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Irodalomtörténet
írás aNyugatban
A magyar irodalomba az újat, a modernet hozó, azzal szinte egyet
jelentő Nyugat folyóirat meglepően sokszor említi a megelőző ko
rok magyar irodalmát. Az említések, utalások, egy meglévőnek te
kintett irodalomtörténeti konszenzusra való hivatkozások mennyi
sége valóban nagy, a komoly irodalomtörténeti tanulmányoké. cik
keké már jóval kevesebb a Nyugat első éveiben, az 1905 és 1914
közé eső időszakban. Önálló irodalomtörténetek létrehozása, a tel
jes magyar irodalom vagy egy-egy korszak feldolgozása a nyuga
tosok részéről még sok évig várat magára. Ugyanakkor foglalkoz
tatja őket az irodalomtörténet, az irodalomról folyó párbeszéd ter
mészetes részének tekintik.'
Az irodalomtörténet-írás elvi, módszertani kérdései, célja, tárgya, a
hagyomány továbbgörgetése vagy megújítása sokszor felmerül az in
duló Nyugat lapjain. Feldereng az új irodalom "érdeke" felé mozdu
ló/mozdítandó kánon, A Nyugat magyar irodalmi hagyományképé
nek feltárásához hozzátartozik, hogy milyen irodalomtörténeti felfogá
sokrói ad hírt, hogyan reagál rájuk, és ezekből kiolvashatóan, milven
szerepet tulajdonít magának az irodalomtörténet-írásnak.

Általában kritikák, portrék és az oktatás szolgálnak ürügyül,
kiindulópontul az irodalomtörténet fölötti töprengésre a Nyugat
első éveiben. Minden szerző egy magyar irodalomtörténeti szinté
zist sürget, még ha a szintézist - szempontrendszerét és módsze
rét tekintve - nem feltétlenül egyformán képzelik is el. A poziti
vista anyagfeltárásra építve "választott szempont alapján szinté
zist nyújtani irodalmunk történetéről',2 - nem új törekvés ez már
a 'Iü-es években, Beöthy vagy Riedl magyar irodalmi összefogla
lása vagy a csak egyes korszakokat feldolgozó szintéziskísérietek
(például Horváth Cyrill, Bodnár Zsigmond) után. 1910-ben az Iro
dalomtörténeti Társasáp is "elhatározta a magyar iroda
lomtörténet megírását".' Horváth János is 1905-ban írta meg a
magyar irodalom történetét összegző tanulmányát lrodalmun): ,h
lődésének fő mozzanatai címmel.-1 Többé-kevésbé általános a Nyu
gatban az a nézet, hogy Toldy és Gyulai irodalomtörténeti mun
kássága óta nem született olyan fontos munka, ami alapvetőert

újat mondana a magyar irodalomról, vagyelhelyezné az iroda
lomtörténetben az Arany után keletkezett műveket.

Ez nem jelenti azt, hogy ne tartanák figyelemre (vagy leg
alábbis említésre) méltónak néhánv irodalomtörténész munkássá
gát. Általános tisztelet övezi - ~ főként az egyetemi katedrán
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nagy hatásu - Riedl Frigyest, akit a nyugatosok jó része éveken
át hallgatott. Figyelemmel kísérik tevékenységét, akár iroda
lomtörténeti felfedezéséről esik szó," akár könyve jelenik meg."
sőt Ignotus külön cikket szentel annak, hogy Riedl az egyetemen
előadás-sorozatot fog tartani az 1867 és 1900 közötti magyar iro
dalomról? Kuncz Aladár megrajzolja Riedl "egyetemi" portréját;7
kiemeli Riedl egységes világirodalmi szemléletét, és portréjából az
is kiviláglik, hogy Riedl a katedrán sokkal nagyobb hatást ért el,
mint könyveivel. Riedlben a művelt, a kortárs irodalom iránt is
érdeklődő tanárt, kritikust, esszéistát tisztelik. Kevésbé méltatják
művelődéstőrténeti alapu, "az eszmék (...) geográfiáját?" felmuta
tó irodalomtörténetét. Hatvany bírálja Riedl egy német kiadó A
kelet-európai irodalmak című sorozatába felkérésre írt magyar iroda
lomtörténeti összefoglalásét.l'' Bírálat elsősorban a sorozat szer
kesztőjét éri, aki éppen a nemzeti irodalmak egyediségére nem kí
váncsi, éppen arra, ami specifikálná azokat a külföldi olvasók
szemében. Ezzel együtt Hatvany a Gyulai és Taine hatása alatt írt
történeti részt - néhány kényszeredett hasonlat ellenére - "biz
tos ízléssel" megírt munkának tartja. Komolyan Riedl szemére ve
ti viszont, hogy nem, illetve rosszul tájékozódik a kortárs iroda
lomban. De az az elméleti probléma nála sem merül fel, hogy le
het-e valamire történetileg kérdezni vagy nem, s mi a történeti
kérdezés kritériuma. Ez majd csak később Gordius Lászlónál jele
nik meg, aki Pintér Jenő irodalomtörténeti munkáiról szólva jegy
zi meg, hogy az újabb irodalom esetében különösen nehéz hely
zetben van az, aki "az irodalmi élet leírását az irodalom törté
netének tudományává akarja avatni".ll

Beöthy Zsolt is az irodalomtörténet-írás pozitív, de nem iskola
teremtő alakjaként áll előttünk a Nyugatban. Laczkó Géza dagá
lyos cikkben köszönti'f - talán hatvanadik születésnapja alkal
mából. Itt, ahogyan Beöthy "a lelket", a "magyar szépet"n kutat
ta a magyar irodalomban, úgy Laczkó - fordított karakterológia
val - Beöthy személyiségéhez, alkatához rendel hozzá iroda
lomtörténeti korszakokat. Az a szemlélet, amely itt csak a "gon
dos" és "értő" jelzőket kapja, s amelyet az egyetemi katedráról és
"kézikönyvein" keresztül Beöthy áradott az irodalmat tanítóknak
és tanulóknak, csak évekkel később és akkori konzervatív iroda
lompolitikai működésével együtt lesz szarnos vita és bírálat tár
gya aNyugatban.

Nekrológ jelenik meg a "tudós,,14 Katona Lajosról.i'' S meleg
hangon emlékezik meg róla Schöpflin is. lb A két írás azt tanúsítja,
hogy Katona tudósként és tanárként egyaránt nagy hatással volt
a tudományra fogékony egyetemi hallgatóságra. A tárgy történe
ten - mint az összehasonlító irodalomtudomány részén - ala
puló szintézisének "csodálatos tiszta rendjében minden adat úgy
helyezkedett el, hogy világosságot nyert és adott" - írja tanítvá
nya, Laczkó Géza. Módszerének töredékben maradt eredménye a
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Nyugatban is bírált, Szinnyeivel közösen írt német nyelvű iroda
lomtörténet, amely jóval Katona halála után jelent meg. "A könyv
nek két első fejezete kitűnő s ezeket még Katona Lajos írta. A ma
gyar középkornak minden világirodalmi kapcsolatával együtt
ilyen rövid és híven megrajzolt képét még eddig nem olvastuk."
(Reneszánsz-értékelését Kuncz nem tartja ennyire síkerültnek.j'f

A Nyugat szerint Riedl, Beöthy vagy Katona munkássága 
egy teljes magyar irodalomtörténeti összefoglalás szempontjából
nézve - arra hivatott, hogy valamilyen módon integrálódjon egy
majdan megszülető szintézisbe.

Különböző műfajú, jellegű szintézisekről esik szó aNyugatban:
egy tudományos nézetrendszer mentén felépített, egységes iroda
lomtörténetről,amely a legmagasabb tudományos igényeket is ki
elégíti; egy, a szélesebb olvasóréteghez szóló irodalomtörténetről;

és az iskolai tankönyvekről.

A leginkább egyértelmű, legegységesebb állítás a Nyugatban az
irodalomtörténet céljáról alakul ki: hozzá kell segítenie a kortárs ol
vasókat a modem magyar irodalom értéséhez, élvezetéhez. "Az
irodalomtörténetnek az a fontos feladata is volna, hogy a múlt
fejlődésének feltárásával előkészítse és megkönnyítse a jelen meg
értését, hogya múlt irodalmának ismerete révén belevezesse az
olvasókat a jelen irodalmába,,18 - írja Schöpflin. Ebből adódik az
- a Nyugatban általános - felismerés, hogy minden korszaknak
meg kell írni a maga irodalomtörténetét. Schöpflin tehát, néhány
más írásának tanúsága szerint is - de ugyanígy Babits vagy
Kuncz Aladár - a kortárs befogadó tevékenységet orientáló sze
repet tulajdonít az irodalomtörténetnek. A jelen irodalmának
(amelyen Schöpflin a '"modem" irodalmat, a Nyugat irodalmát
érti) teljes képéhez hozzátartozik az irodalmi múltnak azon része,
amely elvezet a jelenhez, pontosabban: az irodalmi múltnak csak
is azon része tartozik hozzá. Egyik kor sem érthető a másik nél
kül. Ez a gondolat összecseng a mai elméletek többségének állás
pontjával, melyek éppen az ilyen és ehhez hasonló kört tekintik
leginkább jellemzőnek a kánon alakulására: a mindenkori jelen
irodalmát meghatározza a hagyomány, ugyanakkor a jelen irodal
mának jellegétől, bizonyos vonásaitól függ, hogy mi az, ami eb
ből a hagyományból számára releváns, kanonizálható lesz. 19

Az idézett nyugatos szerzők az irodalomtörténet és az oktatás
feladatának tartják a magyar irodalom folytonosságának, hagyo
mányba ágyazottságának bemutatását a befogadói oldal számára.
Míg mások a befogadó szempontjait tartják szem előtt, Hatvany
kitüntetett szerepet szán az olyan befogadónak, aki maga is alko
tó: Szimat és ízlés című írásában, mely meglehetősen korán, 1908
májusában jelent meg, szembeállítja a hagyomány historikus
szemléletét, a "jó ízlés" diktálta ápolását a "művészi érzék és a
szimat" múltfelfogásával.f" Mindkettőnek van létjogosultsága,
csak más és más a szerepük. Az előbbi az egész múlttal foglalko-
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zik, s ez rendjén is van, ha esztétikai élvezetről vagy tudományos
érdeklődésről van szó. Ez a hagvománvápolas ugyanakkor füg
getlen az élő müvészettöl, nemcsak hogy nem termékenyíti meg,
de még akadályokat is gördít elé. A "szimat" a múlttal önkénye
sen bánik, "csak azt kéri belőle. amire szüksége van". Nem eszté
tikai ítéleteket fogalmaz meg, hanem "erjesztő anyagot" keres a
maga számára, minden kor más anvagot. Hatvany ebben az írá
sában - bár nem zárja ki, hogy a kortárs irodalom erőt meríthet
a magyar irodalomból, mégis - úgy veli. hogy mivel "Arany
után nincs tovább", érdemleges hatást csak az európai levegőben

"szimatolhat". Hatvany nem utasítja el a "jó ízlést", de hangsü
lyozza: ne ezt várják el a kortárs irodalomtól. ne kérjék számon a
kortárs művészeten a múlt művészi eredményeit.

A Nyugat egyes szerzői más és más feltételt tartanak a legfon
tosabbnak egy szintézis létrejöttéhez. Mikor 1913-ban megjelenik
Pintér Jenő irodalomtörténetének legujabb kötete - Bessenyei
Gljör,(l/ {cl/ép[;st'tő/ Kazinczu Ferenc ila/á/ái'( -, Kuncz Aladár lelke
s~n Üd~özli a Nyugatban." A "nagy tudornánvos apparátussal"
készült munkát Toldy óta az első komoly lépésnek tartja iroda
lomtörténet-Irásunkban. Pintér kötetei megfelelnek a - ha nem is
teljes - összegzés kívánalmainak: "egységes és teljes világításban
mutatják be irodalmunk egyik legérdekesebb korszakát". Gordius
László Pintémek egy másik könyvéről szóló bírálatában megemlí
ti irodalomtörténetének első kötetét. amelynek értéke, hogya gaz
dag, "talán teljes anyag" összegyüjtése mellett meglátta "az iroda
lom eseményei mögött a kollektív, esetleg általános emberi
tényt".22 Mások, Babits, Ignotus vagy SchöpfÚn nem írnak Pintér
irodalomtörténetérőla Nyugatban - Kuncznak a könyvet mélta
tó írásából sem az derül ki, hogy ez lenne az az irodalomtörténet,
amire vártak.

A korábbi kritikák egyik általánosan megfogalmazott kifogása.
hogy sem az irodalomtörténeti munkák. sem az irodalomtörténet
iskolai oktatása nem teszi világossá a maga feladatát. 21 Az iroda
lomtörténet művelőinek egy része nem tudja azt sem, kihez is
akar voltaképpen szólni: a nagyközönséghez vagy egy szűkebb

szakmai csoporthoz. Kulönösen a sz.övegkiadások kapcsán merül
fel ez a probléma. A korszak szép számmal hoz létre különféle
szövegkiadásokat ismert és ismeretlen, jó és rossz régi magyar
szerzőtől egyaránt. Nemcsak Toldy romantikus álma élt tovább,
hogy valamiféle kincsestárban össze kellene gyüjteni a magyar
irodalmat, hanem tekintélyes volt az az iskola is, amely az iroda
lomtörténetet a filológia felől közelítette meg. Nem feltétlenül egy
későbbi, a szövegkiadások alapján létrehozható szintézisre töreke
dett ennek az iskolának minden tagja, de sokan úgy gondolták,
hogy nagyobb összefüggések feltárásának alapjrit vetik meg a filo
lógiai kutatások, Ez utóbbival ért egyet a Nyugatban Schöpflin i~:

hasznosak a szövegkiadások, de önmagukban értéktelenek.-~
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Schöpflin színvonalas összehasonlító filológiát vár, amelynek
alapján megírható az új generációkhoz, illetve generációkról szóló
összegzés. Valami olyasmit remél, amit Gyulai végzett el Toldy
gyűjtőmunkájának felhasználásával. A feldolgozás alapja persze
nemcsak az anyag összegyűjtése, hanem válogatása lenne. Ez
utóbbit általánosan hiányolják a Nyugatban, és bár a szövegkia
dásokat, illetve azok létjogosultságát egymástól eltérően ítélik
meg, abban egyetértenek, hogy az anyag válogatására, feldolgozá
sára és esztétikai értékelésére van szükség. Ez egyrészt szolgálhat
tudományos célokat, másrészt a befogadót segíti: orientálja, fej
leszti stílusérzékét - a kapott esztétikai élmények hozzájárulnak
a kortárs irodalom jobb megértéséhez.

A korabeli szövegkiadások koncepciója ellen felmerülő alapve
tő kifogás a Nyugatban. hogyaszelekcióban nem az alkotások
esztétikai minősége vagy az irodalomtörténetben betöltött szerepe
válik fontossá, hanem puszta meglétük és számbavételük. A sző

vegkiadások ellen szóló, jól megokolt érvelés hátterében van egy
sajátos gesztus is a Nyugat részéről: eleve elutasítóan közelednek
bármely régi magyar irodalmi szöveg felfedezéséhez. hiányzik be
lőlük a filológiai újdonságok elfogadásának, esetleges integrálásá
nak a szándéka.

Másik fontos kérdés, hogy ki jogosult irodalomtörténetet írni.
Schöpflin már idézett írásában - Magyar irodalomtörténet-irók 
az irodalomtörténetet művelőktől tulajdonképpen azt várja, hogy
- Hatvany kifejezésével élve - "szimattal" és "jó ízléssel" egya
ránt rendelkezzenek. Szerinte ugyanis csak az "alkotásra képes
író" tud irodalomtörténetet írni. Ugyanezt vallja a kritika terén is.
"A legjobb kritikusok mindig az írók, mert nekik az irodalom az
életük legfontosabb ügye, s e szerint le§finomabbra fejlődik az
ösztönük irodalmi dolgok megítélésére." 5 S mivel a kritikát, a
kortárs közvélemény meglétét (igaz, az irodalomtörténettel szemben
ez nem feltétlenül kell, hogy írásos formát öltsön) az iroda
lomtörténet-írás előfeltételének tekinti, elmondhatjuk. hogy Schöpflin
az irodalmat csakis az írókra bízza - akik nem művelik az irodal
mat, azoknak csak a passzív befogadó szerepét szánja.

A szintézis hiánya mellett másik sokszor emlegetett kifogás a
Beöthy, Riedl, Péterfy utáni generáció ellen a világirodalomban
való tájékozatlanság. Ez a nemzedék "mind jobban begubózódik
a magyar glóbusba"?b Ez a nem csak ebben a formában megfo
galmazott kifogás általában kevésbé a tájékozatlanságra céloz,
mint inkább az irodalom nemzeti jellegét céltudatosan előtérbe

toló irányzatot bírálja. A Nyugatban Szabó Dezső volt a legkímé
letlenebb ellensége ennek a nemzeti központú, a magyar irodal
mat pusztán magyar voltáért mások fölé helyező, mindenben a
"nemzeti szellemet" kereső irodalomtörténeti gyakorlatnak, a szét
nem választott "nemzeti és esztétikai lelkesedésnek".27

Önálló "nyugatos" irodalomtörténet a korszakban ugyan nem
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születik, de az irodalomtörténet-írásról, a szövegkiadások egy-egy
darabjáról szóló kritikák és az oktatás visszásságainak felemlege
tése során kirajzolódnak a nemzeti klasszicizmus szemléletével
szembenálló irodalomtörténeti koncepciók, körvonalazódik az iro
dalomtörténetet írók és oktatók feladata.
Szabó Dezső az irodalomtörténeti hagyomány öncélú továbbgörge
tésével szemben a hagyomány mibenlétének elméleti megközelíté
sére tesz kísérletet. Ez - mint látni fogjuk - egy további kérdést
von maga után: honnan (melyik korszaktól vagyalkotótól) kezdhet
jük számítani a magyar irodalomtörténet kezdetét. Szabó elvi szem
pontjairól a magyar irodalom "rostálására" - más elméleti kérdé
sek mellett - Az irodalom mint társadalmi junkció című tanul
mányában olvashatunk.é''

Szabó nevetségesnek tartja - és nemegyszer gúnyolja - az
irodalom kizárólagosan nemzeti szempontú megközelítését. "Mi
lyen különös volna, ha egy zoológus a tyúk-fajok tanul
mányozásánál azzal töltené az időt, hogy kimutatná mindeniknél,
akár kokinkínai, akár orpington, milyen »mélyen tyúk«!,,29 A vi
lágirodalommal való vélt és valós párhuzamok fellelése esetén,
természetesen, mindig a magyar irodalom javára billen a mérleg.
A világirodaimat is csak a magyar vonatkozások szempontjából
tartják érdekesnek - állítja Szabó egy szarkasztikus kritikájá
ban?O

Kuncz Aladár - Szabó Dezsővel ellentétben - nem kérdőjele

zi meg a magyar irodalom korai korszakait is felölelő iroda
lomtörténeti kutatás szükségességét. Katona Lajos és Szinnyei
külföldiek számára írt német nyelvű magyar irodalomtörténetéről

szóló bírálatában felsejlik egy irodalomtörténeti koncepció." Elő
ször is - ez az igény máshol is megfogalmazódott - tudni kell,
kikből állhat a potenciális olvasók köre. Adott esetben külföldi olva
sókról lévén szó, a szerző legfőbb feladata, hogy "keresse irodal
munknak azt a fő karakterisztikumát, amely speciálissá teszi min
den más irodalmak között". Kuncz két ilyen központi tulajdonsá
gát véli megtalálni a magyar irodalomnak: "tökéletlensége, torzó
volta" és a népköltészettel való szoros kapcsolata. Ez a tökéletlen
ség természetesen a világirodalommai való összehasonlításban
nyilvánul meg. Kuncz elképzelése a magyar irodalom történetét
meghatározó jellegéről rokon mesterének, Riedl Frigyesnek a kon
cepciójával: a magyar irodalmat az európai művelődéstörténetré
szeként szemlélik, az európai "közös szellemi éghajlatban".32 A
kívülről ért hatások, illetve azok hiányának tükrében ismertetik
(ismertetnék) a magyar irodalmat. Hatvany Lajos, németek szá
mára írt - a Katonáékénál jóval rövidebb - magyar iroda
lomtörténeti áttekintésében33 hasonló gondolkodásmódot követhe
tünk nyomon. A Gyulai-tanítvány Hatvany itt úgy írja le a ma
gyar irodalom sajátszerűségeit, mint amelyek koronként az euró
pai irodalom hatására megindult mozgalmakon belül keletkeztek.
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A német olvasó számára azonban nemcsak azt akarja bemutatni,
ami "közös" az európai irodalommal, hanem azt, amiben tetten
érhető az európai áramlatok egyénivé válása. Az "egyénit" Hat
vany csak a nyelvújítás korától kezdve látja a magyar iroda
lomban, a korábbi irodalom ebből a szempontból tehát érdekte
len. (Hangsúlyoznunk kell, persze, hogy Hatvany itt egy magya
rul nem értő közösség igényeit célozta meg.) Nem jelenti ez a 19.
század előtti magyar irodalom teljes elvetését, de a Széchenyi fel
lépését megelőző magyar irodalomban nem találja azokat az ele
meket, amelyek hozzátennének valamit az európai irodalornhoz?4

Általánosan elfogadott a Nyugatban az a pozitivizmus utáni
gondolat, hogy az irodalomtörténet nem egyszer s mindenkorra
lezárt történet (még ha időnként "örök értékekről" beszélnek is).
Ezzel függnek össze az ízlésváltozásról, az ízlésnevelésről, illet
ve ezeknek az irodalomtörténet-felfogást befolyásoló erejéről

kifejtett gondolatok a Nyugatban. Szorosan ide kapcsolódnak az
iskolai oktatásról - mint kánonfenntartó tevékenységről- tett
észrevételek.

Kuncz Aladár egy pedagógiai tárgyú könyvet recenzálva így
fogalmaz: "minden kornak megvannak a maga szempontjai az
irodalom nagyjaival szemben, kik viszont a maguk titokzatos
összetettségükben (oo.) támpontul tudnak szo~álni minden kor
eszméihez, kereséséhez és előrehaladásához"? A mindenkori új
irodalomtörténet kialakulása nem csak az irodalomtudomány
mércéi szerint történik - befolyásolja az ízlés változása is: We
szely Ödön könyvét recenzálva Kuncz a szerzővel együtt a peda
gógia egyik legfőbb feladatának a kultúra "produktumainak
számbavételét" tartja, újra és újra, mert a kultúra tartalma koron
ként változik (ebben a cikkben Kuncz a kultúrát és az irodalmat
szinonim fogalmakként kezeli). A pedagógusnak elsősorban tanít
ványai ízlésének nevelésével kell foglalkoznia: jó műveket kell 01
vastatnia. Ebben a rövid recenzióban Kuncz persze nem teszi fel
a kérdést, hogy milyen kritérium alapján tartja az egyik művet íz
lésnevelésre alkalmasnak, egy másikat pedig nem. Esztétikai él
ményekből, nem pedig öncélú adatokból építkező irodalom
oktatást képzel az iskolákban.

Schöpflin, ahogy az irodalomtörténet-írást a kortárs irodalom
befogadói szempontjainak rendeli alá, úgy az iskolai iroda
lomoktatásban is ezt tartja a legfontosabb feladatnak. Nem a mo
dem művek olvastatását várja el az iskolától, sőt, ettől óva int,
hanem az olvasni tanítást - jó művek mély ismeretének segítsé
gével.:16 Hogy vannak "jó" és "rossz" művek, erről - éppen az
iskolai oktatás révén - elég sok szó esik a Nyugatban. De hogy
milyen kritériumok alapján (a hagyomány, az egyén irodalmi
kompetenciája, a mű elemző vizsgálata) sorolnak valamit a jó al
kotások közé, azzal a cikkek szerzői nemigen foglalkoznak 
magától értetődőnek tartják a minőséget. Az irodalomtörténeti ha-
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gyományban szereplő művekről van persze szó, olyan alkotások
ról, amelyek részei, mondjuk, az iskola által jóváhagyott kánon
nak, ugyanannak a kánonnak persze, amelynek egy részét 
mint látni fogjuk - ugyanezek a szerzők le is rombolják. Az iro
dalmi kompetencia kérdését Schöpflin az "irodalmi közvéleke
dés" fogalmával oldja meg. Ennek érdemes alávetniük magukat
az iskolai irodalomtanároknak is: egyéni kompetenciájukat
Schöpflin kétségbe vonja. A közvélekedésnek persze csak a régeb
bi irodalom megítélésében tulajdonít szerepet, a kortárs iroda
lomra ez nem vonatkozik, mivel azt a hagyomány még nem
szentesítette. A modem irodalommal foglalkozni a kritikus dolga.
Az iskoláé pedig, hogya régi magyar irodalom egy-egy megkér
dőjelezhetetlen alkotásának megértésén, megérzésén keresztül
("mi abban a műben az igazán szép, és hogy egyáltalán miért
szép az a mű") jó olvasókat neveljen. Érdemes itt megjegyez
nünk, hogy Schöpflin erősen hangsúlyozza az iskola hagyományt
őrző, és semmiképpen sem a hagyományt alakító jellegét.37 Más
hol ugyanis éppen a kortársi közvéleményt (amelyet a közönség
"finom, művelt és kicsiszolt ízlésű része" és az írók alkotnak),
azaz a kritikának bármely válfaját tartja a legfontosabbnak az iro
dalomtörténeti tudat kialakulása szempontjából is. Ha nincs kriti
ka - közvélekedés -, akkor a következő nemzedéknek köny
nyebben kihullik emlékezetéből az adott korszak, nem nyílik le
hetősége értő összefoglalásra.i" Mindkét cikk értelmében a közvé
lekedés "nem szokott nagyot tévedni". A közvélekedés egy 
m:ghat~~oz~~lan tart~mú -:- idő ~tán "általános érvényű ha?lo
mannya' vahk, s az Iskolai oktatasban csak ekkor van helye.'

Egy évvel Babits Stilisztika és retorika a gimnaziumoan című cik
kének megjelenése előtt közölte a Nyugat Laczkó Géza párbeszé
des formájú írását A Stl111S és az iskola4o címmel. "A stílus a megje
lenés formája" - állítja, s a jó stílust az öltözködés, mindenfajta
külső megjelenés és az összes iskolai tantárgy hivatott közvetíte
ni. Legfőképpen persze az irodalomoktatás feladata lenne a 
nem pusztán irodalmi - ízlés fejlesztése, de ennek még ez a
tárgy sem tesz eleget. "Anyagbőségre" törekszik ahelyett, hogy
kizárólag nagy írók műveit olvastatná és - Laczkó nem használ
ja ezt a szót, csak körülírja - elemeztetné stilisztikai szempont
ból. Útmutatást, hogy ki a nagy író, nem kapunk, Laczkó saját íz
lésére - stílusérzékére - hagyatkozik. Laczkó szerint a modem
irodalmat befogadni vágyók szempontjai követelik meg az eszté
tikai élményeken keresztül pallérozott stílusérzéket. Bár, Babits
csal ellentétben, nem hangsúlyozza a fejlett stílusérzék szerepét
az irodalom történeti elsajátításában, mégis utal arra is, hogy - a
sok elemből összetevődött, ennek ellenére - egységes tudás, ha
gyomány vagy ízléskultúra megteremtése lenne az iskola felada
ta. .Különösen nekünk, modem embereknek kell a széleskörű fel
fogóképesség. Miért? Mert műveltségünk annyira távoleső, ide-
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genszerű, sőt különös részekből tevődött össze, hogy az iskolából
most júniusban kilépő ifjú olvasni fogja a Nyugat szeptemberi
számát, és egy szót sem fog érteni belőle."

Babits Stilisztika és retorika a gimnáziumban41 című esszéjében az
iskolai oktatás - pontosabban: nevelés, hiszen nem pozitív tu
dásanyag elsajátíttatásáról beszél - középpontjának a retorikát
tekinti. A retorikát nem választja el a stilisztikától: "Gondolkodni
és beszélni tanítunk". A mindent a retorikának alárendelő, "a
szaktárgyak technikai elhatárolását" ily módon megszüntető'f

gondolatmenetbőlszámunkra most a stilisztika, retorika oktatásá
nak az irodalomtörténetre vonatkozó aspektusa fontos. A stílus
"alapvető tanulmánya" elsősorban az életnek, a művészetnek és
"legjobb bevezetés az irodalomtörténet tanulmányához". Babits
szerint az egyéni stíluskülönbségekre és egy-egy korszak alkotá
saiban megmutatkozó stílus hasonlóságára fűzhető fel az iroda
lom története. Felfűzhető és felfűzendő. Ugyanakkor míg "a törté
net tárgya a múlt, a tudományé az örök jelen, a természet örök
törvényei", a politika pedig a jövővel foglalkozik, az irodalomnak
nincs helye ebben a rendszerben. Babits esszéjében mégsem vonja
ki az irodalmat a történetiség alól. Az irodalom megismerésének
módja azonban nem történeti alapú: az irodalomtörténet "megér
tése" egy stilisztikai ismereteken alapuló szintézis.

Az irodalom iskolai oktatását érintő írások azt mutatják, hogy
a nyugatosok a hagyományos iskolai kánon (mint "törzsanyag")
megváltoztatására kísérletet sem igen tennének, inkább ennek a
hagyománynak az élővé tételét, a folytonosság érzékeltetését szor
galmazzák: felkészítést a modern irodalom későbbi, az iskola
keretein kívül történő befogadására. Élményen alapuló oktatást
képzelnek el, ennek ellenére az iskolában egy konzervatívabb ká
nont erősítenek. mint egyéb irodalomtörténeti tárgyú megnyilvá
nulásaikban.

A Nyugat korai korszakában leginkább Szabó Dezső próbál el
méleti választ adni arra a kérdésre, hogy történetileg mi tekinthe
tő irodalomnak és mi nem. Arra a feladatra ő sem vállakozik.
hogy szembeállítsa az irodalmat a nem-irodalommal, de kritériu
mai szerint, történeti távlatból szemlélve az irodalomtörténet tár
gya lehet az a mű, amely fejlődéstörténeti és esztétikai értékkel
egyaránt bír. Szabó Dezső tulajdonképpen a kánon kialakításának
egy módját javasolja. Bizonyos kritériumok alapján egyes művek

nek ki kell hullania a kánonból. Szabó Dezső ismer olyan irodal
mi műveket, amelyek saját koruk esztétikai mércéi szerint irodal
mi alkotásnak voltak nevezhetők (a magyar irodalomban például
Gyöngyösi költeményei), de a későbbi korok számára érdektele
nek, mivel ez a mérce az utókor számára nem lehet elégséges.
Schöpflin, aki úgy látja, hogy a modern magyar irodalom befoga
dását inkább segíti, mintsem gátolja egy "általános érvényű" ká
non megléte, Szabóval szemben nem ismeri azt a jelenséget, hogy
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a saját korában nagynak tartott író kihullott volna az irodalmi
emlékezetből.

Az említett szerzők egyetértenek abban, hogy az iroda
lomtörténetben - tudományos igénnyel íródott munkákban, tan
könyvekben vagy a stílusérzék fejlesztését szolgáló szöveggyűjte

ményekben - csak értékes műveknek van helye. Az idézett írá
sok szerzői leginkább a maguk hagyomány által meghatározott
(vagy a hagyománnyal szembeszegülni próbáló, így ekképpen
meghatározott) "irodalmi kornpetenciáját'C" hívják segítségül,
mikor "értékes" és "értéktelen" szövegekről beszélnek. (Láttuk, az
értékelést nem feltétlenül abszolutizálják. Hatvanynál és részben
Szabónál is elválik egymástól a tudomány és az olvasó - esetleg
az alkotó író - számára értékes és értéktelen szöveg.)

Feltétlenül konszenzus van a Nyugatban abban, hogy minden
generációnak meg kell írnia (és az egyetemen tanítania) a maga
irodalomtörténetét. Egyértelművé teszik, hogy nincsenek az iroda
lomban állandó értékek, változásuk egyrészt függ a mindenkori
befogadótól (és kortárs alkotótól), másrészt az irodalomtörté
netnek hozzá kell segíteni a befogadót a kortárs művek megérté
séhez. Sehöpflin - mint láttuk - ezt csak egy olyan iroda
lomtörténész által tartja elképzelhetőnek, aki egyesíti magában a
jó író t és a jó olvasót. A következő évtizedek .riyugatos" iroda
lomtörténetei (Babits, Szerb) őt fogják igazolni.

A maga útjait kereső Nyugat számára láthatóan nem igazán
sürgető kérdés még egy új magyar irodalomtörténet megléte. "A
Nyugat nem jelenti a magyar irodalomtörténet-írás megújultát. Ez
a feladat még vár ránk" - írja Hatvany 191O-ben.44 Fontosabb az
új, az "élő irodalom" az irodalomtörténet szempontjából is, hi
szen ~~ból. ';,f~.p kiind~l,ni az. ,irodal~mt?r.téneti tudomány megn:
formalasa IS .' Igaz, hlanyoljak a szintezist, de annak megalkota
sára nem vállalkoznak, ahhoz előbb saját irodalmi törekvéseiket
kell kanonizálni. (Nem véletlen - bár távolról sem ez az egyetlen
oka -, hogy olyan sokat hivatkoznak Gyulaira.) A történeti ká
nonját kereső Nyugatra éppúgy alkalmazható ez a megállapítás,
mint a már megalkotott kánonok és "a jelen kezdeményezései
nek" viszonyára.Y' Az irodalom és a maga történetisége együtt
alakul. A modem irodalom, a Nyugat irodalma ugyan a korai
években még nem tart ott, hogy a saját igényeinek megfelelő

szintézisszerű összefoglalását adja a magyar irodalom törté
netének, de tagadhatatlan irodalomtörténeti érdeklődése, az ab
ban rejlő hagyománykeresés kirajzolja irodalomtörténeti gondol
kodásuk főbb vonalait.
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