközök, 
így a folyóiratok és újságok, nemcsak a különböző műfajú 
irodalmi alkotások elterjedését biztosítják, hanem az iroda-
lomra vonatkozó nézetekét és elképzelésekét, sőt ezek cseréjét 
és vitatását is, s e tényezők teszik lehetővé azt a szükséges 
kontrollt, amely a szélsőséges vagy merőben individuális érték-
ítéleteket az uralkodó művészeti irányok távlati elképzelé-
seinek, s „visszaigazolt" gyakorlatának jegyében kiigazítja. 
Ezek az új lehetőségek, intézmények, fórumok teremtik meg 
az irodalmi-művészeti kritikát, mint a kontroll magas rendű, 
műfajilag is elkülönülő eszközét. 

E vonatkozásban fontos jelzésnek minősül Bessenyei meg-
jegyzése a „penna-csatákról" csakúgy, mint az a tény, hogy 
ezek valójában még jó sokáig hiányoznak. A feltételek éretlen-
ségéről tanúskodnak a meginduló, majd kellő érdeklődés híján 
rövid idő múlva megszűnő folyóiratok (Magyar Museum, 
Orpheus, Uránia). Az igény jogosultságát érzékeltetik viszont 
az olyan furcsa kezdemények, mint Ráth Mátyásnak az újság-
jában közzétett népszerűsítő, hirdetésszerű, ajánló, egyébként 
mindenféle bíráló és elemző szándékot nélkülöző könyv-
ismertetései. Ebben a helyzetben természetes, hogy a véle-
mény- és eszmecsere, az alkotók kontaktus-teremtésének 
eszköze, az elvek, programok, tervek kifejtésének fóruma a 
mindennapi élet „kommunikációs" formája a levelezés lesz, 
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amely részben irodalmi példák nyomán, részben az eme 
változó korban felszaporodó közlendők eredményezte divat 
révén igen fontossá válik. E közlendők egy része önállósul, 
esztétikai minőségeket involválva, a személyes jelleg fikcióját 
megtartva mint költői episztola külön műfajként általános 
érdekű világszemléleti, elméleti, esztétikai, programszerű 
mondandók tolmácsolására vállalkozik. Az organizatorikus 
forma azonban a magánlevél marad, ami aztán Kazinczynál, a 
világirodalomban ilyen mennyiségben és ilyen tudatossággal 
példátlan módon hatékony „irodalom előtti" intézménnyé növi 
ki magát. Az így teremtett kontaktus azonban, modern 
elektronikai kifejezéssel élve: zártláncú, s a személyesség, a 
barátság, egy szóval a szubjektív érdekviszonyok megnöve-
kedéséhez vezet, s kontrollfunkciójának korlátoltsága folytán 
kihat az irodalmi tudatban megfogalmazódó értékítéletekre. 

Az irodalmi élet szervezettségének fokát rendkívül jól érzé-
keltetik azok a körülmények, amelyek az írói tevékenység 
alapjellegét szabják meg. Szociológiai szempontból ugyanis 
(Raymond Williams: The Long Revolution, 1961) egy rend-
kívül egyszerű, de igen lényeges vonatkozásokat sűrítő kate-
gorizálást alkalmazhatunk. Szabadon értelmezve e kategóriákat 
azt mondhatjuk, hogy az egyik írótípust „független"-nek 
nevezhetjük, vagyis olyannak, akinek egzisztenciáját nem az 
irodalmi tevékenység biztosítja, ezt igényes kedvtelésből vagy 
szellemi szükségletből űzi. E típushoz tartozik a főúri irodalom 
csakúgy, mint a mindenféle vagyonilag független, e kedvtelését 
maga finanszírozó „delektáns" auktor. A második típus a 
„tudós" vagy „eruditus" szerző, aki valamilyen jól vagy leg-
alábbis megfelelőképpen javadalmazott, lényegében értelmiségi 
foglalkozást űz (egyházi, jogi-igazgatási, tanári vagy szabad 
foglalkozások valamelyikét), s akinek életmódját vagy társadal-
mi presztízsét e tevékenység lényegében nem befolyásolja, 
noha az utóbbit, ha produkciója hatékony és magas szintű, 
kétségkívül emelheti. A harmadik típus a professzionista vagy 
hivatásos: az ő tevékenységét lényegében az intézménye-
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sítettség, az anyagi-szervezeti bázis fejlettsége, a szellemi 
produkciót honorálni képes, az irodalmi kölcsönviszonyba 
rendszeres „fogyasztóként" belépő olvasóközönség teszi lehe-
tővé. Nyilvánvaló egyrészt, hogy e típusok jelenléte nemcsak a 
szorosan vett szépirodalomra jellemző, hanem tagolatlanul, a 
szellemi produkció egészére, másrészt pedig az a tény, hogy -
noha vannak korábbi, szórványos példák — a harmadik típus 
számos nehézséggel, a polgári művelődési viszonyok ered-
ményeként alakul ki. Talán felesleges hozzáfűzni: e három 
alaptípus között, átmeneti formaként, számos variáns fedez-
hető fel, ezeket csak egy történeti szempontú leírás osztályoz-
hatja szabatosan. 

A történeti szempontú irodalomszociológiai vizsgálatok 
egyik legfőbb akadálya a megfelelő adatok hiánya, illetőleg 
bizonytalansága. írói levelezésekből vagy más forrásokból nagy 
vonalakban rekonstruálható ugyan a preskripciók és a 
prenumerálók száma, az ily módon terjesztett „exemplárok" 
azonban a kiadványok bizonyos körére szorítkoznak csak, s 
éppen az újabb törekvéseket reprezentáló könyvekre, folyó-
iratokra. Maga ez a sajátos forma is arról vall, hogy az ilyen 
típusú kiadványok iránti érdeklődés kontúrjai határozatlanok, 
s általában szűkkörűek, s jó, ha a kiadhatóság anyagi feltéte-
leinek minimumát biztosítják. Magyarországon az elhúzódó 
vagy kudarcba fulladó kiadási kísérletek, a rövid idő alatt 
megszűnő egyéb vállalkozások az igény határozatlanságával, 
szűkkörűségével, s a terjesztés baráti-családias, művelődési kö-
telezettségekre apelláló erkölcsi presztízsszempontjaival jel-
legénél fogva aligha lehetett hatékony. De más — és korántsem 
feltétlenül negatív — következménye is volt e sajátos irodalom-
szervező buzgalomnak. Az tudniillik, hogy a kiadványokat és 
könyveket közrebocsátó írók szociális környezete, ismeretségi 
köre a közvetítési forma következtében nagyjából azonos a 
valóságos vagy potenciális olvasókéval, ami ugyan feltétlenül 
behatárolja az irodalom szociális szféráját, de később, a kor-
szerűbb, polgáriasultabb formák meggyökeresedésével és elter-
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jedésével biztosítja a szféra telítését, így viszonylag állandó 
bázis kialakulásához vezet, sőt a kulturális fejlődés előrehaladá-
sával vonzó hatást gyakorol már (kisnemesi, polgári-plebejus) 
rétegekre, s ezáltal az eredeti bázist jelentékeny mértékben ki-
szélesíti a nemzeti kultúra progresszív eszmeiségének jegyében. 

A középnemesség történeti szerepét természetesen nem 
szabad úgy értelmeznünk, mintha ez a tény valami számszerű 
túlsúlyt eredményezett volna az irodalommal foglalatoskodók 
körében. A népszerűbb olvasmányokat is figyelembe véve meg-
állapítható, hogy az értelmiségi-honorácior rétegek képviselői 
alkotnak többséget a szerzők sorában (a szerzők társadalmi 
összetétele mindazonáltal változékony, s különbözők az egyes 
műfajok esetében csakúgy, mint az irodalmi produkció külön-
féle szintjein). Természetes azonban, hogy a rétegek jel-
legüknek megfelelően az uralkodó ideológiák és ízlésirányok 
szellemében dolgoznak. E körülménynél sokkal jelentősebb az 
a kérdés, hogy vajon milyen összetételű az irodalomnak az a 
teljes mezőnye, amely egy adott korszak valóságos irodalmi 
produkcióját adja, s amely szükségképpen divergáló igényekre 
válaszol? Erre konkrét választ természetesen csak rendszeres 
és kiterjedt kutatások adhatnak. A hagyományos irodalom-
történeti szelekció kapcsán fellépő hiányérzet azonban már 
megfigyelhető; s más országokban meglehetős érdeklődést 
keltő kutatások folynak, amelyeknek egyik kedvelt tárgya az 
úgynevezett marginális irodalom vagy a társadalmi-szellemi 
élet hétköznapjainak (vagy ha úgy tetszik: mindennapjainak) 
problematikája. Az ily természetű érdeklődés mögött minden 
bizonnyal a tradíció sokszor megmerevült, s kritikai szemlélet 
nélkül továbbhagyományozódó sztereotípiáinak korrekciós 
igénye figyelhető meg. így tehát az ilyenféle, a történeti kor-
szakokban lejátszódó folyamatok „hogyan"-jára fényt vető 
munkák közül egyesek (Dulong, Mandrou könyvei) majdhogy-
nem népszerű olvasmánynak tetszenek a megnövekedett érdek-
lődés nyomán. Reveláló hatásukat annak is köszönhetik, hogy 
a szakszerűen német tudománytól Sittengeschichte néven 
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emlegetett stúdiumok segítségével az életmód és az ízlés, így a 
szellemi-esztétikai igény és szükséglet egyik fontos összetevő-
jére mutatnak rá. 

Mindenképpen figyelemre méltó az a tény, hogy az átlagos 
olvasó átlagos olvasmányainak összetétele igen nagy mértékben 
eltér attól az értékrendtől, amelyet az irodalomtörténet 
később rögzít. Korszakonként változóan ugyan, de az olvas-
mányoknak mégis a többségét azok a művek alkotják, amelyek 
vagy valamilyen régi és popularizált hagyományt képviselnek, 
vagy újnak egy második-harmadik, többnyire az epigon-
irodalom körébe sorolható vonulatát. A francia olvasók mint-
egy kilencven százaléka éppúgy nem a francia klasszicizmus 
kiemelkedő alkotásait vagy később a felvilágosultakat olvasta, 
mint nálunk sem Bessenyei, Kármán vagy Csokonai művein 
nevelkedett. Sőt, a magyar olvasó arra is hajlamos volt, hogy 
például a lassanként tért hódító új műfaj, a regény külföldi 
produkcióiból is azt vette át tömegesebben, ami a jelzett 
értékszintnek megfelelt. Hogy a későbbi időtállónak bizonyuló 
művek s az olvasók szélesebb köre találkozzék, annak termé-
szetesen léteznek technikai jellegű akadályai, a megjelentetés 
nehézségei, a gyatra teijesztés, az orientálás formáinak hiánya 
stb. Ezzel azonban túl keveset mondtunk ahhoz, hogy mint 
magyarázatba,belenyugodjunk. Még kevésbé fogadható el az az 
egyébként igen elteijedt felfogás, amely az olvasóközönség 
számszerű többségét elmaradott vagy csökevényes ízlésűnek, 
műveletlennek bélyegzi. Noha az olvasóközönség műveltség-
belileg és az igényszint szempontjából egyaránt tagolt, mégsem 
képzelhető el egy olyan körülhatárolható réteg, amelynek 
választásai és értékítéletei az utókorban minden vonatkozásban 
beigazolódnának: a téves megítélések száma tekintélyes, sőt, 
mondhatni hogy sokszor a populáris művek és irányok, vagy a 
második vonal produkcióinak hatása alá kerül (Kazinczy „fel-
sikoltásai"). Másrészt az adott korokban népszerű áramlások, 
amelyek tipológiailag korántsem esetlegesek, magas rendű 
irodalmi témákat is magukban foglalnak. Az olvasói igények 
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jellege, az olvasmányok összetétele szükségképpen megfelelést 
mutat egy adott kor művelődési viszonyainak meghatározott-
ságaival. 

Feltehető, hogy az irodalmi alkotások értékviszonyainak 
alakulásába, az egyes értékszintek (s az ezeknek megfelelő 
szellemi igények) változó jellege összefügg azokkal a kapcsola-
tokkal, amelyek a mindennapisághoz fűzik őket. Erről a jelen-
ségről elméleti formában Lukács György szól esztétikájában. A 
másodlagos alkotásokban ugyanis nem játszódik le az a folya-
mat (vagy helyesebben: részlegesen nem az alkotás egészére 
kiterjedően), amelynek révén a közvetlen empíria a tipikusba, 
a különösbe emelkedik fel, s így gazdagodva, lényeges jegyek-
kel bővülve hat vissza rá. Az alacsonyabb szintű vagy rész-
legesen megvalósult irodalmi értékre az a jellemző, hogy az 
empíriával közvetlenül érintkezik, s ezért a „visszakapcsolást" 
az esetek többségében igen egyszerűvé, könnyűvé teszi. Termé-
szetesen e jelenségbe belejátszanak az adott korok szellemi 
életének sajátos mechanizmusai is, így az aktuális sémák, 
toposzok, a hagyaték hatékony elemei stb. A történeti szem-
pontú irodalomszociológiának feltétlenül figyelembe kell 
vennie és konkretizálnia kell az így keletkező összefüggéseket, 
hogy elméletileg is indokolt magyarázatot adhasson a társa-
dalmi méretekben érvényes igényszintek valóságos jellegére 
vonatkozóan. Annál is inkább, mert nemcsak a Horváth János-
tól találóan irodalmi alapviszonynak nevezett kapcsolat játszik 
szerepet egy-egy kor irodalmi életében, hanem egy másfajta 
„alapviszony" is, amely az irodalomnak éppen a legjellemzőbb, 
uralkodó, az utókorban igazolt és folytatásra alkalmas törek-
véseit a társadalmi és szellemi élet szélesebb szféráinak ható-
körébe vonja, s az adott kor legjellemzőbb törekvéseinek, 
tipikus vonásainak sajátszerűségeit indokolja. 

Tudvalevő ugyanis, hogy a történeti folyamatban az 
abszolút (tehát hosszabb távon ható), s relatív értékek kölcsön-
hatásban, együtt, s egy ideig elválaszthatatlanul működnek. 
Mind az előbbi, mind az utóbbi értékek az adott korokban 
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funkcionális vagy helyzetértékek összegezései, természetesen 
különböző módon és arányban. E körülmény azonban semmi-
képpen sem igazolja azt a régi típusú kategorizálást, amelynek 
értelmében az irodalmi alkotások számszerűleg túlnyomó része 
úgynevezett „történeti" érdekű, önértéke korlátozott vagy 
alacsony szintű, míg a kiemelkedő művek kihasználván a 
„csapást", amelyeket a derék szerzők törtek, s a terepet nagy 
buzgalommal előkészítették: megkoronázzák a félig sikeres 
vagy meddő kísérleteket. A valóságos folyamatban ugyanis a 
relatív és az „abszolút" érték kölcsönösen feltételezi egymást, 
s egyiknek a szerepe sem korlátozódhat pusztán a történeti 
funkcióra vagy az esztétikai minőségre. Az a kapocs, amely a 
különböző értékeket valamely irány keretében egybefoglalja, 
mégha időnként a formai újításban (vagy stílus-ízlés-nyelvi 
reformban, mint a 18. század végi, 19. század eleji magyar 
irodalomban) nyer programszerű kifejezést, elsődlegesen tar-
talmi-eszmei jellegű, s mint ilyen a különböző szintű és karak-
terű törekvések összefoglaló elve, ösztönzője. Itt korántsem 
csupán a tartalom elsődlegességének ismert tételéről van szó a 
tartalom és forma szorosabban esztétikai vizsgálatában, hanem 
azokról az ideologikus elemekről, amelyek a müvek világ-
szemléletét a szociális irányultságát egyként meghatározzák, s 
a létrejövő értékeket korukhoz kötik. 

A művészi alkotásba épülő, s annak egész lényegét átható, 
az esztétikumban organizatorikus-formáló szerepet betöltő 
ideologikus elemek kutatására a legalkalmasabb eszköz az 
utóbbi években mindjobban tért hódító eszmetörténet. Az 
eszmék funkciójáról, különösen az egyes korszakok „ural-
kodó" eszméinek fontosságáról az irodalomtörténetírás tudo-
mányággá alakulásának kezdeteitől fogva állandóan tanúságot 
tesz. így tehát, ha itt új tudományágat emlegetünk, ezt koránt-
sem azért tesszük, mintha valami előzmény nélküli, a lényeget 
tekintve eddig nem ismert tudományos princípiumok meg-
fogalmazásáról lenne szó. A világszemléleti-ideologikus elemek 
szisztematikus kutatása révén az eszmetörténet azzal nyit új 
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lehetőségeket, hogy vizsgálódási szempontjait nemcsak az 
irodalmi alkotásokra, illetőleg folyamatokra közvetlenül ható 
filozófiai, politikai stb. eszmék körére alkalmazza, hanem 
kiterjeszti az adott korban ható világnézeti-tudományos 
ismeretek egészére (beleértve a természettudományokat is), 
megkeresve azokat az érintkezési pontokat, amelyeken át az 
irodalom s a többi művészetek a társadalmi tudat szélesebb 
szféráiba bekapcsolhatók. E szintetizáló módszerek akkor 
igazán termékenyek, ha főbb eredményeik analitikus módon is 
alkalmazhatók, vagyis az egyes művek, életművek, áramlatok 
és folyamatok pontos értelmezését, eszmei vonatkozásaik 
konkrét felderítését szolgálják, módszertanilag megfelelően 
körülhatárolva természetesen, nem csorbítva, hanem elősegítve 
a műelemzés és műértelmezés más, hagyományos vagy új mód-
szereit. Ezt a megszorító megjegyzést azért kellett meg-
tennünk, mert a szakosodás jellegének megfelelően minden 
módszertanilag megalapozott kutatási irány hajlamos az egy-
oldalú megközelítésre s a komplex kutatások igényének saját 
területére való leszűkítésére: e jelenség gyanút ébreszthet, s 
akadályozhatja az ilyen természetű vizsgálódások megfelelő 
integrálását a történeti szempontú irodalomértelmezés mód-
szerei sorába. 

Az eszmetörténeti kutatások addig jobbára az alkotá-
sokban, a rögzített szövegekben található közvetlen vagy köz-
vetett összefüggések felderítésére és dokumentálásra szorít-
koztak: bizonyára helyesen, hiszen megbízható kiindulási lehe-
tőségeket ezek nyújtanak. Valamely kor gondolkodása, amely 
egyebek között az irodalom és a művészet produktumaiban 
inkarnálódik, elég széles körű és összetett ahhoz, hogy a tudo-
mány érvényes következtetéseket vonjon le. Ilyen reményeket 
tápláltak századunk első felének olyan típusú vizsgálódásai, 
mint aminőkkel például Mornet vagy Cassirer munkáiban talál-
kozunk. E vizsgálódások az utóbbi két-három évtizedben nagy-
mértékben szaporodtak fel, s különösen a francia szak-
irodalomban hoztak jogos érdeklődést kiváltó eredményeket, 
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talán nem véletlenül éppen az ideologikus telítettségű fel-
világosodás irodalmának tanulmányozása terén; ezek bővebb 
jellemzésére most nincs terünk és lehetőségünk. A magyar 
szakirodalom is felismerte és termékenyen alkalmazta a körül-
ményeinkhez adaptálható módszereket, példa erre Szauder 
József és munkatársainak tevékenysége. Kutatásaik arra vonat-
kozólag is példával szolgálnak, hogy az eszmetörténet, ha rend-
szertanilag helyesen szabjuk meg funkcióját, korántsem ellen-
tétes a marxista irodalomtudomány módszereivel, sőt azok 
gazdagodásához vezethet. Szorosabban irodalomszociológiai 
szempontból az eszmetörténet fontossága felbecsülhetetlen, 
ám nem korlátozódhat a művészetek és tudományok műve-
lőinek körére, az alkotói viszonyrendszerre, az eszméknek a 
tudományos-szellemi-kulturális élet magasabb szintjein történő 
cseréjére, hatásaira és visszahatásaira, hanem ki kell terjednie 
az objektív körülményekből eredeztethető társadalmi igény és 
a befogadás szellemi-kulturális mechanizmusára is. 

Az utóbbi mechanizmus jellegéről szükségképpen keve-
sebbet tudunk, mint az írókkal és alkotásaikkal összefüggő 
különböző természetű kérdésekről. E körülmény valószínűleg 
nem is fog lényegében változni: az alkotó, a mű bizonyára 
mindig is nagyobb érdeklődést fog kiváltani, mint azok a 
bonyolult viszonyok, amelyek közepette a művészeti alkotá-
sok létrejönnek, hatnak és hagyományozódnak. A szak-
tudománynak el kell fogadnia a tényt, de nem rezignáltán, 
hanem cselekvően. Hiszen az ilyenfajta vizsgálódások hiányát 
már a szellemtörténet is érezte, ezért igyekezett társadalmi-
történeti-szellemi tényezőket a „Zeitgeist" tagolatlan, s inkább 
jelképes, mintsem valóságos összefüggéseket megragadó (több-
nyire inkább költőileg sejtető) fogalmába belesűríteni. A „kor-
szellem" ilyetén felfogásának természetesen vannak előz-
ményei: a pozitivizmus Taine korszakos hatású angol irodalom-
történetének megjelenése óta szívesen operál ezzel a foga-
lommal, mégpedig szabatosabban, mint ezt a szellemtörténet 
teszi. De hogy még korábbra menjünk vissza: maga a kifejezés 
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az irodalomtörténeti áttekintésekben Hegel hatására és 
nyomán terjed el. E példák azt bizonyítják, hogy az erkölcsi 
normatívák, társadalmi ideák, művelődési sztereotípiák, az 
életkörülményekből fakadó magatartásformák irodalom- és 
művészetalakitc befolyásának felismerése, s e felismerésből 
származó eredmények és szempontok legalábbis részleges alkal-
mazása korántsem újkeletű. E jogosult és nem is eredmény-
telen kísérleteknek azonban van egy olyan közös tulajdonsága, 
amelynek meghaladása egyre sürgetőbb: szempontjaik ugyanis, 
mondhatni tudatosan, az értelmezés és a motiváció síkjára 
szorítkoznak. 

Az a fajta motiváció, amelyet a tudomány az irodalmi 
alkotások értelmezésekor tár fel, része annak a hasonló típusú 
motivációnak, amely a közgondolkodás megfelelő szférájában 
fedezhető fel. Az eltérés az irodalmi alkotások (és mindenféle 
alkotómunka) és a közgondolkodás bizonyos típusai között 
egyrészt a magas fokú specializáltságban, másrészt a kifejezés 
képességben és tényében mutatkozik meg. A befogadásban is 
megvannak az előbbi tulajdonságok bizonyos potenciális fel-
tételei, ám ezek nem az alkotó tevékenységben, a kifejezés 
tényében, hanem a recepció képességében nyilvánulnak meg. A 
recepciót azonban nem szabad merőben passzív szellemi 
aktusnak felfognunk, hiszen az, különböző fokozatú és inten-
zitású értelmező-reagáló folyamatot indít meg, amely egy 
kollektív közegben mint újonnan keletkező motiváló tényező 
visszahat az alkotó tevékenységre. Régi és sokszor hangoz-
tatott sztereotípia, miszerint minden író, költő, gondolkodó, 
tudós „korának gyermeke". Ami e helyütt, irodalom-
szociológiai szempontból azt is jelentheti, hogy az írót és 
olvasót csupán munkahipotézis eredményeként, tipológiai 
szükségszerűségből különíthetjük el élesen egymástól, mert az 
író egyben olvasó is, mégpedig olyan olvasó, akinek ebbéli 
minősége számos vonatkozásban érintkezik egy szélesebb 
(történetileg változó szélességű) társadalmi rétegével, s olvasói 
minőségében szerzett ismeretei és élményei (egy magasabb 
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szellemi szinten) ugyanolyan módon hatnak szellemi alkotó 
tevékenységére, mint a vele homogén (s azon belül tagolható) 
szélesebb réteg világszemléletére. E közös vonások a létrejövő 
kontaktus alapfeltételei közé tartoznak. 

Az a szellemi környezet, amelyben az adott korok embere 
él, mindenképpen rétegezett, de az egyes szférák keretében, 
sőt ezek között is, számos ponton termékeny (s nem egy 
esetben kölcsönös) kapcsolat létezik. A felvilágosodás éppen az 
a kor, amely művelődési programjával e kapcsolatok szélesíté-
sére törekszik. Nálunk e folyamat a gyakorlatban majd a 
reformkorban, az érdekegyesítés politikai irányzatában érle-
lődik meg, s plebejus eszmék közvetítésével, a népi kultúra 
bevonásával válik, legalábbis elvi szinten, általánossá. Van 
azonban a kapcsolódásoknak egy szűkebb, konkrétabban 
behatárolható területe, amelyet az intézményesen (elsősorban 
az iskolák révén) közvetített közös műveltségben, az abban 
materializálódó igényszintben jelölhetünk meg. Ezek viszont 
szorosan összefüggnek a társadalom kulturális fejlettségének 
színvonalával, objektív igényeivel és lehetőségeivel. A változás 
igényének egyik biztos jele, amikor e közvetítő rendszerek 
hatékonyságával kapcsolatosan kételyek merülnek fel, amikor 
ezeknek egyes lényeges tartalmi és formai jegyeit az újonnan 
fellépő irányzatok jelesebb képviselői megkérdőjelezik. így 
nálunk kritikailag Bessenyeitől a felvilágosodás eszmei alapján 
válnak kérdésessé a régi művelődés eszményei (a Holmiban 
több helyütt igen világosan nyilatkozik e. vonatkozásban), 
pozitíve pedig a nyelvi program az, amely a művelődés új, 
nemzeti s egyben a begyökeresedett feudális normák ellenében 
ható formáinak kialakítását sürgeti. Mindez egy újfajta 
nyilvánosság megjelenését igényli, s szerveződését új intéz-
mények (Tudós Társaság stb.) létrehozásához, illetőleg a régiek 
módosított működéséhez köti. 

A nyilvánosság szerepének felismerése, igénylése a zártkörű 
„udvari" s mindenféle egyéb módon belterjes kultúrakoncep-
cióval szembeni, lényegében felvilágosult-polgári művelődés-
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eszmény megfogalmazódásának jele. Bessenyeiék elmélkedései, 
de kivált Kármán és Kazinczy folyóirat-alapításai arra mutat-
nak, hogy nekik szubjektíve is komoly gondot jelentett a 
publikum hiánya, s kezdeményezéseik a kényszerű elszigetelt-
ségből való kitörést célozták. A „publikum" szerepének 
elméleti kérdései is felbukkantak viszonylag korán. Kis János 
például cikket jelentetett meg a Tudományos Gyűjtemény 
1818-as évfolyamában. „Hogyan kell a' Magyar Olvasó Publi-
kumot neveim" címmel. Itt egyebek közt ezt úja: 

,publikumon altaljában az a' közös ítélet értetik, mellyet a' körü-
löttünk lévőknek. . . többsége, beszédünkről, írásunkról vagy cseleke-
detünkről t e s z . . . " 

Nyilvánvaló, hogy itt a publikum nem az olvasóközönséget 
vagy nézőközönséget jelenti, hanem ennek ítéleteit, a köz-
véleményt, a publicitást, s ezt is egy tágabb értelemben. De 
talán még tanulságosabb az a megfogalmazás, amelyet a köz-
vélemény aktív funkciójáról ad: 

„Minden szó mellyet mondunk vagy írunk, mind annyiszor moz-
gásba hoz egy véghetetlen Aetheri tengert, 's ezen tengeren minden 
mozgás újjabb 's mind messzebb terjedő mozgásokat okoz." 

Kis János irodalmi kvalitásait ismerve joggal feltételez-
hetjük, hogy e vonatkozásban elsősorban nem saját teoretikus 
képességeit csillogtatja, hanem az újabb irodalmi törekvések 
képviselőinek minden bizonnyal közös nézeteit hangoztatja. 

Az a következtetés is természetszerűen adódik, hogy a 
nyelvi program szellemében az „oskola" a legalkalmatosabb 
eszköz a magyar nyelvű irodalom megkedveltetésére. Az 
iskolában szerzett műveltség egyébként általánosabb értelem-
ben is a legfőbb művelődési kapocs, az igényszint és az érték-
szemlélet olyan adott normatívarendszere, amely az értékek 
befogadását, a rájuk vonatkozó ítéletek jellegét, mélységét és 
hitelét messzemenően befolyásolja, s az alkotót és olvasót 
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azonos áramkörbe köti. Eme nélkülözhetetlen és alapjában 
pozitív szerepe mellett azonban a műveltséganyag konzer-
válója, s az újabb törekvések hatékony akadálya is lehet, ebbéli 
minőségét a történelem folyamán többször is sajnálatosan 
bizonyította. Ilyen esetekben a hagyományos művelődési 
gyakorlat és az új művelődési igények között feszültség jön 
létre, a korszerű törekvések „illegális", iskolán kívüli jelleget 
öltenek, s a nemzeti művelődés időlegesen kettészakad mind-
addig, míg az ilyenfajta anomáliákat a társadalmi fejlődés a 
politika közvetítésével ki nem küszöböli. Bessenyei a 
Holmiban érdekesen elmélkedik arról, hogy miként sajnál-
koztak fölötte iskolázatlansága miatt, különösen a filozófiai 
alapozást hiányolván. Amikor a társalgás folyamán kérdéseket 
tett fel Baconra, Pope-ra vonatkozóan: az iskolázott „filozó-
fusok" a bibliai próféták elképesztően hosszú sorára hivat-
koztak. Mármost szorosabban eszmetörténeti és irodalom-
szociológiai szempontból az a legfőbb nehézség, hogy a kora-
beli műveltséganyag jellegét, összetételét, valóságos szellemi 
súlyát és hatékonyságát nem ismerjük megbízhatóan, a hagyo-
mányos irodalomtörténet e tekintetben néhány általánosság 
megemlítésére szorítkozott. 

A történelmi múltból megmaradt dokumentumok tüzetes 
és újszempontú vizsgálata, az egykori intézmények működé-
sének tüzetes leírása, a létező ismeretanyag összekapcsolása és 
értékelése, megfelelő összefoglaló elvek kidolgozása s ezeknek 
a megfelelő korszakokra való alkalmazása mind megannyi olyan 
feladat, amelyeknek elvégzése egyének és kollektívák össze-
hangolt erőfeszítéseit igényli. A felvilágosodás kora mint az új, 
polgári művelődés kialakulásának időszaka, mint két nagy 
művelődési korszak tipikus átmeneti periódusa, ahol ráadásul 
megbecsülendő előmunkálatok eredményeire támaszkod-
hatunk, kiváltképpen az eszmetörténet vagy szorosabban 
irodalmi tekintetben a poétikai ismeretek terén alkalmasnak 
mutatkozik történeti szempontú irodalomszociológiai vizsgá-
latok kibontakoztatására. E tanulmány természetszerűen nem 
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vállalkozhatott a lehetőségeket mérlegelő tervek felvázolására, 
csupán néhány elvi-módszertani probléma felvillantására. Már 
így is joggal kérdezhető, jelenlegi irodalmi tudatunkat 
figyelembe véve, hogy a műveltségünkben mindinkább hát-
térbe szoruló, közoktatási intézményeinkben egyáltalán nem 
favorizált kor alaposabb megismerése megéri-e a beléfektetett 
szellemi energiákat? Erre csak az az egyetlen felelet képzel-
hető el, miszerint éppen ez a helyzet figyelmeztet olyan új 
összefüggések feltárásának szükségességére, amelyek alapján a 
gyengülő kapcsolat a jelenkorral, éppen a jelenben aktuális és 
mind fontosabbá váló tudományág elveinek történeti szem-
pontú alkalmazásával az analógia törvénye alapján meg-
erősíthető és szellemileg elevenné tehető. 

Valószínűleg hosszú idő telik el, míg az újraértelmezett 
történelmi korszakok eredményei intézményes közvetítéssel 
érvényesülnek a művelődés gyakorlatában. Az újraértelmezés, 
vagy szakmaibb terminussal: a re-definíció, mégis elodáz-
hatatlan kötelezettség, hiszen minden kor csak abban az 
esetben tud a megelőzőkkel kapcsolatba lépni, ha azokban 
saját előzményeit ismeri fel. Ilyeténképpen egy történeti kor-
szak produktumainak vizsgálata gyakorlatilag sohasem feje-
ződhet be, az „egyszer volt" a változó megközelítésekben 
mindig új arcát mutatja, összefüggéseinek láncolata a meg-
közelítés igényeinek változásai nyomán szüntelenül átrende-
ződik. Ez a körülmény semmiképpen sem valamiféle rela-
tivizmus tanújele: az elmúlt korok valóságának bonyolultsága 
és sokszínűsége az objektív alapja annak, hogy az utókor 
szellemi szükségleteinek szemszögéből az aktuális és hatékony 
elemek a történeti igazság sérelme nélkül egy sajátos meg-
közelítésben kiemelhetők legyenek. Ennek természetesen az is 
előfeltétele, hogy célszerű és módszertanilag tudatos kutatások 
minél több tényt és összefüggést derítsenek fel, hiszen az 
ismeretek, mégpedig a rendszerezett ismeretek gyarapodása 
adja az új megközelítések hitelét, dokumentálja érvényes-
ségüket. Ez egyúttal új módszerek, új tudományágak alkalma-
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zását, bevonását teszi szükségessé. A szaktudomány azzal, ha 
„klasszikus" módszereinek tisztasága mellett érvel, s bezár-
kózik évszázados határai mögé, voltaképpen saját magát kor-
látozza, s tiszteletreméltó értékmentő tevékenysége csökkenő 
hatékonyságának egyik fő okává lesz. S ilyenkor lépnek fel 
azok a teóriák, amelyek az irodalomtörténetet egy általános 
irodalomtudományba igyekszenek illusztratív jellegű 
segédtudományként bekebelezni. 

Az irodalomtörténet szintetizáló jellegű tudományág, s 
mint ilyen, mindenfajta történetileg alakuló irodalmi jelenség 
értelmezésének legjobb eszköze. Hatékonysága azonban 
mindenkor függ azoknak az ismereteknek a terjedelmétől és 
intenzitásától, amelyeket vizsgálódásai körébe bevonni képes. 
Az irodalomtörténet voltaképpen mindig is komplex jellegű 
tudományág volt, spontánul vagy tudatosan figyelmét minden-
kor kiterjesztette arra a társadalmi-szellemi környezetre, 
amelyből az alkotások és életművek kinőttek s amelyre 
hatottak. Lehetőségeit pusztán e szaktudomány s a vele érint-
kező tudományágak objektíve adott fejlődési fokának kor-
látozó tényezői határolták be, továbbá olyan szemléleti 
elemek, amelyek a művészeti (és társadalmi) fejlődés ellenében 
működtek. Hozzájárult a tudományszak nehézségeihez egy-
fajta belterjesség, szakmai doktrinérség, bizonyos módszerek 
öncélú használata, ami az élő irodalmi folyamatoktól való 
eltávolodáshoz vezetett. Az irodalomszociológia végső fokon 
az értékképződés szociális feltételeit vizsgálja, történeti szem-
pontú alkalmazása minden bizonnyal egybevág azzal a jogos 
érdeklődéssel, amelyet napjainkban a szociológiai megközelítés 
más területeken is kivált. 

Az irodalomszociológia, amikor az értékképződés szociális 
feltételeit vizsgálja, természetesen nem törekedhet a létrejövő 
értékek mindenoldalú értelmezésére — e tekintetben a 
szorosabb értelemben vett irodalomtörténeti, poétikai s egyéb 
kutatásoknak engedi át a terepet. Ezzel szemben az esztétikum 
bizonyos sajátos, korhoz, szociális réteghez kötött vonásainak 
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értelmezésében az irodalomtudomány akkor jár el célszerűen, 
ha a szociológiai vizsgálódások idevágó jelzéseit, eredményeit a 
maga leíró vagy műelemző tevékenységében megfelelő módon 
figyelembe veszi. Ehhez természetszerűen az is szükségeltetik, 
hogy a szociológiai megközelítést szemléletként fogjuk fel, s 
nem pusztán kutatási eljárásként, az olvasóközönséggel kap-
csolatos számszerűségek, statisztikák, a kulturális viszonyokra 
vonatkozó adatok, információk összegeként. A hagyományos 
elképzelés ugyanis nagyjából ezt a megítélést tartalmazza, 
holott az ilyen típusú adatok, mint minden más tudományág 
megfelelő tényanyaga, pusztán kiindulási alapot képeznek, 
amelyek a vizsgálódás során kibontakozó összefüggések veri-
fikálásának ösztönzői, módszertani vonatkozásban pedig 
eszközei. A veriflkáció egyébként a tudományrendszertan 
egyik külön nagy gondja. Technikáját lényegében a pozi-
tivizmus egyetemi, „filológiai" irányzata dolgozta ki. A tény 
fogalma — az irodalmi kutatások vonatkozásában — ebben a 
megközelítésben a dátum, a szövegszerű párhuzam, a leírt s így 
dokumentumként említhető utalás, kijelentés, a szakirodalom 
vonatkozó megállapításai s egyéb ilyen bizonyító kellékek 
sorában merül ki. 

A tényekből rakott sáncok és bástyák mögött azonban 
sokszor igen szerény igazságok lapultak, olykor pedig igen 
egyszerű, következésképpen védelemre nem szoruló eviden-
ciák. A pozitivizmus egzaktságigénye tudománytörténetileg 
feltétlenül jogosult, s ami módszereiből maradandó, az a követ-
keztetések dokumentációját szolgáló apparátus módszerbeli 
kidolgozása, az önkényes gondolati csapongás, a meg-
alapozatlan általánosítás korlátok közé szorítása, meg-
fegyelmezése. Az irodalomtudomány effajta problémái arra 
vallanak, miszerint az irodalomszociológiai vizsgálódásnak 
nemcsak arra kell törekednie, hogy a hozzá legközelebbi, s 
végső fokon annak eredményeit gazdagító tudományág cél-
jainak érvényesítését segítse elő, hanem egyúttal mint társa-
dalmi-szellemi jelenséget elemzés tárgyává kell tennie. Ezt már 
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az az összefüggés is szükségessé teszi, hogy a tudomány is 
történeti jelenség, s minden korszakának, irányzatának megvan 
a maga sajátossága, művelőinek pedig, mint a szellemi élet 
hierarchiájában mindinkább elkülönülő rétegnek, szakmai 
presztízse, védekező mechanizmusa, amely nemcsak a „szak-
mai" integritását óvja, hanem beidegződéseinek, gyakorla-
tának, maníijainak védelmére is vállakozik. A nyitottság ilyen-
kor mutatkozó hiánya, a meghatározott típusú problematikára 
beszabályozott módszerekből eredő aggályossága a más meg-
közelítések irányában erősíteni látszik azt az egyébként téves, 
mert csak ezeket a sajátosságokat számításba vevő, a szak-
irodalomban is terjedő nézeteket, melyek értelmében az 
irodalomtörténet és a filológia „konzerváló" (s így konzer-
vatív), az értékvédelem muzeológiai jellegű ágazata, amelyet 
mint ilyet kell elhelyeznünk a szellemi tevékenység rend-
szerében. 

Nyilvánvaló pedig, hogy a történeti vizsgálatok szintézi-
sének éppen az irodalomtörténet területén kell létrejönnie. De 
igaz az is, hogy jelenleg az ilyen közelítések, amelyek vagy elég 
távoliak ahhoz, hogy az irodalomtörténet szorosabb téma-
körébe avatkozzanak, mint aminők Arnold Hausernek a 
művészet társadalomtörténetét vizsgáló kutatásai, vagy érdekes 
adalékként foghatók fel, mint R. Escarpit olvasás-szociológiai 
szempontjai: könnyebben kapnak szabad utat, mint bárminő 
szerény kísérletek, amelyek átlépik a hagyományos tudomány-
rendszertani határokat. Ilyenkor állnak elő az olykor meg-
oldhatatlannak tetsző szemléleti különbségek. Az irodalom-
történeti-filológiai megközelítés ugyanis többnyire egy adott, 
az életművön vagy a jellegzetesen irodalmi viszonyokon belüli 
összefüggés mind részletesebb felderítésére törekszik, az 
irodalomszociológia viszont ennek az összefüggésnek döntő 
szociális faktorát próbálja elhelyezni a szellemi élet korabeli 
feltételezettségeinek sorában. Ez az eltérés önmagában véve 
magától értetődő, problémává akkor sűrűsödik, amikor a tradi-
cionális, intézményesen és módszertanilag kiépített tudomány-
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szak a maga szempontjait kéri számon, pontosítást követel, 
árnyalatokra hivatkozik, amelyeknek teljesítése messze elté-
rítené tulajdonképpeni vizsgálódásaitól. Irodalomszociológia 
irodalomtörténeti ismeretek nélkül elképzelhetetlen, legfő-
képpen ez adja „történelmi hitelét". Ám hogy erről lépten-
nyomon tanúságot kell tennie, még a tankönyv- és közismereti 
tudnivalókról is megfelelő igazolást nyújtva: e körülmény a 
zárt szakmák olyan történetileg kialakult presztízsnyomatéka, 
amely könnyen csap át elfogultságba, s mint ilyen, minden 
más típusú kezdemény számára elkedvetlenítő. 

Az irodalomtörténet szintézis-igénye ellen hat minden 
olyan berögzöttség, amely a más irányú kutatásoktól első-
sorban saját eredményeinek alátámasztását váija. Ami egyéb-
ként a tényeket illeti, köztudomású, hogy a szociológiai meg-
közelítés legtöbb vonatkozásban rendkívüli mértékben igényli 
az adatokat, ezek igen sok esetben ellenőrizhető szám-
szerűségek, konkrétumok. A történeti szempontú szociológiai 
vizsgálódás azonban ezek hiányossága, véletlenszerű elő-
fordulása, számos esetben rekonstruálhatatlansága miatt 
korántsem támaszkodhat rájuk oly mértékben és biztonsággal, 
mint a modern kutatásokban. Ezért szükségképpen közvetett 
információkra, kontextusokra kell hagyatkoznia és semmi 
esetre sem térhet ki feladata elől az „erre nincs adat" meg-
állapítás leszögezésével. Meggyőződésünk szerint az emberi 
cselekedetek és vélekedések túlnyomó többségére nincs írásos 
bizonyíték, noha kétségtelen, hogy ezek megtörténtek, vagy 
elhangzottak valamikor. S éppen a feljegyzetlen élmények és 
információk azok, amelyek az irodalmi szövegben sűrítetten és 
tipizáltan, ideologikus általánosítással, esztétikai megformált-
sággal, az erre alkalmas közvetítő rendszer koronként változó 
törvényszerűségei szerint megfogalmazódnak. Eredetükre 
visszakövetkeztetni csak akkor lehet, ha a szövegelemzés 
befogadott és elteijedt módszerei mellett az irodalmi szöveg, a 
műalkotás, az irodalmi irányzat ilyen típusú információ-
hordozó szerepét is felismerjük. Ez pedig csakis konkrét 
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vizsgálódások útján lehetséges, noha ebben a tanulmányban 
erre, lévén a szerény cél bizonyos módszertani elvek fel-
vázolása, nem vállakozhattunk. 

A tény, az összefüggés, az adat és következtetés azonban 
nyilvánvalóan, a kutatások jellegének megfelelően, különbözni 
fog a szorosabban vett irodalomtörténeti elemzésekben meg-
szokottaktól. Az irodalomtörténetben például egy felfedezett 
új szöveg, egy felbukkanó memoár olykor gyökeresen módosít-
hatja a felfogást valamely adott kérdésben, vagy legalábbis 
lényeges árnyalatnyi változást idézhet elő. A szociológiai 
elemzés is felhasználja az ilyenfajta új adalékokat, de egy új 
mű felfedezése, amennyiben egy életművet gazdagít, de nem 
változtat annak esztétikai rangján, nem hozza nagyobb 
izgalomba a kutatót: a felfedezés megítélését az irodalom-
történészre bízza. Az irodalmi életet, a korabeü ízlést, művelő-
dési viszonyokat megvilágító emlékezést feltétlenül nagyobb 
érdeklődéssel fogadja, de pusztán azért, mert leírták, nem 
fogadja el bizonyítékként, mert az ilyesfajta írásokban szükség-
képpen jelen vannak az egyediség és az esetlegesség mozza-
natai: érvényességük tipikus vonásai csak a közvetlen és köz-
vetett tények rendszerében elhelyezve, kritikailag rostálva veri-
fikálható. így tehát az irodaimszociológiának feltétlenül 
számításba kell vennie társadalmi presztízs s az ebből adódó 
magatartásformák (felekezeti szempontok stb.), a szűkebb kör-
nyezet hatásának eltérítő közegét, sőt, a bizonyos normákhoz 
való alkalmazkodás, a kisebb-nagyobb közösségekben leját-
szódó társadalom-lélektani folyamatokat is, amely utóbbinak 
minősítése történelmi környezetben a kutatások mai állásánál 
korántsem egyszerű. Még a számszerűségekre sem hagyat-
kozhat derűs biztonsággal, hiszen a számok mögött meg-
húzódó szellemi hatások a befogadás szintjén eltérőek, s inten-
zitásuk különböző, egy domináló irány vagy népszerű alkotás 
közismertsége és közkedveltsége olykor múlékony és felületes 
a közgondolkodás tipikus vonásaival egybevetve. 
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A tanulmányunkban jelzett problémák és összefüggések s 
belőlük kirajzolódó feladatok természetesen megfoghatóbbak 
és tanulságosabbak lennének, ha világirodalmi viszonylatban is 
szemügyre vehettük volna őket, de a feladat nagysága mérték-
tartásra késztetett. De szorosabb módszertani vonatkozásban 
sem volt e tanulmány célja. A magyar felvilágosodás irodalma 
és irodalmi műveltsége, kulturális viszonyai mint a kelet-
európai fejlődés sajátos termékei, alkalmas modellnek mutat-
koznak, hiszen e szellemi környezet sajátszerűségei korántsem 
ismeretlenek, s mivel az általános európai fejlődéssel mind 
szorosabb kölcsönviszonyok létesülnek, a világirodalmi háttér 
tanulmányozásának szükségessége önmagától adódik. Ami 
hiányzik, az a kulturális értékek keletkezésének, cseréjének, 
társadalmi funkcionálásának „hogyan"-ja, ezt azonban akár 
helyi, akár világirodalmi viszonylatban csak a konkrét elemzés 
tudja felderíteni. Bizonyos kezdeményekben mint csomó-
pontokban fut össze a magyar és az európai művelődés társa-
dalmi, szellemi, világnézeti motivációja, s az ízlésjelenségekkel 
együtt megmutatkozik az irodalmi élet fejlettségének (vagy ha 
úgy tetszik: fejletlenségének) állapota is, mégpedig nemcsak 
mozdulatlan keresztmetszetében, hanem irányában és tenden-
ciájában, az előremozdító és retardáló elemekkel egyetemben. 
Kármán Urániája például mint irodalmi orgánum s mint a 
művelődés szervezésére irányuló kísérlet, a Fanni hagyományai 
s egyáltalán a folyóirat irodalmi közleményei egy csekély 
terjedelmű anyagon belül is valóságos koncentrációja a kor 
magyar műveltsége s az európai művelődés honi inspirációból 
származó vagy közvetített kapcsolatainak egy még kisebbséget 
képező társadalmi réteg ekkor még nem elég hatékony (de a 
történelmi fejlődés menetében később realizálódó) kulturális 
igényeinek. 

A nemzetközi és a hazai szakirodalom is számos példával 
szolgál azokat a módozatokat illetőleg, amelyeket a történeti 
szempontú irodalomszociológia felhasználhat és alkalmazhat. 
Nem mondhatjuk azonban, hogy módszerei akár elvi, akár 
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gyakorlati-technikai vonatkozásban végképp kialakultak volna: 
erre főképp a kutatások még epizodikus jellege miatt még nem 
érett meg az idő. így mindenféle elképzelés és program még 
hordoz magában spekulatív és elvont elemeket. Ez természetes, 
hiszen aligha várható el, hogy valamely kutatási irány, amely 
csak kezdeményekre, illetőleg a körébe vágó témákban 
folytatott (olykor igen jelentékeny), de módszertanilag meg 
nem fogalmazott kutatásokra támaszkodhat, elképzeléseinek 
meditativ mérlegelésével egyidejűleg világra hozza ered-
ményeit. A kellő alapossággal, logikusan átgondolt proble-
matika az előfeltétele annak, hogy a történeti szempontú 
irodalomszociológiával foglalkozó vagy foglalkozni kívánó 
kutatók a várható nehézségekkel szembenézhessenek. 


