
H. LUKÁCS BORBÁLA 

A „FAJI ERŐK FEJLÖDÉSRAJZÁRÓL" 
(Farkas Gyula irodalomtörténeti szemléletének jellemzéséhez1) 

Farkas Gyula némiképp outsider volt a Minervái:an.2 Az eltérés ugyan nem szervezeti 
természetű, a Minerva-Társaság tagja volt és'szellemtörténésznek vallotta magát. A Miner
vában azonban csak kétszer publikált,3 s míg a Minerva munkatársai általában magas tudo
mányos színvonalat képviseltek, Farkas írásai banalitásukkal tüntettek; a Minerva gárdájára 
többnyire jellemző irodalomelméleti-filozófiai tájékozódás hiányzott belőlük; a Minervában 
a szellemtörténetnek elvontabb és igényesebb, „szellemibb" változatát művelték, Farkas 
„asszimilációs" irodalomábrázolása erősen átjátszott a biológiai fajszemléletbe. Életmüve 
valószínűleg a legkevésbé ellentmondosás azoké között, akikre szellemtörténeti elvek hatottak. 
Nem abban az értelemben, hogy teóriái ne tartalmaznának ellentmondásokat — hanem abban, 
hogy Farkasnak, a hangsúlyozottan szintetizáló igényű tudósnak érdemei kizárólag olyanok, 
amelyeket pozitivista érdemekként szokott emlegetni az irodalomtörténeti köztudat. Erről vall 
talán legsikeresebb vállalkozása is, élete végén a Müncheni Kódex kiadása, s az a tény is, hogy 
erényei a műveiben összehordott temérdek tárgyi anyagban érvényesülnek. A Minervában 
„Romános-romántos-romantikus" címen megjelent cikke például egy hasonló című német 
cikk ötlete nyomán4 a magyar romantika fogalmát etimológiai alapon közelíti meg. A cikk 
elvi következtetései legfeljebb mint Farkas romantika-koncepciójának előzményei érdekesek, 
mivel azonban a magyar romantika sajátos tartalmát a romantika-fogalom egykorú értelmezé
séből akarja kihántani, értékes adatokat gyűjt a romantika egykorú felfogásáról. Mindezek 
mellett műveinek többsége forrásként is csak óvatossággal használható, mert módszere gyak
ran a legönkényesebb szempontokat zárja a pozitivista látszatú tudományosság adathalmazába. 

1 E tanulmány Farkas irodalmi felfogását és módszerét csak 1934-ig vizsgálja. 
2 Farkas Gyula (1894—1958) a berlini egyetem magyar nyelvi lektora volt 1921 —1925-ig 

1926—28 között az Eötvös Kollégiumban tanított. 1928-tól 1945-ig a berlini egyetem magyar 
irodalomtörténeti professzora volt. 1945-ben Münchenben, 1946-tan Göttingenben lett egye
temi tanár. Ismertebb művei, illetve kiadványai: Petőfi nagyobb elbeszélő költeményei és 
forrásaik, Bp. 1923; Erdélyi költők, Berlin, 1924; Az elszakított Felvidék magyarságának 
szellemi élete, Bp. 1927; Mécs László, Bp. 1929; A magyar romantika, Bp. 1930; A 'Fiatal 
Magyarország' kora, Bp. 1932; A magyar irodalom története, Bp. 1934; Az asszimiláció kora a 
magyar irodalomban, Bp, 1938; A magyar szellem felszabadulása, Bp. é. n. (1942?); Südost
europa, Göttingen, 1955; Ungarns Geschichte und Kultur in Dokumenten, Wiesbaden, 1955; 
Der Münchener Kodex, herausgegeben von Julius von Farkas, Wiesbaden, 1958. (Farkas 1945 
előtt írt nagyobb művei általában megjelentek németül is, mivel azonban a teljesebb válto
zatot rendszerint a magyar nyelvű kiadás képviseli, ezeket tüntetjük fel. 45 után készült művei 
nem jelentek meg magyarul). 1928—1943-ig szerkesztette Farkas az Ungarische Jahrbücher-t, 
amelyet 1952 után „Ural-altaische Jahrbücher" címmel folytatott, s amely egyebek között 
magyar kulturális eredmények nyugati ismertetésének is jelentős eszköze volt. 

3 FABKAS GYULA: Romános-romántos-romantikus, Minerva 1929.172—199. FABKAS 
GYULA: Táj- és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. Minerva 1931. 17—38. 

4 FRANZ SCHULTZ: „Romantik" und „romantisch" als literarhistorische Terminologien 
und Begriffsbildungen. DVjs 1924. 349—366. 
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A „faji erők fejlődésrajzának" elmélete 

Irodalmi módszere elsősorban a Sauer—Nadler-féle ún. „etnológiai" iránnyal tart 
rokonságot. August Sauer az irodalomban táji-törzsi tényezők irodalomformálö hatását 
kutatta s ennek megfelelően a német irodalmat tájegységek szerint kívánta osztályozni és 
értékelni.5 Tanítványa, Josef Nadler pedig, aki később a fasiszta irodalomtörténetírásnak is 
egyik reprezentánsa volt, már egész irodalmi rendszert emelt a biológiai fajfogalommal egye
sített törzsi és tájszemléletre. Hangsúlyozta, hogy irodalomtörténete „nem tiszta esztétika" 
se nem „tiszta filológia", hanem történelem, amelynek köre a szorosan vett szépirodalom 
határain túl terjedhet; hogy egy adott kor vagy mozgalom szellemének ábrázolásánál a nagy 
írók jelentősége nem elsődleges, s általában az írói egyéniségé sem. Mindezzel, úgy tűnt, Nadler 
kiszélesítette az irodalomtörténetírás területét és lehetőségeit, de nem kerülte el az esztétikai 
relativizmus veszélyét. Lényegesnek tüntethetett fel bármilyen mellékes tendenciát, ha igazo
lását megtalálta akár egy igen kevéssé jelentős alkotó művében vagy elejtett megjegyzésében 
is. Négykötetes nagy irodalomtörténetében6 és romantika-könyvében7 az egész német (sőt, 
európai) irodalom történetét a nemzetek és a nemzeteket alapító törzsek vérségi viszonyaiból 
akarta levezetni. A nemzetekben és a törzsekben szerinte faji erők testesülnek meg, amelyeket 
a földrajzi táj, az éghajlat, az öröklőit vér sajátosságai determinálnak, s ezek az irodalom való
ságos mozgatói, a törzsi eltolódások, vérkeveredések, régi faji erők feléledése. így lenne pl. 
a renaissance a „római faj" tiltakozása a germán faj elnyomása ellen, a német romantika 
pedig a keleti germán törzsek fajiságának a szláv-germán vérkeveredést követő feléledése. 
A nyugati törzsek, amelyek eredetileg a római birodalomhoz tartozó területekre települtek, 
az antik — általában az idegen — kultúra iránti érzékenységet hordozzák vérükben, s e talaj
ból fakad a német klasszicizmus; az alsószászok konzervatív, helyhezkötött fajta, tehát csak a 
realizmus művelői lehetnek stb. A németség kései összeforratlanságát Nadler az irodalmi 
folyamat állandó medrévé építi ki. Az irodalmi mozgalmak „táji-törzsi" determináltságát 
bizonyára nehéz következetes műelemzéssel bizonyítani, innen Nadler irodalomtörténetének 
antiesztétikus jellege, amely részben programatikus is. Az alkotók megítélésében gyakran 
nagyobb súlyt kap származásuk, mint művészetük, s mindaz, ami az irodalomtörténet írója 
számára kevéssé rokonszenves, kizuhanhat a fajellenes irodalmiatlanságba.8 

Farkas azonban csak fenntartással nevezte önmagát a nadleri tézisek hívőjének, inkább 
ezek „szellemtörténetiesített" változatát, az irodalmi tényezők Petersen-féle felfogását kívánta 
gyümölcsöztetni. Julius Petersen vitába szállt Nadler romantika- és általános irodalomtör
téneti koncepciójával. Ellenvetéseiben, mint Nadler más kritikusai is, rámutatott a „tájelmé
let" néhány szembeötlő ellentmondására:9 hogy egy, az irodalom története során lényegében 
változatlan tényezővel, a földrajzi viszonyokkal nem magyarázhatók az irodalmi folyamat 
változásai; hogy „tiszta fajiságról" Európa egyetlen népénél sem lehet szó; s nem utolsósorban, 
hogy e tételek alkalmazása meglehetős nehézségekbe ütközik. Ha törvényként fogadjuk el 
például, hogy „a keleti ember a romantikus ember és a nyugati nem lehet igazán romantikus, 
arra a következtetésre kell jutni, hogy a romantika legélesebb ellenzői, mint Kotzebue és Mer
kel, valójában romantikusok voltak, éppúgy, mint a Fiatal Németország vezetői, Gutzkow és 
Laube, akik szintén Keletről származtak,10 és hogy Gottsched és Lessing is rangrejtett roman
tikusok; sőt, mivel Nadler szerint Thüringia földje idegen befolyásokra különös fogékonyságot 

5 A. SAUEB: Literaturgeschichte und Volkskunde. Prag, 1907. 
6 J. NADLER: Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften, I—IV. 

1912—1926. 
7 J. NADLEB: Die Berliner Romantik, 1810—1814. Berlin, 1921. 
8 Nadler módszeréről 1. VAJDA GYÖBGY MIHÁLY: Osztrák irodalom magyar szemmel. 

ViF 1959. 169. 
9 L. J. PETERSEN: Die Wesensbestimmung der deutschen Romantik, Leipzig, 1926. 
10 Die Wesensbestimmung, 18. 
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mutat, úgy.tűnik, előbb predesztinálódott a német klasszicizmus székhelyéül, mintsem Weimar 
egyáltalán megépült volna.11 

Petersen kifogásai alapjaiban rendítették meg a nadleri építményt; ő maga azonban 
úgy vélte, feloldja a dilemmákat, ha a renitenskedő kategóriákat az irodalomtudomány más 
polcaira helyezi át; jelen esetben a kiutat az etnológiai szemlélet, az eszmetörténet és a stílus-
tfrténet mechanikus összekapcsolásában látta, s így tisztulás helyett eklekticizmushoz jutott. 
Hasonló módon járt el nemzedéki elméletében. A generációs elv a szellemtörténetben már 
Diltheynél is nagy szerepet játszott; Petersen megkísérelte, hogy a kavargó elképzeléseket 
rendszerezze s a nemzedékek pusztán biológiai felfogásától egy irodalmibb magyarázathoz 
éijen el.12 Rámutatott, hogy a kortársság még nem jelent nemzedékiséget, s bizonyos „nemzedék
alkotó" tényezőket különböztetett meg, amelyek együttese képezné szerinte az irodalmi 
generációt (születés, művelődés, közös nemzedéki élmények, közös vezéreszmények, nemzedéki 
nyelv, az idősebb nemzedék megmerevülése). 

Ha nem bocsátkozunk is vitába afelől, hogy a Petersentől megállapított tényezők 
felsorolása mennyire tekinthető teljesnek, ha nem szólunk is arról, hogyan tűnnek el e rend
szerben az irodalmi csoportosulásokban örvénylő társadalmi tendenciák, akkor is a nyílt kérdé
sek sora támad elénk. Miért reagálnak kortársak ugyanarra az élményre elütő módon, miért 
választanak különböző eszményeket? Nem arról van-e inkább szó, hogy az irodalmi csoporto
sulások bizonyos szimptómáit tartotta Petersen nemzedéka/Zcotó tényezőknek? Miként a táj
szemléletet, úgy a nemzedéki elvet is eléggé kényelmessé lazította, hogy egyfelől elháríthasson 
szembeszökő ellentmondásokat, másfelől mégis alkalom és szükség szerint élhessen vele. 
Petersennek főleg ez a metodológiai tanulsága befolyásolta Farkast, aki ehhez igazította 
irodalomtörténeti módszerét, amely egészében mégis sokat örökölt a Nadler-féle táji-faji 
predesztinációból, az esztétikátlanított irodalomtörténetből. 

Farkas elképzelésének megfelelően az irodalommal mint művészi jelenséggel az eszté
tikának kell foglalkoznia. Az irodalomtörténet „fejlődésrajz" legyen, ami Farkas interpre
tációjában a „faji erők" fejlődésének rajzát jelenti. Aki azonban e koncepció forrásait és tar
talmát akarja felderíteni, csak részlegesen és fenntartásokkal fogadhatja el magának a szer
zőnek a felvilágosításait. Megesik ugyanis, hogy Farkas egyik művének hivatkozásait vissza
vonja a másikban, s főként gyakori, hogy szavakban elfogad olyan elveket, amelyektől iroda-
lomtörténetírói gyakorlata eltér. Tiltakozik például a feltevés ellen, hogy Nadler elveit másolná. 
Tiltakozása nem is alaptalan; a táji magyarázat ötletének vannak magyar hagyományai 
(már Vahotnál felmerül); s míg Nadler a törzsi különbségeket a táj és a vér misztikus erőiből 
vezet-e le, addig Farkas a maga rendszerében a dunántúli és a tiszántúli magyar típus különb
ségei^ Szekfü nyomán történeti magyarázatot nyújt.13 Ám ha kiindulása nem is, eszmefutta
tásának további menete, amelyben a táji-faji felosztást erőszakkal kényszeríti az irodalmi 
folyamatra (illetve az irodalmi életre, mert Farkas elsősorban ezt vizsgálta); amikor az alkotó
művészet tartalmának vizsgálata helyett a származás után minősít, mégis erősen emlékeztet 
Nadlerre. Ugyancsak Nadler hatására vall az esztétikai szemlélet elvi megkerülése. Nadlertől 
származó eszme, hogy a romantika mint „világirodalmi", azaz esztétikai kategória teljességgel 
érdektelen és értéktelen az egyes nemzeti romantikák (Nadlernál főleg a berlini, Farkasnál 
a magyar) analízisénél. Nadler is gyakran nagyobb súlyt ad a jelentéktelen írónak, mint az 
„időtlen" nagyoknak, s az elv gyakorlati alkalmazása mindkettőjüknél bizonyos módszertani 
voluntarizmusban köt ki. Mindez arra vall, hogy ha hihetünk annak a Farkasnak, aki A magyar 
szellem felszabadulásában nyomatékosan tagadja, hogy a nadleri elveket alkalmazná, akkor 

11 Lm. 12. 
12 L. J. PETERSEN: Die literarischen Generationen. Berlin, 1930, illetve a „Philosophie 

der Literaturwissenschaft" c. kötetben (herausgegeben von E. Ermatinger, Berlin, 1930). 
13 Más kérdés, hogy ez a történelmi magyarázat maga mennyiben misztifikálta a valósá

gos folyamatokat. 
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nem hagyhatjuk figyelmen kívül annak a Farkasnak a tanúskodását sem, aki A magyar roman
tikában nyomatékosan utalt a hatásra, amelyet a termékeny nadleri elvek reá gyakoroltak. 

Hasonló jelenségről tanúskodik nála a fajiság tartalmának értelmezése. A faji-nemzeti 
jelleget szavakban — a hivatalos neonacionalista felfogáshoz kapcsolódva — Farkas történeti
szellemi képződménynek tekinti. „Egy nép faji ereje nem annyira biológiai tény, sokkal inkább 
szellemi jelenség."14 A gyakorlatban mégis inkább eleve adott jellegzetességnek, „vérbeli 
hagyománynak" festi, a legsötétebb konzervativizmus színeivel. „Amikor a nomád magyar 
nép a IX. század végén leereszkedett a Keleti Kárpátok nyugati lejtőin, hogy elfoglalja az 
Alföld széles legelőit és Pannónia termékeny dombjait, már magával hozta népi jellegének 
mindazon tulajdonságait, amelyek majdani európai küldetésére hivatottá tették, "15 — írja 
irodalomtörténetében. „A magyar paraszt ma is nagyjában úgy gondolkozik és beszél magya
rul, mint ezerév előtti ősei."16 Amennyiben Farkas mégis észlel valami módosulást, az lényegi
leg mindig a (táji) faji-felekezeti erőviszonyok eltolódásának következménye; ezeket az 
erőket „a világnézetinél mélyebben ható" „ösztönös" tényezőknek tartja, s ezért irodalmi 
csoportosításainak és magyarázatainak végső princípiuma gyakorta az írók faji-felekezeti 
származási kategorizálása. így a hirdetett programmal megint néhol ellentétben, objektíve 
Farkas nem a nemzeti-faji jellegnek nálunk a szellemtörténetben általánosodott szellemi, 
hanem inkább biológiai magyarázatába hajlik át (tár kétségtelen, hogy a kettő általában is át
megy egymásba). Elvben vallja „Horváth Jánossal, hogy irodalmi tanulmány úgy jár el leg-
tudományosabban, ha az írót mint egyéniséget iparkodik szabatosan meghatározni, nem 
pedig mint egy kornak, osztálynak, fájnák, művelődési környezetnek képviselőjét."17 Ugyan
akkor monográfiáinak szintézisét sohasem az írói egyéniség vizsgálatára építi, az írói egyé
niséget csak annyiban veszi figyelembe, amennyiben a faji jelleget véli abból kiolvashatni. 
A reformkori fejlődés eszmetartalma például az lenne Farkas szerint, „mint szabadul meg 
az irodalom mindinkább külső járulékaitól: a hazafias és politikai tendenciától és hogyan válik 
minél hatásosabban a magyar faji jelleg művészi tükröztetőjévé."18 Ezt a szembeötlő ellent
mondást az elvi igény és gyakorlati megvalósítás között Farkas azzal a kijelentéssel gondolta 
elháríthatni, hogy az egyéniségtől elvonatkoztató módszert a reformkor sajátosságai követelik, 
mert a reformkor „nagy részében az írói egyéniség nem emelkedik kora és környezete fölé, 
mert egész alkotó erejét lefoglalja a korával és környezetével folytatott küzdelem."19 Érvének 
bizonyító erejét csökkenti mégis a tény, hogy ugyanezt az időszakot másutt ,,a nagy magyar 
egyéniségek" korszakának is nevezi és általában az egész XIX. századra ezt a részlegesen 
jogosultnak ítélt módszert alkalmazza monográfiáiban. Mindezeknek a következetlenségeknek 
nem a véletlen szabott irányt, hanem a védekezés. Gyakran vádolták ugyanis Farkast azzal, 
hogy irodalomfelfogása biologizál, rendszerező elve német ötleteket másol — s így a szerző, 
aki elméletét a hangsúlyozott magyarság színeiben akarta felléptetni, nem cáfolhatta más
ként a vádakat, mint hogy forrásai közül kiemelte a magyarokat, háttérbe szorítva a németeket, 
vagy olyan elvekre hivatkozott, amelyeket munkásságában csak felemás módon követett. 

Elsősorban a hivatalos ellenforradalmi neonacionalizmus fogta össze nézeteit (és stílus
át), a trianoni revizionizmus és antiszemitizmus. A nemzetlét legfőbb gondja szerinte 
helytállni „a magyar sors végzetes szörnyetegének, a nemzeti kérdésnek" a fenyegetésével 
és „az új rémmel, a nemzetköziséggel" szemben; a progresszív politikai küzdelmek megosztják 
a nemzetet, ellentétesek a fajiság követelményeivel. A társadalmi változások elsősorban mint 
faji változások jelennek meg nála; a XIX. század végének, a monacrhia korának buktatóköve 

14 A magyar irodalom története. Bp. 1934. 8. 
1 5 1 . m. 7. 
1 6 1 . m. 9. 
17 A magyar romantika, Bp. 1930. 293. 
18 A „Fiatal Magyarország" kora Bp. 1932. 302. 
18 A magyar romantika. 293. 

566 



a felületes asszimiláció, a kapitalizmusnak és a polgári kultúrának mindazok a vonásai, ame
lyeket Farkas negatívan ítél meg, a budapesti zsidó kultúra rubrikájába kerülne'k (nem szólva 
a politikai radikalizmusról). A felekezeti tényezők is fajiságot hordoznak itt, még a protestáns
katolikus különbözés is, amely a tudatosan választott vagy örökbe kapott valláson túl már 
rejtélyes és elháríthatatlan lelki diszpozícióvá mélyül. Ha az asszimiláltak magukévá teszik 
is tudatosan a nyelvet és a kultúrát, fajiságuk társadalmi, világnézeti és politikainál mélyebben 
ható (illetve abban nyilvánuló), racionalitással felfoghatatlan ösztönerőként élhet tovább az 
irodalomban is. Ám az asszimilációnak nem minden fajtája termel kárhozatos hatásokat; 
a romantikát pl. Farkas elsősorban a XVIII. században végbement katolikus asszimiláció
nak tudja be. Nem az irodalmi művek, nem az esztétikum nyomában jár itt az irodalomtörté
netíró, hanem az asszimilációs folyamatok búvópatakjainál, s az irodalom tudatos tanulságait 
csak annyiban kívánja számbavenni, amennyiben faji áramok törnek felszínre benne.20 

A „faji erők" fejlődésrajzának alapja Farkasnál egy, a konzervatív irodalomképet 
a szellemtörténeti történetszemlélettel ötvöző s azt a biologizálásra áthangoló felfogás a magyar 
néplélekről. A népfaj fogalmába Farkas csupán annyi szociális tartalmat sűrít, amennyit egy 
konzervatív felfogás elbír és a faji demagógia helyenkint megkíván. Jellemzők e szempontból 
az irodalmi népiességgel kapcsolatos elmélkedések, amelyekben Horváth János felfogása a 
népiességről (mint amely lényegét tekintve nem társadalmi jellegű folyamat, hanem faji 
hagyománymentés) összetalálkozik egy primitívebben konzervatív állásponttal. A nép Farkas
nál misztikus ősforrás, amely „lehántja a költő lelkéről a civilizáció hamis mázát,"21 amelyet 
„két örök erő" alakít, „a szülőföld és a család".22 E szemszögből vitázik — talán Babits Petőfi
képével, legalább polemikus fogalmazásmódja ezt sejteti. (A magyar költők szerelemvágya 
„ősi gyökerekből fakad, tiszta, mint az erdő forrása. Egy a célja: a család. Nem nyárspol
gárias konvenció ez ifjú költőinknél, főleg Petőfinél, akinél a szerelem érzése mindenkor együtt 
jár a házasság gondolatával, hanem romlatlan népi vérbeli hagyomány. A magyar népdal 
sem ismeri az önmagáért való érzéki szerelmet.)13 

Táj- és nemzedékszemlélet az irodalomban — Farkas a magyar romantikáról és a Fiatal Magyar
ország koráról 

Farkas kutatási szakterülete a XIX. század irodalma volt, itt mélyedt el az egykorú 
források tanulmányozásában és főleg itt próbálta alkalmazni módszerét. 1934 előtt két mono
gráfiája foglalkozott e korral: A magyar romantika (1930) és A „Fiatal Magyarország" kora 
(1932), amely az előző folytatása volt. 

A romantika szükségképpen vonta magára a szellemi-művészeti mozgalmak szinté
zisét fürkésző szellemtörténet figyelmét általában is, különös tekintettel a szellemtörténeti és 
a romantikus filozófia rokonságára. A Minerva munkatársai már Farkas kísérlete előtt is több
ször foglalkoztak e témakörrel.2* A magyar irodalomtörténetírásban korábban is megjelent 
az a felismerés, hogy a magyar romantika nem vezethető le egyszerűen a nyugati romantikák 

20 Leghírhedtebb példája ennek Az asszimiláció kora a magyar irodalomban, 1867—1914 
c. műve, amely már a maga korában a baloldal erélyes tiltakozását váltotta ki. A mű megje
lenése már kívül esik az itt tárgyalt időszakon, de koncepciója már az Irodalomtörténetben is 
feltűnik. 

21 A „Fiatal Magyarország" kora. 125. 
2ZI.m. 214. 
" L m . 221. 
24 Koszó JÁNOS: Fessler és a romantikus történetfilozófia, Minerva 1922. 305—316; 

Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró, Bp. 1923, Die ungarische Romantik, Gragger 
Gedenkbuch, Berlin, 1926; SZEBB ANTAL: Magyar preromantika, Minerva 1929. 3—68; Kölcsey. 
Minerva 1926. 72—119; Vörösmarty-tanulmányok, Minerva 1930. 3. közi. 
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képletéből,26 és Farkas első könyvében megkísérelte, hogy a magyar romantika sajátos jellegét 
a maga irodalmi elgondolásainak fényével világítsa meg. 

Felfogása szerint a magyar romantika nemcsak sajátos, de egyedi jellegű mozgalom is, 
bár ugyanakkor tartalmában belső rokonságot mutat az osztrák romantikával; fejlődés
történeti jelentősége, hogy megvalósította a kétféle magyar lelki forma szintézisét. A kétféle 
lelki forma a reformáció, illetve a török hódoltság kora óta beállott szakadás következménye: 
a táji-felekezeti megosztottság nyomában alakult ki a dunántúli katolikus és a tiszántúli 
protestáns lelkiség. A dunántúli típust Habsburg-hűség jellemzi, hagyománytisztelet és tör
téneti érzék (ami a szellemtörténeti terminológiában a tisztes konzervativizmus szinonimája). 
A tiszántúli „külföldies" irány gyökértelenebb, gyors nekirugaszkodásokra hajlamos, amelyek 
veszélyeztetik a nemzeti tradíció folytonosságát; ez magyarázná például Kazinczy túlzásait 
a nyelvújításban, költői hatásának korlátozottságát. A magyar romantika nagy szellemtörté
neti érdeme ennek megfelelően, hogy létrehozza a kiegyenlítődött nemzeti-faji érzést, s a táji
felekezeti választóerő ezután már csak tudat alatti „színező elemként" érvényesül az iroda
lomban. A szintézis lényegében és elsősorban a dunántúli ág műve és annak tulajdonságai 
jellemzik: „nem a klasszicizmusnak" — ti. Kazinczy németes klasszicizmusának — „a folyta
tása, még kevésbé az ellenhatása A magyar romantika gyökerei a dunántúli hagyományos 
költészetbe nyúlnak vissza, melynek számára a XIX. század elején a rokonlelkű osztrák ro
mantika új fejlődési lehetőségeket nyit meg."26 Nem politikai, világnézeti, hanem „tisztán 
irodalmi", tehát „hagyományhű" irány, amely „megszűnik, mihelyt a politika veszi át az 
irodalom kizárólagos szerepét,"27 Farkas szerint tehát 1830-ban. Ezután az irodalomban meg
valósult egységet széttépi a történelem, átkos politikai harcokban új osztódások támadnak. 

A módszer eredménye a módszerről árulkodik. Az irodalom esztétikai és történeti vizs
gálatának egysége és útjai napjainkban még sok vita tárgyát képezik, de annyi bizonyosnak 
látszik, hogy ha a kettőt merev kizárólagossággal választjuk szét, mindkettő értelmét veszti: 
már az irodalomtörténeti rangsorolás is esztétikai minősítést igényel. Farkasnál nemcsak 
tendencia a szétválasztás, hanem majdnem kizárólagos gyakorlat, amely valósággal „műveik
től fosztja meg az írókat".28 Könyveiben többnyire nem az irodalomról folyik a szó, hanem 
az irodalmi életről, s az abból kiolvasottak alapján minősül az irodalom is.29 Hogyan tükrö
ződött a hipotetikus lelki kettősség magában az irodalomban — erről alig hallunk valamit, 
mindenképp keveset a meggyőzetéshez. A levélidézetek, magánnyilatkozatok sora viszont 
látszólag azt bizonyítja, hogy a XIX. század első két évtizedében még lényegében a táji
felekezeti rokon- és ellenszenvek szabták meg az irodalmi csoportosulásokat, a külföldi szel
lemi irányok átvételét, a magyarság jellegéről alkotott elgondolásokat. Sőt, még az elemzés 
tárgyául szolgáló romantika sem nyer Farkas ábrázolásában esztétikai körvonalakat; a leg
tehetségesebbek költészete is csak annyit bizonyít nála, mint a sokadrangúaké. Elsikkad 
Kazinczy jelentősége, mert a nyelvújítás elsősorban túlzásaiban ábrázoltatík, Hormayr és 
Mednyánszky közös kiadványa viszont a magyar romantikatörténet csúcsteljesítményévé 
emelkedik, mert ez, alátámasztja a magyar és az osztrák romantika rokonságának tételét. 
Mailáth Jánost tartja Farkas a romantika egyetlen „katolikus öntudatú" írójának, s mégis 
állítja, hogy a magyar romantika lényegében a „katolikus asszimiláció" mozgalma. A „kül-

25 Farkas Trostler József és talán részben Bánóczi József felismerését hasznosította, 1, 
BÁNÓCZI JÓZSEF: Kisfaludy Károly és munkái, II. köt. A magyar romanticizmus Bp. 1883; 
TROSTLEB JÓZSEF: Vajda Péter és a német romanticizmus. EPhK 1913. 4—5. sz. 

26 A magyar romantika. 247. 
2 7 1 . m. 14. 
28 SŐTÉR ISTVÁN: Romantika és realizmus, Bp. 1956. 14. 
29 Ennek az irodalomszemléletnek antiesztétikus beállítottságára már a korabeli kritiku

sok közül is sokan utaltak, 1. pl. KABDOS LÁSZLÓ: Szellemtörténet. Ny. 1931. 664; CSÁSZÁR 
ELEMÉR: Faj és felekezet a felújulás korának irodalmában. Bp.Szle. 221. köt. 445—468; 
KBBESZTTJRY DEZSŐ: Farkas Gyula: A "Fiatal Magyarország" kora, Minerva 1932.31—43; 
SCHÖPFLIN ALADÁR: Farkas Gyula Magyar irodalomtörténete. Ny. 1934. I. 222—226. 
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földies" áramlat — Kazinczyéké — szerinte „magában összeomlott, mint minden forradalom, 
megtermékenyítve, átalakítva a kort, de folytatás nélkül."30 Bizonyítékait az egykorú s 
újabb kritika kikezdte, és amit idéz, az még inkább ellene bizonyít. Szerb Antal Farkas előtt 
a magyar felvilágosodás és a romantika folytonosságáról írt, de már Riedl is tudta, hogy Köl
csey több szempontból Kazinczy tanítványának nevezhető. Bizonyos, hogy a magyar roman
tika fordulatot jelentett Kazinczy klasszicizmusával szemben, de az előbbi eszméinek jó 
része a felvilágosodás, illetve a Kazinczy-féle klasszicizmus irodalmában csírázott. Bessenyei 
s főleg Kazinczy küzdelme a magyar nyelvért előfeltétele volt a magyar irodalom későbbi 
felvirágzásának, az irodalmi élet szervezésével Kazjnczy előlegezte annak későbbi kibonta
kozását (akkor is, ha maga Kazinczy már sok mindenben nem értette meg az aurorásokat). 
Napjainkban Horváth Károly a németes klasszicizmus és a romantika kapcsolatát vizsgálva 
mutatta ki, milyen sok szál fűzte a romantikus felfogást Kaziriczyékhoz. (A szentimentalizmus 
köztudottan előlegezi a romantikus érzéskultuszti s a klasszicizmus nálunk is a felvilágoso
dással és a szentimentalizmussal ötvöződött; romantikus eszmékkel vág egybe a genie-elv, 
s a művész nyelvalakító, nyelvteremtő jogának hangoztatása.)31 Mindezek természetesen 
még nem romantikus jelenségei a magyar irodalomnak, de annyit mégis demonstrálnak, hogy 
aligha lehet a magyar romantika kizárólagos forrásának tekinteni az ún. „hagyományos" 
költői irányt s Kazinczyt a folytonosságból kitagadni. Igaz, hogy a magyar romantika leküzdi 
a klasszicizmust, de azt a klasszicizmust, amelyből sokban maga is kibontakozott — különös
képp szembetűnő ez, amikor a birkózás egy költő életművében folyik, mint — mutatis 
mutandis — (a dunántúli) Berzsenyinél, s főleg Vörösmartynál és (a tiszántúli) Kölcseynél.32 

A felekezeti-táji alapon felállított osztályozás keresztül-kasul szabdalja a XIX. század 
első évtizedeinek valóságos csoportosulásait. Farkas maga is írja, hogy a Mondolat-vitában 
sok katolikus író rokonszenvéről biztosította Kazinczyt, hogy Kisfaludy Károly és Vörösmarty 
mindig szembenállottak Kisfaludy Sándorral, holott mindhárom dunántúli katolikus író.33 

Egyáltalán, amennyiben elfogadnánk, hogy „a dunai—tiszai illetőleg katolikus-református 
különbözés a kor irodalmi tudatában mindenkor nyelvi, illetőleg irodalmi színezetet ölt,"34 

— joggal lehetne számonkérni, miért nem mutatja be ezt a szerző az irodalomban és miféle 
irodalmi tudat az, amelyik kívül marad az írók világnézetén is,3fi műveiken is? Ha a XVIII. 
század végétől e megoszlás csak mint tudatalatti erő, színesítő elem érvényesül, indokolt-e, 
hogy rá építsék még a következő kor szintézisét? 

Csokonait is a dunántúli ághoz sorolja e teória, mivel élete jelentős részét töltötte 
a Dunántúlon és családja is onnan származott el, s mivel másként felborulna a magyaros hagyo-

30 A magyar romantika. 103. 
3 1 1 . HORVÁTH KÁROLY: A klasszicizmusból a romantikába. MTA IOK 1962. 237—240. 
32 A magyar romantika forrásairól szólva Farkas szembeállítja a „hagyományos" művelt

séget a „külföldiessel". Ám ha Kazinczy műveltsége „külföldies", a romantikus Kölcseyé sem 
provinciális (1. SZATJDER JÓZSEF: Kölcsey, Kant s a görög filozófia; A romantika útján; 
Géniusz száll; „A romantika útján" c. kötetben, Bp. 1961); a teljességgel dunántúli Vörösmarty 
költészetében Turóczi-Trostler mutatta ki Goethe hatásának nyomait (1. TURÓCZI-TROSTLER 
JÓZSEF: A romantika problémái, Vörösmarty romantikájának néhány megoldatlan kérdése. 
MTAIOK 1955. 276). Császár Elemér, aki egyébként láthatóan nem minden lelki gyönyörű
ség nélkül hét oldalon Farkasnak ötvenkét tárgyi tévedését szúrta tollhegyre annak idején, 
megjegyezte például, hogy a német klasszicizmus műveltsége elől Farkas szerint a katolikus 
írók elzárkóztak, noha csak az egy Wielandtól a következő katolikus írók fordítottak: Orczy, 
Ányos, Dayka, Batsányi (1. CSÁSZÁR ELEMÉR: Farkas Gyula: A magyar romantika. ItK 1931, 
110). 

33 A Tiszántúl külföldies vonzalmú szülöttét jellemzi Farkas szerint, hogy szabadulni 
igyekszik környezetétől; dehát Kisfaludy Károly, Vörösmarty nem hagytak-e fel a hagyo
mányos életmóddal? 

34 A magyar romantika. 69. 
v 351. m. 130. 
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mányt a dünántúlisággal azonosító egyenlet. „Ez a »tájiélek«, amelynek settenkedéseit a jobb
ízlésű írók egy-két oldalon éreztették, Farkasnál karakterológiai eleve elrendelésként működik. 
Aki a »kékegű, dombos« Dunántúlról jön, annak a műveltsége is mindjárt kékegűbb."36 

Ami Dugonicsot és Gvadányit illeti — mindkettő katolikus, de egyik sem dunántúli — ezek 
„fejlődéstörténetileg beletartoznak a dunántúli katolikus írók naprendszerébe,"37 náluk tehát 
a művek döntenek, nem a táji determináció. Ám Katona József sorsának „talán az volt a 
végzete, hogy mint alföldi katolikus, egyik irodalmi talajhoz sem tartozott,"38 — itt csak 
a származás vétetik figyelembe, pedig Horváth János ekkor már megírta Jegyzeteit Bánk bán 
egykorú népszerűtlenségének szükségszerű okairól.39 Farkas következtetése szerint voltaképp 
közömbös, mit írt Katona, művének sorsát már az író születése eldöntötte. Valóban kudarca 
egy irodalomtörténeti koncepciónak, ha ahhoz, hogy a koncepció megszólaljon, az irodalom
nak kell elnémulnia. 

Az osztrák és a magyar romantika belső közelségének gondolata talán tarthatott némi 
távolabbi rokonságot Bleyer Bécselméletével. Ez utóbbit azonban kételyek övezték a Miner
vában, amelynek munkatársai okkal és joggal hivatkoztak a hatás-teóriával szemben a belső 
fejlődés önelvűségére. Azonfelül Farkas másik fonása, Nadler romantika-könyve is tagadta 
a romantika általános esztétikai fogalmát. így aztán Farkas — talán, hogy sem a párhuza
mosság ötletén, sem az önelvűség igényein csorba ne essék, tisztázatlanul hagyta egyik sarka
latos tételét — ti., hogy mi módon született meg a feltételezett párhuzamosság — vagy azo
nosság; hol azonos fejlődésről, hol találkozásról, hol hatásról írt, amit Pukánszky kritikája a 
Minervában szóvá is tett.40 A belső azonosság tétele bizonyítatlan maradt, Farkas nem bocsájt-
kozott sem az osztrák, sem a magyar romantika irodalmi jellemzésébe. Szintetizáló elvét 
részben a Nagl—Zeidler—Castle-féle osztrák irodalomtörténet szolgáltatta, ennek ismertető 
jegyeit „látta bele" Farkas a magyar romantikába (pozitív, nemzeti, népies, hazafias, keresz
tény);41 Koszótól kapta az osztrák és a magyar romantika szoros rokonságának eszméjét. 
(Nem egyes hatásokról van szó, amelyek kétségtelenül fennálltak — ismeretes pl. a végzet
drámák hatása a magyar irodalomra — hanem a kétféle nemzeti romantika irányának és fő 
tartalmának meghatározásáról). Az általános antiliberális élű történelmi elképzelés hézagait 
e másféle, de lényegében azonos irányba mutató irodalomtudományos rész-koncepciók töltik 
ki. Ez az önelvű, „sajátosan magyar" romantika teória az osztrák romantika bizonyos vonásai
hoz idomítja a magyar romantikát, nem esztétikai indokokból, hanem mert szerzője úgy gon
dolta, a magyar romantika antiliberális jellegéhez szolgáltat ezzel újabb bizonyítékokat. 
Nem a magyar romantikát jellemezte katolicizmus, hiszen maga Farkas is tudja, hogy Vörös
marty csak úgy nyilvánítható jellegzetesen katolikus költőnek, ha eltekintünk attól, amit írt 
s csak azt nézzük, ahogyan írt — romantikus fantáziáját —, és főleg elfogadjuk kiindulóhipo-
tézisnek, hogy az irrealitás fantasztikuma katolikus sajátság. Nem a magyar romantika volt 
hangsúlyozottan Habsburg-hű, hiszen az önálló magyar múlt idézése Vörösmartynál, Kölcsey-
nél objektive már nem a Habsburgok dicsőségét emelte. A romantikus költészet nemesi jellege 
kétségtelen, de a retrográd feudális idillel Vörösmarty eposzai valóban véresen számoltak le. 

A „Fiatal Magyarország" kora megalapozottabb A magyar romantikánál, valószínűleg 
azért, mért nem annyira egységes, átfogó a saját elgondolása, hogy az első műhöz hasonlóan 
lépten-nyomon a tények torzítását parancsolná; hasznos adatokat hoz pl. a francia roman
ticizmus magyarországi terjedéséről. Mivel azonban Farkas szintetizáló szándékait a Fiatal 

36 NÉMETH LÁSZLÓ: Két irodalomtörténet. Tanú 1934. 110. 
37 A magyar romantika. 33. 
3 8 1 . m. 98. 
39 1. HORVÁTH JÁNOS: Jegyzetek Bánk bán sorsáról. Napkelet 1926. 811—838. 
40 PUKÁNSZKY BÉLA: Farkas Gyula: A magyar romantika. Minerva 1930. 321—337. 
41 NAGL—ZEIDLER— CASTLE: Deutsch-österreichische Literaturgeschichte. Wien, 1914. 
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Magyarország sem kerüli el, a 30-as és 40-es évek fő irányának bemutatása a részadatok értéke 
mellett is félresiklik. A könyv eszmerendszerének támasza és talpköve a liberális-demokratikus 
politikai irányzatosság szembefordítása a faji jelleget hordozó, szociális tartalmától meg
fosztott, konzervatív erőként értelmezett népiességgel, így érthető már idézett következtetése, 
amely szerint a forradalmi szabadságharcban végződő kor eszmetartalma — hogyan szabadul 
meg az irodalom a „hazafias és politikai tendenciától". 

1830 és 1848 között Farkas három nemzedék őrségváltását ábrázolja: a romantikuso
két, Eötvös és Kemény nemzedékét s a Fiatal Magyarország csoportját.42 Egészében a táji
felekezeti elv a könyvben háttérbe szorul, a periodizálás eszközéül elsősorban a nemzedékek 
szolgálnak. „Irodalmi szemléletünk jogosságára... hiú dolog elméleti igazolást keresni, a 
gyakorlati alkalmazásnak kell az esetleges kételyeket eloszlatni,"43 — írja Farkas a Fiatal 
Magyarországban — s ezt a különben nem éppen szellemtörténeti tézist (vagy legalább második 
felét) elfogadva, nehéz lenne viszont a nemzedéki magyarázatot elfogadni. Farkas ugyanis 
nemzedéken azon írók közösségét érti, „akik körülbelül azonos időben születtek, hasonló szel
lemi fejlődésen mentek át, azonos időben léptek fel az irodalmi élet porondjára, hasonló célokra 
szövetkeztek és akikben nemzedéki összetartozandóságuk tudatos".44 A reformkor ennek meg
felelően úgy jelenik meg, mint ,,a nemzedékek harcának, illetve együttműködésének eredménye, 
nemzedékek megváltozott világképének és művészi felfogásának kifejezése".45 Mindezzel az 
elmélet bűvös körbe jut, mert a szellemiséget a nemzedékekre akarja visszavezetni, a nemze
dékekből viszont eleve kizárja azokat, akik nincsenek e szellemiség birtokában, nem szövet
keztek hasonló célokra. A nemzedéki elmélet tehetetlen különböző korok eltérő fejlődési rit
musának, tartalmának magyarázatában. Nyilvánvalóan igaz, hogy a Tizek Társaságának 
nemzedéki világképe megváltozott, de a változás tartalmáról az idő múlása, az akció-reakció 
elve nem világosít fel, akkor sem, ha a generációk váltakozása mögött a faji viszonyok eltoló
dását tételezik f.l. Farkas szerint a Fiatal Magyarország nemzedékének megkülönböztető 
vonása, hogy az asszimiláltak kevésbé játszanak benne szerepet, mint a korábbi nemzedékek
ben — ezt bizonyítandó, eltekint általános módszerétől, amely rendszerint a származást vizs
gálta minden egyébre való tekintet nélkül, és Degrét, Laukát, Vas Gerebent, Petőfit „fel
menti" az asszimiláltság „vádja" alól. Mivel a Fiatal Magyarország szerinte már „a társadalmi
lag osztatlan magyarságot" öleli fel,46 Farkasnak ki kell simítani a szociális élt Petőfi irodalmi 
polémiáiból, azért e harcokat pusztán személyes jellegűeknek nyilvánítja; általában valóságos 
dilemmák, amelyek azonban nem szoríthatók az eltervezett keretekbe, kikerülik figyelmét 
(a francia és a német dramaturgia híveinek vitáján egy félmondattal siklik át). A merev 
generációs szétválasztás erőltetett irodalmi magyarázatokhoz vezet: Vörösmarty az első, 
Kemény a második, Petőfihez közelebb eső nemzedékhez tartozik -— holott Kemény aligha 
állt közelebb Petőfihez, mint Vörösmarty. Magyar romantikának Farkas csak a romantika 
korai szakaszát fogadja el, ezért a Fiatal Magyarország képviselőinél felötlő romantikus jelen
ségek kiesnek látóköréből, ha nem írhatók a franciás romanticizmus számlájára egészen. 
Kimarad e fejlődésrajzból az eszmetörténetileg ide tartozó Lovassyék kísérlete, mert a har
mincas évek nemzedékét Farkas Eötvössel és Keménnyel azonosítja. Másfelől a nemzedéki 
hipotézis ott is egységet kénytelen konstruálni, ahol az távolról sem volt meg. A Fiatal Magyar-

42 A 30-as és 40-es évek íróit Farkas ismét tájilag és felekezetileg is osztályozza, ahol 
eltekint munkásságuk irodalmi-világnézeti tartalmától, így ott osztályozása semmitmondó 
felsorolás. Mert Császár Ferenc a konzervatív irodalmi ízlés bajnoka volt, Nagy Ignác libe
rális színt képviselt, Vajda Péter felfogása erősen plebejus jellegű volt; irodalomtörténeti helyük 
kijelölésében kevéssé igazít el a felismerés, hogy mindhárman dunántúli származásúak. 

43 A „Fiatal Magyarország" kora. 12. 
" L m . 25-26 . 
45I.m. 11. 
461.m. 96. 
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ország történetének újabb kutatásai többszörösen bizonyították, hogy a közös fő tendenciákon 
túl a politikai-művészeti elveknek olyan egységéről, amilyent Farkas vázol, ,még e csoporton 
belül sem lehet szó; s ugyancsak kétséges, vajon Eötvös és Kemény munkássága 48 előtt, 
annyira egy nevezőre hozható-e. 

A nemzedéki változások értelmezésében elsősorban Szekfü volt Farkas számára irány
adó. A radikalizálódó politikai fejlődés elítélésében egyet kellett érteniök, de aki az irodalom
történetről írt, nem tagadhatta meg a művészi kiteljesedést e kor irodalmától; s ebből állandó 
logikai ellentmondásokkal is terhes feszültség támadt. „A korszellem árján messze-messze 
elkerült a Fiatal Magyarország a romantikusok megszentelt érzésétől", — írja Farkas Irodalom
történetében (amely ezt az időszakot továbbra is A „Fiatal Magyarország" korának szellemé
ben jellemezte). „S mégis, ha nem a szavakat nézzük, melyek a megtelt szívből buggyannak 
ki az ész ellenőrzése nélkül, hanem a tettet, amelyet költői műveik jelentenek — akkor azt 
kell mondanunk, egy nemzedék sem tett többet a nemzetegység nagy gondolatáért, mint 
Petőfi nemzedéke."47 Nem is a politikus Petőfi félreértelmezése meglepő a fenti sorokban, 
hiszen az közhelye az egész konzervatív irodalomtörténetírásnak, hanem a fogalmazás, 
amelyből — ha komolyan vesszük — kiderül, hogy a költői mű értelme nem az értelmében 
van és hogy Petőfiék nem tudták, mit beszélnek.48 

Mindaz, amit Farkas irodalomtörténeti koncepcióinak forrásaiból merített, a források
ban rendszerint magasabb színvonalon, jobb kifejtésben lelhető fel.49 Szintézise nem annyira 
mint tudományos produktum jelentős — inkább mint kortünet; hiszen szerzőjéről igényes 
kritikus, s filozófus Nagy József írta, hogy „egészen modern tudós, napjaink szellemének 
igazi képviselője."50 

Asszimilációs irodalomtörténet 

Nem módosul lényegesen ez a szemlélet Farkas irodalomtörténetében sem. A magyar 
irodalom története 1934-ben jelent meg, majdnem egy időben Szerb Antaléval, de anyagával, 
az egyes írók és müvek irodalmi jellemzésével nem igen hozott újat. A XIX. század ismer
tetése főleg a korábbi monográfiák kivonata, részben a készülő legújabbé. Egyebekben a könyv
ben „a régi irodalomtörténetek kor-jellemző fejezeteit látjuk viszont, hatalmasan felduzzaszt-
va".51 Korábbi műveinek némely ellentmondásait Farkas itt kiküszöböli, eszméit, deklarált 
vagy deklarálatlan vezérlő elveit azonban megőrzi a szerző és ezek világnézeti-politikai töltése 

47 A magyar irodalom története, 177—178. 
48 A gondolat közvetlenül talán Szekfütől származik, aki szintén hasonló módon állítja 

szembe Petőfi „nemzetköziségét", „liberalizmusát" „fajszeretetével". Petőfi nemzetközisége 
szerinte megszűnik, mihelyt a költő a „tettek mezejére lép" — s most jön a mondat második 
fele, amely az elsőt értelmezi, s amelynek elhagyása Farkasnál értelemzavart idéz elő: „előtérbe 
jut a fajszeretettől lángoló líra", a „doktriner liberális visszatér a történeti nacionalizmushoz" 
(SZEKFÜ: Petőfi-centenárium. Történetpolitikai tanulmányok. Bp. 1924.108.) Szekfü tehát 
műveket művekkel szegez szembe s nem műveket a misztikum ködéten lebegő, nem tudni hol 
s miben inkarnálódott tettekkel. A példa jelen esetben nem a szekfűi gondolat igazolását 
célozza, csupán a színvonalat kívánja érzékeltetni, amelyen Farkas a maga forrásait megköze
lítette, ha az átvétel feltételezése helytálló. A feltételezést valcszerűsíti, hogy Farkasnál lépten
nyomon találhatók más szerzőktől idézőjel nélkül átvett fordulatok, sőt olykor mondatok is, 
s e kor rajzánál Farkas is sokszor hivatkozik Szekfüre. 

49 Farkas stílusát általában fennkölt képzavarok és szóvirágok jellemzik. Arról az ifjú
ságról ír például, amely „Petőfiékkel egy időben, egy padban járta az iskolákat" (A "Fiatal 
Magyarország" kora, 90.) Németh László csinos csokrot gyűjtött ezekből a szóvirágoktól: 
Kosztolányi lírájában „álomvílágot teremt valósággá", „Vajda János igazi istene a Nő", 
Komjáthy „a filozofikus költészetet viszi végletbe", Ady „hívő lélek", stb. (NÉMETH LÁSZLÓ:. 
L m . 111, 112.) 

50 NAGY JÓZSEF: Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora. ItK 1932, 211. 
5 1 NÉMETH LÁSZLÓ: Lm. 109. 
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a modern irodalom jellemzésénél még világosabban kivehető. Szintézisnek nehéz nevezni, 
de bizonyos fő vonalak mégis kibontakoznak (bár értékítéletei nem ritkán bizonytalanok52). 
Mint korábbi írásaiban, itt is felhalmozódnak a ténybeli ellentmondások.53 

Az Irodalomtörténetet tartalma, ítéletei az „akadémikus" irodalomtörténetírás hagyo
mányaihoz fűzik, illetve Szekfü, Horváth János, a Minerva módosító hatásához, s a koncep
ciók végkövetkeztetéseit fordítja Farkas alkalmankint az asszimilációs irodalomtörténet 
nyelvére. A periodizálás kezdetben a bevett vonalakat követi: nomád művelődés, középkori 
keresztény művelődés, a keresztény művelődés kettészakadása (a reformáció és az ellenrefor
máció itt egy korba tartoznak). Az újat első pillanatra nem annyira a címek mutatják, mint 
inkább az alcímek: a könyv megkülönbözteti a szájhagyomány, az írásbeliség, a könyvnyom
tatás, majd később a szépirodalom fellendülésének (XVIII. század), a könyvnek (XIX. század) 
s végül a napisajtónak a korát — mindez főként arra vall, hogy Farkas a Thienemann-féle 
Irodalomtörténeti Alapfogalmaknak is eleget kívánt tenni.54 Mivel azonban az alcímek és a 
fejezetek tartalma között kevés összefüggés mutatkozik, a felosztás nemigen kelt zavart. 
Határozottabb az eltérés a XVIII. század megítélésében.55 A liberális-konzervatív iránytól 
örökölt „nemzetietlen" korral szemben az 1919 utáni újkonzervatív átértékelés szempontjait 
többnyire Szekfütől veszi. Általánosságban jogosan hangsúlyozza, hogy az 1772-t követő 
„felújulás" nem előzménytelen — így mutat Horváth János Faludinál a nemzeti költészet 
csíráira. Másfelől azonban ez a tendencia konzervatív irodalmi és társadalmi tájakon keresi 
az irodalmi újjászületés igazi forrásvidékét, a felvilágosodás nemzeti jelentőségét csökkenti, 
sőt olykor el is tünteti. Bessenyeiék szerepe felfogásonkint eltérő megítélés alá esik, de még a 
Bessenyeit nagyrabecsülő Horváth János is, aki meghagyta 1772-t korszakhatárnak, hajlamos 
arra, hogy a Petőfi népiességéhez vezető szálakat lényegileg a konzervatív „hagyománymen
téshez" fűzze. Farkas Szekfü nyomán a XVIII. századot a nemzeti erőgyűjtés korának nevezi, 
a nemzeti újjászületés szerinte teljes egészében a magyar katolicizmus teljesítménye. A fel-

52 Olykor csak sejteni lehet, mivel érdemli meg az egyik író a hosszas méltatást, s miért 
nem jut említés sem a másiknak. Janus Pannoniust Farkas Temesvári Pelfcárttal és Verbőczivel 
„a lehanyatló középkor háro-m legnagyobb magyar egyénisége" közé sorolja (A magyar irodalom 
története. 41.), de egy művét sem nevezi meg. Az állandó cím nélküli jellemzés, idézés vagy uta
lás általában hangulatos eleme lehet egy Farkastól teljesen idegen műfajnak, az esszének s az 
esszéisztikus előadásmódnak, de kevéssé válik javára egy hangsúlyozottan filologikus igényű, 
rendszerező szándékú irodalomtörténetnek, különösképpen, ha lényegtelenebb adatokat viszont 
megidéz. A szerző „feleslegesnek vagy méltóságán alulvalónak tartja, hogy az írók műveit 
pontosan megjelölje cím és kelet szer in t . . . Ellenben fontosnak tartja, hogy Pázmánynak »édes 
nevelő hazája« Bihar," — jegyzi meg egyik bírálója (SEBESTYÉN KAROLY: Farkas Gyula: 
A magyar irodalom története. ItK 1934, 9.3.). 

63 A felvilágosodás csak a keleti protestáns magyarságot ragadja meg,a katolikusok leg
nagyobb részét érintetlenül hagyja, — írja Farkas egyhelyütt. (A magyar irodalom története, 
111.) „Az új szemináriumokból szabadgondolkozó papság kerül ki, mely nehezen küzd lelkiis
mereti válságaival. Mivel a felnövekvő ifjú katolikus nemzedék nevelése a papság kezében 
van, a beálló reakció ellenére állandósul náluk a felvilágosodás deisztikus világnézete, amely a 
következő század liberalizmusához vezet," — olvassuk néhány lappal odébb (I. m. 132.) 

54 A felosztással adódnak bizonyos dilemmák. Amennyire jogos a szóbeli költészet felvé
tele az irodalomba — ebben bizonyára igaza volt Farkasnak Horváth Jánossal szemben is — 
annyira erőltetett lehet ez a magyarázat a kései korokra nézve. Aligha bizonyítható, hogy a 
magyar szépirodalom fellendülése kevésbé lenne ismertetőjele a XIX. századnak, mint a XVIII-
nak. 

55 Csupán egy periódus képez kivételt, „a keresztény művelődés kettészakadásának" 
évszázadai. Ide Farkas két alfejezetet iktatott be, a nyomtatott, illetve a kéziratos irodalomról. 
Ám a korábbi felosztásokkal szemben ez az új csoportosítás inkább csak kronológiai zavart 
okozott (előbb folyik pl. a szó Pázmányról, Zrínyiről, Gyöngyösiről, s utóbb Balassiról), hiszen 
maga a szerző is megjegyezte, hogy e korban gyakran véletlen volt, mi maradt kéziratban, 
s mi jutott nyomdafestékhez. — A XVIII. század irodalomtörténeti elbírálásáról 1. TABNAI 
ANDOK: Szekfü és a „nemzetietlen" kor irodalomtörténete. ItK 1960. 189—198. 
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világosodás jelentősége nála annyival is inkább eltörpül, mert a korszakhatárt 1800-ra teszi, 
Bessenyeiéket az előkészítő korhoz sorolja, s az új kor nagy bevezető irodalmi alakja nála 
Kisfaludy Sándor. A XIX. századot szerinte a nemzeti érzés uralja, amely hagyományos 
módon az irodalmi Deák-pártban kulminál: a kiegyezés utáni időket pedig olyan átmeneti 
kornak tekinti, amely felváltja a nemzeti érzés uralmát és új európaiság felé tart. 

Ahol Farkas nem a saját monográfiáira támaszkodott, ott az egyes korok irodalmának 
részletesebb jellemzése többnyire hagyományos vágányokon futott. A magyar irodalomtörté
net Farkas-féle átértékelése inkább egyes csomópontokat érint; ha forrásait kutatjuk, sokszor 
még az árnyalatok is deriváltaknak bizonyulnak. Sajátossága a szemlélet egészében rajzolódik 
ki, s rendszerint itt jelenik meg a faji (táji-felekezeti) elv, az asszimilációs magyarázat. Nem 
az a nóvum Farkasnál, hogy a magyar irodalomtörténet centrumába nála a fajiság kerül. 
A fajfogalom — ha nem is biológiai értelmezésben — már Beöthy irodalomtörténeti elméleté
ben és Riedlnél is központi helyet foglalt el; már amazoknál is megindult a folyamat, amely
ben az asszimiláció immanens irodalomtudományos problémává alakult; a konzervatív-nacio
nalista irányultság Beöthynél is a fajiság egyik lényeges attribútuma, aminthogy A magyar 
szellem felszabadulásában Farkas maga mutatott rá, hogy a kétféle (dunántúli és tiszai) 
magyar típus magyarázata is fellelhető Beöthynél. A századfordulón már elterjedt az a szem
lélet is, amely a magyar kapitalizmus társadalmi problémáit elsősorban faji problémáknak 
fogta fel. A külföldies és hagyományos törekvések az irodalmi fejlődés fő mozgatóiként tűnnek 
fel Horváth Jánosnál, akinek értelmezéséből Farkas közvetlenül merít. 

Az a mód, ahogyan Farkas Horváth Jánoshoz közelít, jellemző eljárására általában. 
Szinte szabályként mondható, hogy Farkas Horváthnak világnézetileg és politikailag legkon
zervatívabb téziseit asszimilálja. Elsősorban nem irodalomtörténetet ír, hanem „faji fejlődés
rajzot" művel, az esztétikum vizsgálata iránt kevés érzékkel bír, nem is tartja feladatának,56 

— mindebből nyilván következik, hogy a művészi jelenségek történetiségének Horváth 
Jánosra annyira jellemző árnyalt elemzése és érzékeltetése Farkasnál sehol sincs. Horváth 
„irodalmi önelvűségét" a faji fejlődésrajz jobbról kerüli meg. Bessenyei föllépésében Horváth 
új korszak kezdetét látja — ebben Farkas nem követi. Horváth tudja, hogy „Kölcsey mélyebb 
kritikai reformtörekvéseinek s ez által irodalmunk legújabb mozdulatának nem is volt jelen
tékenyebb, egyetemesebb hatású, értékesebb előkészítője Kazinczynál."57 — Farkas tagadja, 
hogy folytonosság léteznék Kazinczy és a magyar romantika között. Átveszi azonban a népies
ség és a reformkori demokratikus mozgalom szétválasztását (különös tekintettel Petőfire), 
a „nemzeti klasszicizmus" eszményítő felfogását. Elsősorban Horváthra utal Farkas Ady-
magyarázata. Horváth Ady-cikke 1910-ben ellentmondásos jelenség volt. Egyrészt kiváló 
kritikai érzékre volt szükség Ady tehetségének felismeréséhez és jellemzéséhez annak a tudós
nak, akit irodalmi ízlése nem ilyen típusú élmények befogadására irányított elsődlegesen, s a 
kritikai érzék mellett személyes bátorságra az ördögűző konzervatív kórussal szemben. Más
részt azonban bizonyos az is, hogy a tanulmány elsőnek vázolta Ady potenciális konzervatív 
irányú kisajátításának vonalát. Horváth János munkája mögött még ott állt a teljes Ady, 
akinek egyes tulajdonságai Horváth számára rokonszenvesek lehettek, mások nem — de az 
utóbiakat is szem előtt tartotta; Farkas számára, ami nem rokonszenves, az alig is létezik. 
Ám magával a kiinduló eszmével, a társadalmi tartalmától, belső ellentmondásosságától meg
fosztott „fajszeretet" gondolatával már Horváth félreértette Adyt, s tőle vette ötleteit Farkas. 
Ady befogadása egyébként 1934-ben már nem követelt bátorságot; értelmezték, átértelmezték, 

68 Általában véve Farkas elismeri, hogy az irodalmiság vizsgálata is feladata az irodalom
történetírásnak, s nem állítja, hogy az ő értelmezésében vett fejlődésrajz lenne az irodalom
történetírás egyetlen lehetséges műfaja. Csakhogy a „faji erők fejlődésrajzának" következteté
sei lépten-nyomon összeütközésbe jutnak az irodalom tanulságaival, ami arra mutat, hogy az 
eltérés nem műfaj kérdése, hanem az irodalmi szemléleté. 

57 HORVÁTH JÁNOS: Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai, Bp. 1908. 38. 
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de elismerték sokan konzervatív oldalról is, nemcsak Horváth János és Szekfü, de Klebelsberg 
Kunó is; Berzeviczy és Négyesy is eljutottak „a jóindulatú semlegességig". Farkas szívesen 
volt kitaposott ösvények úttörője. 

A „faji erők fejlődésrajzának" újdonsága abban rejlett, hogy a liberális-konzervatív 
hagyomány irodalomképét látszólag meghaladta, modernizálta; de a meghaladás elsősorban 
annak nacionalizmusát aktualizálta és fejlesztette tovább, kiküszöbölve liberalizmusát és 
megtöltve a Trianon utáni neonacionalizmu? tartalmaival.58 Beöthy inkább kálvinista színezetű 
nemzet-karakterológiája Farkasnál katolikus színezetet nyer. Farkas modernsége a fajelméleté: 
ez irányba viszi az újabb magyar irodalomtörténet centrális kategóriájává emelkedő asszimi
lációs elv is. Irodalomtudományos szempontból az asszimiláció főleg az európaiság-magyarság, 
az idegen hatások és a szerves magyar fejlődés kölcsönviszonyának problémáját fogalmazza át. 
A „külföldies" szellemi irányzatokat és mozgalmakat idegen faji tényezőknek értelmezi és 
mint ilyeneket szembesíti a magyar szellemi fejlődés azon jelenségeivel, amelyek állítólag a 
magyar fajiságra jellemzők. Az egyes vonásokból kikerekedő teljes kép végül — úgy tűnik — 
szinte rendszerként bizonyítja, hogy a magyar irodalom minden értéke a konzervatívizmussal 
szinonim magyar fajiságból vagy konzervatív hatásokat közvetítő asszimilációs jelenségekből 
származik, és minden veszedelem, amely a magyar irodalmi értékeket fenyegetheti, „faj
ellenes" hatásokból fakad. Elveiben ugyan nem egészen ézt hirdeti a szerző, többször nyilvá
nítja, hogy a „külföldies" törekvések „mindig felbukkannak, ha a magyar szellem elszigetelt
sége már-már végzetes mérveket ölt,"59 s így a nyugatos orientációnak is tulajdonít bizonyos 
pozitív jelentőséget. Az egyes irodalmi jelenségekről adott magyarázatai azonban legtöbbször 
valamilyen módon mégis úgy formálódnak, hogy a progresszív — vagy akár viszonylag prog
resszív — tartalmak jobb esetben bizonytalan körvonalakkal jelennek meg, vagy közönsége
sen meghamisítódnak.60 A nemzeti hagyományokat felújító magyar katolicizmus „asszimi
lációs folyamaton megy át, mely az ellenreformáció korában vette kezdetét, a felújulásban 
folytatódik és a romantikában nyeri betetőzését."61 Petőfi költői teljesítménye „idegenből 
importált eszméinek" ellenére születik. 

A századforduló jellemzésénél nyilvánul legtisztábban ennek az asszimilációs felfogás
nak világnézeti iránya és abból fakadó ellentmondásai. Hatványozott hangerővel egyesíti és 
ismétli Farkas a régi konzervativizmus, illetve a Szekfü-féle átértékelés vádjait e korral szem
ben. A magyar „úri és kapitalisztikus" liberális társadalom legfőbb mozgatói szerinte a magyar 
középosztály, az asszimilált németség és a túlgyorsan asszimilált zsidóság. A fajelmélet itt a 
tudományos igazságtevés tógájában jön elő: „Amint Budapestet nem törülhetjük el és nem is 
kívánjuk eltörölni a magyar föld színéről, amint el kell ismernünk, hogy a magyar zsidóság 
immár integráns részét képezi a magyar társadalomnak, úgy nem zárhatjuk ki azt az irodal
mat sem a magyar szellemi fejlődés áramából, melyet Budapest és a magyar zsidóság kitermelt. 
Nyelvében ez . . . sokszor idegenszerű, erkölcsében gyakran távol áll a magyar klasszikusok 
nemes puritanizmusától, nem is igen hozott időtálló alkotásokat, mégis dokumentum: egy 
vajúdó magyar korszak dokumentuma."62 A monarchia korának új polgári irodalmából Farkas 
elismer bizonyos értékeket, csak az egész időszakot degradálja átmenetivé az „irodalmi 
Deák-párt" szilárd biztonságú eszményeivel szemben, s a polgári kultúrát nyilvánítja a buda
pesti zsidóság kultúrájának. 

88 A hazaszeretet az új viszonyok között „nem lomha pacifizmus, hanem heroikus faj
mentés," — írja Farkas (Mécs László, Bp. 1929. 36.) Németh G. Béla hívja fel a figyelmet, hogy 
Beöthy nemzet-karakterológiája elsődlegesen kálvinista jellegű (1. Németh G. Béla: Beöthy 
Zsolt. ltK 1963, 581—590.) 

59 A magyar irodalom története, 280. 
«° A Farkastól itt idézett példák túlnyomó többsége nem eredeti eszme, de együttesük

ben mégis érdemes idézni ezeket, mert megmutatják Farkas irodalmi felfogásának körvonalait. 
61 A magyar romantika. 134. 
•* A magyar irodalom története, 289. 
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A Farkastól is becsült Schöpf lin Aladár (mások között) már Farkas előtt és Farkassal vitáz
va is többször megírta, hogy a századforduló irodalmának azon jelenségei, amelyek a konzervatív 
antiliberális szemlélet szerint „a városi zsidó szellemiséget" hordozzák, a polgári kultúra fej
lődésének — mutatis mutandis — más nemzeteknél is jellegzetes kísérői, s így lényegileg nem 
faji, hanem társadalmi jellegű változásokat fejeznek ki. Farkas ezt a szemléletet kétszeresen 
húzta át: egyszer, amikor az asszimilált zsidóságot társadalmilag egyöntetűnek jellemezte, 
s másodszor, amikor a „vonzásokat és választásokat" a fajiság köré tömörítette, befogadva, 
ami világnézetileg veszélytelen volt vagy kisajátíthatónak tűnt, de az idegen fajiság számlá
jára utasítva, ami ellentétes volt azzal. Ha a vitában Farkasnak lett volna igaza, ha a század
forduló legfőbb tartalma valóban a magyar és az idegen fajiság vitája lett volna, akkor az 
irodalmi áramlásoknak is a fajiság vízválasztójához kellett volna igazódniok. Ám az asszimi
lációs elv az áramlások magyarázatában csődőtt mond, a Nyugat felé vezető s a Nyugat 
körül hullámzó irodalmi mozgás képét elhomályosítja, a magyar irodalom fejlődésvonalait 
összekuszálja. Ezért látszik a nyugatos orientáció itt hol „az új európaiság" felé törekvő 
fajiság érdemének, hol az asszimiláltak vétkének. A századvégi prózaírók „legfőbb élménye 
a kialakuló magyar társadalom. Nemzeti eszmék nem lelkesítik ő k e t . . . a magyar irodalom 
megint külföldi áramlatok befogadó medencéjévé válik, mint a XVIII. század végén-"63 

Nyilvánvalóan a magyarságtól elidegenedetteknek kell ezeket az írókat nyilvánítani — még ha 
semmiképp sem sorolhatók az „asszimiláltak" kategóriájába, akkor is — ezt követeli az 
asszimilációs képlet. Ahol nincs származási eltérés, ott lényeges szemléleti eltérés sem lehet: 
a majdani irodalomtörténetíró nehezen fogja Farkas szerint megérteni a Nyugat körül vihar
zott szenvedélyeket, amelyek csak „egy politikától megfertőzött korban"64 támadhattak; 
holott valójában a Nyugat „nem jelent több forradalmat, mint amennyit minden új, rend
kívülien tehetséges nemzedék föllépése jelent".65 A nyugatos szépirodalom rajzánál Farkas 
megint készségesen megértő, eltérve az „ókonzervativizmustól". Ady mellett feltűnik nála 
Babits, Kosztolányi, Móricz, Kaffka neve ís. Valóságos rokon- és ellenszenveiről árulkodnak 
mégis a kötelező penzum elismerésével szemben az arányok;66 irodalmi ízlésétől általában távol 
estek a modern költészet intellektuálisabb árnyalatai (a nyugatosok jelentőségét abban 
summázta, hogy magyarrá tették „mindazt a szépet, újat, differenciáltat, amit a nyugati 
műveltség az utolsó évtizedekben kitermelt."67) Az Ady-jellemzés egészében azt a benyomást 
kelti az olvasóban, hogy — eltekintve a kor-tünetektől — (Ady „lélekben és vérben egy 
bomladozó beteg társadalom szülötte")68 a Farkastól elképzelt magyar faji eszmény új prófé
tájával áll szemközt, akinek elégedetlenségét a „liberális kor" Magyarországával szemben 
ugyanolyan revansista, jobboldali ízű demagóg indulatok fűtik, mint Farkast magát: Ady a 
baloldalon merő félreértésből lett lobogóvá („nem politikus egyéniség"69) s apokaliptikus láto
másai a magyarság-sorsáról nem az örökösen megkéső népet féltik a végső lemaradástól, 
hanem az „úri szittyák" szentistváni birodalmát az összelomlástól. Költészete, amelynek 
„tragikus jóslatai valósággá szörnyűsödnek, egy új nemzedék számára a fajszeretet váratlan 
erőforrását tárja fel, a fajszeretetét, amely nem ismer mesterséges politikai határokat, osztály
beli különbségeket".70 

Az asszimilációs irodalomszemlélet bírálói közül többen nem az egész koncepciót tették 
kritika tárgyává, hanem a szerző tárgyi felületességét. Objektive ezzel mégis a koncepció lett 

63 A magyar irodalom története. 271. 
6 4 1 . m. 284. 
6 5 1 . m. 283. 
66 Tóth Árpád három semmitmondó sort kap, Juhász Gyula hatot, Kozma Andor, 

Tormay Cecil, Harsányi Kálmán mind jóval többet. 
67 A magyar irodalom története, 320. 
68 Lm. 311. 
69 L m . 287. 
7 0 1 . m. 288. 
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kérdésessé: Farkas alapos forrástanulmányokat végzett írásaihoz, tévedései nem tudatlan
ságból fakadnak, hanem áldozatok a koncepció oltárán. Pukánszky például elismeréssel fogadta 
a „Fiatal Magyarország" korát, joggal hangsúlyozva, nogy a mű felülmúlja A magyar roman
tikát. Mégis, amikor azt bizonygatta, hogy a reformkorban sem a magyarországi németség, 
sem a zsidóság nem tekinthető olyan egységesnek, amint azt Farkas állította, az asszimilációs 
szemlélet egyik lényeges ellentmondására tapintott, ha nem tudatosította is azt.71 

Noha az asszimilációs elv mint az irodalmi mozgás végső magyarázata, ténybelileg 
tarthatatlan volt, az Irodalomtörténet eszméi mégis hódítottak és terjedtek; nem a tudományos 
érvény éltette ezeket, hanem a politikai aktualitás.72 A fajelmélet behatásától köztudomásúlag 
nem maradtak mentesek a magyar harmadik utas elképzelések sem, de Farkastól teljesen 
idegenek voltak a demokratikus jellegű szociális szenvedélyek, amelyek amazokban tüzeltek. 
Egész beállítottsága programatikusan volt antidemokratikus, a sokat emlegetett fajszeretet 
csillagászati távolban maradt a nemzetet fenyegető valóságos szociális gondoktól. „Azt értet
tem legkevésbé", — írta Bóka László visszaemlékezéseiben — „miért hatnak színtelen, 
minden eredetiség hiján szűkölködő művei olyan mélyen a fiatal irodalomtörténészekre. Nem 
értettem, hogy nem ő hatott, hanem azok a divatos eszmék, melyek műveiből a szolid filológia 
ostyájában olyanok számára is fogyaszthatók voltak, akiket Gömbös Gyula handabandája, 
Imrédy fideista fasizmusa, Szálasi zagyvasága visszariasztott."73 

Szellemtörténet? 

Szellemtörténeti jellegű volt-e a „faji erők fejlődésrajza"? Módszertani megfontolásai
ról Farkas a Minervában közölt második cikkében adott számot,74 ő a maga irányát feltétlenül 
szellemtörténetinek ítélte. A tanulmány elején párhuzamot vont az irodalomtörténet 
pozitivista és szellemtörténeti szemlélete között, s a kettő különbségét nem annyira 
filozófiai felfogásukban, mint tárgyukban látta. A pozitívizmust szerinte inkább az 
írói egyéniség érdekli, míg a szellemtörténetet a nagy összefüggések: „megrajzolja a fejlődési 
vonalakat, de le kell mondania az egyéniségek kimerítő értelmezéséről".75 S ha az utóbbi 
jellemezheti, de nem feltétlenül jellemzi a szellemtörténeti szándékokat (hiszen Dilthey leg-
sajátlagosabb irodalomtörténeti műfaja éppen az írói portré volt, nem szólván a gundolfi 
irány nagy monográfiáiról) — annál találóbb magának Farkasnak a módszerére. A szellem
történet „kiterjeszti figyelmét az esztétikailag jelentéktelen írókra is, ha korukban szerepet 
játszottak".76 Ez a lehetőség valóban megint adott a szellemtörténetben, hiszen ha az írókról 
kizárólag mint a korszellem hordozóiról ítélünk, a művészi érték bizonyító ereje csökkenhet 
— a szellemtörténetet többek között ezért sem érte jogtalanul az esztétikai relatívizmus 
vádja. Ám a szellemtörténet gyakran beéri azzal, hogy a korszellemet a lángészben kimutassa, 
a korszellemet szétsugárzó egyéniségben felfedezze, így a két tendencia kereszteződik. Feltétlen 
jellemzője viszont éppen Farkas módszerének, hogy lényeges bizonyítékait gyakran esztétikai
lag jelentéktelen alkotók szolgáltassák, ha azoknál kimutathatók a „kollektivitás" vélt 
jegyei. Végül megidézi Farkas Horváth János — illetve Thienemann elméletét is: a szellemtör
ténet „irodalomfogalmába beletartozik a közönség és író viszonya, figyelmét kiterjeszti a 
közönségre és a közönség és az írók viszonyát közvetítő szervekre".77 Mind e tényezők bele-

7 1 1 . PUKÁNSZKY: Deutsches und ungarisches Schrifttum im Vormärz, DuHbl 1933. 
33-56 . 

72 Farkas egyes állításainak bírálatához az újabb irodalomtörténetírásban: SŐTÉB ISTVÁN: 
Romantika és realizmus. Bp. 1956; PÁNDI PÁL: Petőfi. Bp. 1961; ILLÉS LÁSZLÓ: Józanság és 
szenvedélv- Bp. 1966; KOMLÓS ALADÁR: Gyulaitól a marxista kritikáig. Bp. 1966. 

73 BÓKA LÁSZLÓ: Arcképvázlatok és tanulmányok. Bp. 1962. 50. 
74 Táj- és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. Minerva 1931. 17—38. 
» L m. 18. 
76 Lm. 19. 
7 7 1 . m. 19. 
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tartozhatnak egy szociológiai jellegű szellemtörténeti szemléletbe, pontosabban egy szellem
történeti szociológiába, de mégsem tartoznak specifikusan a szellemtörténethez. Már Scherer 
is irodalomfogalmának körébe vonta ezeket, a szellemtörténeti irodalomszemléletben viszont 
egyáltalán nem általánosak, inkább a Minerva körében, és lényeges szerepet töltenek be 
Farkas műveiben, aki állításait gyakrabban demonstrálta az irodalmi élet egyes megnyilvá
nulásaival, mint az irodalommal.78 Látható, saját elmélete és a szellemtörténeti irodalomszem
lélet között általában a találkozási pontokat világította meg, így egész elmélete a szellem
történet fényébe került. „A német szellemtudomány a kollektív irányú irodalmi szemléletben 
az utóbbi idó'ben különösen két módszert fejtett ki: a táj- és a nemzedékszemléletet",7* — 
tehát a Nadler-féle irányt. 

Az „etnológiai" irány azonban nem volt szellemtörténeti jellegű, ha a kétféle elgondo: 
lás között nem is állt kínai fal. A szellemtörténészek általában azért utasították el Nadler 
elképzelését, mert a biológiai fajiságot hordozó irod-alom gondolatában materializmust láttak. 
A valóságban ugyan a „vérbeli hagyományok" titokzatos útján és módján keletkező fajiság 
elve irracionalitásban, az a priori a fajban Ietéteményezett irodalmi jelleg felfogása szubjekti
vizmusban versenyre kelhet a szellemtörténettel, s a metodológiai voluntarizmus mindkét 
irányzatnak közös folyománya.80 Mégis az irodalom mint életértelmezés, az egységes korszellem 
pszichikai jellegű interpretálása, a fajiság szellemi felfogása, bizonyos fokig az élményszem
pontúság egy — az „etnológiai" magyarázattól eltérő tartalmú irodalmi elképzelést körvona
laznak. Nem alaptalanul hivatkozott a fentiekben Farkas bizonyos közös vonásokra, de 
irodalomszemlélete elsősorban nem szellemtörténeti jellegű volt, pontosabban, a szellem
történeti szemlélet nem az irodalom felől hatolt írásaiba. 

Habent sua fata Iibelli. Szekfü Gyula művei színvonalukban, anyaggazdaságban, át
gondoltságban kimagaslanak a magyar szellemtörténeti termésből; de egy konzekvensen hamis 
történelemkoncepciónak szükségszerűen teremnek epigonjai. Sem Farkas eszméit, sem stílusát 
nem lehet Szekfü írásaival egy napon említeni, de Farkas irodalomtörténetírása mégis a Három 
Nemzedék és a Történetpolitikai Tanulmányok, illetve a későbbiekben a Magyar Történet 
szellemi rokona. Másoknál a hatás finomabb és árnyaltabb, itt közvetlen és mechanisztikus. 
Maga Farkas sűrűn hivatkozott Szekfüre és elképzeléseik olykor ott is érintkeztek, ahol nem 
esik erről külön szó. 

Szekfünél is a magyar faj kerül a tanulmányozás középpontjába. Igaz, Szekfü tudta: 
„természettudományi értelemben kimondhatjuk, hogy magyar, német, olasz, tói, oláh stb. 
fajok nincsenek és nem is voltak".81 A „faj" kifejezés helyett ezért ajánlotta a „népfajt", 
„amely kifejezésben a faj a nemzedékről nemzedékre való leszármazás, az öröklés momentu
mát hangsúlyozza, a nép pedig az egész jelenségnek történeti jellegét".82 Ez az interpretálás 
kétségtelenül eltért a biológiaitól (amelyet Farkas nem annyira vallott, mint inkább alkal
mazott), a fajiság itt a nemzeti pszichikummal azonosult s kifejezésre jutott Szekfü egyébként 
is sokszor hangoztatott ellenszenve a turáni nosztalgiákkal szemben. Mindazonáltal Farkas 

78 Azt is korlátozottan. Keresztury joggal mondhatta, hogy „Farkas az irodalmat hor
dozó közösség alatt lényegében csak az írók szűkebb köztársaságát érti" a közönséggel nem igen 
törődik (KEBESZTUBY DEZSŐ: Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora. Minerva 1932. 
40.). •* 

79 Táj- és nemzedékszemlélet. 20. 
80 Egyebek között ezért is vetette el Babits Farkas elméleteit, illetve Nadlerét. Nadler 

ugyanis „ahol az író karaktere nem felel meg elméletének, ott származását iparkodik kétség
bevonni," — állapítja meg Babits. — „Ezek alkalmi túlzások, — mondja," — ti. Farkas Gyula 
— „nem döntik meg a szemléleti mód tényekben rejlő, alapvető igazságát. De mit jelent az, 
hogy ,tényekben rejlő' ha tények meg nem dönthetik?" (BABITS: Szellemtörténet, Ny 1931. 
328.) 

81 SZEKPÜ: A faji kérdés és a magyarság. Történetpolitikai tanulmányok. Bp. 1924. 50. 
A szerző kiemelése. 

8 2 1 . m. 67. 
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egész történelemfelfogásá azon az ellenforradalmi revízión nyugszik, amely Szekfü nevéhe2 

fűződik a magyar történetírásban. Nem is csupán arról van itt szó, hogy a kétféle érteimezé8 

érintkezik, hogy Farkas a fajiság szellemi lényegéről értekezett, amikor elemzései biologizá" 
lásba csaptak át, hanem valóságosan együtt haladó vonalakról. Közös mindkettőjüknél a 
nemzeti jelleg harcosan antiliberális, „antiutilitarisztikus" felfogása, közös a sovinizmus, 
amely „a magyar faj ezeréves politikai uralmának" visszaállítását követeli a nemzetiségek 
felett, a szentistváni gondolat jegyében,83 Szekfü nyomában jár Farkas az egyes korok jellem
zésénél is. Szekfünél is megtalálhatta Farkas azt a gondolatot, hogy a XVIII. és a XIX. század 
fordulóján a nyelvművelés iránt jelentkező érdeklődés „független minden politikumtól",84 

elsősorban a hagyománymentő ösztönből táplálkozik. A'Fiatal Magyarország korának rajza 
is Szekfü ösztönzéseit követi. Jellegzetesen szellemtörténeti Farkasnál a reformkor eszmetar
talmának magyarázata is: két uralkodó gondolata a nemzeti és a vallásos, Széchenyi ezeket 
foglalja egységbe — s az utóbbi elsikkadása súlyos következményekkel terhes. így születhetik 
Petőfiék „vallástalan hazaszeretete", nem a helyzet belső szükségletéből, hanem a szellemi 
irányok egyensúlyának felbillenéséből. Szekfüre vall a mód, ahogyan mindig a progresszív 
erőket kárhoztatja Farkas a nemzeti egység megbomlásáért, tévutakért és kudarcokért. 
A katolikus főpapságot a liberalizmus indokolatlan támadásai szorították jobbszélre — írja 
Szekfü,86 Farkas át is veszi állítását, s rögtön irodalmi analógiákkal tetézi: a konzervatív köl
tőket Petőfi értetlensége, indokolatlan, erőszakos támadásai fordítják Petőfi ellen, mert 
Petőfi „alig mulasztott el alkalmat, hogy Császárral együtt rajtuk is üssön."86 Szekfütől ered 
a reformkor nemzedéki magyarázatának eszméje, csakhogy ami Szekfünél inkább szerkezeti 
támaszték, az itt szinte determináló elv, s ennek megfelelően gyengeségei is sokkal inkább 
kiütköznek. A monarchia főbűne Szekfünél is az, hogy kapitalizmusa idegen kapitalizmus, 
hogy gyengének bizonyul a nemzetiségek önállósági törekvéseivel és a túlgyors asszimilációval 
szemben, szabad utat enged a liberalizmusnak, amely nem tud gátat vetni a forradalmi áradat 
elé. Joggal hivatkozott Farkas ezért Szekfüre az asszimilációs elv használatánál. Szekfü is 
jelentősebbnek látta az asszimiláció szerepét e korban a nemzetjellem formálásában a társa
dalmi tényezőknél, illetve az utóbbiakat nem egyszer az előbbiekre vezette vissza. „Minden 
beolvadt elem magával viszi az új közösségbe saját lelki diszpozícióit, s ezek még oly tökéletes 
asszimiláció után is kiütköznek egy-egy későbbi nemzedékben."87 

A közvetlen szellemtörténeti történelemkoncepción túl88 egyes tézisek átformálódnak 
irodalomtudományos koncepcióvá, ami főként a romantika ábrázolásában ütközik elő. Végső 
soron nem Szekfütől ered ugyan, de Szekfü bontja ki teljes elméletté a kétféle magyar lelkiség 
tanítását89 a Három Nemzedékben, a Történetpoiitikai Tanulmányokban, s már az előbbi 
műben felveti a gondolatot—ha lábjeggyzetben is, hogy a kétféle lelkiség kétféle fajiságnak is 

V 
83 „Ma, a nemzetiségi elv ürügye alatt végrehajtott országcsonkítás korában nincs ége

tőbb problémánk, mint a magvar fajnak a többi nemzetiséggel váló együttélése a magyar 
állam keretében." (HÓMAK— SZEKFÜ: Magyar Történet. I. köt. Bevezető. A szerzők előszava, 
Bp. 1929. 6.) 

. 84 SZEKFÜ: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez, 1790—1848. Szerk. és 
a történeti bevezető tanulmányt írta Szekfü Gyula, Bp. 1926. 16. 

85,,A liberalizmus hangsúlyozásának veszedelmes következése ló'n, hogy a katolikus 
egyház elszakadt a reformmozgalomtól, melyben a liberalizmus távolmaradása esetén előbb-
utóbb résztvett volna" (SZEKFÜ: Három Nemzedék. Bp. 1920. 13.). Akaratuk ellenére az iro
dalom jobbszárnyára szorultak — írja Farkas a papköltőkről (A magyar irodalom története. 
156). 

88 A „Fiatal Magyarország" kora. 73. 
« I. m. 92. 
88 Á koncepció egészéről van itt szó, hiszen egyes elemei előfordulhatnak nem szellem

történeti jellegű magyarázatokban is. 
89 A liberalizmusnak „a meggondoltabb, józanabb dunai és dunántúli magyarsággal 

szemben elsősorban a tiszai lett a hordozója," — Három Nemzedék. 103. 
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tekinthető.90 A kétféle magyar lélek Szekfünél még jellegzetesen pszichikai természetű magya
rázat, Farkas át is veszi Szekfü elméletét, de mint a tudat alatt bujkáló „ösztönerőt" jellemzi, 
nem sokat törődve, hogy a kétféle lelkiség szellemi — tehát művekben lecsapódott — való
ságát megmutassa. A táji-felekezeti determináció kereteit a Szekfütől kapott tartalom tölti 
ki, az elv használati módja Nadleré. 

Olyan mozzanatokban is bujkál Szekfü hatása, amelyek nyíltan nem vallanak erről, 
a romantika-elmélet korszakolását a német forrásokon túl valószínűleg szintén Szekfü elgon
dolása adja.91 Eszerint a magyar romantika még mentes a liberalizmus tendenciáitól, 
egyértelműen „keresztény és magyar"92 (tehát Farkassal szólva, „nem politikus"); a liberaliz
mus csak akkor szüremlik be a magyar irodalomba, amikor ez elhajlik a romantikától: „az 
új liberális magyarság, bármennyire magyar, nem a Széchenyi és nem a Kölcsey és Vörösmarty 
magyarsága".93 Szétválasztva egyfelől a politikai liberalizálódást a nemzetiség kiteljesedésé
től,94 másfelől Szekfü a magyar nemesi múlt-idézés tartalmait megkülönböztetetlen egységbe 
mossa — Kisfaludy Sándorét és Vörösmartyét, a polgárosodás felé vonuló szellemi mozgás 
kezdetén álló „lelki-erkölcsi megigazulás vágyát" a retrográd romantika középkor-eszményí-
tésével. „A kezdetnek ez az erkölcsi posztulátuma adja meg a jellegét, mely viszont a múltak
nak tipikusan romantikus idealizálásán alapszik. Minél régibb a múlt, annál inkább irigylendő 
és visszaállítandó, ez a század romantikusainak általános meggyőződése."95 Ismeretes, hogy a 
magyar romantikus költői eszméket valóban szoros szálak fűzték Széchenyi gondolataihoz, 
de nem a „politikai romantikus" Szekfü-féle konzervatív értelmében.96 Hogyan lenne érthető 
e felfogás alapján az a Kölcsey, aki már nem akar „a régi kor árnya felé visszamerengeni"? 
Befoghatók-e a „mindenképpen irigylendő és visszaállítandó aranykorszak" világába a Gon
dolatok a könyvtárban? S a Bajzánál kimutatható Széchenyi-hatás nem cáfolja-e Szekfü 
tézisét a romantikus Kölcsey és a liberális Bajza elvi ellentétéről, s arról, hogy a liberalizmus 
a romantikával nálunk homlokegyenest ellenkező tartalmakat sűrített volna magába? Szekfü 
a Három nemzedék teljes koncepciójának megfelelően kiforgatja a liberalizmusból mindazt, 
amit a „konzervatív reform" kategóriájába akar gyűjteni.97 Ez az antinómia jelentkezik — 
áttételesen — akkor is, amikor Farkas 1830-ban zárja le a magyar romantika korszakát. Nem 
most lopja be ugyan magát a politika a nemzeti irodalomba álnok tolakodóként, hogy fel
borítsa a szép egyességet, ahogyan azt Farkas festi. Csakhogy, mint a konzervatív irodalom
szemlélet általában, politikai tendencián vagy tendenciózus politikán ő is a haladó irányok 
képviseletét érti, míg a konzervatívizmus nemzeti érzékké, hagyományhűséggé emelkedik 
minősítésében. „Farkas Gyula a magyar romantikában egy Habsburg-hű, egyoldalúan nemesi, 
lényegében konzervatív szemlélet irodalmi kifejezését kívánja látni,"98 és bizonyos, hogy 1830 
után erősebben, nyíltabban, tisztultabban és radikalizálódva bontakozott ki a nemzeti roman
tika társadalmi tartalma; ami ezután jön, nehezen férne Farkas elképzelésébe. Már csak ezért 

90 I. m. 96. 
91 Császár szerint Farkas a magyar romantika végét „német szempontból" teszi 1830-ra. 

Valószínűleg ez is közrejátszott, mégis úgy tűnik, nem kevesebb szerepe lehetett ebben a magyar 
irodalom 1830-at követő erőteljesebb politizálódásának. 

* Három nemzedék. 66. 
9 3 1 . m. 67. 
94 „A nemzeti és liberális eszme szoros kapcsolata . . . részben véletlen történeti jelenség, 

részben annak a következménye, hogy felszabadítja a tömegek természetes ösztöneit", s köz
tük „a legősibb, a primer tört elő legnagyobb erővel; s ez a faji ösztön, a nemzeti összetartozás 
érzése" (SZEKFÜ: I. m. 101.). 

9 5 1 . m. 65. 
96 HORVÁTH KAROLY: Széchenyi és a magyar romantika ItK 1961. 1—19. 
97 Szekfü szerint pl. Kölcsey terveinek az adózó nép felszabadításáról semmi közük a 

liberalizmushoz, s szerinte ezen az sem változtat, hogy Kölcsey tudatosan is liberálisnak val
lotta magát. 

98 SŐTÉR ISTVÁN: Romantika és realizmus. 13. 
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sincsenek romantikakoncepciójának esztétikai ismérvei. Definíciós kísérleteiben a negatívum 
dominál (a bevett fogalommal a romantika elemezhetetlen); koncepciója a művek felől meg
közelíthetetlen, mert sajátosan magyar irodalmi koncepcióit a magyarságon kivüli illetve 
irodalmon kívüli forrásokból merítette. 

Mindazonáltal Farkas irodalomképe nem egészen Szekfü ábrájának másolata. A Magyar 
Történet jegyzeteiben Szekfü többször helyeslően hivatkozott Farkas monográfiáira, de nem 
mindig vette át következtetéseit. A kétféle lelki forma elmélete közvetlenül Szekfütől szárma
zik, de a feldolgozás mégsem vívta ki tetszését: alig vonható kétségbe, hogy Farkassal vitáz
nak a Magyar Történet sorai Kazinczy korára vonatkozólag." Amikor Szekfü megírta, hogy 
„a XVIII. század felvilágosodásától egyenes vonalban húzódik a változás, a modernizálódás 
szükségérzete egész a 30-as évek liberális reformnemzedékéhez"/00 olyan folytonosságot tün
tetett fel, amely Farkasnál elsikkadt. Szekfü Széchenyije a reformkori társadalom sürgetésére 
a konzervatív reform eszméjével válaszol, Farkasnál jószerivel már a reformszükséglet tuda
ta is elhanyatlik. Szekfünél átok a politika, ha a vezetés Kossuth kezébe kerül, Farkasnál már 
a politikum beszüremlése is öli a költészetet. Mindezek azonban csak árnyalati különbsé
gek azzal szemben, hogy Szekfü lényegileg szellemi történelemelmélete Farkasnál gyakran 
a fajbiológiába fut ki. A „faji erők fejlődésrajzának" eklekticizmusa azonban nem semmisíti 
meg szellemtörténeti jellegét, ha irodalomfelfogása kevésbé nevezhető is szellemtörténetinek, 
történelemmagyarázata mégis az; és a magyar történelemre vonatkozó szellemtörténeti hi
potézisek irodalomtudományos koncepciókká alakulnak. Nem felelne meg ezért a történeti 
realitásnak, ha Farkas nevével és irodalomtörténeti munkásságának irányával azonosítanánk a 
magyar szellemtörténeti irodalomtörténetírást, de szemlélete mégis annak a skálának egyik 
szélső pontját jelezte, amelyen a szellemtörténeti hatások széthúzódhattak. 

Борбала X. Лукач 

«О КАРТИНЕ РАЗВИТИЯ РАСОВЫХ СИЛ» 
(К характеристике воззрений Дюлы Фаркаша на историю 

литературы) 

В литературных взглядах Дюлы Фаркаша соединились «этнологическое» направ
ление Надлера (согласно которому движущей силой литературы является биологиче
ская расовость, объясняемая географическимий племенными факторами) с традициями 
консервативного литературоведения, и с влиянием Яноша Хорвата и Дюлы Секфю. 
В центре его историко-литературных взглядов стоит представление об общественно не
разделимой расе, он выводил общественно-литературные изменения главным образом 
из ассимиляционных процессов. В первую очередь он занимался литературой XIX века. 
Романтизм в венгерской литературе он считал синтезом двух типов венгров, определён
ных территориально и по вероисповеданию, по его мнению романтизм по существу ко-

99 „Amint Kazinczy is tüzes magyar maradt, csak a műveletlen magyarságot vetette 
meg, úgy a hazai neohumanizmus is megelégszik a felekezeti ellentétek végleges kiküszöbölésé
vel, velejében nacionalista színezetű és a nacionalizmus diadalútját készíti elő. Ezen az úton 
lényeges előrehaladás volt a felekezeti közömbösség terjedése, s nem véletlen dolog, hogy éppen 
Kazinczy az, aki erős kálvinista kapcsolatai mellett is a bencés Guzmics Izidorral éveken át 
tárgyalta a vallások egyesítésének utópiáját. Hogy azonban e folyvást terjedő közömbösségnek 
közepette éppen a mélyebben gondolkodó írók és költők gyökereznek erősen dunántúli kato
likus-barokk vagy tiszántúli kálvinista-felvilágosodási hagyományokban, ez a rendi nacionaliz
mus általánossá válását illetőleg mellékes jelenség. Katolikus és protestáns ellentét fölött 
egyetlen égbolt domborodik: a nemzetiségé, mely azonban csak a nemeseket, a rendeket fog
lalja magában." (HÓMAN— SZEKFÜ: Magyar Történet. 7. kiadás, 5. köt. Bp. 1943. 169.) 

100 I. m. 159. 
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ренится в задунайской католической ассимиляции, он выражает верность к Габсбургам 
и его содержание является консервативным; эпоха же реформ вообще является резуль
татом борьбы сотрудничества трех поколений в литературе (представителей роман
тизма, группы Этвеша и Кеменя и группы Молодая Венгрия); Молодая Венгрия не
смотря на «либеральное», подчас «интернациональное» мировоззрение являлась по мне
нию Фаркаша носителем «общественно-нераздельной расы». Современную ему венгерскую 
литературу Фаркаш оценивает, отчасти как представителя иной расы и как таковую осуж
дает, отчасти приветствует в ней новое развертывание венгерской расы. Фаркаш пренеб
регает эстетическими моментами, его аргументы часто противоречат фактам истории 
литературы. Его теория занимает крайне правое место в журнале „Минерва." Не столько 
его взгляды на литературу, сколько его понимание истории делает его представителем 
школы „истории духа". 
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