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Attól a térhez kötött szakmától, amelynek kimagasló művelője 
volt, a hazai irodalomtudománytól, akarva-akaratlan váratlanul ko-
rán elszakadt: nem sokkal múlt ötvenöt éves, amikor minden látható 
kényszer nélkül elment Amerikába, és ott haláláig — vagyis felnőtt 
élete nagyobbik felében — alkalmazott pszichológiával foglalkozott. 
A pályaváltoztatáskor három évtizednyi, sokoldalú és sikeres böl-
csésztevékenység állott mögötte, és majdnem ugyanennyi ideig tartó 
egyetemi tanárkodás az ország három egyetemén. 

Mindent tudott, amit filológusnak tudnia kell, de nem volt filoló-
gus-alkat. Ez már akkor is kiütközött, amikor — pályájának kezde-
tén — az „osztatlan" filológiát művelte: korai irodalom- és nyelv-
történeti vizsgálódásaiból is kiviláglik, hogy a lehetséges jobban ér-
dekelte, mint a bizonyos, ha a bizonyos terméketlen volt és lapos, 
a lehetséges viszont termékeny gondolatsorok elindítója. Máskép-
pen : a puszta adatok és az adatokból közvetlenül levonható követ-
keztetések önmagukban nem elégítették ki, rendkívüli anyagismere-
tére támaszkodva s a körülmények megszabta egzaktság igényével 
mindig valamiféle szintézis módozatait kereste akár az elméleti kér-
dések területén, akár az irodalom- vagy a nyelvtörténeti gyakorlat 
összefüggéseiben. Felkészültsége és áttekintőképessége mellett ezek 
a tulajdonságai és ez az irányultsága magyarázzák meg, miért lett 
mindjárt a húszas évek elején a társadalomtudományokban gyorsan 
kibontakozó új és átfogó irányzat, a szellemtörténet egyik vezető 
alakja és a szellemtörténészek reprezentatív folyóiratának, a Miner-
vának valójában eleve egyedüli szerkesztője. 

Azokat az elveket, amelyekből az új iskola kiindul, a Minerva 
első évfolyama első számának az élén — mintegy vezércikk formá-
jában — ő fejti ki. Fejtegetéseinek elsődlegesen nem a programadás a 
céljuk, hanem a bírálat: összefoglalóan elemzi a történettudomá-
nyokban akkor már fél évszázad óta tartó pozitivista korszakot, és 
— érdemeit és eredményeit elismerve — mindenekelőtt azt az alap-
vető ellentmondását tárja fel, amely az idő előrehaladásával a pozi-
tivista eljárásokban mind határozottabban kiütközött: az irányzat 
annál elvontabbá vált, minél közelebb került eszményi céljához, a 
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„tiszta" leíráshoz, mivel annál több metafizikumot kellett tételeznie. 
A pozitivizmusnak egy másik, szintén lényegéből származó és ezért 
megmásíthatatlan törvényszerűsége ugyancsak kritikai elemzésben 
részesül: Thienemann bebizonyítja, hogy a módszer óhatatlanul az 
egyre végletesebb szakosodás irányába tud csak haladni, és ennek 
következtében a teljes történeti folyamat meglátásának és meglátta-
tásának még a lehetőségét is szükségképpen kénytelen tagadni. Ilyen 
körülmények között viszont az egész a részletekben enyészik el, ez 
pedig azt jelenti, hogy a pozitivizmus zsákutcába jutott, és az igaz-
ságot máshol és más módon kell keresni. A kívánalom adva van: 
olyan módszerre van szükség, amelynek segítségével „ az állami, gaz-
dasági, irodalmi vagy tudományos élet elszigetelt, apró jelenségeiben" 
láthatóvá válik a „magyarság múltjának osztatlan története". A szel-
lemtörténészek célkitűzéseiről ez az egyetlen, programadó mondat 
hangzik el, de részletek kifejtésére ekkor nem kerül sor: a jelszósze-
rűen meghirdetett „Gesamtschau" elméleti összefüggéseinek kimun-
kálása s a gyakorlat kifejlesztése a Minerva Társaságra vár, és a kör 
legfontosabb fórumának, a Minervának lesz a feladata. 

A következő időszakban Thienemann nemcsak a szervezést és a 
szerkesztést vállalja magára, hanem a szellemtörténet kibontakozta-
tásából is kiveszi részét, az elmélet és a gyakorlat terén egyaránt. A 
bevezető tanulmány után öt évvel, 1927-től kezdve folytatásokban 
jelenteti meg főművét, amely — Irodalomtörténeti alapfogalmak cím-
mel — a hazai irodalomelméletnek a mai napig is legnagyobb sza-
bású egyéni vállalkozása. Közvetlen előzménye Horváth János tétele 
az irodalmi viszonyról, melynek legteljesebb kifejtése ugyancsak a 
Minerva első számában olvasható, a meghirdetett irányvonal elmé-
leti megalapozásának első adalékaként. A Horváth-féle tétel a hú-
szas évek nemzetközi mozgásirányzataihoz viszonyítva konzervatív, 
amennyiben a korábbi irodalomtudományi állásponthoz ragaszko-
dik, és a szóbeliséget kirekeszti az irodalmiságból. Thienemann ezzel 
szemben az alapgondolatot általános érvényűvé bővíti, és egyúttal a 
részletekig kidolgozott és működésében bemutatott rendszerré fej-
leszti. A rendszer a szellemtörténet szintézis-igényének egyik lehet-
séges megvalósítása irodalomelméleti téren: túllép a pozitivizmus 
egyéni monográfiáinak csúcsát jelentő „szerző és műve(i)"-sémán, 
amely annak idején jelentős vívmány volt, és a korábbi, hosszú életű 
prepozitivista műközpontú szemléletet váltotta fel, ugyanakkor pe-
dig bevonja az irodalmi folyamat vizsgálatába az irodalmi viszony 
létrejöttének harmadik előfeltételét is, a befogadási, illetve befogadói 
tényezőt. Ebben az alakzatban a viszony mozgását alapvetően az 
határozza meg, hogy a három, kapcsolatba lépő alaptényező (szerző-
mű-befogadó) létállapota és létformája változhat, és ennek folytán 
az irodalmi folyamat különböző módosulatokban jelenhet meg. A 
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legegyszerűbb képlet az, amikor a jelenlevő szerző a jelenlevő be-
f o g a d ó d n a k elmondott egyszeri, ugyanúgy nem megismételhető szö-
vegében valósul meg A legelvontabb, bizonyos tekintetben már-már 
imaginárius változat viszont úgy jön létre, hogy a láthatatlanná vált 
szerző korlátlan mennyiségben változatlanul reprodukálható művén 
keresztül elvileg, illetve lehetőségként végtelen számú, számára azon-
ban nem jelenlevő közönséggel kerül kapcsolatba. Az alaphelyzetek 
és átmeneteik többé-kevésbé alakítják a művek különböző rétegeit, 
úgyhogy a szövegek egyes sajátságaiból vissza lehet következtetni az 
irodalmi folyamat sajátlagos állapotára, így többek között magának 
a viszonynak bizonyos összefüggéseire is. Erre az utoljára említett 
aspektusra azért érdemes felfigyelni, mert a tudományos igényű iro-
dalomszemléletnek több évtizeddel később előtérbe nyomuló áram-
latai közül a lényeget illetően kettőt előlegez: az alkalmazott infor-
mációelméletet és a recepció-esztétikának nevezett kutatási irányt. A 
cikksorozat, illetve a későbbi könyv mindezek mellett azért is figye-
lemre méltó, mert önmagában is — de még inkább a Minervából 
összeállítható környezetével együtt — cáfolja azt az újabban elter-
jedt nézetet, amely szerint Magyarországon a legutóbbi másfél év-
tizedig irodalomelmélettel senki sem foglalkozott. 

Thienemann ugyanakkor az irodalomtörténetírás gyakorlati to-
vábbfejlesztéséhez is hozzájárult. Korábbi dolgozatainak csupán a 
tényét említve, a húszas évtizedre eső munkásságából érdemes ki-
emelni azokat a tanulmányokat, amelyek jellemzőek akkori érdeklődé-
sére és módszereire. Szembeszökik, hogy a szóbanforgó időszakban so-
hasem vizsgálta az irodalmat önmagában, az irodalmat az irodalom 
kedvéért, ugyanakkor pedig nem állapotában tekintette, azaz nem stati-
kusan szemlélte, hanem mindig mozgásokat, éspedig több területen 
végbemenő és valamilyen módon egymással összefüggő mozgásokat 
igyekezett feltárni és megmagyarázni. Közelebbi szakmájánál fogva 
— amely elsődlegesen és hivatalból a német irodalom és nyelv volt — 
foglalkozott német és magyar összehasonlító vizsgálatokkal. A kom-
paratisztikának azt a fajtáját művelte, amelyet a befogadás-kutatás 
objektivált válfajának lehetne nevezni: azt kutatta, hogy egy-egy 
meghatározott időszakban milyen befogadó folyamatok mentek végbe 
a német és a magyar irodalom között, és azt mutatta ki, milyen jellegű 
volt a konceptív irodalom érintkezése, illetve kapcsolata a receptív 
irodalommal a befogadott műveken keresztül. (A XVI. és XVII. szá-
zadi irodalmunk német eredetű művei, 1922) 

Egy másik típust testesít meg az 1923-ból származó, Városi élet 
a magyar középkorban című cikk. A téma összefoglalóan kultúr-
történeti jellegű, feldolgozásához a szerző historiográfiai módszere-
ket éppúgy igénybe vesz, mint ahogy bőségesen alkalmazza a n é m e t -
magyar nyelvhasonlítás különböző felismeréseit is. A középpontban 



Társasági hírek 1029 

azonban ezúttal egy irodalomelméleti tétel alkalmazott bemutatása 
áll: a tanulmány sokszorosan összetett módszerekkel azt kísérli meg 
rekonstruálni, hogyan jött létre a hazai irodalmiság történetében 
fordulópontot jelentő mű-létforma, a magyar nyelvű kódexirodalom. 

Egy harmadik válfajnak példája az 1924-ben tartott akadémiai 
székfoglaló, Mohács és Erasmus címmel. Az előadás egyfelől a hazai 
történelmi tudat, illetve történelemfelfogás alakulásának legfontosabb 
állomásait állítja fejlődési sorba a Mohács-komplexum történetének 
felvázolásával, és ezzel ismét csak befogadási problematikát taglal 
— bár más szemszögből és olyanformán, hogy az irodalomnak ez-
úttal közvetett szerepe van csupán —, másfelől Erasmus és a magyar 
erasmisták kapcsolatait foglalja össze és elemzi, hogy ily módon a 
késői magyarországi humanizmus legjelentősebb áramlatát ábrázolja 
és magyarázza. A két vonal együttlátásából bontakozik ki azután a 
tanulmány legmélyebb mondanivalója: a magyar eszmetörténet ama 
kritikus szakaszának megláttatása, amelyben Mohács a középkori 
tudat felbomlásának tényszerű jelképe, Erasmus és magyar barátai 
pedig a racionalista humanizmust képviselik és egyben a korai fel-
világosodás előhírnökei. 

Látnivaló: Thienemann elméleti és gyakorlati munkássága teljes 
kibontakozása időszakában a szellemtörténet és az általános moz-
galmon belül a magyar szellemtörténeti gondolkodás egyik egyéni 
változata. írásaiból az derül ki, hogy nem a spekulatív konstrukciók 
híve és nem valamiféle misztikus „Wesensschau" hirdetője. Ellen-
kezőleg: mindig a (történeti) tényekből indul ki, és amikor — a maga 
nemében egyébként ma is érvényes — rendszeres irodalomelméletet 
dolgoz ki, annak elemei éppoly konkrétumok, mint ahogy az elemek-
ből összetevődő alaphelyzetek sem elvonatkoztatottak. 

Feltűnő, hogy a harmincas években — az idő előrehaladtával — 
Thienemann egyre inkább visszavonul az irodalmi élet nyilvánossá-
gától : termékenysége meg sem közelíti a korábbit. Ez nemcsak azzal 
magyarázható, hogy a lényeget már elmondta, és ezért új minőséget 
nehezen tudna létrehozni, a mennyiséget pedig miért szaporítaná? 
Fokozódó passzivitásában a körülményeknek, objektív fejlemények-
nek van nagyobb szerepe. Arról van szó, hogy az újabb német — és 
bizonyos mértékben a hazai — szellemtörténeti áramlatok fokozódó 
jobboldali radikalizálódásával nem tud és nem is akar közösséget 
vállalni. Márcsak azért sem, mert Zolnai Bélával van jóban és Kar-
dos Tiborral, Szerb Antalt támogatja és Halász Gábort segíti. Szak-
májában inkább csak elképzelései és tervei vannak, s csak beszélge-
tései engedik sejtetni, merre kívánna haladni, melyek lennének követ-
kező aktív periódusának súlypontjai. Az elsők között van, akik fel-
fedezik Kafkát, az első Brod-féle kiadásokban felismeri jelentőségét 
és megjósolja világsikerét. Az irodalmi divatok ellenére lesz — ha 
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csupán diszkurzív síkon is — Kafka korai magyar értelmezője és 
értékelője. Fordított előjelekkel teszi ugyanezt, amikor — meggyő-
ződése szerint — felkapott klisékkel fordul szembe abban a téma-
körben, amelybe a háború alatt dolgozza bele magát: egy Nietzsche-
monográfia anyagát azért gyűjti össze, hogy valósabb lehetőséget biz-
tosítson a múlt század legellentmondásosabb filozófusának megíté-
lésére, melyet a nemzeti szocialista ős-teremtő igyekezet különlegesen 
eltorzított. Thienemann Nietzschében a pszichológust igyekezett volna 
kiemelni és jelenségének lélektani oldala mellett az esztétikumhoz 
való különleges viszonyát. A szépben és a szép élményében egyébként 
is menedéket lát a megvadult világgal szemben, többek között peda-
gógiai téren is Ekkor állítja össze szemelvényes német irodalomtör-
ténetét az akkori gimnázium 7—8. osztálya számára, a mai napig 
legszebb, leg,, irodalmibb" tankönyvet a középiskolai német „nyelv-
és irodalom"-tanltásban. 

A háború utáni Amerikában pszichológiai képzettségét és tudását 
kamatoztatja. Tudományos tevékenységet is folytat, és ebbe távolról 
az irodalom is belejátszik. Az ötvenes évek derekától kezdve kialaku-
lóban levő területen publikál: a pszicholingvisztika egyes problémái-
ban mélyed el. Érdekes ismétlődés: megint bevezet valamit, akár-
csak az első háború után itthon — de most már kevesebb energiával, 
az idegen környezetben elszigeteltebben, kevésbé hatékonyan. 

Magyar kapcsolatait ekkor sem adja fel. Régi barátaival állandóan 
levelez és az irodalmi viszonyok érdeklik elsősorban. 1984-ben haza-
látogat és azzal távozik, hogy tanítványain keresztül újabb hazai 
érintkezéseket akar majd lehetővé tenni. Halálával a húszas évek nagy 
nemzedékének utolsó túlélője távozott el. 
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