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Takáts József: Módszertani berek, 
írások az irodalomtörténet-írásról 

Roger Chartier-nek egy, a saját munkásságát is értékelő meglátása szerint vannak 
történészek, akik „teljes szakmai karrierük alatt egy téma elkötelezettjei marad-
nak" és összefüggő tematikájú, terjedelmes köteteket publikálnak, mások meg „na-
gyobb tematikus és kronologikus mobilitást őriznek meg" és többé vagy kevésbé 
összefüggő tanulmányokból építik fel tudományos munkásságukat. Ebben a Ko-
rall 2006 májusi számában közölt interjúban, melyből a fenti idézetek is származ-
nak, Chartier részrehajló módon azt is elismerte, hogy ő maga ez utóbbi tudomá-
nyos vérmérsékletet preferálja. Takáts József irodalomtudósi habitusáról bátran 
állíthatjuk, hogy szintén ebbe a második kategóriába tartozik. Jelen (első) kötete 
is — mely rendhagyó módon kerülhet a magyar irodalomtörténet-írás „berkeibe" 
— ilyenfajta eltérő problémafelvetésű és intenciójú szövegekből összeálló egész. 

A könyv két okból kifolyólag is rendhagyó. Egyrészt, mert olyan könyvsoro-
zatba tartozik, melyet Magyarországon nem terjesztenek. A jyväskyläi egyetemen 
2006 novemberében megvédett doktori disszertáció ez a munka. N e m annak kö-
tetté szerkesztett változata, hanem a disszertáció maga, hiszen e finnországi egye-
temi kiadó Jyväskylä Studies in Humanities című sorozatában minden, az egyetemen 
megvédésre kerülő disszertáció megjelenik, s ezzel a megvédendő tudományos 
értekezés könyv alakban válik a védés segédeszközévé. Másrészt, mert a könyv ne-
hezen hozzáférhető volta ellenére is a magyar irodalomtudományos szakma szá-
mára ismerős szövegeket tartalmaz. Takáts Józsefkilenc, 1999 és 2003 között meg-
jelent tanulmányát szerkesztette egybe Módszertani berek cím alatt oly módon, 
hogy az irodalomtörténészi gyakorlatának és meggyőződéseinek kifejtését tartal-
mazó bevezetőn és záró tanulmányon kívül négy „elméleti dilemmát" körüljáró 
írás (Antropológiai látásmód és irodalomtörténet-írás; Társasnyelvészet és irodalomtörté-
net-írás; A kultuszkutatás és az új elméletek; Az irodalomtörténet-írás retorikus elemzése), 
majd négy esettanulmány (Arany János szokásjogi gondolkodása; A turizmus retorikus 
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azonosítása; Gyulai, emlékbeszéd, kanonizáció; A historizmus kontextusta) alkotja a kö-
tetet. A magyar olvasóközönség előtt mindössze azok a másfél oldalas módszertani 
kommentárnak nevezett egységek ismeretlenek, amelyek a négy esettanulmány 
közül hármat vezetnek be. Ezek a szövegek hivatottak arra, hogy a meglehetősen 
lazán összefüggő írásokat kötetté szerkesszék. 

S ha már az ismerősségnél tartunk, ismerős lehet a cím is, illetve inkább a cím-
be foglalt metafora, a berek. Amikor 1995-ben Szilágyi Márton Kritikai berek címmel 
megjelentette a kortárs magyar irodalomról szóló tanulmányait, a kötet fülszöve-
gében is szerepelt a címbeli utalás feloldása: Toldy Ferenc 1874-es Kritikai berkére 
tett utalás. Toldy példája pedig az 1813-mas Kazinczynak Poetai Berke lehetett, 
melyaGöttingai Ligetkör (Gött ingerHain, 1772—1775) nevéből inspirálódhatott. 
A Takáts József címválasztását már lehetetlen ezek nélkül a párhuzamok nélkül 
olvasni, annál is inkább, mivel - bár a Toldy- és Kazinczy-féle cím átvételéből itt 
már csak a metaforikus terminus marad meg — Szilágyinál és Takátsnál is meg-
szűnik a szerzői név és a berek közötti birtokviszony. A Módszertani berek esetében 
ennek a viszonynak a megszűnte igencsak jelentős. Bár Takáts mindvégig saját 
„meggyőződéseiről", „gyakorlatáról" beszél, az elméleti dilemmák és illusztrációk 
közötti laza összefüggés miat t olyan „irodalomtörténeti módszertani javaslat-
csomagot" bocsát itt vitára, melynek beteljesítése nem ebben a kötetben általa, 
hanem egy tudományos közösség tagjai által az elkövetkező években fog meg-
történni. Ez a módszertani berek „egy főként XIX . századi magyar irodalommal 
foglalkozó történész gyakorlatának kérdéseiből" áll össze, de nem a Takáts Józse-
fé, hanem azoké, akik hasonló típusú szövegekkel dolgoznak: ez az a szűkebb szak-
mai nyilvánosság, melyet az írások megcéloznak, a tágabb pedig az irodalomtör-
ténetet művelő kutatók mindannyian. 

S ha már berekben j á runk , lássuk kissé az erdőt meg a fákat, vagy még inkább 
a cserjét. Milyen módszertani gyakorlat és hivatkozási tartomány rakható össze 
Takáts könyvéből? Éppen az írások ismertsége miatt én itt megelégszem azzal, 
hogy néhány, a saját magam számára jelentős aspektusra felhívjam a figyelmet. 
Először is nem árt idézni azt a mondatot, mely a tanulmányok intencióinak meg-
értésében a leginkább segítségünkre lehet: „Egy értelmezés érdekessége vagy ha-
tékonysága nem feltétlenül függ attól a módszertani vagy meggyőződésbeli állás-
ponttól, amely működik benne." (28-29.) Innen nézve tehát a hangsúly az elméleti 
dilemmákról az esettanulmányokra helyeződik át, s a kötet teljes kérdésfelvetése 
az irodalomtörténészi m u n k a valamiféle szükséges, de nem elégséges feltételévé 
alakul. Az alcím főcím viszonya olyan problémarendszerre utal, melyet a könyv 
nyitóírása (Bevezetés két kitérővel, az ItK 2003/6-os számában megjelent Az iroda-
lomtörténet-írással kapcsolatos meggyőződéseimről című tanulmány kissé átdolgozott 
változata) Roland Barthes egyik tanulmányára hivatkozva tesz szóvá: irodalom-
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történet-írás, irodalomtudomány, irodalomelmélet, irodalomkritika, módszertan 
közötti viszonyéra. Takátsot itt e négyből az első meg az utolsó érdekli k i tünte-
tetten (kritikáról szóló írásait nem iktatta be a kötetkompozícióba, bár a kritikára 
minduntalan történnek utalások), s ezekre vonatkoztatva fogalmazza meg a kul-
túrakutatás kötelékébe való tartozás igényét is. 

Hogy a kötet egy másik tanulmányának megállapítását parafrazeáljam, Takáts 
egy nagy cezúra mentén rendezi el az irodalomról szóló értelmezéseket: az irodal-
mat társas viselkedésként felfogó, irodalom és társadalom interakcióira figyelő 
irányzatokról, illetve az irodalom eltéréselméletében hívőkről beszél. A tanulmá-
nyok azzal kísérleteznek, hogy minél szélesebb spektrumban tekintsék át az első 
típusú irányzatok elméleti dilemmáit. Ami viszont a hiányosság érzetét keltheti, 
az az, hogy abbéli elfoglaltságában, hogy saját módszertanához használható episz-
temológiai keretet teremtsen, Takáts sokkal inkább elméleti hozadékú szövege-
ket elemez (a történeti antropológia, a társadalom- és eszmetörténet, a geertzi kul-
turális antropológia, a kritikai kultúrakutatás, a new historicism alapítószövegeit), 
s igen kevéssé néz utána olyan — akár nemzetközi — kutatásoknak, amelyek a saját-
jához hasonló episztemológiával dolgoznak. Meggyőződésem szerint a módszer-
tani alapítószövegek elemzésénél nagyobb tanulsággal lennének elemezhetőek 
az adott irányzatok hatása alatt született kutatások. A kötet nagy hiányosságának 
érzem, hogy nem számol az olvasás- és íráskutatás eredményeivel, holott ez a ku-
tatási irányzat Magyarországon is talált már művelőkre (ha nem is vált olyan di-
vatos irányzattá, mint a kultuszkutatás), s amellett, hogy a kortárs nemzetközi kul-
túrakutatás egyik vezető irányzata, igencsak izgalmasan vetette fel az irodalom 
társas voltának kérdéskörét. Külön érdekes probléma, hogy milyen helyet foglal 
el az eszmetörténet a könyvben említett irányzatok között. Hiszen Takáts József 
több ízben is eszmetörténésznek nevezte magát. Külön résztanulmány nem vonat-
kozik az irányzat és irodalomtörténet-írás viszonyára, viszont az eszmetörténet 
egyik nagy elméleti dilemmájának — az irodalmi szövegek történeti forrásként 
való felhasználásának kérdésköre — nyomai vannak. „Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy reflektálatlanul kettéosszuk e szöveghalmaz műveit, s csupán az egyik, ki-
sebbik részt olvassuk irodalomként, a másik, nagyobbik részt pedig a művelődés-
vagy az eszmetörténet hatáskörébe utaljuk." - írja A historizmus kontextusa című 
tanulmányában. Ennek a problematikának is szívesen olvastam volna bővebb ki-
fejtését. 

Takáts beszédmódjának sajátossága, hogy élesen húzza meg a határt saját meg-
győződése, illetve az idézett szerzők álláspontja között. Azzal azonban, hogy itt 
a megcélzott szakmai közösség előtt már ismerős szövegekről van szó, a kötet po -
lemikus hatása valószínűleg nem fog újra bekövetkezni. Inkább visszautalni ké-
pes azokra a polémiákra, melyeknek az elmúlt tizenegynéhány évben Takáts a 
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szereplője volt. Gondoljunk csak az 1996-os kritika-vitára (melynek anyaga ajelen-
kor az évi számaiban jelent meg, illetve a filológia-vitára, mely az ItK 2003-as 
számában olvasható. En valahogy úgy látom, hogy a megfelelő léptékigazítással 
ezeknek a tanulmányoknak olyan hatásuk lehet(ett) a magyar irodalomtörténet-
írásra, mint Noiriel 1996-os A történetírás „válsága" című kötetének a francia tör-
ténész szakmára. E hatás egyébként a magyar olvasó számára sem ismeretlen, hi-
szen a kötet 2001-ben megjelent magyar fordításának előszavában Noiriel maga 
is kitért rá. És ennek az okát jórészt abban látom, hogy a szándékokban és a beszéd-
módban is hasonló habitusszerkezet mutatható ki a két szerző között. Mindketten 
osztoznak abban a meggyőződésben, hogy a szakmai nyilvánosság működésének 
korrektségét fenn kell tartani, hogy az eltérő kutatási programoknak egymás felé 
kommunikálhatóaknak kell lenniük, hogy közös projektek elgondolása minden 
szakmai közösség elsődleges feladata, s hogy egy szakma gyakorlóinak meg kell 
tanulniuk beszélni a savoir-faire-rő\ is. S hogy végül Takátshoz is úgy közeledjünk, 
ahogyan ő javasolta tenni a történeti ágensekhez, vagyis az általuk gyakorolt te-
vékenységi formák teljes spektrumának kontextusain keresztül, a kötetből az is 
látható, hogy az a habitus, amely a pécsi „Európa kulturális fővárosa"-projekt szer-
vezőjévé tette Takáts Józsefet, az irodalomtörténet-írásról szóló szövegeiben is 
visszaköszön. És nemcsak a szóhasználatban (gondoljunk a már idézett „irodalom-
történeti módszertani javaslatcsomag" kifejezésre), hanem abban a folyamatosan 
jelentkező igényében, hogy új munkatelepeket nyisson meg az irodalomtörténeti 
kutatás előtt, illetve, hogy saját álláspontját mindig más álláspontokhoz való vi-
szonyában, azoktóljól elkülönítetten tűntesse fel. Számomra kérdés marad, hogy 
az általa levont elméleti következtetések beépíthetőek-e más kutatási gyakorla-
tokba. Hiszen e kötet éppen abban lehet programadó, hogy egy, az említett mód-
szertani megfontolásokat implikáló kutatásnak minden forrás- és szövegtípus 
esetében újra kell gondolnia saját előfeltevéseit. 

(University o/Jyväskylä,Jyväskylä, 2006. Jyväskylä Studies in Humanities, 65.,) 
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