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Korszakunk irányzatainak és divatjainak hatására az el-
múlt fél évszázadban megjelent, az irodalomtörténetírás 
tudománytörténetét áttekintő külföldi és hazai szakiroda-
lomban, kevés kivételtől eltekintve, mind ez ideig mosto-
hán kezelték a hagyományos pozitivista szövegkritikát mű-
velő, filológiai módszerekkel dolgozó irodalomtörténészek 
munkásságát és alapkutatási eredményeit. Az irodalomtör-
téneti kutatás szakszerűségi kritériumainak történeti éle-
tét és fönnmaradását tekintve bizonyossá vált: mára már 
ez a szemlélet nem tartható. Az irodalomtudományi vizsgá-
lat előfeltétele, a hiteles szöveget közreadó textológiai filo-
lógia szerepkörének fontossága mindig is nyilvánvaló volt, 
csak éppen nem a jelentőségének arányaihoz mért figyel-
met kapta. 

Irodalomtudományunk újabb önszemléletéből kiindul-
va mondhatjuk: a filológiai módszerű kutatás, a textológi-
ai szakszerűség becsben tartása és folyamatos fönntartása, 
újabb nemzedékekre való átörökítése a tudományszak alap-
vető érdeke.1 Örvendetes módon mostanában e régi fölis-
merés lényege újra megnyilatkozóban van. A szakszerű iro-
dalomtörténeti filológia művelésére ismét határozott igény 
mutatkozik, s ezért érdemes figyelnünk az elődökre, a filo-

1 Vö.: Dávidházi Péter A hatalom szétosztása: (poszt)modernizáció 
a szövegkritikában. Helikon, 1989.328-330. 
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lógiai módszerű kutatás szakszerűségének egykori jelentős 
közvetítőire. 

A századelőn a hazai irodalomtudomány önmagáról ki-
alakított képe egy kései pozitivista állapotot mutat. A ma-
gyar irodalomtörténeti kutatás századeleji célkitűzéseiről 
való elképzelések egy, a filológiai módszert és a pozitivista 
metodológia folytonosságának állagát megőrző irodalom-
történészi és filológusi szerepkört jelöltek meg.2 

A részletkutatás tényvizsgáló igényeihez szabott, az ok-
okozat viszonylatból kiinduló összehasonlító, hatás- és for-
ráskutató eljárást alkalmazó Tolnai Vilmos tudománytörté-
neti szerepe az utókor számára az irodalomtudományi po-
zitivizmus századvégi filológiai örökségének közvetítői kö-
zött bontakozik ki. A pozitivizmus mentalitásán iskolázott 
filológiai módszerű kutatás viszonylagos önállósága szerint 
dolgozó Tolnai a magyar nyelv- és irodalomtudományban, e 
kettős, összetartozó területen kiemelkedő életművet hozott 
létre.3 

A századforduló idején és a huszadik század első har-
madában a filológiai módszerű irodalomtörténeti kutatás 
szakszerűségi kritériumai szerint dolgozó magyar irodalom-
történészek száma nem kevés. E körből, a pozitivizmussal 

2 A tudományszak önmagáról kialakított egykorú képére vonatko-
zóan vö.: Dézsi Lajos: A magyar irodalomtörténeti kutatás feladatairól. ItK 
1904. 1-15.; Horváth János: Titkári jelentés. A Magfar Irodalomtörténeti 
Társasági, rendes közgyűlésén. It 1913. 204-205.; Király György: Tudomá-
nyosfeladataink az irodalomtörténeti kutatások terén. Bp. 1920.4-5. A kor-
szak irodalomszemléletére és irodalomtörténészi szerepköreire lásd Kere-
csényi Dezsó: Két évtized irodalomszemlélete 1900-1920. In: Kerecsényi De-
zső válogatott írásai. Vál., bev. Pálmai Kálmán. Bp. 1979.211-220.; Németh 
G. Béla: Az Egyetemes Philologiai Közlöny százéves évfordulójára. Az intéz-
ményes tudományszervezés első hazai irodalomtörténeti orgánuma. Filoló-
giai Közlöny 1977. 343-362.; Uó: A hetvenöt esztendős ItK ItK 1972. 265-
272. 

3 Tolnai minden munkáját tartalmazó személyi bibliográfia: Kozocsa 
Sándor Tolnai Vilmos irodalmi munkássága. Bibliográfiai Füzetek 1. Bp. 
1940. 
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érintkező metodológiát alkalmazók közül Tolnai azért is 
vonja magára a figyelmet, mert a hazai irodalomtudomány-
ban elsőként állított össze és adott ki a tudományszak föl-
építését bemutató, a módszerek rendszerező áttekintésével 
foglalkozó propedeutikai munkát. A kései pozitivizmus idő-
szakában a nagy századvégi nemzedék utódjaként a filoló-
giai módszerű irodalomtörténeti kutatás szakszerűségi ha-
gyományát tudatos közvetítői szándékkal ebben a Bevezetés 
az irodalomtudományba című kézikönyvben foglalta össze.4 

Tolnai Vilmos nemzedékét és nemzedékének európai tu-
dománytörténeti helyzetét a századvég pozitivizmusa és a 
szellemtudományi módszer jellemzi; e két főirány egymás-
sal egyezkedni nem óhajtó különneműsége sok tekintetben 
meghatározza, polarizálja a hazai irodalomtörténeti és nyel-
vészeti törekvéseket.5 Nemzedékének lehetőségeit ponto-
san fölismerve, ezt saját alkati tulajdonságaival szembesítve 
Tolnai kivételes arányérzékkel választotta meg kutatásterü-
leteit. 

Gondolkodásmódja és tudósi módszere egyediségének 
lényege abból ered, hogy a magyar nyelv és a magyar iro-
dalom kutatása közben már pályájának kezdetén fölismerte 

4 Vö.: Szinnyei Ferenc: Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudo-
mányba. Magyar Nyelv 1922.210-212.; [Solymossy Sándor] s-s: Tolnai Vil-
mos: Bevezetés az irodalomtudományba. Napkelet 1923. 370-372. 

5 A nemzedékét jellemző magyar és nyugat-európai tudománytörté-
neti konstellációra vonatkozóan a két fő irány, az elhaló pozitivizmus és 
az egyre inkább érvényesülő szellemtudományi módszer egyidejű jelenlé-
téről lásd Kerecsényi D. (1979): i. m.; György Lajos: Tárgytörténet és iroda-
lomtörténet. ItK 1934. 227.; Mahrholz, Werner Literargeschichte und Lite-
rarwissenschaft. Leipzig 1932. 35.; Rothacker, Erich: Einleitung in die Ge-
isteswissenschaften. Tübingen 1919. 116-118.; Cysarz, Herbert: Literatur-
geschichte als Geisteswissenschaft. Halle an der Saale 1926. 188.; Thiene-
mann Tivadar A pozitivizmus és a magyar történettudományok. Minerva 
1922. 1-28.; Barta János: Szellem, szellemtudomány, szellemtörténet. Athe-
naeum 1931.184-193.; Zolnai Béla: Az összehasonlító irodalomtörténet mai 
állásáról. Minerva 1923.70-84.; Vossler, Karl: Positivismus und Idealismus 
in der Sprachwissenschaft. Heidelberg 1904.; Kulcsár Szabó Ernő: A fordu-
lat jellege. Pozitivizmus és szellemtörténet. Literature 1990. 77-98. 
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e két testvértudomány benső kölcsönviszonyát. E kölcsön-
viszony megértéséből, komolyanvételéből fakadóan a két 
tudományszak együttes művelőjeként kapcsolta össze azt, 
amit az irodalomértés a nyelvész számára, a nyelvi fenomén 
megértése az irodalomtörténész számára jelenthet.6 

Módszerének, törekvésének jellege, célkitűzése az iroda-
lomtudomány területén filológiai. A szövegjelentés majda-
ni teljes feltárhatóságának előfeltételeit megteremtő filoló-
giai megközelítés célkitűző elvéből származik ténytisztelete 
és módszerbeli következetessége.7 Célkitűzéséből eredően 
a pozitivista irodalomkutatás gondolkodási, szemléleti jel-
legét mutatóan nem értékszerkezeti analízist és világkép-
elemzést végez, hanem egy majdan elkövetkező tudomány-
történeti korszak számára ezek filológiai előfeltételeihez 
járul hozzá. Filológiai adatgyűjtéssel, szövegkiadással ala-
pozza meg a tudományszak ismeretanyagát, forráskutatás-
sal foglalkozik, motívumtörténetet kutat, azaz részletkuta-
tásaival előfeltételeket, organont teremt, anyagot nyújt a 
következő irodalomtörténész nemzedékek számára.8 

6 A nyelv- és irodalomtudomány kölcsönviszonyára, s a nyelvprob-
lematikával szembesített hazai irodalomtörténeti kutatásra vonatkozóan 
vö.: Németh G. Béla: Két testvértudomány változó viszonya. It 1986. 567-
582., főleg: 568., 570-572.; Kovalovszky Miklós: A magyar szó tudós meste-
re. Az irodalmi nyelv kérdései Horváth János müveiben. In: Horváth János-
ról Méltatások-emlékezések. Szerk.: Pais Dezső. Bp. 1958.14.; Horváth Já-
nos: Négyesy László. It 1931.1-7.; Vossler, Karl: Das Verhältnis von Sprach-
geschichte und Literaturgeschichte. Logos II. 1911/1912.167-178. A Vossler 
által megfogalmazott igényt Tolnai nem tartotta elsőrendűen fontosnak, de 
mégis számtalan esetben kamatoztatni tudta az irodalomtörténeti kutatás-
ban a nyelvtörténetet, a művelődéstörténeti okadatolásba könnyedén be 
tudta vonni a nyelvészetet. Azonban mégis az újgrammatikus nyelvészeti 
fölfogáshoz állt közelebb. 

7 Vö.: Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. Bp. 1922. 
60-114. 

8 Vö.: Dézsi L.: i. m.; Horváth János: Magyar irodalomtörténet. In: 
A magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán. Bp. 1927. 
93-96. 
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Tolnai Vilmos mindvégig megmaradt a kezdetben vá-
lasztott filológiai módszernél. A Budapesti Tudományegye-
temen a századvég első nagy filológusnemzedékét nevelő 
Heinrich Gusztáv tanítványa volt, egyetemi hallgatóként 
publikált már Heinrich folyóiratában, az Egyetemes Philo-
logiai Közlönyben. Irodalomtörténetet és esztétikát Gyulai 
Páltól és Beöthy Zsolttól tanult, műtörténetet pedig Pastei-
ner Gyulától és Czobor Bélától.9 A klasszika filológiát Petz 
Gedeonnál hallgatta. Arany János költői nyelvének szerete-
tét és ismeretét nagybátyja, Lehr Albert szenvedélyes tárgy-
tisztelete közvetítette. Nyelvészi felkészülésének időszaká-
ban az egyetemen legtöbbet Budenz József és Simonyi Zsig-
mond nyújtott számára. 

Irodalomtörténeti, irodalomtudományi tárgykörei között 
vannak verstaniak is. Bölcsészdoktori értekezésében a leo-
ninusi verselés történetét dolgozta föl. E verselési mód köl-
tészetünkbe való hatástörténeti átszármazását is nyomon 
követte, a leoninus-vitákról szóló magyar irodalomtörténeti 
anyagot is föltárta.10 Kiemelkedő fontosságúak szótörténeti 
kutatásai, amelyek segítségével a Thaly Kálmán hamisításá-
val kuruckorinak beállított balladákon mutatta ki a műköl-
tői eljárás nyomait. 

A Thaly Kálmán által kiadott kuruc balladák textusáról 
1913-ban tartott akadémiai felolvasásában Tolnai Vilmos fi-
lológiai módszerrel mutatta ki, hogy a szövegek eredetisége 
a Bujdosó Rákóczi és az Esztergom megvételéről című dara-
bok esetében alaposan kétségbe vonható. Riedl Frigyessel 
szinte párhuzamosan és azonos évben tárta föl bizonyítéka-
it. A két irodalomtörténész egymástól függetlenül kialakí-
tott érvrendszerének koordinátái pontosan jelezték a nem 
hiteles szövegrészeket, s éppen a tíz legszebb kuruc bal-

9 Vö.: Németh G. B. (1977): i. m.; Uő: A Budapesti Tudományegyetem 
350. évfordulójára. Medvetánc 1985.5-15. 

1 0 Vö.: Lehr Vilmos: A leoninus. Tanulmány az irodalom és verstan 
köréből. Bp. 1892. 
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ladának vélt költeményről bizonyították be utánzat voltu-
kat.11 Szakkörökben emlékezetes és szenzációszámba me-
nő közleményében Tolnai Vilmos pontról pontra, fokozato-
san vizsgálva a balladák textusát kimutatta: Thaly a szöveg-
kritika elveinek tüzetes alkalmazását mellőzve adta ki a ku-
ruckori költészet darabjait. Tolnai minden kétséget érvek-
kel oszlatva szállt vitába saját fölismerésének bizonyítása-
kor. Tárgyias filológiai vizsgálata után, a hamisítás tényét re-
gisztráló dolgozatai hatására a Thaly-féle gyűjtemény talmi 
csillogású darabjai egyszeriben fényüket vesztették.12 

Ha pozitivizmusról beszélünk, általában arra a több vál-
tozatban ható filozófiai irányzatra, eszmekincsre, mentali-
tásra gondolunk, amely az irodalomtudományi szakértelmi-
ségi gondolatvilágában is szerepet kapott, s a XIX. század 
közepétől a századfordulóig élte virágkorát. Nálunk viszont, 
főleg az irodalomtörténeti kutatás területén, kissé szűkített 
értelemben szokták használni a pozitivista megnevezést. E 
fölfogásban a kifejezésnek nem bölcseleti, hanem érdekes-
mód inkább metodológiai jelentését emelik ki. Ilyenformán, 
ebben a szóhasználati hagyományban az irodalomtörténé-
szek közül azok számíthatnak a pozitivista jelzős megne-
vezésre, akik szövegkritikai és szövegmagyarázati eljáráso-
kat alkalmaznak, a szöveg hitelességét, helyességét filoló-
giai eszözökkel vizsgálják, tárgyi értelmezést adnak, vagy a 
szöveg forrásait kutatják.13 

1 1 Vö.: Riedl Frigyes: A kuruc balladák. It 1913. 417-452.; Tolnai Vil-
mos: Kuruckori irodalmunk szövegeiről. Egyetemes Philologiai Közlöny 
1913. 408-412. 

1 2 Vö.: Tolnai V.: i. m. 1913.; Uő:yl kuruc balladák hitelességéről Meg-
jegyzések a Cáfolatra. Egyetemes Philologiai Közlöny 1914. 657-674.; Uő: 
A sátorhalom. (A kuruc balladákhoz) Ethnographie 1918. 130-133.; Uő: 
Thaly kuruc balladáinak keletkezéséhez. Egyetemes Philologiai Közlöny 
1921.126-128. 

1 3 Az irodalomtudományi szakértelmiség és a hazai művelt közvéle-
kedés szóhasználati hagyományának különbözőségére vonatkozóan és az 
irodalomtörténetírás pozitivista irányának értelmezését illetően vö.: Hor-
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Tolnai a filológiai tényeknek nagy önértéket tulajdoní-
tott. Nála a filológia mint „szigorú tudomány" van jelen, s 
munkáiban a pozitivisztikus tudományelméleti koncepció 
elemeit és a világnézet jellegű megnyilvánulásokat elfedi 
és háttérben tartja az irodalomtörténeti szaktudomány au-
tonómiájából és a filológiai tényekből való közvetlen kiin-
dulás. Éppen ezért az irodalomtörténészek közül a filoló-
giai tények vizsgálatát elsődlegesen előnyben részesítőkkel 
együtt csupán a hazai szóhasználat konvenciója szerint so-
rolhatjuk Tolnai Vilmost a kései pozitivizmus áramlatába 
tartozók közé. 

Az ok és a cél összefüggésében szemlélte és tárta föl az 
irodalomtörténet tényeit Tolnai is. Szaktudományi maga-
tartására jellemző módon az értékcélok szövevényei között 
tisztán és világosan különböztette meg és értékelte a leg-
apróbb filológiai tényt, részletet is. Saját kutatói tapasztala-
tára és korszakának pozitivisztikus fölfogástípusára alapoz-
va érett tudósként szaktudományának mentalitását így jel-
lemezte: 

„A tudományos gondolkodás fejlődésmenete, különösen az ok és cél 
magyarázatára törekvő elméletek terén az átértékelés és újraértékelés mű-
veleteinek útjait járja, újra meg újra felülvizsgálja a múlt eredményeit s ily 
módon nem engedi elveszni az igazság legkisebb aranyszemét sem."14 

Az előző időszak kezdeményeit folytatni kívánó magyar 
kései pozitivista irodalomtudomány nem kevés feladatot 

váth Károly: A pozitivizmus a magyar irodalomtörténetírásban. ItK 1959. 
403-414.; Hopp Lajos: Vita az irodalomtörténetírás pozitivista irányáról. ItK 
1959.572-574.; Laermann, Klaus: Was ist Literaturwissettschaftlicher Positi-
vismus? In: Zur Kritik Literaturwissenschaftlicher Methodologie. Hrsg. Vic-
tor Zmegai, Zdenko Skreb. Frankfurt/M. 1973.51-74.; Németh G. Béla: Л 
magyar irodalomkritikai gondolkodás a pozitivizmus korában. A kiegyezés-
től a századfordulóig. Bp. 1981.54-55.; Positivistische Literaturwissenschaft. 
In: Metzler-Literatur-Lexikon. Hrsg. von Günther u. Irmgard Schweikle. 
Stuttgart 1984.338-339. 

1 4 Tolnai Vilmos: A Magyar Mythologia és írója. (Ipolyi Arnold emléke-
zete.) Ethnographie 1924. 3. 
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örökölt a századvég és századforduló korától. Még a húszas 
években is bizonyos irodalomtörténeti, filológiai alapfel-
adatok megoldását csak a pozitivizmuson iskolázott nemze-
dék tagjaitól lehetett várni. A magyar irodalmi szövegfiloló-
gia területén különösen sok volt még a végeznivaló, a tor-
nyosuló probléma, a beváltatlan ígéret. 

Két XIX. századi klasszikus, Arany és Madách életmű-
ve különösen foglalkoztatta Tolnai Vilmost. Irodalomtör-
ténészi munkásságának, filológiai kutatásainak középpon-
ti témája volt az Arany-életmű vizsgálata. Filológus számá-
ra aligha képzelhető el izgalmasabb feladat, mint Arany köl-
teményeinek forrásait, motívumait kutatni, szókészletét ele-
mezni. Arany költői világképének eszmeisége, magatartásá-
nak kiegyenlítődésre hajló szemléleten alapuló elemei mély 
nyomokat hagytak az őt kivételesen tisztelő Tolnai értékvi-
lágában. Arany Jánosról közel száz cikket írt az irodalom-
történeti és nyelvészeti szaklapokba.15 

A Madách-probléma alapos, tárgyias föltárása közben 
elgondolásaival a következő kérdéskörök feldolgozásához 
kapcsolódott Tolnai Vilmos: a Tragédia viszonya a Fausthoz, 
az eredetiség kérdése; Madách pesszimizmusa; a Tragédia 
szerkezete; a Faust és Az ember tragédiája közötti különb-
ség a férfi és a nő viszonyának szempontjából; az anyaság 
szerepe a műben; a kritikai szövegkiadás kérdése. A fölso-
rolt kérdéskörök mindegyikét külön dolgozatban tárgyalta, 
vagy egyik munkáján belül a megjelölt témát kiemelten vizs-
gálta.16 Madách Az ember tragédiája című műve egyike volt 
a leginkább szöveggondozásra és kritikai kiadásra szorulók-
nak. Tolnai ezen a területen is az alapprobléma megoldásá-
ra irányította figyelmét. Vállalása és célkitűzése nem keve-

15 Vö.: Kozocsa S. (1940): i. m.; A magyar irodalomtörténet bibliográ-
fiája 3. Szerk.: Kókay György és V. Windisch Éva. Általános rész. Szemé-
lyi rész I. A-Gy. (Összeáll.) H. Törő Györgyi-Nagy Miklós-Tódor Ildikó. 
Bp. 1990. 429., 448-449., 454-455., 463., 465^182., 487., 489-491., 493-494., 
503-509. 

1 6 Vö.: Kozocsa S. (1940): i. m. 
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sebb, mint a Tragédia szövegromlási folyamatának megállí-
tása, a hiteles szöveg megállapítása. Neki köszönhetjük Az 
ember tragédiája első, igen körültekintő módon elkészített 
szövegkritikai kiadását.17 

Miként Arany Jánoséban és Madáchéban, úgy Széche-
nyi István szellemi magatartásában is a maga számára való 
példát érzékelte. Széchenyi döblingi irodalmi hagyatékának 
egyik részét is kiadta, és nagy szakértői odaadással elemezte. 
Számára a Széchenyi eszméivel és alakjával való foglalkozás 
tudatos értékválasztás volt.18 

Filológiai módszerű irodalomtörténeti kutatómunkája 
során a magyar irodalom klasszikus szerzői közül még Zrí-
nyi, Csokonai, Katona, Vörösmarty, Petőfi és Jókai alkotá-
sait vizsgálta. Zrínyi Szigeti veszedelem című művével külön 
dolgozatban foglalkozott, két alkalommal is. Zrínyi művé-
nek forrásait kutatta, a Szigeti veszedelem alapeszméjéről ér-
tekezett. Csokonai Dorottyájához irodalomtörténeti adalé-
kokat tárt föl, valamint tanulmányozta és feldolgozta a köl-
tő verselméleti fejtegetéseit. Katona József Bánk bánját a 
részletek iránti érdeklődéssel kutatta, Gertrudis személyét 
külön elemezte, s vizsgálta Katona és Fessier kapcsolatát 
is. Elmélyült a Katona-filológiában és szakcikkeket közölt 
a Bánk bán első felvonása tizenkettedik jelenetének hibá-
járól, s nyelvészeti és néprajzi érdeklődésétől vezettetve a 
Bánk bán népies személyneveiről is írt. Vörösmarty Mihály 
A két szomszédvár című hőskölteményének eredetéről kö-
zölt dolgozatot, de a költő Görgey-verséről is publikált rövid 
filológiai cikket. Ezenkívül még a Zalán futásáról adott köz-
re adalékokat. A Petőfi-kutatás eredményeit is gyarapította. 
Több apró adatot közlő filológiai dolgozattal és egy nagyobb 
tanulmánnyal járult hozzá a kérdéskör elemzéséhez. Petőfi 

1 7 Vö.: Tolnai Vilmos: Az ember tragédiájá-nak szövegéről. A sajtó alá 
rendező előszava. In: Madách Imre: Az ember tragédiája. S. a. r. és kiad. 
Tolnai Vilmos. Bp. 1923. V-IX. 

1 8 Vö.: Kozocsa S. (1940): i. m. 
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szóanyagában a nyelvújítás során keletkezett szavakat ku-
tatta. Petőfi verseihez fűzött széljegyzeteket, forráskutatást 
végzett a János vitézhez, adatföltáró megjegyzéseket közölt 
Petőfi és az angol irodalom címmel. Nyelvészeti szempont-
ból vizsgálta Jókai prózáját, anyaggyűjtést és föltárást vég-
zett az író forrásaihoz, filológiai cikket írt a Kárpáthy Zol-
tán tizennyolcadik fejezetéről. Jókai regényeit kiváltképpen 
kedvelte, s mert szerette írásainak hangulatát és alakjainak 
világát, örömmel kutatott e területen. A Jókai-kép egy-egy 
mozaikjának tisztázásához járult hozzá.19 

Konzervatív volt az a tudósnemzedék, ahová szellemi ma-
gatartása alapján Tolnai is tartozott. Nemzedékének szá-
zadvégről örökölt ízlésvilágába Ady költészete nem vagy 
csak nehezen illett bele. E tekintetben viszont Horváth 
Jánoshoz hasonlóan Tolnainál is más volt a helyzet. Az 
Ady-értékelésben mindketten úttörő szerepet vittek, pon-
tosan érzékelték Ady költészetének fejlődéstörténeti sze-
repét. Tolnai Vilmos mentalitásában az Ady iránti megér-
tő gesztusok sorozatát lehet kimutatni. Saját szavát idéz-
ve: „egy tépett kor tépett lelkének diszharmóniája"-ként ér-
telmezi költészetét. Azon kevesek közé tartozott a korszak 
egyetemi katedráin oktatók közül, akik fölismerték Ady köl-
tészetének, stílusának modernségét. Ezen fölismerését a tu-
dományos élet fórumain és az oktatásban is érvényesítette, 
hangoztatta.20 

Összehasonlító irodalomtörténeti kutatásainak eredmé-
nyeit Tolnai az Egyetemes Philologiai Közlöny lapjain kö-
zölte. Jelentős apró tényekről szóló komparatisztikai cik-
keivel a Heinrich és Katona Lajos által képviselt tárgy- és 
motívumtörténeti kutatási irány anyagát gazdagította. A ké-
sei pozitivizmus időszakában egyike volt azoknak a század-
utón iskolázottaknak, akik szűkítve differenciálták tovább 

1 9 Vö.: Kozocsa S. (1940): i. m. 
2 0 Vö.: Tolnai Vilmos: Ady-magyarázók. (Dr. Nag/ Sándor: Ady költé-

szete.) Napkelet 1927. 839-895.; Uő: Magyar költök hitvilága. Bp. 1928.8. 
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a Scherer és a hazaiak közül az utóbb említett két iroda-
lomtörténész által bevezetett és honosított módszereket. 
E területen Tolnai filológiai alapozottságú munkái irodal-
munk egyetemes európai művelődéstörténeti beágyazódá-
sának értelmezéséhez szolgáltatnak becses adalékokat.21 

Irodalomelméleti, módszertani munkássága tudomány-
történeti jelentőségű, mert az első rendszeres magyar iro-
dalomtörténeti kutatás-módszertani kézikönyvet Tolnai ír-
ta meg, Bevezetés az irodalomtudományba címmel. 

Az irodalomtudomány és a nyelvtudomány önelvűségét 
összekapcsoló módszerének ékes példáját és megnyilvánu-
lását figyelhetjük meg a Petőfi nyelve és a nyelvújítás viszo-
nyát elemző értekezésében és az Arany nyelvi artisztikumá-
val foglalkozó tanulmányában is. A Széchenyi István és a 
magyar nyelv kapcsolatát tárgyaló írásában művelődéstör-
téneti szempontokkal kiegészítve valósítja meg a vizsgála-
tot. Jókai szókészletét elemezve pedig kritikai szempontja-
inak is teret enged. 

Tolnai személyében szerencsésen ötvöződött a nyelvész 
és az irodalomtörténész szakértelme. A magyar nyelvtudo-
mány területén három fő irányban munkálkodott: a szó-
lások kutatása; a nyelvújítás történetének és elméletének 
földolgozása, szintézisbe foglalása; nagy magyar íróink, köl-
tőink stílusművészetének elemzése, nyelvészeti vizsgála-
ta. Nyelvtudományi érdeklődésének fókuszában a magyar 
nyelv szókészletének és szóláskincsének aprólékos gonddal, 
a gyűjtési munkálatokat előtérbe állító alapkutatási metó-
dussal, szótárszerkesztői célkitűzéssel végzett gyakorlati és 
elméleti tevékenységét látja az életművét becsülő utókor. A 
Magyar Tudományos Akadémia megbízásából adta ki a Ma-
gyarító Szótárt, és írta meg Л nyelvújítás címmel egyik főmű-

2 1 Vö.: Katona Lajos: Az összehasonlító irodalomtörténet föladatai. 
Budapesti Szemle 1900. 161-175.; Heinrich Gusztáv: Elnöki beszéd a Bu-
dapesti Philologiai TársaságXXX. közgyűlésén, 1905. jan. 14-én. Egyetemes 
Philologiai Közlöny 1905.165-172.; Németh G. B. (1977): i. m.; Kozocsa S. 
(1940): i. m. 
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vét. Ő készítette el az adott időszakban az akadémiai he-
lyesírás szabályait, majd később szintén az Akadémia föl-
kérésére a hosszú időn keresztül kivételes alapossággal ké-
szülő NagySzótár gyűjtő- és szerkesztési munkálatait irányí-
totta. A szólások tárgykörében végzett kutatásait könyvben 
összegezte, így a szellemi néprajz számára hasznosítható 
szempontok kidolgozásával úttörőmunkát végzett: a nyelv-
tudomány interdiszciplináris alkalmazhatóságára adott pél-
dát ezen a területen is. Rövid nyelvészeti közleményeiben 
sokszor szómagyarázatokat ad, a fogalmak helyesbítése és 
a szükségtelen idegen szavak elkerülése érdekében érteke-
zik.22 

Kutatói figyelmének és érdeklődésének megosztottsága 
az irodalomtörténet, a nyelvészet és kisebb részben a nép-
rajz között mutatja e területek századeleji egymásrautalt-
ságát is. Pályakezdésének idején az etnológia részben még 
az összehasonlító irodalomtörténet segédtudománya volt. 
Ebben a tudománytörténeti helyzetben azonban a néprajz 
is fölhasználja a motívumkutató, forrásvizsgáló kompara-
tív irodalomtörténet friss eredményeit. A nyelvben folya-
matosságát élő képzetvilág megnyilvánulásai, a közmondá-
sok, szólásmódok, a néplélek wundti kutatási iránya, az egy-
koron Herder és a Grimm-testvérek által kezdeményezett, 
a Benfey és Louis Paul Betz által a századfordulón kifej-
lesztett kutatási módszerek és eredményeik a századfordu-
ló időszakában pályakezdő Tolnai Vilmost is ez irányok sze-
rinti további kutatásra sarkallták.23 

2 2 Vö.: Sági István: Tolnai Vilmos. Magyar Nyelv 1937. 281-288.; 
Klemm Antal: Tolnai Vilmos. In: Tolnai Vilmos emlékezete. Kiad. Az Er-
zsébet Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézete. Pécs 1940. 
18-23. 

2 3 Vö.: Tolnai Vilmos: A szólásokról Adalékok a szóláshasonlatok, 
szólásmódok és közmondások elméletéhez. Bp. 1910.; Uő: A közmondás 
néplélektani tekintetben. Társadalomtudomány 1921.218-229.; Katona La-
jos: Ethnographia, Ethnologia, Folklore. In: Ethnographie 1890.69-87.; Ko-
sa László:^ magyar néprajz tudománytörténete. Bp. 1989.14., 169., 171. 
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Kutatói ösztöne és szakmai tudatossága, igazságkere-
ső hajlama és önreflexiója folyamatos élénkségű szellemi 
életet biztosított számára. Szabályos ritmusú mozzanatait 
a belső és külső zavaró momentumoktól erkölcsi akaratá-
val tudta távol tartani. Folytonos küzdelemben élt, de lel-
ki egyensúlyának következetes fönntartásáért fénylő arany-
ban fizetett neki az élet. Személyisége az értékválasztás, az 
életbizalom, az alkat és feladat, a helyzet és képesség pon-
tosan metszett arányainak eredőjében bontakozott ki, s vált 
már-már szinte a letűnt és eszményített görög kor elképzelt 
emberéhez hasonlítható módon harmonikussá.24 Mindeze-
kért keményen megdolgozott. Ez a folytonosan tevékeny 
élet tette fogékonnyá az értelem megismerési lehetőségei-
be vetett hit megtapasztalására. A megismerési vágy, a ke-
resés ösztöne életbizalommal ajándékozta meg, mert szavak 
nélküli bensőjében tudta magáról azt, s ezért neki is szólt, 
amit Riedl Frigyesre vonatkoztatva Emersontról idézett. A 
nem hétköznapi, kivételes emberről írja Emerson, hogy ő az 

„[. . . ] aki a gondolat felsőbb körében lakik, ahova mások nagy fárad-
sággal s nehezen bírnak feljutni; neki csak szemét kell kinyitnia, hogy a 
dolgokat igaz világításban s teljes összefüggésükben lássa."25 

Maga Tolnai filológiai érzékének fejlettségével tűnt ki 
pályatársai közül, s kiválásának, tudósi pályaalakulásának 
állomásait szemlélve mondhatjuk: az irodalomtudomány 

2 4 Mentalitástörténeti vonatkozásban vö.: Scherer, Wilhelm: Dieneue 
Generation. Vorträge und Aufsätze zur Geschichte des geistigen Lebens in 
Deutschland und Osterreich. Berlin, 1874. 409.; Vö.: még: Horváth János: 
Magyar irodalomtörténet. In: >1 magyar tudománypolitika alapvetése. Szerk. 
Magyary Zoltán. Bp. 1927. 93-96.; Személyiségrajz: Birkás Géza: Tolnai 
Vilmos emlékezete. In: Tolnai Vilmos emlékezete. Pécs, 1940.11-13. [Beszéd 
a Janus Pannonius Társaság emlékülésén]; Kondrádyné Gálos Magda: Lé-
nye derűt sugárzott. Személyes emlék Tolnai Vilmosról. Kézirat, 1-5. 

2 5 Tolnai Vilmos: Riedl Frigyes emlékezete. (1856. szept. 11-1921. aug. 
7.) Egyetemes Philologiai Közlöny 1922. 7-11. 
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előkészítő, alapozó mezőnyeiben ért el eredményeket, e te-
rületen nyílott számára tér.26 

A magyar pozitivizmus második, s egyben kései nemze-
dékéhez tartozó Tolnai Vilmos nyelvproblematikával szer-
vesen egybekapcsolt irodalomvizsgálata számára az irodal-
mi szöveg, a littera tárgyi, azaz reális rétegének irodalom-
tudományi analízise jelentette az alkatához illő feladatot. 
Szemlélete, módszere, stílusa is ehhez a célkitűzéshez ará-
nyított módon nyilvánult meg. Kivételes arányérzékéről és 
önismeretéről, sztoicista koncentráló képességéről tesz ta-
núbizonyságot az is, hogy a nyíló lehetőségek és saját tehet-
ségének méreteihez méltóan tudott választani: józan, kitar-
tó munkálkodással szinte mindig önmagát is újjáteremtet-
te. Magatartását áthatotta valami folyamatosságot biztosí-
tó nyugalom, amely azokat a tudósokat jellemzi csak iga-
zán, akik a tudományszeretet és a vélt biztos módszer bir-
tokában elmélyülnek abban a tapasztalatban és belátásban, 
hogy a tudomány nem is lehet más, mint önkorlátozó rend-
szer. Tolnai Vilmos vizsgálódásai körét a tapasztalati vilá-
gon belül vonta meg, a megértéshez teremtett eszközöket 
magának. Módszerének biztonságérzetét önkorlátozó, csak 
a feladatra összpontosító lelkiismeretének józanságából és 
korszakának pozitivista tanultságú tudományából merítet-
te. Hitt abban, hogy a módszer útján a tudomány folytonos-
sága fönnmarad, hogy a tudomány módszertan is, és mint 
metodika tanítható, közvetíthető, örökíthető.27 

2 6 Vö.: Előd Géza: Tolnai Vilmos 187C-1937. Nyugat 1937.156-159.; 
Loisch János: Tolnai Vilmos 1870-1937. In: Tolnai Vilmos emlékezete. Pécs 
1940. 33. 

2 7 A módszer fogalmáról, a már .,mert út követéséről: Gadamer, 
Hans-Georg: Was ist Wahrheit? In: Kleine Schriften 1. köt. Tübingen, 1967. 
46.; Az irodalomtörténeti, filológiai módszerről: Tolnai V (1922): i. m. 59-
154.; A pozitivizmus és a szellemtörténeti módszer egyidejű jelenlétének 
recepciója: György L. (1934): i. т.225-233.; Koszó János: Szellemtörténet 
vagy pozitivizmus. Széljegyzetek a Philologiai Társaság országos értekezleté-
hez. Literatura 1933. 67-68.; Tolnai Vilmos tanítható kutatási-módszertani 
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Egykori pécsi dolgozószobájában könyvtárának jelmon-
data így hangzik: „Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur."28 

Az európai művelődésen végigvonuló, korszakokon átmu-
tató, az időbeliségen is áthaladást kereső filológiai értelme-
zés, az egykori beszélő és a jelenkori szövegértelmező her-
meneutikai kapcsolatát megfogalmazó, általa választott kö-
zépkorijelmondat igazi kifejezője annak a művelődési érté-
keket megérteni és közvetíteni kívánó gondolatnak, amely-
nek komolysága és pályáját jellemző fontossága Tolnai Vil-
mos tudósi, tanári magatartását áthatotta.29 

A részletkutató ösztön, a tényfeltáró tudatosság, a filoló-
giai érzék összefonódása Tolnai Vilmos tudósi magatartásá-
ban pontosan nyomon követhető. Filológiai beállítottságú 
érdeklődése az egykorú, XIX. századi előzményekből épít-
kező, kései pozitivista európai irodalomtudományban ho-
nos tudósi mentalitásokkal tartott rokonságot. Milyen volt 
e késő pozitivista szakértelmiség elképzelése és fölfogása az 
irodalomtudományról, s milyen fő eljárásai voltak a textoló-
giai filológiának? Tolnai Vilmos filológusi beállítottságának 
jellegét jobban meg tudjuk világítani, ha röviden kitérünk 
ezekre a kérdésekre. 

A filológiai akríbia Tolnai-féle műhelyében a módszer-
nek, a textológiai eljárásnak szigorúan vett követelményei 
érvényesülnek. A szöveg tudományos közlésének szöveg-
kritikai normáit így fogalmazta meg a Kuruckori irodalmunk 
szövegeiről című, az Egyetemes Philologiai Közlönyben kö-
zölt, tudománytörténeti szempontból igen jelentős, 1913-
ban megjelent dolgozatának elején: 

kézikönyvének ajánlása egyetemi hallgatók számára: Horváth János: Kez-
dő hallgatóimhoz Egyetemi előadás a tanév elején. Napkelet 1928. 508. 

2 8 A latin jelmondat magyarul így hanzik: „Itt a halottak élnek, a né-
mák megszólalnak." 

2 9 Vö.: Szondi, Peter A filológusi megismerésről. Ford. Mezei György. 
In: A hermeneutika elmélete. Második rész. Szöveggyűjtemény. Vál. és 
szerk. Fabinyi Tibor. (Ikonológia és múértelmezés 3.) Szeged 1987. 517-
543., főképpen: 518-520.; 522., 528. 
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„Manapság irodalmi szöveg tudományos közlésének az a sarkalatos kö-
vetelése, hogy minden tekintetben hű mása legyen az eredetinek, tüntes-
se fel valamennyi sajátságát: írásmódjának különösségeit, ejtésbeli tulaj-
donságait, könyvészeti jellegét, szóval mindazt, ami bármilyen tekintetben 
szükséges lehet teljes megismeréséhez. Ennélfogva a legjobb akaratú javí-
tást és helyesbítést is kerülni kell, s mint a közlőnek véleményét és hozzáve-
tését a szöveghez csatolt magyarázó jegyzetekbe utalni."30 

A pozitivisztikus tudományeszme kisugárzásával átjárt 
mezőnyökön dolgozó irodalomtörténészek közül azok, akik 
hűek maradtak a filológia módszereihez, az irodalomtudo-
mányt egyre inkább csak a filológia övezetén belül tudták 
elképzelni és értelmezni. Az alapos szövegkritika fölépíté-
sének érdekében, az alapkutatások elvégzésének tisztázott 
módszerű irodalomtörténész szakértelmiségijévé válva nem 
kis heroizmussal és tudósi alázattal munkálkodtak. Sok-
szor a szövegek értékkritikai interpretációjáról is lemond-
tak, vagy ezt már nem is igazán tartották elsődleges felada-
tuknak. Amire készültek, amit célkitűző akaratukkal vállal-
tak, az nem interpretációs elemző, hanem textológiai, filo-
lógiai feladat volt.31 

Szakértelmüket a leghitelesebb szöveg megállapítása ér-
dekében mozgósították, a szövegkritika területén tevékeny-
kedtek. A föllelhető összes szöveg rendezése és összegyűj-
tése, ezen források examinatiója, majd eredeti, hiteles alak-
jának visszaállítása (reconstitutio) — mind-mind a filoló-

3 0 Tolnai V. (1913): i. m. 408.; A szövegkritika egykorú gyakorlati jel-
legű eljárásaira vonatkozóan vö.: Simonyi Zsigmond: A szövegkritika mód-
szeréhez. Akadémiai Értesítő 1915.1.5-14.; Szily Kálmán: Szövegjavítás és 
szövegrontás. Magyar Nyelv 1918. 32. 

3 1 A pozitivista korszak textológiai, filológiai eljárásaira vonatkozóan 
vö.: Timpanaro, Sebastiano: Die Entstehung der Lachmannschen Methode. 
Hamburg 1971.; Riedl Frigyes: Das deutsche Ritterdrama des achtzehnten 
Jahrhunderts. Studium über Joseph August von Törring, seine Vorgängerund 
Nachfolger von Otto Brahm (Strassburg; 1880.) Egyetemes Philologiai Köz-
löny 1881. 157.; A pozitivista irodalomtudomány célkitűzéseire, az iroda-
lomtörténet kutatóinak mentalitását illetően vö.: Laermann, К (1973): i. 
m. 51-74. 
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gus feladatkörébe tartozik. A nem szervesen beillő, inter-
polált szövegrészek tisztázása, a szövegromlást okozó körül-
mények föltárása és a corruptela szabatos kimutatása, a kü-
lönböző értelmiségi lehetőségek, olvasati javaslatok és mó-
dozatok, valamint szövegváltozatok módszeres jelölése és 
elkülönítése, a textus történetének föltárása, a változatok 
elemzése, tüzetes összehasonlító vizsgálata, az anyag eszté-
tikai, irodalomtörténeti vagy egyetemes kútfőértékének jel-
zése és beillesztése a históriai áramlatok adott szegmentu-
mába — ez mind valóságos irodalomtörténészt s egyúttal fi-
lológust szólító feladat.32 

Tolnai Vilmos számára ezt a textológiai filológia az iro-
dalomtudomány előkészítő, alapvető foka volt. Forráskuta-
tói, összehasonlító szempontokkal is kiegészítette ezt az el-
járást, s a szövegkritikai kiadások előfeltételeinek megte-
remtésére választott magának a célhoz és tárgyhoz illő mód-
szert.33 Irodalomtörténészi, filológusi alkotásmódjai, ame-
lyek szellemi energiáinak működését nyilvánossá tevő apró 
cikkekben öltöttek testet, klasszikus íróink, költőink kriti-
kai kiadásainak létrehozásához fontos részletkutatói ered-
ményeket hoztak. Ahogyan Hippolyte Taine az egyéniség-
ben, az alkotó individuumban is, pozitivista szemléletéből 
eredően, az ént apró tények sorozataként, gyűjtőpontjaként 
(une collection de petits faits) érzékelte és értelmezte, úgy 
Tolnai Vilmos műhelyében is az életművek, a műalkotások, 
nem egyedi, szerves értékminőségű és jelentésű szellemtör-
téneti fenoménekként, hanem apró tények sorozatát hor-
dozó alkotásokként kapnak filológiai, szövegkritikai, törté-
neti és szövegmagyarázati vagy forráskritikai mérlegelést. 
Ezek a Taine szavával (petits faits significatifs) jelentős kis 

3 2 A szövegkritika szakirodalmára vonatkozóan lásd a Critique des tex-
tes című rész bibliográfiai anyagát, in: Dain, Alphonse: Les manuscrits. Pa-
ris 1964.195-196.; Vö.: Stoll Béla: Szövegkritikai problémák a magyar iro-
dalomban. Bp. 1987. 3-7., 51. 

3 3 Vö.: Tolnai V (1922): i. m. 60-61. 
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tények, az irodalomtörténeti kutatás számára nélkülözhe-
tetlenül fontos háttéranyagot biztosítanak. 

Irodalomtörténeti dolgozataiban, apró cikkeiben, filoló-
giai vizsgálatai során Tolnai a nyelvi értelmezést, a szavak 
magyarázatát, a jelentésbeli és tárgyi elemzést, a források és 
hatások feltárását, valamint a tárgytörténeti (Stoffgeschich-
te) analízist végezte el. Filológiai aprómunkájának eredmé-
nyeként az általa vizsgált szerzők szövegeinek egyre tökéle-
tesebb értelmezésére, magyarázatára nyíltak újabb és újabb 
lehetőségek.34 

Lényeges kérdés: a XIX. század pozitivista irodalomtu-
dományát és a klasszika filológia modern filológiákra ap-
plikálható eredményeit nagyra becsülő Tolnai Vilmos vajon 
hogyan értelmezte a filológiát, miben látta szerepkörét? 

A XIX. századi német tudomány humanióráinak repre-
zentánsa, a művelődéstörténeti szempontú, egyetemes filo-
lógiát művelő Ph. A Boeckh Encyclopädie und Methodolo-
gie der philologischen Wissenschaften (1877) című művének 
koncepciója szerint, a nagy klasszika-filológus széles körre 
alkalmazott értelmezésében a filológia az emberi művelő-
dés, az egész civilizáció átfogó tudománya. 

Tolnai Vilmos a filológia jelentését nem a Ph. A Boeckh 
által megjelölt értelemben, s nem is kimondottan az egy-
korú német irodalomtudomány szerinti, az egész szellemi 

3 4 A tárgytörténeti és összehasonlító kutatás századvégi módszerei-
nek továbbvitelére és a szellemtörténeti igényű kutatás egyes szempont-
jainak elfogadására a kései magyar pozitivista irodalomtörténészek közül 
például György Lajos is tett javaslatot. Vö.: György L. (1934): i. m. 225-
233.; Tolnai Vilmos egyes esetekben kultúrtörténetivé tágította filológiáját, 
s átlépett az irodalomtudományi hermeneutika filológiai módszerrel mű-
velt mezőnyére, vö.: Tolnai Vilmos: Arany és Madách „ arany almái ". Egye-
temes Philologiai Közlöny 1924. 87-88.; Tolnai a pragmatikus módon al-
kalmazható, biztos módszerű kutatás organonjaként használta föl a filoló-
giát, s magától a részletkutatástól és adalékvizsgálattól, az apró mozzana-
tok számontartásától, az újra és újra megújított, kibővített hatókörű tény-
vizsgálattól jelentős újabb eredmények előkészítését remélte. Vö.: Tolnai 
V. (1924): i. m. 3. 
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életre kiterjesztett eljárásként fogalmazta meg. Nem egye-
temes filológiát, hanem alapvető műveletet jelölt ő a filo-
lógia szóval. Ha tetszik, számára a filológia egy szűkebbre 
szabott területen, pontos, célorientált módszerekben meg-
nyilvánuló tiszta és világos eljárások rendszerét jelentet-
te. Korszakának magyar irodalomtudományi praxisát figye-
lembe véve, Tolnai egy általa ildomosnak tartott, szűkítet-
tebb hatókörben alkalmazandó, de itt jól s pontosan működ-
tethető irodalomkutatási, filológiai metodológiát ajánlott. 
Fölfogásának jellege, határozott karakterű pragmatizmusa 
az angolszász tudománymetodológiai hagyományra vezet-
hető vissza.35 Érdekesmód, az angolszász bölcsészettudo-
mányban szokásos célorientált pragmatizmus, a pozitivisz-
tikus módszerbeli megközelítések iránti vonzalom stigmá-
ja mindvégig jellemzi a Tolnai Vilmos-féle tudósi magatar-
tást. R. Wellek és A. Warren e század közepén írt közös iro-
dalomelméleti művükben a filológiát határozottan az iroda-
lomtudomány előkészítő műveletei közé sorolják. „Előzetes 
műveletek"-ként szólnak róla, miként ezt Tolnai Vilmos is 
tette.36 

A Budapesti Philologiai Társaság 1922. évi március 4-i 
közgyűlésén Tolnai Vilmos mondott emlékbeszédet az elő-
ző évben elhunyt kolléga, a filológusként is kiemelkedő te-
hetségű Riedl Frigyes fölött. Riedl életpályájának és műkö-
désének bemutatása során Tolnainak volt alkalma kifejteni 
saját fölfogását a magyar irodalomtudomány filológiájáról: 

„Szerintem a philologia az irodalomtudománynak az az előkészítő, 
alapvető foka, melynek tárgya a szöveg, célja és feladata a szövegnek min-
denoldali megállapítása, s elhárítása minden akadálynak, mely a szöveg tel-
jes és tárgyilagos megértésének útjában áll. Foglalkozik tehát a szöveg hite-
lességével, hűségével, keletkezésével, nyelvi magyarázatával, értelmezésé-

3 5 Az angolszász szövegkritikai fölfogás egyik reprezentáns képvise-
lőjének Tolnaival rokon mentalitására vonatkozóan vö.: Greg, Walter Wil-
son: Collected Papers. Oxford 1966. 268-269. 

3 6 Wellek, René-Warren, Austin: Az irodalom elmélete. Bp. 1972.81-
100. 



A filológiai irány 483 

vei és forrásaival. így a philologia az irodalombúvárnak kifogástalan, kész 
anyagot ád, mely biztos alapul szolgál további következtetésekre és fejte-
getésekre."37 

íme, az irodalomtudomány egyik fontos textológiai elő-
feltétele áll előttünk Tolnai Vilmos megfogalmazásában. Ez 
pedig nem más, mint a filológiai megismerési mód, amely 
metódusával több rá épülő, s nélküle elvégezhetetlen vizs-
gálatot készít elő, alapoz meg.38 

Az angolszász tudományban honos mentalitást emleget-
tük Tolnaival kapcsolatban. Az indukciós eljárásokat alkal-
mazó Tolnai valóban inspirálódott ebből a hagyományból, 
de nem szabad felednünk a W. Scherer-féle szövegfilológiai 
iskola, valamint a Lachmann-Haupt-Müllenhoff-iskola ha-
tástörténeti jelentőségét sem. Történetesen a Heinrich 
Gusztáv által közvetített szemlélet és örökség elemei célki-
tűzéseiben folytonosan jelen voltak. Miként W. Scherer tö-
rekvéseinek momentumai tanítványa, E. Schmidt részletku-
tatói munkásságára is meghatározó erővel hatottak, akként 
Tolnai Vilmos is hű maradt a pozitivizmus jegyében kuta-
tó egykori mestere, a puritán mentalitású Heinrich Gusztáv 
szaktudományban szigorú tárgyilagosságot képviselő fölfo-
gásához.39 

A pozitivizmus korában, a századvégen a magyar iroda-
lomtudomány legjobb tudását és ismeretanyagát összefogla-
ló irodalomelméleti kézikönyv megírására inkább csak elő-
készültek a korszak jeles irodalomtudósai. A századvégen, 
de a század első tizedében sem született meg még ez a mű. 
A XIX. század végi filológiai módszerű irodalomtörténeti 
kutatás törekvéseinek folytatója, Tolnai Vilmos tett kísérle-
tet, s alkotta meg ezt a mára már tudománytörténeti jelen-
tőségű, egykor oktatási célokat is szolgáló irodalomtudomá-

3 7 Tolnai Vilmos: Riedl Frigyes emlékezete. (1856. szept. 11-1921. aug. 
7.) Egyetemes Philologiai Közlöny 1922. 9. 

3 8 Vö.: Szondi, Peter (1987): i. m. 518-520., 522., 528. 
3 9 Vö.: Timpanaro, Sebastiano (1971): i. m.; Riedl F. (1881): i. m. 157. 
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nyi kézikönyvet. A könyv maga megkésett jelenség, de szük-
séges és hasznos, mert még megjelenése évében, 1922-ben 
is jelentős hiányt pótolt. Tolnai Vilmos a magyar irodalom 
szemléleti anyagát is mozgósította, s egyúttal az irodalom-
tudományi pozitivizmus európai szakszerűségének ismeret-
anyagát is közvetítette ebben az irodalomtudományi kézi-
könyvben. Művét elméletképző invenció nélkül, a pozitivis-
ta filológia módszerének bemutatási igényével hozta létre.40 

Tolnai Bevezetés az irodalomtudományba című művének 
Az irodalomtudományi vásgálat módszere című fejezetében 
a magyar irodalomtudomány szemszögéből határolja be a 
filológiai vizsgálat hatáskörét, és az eljárás feladatmegol-
dó képességének eredményességét egyszerre több művelet 
párhuzamos alkalmazásában látja. Nem öncélként, hanem 
eszközként tart igényt a filológiai vizsgálat módszereinek 
pontos működtetésére. Saját irodalomtörténészi tevékeny-
sége főleg az e művében Л filológiai vizsgálat, A szövegvizsgá-
lat, A szöveg keletkezése, A szövegmagyarázat, A forráskuta-
tás, Az összehasonlító vásgálat címmel bemutatott területe-
ken folyt, s az itt általa propedeutikai céllal röviden ismerte-
tett irodalomtudományi módszerekkel végezte kutatásait.41 

Tolnai Vilmos a pozitivisztikus tudományeszme kisugár-
zásával átjárt mezőnyökön dolgozott, a XIX. századi örök-
ségből kiinduló irodalomtörténész-filológus társaihoz ha-
sonlóan, magát az elméletet egyéni munkamódszerének 
hátterében tartotta. Többnyire filológiai típusú, a tényekhez 
közvetlenül illeszkedő irodalomtörténészi feladatokat vál-
lalt, értékelőket kevésbé, s szintézisre valójában sohasem tö-
rekedett közvetlenül, önkifejezési formája a filológiai dol-

4 0 Vö.: [Solymossy Sándor] s-s (1923): i. m. 370-372.; A megkésettség 
fokára jellemző: Tolnai könyvének megjelenése után röviddel már olvas-
ható volt a szellemtörténeti irodalomtudományi fölfogás egyik reprezen-
táns összefoglaló műve is. Vö.: Mahrholz, Werner Literargeschichte und 
Literarwissenschaft. Berlin, 1923. (Lebendige Wissenschaft. Strömungen und 
Problemen der Gegenwart, Bd 1.) 

4 1 Vö.: Tolnai V. (1922): i. m. 60-114. 
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gozat volt. Hazai kortársai közül ismerte jól s nagyra érté-
kelte közeli barátja, Pékár Károly fiziológiai esztétikájának 
pozitivizmusát is, de az irányzat, a pozitivisztikus gondolko-
dásmód jegyei teoretikusan nem, csak leszűrt, alkalmazottá 
tett formában jelennek meg munkáiban.42 

A spekulatív megközelítést nem tartotta méltónak a 
tényekhez illő módszer kialakításában, részletkutatásban 
megszokott indukciós elvet még az átfogóbb tematikát moz-
gató munkáiban sem tudja igazán úgy átváltani egy másik-
ra, hogy azzal aztán teljes biztonsággal oldjon meg felada-
tot.43 A spekulatív filozófiát sem közvetlenül, sem áttéte-
lesen nem óhajtotta fölhasználni. Ismerte a századvég és 
századelő gondolkodási módozataiban zajló értékszerkezeti 
változást, tudott a paradigmaváltásról, hisz saját tudomány-
szakjainak alakulását közvetlenül, naprakészen nyomon kö-
vette. Fölöttébb jellemző gondolkodásmódjára az is, hogy 
a művészetbölcselet schopenhaueri változatát teljes értet-
lenséggel utasítja el. A német szellemtörténet szerzőitől, s 
köztük Diltheytől máig is őriz nagy becsben tartott köte-
teket hagyatéki magánkönyvtára. Már érett tudósként saját 
életidejének koreszméi iránt nem mutatott különösebb ér-
deklődést és fogékonyságot. Az irodalomtörténet Allerlei-
wissenschaft jellegét nem hangsúlyozta, a pozitív módszerű 
irodalomtörténetírási tradíciót képviselte. A pozitivisztikus 
irodalomvizsgálat filológiai módszerének konzervatív szem-

4 2 Vö.: Tolnai V (1922): i. m. 60-114.; Horváth Károly: A pozitivizmus 
mint irodalomtörténeti irányzat és ennek örökségi a polgári irodalomtudo-
mányban. In: Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi irodalomtu-
domány irányzatairól Szerk. Nyíró Lajos. Bp. 1970. 27-29. 

4 3 Vö.: Gombocz Zoltán: Jelentés a Nagyjutalomról és a Marczibányi-
mellékjutalomróL Akadémiai Értesítő 1931. 447. 174-175.; A nyelvújítás 
történetének és elméletének földolgozása alkalmat adhatott volna egy 
művelődés- és stílustörténeti szintézislehetőség megvalósítására e terüle-
ten, ebből a föltárt és rendezett anyagból. Vö.: Vossler, К. (1911Д912): i. 
m.; Uő.: (1912): i. т.; Tolnai viszont a pozitivizmus örökségéből kiinduló 
módszerrel dolgozott, s ezért a Vossler által fölvetett szempontok alkalma-
zására nem is vállalkozhatott. 
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léletű alkalmazójaként a rendelkezésére álló vizsgálati esz-
közökkel elégedett volt. Szakmai öntudatának forrása, hogy 
személyiségének jellegéből fakadt tudományos célkitűzése 
és tárgyválasztása is. A saját munkájában bízó, ezt elsőren-
dűen lelkiismereti fontosságúnak tartó, egyensúlyra törek-
vő, ezt fönntartó, szkepticizmustól távoli magatartás volt az 
övé. Gondolkodásmódjához az elméletképző invenció nem 
állt közel, alkalmazott módszerét viszont áthatotta a kor-
szak pozitivista öröksége, amelyet részletkutatói faktualiz-
musának szolidságával szakirodalmi működése során és ta-
nári pályáján is folyamatosan közvetített. Olvasói ízlésére 
jellemző, hogy a megnyugtató, optimizmusra alapot adó ele-
meket nyomozta még Madách főművében is. Nem kedvelte 
Dosztojevszkijt, s Dickens mellett Jókai regényeit szerette 
olvasgatni, s kiváltképp Az új földesúr címűt. Weber Demok-
ritosához különös kedvvel, újra és újra visszatért. A század-
fordulón szélesebb értelmiségi körökben újra népszerűvé 
vált Schopenhauer bölcseletét olvasóként sem szívlelte, a fi-
lozófus pesszimizmusa mögött embergyűlöletet gyanított.44 

Élet- és világfelfogását a XIX. század nagy tudományos 
eredményein modernizálódott konzervatív jellegű liberaliz-
mus jellemezte. Mentalitástörténeti szempontból azért tel-
jesen nem hagyta érintetlenül őt sem a magyar irodalmi gon-
dolkodás századfordulói értékszerkezeti átalakulása, bár re-
ceptivitása ezen a területen változó. Egyes vonatkozások-
ban igazán feltűnő, hogy a későbbiekben pécsi tanszékén 
az irányításával készülő bölcsészdoktori disszertációk egy-
némelyikének szemlélete egészen újszerű és eltérő vonáso-
kat mutat a Horváth János-tanítványok által szintén a szá-
zadvég témaköréből végzett feldolgozásokéitól. Tolnai Vil-
mos liberalizmusa, konzervatív szemléletű világképe, iro-
dalmi gondolkodása a nemzeti klasszicizmus értékideálja-

4 4 Vö.; Barta J. (1931): i. m.: Mahrholz, W. (1932): i. m. 35.; Birkás G. 
(1940): i. m. 11-13.; Kőhalmi Béla (összeáll, és bev. ellátta): Tolnai Vilmos. 
[olvasmányairól] In: Új könyvek könyve. 173 író, művész, tudós vallomása 
olvasmányairól. Bp. 1937. 345-348. 
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in túli területeken vizsgálódó disszertációk felé is nyitott 
és méltányoló volt. A századvégen és a századfordulón be-
következett irodalmi, esztétikai értékszerkezeti átalakulás-
nak, a korforduló változásfolyamatainak, követelményeinek 
nem lett kiszolgáltatottja, mert ebben a külső helyzetben 
gondolkodásmódjának konzervatív attitűdje állagvédő bel-
ső szerepre váltott. A korszakváltás átélőjeként, az egykori 
Arany-Kemény-Gyulai-féle irodalmi gondolkodásmód ha-
gyományrendszeréből származó értékelvűség lassú elhalá-
sa következtében még inkább erősödött odafordulása Arany 
János költészetéhez. 

A századvégen zajló, saját életidejére is kiható értékszer-
kezeti átalakulásról közvetetten Bartha József Két nemze-
dék magyar irodalma című könyvének bírálatában, a Protes-
táns Szemle lapjain szólt. így jellemzi a kiegyezéstől a szá-
zadfordulóig tartó korszak szépirodalmi szerzőinek menta-
litását és életérzését: 

„A régi eszmények elvesztették ihlető erejüket, a nemzeti létért való 
aggodalom megszűnt; az újabb költők vagy a régiek hagyományaiban ha-
ladnak tovább, de hangjuk üressé, szónoki harsogássá lesz, vagy általános 
emberi kérdések felé fordulnak és kellő tájékozódás nélkül a társadalmi ré-
tegek is osztályok megoldást váró feladatait feszegetik. Múlt és jelen, egy-
mástól idegenül és értetlenül elfordul, a múlt elhalt eszményeit az új kor 
nem tudja új, éltető ideálokkal pótolni, s az irodalom idegesen billeg ide, 
s tova, mint az irányát vesztett delejtű. [ . . . ] sok szál a múlt utolsó kiága-
zása, sok a jövőnek gyökere. Itt óvatosan és szigorúan mérlegelni kellene 
sok mindent: mit örökölt a kor? mit vetett el az örökségből? mi újat talált 
önmagában? [ . . . ]."45 

Az irodalomról való gondolkodás területén is egy nagy 
szemléleti változásnak lehetett kortanúja. Thienemann Ti-
vadar Irodalomtörténeti alapfogalmak (1930) című szellem-
történeti elvrendszer szerint összeállított kézikönyvét is for-
gatta, ismerte, de szempontjait nem használta. Thienemann 
műve már a másik pólust, a német szellemtörténetből ki-

4 5 Tolnai Vilmos: Bartha József: Két nemzedék magyar irodalma. Pro-
testáns Szemle 1927. 470. 
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ágazó új módszer magyar irodalomtudományi emancipáci-
óját jelezte. Tolnai a szellemtörténet légkörében nem, de a 
közvetlen tapasztalás józan áramlású közegében kitűnően, 
s biztonságban érezte magát. Műtörténeti szemlélete is erre 
a befogadói tapasztalatra épült. Ha irodalmi szabályokat ér-
vényesít, vagy ha esztétikai meggondolások alapján ítél, ak-
kor ezeket legtöbbször Arany és Madách műveinek ismere-
téből és Gyulai esztétikai fölfogásából szűri le. Ezen elvei, 
melyeket gyakrabban az oktatásban, s ritkábban írásaiban 
alkalmaz, inkább poétikaiak, mint elvont esztétikaiak.46 

Művészi érzékenységét mozgósítva esztétikai fogékony-
ságáról tesz tanúbizonyságot akkor, amikor a befogadó és 
a szöveg közötti kölcsönviszonyt pontosan érzékeli. Az iro-
dalmi műalkotás analitikus vizsgálatáról szólva definíciós 
kísérletet is tett: „[...] az irodalmi alkotás olyan egység, me-
lyet a műélvezet megsemmisítése nélkül alkotórészeire bon-
tani nem lehet."47 Tudott valami egészen fontosat az irodal-
mi műalkotásról. Tudósi magatartásáról, tárgyához való vi-
szonyáról ez a definíció sokat elmond. Esztétikai szemléle-
tének egy fontos kísérőeleme nyilvánult itt meg. Tárgyához 
való modalitása nem csupán e fogalmi meghatározási kísér-
let során mutatta befogadni, megérteni óhajtó gesztusának 
roppant arányait. Abban az esztétikai kontemplativ maga-
tartásban is megnyilvánult, amelynek lét és gondolási módo-
zataihoz, életformaszervező értékeinek fönntartásához az 
egyetlen-egyszeri, soha többé nem ismétlődő saját szemé-
lyiség belső derűje szolgáltatta a szükséges szellemi energi-
ákat.48 

4 6 Vö.: Horváth János: Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alap-
fogalmak. Deutsch-Ungarisches Heimatsblätter, 1930. 342-345.; Nagy Jó-
zsef: Új elmélet az irodalomelméletről. ItK 1930. 385-396.: Dénes Tibor 
Tolnai Vilmos esztétikája. It 1940.97-107. 

4 7 Tolnai V (1922): i. m. 146-147. 
4 8 Vö.: Birkás G. (1940): i.m. 11-13. 
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Tolnai Vilmos befogadói alapmagatartása szerint válasz-
tott akkor is, amikor Rodin következő szövegét — kivétele-
sen fontosnak tartván — lefordította: 

„Mi a művészet? Elmerülés a természetbe, magasabbrendű öröme a 
szellemnek, mely a természet titkaiba behatol. A legfenségesebb feladat 
az ész törekvése, hogy a világot megértse és megértesse. Az emberi lélek 
mosolya a házon, a bútoron, egyszóval a környező világon."49 

Ez az idézet kapu, amelyen át már a fordító személyisé-
géhez visz az út, hisz ő maga is ezt a művészetfölfogást kép-
viselte. 

Irodalomtörténettel és nyelvészettel foglalkozó szakér-
telmiségi volt Tolnai. Pontosan behatárolható területeken 
dolgozott. Miként a pozitivista örökséget fejlesztő történeti-
filológiai iskola neveltjei, a Lanson-tanítványok, valamint 
Scherer filológiai pozitivizmusának követői, munkáiban ó 
is adatszerű részletességre törekedett. Józan szigorúsággal 
készült módszeres munkák kerültek ki a keze alól. Póz és 
pátosz nélküli hangnemben írt. 

A századvégi scheren filológiai pozitivizmus Heinrich ál-
tal honosított és közvetített örökségével élt együtt, s ennek 
szellemében végezte kutatásait. Az irodalomtudomány elő-
készítő, alapvető fokának tekintette a filológiai munkát.50 

Saját irodalomtörténészi gyakorlatában, Horváth Jánostól 
eltérően, nem óhajtotta csak a történeti szemléletű, esztéti-
kai értékelést alkalmazó szintézisalkotás számára való sze-
repkörbe utalni a filológiát.51 Az irodalmi filológiát fontos-
nak érezte önmagában is, ebben fölfogása inkább Sziládyé-
hoz és Heinrichéhez volt hasonlatos. A pozitivizmus kor-
szakának végén célkitűzésével és kutatói tevékenységével 
Tolnai abba a tudományos feladatvégzésbe kapcsolódott be, 

4 9 Rodin szövegének Tolnai által fordított részét idézi: Dénes T. 
(1940): i. m. 106. 

5 0 Vö.: Tolnai V (1922): i. m. 7-11.; Előd G. (1937): i. m. 156-159. 
5 1 Vö.: Heinrich G. (1905): i. m. 165-172.; Horváth J. (1913): i. m. 201-

207. 
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amely a tudományszak századeleji helyzetéből adódott.52 

A filológiai módszerű irodalomtörténeti kutatás századvé-
gi szakszerűségének tradícióját örökítette át századunk első 
harmadára. Aranyról, Madáchról készült még nagyobb ta-
nulmányt írni, föléledt benne az általa felszínre hozott ada-
tok és részleteredmények összefoglalásának késői vágya, de 
életlehetőségei erre már nem nyitottak neki teret, s így az 
egybefoglalás kifejlete ezeken a területeken számára vég-
leg elmaradt. Pályaíve azért mégis töretlen, mert ami belső 
és külső utat alaptehetsége számára megnyitott, azt iroda-
lomtörténészként is mind bejárta. 

Tolnai Vilmos irodalomtörténeti kutatásra sarkalló ben-
ső indítéka szaktudományi jellegű. Ez célkitűzésében, mód-
szerében és magatartásában is kifejezésre jut: az iroda-
lomtudományi pozitivizmus századvégi filológiai örökségé-
nek közvetítője, a tárgyilagosság kívánalmának következe-
tes megvalósítója volt. Az irodalomtudomány előfeltételeit 
biztosító szövegkritika, a részletkutatás, a filológiai módsze-
rű irodalomtörténeti vizsgálódások alapozó mezőnyein, vá-
lasztott tudományszakának önálló becsét növelve a filológia 
szigorú kritériumainak megfelelő szempontok szerinti ku-
tatás szakmai céltudatosságával, szűk úton magasra jutott. 
Folyton-folyvást odaadást, munkálkodást igénylő, s erőfe-
szítések árán bőven termő tudományág volt az övé. Tudo-
mányágán belül irodalomtörténészként a filológiai megis-

5 2 A korszak irodalomszemléletéről és irodalomtörténészi szerepkö-
reiről: Heinrich Gusztáv: Elnöki megnyitó beszéd a Budapesti Philologiai 
Társaság közgyűlésén Egyetemes Philologiai Közlöny 1887.296-302.; Uő: 
(1905): i. m. 165-172.; Kerecsényi D. (1979): i. m. 211-220.; Németh G. B. 
(1977): i. m. 343-362.; Uő: (1972): i. m. 265-272.; Tolnai Vilmos tudomány-
történeti külső helyzetére vonatkozóan az 1928-ban százévesnek számí-
tó magyar irodalomtudomány önszemléleti anyaga ad eligazítást. Vö.: Pu-
kánszky Béla: A százéves magyar irodalomtudomány. Szeged 1928. (Szép-
halom Könyvtár 6. ); Császár Elemér A magyar irodalomtörténet százéves 
fejlődése. Budapesti Szemle 1928.210. köt. 610. 360-388.; Thienemann Ti-
vadar Irodalomtörténet. In: A magyar történetírás új útjai. Szerk. Hóman 
Bálint. Bp. 1931. 53-86. 
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mérési mód volt számára a keret, a „paradigma", amelyből 
kiindult.53 

Nemcsak láncszeme ő az e területen végzett kutatások 
folytonosságának, hanem újramegnyilatkozása is a XIX. 
századi elődeinél kialakult filológiai módszerű irodalomtör-
ténészi tradíciónak. Irodalomtörténészi életműve, szaktu-
dományi magatartása a részletkutatás iránt kevésbé fogé-
kony kései utókor számára a szakszerű tudományművelés 
folytonosságának fönntartására, a nyelv- és irodalomtudo-
mány kölcsönviszonyát alapul vevő, a két tudományág lehe-
tőségeit egyesíteni óhajtó irodalomtörténeti kutatás és a fi-
lológiai irány továbbvitelére biztató diszkrét üzenet egy elő-
ző korszakból. 

5 3 Irodalomtörténészi és nyelvtudósi művét a kortársi szemlélet olda-
láról bemutató emlékbeszédek, nekrológok, cikkek és a pálya teljes ívén 
kibontakozó munkásságot érzekeltető és rögzító bibliográfia vonatkozá-
sában vö.: A magyar irodalomtörténet biblioyáfiája 7. Szerk. Vargha Kál-
mán és V. Windisch Éva. Személyi rész II. L-Zs. (Összeáll.) Botka Ferenc-
Vargha Kálmán. Bp. 1989.597-598. 


