
irányának alapja lett. Szőnyi költészete 
tehát e szempontból is kezdeményező 
jelentőséggel bír, noha ez természetesen 
nem jelentheti e költészet esztétikai érté
kének túlzott felnagyítását. Az átértékelés 
azonban így is indokolt. 

Az Imre Mihály szerkesztette Szőnyi-
tanulmánykötet fontos szerepet tölt be: egy 
kisebb költőről szólván nemcsak annak 
több szempontból való átértékelését 
nyújtja, de a korszak fontos problémái, a 
közköltészetiség és az énekvers-jelleg, va-

Egy irodalomtörténeti korszak kutatását 
bemutató konferenciát szervezni nehéz, de 
még nehezebb az ott elhangzó előadásokat 
tanulmánykötetben megjelentetve képet 
adni a kutatás állásáról. Ezt a nehéz fela
datot tűzte maga elé a Csokonai Könyvtár 
8. kötete. Bitskey István előszava szerint: 
„...kellő indok volt tehát arra, hogy Cso
konai szülővárosa adjon otthont annak az 
interdiszciplináris tanácskozásnak, amely a 
felvilágosodás kutatásának időszerű kérdé
seit kívánta áttekinteni, kutatási perspektí
vákat is körvonalazva. (...) A válaszok 
keresésének jegyében zajlott le a Debrece
ni Akadémiai Bizottság székházában, 
1995. március 23-25. között a konferen
cia, amelynek anyagát - változtatás nélkül, 
tematikus egységekbe rendezve - adja 
közre kötetünk." (10.) Tudom, hogy a 
kötetben csak azt lehetett közreadni, ami 
az ülésszakon elhangzott, mégis elvárható 
volna a szerkesztőtől - aki a magyar felvi
lágosodás irodalmának jeles kutatója, a 

lamint a fiziko-teologizmus és a pietizmus 
kérdéséhez is megfontolásra érdemes té
nyeket és következtetéseket hoz fel. Mind
össze abbéli sajnálkozásunkat fejezhetjük 
ki, hogy ez a szellemi kvalitásaiban oly 
jelentős kötet tipográfiailag igen sok 
gyarlósággal bír, ami semmiképpen nem 
méltó hozzá. Reméljük azonban, hogy az 
olvasó is megbocsát: a könyv önértéke 
alapján erre minden reményünk meglehet. 

Debreczeni Attila 

korszak szövegeinek avatott ismerője és 
kiadója - egy átfogó, értékelő bemutatás a 
kutatás állásáról, irányairól, annál is in
kább, mivel Debreczeni Attila feltehetően 
fontos szerepet játszott az anyag tematikus 
egységekbe rendezésében, ezáltal sugal
mazva a kutatás erővonalait, irányait. 
Szintén hasznosnak ítéltem volna a meghí
vó levél közzétételét, hiszen ez a szöveg 
tartalmazta a konferencia és ezen keresztül 
a kötet tanulmányaival szemben megnyil
vánuló elvárásokat és előfeltevéseket. 
A meghívó publikálása azért is jó lett vol
na (lásd Szétszórt rendszer, szerk. CSORBA 
Sándor, MARGÓCSY Klára, Nyíregyháza, 
1998), mert még pontosabban rajzolta vol
na meg azt a dialógushelyzetet, amelyet a 
konferencia előfeltevése által meghatáro
zott kérdés és a konferencián elhangzott 
előadások válasza mutat. Míg az előzetes, 
a konferenciára hívó kérdésben arra ke
resték a választ a szervezők, hogy Jelen
tett-e az 1795-ös év valamilyen alapvető 

FOLYTONOSSÁG VAGY FORDULAT? 
(A FELVILÁGOSODÁS KUTATÁSÁNAK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI) 
Szerkesztette Debreczeni Attila, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996, 423 1. 
(Csokonai Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 8). 
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cezúrát a magyar - vagy az európai - iro
dalom történetében" (10) és míg a konfe
rencia címe A felvilágosodás fordulata a 
magyar irodalomban volt (401), addig a 
megjelent kötet címe már a folytonosság 
felé tett engedményt (Folytonosság vagy 
fordulat?), s Bíró Ferenc az üléseket lezá
ró, összegző előadásában már olyképp 
summázta véleményét, hogy: „Az elmon
dottak szerint 1795 tehát nem jelent for
dulatot a magyar irodalom történetében, 
annak ellenére, hogy számos magyar író 
életében drámai fordulatot hozott." (409.) 
A kötet tanulmányait végigolvasva látjuk, 
hogy az írások többsége a folyamatosság, a 
továbbvitel, az összekötés szerepét tulaj
donítja az 1790-es éveknek és a közép
pontba állított dátumnak. 

1795 kronológiai, illetőleg korszak
meghatározó értékével mindössze egy ta
nulmány foglalkozik, Mezei Mártáé, aki 
már többször publikált dolgozatokat a 
felvilágosodás dátumainak vizsgálatáról. 
E gondolatébresztő és a dátum mint kor
szakmeghatározó fogalom történetét plasz
tikusan megrajzoló tanulmányában Pápay 
Sámueltől Szauder József 1970-ben meg
jelent tanulmányáig vizsgálja 1795 szere
pét, jelentéseit. Összefoglalásul azzal zárja 
gondolatait, hogy a korszakhatárok meg
húzásához először saját irodalomtörténeti 
előfeltevéseinket, irodalomszemléletünk 
alapjait kell tisztáznunk (397). Ha a szerző 
gondosan megírt dolgozatában expliciteb
bé tette volna a különböző korok előfelte
véseinek bemutatását, még érzékletesebben 
rajzolódhatott volna ki a magyar irodalom
szemlélet alapvető változása. Ez már csak 
azért is gazdagíthatta volna jelentős ta
pasztalatokkal irodalomtudományunkat, 
mert a különféle, korábbi irodalomszem
léletek elemei részleteikben vagy egészük

ben felfedezhetők ennek a konferenciának 
az anyagát képező tanulmányokban. Az 
irodalom létmódjáról szóló előfeltevések 
változásának bemutatása (amely külön 
monográfiát megérő téma) láthatóbbá tette 
volna a kötet egyes tanulmányainak egy
máshoz való viszonyát és helyzetét, a pár
huzamos és az ellentétes irányba mutató 
nézeteket, irodalomfelfogásokat. 

Mezei Márta utal rá tanulmányában, 
hogy az irodalomszemlélet egyik alapkér
dése lehet, hogy a felvilágosodás és az 
irodalom kapcsolatát miként látják iroda
lomtudósaink, illetve milyen módon lehet a 
felvilágosodást korszakjelzőként használni 
a magyar irodalomtörténet bizonyos dátu
mok által meghatározott szakaszára -
miről is beszélünk és hogyan szólhatunk 
témánkról, amikor a „felvilágosodás ma
gyar irodalmáról" gondolkodunk. A felvi
lágosodás elsősorban eszmetörténeti, filo
zófiatörténeti fogalom. Úgy gondolom, 
ebből az a következtetés vonható le, hogy 
az irodalom területén a témaválasztásban, 
a kérdések keresésében és megválaszolá
sában, illetve az irodalom egy másik 
szempontú megközelítésében a felvilágo
sodás hatása alatt kialakuló irodalmi in
tézményekben lehet jelen. Az irodalmi, a 
művészi megformálásnak kérdéseiben csak 
sokkal áttételesebben és bonyolultabban 
lenne kimutatható a felvilágosodás hatása. 
A megformálás tekintetében sokkal több 
tényezőre kellene tekintenünk: a korábbi 
hagyományok érvényesülésére, az irodalmi 
alkotások funkciójára (alkalmi versek, 
egyházi költészet stb.), s csak ezek mellett, 
meglehetősen sok lapura csiszolt prizmán 
keresztül lehetne meglátni a „fény" kor
szakának képét. 

Másik fontos állításom, illetve kérdé
sem, hogy a felvilágosodás önmagában 
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nem az egész (vagy mondjuk egy nemzeti) 
irodalomra vonatkoztatható kategória. Ha 
a magyar felvilágosodás irodalmához so
rolunk olyan konzervatív szerzőket, mint 
mondjuk Gvadányi vagy Csízi István, 
illetve ha figyelembe vesszük a magyar 
irodalomban tapasztalható későbarokk 
hatásokat (pl. Baróti Szabó, Rájnis), akkor 
megkérdőjeleződhet a „felvilágosodás ma
gyar irodalma" szóhasználatú fogalomnak 
a jelentése és érvényességi köre. Az is 
bizonyosnak látszik, hogy a magyar iro
dalom körét sem lehet leszűkíteni csak 
azokra a művekre, amelyek hordoznak 
magukban valamely részt a felvilágosodás 
néven meghatározott gondolatokból és 
szemléletrendszerből. 

Sok nyitott kérdést vet fel az is, hogy 
éppen a 18. század második felében, a 
hungarus-tudat felbomlásával a korábbi 
„magyarországi" fogalom átalakul, de nem 
olyan zökkenőmentesen és gyorsan, hogy a 
század utolsó harmadának irodalmára min
den további nélkül a „magyar" jelzőt le
hetne alkalmazni, akár a nemzeti eszme 
alakulása, akár a nyelvválasztás szem
pontjai alapján. 

Az irodalomtörténeti szakaszok jellem
zésének szempontjából lehet, hogy éppen 
az olyan kronológiai dátumok lennének 
alkalmasak az egyes irodalmi korszakok 
meghatározására, amelyek nem kötődnek 
az irodalomtörténeti folyamat részeihez. 
Ha például századok szerint korszakolnánk 
az irodalmat, akkor biztosan nem merülné
nek fel kérdések arra vonatkozóan, hogy 
mettől meddig tart a 16. század irodalma, 
így elkerülhető lenne a hosszabb vagy 
rövidebb ideig húzódó folyamatok, válto
zások éles cezúrával történő kettéválasztá
sa. (Erre a problémára 1969-ben már Szau-
der József is utalt az 1772-es korszakhatár 

elválasztó szerepéről szólva: A XVIII. 
századi magyar irodalom és a felvilágoso
dás kutatásának feladatai, ItK, 1969, 131-
156, hozzászólások: 156-175; kötetben: 
Az estve és Az álom, Bp., 1980, 5-56.) 

A korszak vizsgálatának módszerében 
jelentős problémának látom azt is, hogy a 
18. század utolsó harmada és a klasszikus 
századforduló irodalmának leírásakor sok 
esetben csak néhány szerzőről és nem is 
teljes életművükről számot adva rajzolunk 
képet. Több szerző sokkal több müvének 
figyelembevételével kellene ezen korszak 
irodalmáról szólnunk, amint erre már Hor
váth János is figyelmeztetett, elsősorban a 
müvek nyelvére való tekintettel: „Az a 
körülmény ugyanis, hogy az irodalomtör
ténet legott végrehajtotta egész anyagán 
azt a szűkítést, amelyen az irodalom akkori 
fejlődése átment, nem maradhatott követ
kezmények nélkül az irodalmi műveltség 
szempontjából. A hagyomány erőszakos 
megcsonkítását, a latin nyelvű hazai iro
dalom végleges elejtését ma is sínyli köz
műveltségünk, mert a latin elejtésével 
elzártuk magunktól műveltségünk geneti
kus ismeretének egyik fő forrását. Innen 
laikus közönségünk (- »Nem az ingujjra 
vetkezettet Értvén csupán e név alatt« -) 
magyar műveltségének rövidgyökerűsége, 
ingatagsága, legjobb esetben egy évszázad 
vastagságnyi történelmi talaja." (HORVÁTH 
János, A magyar irodalom fejlődéstörté
nete, Bp., 1976, 252.) E mondatokat még 
súlyosabbá teszi szerintem, hogy a magyar 
nyelven írt művekből is - többségében -
csak egy korlátozott részre hivatkozik 
szakirodalmunk. 

Ha több, s nemcsak a külföldi irodal
makkal jobb ismeretségben lévő literátor 
művei alapján gondolkodunk a korszakról, 
árnyaltabbá válhat az arra a kérdésre adan-
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dó válasz, hogy a felvilágosodás hatására 
bekövetkező változások irodalmunkban 
belső fejlődés vagy külső hatás eredmé
nyei-e. A konferenciát összegző Bíró-ta
nulmány a két irányzat összeegyeztetésével 
próbálja megoldani a problémát, s ez a 
megoldás több továbbgondolni valót is 
hordoz magában. „A kor íróinak megnyi
latkozásait ebből a szempontból megfelelő 
módon kell értékelni, az európai irodal
makra való hivatkozásaiknak sokkal in
kább legitimációs célzata a lényeges, s 
aligha jöhetnek komolyan számításba mint 
motivációs tényezők: a hazai fejleménye
ket a kultúra területén nem lehet a külső 
változásokból levezetni. [...] Talán feles
leges a megjegyzés: azzal, hogy a művelő
dés világában a belső szükségleteket és 
viszonylatokat tekintjük meghatározóknak, 
természetesen nem szűkítjük szemhatárun
kat a magyar glóbusra. Ellenkezőleg, így 
teremtjük meg a feltételét annak, hogy 
kutatásainkat több, egymással kapcsolat
ban lévő vonatkozásra kiterjeszthessük, s 
hogy a hazai jelenségeknek a nemzetközi 
távlatokba illesztésénél túllépjünk az ötlet
szerűségen, így közelíthetünk azokhoz a 
struktúrákhoz is, amelyek az európai fej
leményekre mindig nagyon is nyitott ma
gyar irodalmi kultúra alakító feltételei 
voltak." (406.) 

A magam részéről biztosan polémiát 
folytatnék azzal a kijelentéssel, hogy a 
legitimációs szándék nem lehet motivációs 
tényező, hiszen a laicizálódó egyházi ér
telmiségnek éppen az volt az egyik legna
gyobb problémája, hogyan vegyen részt az 
immár lassan világi többséggel rendelkező 
irodalmi életben, milyen módon, milyen 
pozíciókban tartsa meg a szellemi életben 
korábban betöltött vezető szerepét. A fent 
említett kérdésben ritkán hivatkoznak arra, 

hogy az 1770-es években, elsősorban 1773 
után az egyházi literátorok felszabaduló 
szellemi ereje biztosította az értelmiség 
kialakulásának egyik forrását. Ez a folya
mat 1781 után erősödött, s a hirtelen elő
térbe kerülő egyháziak csak a század utol
só évtizedében térnek vissza megszokott 
életformájukhoz. Meglepő, hogy az az 
előretekintő irodalomszociológiai néző
pont, amelyet Bíró Ferenc 1994-es monog
ráfiájában érvényesített, e kötet dolgozatai
ra nem hatott termékenyítőén, sőt még a 
monográfia szerzőjének tanulmányában is 
csak a háttérben húzódik meg. Csak 
Debreczeni Attila egy későbbi tanulmá
nyában éreztem e nézőpont jótékony hatá
sát (DEBRECZENI Attila, „Literátusság" és 
„popularitás" = Tanulmányok a régi ma
gyar irodalomról, szerk. BlTSKEY István, 
IMRE László, Debrecen, 1998). 

A további kutatások szempontjából 
meghatározónak tartom Bíró gondolatát, 
hogy elsősorban a belső fejlődés elemzésé
re fordítsuk tekintetünket, de azzal a vizs
gálati előfeltevéssel, hogy éppen a külső 
hatás befogadásának milyensége lesz majd 
a magyar irodalom változásának meghatá
rozó/alakító tényezője. Elkerülhetetlen, 
hogy a magyar irodalom változásait be
mutató vizsgálatok eredményeit nemzetkö
zi összefüggésbe helyezzük, de úgy érzem, 
hogy a kutatás mai állása mellett az átfogó, 
az irodalom egészét felölelő összehasonlí
tást még nem lehetne megfelelően széles 
alapra helyezni. Az irodalom egyes részte
rületeinek (pl. a fordítások, az intézmény
történet, a motívumtörténet bizonyos ré
szei, egyes műfajok története) komparatív 
vizsgálata már eddig is hozott és ezután 
hozhat értékes és érdekes új eredményeket. 

Ebből a szempontból nem tartom sze
rencsésnek a kötet szerkezetét, ugyanis a 
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„tematikus egységek", a kötet nagy feje
zetei nem koherens szempontrendszer 
alapján jelölik ki az irodalmi kutatások 
részterületeit. Az első két egység, az Esz
mék és változásaik, illetve a Könyv, sajtó, 
irodalmi élet &z eszmetörténeti és az in
tézménytörténeti megközelítést jelezhetik 
az olvasó számára. A harmadik és negye
dik fejezet azonban más szempontok alap
ján osztja fel az Európai és magyar kultú
ra, illetve a Magyar irodalom címekkel a 
kutatási területeket. Nézetem szerint mind 
a harmadik, mind a negyedik rész beoszt
ható lenne az első két cím alá is, hiszen 
mind az eszmék, mind az intézmények tör
ténetében fontos szerepet játszik az euró
pai és a magyar kultúra kapcsolata és a 
magyar irodalom változásának története is. 
Az ötödik rész, amely a korszak tudomá
nyos recepciója történetében végez kutatá
sokat, szinte az összes korábbi fejezetet 
magába szívhatná, ám az elméleti, az iro
dalomszemléleti kérdések tisztázásának 
fontossága valóban külön szakaszt érdemel 
minden átfogó igényű tanulmánykötetben. 

A kötet első három tanulmánya (Csetri 
Lajos, Vajda György Mihály, Debreczeni 
Attila) a korszak megközelítéséhez alkal
mas fogalmak, kategóriák, nézőpontok 
vizsgálatát, tisztázását vállalja magára. 
Mindhárom tanulmány alapkérdése, hogy a 
klasszikus századforduló rendkívül válto
zatos és sokrétű irodalmi anyagát milyen 
szempontok alapján lehet megközelíteni. 
A stílustörténeti kategóriák érvénye korlá
tozott, legalábbis nem pontosan körülhatá
rolt, mivel ebben a korszakban egyszerre, 
egymásra torlódva jelennek meg. Egy mű 
sok esetben több irányzathoz is besorol
ható, több esetben elmosódnak a kategóri
ák egymás közti határai (klasszicizmus
rokokó vagy szentimentalizmus-romanti-
ka, de akár a klasszicizmus, a rokokó és a 

de akár a klasszicizmus, a rokokó és a 
szentimentalizmus között, pl. a természet
szemlélet és természetábrázolás területén). 
A tanulmányokból nem tűnik ki egyértel
műen, hogy a stílusirányzatok kérdéseit az 
írók-költők, a szándék, a korszak szabá
lyait magába foglaló preskriptív elmélet 
felől vagy a már elkészült müvek olvasatá
ból, a befogadás oldaláról vizsgálják az 
említett kutatók. Csetri Lajos a korszak 
szaktudományos értékelésének történetét 
kronológiai rendben tárgyalja, Bíró Ferenc 
1994-es monográfiájával bezárólag. A fel
világosodás értelmezéstörténetéről szólva 
a magyar tudományosság napjainkban 
érvényes konszenzusát a korszak meghatá
rozó változásaira vonatkoztatva két ténye
zőben látja: „úgy hihetem, attól függetle
nül, hogy az egyes kiváló kutatóink szerint 
meddig tart a felvilágosodás kora, az ezen 
belüli fordulat vonatkozásában az utóbbi 
évek korunkra vonatkozó legjelesebb iro
dalomtörténeti müveiben megvan a kon
szenzus abban a vonatkozásban, hogy a 
felvilágosult boldogságfilozófia és a nem
zeti tudat bontakozása közötti folyamatok 
jelentenek valamilyen fordulatot a korsza
kon belül." (23.) A nemzeti tudat bontako-
zásáról szólva figyelmeztet, hogy árnyal
tabb kép kialakítása pontosíthatná tudá
sunkat erről a kérdésről: a nemzet-gondolat 
kialakulásának vizsgálata közben tekintet
tel kellene lennünk az ország különböző 
részeiben lakó, különböző vallási feleke
zethez tartozó s a hatalomhoz különféle 
módokon viszonyuló személyek és cso
portok gondolatvilágának nem homogén 
voltára. 

Vajda György Mihály a korszak iroda
lomtörténetének európai összefüggéseire 
helyezi a hangsúlyt dolgozatában. Az 
1789-1820 közötti periódust az átmenet 
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időszakának, a jelentős fordulat korának 
látja irodalmunkban. Ennek a vélekedés
nek az egyik megelőző, a gondolatot több 
oldalról bemutató dokumentuma az 1982-
ben megjelent Le tournent du siécle des 
Lumiéres 1760-1820 című kötet (szerk. 
VAJDA György Mihály, Bp., 1982). Baróti 
Dezső e kötet kapcsán fejtette ki vélemé
nyét a korforduló értékelésével és értelme
zésével kapcsolatban (ItK, 1984, 636-
653), több ponton - elsősorban a stílus
irányok elemzésénél, érvényességi körénél 
- megkérdőjelezve a kötet eredményeit. 
Feltehető, hogy azoknak a kérdéseknek az 
eldöntése, hogy egy stílusirányzat mettől 
meddig tartott, nagyon nehéz feladat, s 
talán nem is éri meg a belefektetett energi
át. Annak bizonyítása, hogy az 1790-
1820-ig terjedő időszak korforduló-e, már 
több eredménnyel kecsegtethet, bár én 
kevéssé tartom hatékonynak a korforduló 
fogalmának használatát. (Az én leegysze
rűsített véleményem szerint két nagy kor
forduló volt eddig, az egyik a felvilágoso
dás hatására a 17-18. században, majd 
kétszáz éven keresztül, amikor véget ért az 
egységes világkép kora, a másik az utóbbi 
tizenöt évben, amikor a virtuális világ kora 
köszöntött be, s a csak hagyományosan 
megtapasztalható világ kora véget ért. Azt 
hiszem, több korfordulót ez a civilizáció 
már nem bír el.) Ha a korfordulót úgy 
értelmezzük, hogy az 1790-es, 1800-as 
években billen át a mérleg, s kerülnek 
túlsúlyba a felvilágosodás hatására a gon
dolkodásmódjukat és az írásművészetüket 
megváltoztatok, akkor viszont tovább kell 
gondolkodnunk azon, vajon mik is azok a 
folyamatok és tények, amelyeken keresztül 
ez a változás lemérhető. 

Debreczeni Attila vállalta azt a nehéz 
feladatot, hogy az érzékenységet mint 

stíluskategóriát elemezze, leírja. Elméleti
leg megalapozott dolgozatában viszonylag 
kevés példát idéz, s ezért több esetben 
nehéz eldönteni, mely szövegekből von le 
következtetéseket. Ez a megoldás - a fen
tebb említett stílustorlódás miatt - sok 
kérdést hagy nyitva, hiszen egyazon stí
lusjegyek különféleképpen értelmezhetők, 
attól függően, hogy az érzékenységhez, a 
klasszicizmushoz vagy a romantikához 
soroljuk azokat. Ezen első rész eredményei 
- érthetően - még nem hatottak eme kon
ferencia előadásaira, de még e körülmény 
figyelembevétele mellett is feltűnő, hogy a 
stílustörténeti kategóriák s egyáltalán a 
megközelítés elméleti fogalmai milyen 
sokféle jelentéssel szerepelnek a különféle 
dolgozatokban. Egy következő konferenci
án minden bizonnyal érdemes szót ejteni 
ezekről a kérdésekről is. 

A további részek tanulmányai az iroda
lom társadalomtörténeti megközelítései kö
zül a egyháztörténeti (Fekete Csaba), a po
litikatörténeti (Csetri Elek, Egyed Emese), 
az intézménytörténeti (Taxner-Tóth Ernő, 
Pavercsik Ilona, Csorba Sándor) és az iro
dalomszociológiai (Fábri Anna) vonatko
zásokat vizsgálják. Az irodalom belső tör
ténetének változásait a stílus- és műfaj tör
ténet (Penke Olga, Vörös Imre, Kiss Sán
dor, Zentai Mária, Szajbély Mihály, Nagy 
Imre), az összehasonlító műfaj- és motí
vumtörténet (Madarász Imre, Sárközy Pé
ter), az eszmetörténet (Szilágyi Ferenc, 
Kókay György, Margócsy István, Kecskés 
András, Szilágyi Márton, Dávidházi Péter) 
és a recepciótörténet (Földvári Sándor, 
Borbély Szilárd, valamint Nagy Miklós, D. 
Molnár István, Fried István, Mezei Márta) 
kérdéseit boncolva vizsgálják a szerzők. 

Ezek a dolgozatok nem kapcsolódnak 
szorosan a korforduló kérdéséhez. A szá-
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zad utolsó harmadának irodalomtörténeté
ben végeznek mélyfúrásokat (Csetri Elek -
a jakobinus mozgalom erdélyi kapcsolatai
ról, Szilágyi Márton - az Uránia szövegei
nek forrásairól, Zentai Mária - Csokonai 
pajzán motívumairól, hangneméről, Dávid
házi Péter - Toldy névváltoztatásának 
hátteréről) vagy összegeznek egy irodalmi 
kérdést (Sárközy Péter - az olasz és a 
magyar irodalom kapcsolatairól, Kókay 
György - a nyelvválasztás kérdéséről, 
Szajbély Mihály - Csokonai poétikájának 
műformai vonatkozásairól, Fábri Anna - a 
női írók szerepéről, pozíciójáról a klasszi
kus századforduló irodalmában). A témák 
annyira különfélék, hogy a párhuzamos ku
tatási irányokat nehéz észrevenni. A kor
szak poétikáinak feltárása több dolgozat 
témája, hasonlóképpen központi kérdés az 
irodalom elterjedtségének, olvasottságának 
s - egyáltalán - hatásának kérdése. Való 
igaz, hogy amikor ennek a korszaknak 
irodalmáról beszélünk, csak elnagyolt vo
nalakkal tudjuk megrajzolni az olvasókö
zönség képét, s még kevésbé tudjuk ponto
san értelmezni az irodalomhoz való viszo
nyát. Ettől függően az összes, az irodalom 
elméletére vonatkozó kérdés (pl. poétikák) 
is elbizonytalanodik, mert bizonyos ese
tekben a legkifinomultabb poétikai eljárá
sok sem nyertek az olvasóközönségtől be
fogadást, életet. A 18. század utolsó har
madára vonatkozó kutatásoknak feltehető
en az egyik legfontosabb része az irodalom 
befogadásának milyenségét célzó kérdések 
felvetése, s itt a befogadásnak mind recep
cióesztétikai, mind társadalomtörténeti as
pektusaira gondolok. 

A kötetet végiglapozva az a megdöb
bentő tapasztalat ért, hogy az összes ta
nulmányban (ha jól számoltam) mindössze 
8 esetben hivatkoznak 1990 utáni szakiro

dalomra a szerzők úgy, hogy nem saját, 
korábbi cikküket vagy nem Bíró Ferenc 
1994-ben megjelent monográfiáját idézik. 
A nyolcból is két esetben elmarasztalólag: 
„maradandóan káros az a félreértés..." 
(Sárközy Péter, 185), illetve „így korrek
cióra szorul az a vélemény..." (Földvári 
Sándor, 232). így összesen hat eset marad, 
melyből öt magyar nyelvű, hazai szakiro
dalom, amikor a dolgozatok szerzői (Penke 
Olga, 88 skk.; Szilágyi Márton, 279; 
Zentai Mária, 315; Nagy Imre, 336; Bor
bély Szilárd, 346; D. Molnár István, 378) -
úgymond - „friss" eredményekre támasz
kodnak. A szakirodalmi utalások leginkább 
a múlt század végi és e század eleji poziti
vista eredmények mellett az 1960-as, 
1970-es évek szintéziseire, monográfiáira, 
az 1980-as évek néhány fontos tanulmá
nyára utalnak. 

Hasonlóan nem ad okot örömre a forrá
sokra való hivatkozások képe sem, bár itt 
nem a szerzők, hanem a korszak textológi
ai szempontból nehéz helyzete az ok. 
A klasszikus századforduló szövegeinek 
feltárása, kritikai igényű kiadása még nem 
bontakozhatott ki teljes mértékben. A múlt 
század végi, s azóta meglehetősen elavult 
kiadásokat csak néhány esetben váltotta fel 
modern, kritikai igényű szövegközlés, s 
ezekben az esetekben sem lehet a szerzők, 
illetve a szövegek kiválogatásának kon
cepcióját pontosan kiismerni, felfedezni. 
A 18. század második felében mind a 
nyomtatott művek, mind a kéziratosán 
terjedő és azóta is fennmaradt szövegek 
száma ugrásszerűen, nagyságrendekkel 
megnő. Minden bizonnyal igaz, hogy új 
utakat kell keresni ilyen nagy mennyiségű 
szöveg számbavételére. Ilyen vállalkozás 
pl. a Régi Magyar Költők Tára 18. századi 
sorozata, ám amint tudható, ez a sorozat a 
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szövegek kritikai igényű megjelentetése 
mellett nem kíván egy-egy szerző esetében 
a teljesség igényével fellépni, egyes köl
tőktől csak egyik vagy másik reprezentatív 
kötetüket, tulajdonképpen „válogatott" 
műveket kíván közreadni. De túl a verse
ken, számtalan olyan forrástípus akad, 
amelyeknek feltárása szinte alig történt 
meg, például a vármegyei aktáknak az 
irodalomhoz kapcsolható kérdései, az 
egyházi könyvtárak anyagai, az apró
nyomtatványok áttekintetlen halmaza. 
Feltehetően e további forrásfeltárások után 
lehet majd megnyugtató választ adni olyan 
kérdésekre, mint amelyeket Margócsy 
István tesz fel a kötet számomra legizgal
masabb dolgozatában: „Vajon miért is 
kezdtek mégis, mindennek dacára, ennyien 
magyarul írni, milyen terjedtségű magyar 
nyelvű olvasottságra és műveltségre szá
mítva, s kiket számítva feltételezett olvasó 
közönségül? [...] Az alapkérdésünk, amely 
e típusú adataink kapcsán egyre erőtelje
sebben hat, az anyanyelvi irodalomnak 
társadalmi funkcióját célozza, s e korban s 
e téren azt érintené: vajon milyen új ideo
lógia, s miért éppen nyelvi jellegű kezd 
hatni - s vajon milyen körökben s milyen 
hatásfokkal? Pontosabban és szociologiku-
sabban fogalmazva: milyen lehetett (s 
milyen funkcióra irányult) a magyar nyelv 
nyilvános használata e korban - s milyen 
lehetett ennek hatása a literatúrára?" (254-
255.) Éppen eme kérdésirányok jelezhetik, 
hogy a korszak megközelítésében új iro
dalomszemlélet lép előtérbe, s ez mind a 
források új csoportosítását, mind a korszak 
kanonizált szerzőinek újraértékelését maga 
után fogja vonni. 

A kötet tanulmányai többféle irodalom
szemléletet, többféle fogalomkészletet mu
tatnak, s ezek - a könyv egészét nézve -

nem alkotnak egységet. Van azonban né
hány pont, ahol olyan következetlenségre 
bukkantam, amely nem a különböző iro
dalomfelfogásokra, hanem inkább a némi
leg bizonytalan fogalomhasználatra vezet
hető vissza. Csak példaként említek né
hány esetet. Szilágyi Márton dolgozatának 
a címben felvetett eszmetörténeti hátterét 
az ebben a kötetben közreadott dolgozat
ban hiába kerestem. Igaz, kandidátusi 
értekezésében - amely azóta könyv alak
ban is napvilágot látott (Kármán József és 
Pajor Gáspár Urániája, Debrecen, 1998, 
Csokonai Könyvtár, 16) - már e fejezet 
szerves részt képez, talán terjedelmi okok 
miatt maradt ki a tanulmánykötetből. Ak
kor viszont érdemes lett volna a címet 
jobban közelíteni a nagyszerű filológiai 
forrásfeltárási eredmények bemutatásának 
tényéhez. Debreczeni Attila dolgozatában 
kissé meghökkenve olvastam: „Noha vilá
gos, hogy a megírásban benne foglaltatik 
egyben a távolítás gesztusa is, az elsődle
ges motivációnak mégis a saját életprob
léma lehető teljes megfogalmazásának bel
ső kényszerét érzem, aminek következté
ben szerző és hősének különállása lénye
gében megszűnik." (60 - kiemelés: T. A.) 
A szerző mint irodalmi fogalom - szá
momra - mindig a műtől különálló és más 
szempontrendszer okán létező kategória, s 
a művel (szereplővel) történő eggyé válása 
ezért lehetetlen. Penke Olga izgalmas és 
sok fontos problémát érintő dolgozatában 
az idézőjelbe tett „kis" műfajok elnevezés, 
amely egyébként bevett terminus a korszak 
irodalomtörténetében, a leíró jelentésen túl 
értékelő mozzanatot is tartalmaz (nem tu
dom, szándékosan-e), a rövid vagy a rövid 
epikus, lírai műfajok meghatározással 
szemben. Kiss Sándor figyelemre méltó 
dolgozatában olvastam, ám a mondat má-
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sodik részét nem értettem: „Arány, szer
kesztés, viszonylagos nyugvópont így Kár-
mánnál sem hiányzik, azonban a különbö
ző típusú szekvenciákon mintegy végigre
zeg a személyesség húrja, amin itt világo
san kimutatható nyelvi jegyeket érthe
tünk." (225-226.) Az intertextualitásról 
szóló fejtegetéseit nagyon megfontolandó
nak tartom, de a záró gondolatot - talán a 
helyhiány miatti kevéssé kifejtettség okán 
- nem tudtam értelmezni: „Fanni úgy hall
gatja Józsi felolvasását, ahogyan Daphne 
hallgatta Alexis énekét, ugyanúgy fakad 
sírva utána - csak könnyeinek mégis egé
szen más, a mü tragikumával egybecsengő 
jelentése van. »De örömét nem tudom ki
mondani, midőn Daphne a Chloe mellyére 
simulva szemérmesen vallotta meg, hogy 
őtet [=Alexist] szereti« - mondja a lírai 
elbeszélő Gessnernél. És Fanni? Ő egyedül 
van, ezt jelzi az intertextualitás is a maga 
finom eszközeivel. »Én is zokogni kezd
tem« - írja a most idézett levélben. »Segé-
teni magamon nem tudtam, felugrottam, és 
sebesen kiszaladtam az ajtón" (229). Az 
idézett részből és a hozzá fűzött értelme
zésből én inkább motivikus hasonlóságra 
gondolnék, mint intertextuális problémára, 
szövegszerű egyezést, hasonlóságot felfe
dezni a két részletben nem tudtam. Szaj-
bély Mihály nagyon tanulságos dolgozata 
után sem érzem magam egészen bizton
ságban a „költői próza" fogalom jelentését 
illetően. „Úgy tűnik tehát, Csokonai tuda
tosan kísérletezett költői próza létrehozá
sával, s próbálkozásaihoz logikusan tarto
zott hozzá az is, hogy ugyanazt az anyagot 
versben és prózában is feldolgozta." (324.) 
A próza műformai kategória, a költői azon
ban sem nem műfaji, sem nem műnemi 
kategória. A „lírai" vagy akár ezen belül 
valamely műfaji elnevezés - számomra 

legalábbis - pontosította volna a kategória 
jelentését. Borbély Szilárd dolgozatát 
olvasva a következő kijelentésnél álltam 
meg: „Kölcsey igazsága még a jövőben 
van, amikor Csokonairól ír." (344.) Kinek 
a szempontjából? A kifinomult gondolati
sággal és jó retorikával megírt dolgozat
ban, a mindvégig a történeti horizontokat 
tiszteletben tartó vizsgálati módszer köve
tése közben meghökkentő a - talán a ha
táskeltésért született - tagmondat: „az sem 
nagyon vonható kétségbe, hogyha volt 
autentikus olvasója valaha Csokonainak, 
az épp Kölcsey volt." (346.) 

Mindezen bizonytalanságok és pontat
lanságok ellenére, talán éppen akkor lehet
ne jelentős előrelépést tenni a korszak 
kutatása terén, ha az egyes irodalomszem
léletekhez konkrétan megfogalmazott 
kutatási irányok társulnának, s egyes cso
portok, csapatok közösen átgondolt, egy
más eredményeire építő kutatást tervezné
nek. Ez talán átsegíthetne azon a nehéz 
helyzeten, amelybe a 18-19. század for
dulóját vizsgáló irodalmár kerül. Egyrészt 
mert a források fennmaradása szempontjá
ból még erősen a klasszikus-történeti kor
hoz csatolható eme periódus, másrészt 
viszont már sok olyan művel találkozunk, 
amelyben a napjainkban érvényes esztéti
kai kategóriák alapján jelentős értékeket 
látunk. Egyik oldalról tehát a filológiai, a 
másik oldalról a műelemző megközelítés él 
párhuzamosan egymás mellett, de sok 
esetben nem egymáshoz kapcsolódóan. 
A nagy és több ponton ismeretlen forrás
anyag miatt ez a kettősség napjainkban 
átfogó érvénnyel ugyan nem oldható fel, de 
feloldása egyes kérdések, irányok mentén 
megvalósítható lenne. Ezeket a kutatási 
irányokat egyes csoportoknak, iskoláknak 
kellene feltérképezni és felvállalni. Elkép-
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zelhető, hogy az új kérdések tisztázódása 
után már nem a hagyományosan elfogadott 
dátumok által határolt időszakaszban, s 
nem is szerzők szerinti felosztásban tár
gyaljuk a klasszikus századforduló irodal
mát. Ha ezek a változások bekövetkeznek 
hazai irodalomkutatásunkban, egy követ-

A címoldalon közölt három(féle) cím 
valójában három, egymással nehezen ösz-
szehozható tanulmányt sejtet: a Németh 
Lászlótól kölcsönzött megjelölés magatar
tásformákat, megítélt mentalitásokat, szi
gorúan fogalmazott kvázi-kijelentéseket 
sugall, ezt követi a tényszerű bejelentés, a 
Válasz első korszakáról lesz szó, ez sajtó
történeti (irodalom- és/vagy művelődés
történeti) értekezést ígér, majd a szerzői 
érdeklődés tárgyáról kapunk információ
kat. A bevezető szerint: „Elsősorban gon
dolati rokon- és ellenszenvek történeti 
dinamikája izgatott, különös tekintettel a 
szellemi élet helyzetére", ami viszont a 
körülményes fogalmazás ellenére akkép
pen lenne lefordítható: problémaorien
tált/problémaközpontú értekezés írására 
vállalkozott a szerzőnő, méghozzá a mai 
szellemi életet részben vagy nagy részben 
meghatározó mozgások, jelenségek értel
mezését elősegítendő. Ugyanakkor a há
rom tényező: elvek, frontok, nemzedékek 
keresztez(het)i(k) egymást, mivel par ex
cellence irodalmi alakulások megvilágítá
sához inkább a nemzedéki szempont érvé
nyesítése járulhat hozzá, igaz, mérsékelt 
sikerrel. Ám e szempont következetes 
végigvezetése szétfeszítheti a tárgyalás 

kező konferencián minden bizonnyal je
lentős eredményeket hoznak majd. A vál
tozások egyik gerjesztője, elindítója ez az 
alapvetően kérdő modal itású, nem egysé
ges, de többirányúsága miatt gondolkodás
ra késztető konferenciakötet. 

Thimár Attila 

kereteit, hiszen a Válasz nem elsősorban 
nemzedéki szerveződés volt, bizonyos 
„elvek", sőt „frontok" létesülése elősegí
tette kiadását, szerkesztését (más szem
pontból gátolta). Ugyanakkor 1934-ben 
Szerb Antal itt jelentette meg Az irodalmi 
élet új nemzedéke című írását, amely egy 
újfajta, antipozitivista, inkább szellemtör
téneti, bölcseletibb-szociológiaibb iroda
lomszemlélet igényének elfogadását céloz
za meg. Egy közel ötven főből álló baráti 
társaság előtt Halász Gábor, Mátrai László, 
Barta János, Honti János, Bartha Dénes, 
Komlós Aladár, Németh László (a Tanú
ban közölte két esszéjét), valamint Belo-
horszky Ferenc adott elő. Az előadók egy 
része publikált a Válaszban, másik része 
nem, egyébként is: meglehetősen eltérő 
tájékozódású szerzőkről van szó. A kötet
ben (ezzel szemben) az „elvek" és a 
„frontok" problémája nagyobb hangsúlyt 
kap, az idézetszem fejezetcímek is erre 
figyelmeztetnek, jóllehet nem törvénysze
rű, hogy az elvek frontokká fejlődjenek 
(?), torzuljanak (?). Annál is inkább, mert 
a szerzőnő a népi írók mozgalmáról beszél, 
elfogadni látszik azt, amit a Radnóti Sán
dorral készített interjú hangoztat a popu-
lizmusról, és felróni látszik a Válasz bizo-
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