
ARANYOZÁS

Tanulmányok

Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

szerkesztee
Fórizs Gergely

rec.iti
Budapest • 



A kötet megjelenését
az MTA Irodalomtudományi Intézete támogaa

© szerzők, 

ISBN ----

Kiadja a rec.iti,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének
recenziós portálja ▶ hp://rec.iti.mta.hu/rec.iti
Borítóterv : Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte Hegedüs Béla
☙ XƎLATEX  L  L  LYX ❧



D P

„Semmi előzetes ellenszenvet”
Horváth János és az elfogulatlanság eszménye

„Olvasta-e már Szerb Antal irodalomtörténetét?” – kérdezte Horváth János levélben
tanítványától, Keresztury Dezsőtől  nyarán, amikor a Graz mellei Reinthal-kas-
télyban, ahol vakációját töltöe, már túljuto a magával hozo mű teljes első köte-
tén, s a második érdekesebbnek ígérkező részein. „Egyelőre nem mondok róla semmit,
de annyit mondhatok, hogy legsikeresebb, legfelfrissítőbb, legösszefoglalóbb, legegy-
ségesítőbb és szervesítőbb szintetikus elv történeti szemlélet számára a jelenben való
elfogultság.” Ennél többet egyelőre valóban nem mondo, s bármennyire érződik mon-
data szenvedélyességén, hogy a friss olvasmányélmény bőven kínált volna kommen-
tálni valót, már csak egy kedves humorú szójátékot fűzö hozzá. „Egyébként én már
nem merek irod.történetet írni ezek után, mert ki leszek téve annak, hogy szerbhorvát
irod.történész párnak emlegetnek bennünket.”¹ Ezután más témára válto, nem fejte-
getve, hogyan viszonylik a felsorolt öt felsőfokú jelző nyilvánvalóan pozitívnak szánt
minősítéséhez a mondat végére hagyo „jelenben való elfogultság” sejthetően rosszalló
jelentése, s egyáltalán magáé az (akármiben való) elfogultságé. Ha e talányos mondatra
kellene szorítkoznunk, még az is rejtve maradna, hogy mit jelente Horváth irodalom-
történészi szótárában az elfogultság, s mit ellenpárja, az elfogulatlanság, jóllehet élet-
művében az utóbbi állandó eszményként szolgált, mondhatni elvi alapjaként kezdeől
megfigyelhető igyekezetének, hogy tudósi munkáját lehetőleg függetlenítse a politikai
táborok kívánalmaitól. De éppen ez a kiváló tudós, akinek hagyatékából bőséges példa-
tárat lehete összeválogatni annak szemléltetéséül, hogy személyisége hogyan állt ellen
a hatalom akaratának, és hogyan szegezte szembe vele „a szakmai meggyőződés és a
függetlenségre törekvő tudás erejét”,² vajon honnan vee és hogyan formálta át a gon-
dolati anyagot törekvésének elvi megalapozásához, milyen mélyre áso alapozáskor,
miféle problémákba ütközö, s mit tanulhatunk példájából mai gondjaink közepee?

Más ekkori nyilatkozatai (már az -as évektől) valószínűsítik, hogy szerinte az
elfogultság Szerb Antal számára éppúgy tilos le volna, ahogy minden irodalomtör-

¹ Horváth János Keresztury Dezsőhöz, [Sl. Reinthal, St. Peter bei Graz] . július .,Hor-
váth János és Keresztury Dezső levelezéséből, s. a. r. M Klára, Holmi, XI, /,
[a továbbiakban: M ] .

² Vö. K H. János, Az irodalomtörténészi függetlenség dokumentumai Horváth János
hagyatékában = Míves semmiségek / Elaborate trifles : Tanulmányok Rukay Kálmán .
születésnapjára / Studies for Kálmán G. Rukay on his th birthday, eds. I Gábor,
and K András, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem,  (a továbbiakban:
I – K ), –.





ténész számára mindig az kell, hogy legyen. Magyar irodalomismeret címen közölt
elméleti alapvetése () szerint a kritika és irodalomtörténet-írás maguk is történeti
fejlemények ugyan, s ezért „érthető, hogy többnyire a saját koruk irodalmiságában el-
fogultak”, de az „érthető” i nem ad felmentést, ugyanis Horváth hozzáteszi, hogy az
irodalomtörténet-írást a fejlődés mint öntudatra és önszemléletre törekvésének szer-
vét hozta létre, ezért ki kell bontakoznia „korszerű megkötöségéből,” azaz meg kell
találnia a „talapzatot”, amelyen állva (ezáltal megemelt, tehát emelkede nézőpontjá-
ból a múltra visszanézve) már nem részesíti előnyben az aktuális korízlésnek megfelelő
részt a többi rovására, hanem az irodalom teljes fejlődéstörténetének „torzítatlan össz-
szemléletévé”³ tud válni. Amikor Szerb könyvének tanulságaként megállapítja, hogy az
irodalomtörténész számára „a jelenben való elfogultság” volna a leghatékonyabb egy-
ségesítő elv, mármint ha az (akármiben való) elfogultság nem volna eleve tilos, akkor
beleérti ugyan, hogy valamilyen egységesítő elvre szükség van, mert anélkül nem jut-
hatni semmiféle érdemleges eredményre, de előfeltevése nem az, hogy az irodalomtör-
ténész csak a múltban, jelenben vagy jövőben való elfogultság közt választhat, hanem
az, hogy módja van az elfogulatlanságra, sőt hogy a végső és legfontosabb határ el-
fogulatlanság és elfogultság közt húzódik, azt nem szabad átlépni, s ehhez képest az
elfogultságok közti különbség csak érdekes részletkérdés. Idéze levelében a „jelenben
való elfogultság”-ot dicsérő jelzők csak azt hivatoak kiemelni, hogy milyen kellemes
előnyökkel is jár, illetve járna, ha egy irodalomtörténész megengedi, illetve megenged-
hetné magának az elfogultságot, s főként ezen belül a jelenben való elfogultságot, mely
a tilto gyümölcsök legédesebbike, s különösen érthetővé teszi a bűnbeesést.

Érthetővé, de nem ajánlatossá.  tavaszán Horváth már úgy magyarázza el Ke-
reszturynak, miért írt helytelenítő jeleket A magyar irodalom jellemző vonásai című
tanulmánya gépiratára, hogy eközben akarva-akaratlan fölfedi a maga ismeretelméleti
előfeltevéseit, amelyek révén bízik az elfogulatlanság kiküszöbölésében. Mint kifejti,
aláhúzásai csak annyit jelentenek, hogy az illető szó nem elég találó, nem szabatos,
tárgyilag téves, esetleg túlzó vagy keveset mondó; más lapra tartoznak szerinte az ér-
tékelésre vonatkozó kifogásai :

Abban lehetnek ugyan egyének közt eltérések, de ilyen vázlatos átnézés-
ben igen óvatosnak kell lennie, mert i viszonylag a legkisebb elírás is nagy
eltolódást jelent. […] Az értékelésben aztán a mai kor a legkényesebb, te-
kintve az ihoni „megoszlásokat”. Ön, meggyőződését követve, o a nagy
jelzőt szívesen használja. Én, ha ilyen összefoglalást írnék, akkor, mihelyt
kijutoam az igazi történeti távlatból, inkább csak jellemeznék. Aki ma
idősebb ember, az többnyire kevesebbre, aki fiatal, az többnyire többre ér-

³ H János, Magyar irodalomismeret. A rendszerezés alapelvei = U, Tanulmányok,
Bp., Akadémiai,  [a továbbiakban: H ], .





tékeli a mát kelleténél. S ilyesmivel aztán, egy-két szó is elegendő, hogy az
egész képet gyanússá tegye a más pártállású olvasó elő.⁴

Három olyan előfeltevés kezd i kirajzolódni, amelyek Horváth más szövegeiben gyak-
ran teen érhetők: elsőként, hogy a kelleténél szó az értékelés tárgyszerű viszonyítási
alapjára utal, megalapozonak tekintve (legalábbis elvben) a helyesbítést, mégpedig az
egyéni értékelések közö megengedhetőnek elismert kisebb eltérések ellenére ; máso-
dikként, hogy Horváth az időbeli távolságtól várja a történészi elfogulatlanság esélyét,
s a közelmúltbeli vagy jelenbeli fejlemények megítélésénél tart leginkább az elfogult-
ságtól ; harmadikként, hogy az elfogultság csapdáját kikerülendő Horváth lehetséges-
nek tartja, hogy értékelés nélkül, „csak”, azaz pusztán, sőt mintegy tisztán jellemez-
zen. Mindezzel összefügg, hogy ugyani figyelmezteti tanítványát : bizonyos körökben
rossz hírbe keverede, mert a Szerb irodalomtörténetéről közölt recenziójában nem
tartózkodo a határozo (és nekik nem tetszően pozitív) minősítéstől.

Halloam már olyan véleményt, hogy ön „nagyon dicséri” Szerbet. […] S
minthogy Szerb Antal (nem egészen ok nélkül, mert komoly, nagy hord-
erejű dolgokban néhol könnyelműnek mutatkozo) konzervatív oldalon
kedvezőtlen fogadtatásra talált, azok, akik Önt nem ismerik s bírálatát
„nagy dicséretnek” fogják fel, Önre is kiterjesztik ellenszenvüket.⁵

Ellenszenvüket : milyen árulkodó, hogy i már érzelmi, vagy akár indulati jelenség lesz
a mondat első felében még diplomatikusan csak „kedvezőtlen”-nek neveze „fogadta-
tás”-ból, önkéntelenül jelezve, hogy a jelenben való elfogultság megoszló, sőt ellen-
táborokra szakadt világában milyen kevés esélye volt már a Horváth remélte, tárgyi
szempontú és tárgyi ellenőrizhetőségre törekvő megítélésnek.

Egy eszmény fénykora a nemzeti tudományokban:
Toldy, Szalay és a Czuczor–Fogarasi szótár

Elfogultság és elfogulatlanság szembeállítására törekedve, s megkülönböztetésük lehet-
ségességének hitéhez ragaszkodva Horváth egy nagymúltú magyar tudománytörténeti
hagyomány érvényét akarta fenntartani a modern kor megváltozo viszonyai közö,
miközben ugyanazokkal a problémákkal küszködö, mint elődei. Nemhiába írta -
ban tanulmányként közölt, majd –-ban továbbfejleszte művében, A magyar
irodalom fejlődéstörténetében, hogy Pápay Sámuel irodalomtörténete „[k]orszerű elfo-
gultsággal megcsonkítoa a múlt hagyatékát, elejtvén belőle a nem magyar nyelvűt”,⁶

⁴ Horváth János Keresztury Dezsőnek, Bp., . április ., M , –.
⁵ Horváth János Keresztury Dezsőnek, Bp., . április ., M , .
⁶ H János, A magyar irodalom fejlődéstörténete, Bp., Akadémiai, , [a továbbiak-

ban: H ] , .





és hogy Pápay ehhez hasonló elfogultságai hátráltaák a modern értelemben véve tu-
dományos irodalomtörténet-írás kibontakozását, amihez lényegesen kiegyensúlyozot-
tabb és tárgyilagosabb módszerre le volna szükség. Szerinte éppen azért kezdődhete
Toldyval a tudományos módszer, mert ő már kordában tudta tartani elfogultságait, leg-
alábbis olyan mértékig, hogy azok ne veszélyeztessék a tárgyi igazságot.

S Toldy […] nem tagadhaameg ugyanmagában a Vörösmartynak szívbe-
li kortársát, s némely tárgyak, némely írók iránti előszeretet és rokonszenv,
ritkábban elfogultság formájában meg is éreztee; ahol adatok híján fölte-
vésekre volt utalva, o a lelet régiségét vagymagyar eredetiségét a megen-
gedhető határig fokozta, szívesen látván nemzetét aműveltség tüneményei
iránt már korán fogékonynak s birodalmában munkás résztvevőnek. De
távol volt tőle minden lelkiismeretlen túlzás, nagyítás ; adatok elő soha-
sem hunyt szemet, sőt kritikai szelleme egyenest kereste azok megnyugta-
tó korlátait. Hazafias buzgalma adatok felkutatására s nem elhallgatására
vagy éppen kitalálására ösztönözte. Ami benne a nemzeti érzés elfogult-
sága volt, annak az igazság kárát nem, szaktudományunk anyagkészlete
azonban tetemes hasznát láa.⁷

Alighanem elszólásnak tekinthetjük a „megnyugtató” jelzőt az adatok „korlátai” elő:
Horváth nyilván maga is megnyugtatónak találná, s ezért szeretné ő is hinni, hogy
biztonsággal meghúzható a határ, amelyen belül a leletek régiségének vagy magyar
eredetiségének eltúlzása, valamint az „előszeretet”, „rokonszenv” vagy akár „elfogult-
ság” nyomai még nem károsítják a továbbra is egyetemesnek felfogo igazságot. Hor-
váth problémája i, az elfogulatlan forráshasználat normáját akarván megalapozni,
voltaképpen ugyanaz, mint egy évszázaddal korábban, -ben a fiatal Horvát Istvá-
né (Toldy majdani mentoráé) volt, amikor Swartner Mártonnal vitázva kifogásolta,
hogy az túl készségesen von le adataiból a nemzeti nyelvre és kultúrára nézvést megszé-
gyenítő következtetéseket, holo a hazafias érzületnek bizonyos határok közt jogos, sőt
tanácsos volna szerepet kapnia a tudományos módszer használatában: „Sw[artner].
Úr azt, a’ mi a’ magyar nyelvnek kedvező, nehezen hiszi el, azt ellenben, a’ mi nem ked-
vező, könnyen hiszi ‘s hirdeti” ; „szánjon ezentúl több időt a’ nemzeti dolgokra ; éljen
nagyobb kéméléssel Hazája eránt, és sok visgálat után fedje tsak fel ennek gyengéjit”.⁸
Toldy, majd Horváth bizonyosan egyetérte volna ezzel, de a nemzedékek óta öröklő-
dő probléma gyakorlati megoldhatóságában bízva nem teék föl az elméleti kérdést :
hogyan tudhatná bárki teljesen elkerülni, hogy tudománya a maga vagy kortársai (va-
lamiféle) hitének igazolására jöjjön létre, azaz hogy eleve egy érdekeltséghez gyűjtse
és formálja anyagát?

⁷ H , , .
⁸ H István, Nagy Lajos, és Hunyadi Mátyás híres magyar királyoknak védelmeztetések

a’ nemzeti nyelv ügyében: Tekéntetes, tudós Swartner Márton úr vádjai, és költeményei
ellen, Pest, Traner János Tamás, , , , , –.





Ilyen kérdések helye Toldy eltökélten ragaszkodo a teljes elfogulatlanság köve-
telményéhez. Jellemző, hogy amikor -ben arról kelle határoznia, fölvegye-e be-
szédeit Összegyűjtö Munkái kiadásába, azon töprenge, mi indokolhatja olyan em-
lékbeszédek közlését, amelyek e követelménynek nem tudnak eleget tenni :

bár az emlékszónok, tárgyai felfogásában azon közelségnél fogva, melyben
azokhoz áll, s azon részvételnél fogva, melytől a kedély valamely új vesz-
teség fele ment alig maradhat, nem könnyen emelkedhetik azon absolút
tárgyilagosságra, melyet az irodalomtörténetésztől [sic] követelünk; más-
felül azonban a viszonyról, melyben valamely irodalmi egyéniség korához
állo, egyenesen ő van hivatva tanuságot tenni, úgy hogy ily dolgozatok,
ha a szónok nem forog puszta általánosságokban, és való igyekszik len-
ni, épen mint azon kornak tanúi is, melyekben készűltek, keős történeti
értékkel bírhatnak.⁹

Fordítsuk meg: eszerint tehát a szónok lehet részvéeljes, sőt szónoklatát utólag épp
ezáltal becsülhetjük korjellemző leletként, de az irodalomtörténésznek mindenképpen
„absolút” tárgyilagosságra van szüksége, amihez viszont neki (figyeljünk a majd leg-
alább Horváthig öröklődő térbeli metaforákra) a szónoki közelség helye lélekben távol
kell lennie tárgyától, mégpedig fölfelé távolodva, hiszen fölemelkedve juthat el abszolút
tárgyilagosságáig. Toldy idevágó megjegyzésein érződik, hogy a történész elfogulatlan-
ságának követelménye mennyire foglalkoztaa, s bár elméleti tárgyalást nem szentelt
neki, az elfogultság jelentéséről a szóban rejlő igére fogékonyan gondolkodo. Erre vall
például a Magyar Századok utolsó kötetének előszavában () olvasható megfogal-
mazás : a „hagyományos balítéletek s tekintetektől elfogúlva” dolgozó korai magyar
történetírókkal ellentétben Virágnak azért is sikerülhete fölemelkednie a „való, tiszta,
s független” szemlélet nézőpontjáig, mert „Tacitusa szavaival” voltaképp a maga eszmé-
nyét fogalmaztameg egyik utolsó jegyzetében: „incorruptam fidem professis nec amore
quisquam et sine odio dicendus”, azaz (Kazinczy Gábor -ban Toldy dicsérő beve-
zetésével megjelent fordításában) „ki megszegetlen hűséget fogado: se kedvezéssel, se
gyűlöleel ne szólandjon senkiről”.¹⁰ Hogy az elfogúlvamennyire konkrét, szinte fizikai
értelemben hordozta i a ‘fogva tartva’ jelentését, vagyis a szabad, független mozgást
lehetetlenné tevő lefogoságot, még ha a kívülről ráerőszakoltnak láato fogvatartást
saját belső érzelmek hajtják is végre, azt Toldy néhány évvel korábbi leveléből sejthet-
jük meg:  novemberében Kazinczy Gábor győzködi, hogy érdemes megjelentetnie

⁹ T Ferenc irodalmi beszédei, I–II, Bp., Ráth Mór, , [a továbbiakban: T ] I,
pp. X–XI.

¹⁰ V Benedek, Magyar századai, I–V, kiad. T Ferenc, Pest, Heenast Gusztáv,
–, V. pp., VII,  ; Tacitus római történeteiből : Mutatvány Kazinczy Gábortól, Uj
Magyar Muzeum, , . Vö. Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . június ., MTAK
Kéziraár, M. Ir. Lev., -r., .





beszédeit, ő hallgat rá, de mint baljós előérzeel megvallja, alighanem csak azért, mert
barátja unszolása nem engedi, hogy saját kritikai érzékét kövesse. „Nem jel-e az, hogy
jobb meggyőződésem ellen szereteted elfogúlva tart? a pályavég jele?”¹¹

Elfogúlva tart : a német anyanyelvű Toldynál a hasonló német szóalak jelentése
is megerősíthee az elfogultság fogalmának szemléleti alapjaként szolgáló metaforát,
ugyanis az (-től dokumentálható) elfogódik, az elfogulatlan (-től) és az elfogult
(-től) szavakban egyaránt „a fog ige különböző képzős származékai szerepelnek”, az
elfogulatlanról és az elfogultról pedig kimutaák, hogy „német mintára alkoto tükör-
szók; vö. ném. unbefangen ‘tárgyilagos ; megilletődés nélküli’, befangen ‘részrehajló,
megilletődö’”,¹² az utóbbiakban pedig nem nehéz felfedezni a fangen igét, melynek
jelentése ‘fog’, ‘megfog’, ‘elfog’, ‘elkap’, ‘hatalmába kerít’. Toldy mint a korabeli né-
met tudományosságban járatos tudós az -es és -as években ismerhee az o
támadt meghasonlást a tacitusi pártatlanság-eszmény megállapodo hívei és fiatal el-
lenzői közö,¹³ melyben ő maga nyilvánvalóan az előbbiekhez tartozo volna; még
bizonyosabb, hogy jól ismerte Gervinus irodalomtörténeti főművét, s ha felfogásától
sok vonatkozásban eltért is, okvetlenül egyetérte volna a német tudós egyik korai
magánlevelével, amelyben többek közt azért tekintee magát alkalmasnak történészi
munkára, mert az elfogulatlanság képessége nagymértékben megadato neki.

Hab i je für irgend etwas Eigensaen gehabt, so ist es für Gesite.
Ein contemplativer Sinn, eine Gabe das Gesehene und Gegebene ritig
zu fassen, […] einen Drang im Ganzen zur Betratung des Lebens in all
seinen Verhältnissen; Unparteilikeit und Unbefangenheit vielleit in
grossem Grad.¹⁴

Ahogy i egymás mellé (és kimondatlan összefüggésbe) kerül az elfogulatlanság és az
események helyes felfogása, a pártatlanság és az élet minden vonatkozásának figyelem-
be vétele, a századközépi magyar történeti tudományok művelői szintén magától érte-
tődőnek tekinteék Unparteilikeit és Unbefangenheit követelményét, ragaszkodtak
a személytelenül tárgyilagos ítélet elvi lehetőségéhez, a kritikai objektivitás (legalább-
is) megközelíthetőségéhez, s hiek abban, hogy előbb-utóbb minden műről kialakul az
(osztatlanként és egyetemesként felfogo) igazságnak megfelelő értékelés. A korabeli
történeti tudományoknak ebben a bizakodó hitében később joggal ismerték fel a felvi-

¹¹ Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . november . és ., MTAK Kéziraár, M. Ir. Lev., -r.,
.

¹² A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára, I–IV, főszerk. B Loránd, Bp., Akadémi-
ai, –, I, –.

¹³ Vö. Joseph V, Tacitus und die Unparteilikeit des Historikers = Tacitus, hrsg. Viktor
P, Darmstadt, Wissensalie Bugesellsa, , –.

¹⁴ Georg Gofried Gervinus – Wilhelm Sellhez, . január ., a kéziratos hagyatékból idézi
Rolf-Peter C, Prinzipien der Literturbetratung bei Georg Gofried Gervinus, Bonn, H.
Bouvier u. Co. Verlag, , .





lágosodás örökségét ; magyar vonatkozásban is találó megfigyelés, hogy az ekkori tör-
téneti tudományok a felvilágosodás végső kiteljesedésének tekinteék magukat, utolsó
diadalmas lépésnek a dogmatikus elfogultságtól való megszabadulás útján, s éppen et-
től várták a történeti világ tárgyilagos megismerését :

Die historise Wissensa des . Jahrhunderts ist ihre stolzeste Frut
und versteht si geradezu als die Vollendung der Aulärung, als den letz-
ten Sri in der Befreiung des Geistes von dogmatiser Befangenheit,
den Sri zur objektiven Erkenntnis der gesitlien Welt […].¹⁵

Tegyük hozzá azonban, hogy az elfogulatlanság eszménye nem csupán a felvilágosodás
öröksége volt, hiszen a tacitusi mintára való hivatkozások gyakorisága jelzi az ókorig
visszanyúló hagyomány elevenségét és öntudatát. Amelle az elfogulatlanság eszmé-
nyítése ekkoriban nemcsak az erős német befolyás ala álló magyar irodalomtörténet-
írásra jellemző, hanem például az angolra is : Mahew Arnold -ben azt fejtegee
egyik programadó esszéjében, hogy az irodalomkritikus és irodalomtörténész feladata
elvont analízis, mely nem törődik a gyakorlat világával és pártérdekekkel, sőt tökéle-
tesen független marad tőlük. (Az utóbbi kifejezés eredetije, az „absolutely and entirely
independent”, feltűnően hasonlít Toldyéra, miszerint az irodalom történészének „abso-
lút tárgyilagosságra” kell emelkednie.) Arnold szemében a kritikus és irodalomtörténész
mentesül a föld gyermekeinek világi elkötelezeségétől, tisztábban spekulatív módon
kezelheti a dolgokat, s így olyannak láthatja őket, amilyenek azok a maguk valójában
(„to see the object as in itself it really is”), sőt épp az ilyen elfogulatlan és elkötelezet-
len vizsgálódással szolgálhat az irodalomnak, s ezen keresztül a kultúra egészének.¹⁶
Arnold érvelése ilyenkor éppoly eltökélten siklo át ismeretelméleti és hermeneuti-
kai problémák fölö, mint korábban a németeknél Ranke számos fejtegetése a megtör-
tént események tiszta bemutatásáról : „wirkli gesehener Gesite”, illetve „bloss
zeigen, wie es eigentli gewesen”.¹⁷

Toldy tehát a századközépen sem ihon, sem külföldön nem állt egyedül azzal,
hogy a teljes elfogulatlanságot a történeudomány nélkülözhetetlen feltételének tar-

¹⁵ Hans-Georg G, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophisen Herme-
neutik, Tübingen, J. G. B. Mohr, , . (A magyar fordításban elsikkad az utólagos ki-
teljesedés és végső lépés mozzanata, s az eredetiben kiemelt folyamatszerűség; Hans-Georg
G, Igazság és módszer : Egy filozófiai hermeneutika vázlata, ford. B Gábor
Bp., Gondolat, , .) Vö. K S Ernő, A nemzeti tudományok születése – a
történetiség jegyében, ItK, /–, .

¹⁶ MahewA,e Function of Criticism at the Present Time = Selected Criticism ofMa-
hew Arnold, szerk., bev. Christopher R, New York – Scarborough (Ontario) – London,
e New American Library Inc., , –, különösen –, –, –.

¹⁷ Vö. Leopold von R, SämmtlieWerke, I–XLIV, Leipzig, Verlag von Duner und Hum-
blot, –, III, p. VIII ; XIV, p. IX; XV, p.  ; XXV, p. IX; XXXI, pp. VII–VIII ; XXXIII,
p. VII.





toa. -ben azért szisszent föl annyira érzékenyen, amikor kötetbe gyűjtö irodal-
mi beszédeinek irányzati pártatlanságát Szalay László kétségbe vonta, mert pontosan
tudta, hogy a történészi rátermeség korabeli alapkérdése forog koán. Bajza elősza-
vának tételét, miszerint Toldy irodalmi beszédeinek érdeme „a szigorú igazságszeretet,
melyet barát s nem barát, s minden irodalmi szín s felekezet iránt mutat”,¹⁸ Szalay azzal
utasítoa el, hogy Toldy a legpártosabb szerzők egyike, beszédei egyenesen „pártkórra”
mutatnak, ami eleve kizárja, hogy történész lehessen. „Pártos […], mert teli van antipat-
hiákkal, mind irodalmi, mind politicai tekintetben, […] mert synpathiáiban sem ismer
határt, ‘s a’ középszerüben remeket tud látni, ha ezen középszerüséggel kegyeltjei láto-
gaák meg a’ világot.” Szalay szerint mindez Toldy alkalmatlanságát bizonyítja, még
ha esztétikai, irodalmi és történelmi ismeretei mindenki másnál alkalmasabbá tennék
is a magyar irodalom történetének megírására.

Toldy ur […] megszünik e tisztre qualificált lenni azon pillanatban, midőn
kezébe veszi a’ tollat, […] mert tollát a’ pártoskodás’ daemona vezérli, már
pedig a’ criticus miaunk biz’ o foglalhat helyet, a’ hol neki tetszik, de a
történetirónak a’ pártok fele kell állania szükségképen.¹⁹

Toldyt azért érintee rendkívül fájdalmasan a támadás, mert ugyanezt a pártatlanság-
eszményt maga is a történészi illetékesség feltételének tartoa, és olyan nagy belső küz-
delmeket folytatva igyekeze tárgyilagossá válni, hogy -ból visszatekintve jogosan
írta : „bizonyos objectivitási felsőséget […] én temperamentumom ellen viselt harminc
éves háborúm által birtam csak kivíni”.²⁰ Magánlevelezése alapján igazolhatjuk, hogy
nagy irodalomtörténeti munkái korszakában, az -es évek közepén hogyan igyeke-
ze legyőzni saját érzelmeit, akár iúkori barátjáról, az éppen elhunyt Vörösmartyról
kelle volna megírnia a közhangulaal szembeni különvéleményét, méltó történészi
előadásmódig fölemelkedve,²¹ akár iúkori ellenfeléről, az évek óta halo Döbrenteiről
kelle színt vallania, eltökélt önfegyelemmel próbálva úrrá lenni feltoluló haragján írás
közben, majd a nyomdai levonat javításakor.

Kétszer föl kelle kelnem a corr. ala, s fel s alá járnom hogy csillapítsam
izgato kedélyemet : annyira lázaszt engem emephistói ember emlékezete ;
s még is, reménylem, ez állapot nem fogja magát elárulni előadásomban.
Annyira igyekszem leküzdeni érzésimet. Szalay László félre ismert, midőn
Irod. Beszédeim birálatában . a Pesti Hírlapban engem pártosságom-
nál fogva alkalmatlannak hirdete az irodalomtörténészségre.²²

¹⁸ T , I, p. VIII.
¹⁹ [S László], Toldy Ferencz’ irodalmi beszédei, Pesti Hirlap, Vasárnap, , . október

., .
²⁰ Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . február ., MTAK Kéziraár, M. Ir. Lev., -r., .
²¹ Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . december ., MTAK Kéziraár, M. Ir. Lev., -r., .
²² Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . február . és . ; vö. uő. Döbrentei Gáborhoz, .

február ., MTAK Kéziraár, M. Ir. Lev., -r., .





Bár Döbrentei kísértetével viaskodva Toldy i nem figyelt fel rá, felindulását ugyan-
azon eszmény jegyében igyekeze lecsillapítani vagy legalább írásaitól távol tartani,
amelyet -ben éppen Döbrentei hirdete meg (a fiatal Toldy által kijegyzetelt) fo-
lyóiratában: mentesnek lenni „minden személyes interesszétől”, ehhez „egészen csen-
des elmebéli állapotban” dolgozni, ellenállni a történetíráshoz méltatlan „félre csapás,
részre-hajlás” csábításának, vigyázni, nehogy az ellenőrizhetetlen fölhevülés mia az
írásban nyomot hagyjon a szerző „individualitása”, s „fő törvényűl” elfogadni, hogy a
szövegből ne lehessen észrevenni, szerzője melyik nemzet vagy felekezet tagja.²³ Fe-
lekezeti vonatkozásban ennek a törvénynek engedelmeskede tíz évvel később gróf
Mailáth is Magyarise Gedite című antológiájának bevezető irodalomtörténeti áe-
kintésében, amikor a reformáció korának értékelése után (miszerint a protestantizmus
megjelenése a nemzeti nyelvre és a tudományokra serkentőleg, a művészetekre és a
költészetre bénítólag hato) siete kifejezni reményét, hogy ítéletében keresve sem
találhatnak felekezetéből adódó szemléleti egyoldalúságot : „I bin Katholis, hoffe
aber, dass meine protestantisen Landesbrüder in dem hier ausgesproenen Urtheil
keine einseitige Ansit suen, oder aufspüren werden”.²⁴

Nyilvánvaló, hogy az elfogultság leküzdésének ethosza nem Toldytól származik,
de a magyar irodalomtörténet-írásban ő avaa az elfogulatlanságot olyan eszménnyé,
mely azután egy teljes évszázadra meghatározza e szaktudomány programját, miköz-
ben (mások erőfeszítései nyomán) a hazai történeudományok általános alapkövetel-
ményévé, majd indoklásra, sőt akár magyarázatra sem szoruló meggyőződésévé válik,
mégpedig hallgatólagos ismeretelméleti előfeltevéseivel együ. Toldytól egészen Hor-
váthig úgy marad érvényben az elfogulatlanság megvalósíthatóságának vélelme, hogy
mindvégig együ jár az elfogulatlanság által lehetővé te helyes ítélet közvetlen tár-
gyi megfeleltethetőségének hitével. Mindkeő érződik már a Toldy irodalomtörténeti
főművével () nagyjából egyidős, hatkötetes Czuczor–Fogarasi szótár (–)
meghatározásain is, amelyek formálódását egyébként Toldy mint az akadémia titkára
már az -es évektől figyelemmel kísérhee a testületi jóváhagyásra benyújto mód-
szertani elvek, majd szócikkek tanulmányozásakor.²⁵ Például az elfogúl ige (az -ben
megjelent II. kötet szerint) azt jelentee, hogy „Előszeretetből, részrehajlásból, vagy
akármily titkos vonzalomból, valamely tárgy iránt kedvezőbb véleményt táplál, mint-
sem az valóban érdemelné” ; az utóbbi tagmondat kulcsszava, a „valóban”, nem egy
nézőpontnak megfelelő értékelésre, hanem „a” valóságnak megfelelő ítéletre utal. Eh-
hez a tárgyilag igazolható, egyetemes érvényűnek felfogo ítélethez képest viszi félre

²³ D Gábor, Észre-vételek az életírás theoriájáról, Erdélyi Muzéum, , Harmadik
füzet, , –.

²⁴ Magyarise Gedite,Übersetzt von Johann GrafenM, Stugart und Tübingen, Cot-
ta, , pp. XXVII–XXVIII.

²⁵ Vö. B Vera, A hiányzó paradigma, Debrecen, Latin Betűk,  [a továbbiakban: B
], .





az értékelést minden elfogultság mint psziikai jelenség, egyfajta fogyatékosság, akár
az elfogultság főnév meghatározását nézzük („Lelki állapot, illetőleg az ítélő tehetség
hibája vagy hiánya, midőn valaki el van fogulva”), akár ennek legfőbb példamonda-
tát („Elfogultság nélkül itélni valamiről”), akár az elfogulatlan melléknév jelentését
(„Részrehajlatlan, előszeretet nélküli, semmi vonzalom által félre nem vezete, ked-
vezésre nem hajló”).²⁶ Közös előfeltevései a Czuczor–Fogarasi idevágó meghatározá-
sainak, hogy elfogultság nélkül ítélni nemcsak szükséges, hanem lehetséges is ; hogy
az elfogultság helytelen, de nem szükségszerű dolog, azaz nem szükséges rossz ; hogy
olyasvalami, amitől meg lehet és kell szabadulni, csak ítélőtehetség és megfelelő lelki-
állapot kell hozzá.

Más kérdés, hogy e szócikkek elképzelését már a szótár saját szófejtési gyakorlata
megkérdőjelezhee volna. Hiszen valahányszor a rendelkezésre álló adatok nem zárták
ki egy-egy szó honosságát, a szerkesztők elvszerűen igyekeztek azt honosnak feltüntet-
ni, vagyis nem egészen „előszeretet” és „részrehajlás” nélkül ítéltek, bár az eljárásukat
irányító „vonzalom” legalább nem volt „titkos”, s az eredményről ellenadatok híján
legalább nem volt bizonyítható, hogy „kedvezőbb” a „valóban” indokoltnál. Éppen az
elfogulatlanság nagy kérdése lappango a szószármaztatás alapelveiről folytato vi-
ták mélyén: a szerkesztőpáros arra kapo felhatalmazást az Akadémiától, hogy a „nem
minden ok nélkül”, de nem is bizonyíthatóan idegen eredetűnek tarto szavakat pró-
bálja meg óvatosan visszahódítani „a magyar nyelv eredeti birtokául”, ezzel szemben
Szarvas Gábor köre mindezt csak pusztán lehetséges érvényű állítások bizonytalan, sőt
tudománytalan halmazával manipuláló, tisztességtelen műveletek sorának tudta lát-
ni. E kétféle nézet összecsapását azóta egy tudományfilozófiai elemzés jogosan vezee
vissza a felek eltérő, azaz romantikus, illetve pozitivista tudomány-paradigmájának „in-
kommenzurábilis” (összemérhetetlen) különféleségére,²⁷ s nyilván más-más ideológiai
érdekeik is befolyásolták, hogy a kétes besorolású szavakat kiindulásként belső vagy
külső fejleménynek tekintsék, legalább amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Te-
gyük hozzá, hogy az állásfoglalás nemcsak paradigmához tartozás dolga volt, hanem
(mint más ügyben Toldy is tapasztalta²⁸) vérmérsékleté is ; a vitába bekapcsolódó Arany
példája mutatja, milyen sokat számíto, ha valaki képes volt átmenetileg felfüggeszte-
ni ítéletét, s másokat is erre biztatni, míg alaposabban meg nem vizsgálják egy-egy szó
hovatartozását.

Simonyi cikke részleteiben feltűnik az animositás, hogy nem könnyen ele-
mezhető szavainkból néhányat ő is idegennek bizonyítson. Mint Horvát

²⁶ Amagyar nyelv szótára, szerk. C Gergely és F János, I–VI, Pest, EmiGusz-
táv, –, II, .

²⁷ Vö. B , –.
²⁸ Toldy Ferenc Kazinczy Gáborhoz, . február ., MTAK Kéziraár, M. Ir. Lev., -r., .





István iskolája minden idegent magyarrá, úgy mi minden kétesebb ma-
gyar szót idegenné akarunk tenni. Lassabban e kitagadással !²⁹

Bármennyire igaz, hogy Arany a nemzeti nyelv önállóságát (és ezáltal az egész magyar
kultúra tekintélyét) féltee az idegenné nyilváníto szavak számarányának növelésé-
től, s hogy védelmi reflexét a korabeli pánszláv és pángermán ideológiák válthaák
ki, amelyek a magyarság kultúra alkotására való képtelenségét többek közt a magyar
nyelv szláv és német jövevényszavaival igyekeztek bizonyítani,³⁰ nem kevésbé érde-
mes megfigyelni, hogy ilyenkor milyen készségesen, mennyire hasonló beidegződéssel
határolódo el a másik irányú elfogultságtól is. De ha ilyen kétfrontos harcra volt is
példa, elméleti igénnyel nem teék fel az alapkérdést, hogy lehet-e teljesen érdek vagy
akár elfogultság nélkül dönteni a bizonytalanról ; a kérdés elhallgatása (vagy elhallgat-
tatása éppen az érdekmentesség zengzetes bizonygatása által) egyre kényelmetlenebbé
vált, főként miután a föntihez hasonló nyelvészeti vagy más tudománybeli dilemmák
eldöntése nélkül csak lehetséges alternatívákat nyújthaak volna, a csupán lehetséges
pedig a pozitivizmus térhódításával elvileg mindinkább kiszorult a tudomány komo-
lyan vehető eredményei közül, noha gyakorlatilag nem lehete kizárni.

Mindenesetre Toldy idevágó szóhasználata és a Czuczor–Fogarasi szótár vonatko-
zó szócikkei azt mutatják, hogy az elfogulatlanság fogalmában ekkortájt rögzült egy
bizonyos jelentésbeli űr, mint valami üres zárvány, amelyet azután a szó használói
ösztönösen kitöltheek valamilyen jelentéssel, de még a történeti tudományokban is
ritkán került sor ennek tudatosítására. Czuczorék a korabeli szófejtési elv szerint a sza-
vak elemeire figyeltek, ezúal (a majdani analitikus nyelvfilozófiával összhangban³¹)
az elfogulatlanság fosztóképzőjére, melynek logikája valaminek a kizárására utal, de
ezen túl semmit nem közöl a dolog mibenlétéről ; azaz szócikkeikből csak annyit tud-
hatunk meg az elfogulatlanságról, hogy az elfogultság hiánya, vagyis hogy a tárgyról
alkoto vélemény nincs elfogult lelki állapot által félrevezetve. Tehát e szócikkek az
elfogultságot teszik meg viszonyítási alapnak, az elfogulatlanságot kizárólag ahhoz ké-
pest definiálják, s óvakodnak ezen túl bármiféle egyéb jelentést tulajdonítani neki. Az
elfogultság alapul vétele természetesnek hat, mert a másik szó fosztóképzője erőseb-
ben sugallja a származékosságot, de érdemes felidéznünk J. L. Austin figyelmeztetését,
hogy egy fogalompárnak korántsem mindig a pozitív kinézetű tagja „viseli a nadrá-
got,” ráadásul olykor (mint esetünkben) a negatív kinézetű, például épp fosztóképzővel
elláto szó jelölheti a pozitív értéket. („For above all it will not do to assume that the

²⁹ A János, Észrevételek a Nyelvőr VII. kötet hatodik füzetére = Arany János összes mű-
vei, szerk. K Dezső, XI, Prózai művek, -, , s. a. r. N G. Béla, Bp.,
Akadémiai,  [a továbbiakban: A ], .

³⁰ R Frigyes,Aranymint nyelvész,Magyar Nyelv, , – ; NG. Béla jegyzete,
A , .

³¹ J. L. A, A Plea for Excuses = U, Philosophical Papers, Oxford, New York, Toronto,
Melbourne, Oxford University Press, , [a továbbiakban: A ] .





‘positive’ word must be around to wear the trousers ; commonly enough the ‘negative’
(looking) word marks the (positive) abnormality, while the ‘positive’ word, if it exists,
merely serves to rule out the suggestion of that abnormality.”³²) Innen nézve a képzési
formájában negatív elfogulatlan szó jelöli a pozitív értéket, de csupán a pozitív formájú
elfogult szó negatív értékű jelentésének kizárása által, s Czuczorék mintha éppen ezért
óvakodtak volna más módon is meghatározni jelentését. Mivel e közvete meghatá-
rozáshoz ragaszkodva nem azt nevezték meg, mit tartalmaz az elfogulatlanság, hanem
hogy mit nem, és voltaképpen az elfogultság szócikkéhez irányítoák át az elfogulat-
lanság jelentésének keresőjét (vagy csak azért nem, mert az előbbi jelentését majdnem
szóról-szóra azonosan belefoglalták az utóbbiéba, csak visszájára fordítva), ezáltal eleve
kizárták annak kérdését, hogy lehet-e bármiféle közvetlenül meghatározható tartalma
az elfogulatlanságnak, s ha igen, mik volnának azok a tulajdonságok, amelyek az elfo-
gultságtól mentes személyt vagy dolgot közvetlenül jellemzik. Ily módon az elfogulat-
lanság századközépi meghatározásai úgy képeztek jelentésbeli űrt a fogalom használói
számára, hogy egyúal akaratlanul el is terelték róla a figyelmet. Részben e szemléleti
hagyomány vakfoltja magyarázhatja, hogy az elfogulatlanságot eszménnyé avató tör-
téneti tudományok sem érezték szükségesnek a régóta beváltnak tarto és klasszikus
antik tekintélyekre visszavezethető, nagy presztízsű eszmény fogalmi átvilágítását.

Már csak azért sem,mert ezt a közvete, valaminek a kizárása általi fogalom- és esz-
ményalkotást megerősíteni látszo a magyar történeti tudományokban ekkorra (Toldy
által is) közmegegyezésként elfogado tacitusi jelszó, a sine ira et studio (harag és
részrehajlás nélkül) szerkezete is, hiszen ebben a két ellentétes lelkiállapotra egyfor-
mán vonatkozó sine (‘nélkül’) elöljárószó ugyanúgy viselkedik, mint az elfogulatlan
fosztóképzője, azaz szintén csak azt köti ki, hogy mi ne vezesse a történész tollát. Mi
több, ugyanez jellemző Toldy -ben megjelent első irodalomtörténetének cicerói
moójára : „Refellere sine pertinacia, et refelli sine iracundia parati”³³ (készek cáfolni
makacskodás nélkül, megcáfoltatni haragvás nélkül), hiszen a Tusculanae disputati-
ones II. könyvéből (c. .) származó mondaöredék kétszeri sine elöljárószója szintén
csak kizár bizonyos indulatokat, összhangban a szenvtelenség (apatheia) korai szto-
ikus eszményével, de nem szól a lelkiállapot megmaradó összetevőiről vagy egészé-
ről. Ahogy a tacitusi eszménynek is sztoikus olvasata válik tudományos módszertani
közmegegyezéssé, meggyógyítandó kórnak vagy legyőzendő jellemhibának tekintve a
harag és részrehajlás érzelmeit, a századközépi magyar kritika és irodalomtudomány
elfogulatlanság-eszménye az (akár ellenszenvként, akár előszeretetként felfogo) el-
fogultságnak mint szemléleorzító indulatnak a legyőzését avatja követelménnyé. A
tacitusi és cicerói eszményeket valló Toldy ennek szellemében taglalta, hogy eseten-
ként milyen erőfeszítésekkel sikerült legyűrnie elfogultságát írás közben, ha pedig úgy

³² J. L. A, A Plea for Excuses = A , .
³³ T Ferenc, A magyar nemzeti irodalom története, I–II, Pest, Emi Gusztáv, , [a

továbbiakban: T ] I, p. II.





érezte, nem sikerülne elfogulatlanul megszólalnia, inkább lemondo a megszólalás al-
kalmáról. I találjuk legalább az egyik közös gyökerét annak, hogy az üdvösnek (pozitív
értéknek) feltüntete hiányszerűségen túl az elfogulatlanság szótári fogalma hagyomá-
nyosan szinte ugyanúgy meghatározatlan marad, mint általában az irodalomtörténeti
szövegekben. Persze a fogalmi szabatosság szempontjából aligha kifogásolható, hogy a
szótárírók és irodalomtörténészek óvakodtak az elfogulatlanságot kifejezeen azonosí-
tani a tárgyilagossággal vagy még inkább a helyes ítélet elégséges feltételével, hiszen
a fogalmat jelölő szó felépítése valóban csak egyetlen félrevivő lelkiállapot kizárását
szavatolhaa; az elfogulatlan ítéletről a jelzőből kiindulva csak annyit tudunk, hogy
nem elfogult, de azt már nem, hogy tárgyilagos, még kevésbé, hogy okvetlenül helyes.
Ugyanígy nem azonosíthaák volna az elfogulatlanságot a dolgok sokoldalú vagy akár
teljes szemléletével, ugyanis a szó jelentését ellentétként szavatoló elfogultság fogal-
ma nem fedi az egyoldalúságét : az elfogult nem okvetlenül egyoldalú és az egyoldalú
nem feltétlenül elfogult. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára az elfogulatlan részletező
meghatározása után („Olyan <személy>, akit ítéletében, magatartásában részrehajlás,
előítélet, egyéni vonzalom nem befolyásol”) mellé teszi ugyan, mintegy jelentésmagya-
rázó szinonimaként, hogy „tárgyilagos” (II. köt. p. .), ami szinonimának megjárja,
de legföljebb részleges és nem szükségszerű átfedésről beszélhetünk a két szó jelentése
közö, hiszen az „elfogulatlan” alanyi vonatkozásban mond valamit, vagyis azt emeli
ki, hogy a véleményformáló alanyt saját lelkiállapota (az egyetlen megneveze vonat-
kozásban) nem befolyásolta, a „tárgyilagos” pedig tárgyi vonatkozásban állít valamit
(nevezetesen azt, hogy a vélemény kizárólag a tárgyhoz igazodik), így elvileg nem tud-
hatjuk, elegendő-e a tárgyilagossághoz, hogy valaki elfogultságoktól mentes. Az elfo-
gulatlanság egyetlen ellenpólushoz viszonyíto és azon túl meghatározatlan jelentésé-
nek üres zárványa tee lehetővé a fiatal Horváth Jánosnak, hogy egyrészt megtartsa az
elfogulatlanságot egyetemes eszménynek, ezzel összhangban elítélve az elfogultságot
mint ellenpólust, másrészt az elfogulatlanság eszményén belül helyet találjon az elfo-
gultság egy mégiscsak vállalható fajtájának: egy magyar irodalmi hagyomány iránti
előszeretetnek.

Horváthnál még annyira érvényben marad a klasszikus . századi tudományfel-
fogás végső eszménye, sőt normája, az abszolút pártatlan tárgyilagosság, hogy vissza-
tekintve éppen ennek feltűnésétől számítja a tudományossá válás kezdetét, ezért húzza
meg az „igazi” történeudomány birodalmának határát Pápay és Toldy közö, s emia
fogadja el az utóbbit alapítónak. Míg ugyanis szerinte Pápay irodalomtörténetét (akár
Kazinczy Tübingai pályaművének irodalomtörténeti vázlatát) „agitatórius szándék s
a történelmi adalékoknak mintegy csak argumentumul használása jellemzi”, Toldyval
„kezd szaktudományunk – mint igazi történeudomány – a történelmiség elfogulat-
lan álláspontjára helyezkedni, s korszerű agitatórius cselekedetből és irányműből ko-
rával ugyan melegen együ érző, de annak kedvéért a múltat meg nem tagadó, meg





nem csonkító tudományos történetszemléleé átalakulni.”³⁴ Ahogy Horváth a „szaktu-
dományunk” birtokos személyjelével magát is belefoglalja tudománytörténeti elbeszé-
lésébe, az világosan jelzi, hogy a Toldyval kezdődö módszertani hagyomány előfelte-
vései eszerint lényegileg már nem, legföljebb (a „kezd” mia) érvényesülésük fokában
különböznek azoktól, amelyekre az -as évek irodalomtudománya, s benne Hor-
váth saját gyakorlata támaszkodik, s amelyeket ő mérvadó normaként használ Toldy
elődeinek és utódainak megítéléséhez. Igaz, bizonyos lappangó problémák így rejtve
maradnak előe (van-e esélyünk elkülöníteni a múlt „csak argumentumul” használá-
sát önmagáért való bemutatásától ; létezik-e módszer, amely nem érvként használja a
múlt adalékait valamihez, s nem válogatja és ezáltal is alakítja anyagát ; mit jelent vol-
taképpen s hogyan lehet „a történelmiség elfogulatlan álláspontjára helyezkedni”), de
épp e kérdések mellőzése jelzi, hogy Toldy módszertani elvei, melyek szerint mindez
lehetséges, sőt tudományos műtől megkövetelendő, Horváth állásfoglalásában már in-
doklásra sem szoruló ismeretelméleti előfeltevésekké váltak, s e szemléleti hagyomány
folytonosságát nemcsak öröklődő előfeltevései, hanem a látásmódjában ezek árnyé-
kaként létrejö elméleti vakfolt rögzülése, illetve az általa eltakart elméleti problémák
azonossága szavatolja. Ahogy a nemzeteket Renan találó megfigyelése szerint nemcsak
közös történelmi emlékeik, hanem közös amnéziájuk is összetarthatja, úgy szavatolja
az irodalomtörténet-írási hagyomány önazonosságát a közösen elfogado elveken és
módszereken túl a hallgatólagos (akár öntudatlan) közmegegyezés nyomán nem firta-
to kérdések változatlansága.

Felülbírálni „a jelen elfogultságának szüleményét” :
Arany, Gyulai, Kemény, Erdélyi

Nemhiába kutaaHorváth a . század közepénekmagyar irodalmát a „nemzeti klasszi-
cizmus” történetileg egyedül álló mintapéldájaként : átvehető erkölcsi eszményként tar-
toa számon, hogy az elfogultságtól való megszabadulás vágya és becsvágya ösztökélte
a századközép legnevesebb magyar íróit, mégpedig egy általánosabb törekvésük része-
ként : értékítéleteiket meg akarták szabadítani mindenféle merőben szubjektív elemtől,
hogy (úgymond) pusztán alanyi érzelemkifejezés helye a tárgyi igazság érvényessé-
gével bírhassanak. Horváth tudta, erkölcsileg helyeselte, ismeretelméletileg pedig nem
kérdőjelezte meg, hogy Arany és Gyulai azért tartoák megvalósíthatónak a kritikusi
tárgyilagosságot, mert előfeltevésük szerint az értékelés végső soronmindig egy elkülö-
níthető tárgyra irányul, az ítéletet meg kell és meg lehet tisztítani az elfogultságtól, sőt
minden önkényes és indokolhatatlan személyességtől, és így el lehet találni, de csak-
is így lehet eltalálni a tárgynak megfelelő elismerés mértékét. „Csokonai műveit […]
szigorúan, s nem minden elfogultság nélkűl bírálta meg Kölcsey […] de az újabb kor
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ismét kellően méltányolja az ő eredeti géniuszát.”³⁵ Mint számos ilyen minősítéséből ki-
tűnik, Arany szinte pozitivista módon bízo az értékelő tárgyszerűen helyénvaló, illet-
ve illetéktelenül szubjektív benyomásainak szétválaszthatóságában, s a tárgyra vonat-
koztatás mérvadónak tekinte műveletében. Innen érthető például, hogy a bírálandó
költeményeket ismételten elolvassa, némelyikre alszik is egyet, kipróbálja, hogyan hat
rá másnap, nehogy a saját kedélyállapota esetlegességei határozzák meg egy-egy vers
megítélését : „nehogy a költőnek számítsam be, ha például az első olvasáskor szunya-
tag, le- vagy széthangolt vagy ellenkezően túlmagasztos kedélyben találtam lenni”.³⁶
Elméleti állásfoglalásai ugyancsak a szétválaszthatóság hitéről tanúskodnak, s a kérdés
tétje ezekben is az alanyiság kiszűrése. Számára a „szép az, ami önérdek nélkül tet-
szik” formula éppen azért hibás, mert „merőben alanyi”, vagyis nem arról szól, „mi a
szép tárgyilag véve, hanem mikép hat ránk, alanyilag mikép tetszik”, holo a tetszés
önmagában véve „alanyi dolog”.³⁷ Horváth láthatólag nem talált kivetnivalót abban,
hogy Arany egy mindenki számára hozzáférhető, tárgyi önállósággal körülhatárolódó
és szilárd szerkezetként felfogo műalkotásban kereste a szépség fokmérőjét, s ennek
keresését függetleníteni remélte (és hie) a befogadó alanyiságától. Egyetemi előadásai
során -ben csodálaal taglalta Arany tárgyilagosságát, amely másokénál „elfogu-
latlanabb valóság-ismeretre képes szert tenni” ; ezt Arany sajátos habitusával magya-
rázta, mely epikai alkotásmódján és kritikusi felkészülésén számos nyomot hagyo, és
szinte mint természetfölöi tünemény, tudós értekezéseit is megszabadítoa az elfo-
gultságtól vagy bármely más földi gúzstól.

Az ő tárgyszerűsége […] veleszülete naiv ( !) rendkívüli tehetség, iste-
ni adomány s feszélyezetlen működő felfogó és átható képessége észnek
és intuitiónak. Innen végtelen, utánozhatatlan, eltanulhatlan nyugalma,
egyenletessége, derült tisztasága, nem elvszerű, hanem természetes, mint-
egy magától értetődő elfogulatlan teljessége. Innen szinte öntudatlan fö-
lénye is a tárgy fele, fesztelen, egész a humorig szabad viselkedése azzal
szemben.Mindenmélysége smagassága ellenére derültebb, nyűgnélkülibb
tudósvilág ez Keményénél.³⁸

De bármekkora szerepet tulajdoníto Arany különleges adoságának, Horváth jól is-
merte az egykori közmegegyezést. Arany, Kemény, Gyulai és Erdélyi egyaránt hiek

³⁵ A János, A magyar irodalom története rövid kivonatban = A János összes művei,
szerk. K Dezső, X, Prózai művek, s. a. r. K Mária, Bp., Akadémiai, ,
[a továbbiakban: A ] .

³⁶ A János, Költemények Szász Károlytól = A , .
³⁷ A János, Széptani jegyzetek = A , .
³⁸ H János, Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete, /. tanév II. félév, elő-
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abban, hogy az egyoldalú vagy elfogult nézetek megkülönböztethetők a többitől és per-
sze elítélendők. Gyulai úgy bírálta Toldyt, hogy előfeltevéseivel nemcsak Arany és Er-
délyi érthete egyet, hanem később Horváth is :

Én Toldy Ferencz iránt a legnagyobb tiszteleel viseltetem. […] Azonban
tiszteletem valaki iránt nem terjedhet annyira, hogy egyszersmind elfogult
nézetei és gyarló ítéleteinek is hódoljak. Ilyeket pedig nem egyszer talál-
hatni Toldynak „Magyar költészet története” czimű munkájában. Épen ő
vala az, ki azon elfogult nyilatkozatot tee, hogy amagyar költészet arany-
kora -ig tart, s azóta csak epigónok vannak.³⁹

Aligha véletlen i az „elfogult” és „gyarló” jelző egymás mellei megjelenése, hiszen
Gyulai és a sok vonatkozásban Gyulai-tanítványnak tekinthető Horváth szerint az el-
fogultságon ugyanúgy lehet és kell felülemelkedni, ahogy bármely más emberi gyar-
lóságunkon, s ez a kritikus erkölcsi kötelességei közé tartozik. Gyöngeség megragadni
fiatalkorunk nagyjainál : Toldy és Greguss „annyira belémerültek a multba, hogy nem
tudják magukat feltalálni a jelenben, annyira rabjai bizonyos eszméknek, hogy vizs-
gálódni sem akarnak tovább, pedig a fejlődő élet jelenségei ezt igénylik”.⁴⁰ Gyulai az
elfogultságot rögzült beidegződésként vagy megrögzö szokásként fogta fel, melyen
nehéz úrrá lenni, de nem lehetetlen. A vitába kapcsolódó Erdélyi szerint Gyulai ugyan-
úgy „egyoldalú nézet” szerint és „igen korlátolt gondolkozásra” vallóan ítélt a magyar
irodalomtörténet újabb korszakairól, mint Toldy tee, legföljebb immár másnak ked-
veze. Toldy és Gyulai szemléletét Erdélyi történetietlennek ítélte, és egy régebbi, már
Batsányinál kimutatható szűklátókörűség változatainak tartoa, ugyanakkor szerinte
a kritika nemzedéki vagy irányzati elfogultsága szükségszerű, ugyanis az irodalmi je-
lenségeket csak egymás rovására tudja értékelni, elfogulatlanságot az irodalomtörténet
„műbölcsészi” szemléletétől várhatunk, mely a fejlődést nem valamelyik irányzat né-
zőpontjával azonosulva értékeli, hanem minden olyan irány összhatásából származtat-
ja, amely számoevő adalékkal járult hozzá.⁴¹ Mindazonáltal a személyes elfogultság-
tól való mentességet Erdélyi a valódi kritika alapfeltételének tekintee, az ő szemében
minden magasztalás vagy ócsárlás eleve gyanús volt, részleges és indulatos, tehát ele-
ve méltatlan a kritikai elemzés teljességéhez és tisztaságához. Amikor Vörösmarty első
összkiadása -ben megjelent, címlapján a „Kiadák barátai Bajza J. és Sedel F.”

³⁹ G Pál, Szépirodalmi szemle = G Pál, Kritikai dolgozatok –, Bp., Magyar
Tudományos Akadémia, , [a továbbiakban: G ] –.
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megjelöléssel, Erdélyi siete leszögezni, hogy a költő egész addigi fogadtatástörténeté-
ben nem akadt semmi, ami a kritika nevét megérdemelte volna.

Vörösmarty még eddig nem volt bírálva. Mit hőskölteményeiről Sedel
írt, panegyris, mit P[app] Ignác és néhány pasquillans erű humorista vagy
hírlapi szemleíró imi-amo összegyüjte vagy elszórt ellene, paródia, epe.
[…] Így Vörösmarty, már eddig is hosszú és dicső pályája mindig el volt
kerülve, és soha nem bírálva, hanem legfölebb folyóiratokban, zsebköny-
vek stef. ismertetésinél megemlítve, anélkül hogymint illendő volna, tiszta
egész képben látnók őt a kritika világánál.⁴²

Kemény Zsigmond is a jó kritika alapfeltételei közé sorolta, hogy nem részrehajló, bár
érzékeltee, hogy ez önmagában nem elég ; -ban kifejte nézete szerint a legfőbb
kritérium, hogy a kritikus ,,az elmélet rezultátumait mily szigorú következetességgel
és részrehajlatlansággal alkalmazza a bonés alá vont teremtményekre”, de például a
Kritikai Lapok s az Athenaeum kritikusai szerinte hiába feleltek meg e követelmények-
nek, mégsem teremtheék meg az önálló magyar kritika fénykorát, ugyanis Lessingtől
és Slegeltől kölcsönzö elveiket úgy kérték számon a bírált műveken, „minthaCorpus
Juris-szal lenne dolguk, melyet csak alkalmazni kell a fennforgó tényekre”.⁴³ Költőként
vagy íróként is alkotó kritikusoknál a részrehajlatlanság követelményének hangoztatá-
sából nemegyszer kihallatszo a remény, hogy eljön az idő, amikor saját művük is meg
fogja kapni ilyen értékelését. Arany a történelem, illetve az utókor ítélőszékétől várta az
elfogulatlan minősítést, a cicerói és tacitusi hagyomány szellemében. -ban, érzéke-
nyen reagálva a költészete körül felparázsló vitára, épp ezzel vigasztalódo („A historia
egykor fölöem is kimondja részrehajlatlan ítéletét, addig hallgassunk”), Erdélyi bírá-
latát, bár félreértéseket is láto benne, ugyanezért fogadta hálásan („Köszönöm pedig
azért, mert czélja […] kimutatni helyemet az irodalomban, nem mindenek fölé emelni,
– és sok tekintetben jogosítva érzem magamat, úgy nézni a recensiot, mint anticipált
szavazatot az utókorból, nem pedig mint a jelen elfogultságának szüleményét”) ; ilyen-
kor azáltal próbálta megőrizni arányérzékét, hogy az adonak, tárgyszerűnek, valósá-
gosnak felfogo érték bizonyosságába fogódzo: „Szerencse, hogy ismerem azt, mi az
enyém, s tisztában vagyok a felől –, hogy a világ minden dicsérete sem képes verse-
imnek egy hajszálnyival több belbecset adni, (mint nem levonni a kritika másokéból)
mennyi azokban valóságban létezik”.⁴⁴ Ismerős tételek, még ismerősebb előfeltevések:
Horváth felfogásának szemléleti forrásvidékén járunk.

⁴² E János, Vörösmarty Mihály minden munkái = E , .
⁴³ K Zsigmond, Szellemi tér = K Zsigmond, Élet és irodalom: Tanulmányok, szerk.

T Gyula, Bp., Szépirodalmi, , , –.
⁴⁴ Arany János Tompa Mihályhoz, A szünnapok elsőjén, . [augusztus .] = Arany János

összes művei, szerk. Keresztury Dezső, XVI, Arany János levelezése (–), s. a. r. S
Györgyi, Bp., Akadémiai, (a továbbiakban: A )  ; uő. Erdélyi Jánoshoz, .
szeptember . = A ,  ; uő. Tompa Mihályhoz, . június . = A , .





Nemhiába csodálta Arany tudományos érzékét,⁴⁵ leginkább tőle meríte tudósi ih-
letet, s egy-egy kulcsszavuk egyezését szemléletük rokonsága magyarázhatja. Ahogyan
a költő saját epikáját minősítee, az majdnem szóról szóra egybevág azzal, ahogy az
irodalomtörténész a maga tudományos nagyelbeszélését értékelte, s gondolati érintke-
zésük a kétféle nemzeti nagyelbeszélés műfajtörténeti összefüggésén túl a két szerző
hasonló narrátori szerepfelfogására is jellemző lehet. Arany azt valloa, hogy ő „nem
egyes helyekért, hanem compositióért” dolgozik, és műveinek „főleg” kompozíciójá-
ban rejlik a poézis,⁴⁶ Horváth ugyanezt gondolta első korszak-monográfiájáról : „Több-
nyire úgysem a részletek az enyéim, hanem az irodalomszemlélet módja s a fejlődés
rendjének megfigyelése : a compositio.”⁴⁷ Ami közelebbről az elfogulatlanság eszmé-
nyét illeti, Arany azért várta a történelem, illetve az utókor ítélőszékétől munkássága
részrehajlatlanmegítéltetését, a cicerói és tacitusi hagyomány szellemében, hogy amaj-
dani ítélet elégtételt adjon „a jelen elfogultságának” szüleményei után,⁴⁸ és az utóbbi
kifejezés nem véletlenül hasonlít Horváthéra („jelenben való elfogultság”), ugyanis a
gondolatmenet hallgatólagos előfeltevése változatlanul megmarad nála, szétválasztha-
tónak tételezve az alanyt és a tárgyat, jelent és múltat, kiszűrhetőnek remélve történeti
helyzetünk és nézőpontunk hatását az ítéletformálás eredményéből. Ahogy Horváth az
előzetes ellenszenv kizárása melle fenntartja a magyar irodalmi múlt iránti előszere-
tet jogosultságát, erről eszünkbe juthat, hogy egy kényes helyzetben alkalmilag Arany
is „sine ira et cum studio”-ra módosítoa a kritikusként és szerkesztőként máskor hí-
ven követni próbált tacitusi elvet.⁴⁹ Ugyanígy megmarad Horváthnál, hogy ő is hi az
épp megfelelően, azaz tárgyilag helyesen értékelő minősítés megvalósíthatóságában:
ahogyan helyteleníti, hogy valamit úgymond a „kelleténél” többre vagy kevesebbre
becsülnek,⁵⁰ arról nem alaptalanul juthat eszünkbe, hogy Arany szinte ugyanezt a szót
(„kellően”) ugyanilyen normatív értelemben használta, a „se túl, se innen” eszménye je-
gyében.⁵¹ Arra is találhatunk példákat mindkeejüknél, hogy miként próbálták teen

⁴⁵ H János, Nemzeti klasszicizmusunk irodalomszemlélete /. II. félév, /. I.
félév, kézirat, –.

⁴⁶ Arany János Szilágyi Istvánhoz, . január . ; Petőfi Sándorhoz, . április ., A
János összes művei, szerk. K Dezső, XV, A János levelezése (–), s. a.
r. S Györgyi, B Gyula, S István, Bp., Akadémiai, , , .

⁴⁷ H János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei : Szent Istvántól Mohácsig, Bp., Ma-
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érni magukban az elfogultságot, tudatosítani, ellensúlyozni vagy eleve megelőzni akar-
ván egy-egy ítéletük önkéntelen eltolódását. Horváth felismerte például, milyen sok
múlik előzetes beállítódásunkon: Faj-kérdés az irodalomban című dolgozatában ()
azzal válaszol Petőfi-könyve egyes kritikusainak, hogy meggyőződése szerint „ily kér-
désekben az ítélet egyszersmind érzelem, sőt szándék dolga is”, hiszen az élet különféle,
akár ellentétes adatokat hord minden vizsgáló elé, mindkét oldalon (a törzsökösökén
és a beolvadoakén) egyaránt bőven kínálva példát rossz végletekre. „Mi azonban nem
ily visszás példák szemléletében fogódunk el, mert szándékunk sem az. Jobb szeretjük
megoldásként melengetni lelkünkben az »Arany-Petőfi« szép szimbólumot.”⁵²

Horváth i került talán legközelebb annak felismeréséhez, hogy az ítélet nemcsak
„ily kérdésekben”, hanemmindig az ítélő előzetes érzelmein és szándékán, vagymint az
újabb lélektanmondaná: beállítódásánmúlik, illetve ennek aleseteként elfogódoságán
vagy (az ezzel szótörténetileg összefüggő,⁵³ i azonos jelentésű) elfogultságán, s hogy
maga az elfogultság is valamennyire tudatosan választható, akaratlagosan befolyásol-
ható, sőt többé-kevésbé irányítható szemléletmód lehet, ezért mindig érdemes elgon-
dolkodnunk azon, melyik felfogáshoz szeretnénk kötődni. Ezt az ígéretesen felvillanó,
de épp csak pedze gondolatot azonban nem vizsgálta tovább, a döntést egyszerűen
meghagyta erkölcsi választás, mondhatni jóakarat dolgának, s a helyzet elemzését nem
emelte olyan szintre, ahol a lehetséges megoldások rejte problémái is feltárulhaak
volna. Módszertanában a faji elfogultság érvényesülését elvileg már az kizárta, hogy
határozoan elvetee Taine feltételezését, miszerint a különös, például az egyén, leve-
zethető volna az őt mintegy szükségképpen meghatározó általánosból, például fajából,
környezetéből vagy korszakából,⁵⁴ s a faji elfogultság veszélyét egyszerűen elkerülhe-
tőnek nyilvánítoa azzal, hogy (Taine felfogásával ellenkezően) az egyén értékelésénél
egyáltalán nem törődik származásával ; ugyanakkor az irodalomtörténészi munka álta-
lános elvi alapjaként olyan szilárdan hi az elfogulatlan történetszemlélet megvalósít-
hatóságában,⁵⁵ hogy ezáltal a maga részéről elintézenek nyilvánítoa az egész, főként
erkölcsi vonatkozásaiban kezelt témakört. Minden idevágó nem-erkölcsi kérdésnek, le-
gyen az akár lélektani, ismeretelméleti, hermeneutikai vagy egyéb, csak alkalmi felvil-
lanásra volt esélye, szükség esetén, mintegy mellékesen, egy röpke közbevetés erejéig,
a határozo válasz elő.

Ahogy az előző század reprezentatív irodalomtörténésze, Toldy, úgy a . századé,
Horváth is jelentős (bár nem fitogtato) elméleti fogékonysággal rendelkeze, de elmé-

⁵² H János, Faj-kérdés az irodalomban = H , .
⁵³ A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára, I–IV., főszerk. B Loránd, Bp., Akadé-
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leti és módszertani alapjaik lerakása után történészi építményeik felhúzásának szentel-
ték életidejüket, s egyikük sem volt az önmagáért végze elméleti vizsgálódás híve. S
ahogy nemegyszer Toldyt, némileg Horváthot is korlátozta az alapok újragondolásának
hiánya: bármennyire jogosan utasítoa vissza a vádat, mely a Nyugat nyelvi „magyar-
talanságait” elvi alapon ostorozó cikke jóhiszeműségét kétségbe vonva faji elfogultságot
tulajdoníto neki,⁵⁶ hozzá kell tenni, hogy a cikke védelmében hangoztato módszer-
tani elv, mely szerint a bírált nyelvi hibák elkövetőinek származását tudatosan kizárta
vizsgálati szempontjai közül, az elfogultságnak csak érvényesülését zárhatja ki, nem pe-
dig meglétét. Elfogultságaink természetrajzának megértéséhez éppen ezért kíváncsibb,
ha tetszik, kíméletlenebb önvizsgálat kellene, beleértve a feltételes önvád bátorságát ;
igaz, ehhez nem a legjobb pillanat, amikor a vizsgálót épp mások állítják a vádlot-
tak padjára, mégpedig igaztalanul. (Mai látlelet, ugyanerről : „Maszatolás, sérteségek,
védekezések, támadások: de sehol vagy alig a megértés vágya, csöndje, rémülete.”⁵⁷)
Védhetjük Horváth cikkét ienemann véleményével szemben, mely szerint Horváth
ezzel „a »magyartalanság« bélyegét iktaa be az irodalmi kritikába” (ellene vethetjük,
hogy a cikk csupán nyelvi magyartalanságokat te szóvá) ; tévesnek, sőt méltatlannak
találhatjuk a Faj-kérdés az irodalomban című Horváth-tanulmányra emlékező bosszús
mondatot : „Mikor már divatos volt ebben az időben azt nyomozni : »Mi volt előbbeni
neve?« nem láam értelmét annak, hogy Petőfi lényegét abból értsük meg, hogy azelő
Petrovics-nak hívták” (ellene vethetjük, hogy Horváth i végeredményben ugyanezt
válaszolja Petőfi-könyve fajszempontú bírálóinak, ráadásul hozzátéve, hogy a beolva-
doak „erkölcsi és kulturális értelemben nem egyszer gyökeresebb magyarok a vérbe-
lieknél”⁵⁸). Nehezebb azonban vitatkozni ienemann-nal, amikor felidézi, hogy Szerb
Antallal való barátságuk idején ők keen milyen viszonyban voltak Horváthtal :

alapjában egyikünkkel soha szóba nem állo. Mi tiszteltük őt, elismertük
benne az Arany Jánosi finitizmust, az Arany-Gyulai vonalon való meg-
rögződést, azt is, hogy ő sem engem, sem Tónit nem fogado be telivér
magyarnak. Mi nem voltunk az ő szemében bennszülöek a magyarság
Szent Földjén, csak turisták : ezt az aitűdjét megérteük és mulaunk
elfogultságán.⁵⁹

Erre is mondhatnánk ugyan, hogy amikor ütö az óra, Horváth nem volt hajlandó
a nyilvánosság elő törzsökösként elkülönülni az idegen eredetűektől, s hogy zsidó

⁵⁶ H János, Ignotus felolvasása a Nyugat magyartalanságairól, Magyar Nyelv, VIII.
köt. /, .
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tanítványait üldöztetésük idején nyíltan kitüntee rokonszenvével,⁶⁰ de mindez nem
egészen arra válasz, hogy kit fogado be telivér magyarnak, s kit nem.

Szembesítés : eszmény és gyakorlat Horváth Ady-könyvében

Amikor Horváth azt tanácsolta Kereszturynak, hogy a különböző pártállású olvasók
érzékenysége és saját fiatalos túlzási hajlama mia próbálja meg taktikusan és tapinta-
tosan mérsékelni, ritkítani vagy teljesen elhagyni minősítő jelzőit, nem néze szembe
az ilyesféle megoldásokat árnyékként követő elméleti kérdéssel, amelyet pedigmár Sza-
lay László fölte Toldynak: vajon a mégoly visszafogo stílusú értékelés kizárhatja-e a
részrehajlást, s mennyiben biztosíthatja a helyesebb ítéletet, azaz nem áltatja-e magát
az ember, ha „ugy vélekedik, hogymegszünt pártos lenni, mihelyest a’ kifejezések’ éles-
ségét gondosan kerülgeti”?⁶¹ Pályája kezdetén Horváthot nem érinthee ez a kérdés,
mert ekkor még maga sem kövee a Kereszturynak ado későbbi tanácsát, azaz nem
próbálta elkerülni az éles, akár metsző kifejezéseket. Pedig első könyvét Ady s a leg-
újabb magyar lyra címmel () kifejezeen azért írta, s azért adta ki saját költségén,
hogyméltányosabbmódszert és megfontoltabb írásmódot honosítsonmeg az újabb iro-
dalomminősítésében addig tapasztalt irányzati elfogultságok és indokolatlanul végletes
ítélgetés helye. Az elfogulatlanság szándékát pár évvel később, Két korszak határán
címmel terveze (kiadatlan maradt) tanulmánykötetének előszavában úgy fogalmazta
meg, hogy az Ady-könyvének célkitűzését is magában foglalta.

De e vizsgálatba ne eresszünk bele semmi előzetes ellenszenvet, semmi
gyűlölködést, mert akkor hamisan látunk. Ha művészetre bukkanunk, ér-
telmezzük; ha meghatározó jegyeket találunk: rajzoljuk le, világítsuk meg
minden oldaláról az újszülö irodalmat, feszegessük föl társadalmi és po-
litikai, irodalmi és nyelvi eresztékeit, nézzünk meg egyes írókat is. Ha ne-
héznek látszik is ez elfogulatlanságot igénylő feladat, ez a legkevesebb,
amit ez idő szerint még megtehetünk. […] Elfogultság csak egy legyen mi-
bennünk: szeressük irodalmunkat […].⁶²

Ami az indokolatlan ledorongolás és magasztalás tévútjait illeti, Horváth az Ady-könyv
elején múltbeli példákkal (Greguss gúnyos Petőfi-kritikájával, illetve Baróti Szabó Dá-
vid Hannulikhoz című magasztaló episztolájával) szemlélteti „az egykoru irodalmi je-
lenségekkel szembenmindenkor beálló ítéletzavart”, a „kétféle vakság” elkerülendő ese-

⁶⁰ H János Ehardt Sándorhoz, . március ., közli S Gábor, „…én ezek-
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teit, majd előrebocsátja, hogy könyvével épp e téves végleteken akar túljutni : „a gúny
és elragadtatás egyre hangosabb s egyre sűrűbb kitörései arról győztek meg, hogy i
történik valami, ami komolyabb vizsgálatot igényel”.⁶³ Ezek után azt várnánk, hogy az
egykorú vakság példáinak komolyabb vizsgálata következik, ehelye Horváth ezeket
egyszerűen mint ugyanolyan fajtájú, csak ítéletükben ellentétes tévedéseket aposztro-
fálja, pedig az egyiket kritikában, a másikat episztolában, azaz költeményben találta,
ráadásul Baróti Szabóét mint a középszerűtől elragadtato jó barát elvakultságát a „De
hová le Hannulik? De hol van a tavalyi hó?” szónoki kérdésével véli elintézni, holo
épp az általa meghirdete történeti elemzés követelménye nem érhetné be ennyivel.
Annak értelmében ugyanis legalább annyit hozzá kellene tennie, hogy valószínűleg
csak az újabb kori latin nyelvű költészet egészének kiszoríatása mia nem emlék-
szünk Hannulik műveire, s eől még Baróti Szabónak akár igaza is lehete. Hiszen
korántsem csupán az elfogult barát kedveskede Hannuliknak a „Hunnyunknak Ho-
rátz’a” nevezeel : a neolatin poétát az -as években Rómától Szentpétervárig má-
sodik Horatiusként emlegeék, sőt egy kései monográfusa nem alaptalanul koáztaa
meg a feltevést, hogy „ha költeményei a latin nyelv uralmának rövidesen bekövetkeze
megdőltével nemmerültek volna a feledés homályába, a XVIII. században európaszerte
ünnepelt lírikust ma a Berzsenyi nevével együ emlegetné a hazai irodalomtörténet”.⁶⁴
Azóta a hazai neolatin kutatás megerősítee Hannulik költői jelentőségét, s nevét ma
már csakugyan együ emlegeti Berzsenyiével és Vörösmartyéval,⁶⁵ ha pedig a magyar
irodalomtörténet-írás egyszer megkísérli rendszeresebb összefüggésben vizsgálni a ha-
zaimagyar és nem-magyar nyelvű irodalmat, az elfelede híresség költői formátumáról
újabb viták várhatók.

Ha a végleteket elutasító bevezetés után azt hinnénk, hogy az ígért komolyabb vizs-
gálat csupa visszafogo ítéletet vonultat fel, alaposan tévednénk, még meglepőbb s ta-
nulságosabb azonban az érvelés, amellyel a helyenként ugyancsak végletes minősítéseit
indokolja. Íme egy jellemző passzus, mely Ady és más „Párizsjáró lyrikusaink” költé-
szetéről rántja le a leplet :

Satnya érzékiség rí ki minden sorukból s ez a második foltja költészetük-
nek, min minden ép férfilélek megütközö. A vérszívó csók, a halálos öle-
lés, ha annyiszor emlegeetik : kórtünet. Köpedelem az egészséges ember
elő s undorodás nélkül csak orvos hallhatja. Valóságos kórházi költészet !
Irodalmi bogarászó megolvashatná, hányszor tolakodik elénk a csók szó
verseikből s akkor megmondhatnók, hányszor fogja el undor a komoly

⁶³ H János, Ady s a legújabb magyar lyra, Bp., Benkő Gyula, , [a továbbiakban:
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embert, az ép izlésü férfit ezek olvastára. Akinek életében a Csók ilyen
uralmi helyzetet foglal el : valóban beteg ember. Jól mondja egy helyü
Ady maga: „Ugy van talán: szép a világ s jó, / Mi vagyunk satnyák, bete-
gek.”⁶⁶

Figyeljünk az egyetemes érvényű állítások rejte premisszáiként szolgáló kizárások-
ra : Horváth nem azt mondja (azt nem mondhatja), hogy minden férfilélek undorodo
Adyék érzékiségétől, hanem azt, hogy minden ép férfilélek, illetve (figyeljünk i a ha-
tározo névelők általi normaképzésre) „az” egészséges ember, „a” komoly ember, „az”
ép ízlésű férfi. Vagyis leheek ugyan, akik nem undorodtak, de azok lelke vagy íz-
lése nem ép, azok nem egészséges és komoly emberek. Horváth névelőhasználatának
filozófiai összefüggéseit segíthet megérteni egy későbbi észrevétel : azért volt fontos lé-
pés -ban, hogy Cassirer az emberi tudat racionális egységének tételezése helye
beérte a különböző tudati tevékenységek funkcionális egységével, mert így az emberi
tudatot már nem azonosítoa az értelemmel, az értelmet az emberi tudat egy jelensé-
geként kezdhee vizsgálni, és a leválto határozo névelő nem kényszeríthee többé
valamilyen (eleve adonak tekinte) lényeg kizárólagos birtoklásáért folyó küzdelem-
re.⁶⁷ Ezzel szemben Horváth határozo névelőinek lényegbirtokló használatát a jelzők
melle tovább szűkíti az „ember” és „férfi” főnevek szinonimákként értelmezhető fel-
sorolása, s mivel ennek jelentését az olvasói reagálások normatív minősítésénél a nők
semmiféle említése nem korlátozza, az egymáshoz rendelést önkéntelen megfeleltetés-
ként kell értenünk, ami eleve kizárja a nőolvasók lehetséges reagálásának tekintetbe
vételét vagy akár csak elképzelését, noha Ady és a Nyugat költőinek munkája jelentős
női olvasótáborra hato.

A női olvasók figyelembevételének önkéntelen kizárása i ugyanarra vall, ami-
re a csók-motívum túltengőnek és ezért betegesnek bélyegzése, s amire másu Júlia
meztelen keblének szemérmes kiretusálása a Beszél a fákkal a bús őszi szél… iroda-
lomtörténészi parafrázisából,⁶⁸ vagy éppen „az a hatalmas hév, mellyel Horváth tisztán
olvasmányélménynek tudja be A szerelem országa című vers rémes vízióját, s radikáli-
san kizárja, hogy a vers ihletének bármi köze lehete volna az éppen folyó mézeshetek
személyességéhez”.⁶⁹ Horváth nemzeti kultúraeszményében a szerelmi életnek s álta-
lában az ösztönöknek csak erkölcsileg mérsékelve és racionális keretek közö, a női
érzékiségnek pedig még szűkebb térre szorítva lehete helye, s legszívesebben még a
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nemzeti klasszicizmus alapszerzőinek egy-egy művét is ehhez igazítoa volna. Meg-
bélyegző szóhasználata, például az idéze passzus „köpedelem” szava, épp azért lehet
e kismonográfiájában is olyan rendkívül magabiztos, mint ekkori vitairataiban, (-
ben például Ignotust „beteges”, „korcs” és „nyomorék” kifejezésformákért hibáztatja,
a „legidétlenebb korcsmagyarságot” veti szemére⁷⁰), mert kinyilváníto szándéka és
leleményes retorikája szerint nem egyetlen esendő magánszemély nevében ítél (így az-
tán saját elfogultsága szóba sem jöhet), hanem amindenkire érvényesnek tartomérce,
voltaképpen az ízlést, erkölcsöt és egészséget egyaránt magába foglaló normalitás nevé-
ben. Így hivatkozhat a vers kiváltoa megundorodásokra nemcsak mint eleve tudható,
másképp el sem képzelhető szükségszerűségre, hanem mint tapasztalatilag könnyen el-
lenőrizhető, például megszámolható, de bizton feltételezhető sokaságuk mia megszá-
molásra sem érdemes jelenségekre, noha nyilvánvalóan bármiféle rendszeres felmérés
nélkül. (Érdekes az „irodalmi bogarászó” tudósfigurájának lekezelése, illetve magának
a megszámolásnak, s általa a pozitivizmus empíriakultuszának könnyed megfricskázá-
sa, mégpedig a konkrétumok megfigyelésének és összegzésének majdani nagymestere
részéről.) Ugyanígy támaszkodik versrészletek jelentésére is : az Adytól idéze két sort
úgy használja a maga igazának bizonyítékául, mintha elég volna szövegüket betű sze-
rint értenie, szerzői beismerésnek tekinthető egyenes állításként mintegy szaván fognia,
a költemény szövegösszefüggéséből és sajátosan félironikus módjából kiszakítva.

Ha az ekkori, fiatal Horváth publikálás elő elküldhee volna kéziratát a negyed-
századdal későbbi önmagának, aki tanítványait ítélkező jelzőik kigyomlálására ösztö-
nözte, a szöveg nyilván szelídebb alakban láto volna nyomdafestéket. Ám ahogy az
több más jelentős kritikussal vagy tudóssal is megese, az évtizedek múlásával inkább
minősítő jelzői enyhültek és ritkultak, mintsem értékrendje változo. (Egyetlen kül-
földi példa : T. S. Eliot az -as évek elején változatlanul egyetérte harminc évvel
korábbi irodalomszemléletével és állításaival, de megvalloa, hogy fiatalkori stílusával
nem tud már azonosulni, zavarja az írógép biztos fedezéke mögül vagdalkozó kritikus
önhi, pökhendi és fennhéjázó hanghordozása, noha korai esszéi talán épp az iúság
dogmatizmusa mia váltak kedvelt antológia-darabokká, kiszorítva nyitoabb és tü-
relmesebb kései írásait, melyekben már több az alázat, bölcsesség és bizonytalanság.⁷¹)
A fiatal Kereszturyt -ban visszafogoságra intő Horváth nem azért írt már másho-
gyan, mint -ben, mert gyökeresen megváltozo a véleménye, hanemmert negyed-
századdal idősebbenmár nem hi annyira nézetei harcias kiélezésének értelmében. Bár
Adyval mint az ösztönvilág megszólaltatójával szemben az erkölcsi érték marad leg-

⁷⁰ H János, A ,,Nyugat’’ magyartalanságairól, Magyar Nyelv, VII. kötet, /, -
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félteebb gondja két évtizeddel később is, s egyetemi hallgatóságát valami magaszto-
sabb felé szeretné irányítani, ehhez már szelídebb nyelvet választ : az /. tanévben,
Ady verseinek „élet–erotika–halál” motívumhármasáról szólva és Zrínyit idézve arra
figyelmeztet, hogy csak egy föld- és anyagfelei művön szüntelenül munkálkodva le-
het szert tenni benső nyugalomra, s hogy Ady költészete épp ezt a lelki csendességet
veszti el, „mihelyt a puszta életuraság ösztönkörébe lép”.⁷² Az utóbbi intelem feltűnően
hasonlít arra, ahogyan századokon át prédikációk javallták a szüntelen munkálkodást
az erotika kísértéseinek ellenszereként, például Decsi Gáspárnak a paráznaságról szóló
prédikációjában () Horváth is csaknem szóról szóra ugyanezt olvasta, legkésőbb
amikor a reformáció irodalmáról szóló könyvéhez gyűjtö anyagot,⁷³ s a maga válto-
zatlan eszményvilágára és megváltozo stílusára egyaránt jellemző, hogy az eredetileg
valláserkölcsi intelem milyen simán beilleszkedhete irodalomtörténeti előadásába.

Színházi hasonlaal : leglátványosabban éppen a korai Ady-könyvben tarto kosz-
tümös főpróbát, ha a későbbieknél harsányabb szólamokban és tarkább jelmezekben is,
a majdani, sokszor megcsodált, emlékezetessé váló nagyelőadások rendezői elve. Hor-
váth az épség mindenre kiterjeszte (nyelvi, esztétikai, erkölcsi, értelmi, érzelmi) esz-
ményvilágát már ekkor is a magyar nemzet közösségi alkotásának tekintee, már i is
(Toldy és Erdélyi fogalmát átvéve és átértelmezve) „nemzeti klassicismus”-nak nevezte,
s legfőbb értékének tartoa, azaz olyan lehetőségnek, mely egyszer tudo megvalósul-
ni, de később is megítélési normája marad a tőle eltérő fejleményeknek.

Mert egy nemzet erkölcsi s értelmi erőinek legjava hozta létre. […] Ami
specifikus magyarság addig kifejlődö az irodalomban, az i a teljes ére-
ség, az egészséges összeillés állapotában egyesül. […] Ami az elő van,
vagy merőben idegen (másu is megvolt), vagy még csak magyarosodó
művészet. Ami i van, kiforro, ép, egynemű magyar művészet. S ami
utána következik? Az okvetlenül csak elemekre bomlás és újabb idegen ha-
tások betódulása lesz […] idegen formák, idegen lelkivilág indulnak újabb
hódító utra : s ez a művészet az Aranyékéhoz képest többé-kevésbé mindig
magyartalan lesz.⁷⁴

Okvetlenül idegen és mindig magyartalan lesz tehát az új művészet az Aranyékéhez
képest : az eszerint szükségszerűnek tételeze hanyatlás képzete alapján fölvethetjük,
hogy amikor negyedszázaddal később Horváth a „jelenben való elfogultság” tilto gyü-
mölcséért irigyli (tréfásan) és bírálja (komolyan) Szerbet, akkor talánmégmindig nem a
teljes elfogulatlanságot, hanem helyee vagy inkább valahogy mellee a múltban való

⁷² H János, Ady (Egyetemi előadás), kézirat, –, –.
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elfogultságot tartaná helyesnek. Hiszen saját irodalomtörténészi szemléletére mindvé-
gig csakugyan a múltban való elfogultság nyomta rá bélyegét, amiként ezt maga is
készséggel elismerte és büszkén vállalta, mégpedig épp ezzel a szóval, amikor terve-
ze első tanulmánykötete előszavában az elfogulatlanság meghirdete programjához
kiegészítésül megszorítást fűzö. Ebből eddig csak legelső rövid tagmondatát idézhet-
tem, így nem derülhete ki, hogy az egyetlenmégiscsakmegengede, vállalt, sőt javallt
elfogultságon a múlt hazai irodalmának szeretetét értee, főként egy bizonyos korsza-
kának értékeihez híven.

Csak egészében és szó szerint idézve érthetjük meg e bensőséges hitvallásként meg-
formált, hosszan és himnikusan áradó mondat hanghordozásának jelentését.

Elfogultság csak egy legyen mibennünk: szeressük irodalmunkat ; a
mától minduntalan vissza-visszatérjünk a régi nagy magyarokhoz, a mi
kiválaszto nagy testvéreinkhez, lelkünk őseihez ; ha Adyt, Babitsot olva-
sunk, vegyük elő és élvezzük Debrecen kedves magyarját, Lilla szerelme-
sét, a fiatal szépségekkel tarka Csokonait ; vegyük elő a szikla-Berzsenyit,
kinek szoros keménységű ódáiban lávák hánykolódnak; a nemes férfiút,
a legtisztább lelket, a finom zenéjű, sebze Kölcseyt ; és a méltóságos, ko-
moly pompájú nagy magyart, ki ünnepi orgonává hangolta nyelvünket, a
vátesz-ihletű Vörösmartyt ; s Petőfit, a hajthatatlan egyenességű jellemet,
a minden szellőre ütemben ringatózó kedélyt, nyelvünk legépebb, legköz-
vetlenebb, legátlátszóbb stílusú dalnokát, a művészi egyszerűség lángel-
méjét, ezt a magyar tengert, mely szép, ha hullámzik, szép, ha háborog, de
legszebb, mikor merengve elsimul ; és Aranyt, a szenvedő, érzékeny em-
bert, a leggyökeresebb magyart, a klasszikus művészt, a nagy összefogla-
lót, kinek minden szava, mielő felszínre kerülne, egy történelmi tarta-
lommal gazdag lélek legmélyein fürdö s egy ezeréves műveltség magyar
patinájával ódon és súlyos.⁷⁵

Ahogy ez a retorikájában is nosztalgikusan reformkorias mondat átértelmezi az elfo-
gultság egyedül megengedhető, sőt felszólító módban tanácsolt változatát, az persze
Horváth szemében voltaképpen már nem is elfogultság többé, s nem volna az a szó
. századi értelmében sem, melynek a Czuczor–Fogarasi szótár meghatározása szerint
fontos ismérve, hogy valamely titkos előszeretetből késztet kedvezőbb véleményformá-
lásra. Amit Horváth körülír, az tudatos és nyílt, vallo és vállalt elköteleződés bizonyos
kiválaszto múltbeli értékek melle, melyek szellemi genealógiaként meghatározzák
az irodalomtörténész önazonosságát. Ahogy az előző bekezdésében kizárt mindenfaj-
ta „előzetes ellenszenvet” az új irodalom vizsgálatából, i meghatározza az egyetlen
vállalható rokonszenvet, a magyar irodalom múltbeli értékei iránti előszeretetét. Amit
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még e hitvalláshoz hozzáfűz, végső buzdításként, az sem mondja azt, hogy az új irodal-
mat okvetlenül e klasszikusoknál alább kellene minősíteni, csak hogy ezekhez képest.
„Olvassuk, szeressük s engedjük őket hatni magunkra, hogy ne tétovázzunk i gyö-
kértelenül a napok küzdelmeiben. S ne feledjük, hogy bírálni az újat csak akkor lehet
jogunk, ha ismerjük és szeretjük a régit, amelyet amaz folytatni kíván.”⁷⁶ Kérdés per-
sze, hogy a föntebbi mondatban felsőfokok halmozásával és a „nagy” jelző négyszeri
ismétlésével ünnepelt múlthoz képest mennyi esélye lesz az új szerzők művének, akik-
nek olvasásától minduntalan vissza fogunk térni a régiekhez, főként ha tudjuk, hogy
Horváth -ben éppen arról próbálja majd lebeszélni tanítványát, hogy a „nagy” jel-
zővel újabb, már jelenbeli szerzőket vagy műveket illessen.⁷⁷ Ugyanígy kérdés, hogy ha
a múlt irodalmát azért kell szereteel olvasnunk, azért kell engednünk hatni magunk-
ra, hogy ne tétovázzunk gyökértelenül a jelen küzdelmeiben, akkor az új irodalomból
utolérheti-e majd bárki Aranyt mint „a leggyökeresebb magyart, a klasszikus művészt,
a nagy összefoglalót”, aki Horváth valamivel korábbi, -ban megjelent tanulmánya
szerint nemcsak „legmélyebben gyökereze az irodalmi hagyományban”, s nemcsak
„az irodalmi fejlődés összefoglalója,” hanem „ő a legnagyobb magyar klasszikus”.⁷⁸ Te-
hát nem teljesedik-e be mégis az elfogultság szó nemkívánatos jelentése, vagyis ez a
felfogás nem vezet-e oda, hogy az egyetlen vállalt elfogultság mégiscsak akaratlan és
ellenőrizetlen elfogultságként hasson, azaz mintegy elfogja és fogva tartsa az ítélet for-
málóját s ezáltal eltérítse ítéletét?

Sokat vitaák már, s vitatják máig, kizárta-e Horváth elvileg, hogy a jövőben egy-
szer a magyar irodalom túlszárnyalhatja a nemzeti klasszicizmus színvonalát, illet-
ve milyen tekintetben ítélte a fejlődést lezárultnak.⁷⁹ Ennél az esztétikai és ontológi-
ai kérdésnél i fontosabb, életszerűbb, s nagyobb valószínűséggel megválaszolható az
olvasás-lélektani és hermeneutikai kérdés, hogy a rajongva szerete és nemzeti ön-
azonosságunk gyökerének tekinte régi irodalom perspektívájából nézve láthatnánk-e
valaha is úgy, hogy túlszárnyalja. Szerintem ha Horváth elvileg nem zárta is ki, hogy
egyszer még eljöhet egy újabb, az eddigieknél is nagyobb fénykor, az általa sugallt
olvasói perspektívából (saját szavával : az egyetlen jogos elfogultság perspektívájából)
ennek meglátására és elismerésére nem volt esély. Márpedig ő mindig innen néze,
láto és láato; ebből a nézőpontból és látószögből, ennek a beállítódásnak sugal-
latára mondhaa ki habozás nélkül, hogy Arany volt „a legnagyobb magyar klasszi-
kus”, hogy utána minden hazai irodalmiság többé-kevésbé „magyartalan” lesz, illetve
„okvetlenül csak elemekre bomlás és újabb idegen hatások betódulása” ; -ben egy
nyelvészeti polémiában innen nézve figyelmeztethee ellenfelét, hogy vitás esetekben
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Petőfi, Arany és Gyulai nyelvi és stilisztikai hagyatékát, azaz „a fejlődés legtetején ál-
lók” állásfoglalását kell mérvadónak tekinteni,⁸⁰ ebből a perspektívából láthaa mindig
(például -ben⁸¹) úgy, hogy az Arany utáni nemzedékek költészete a nemzeti jelleg
és az esztétikai vagy erkölcsi érték csökkenését mutatja. Amihez Horváth még élete vé-
gén is hűségesen viszonyít, az ekkorra már egy egész évszázaddal korábbi érték, azaz
viszonylagosan számítva is sokkal régebbi, mint amilyen Toldy irodalomtörténeteinek
mérvadó mintája, azaz Vörösmarty költészete volt az -es és -as években, vagy
akár Toldy halálakor, -ben. Horváth szemében annyira állandó viszonyítási pont
maradt a nemzeti klasszicizmus, hogy lényegét a későbbi nemzedékekről szóló írásai-
ban is újra meg újra összefoglalta, s  végén, tanulmánykötetének előszavában ami-
a kelle szabadkoznia, hogy e szövegrészeket utólag sem lehete kihagyni, mert az
új irodalomról szóló állításai nélkülük érthetetlenek volnának.

A maguk helyén, most kötetbe gyűjtve sem törölhetők belőlük ez ismét-
lődő gondolatok, mert szervesen beletartoznak az őket magukba foglaló
értekezések gondolatmenetébe. Így különösen a nemzeti klasszicizmus iro-
dalmi ízlésének, miről a kötetbeli legterjedelmesebb fejezetem szól, meg-
határozása, tömöríte fogalmazással, Szász Károly, Reviczky, Ady költé-
szetének a jellemzésekor is szükségképp megismétlődik, mint amihez vi-
szonyítandó volt az említe költők ízlése.⁸²

Csakhogy a kitüntete érték, amihez minden „viszonyítandó”, előbb-utóbb normává
rögzül, s óhatatlanul meghatározza és behatárolja a viszonyítást. Vagyis amit Horváth
az egyetlen megengedhető elfogultságnak neveze, s amit ekként vállalt és ajánlo az
új irodalom elemzőinek, az annyiban csakugyan elfogultságként működö, hogy tu-
datosan vállalt vonzalom, ragaszkodás és elkötelezeség létére mégsem csak tudatos
viszonyítási pontként, hanem az értékelést öntudatlanul is befolyásoló, bizonyos átér-
tékeléseket eleve kizáró szemléleti beidegződésként hato irodalomtörténészi munká-
jára.

„Eluralkodik bennünk a szkepszis” :
kitekintés az elfogulatlanság-eszmény utóéletére

Horváth korai tézise, miszerint csak az előzetes ellenszenvből fakadó elfogultság ha-
misítja meg az irodalomról alkoto képünket, a múlt iránti előszeretetből fakadó nem
(vagy nem okvetlenül), fenntartoa annak elvi lehetőségét, hogy nem minden elfogult-
ság zárja ki a tárgy igaz leírását. Ezért csodálhaa Toldyban, hogy a magyar kultúra
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múltjának minél nagyobb dicsősége kedvéért is csak a megengedhető határig fokoz-
ta egy-egy lelet kikövetkeztethető régiségét, adatait pedig sohasem hamisítoa meg, s
nemzeti elfogultsága nem csorbítoa a tudományos igazságot.⁸³ Gyakorlatukbanmind-
keen igyekeztek összeegyeztetni a tudomány elfogulatlanságát a magyar irodalom
múltja iránti elfogultsággal, s nem véletlen, hogy Horváth ezt az összeegyeztetést nagy-
ra becsülte Toldy munkásságában. Saját műveinek is keős jeligéje lehetne Toldy első
nemzeti irodalomtörténetének moópárja, melyben a vergiliusi nagyeposz hazafias-
ságát kiemelő ovidiusi sor („Et pius est patriae facta referre labor”, „kegyes munka a
haza dolgait elbeszélni”, Tristia, II, ) nemhiába társult éppen a nyito gondolko-
dási készséget hangsúlyozó cicerói szentenciával („Refellere sine pertinacia, et refelli
sine iracundia parati”).⁸⁴ Ugyanezért bukkannak fel a Horváth keős elkötelezeségét
himnikusan ünneplő passzus előzményei Toldynál, sőt Horváth megengede elfogult-
ságnak tarto „szeressük irodalmunkat”⁸⁵ felszólítása is ezért hasonlít Toldy „Szeres-
sék önök ez irodalmat !”⁸⁶ buzdítására, mely -ben nem kevésbé ékesszóló hitvallás
csúcspontjaként hangzo fel, mint bő fél évszázaddal később Horváthé. De annyiban is
egyazon hagyományhoz tartoznak, hogy Toldyhoz hasonlóan Horváth sem tee föl i
a legkényesebb kérdéseket : vajon a szerete irodalmi mintáktól való eltéréseket nem
leszünk-e hajlamosak az új irodalom rovására írni, és ha a viszonyítási pont rögzülése
így mégiscsak egyes értékelési lehetőségek öntudatlan kizáródásához vezet, azaz már
eleve nem tudunk új műveket többre becsülni a mintául szolgáló régieknél, akkor va-
jon a múltbeli irodalom iránti előszeretet elfogultsága nem ugyanúgy hamisít, a saját
gondolatkörén belül maradva is, mint az új iránti ellenszenvé? S az a ragaszkodó azo-
nosulás a múlt nagy magyar íróival, amelyre a fiatal Horváth ösztönzö, s amelytől
később sem tágíto, nem zárja-e ki az elfogulatlanság hangoztato eszményét, s ve-
le a tárgyilagosságét, a helyes jellemzését és értékelését? Ezek a kérdések már nekünk
szólnak.

Időszerűségüket jelzi, hogy egy mai történészünk, Gyáni Gábor, nemrég szinte
ugyanezeket kérdezte Posztmodern kánon című könyvében. „Milyenek a történész lehe-
tőségei a múlt megítélésében: meddig azonosulhat és azonosulhat-e egyáltalán a múlt
megjeleníte szereplőivel úgy, hogy a történelmi dokumentumokból megismert meg-
nyilatkozásaikkal magyarázza teeiket? S ha pedig él e lehetőséggel, nem él-e vissza
vele, nem vezet-e munkamódszere kárhozatos elfogultsághoz, szubjektív részrehajlás-
hoz? S egyáltalán: létezik-e teljesen elfogulatlan történetírói megközelítés?” Formai-
lag nyito kérdések, bár kissé mintha átütne rajtuk a szónoki kérdések választ sugalló
hanghordozása, s végül a tanulmány csakugyan várható módon felel legutóbbi kér-
désére : „kiváltképpen eluralkodik bennünk a szkepszis érzése, midőn arra a máig oly
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eleven tudományos meggyőződésre és hivatáselvre gondolunk, amely a valóság elfo-
gultságoktól mentes, hű és igaz elbeszélését várja el tőlünk, történészektől”.⁸⁷ Tegyük
hozzá, hogy ebbe a tudományos meggyőződésbe és hivatáselvbe már a későpozitivis-
ta történészeknél is beleszűrődö a szkepszis érzése. Noha szemükben az elfogultság
még az egyik módszertani, sőt erkölcsi főbűnnek számíto, már ők is hajlandók voltak
rezignáltan elismerni teljes kiiktatásának lehetetlenségét, ugyanakkor még hiek mér-
séklésének lehetőségében, szétválaszthatónak állítva az adatgyűjtés még elfogulatlan
munkafázisát a véleményeinktől már befolyásolt adatértelmezéstől. Például az egykor
nagytekintélyű G.M. Trevelyan -ben, a Historical Association ülésén felolvaso el-
nöki megnyitója, Bias in History (Elfogultság a történetírásban) címmel,⁸⁸ még mindig
rendületlenül bízik szétválasztásukban. Másfelől az eredendően ado és egységes való-
ság eszméjét elparentáló, posztmodern hitvallású mai történész nyelvébe az eltemete
valóság-eszme kísérteteként jár vissza a határozo névelővel használt múlt főnév, még
olyankor is, amikor módszertanilag hadat üzenne neki :

 azonban még nem tisztán történelem, nem a végérvényesen lezárt
múlt egyik (jeles) eseménye. A múltra való személyes visszaemlékezés,
valamint a múlt kollektív emlékezete, végül pedig a szorosabban ve tör-
ténetírói tanúságtétel azért többé-kevésbé mind másról, illetve még ha
ugyanarról szól is, merőben másként beszéli el ugyanazt a múltat. Az em-
lékezetformák ebből fakadó tartalmi heterogenitása előbb-utóbb szembe-
állítja őket egymással, melynek végén o ágaskodik a kérdés : melyikük
szól hitelesen a múltról, melyikük a legszavahihetőbb.⁸⁹

Volna megbeszélni való az érvelésben rejlő előfeltevéseken:  még nem a végérvé-
nyesen lezárt múlt eseménye, de eszerint azzá válhat, s akkor tisztán történelem lesz
(azaz van végérvényesen lezárt múlt, s az tisztán történelem) ; hogy a különböző emlé-
kezetformák mind másról szólnak, vagy mégiscsak ugyanazt a múltat, netán „a” múltat
beszélik el, az eszerint esete válogatja, nem pedig ismeretelméleti és hermeneutikai fel-
fogásunk kérdése ; eszerint hozzáférhető, sőt elbeszélhető „a” múlt, mégpedig (jó eset-
ben) akár hitelesen. Ezekhez hasonló előfeltevéseket irodalomtörténészek munkáiban
is megfigyelheünk, például amikor Kölcsey „multaddal valamit kezdeni” kifejezése
egy értelmezés során fokozatosan átalakult, a te múltadból előbb a múlt, végül múl-
tunk le,⁹⁰ pedig a te múltad és a múlt közö borzongatóan mély ismeretelméleti, sőt
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ontológiai szakadék tátong, amelyet csak addig próbálhatunk átszökellni, amíg nem pil-
lantounk bele. Ha tehát a valóság elfogulatlan és igaz leírásának követelménye csak-
ugyan egyike azoknak az előítéleteknek, amelyek felszámolását Gyáni a posztmodern
érzékenység felkeltésétől és ébrentartásától várja, maga is ehhez kívánva hozzájárul-
ni,⁹¹ akkor a történeti tudományszakok párbeszédében át kellene gondolnunk előfelte-
véseink öröklődő készleteit, hogy ezáltal valami fogalmilag kidolgozoabbat kapjunk a
kétely érzésénél, amellyel minden jel szerint még együ élhetnek a régi fogalomhasz-
nálat beidegződései. Ha nem vállaljuk többé, amit szakmai elődeink az elfogulatlan-
ságról gondoltak, akkor megvizsgálandó, hogyan tudnánk újraértelmezni az öröklö
fogalmat, mivel helyeesíthetnénk, s milyen új eszményhez próbáljunk igazodni.

Horváth példásan törekede a függetlenségre, s az elfogulatlanság eszménye segí-
tee e törekvésében, noha ezt az értékelési normaként is használt eszményt nem tudta
elméletileg kellőképpmegalapozni, s idevágó fejtegetéseibenmaradtak kisebb tisztázat-
lanságok és lappangó önellentmondások. De elméleti teljesítménye sem lebecsülendő,
hiszen ez ügyben a halála óta eltelt fél évszázad folyamán a magyar irodalomtörténet-
írás fokozoabb (vagy fitogtatoabb) elméleti érdeklődése sem juto nála tovább, a
vele gyakran vitázó álláspontok sem dicsekedhetnek az elfogultság és elfogulatlanság
elmélyültebb fogalmi tisztázásával, s hangoztato fölényérzetük többnyire indokolat-
lannak bizonyul. Amikor például (-ben) Szegedy-Maszák Mihály Arany életművé-
nek változó megítéléséről címmel áekintee elődei Arany-értelmezéseit, kifejezeen
a helyreigazítás szándékával idézte fel Horváth koncepcióját is, de metsző élességű (jel-
zőiben a fiatal Horváthra emlékeztető) ítéleteinek ki-kivillanto elméleti alapja ingata-
gabb és önellentmondásosabb, mint Horváthé bármikor volt. Ahogy Horváth az indu-
ló Nyugat íróinak „korcs” vagy „torz” nyelvhasználatáról beszélt, Szegedy-Maszák az
-as évek Arany-értelmezéseire ragasztoa a „torz” és „torzító” jelzők címkéit : Mó-
ricz „hibásan értékelte” Arany életművét, kísérlete „egészét tekintve már nem nevezhe-
tő másnak, mint torz félreértelmezésnek”, Illyés „torz képet alkoto” Aranyról, Németh
László „torzítóan leegyszerűsítee” Arany életműve ellentmondásait, Szerb „torzító jel-
lemzést ado” Arany kései lírájáról ; ezekhez képest Horváth Petőfi-könyve valamivel
jobban jár, mert abban az „egyszerűsítés” csak „kissé torzító”. Mindez ugyanúgy épség-
eszményre és a helyes olvasat hallgatólagos normájára utalna, mint Horváth egykori
írásai, de e tanulmány egy Horváth alapállásától végletesen eltérő, erősen relativizáló
elvet idéz moójául T. S. Eliot egyik (-ban tarto) harvardi előadásából : „a bírálat-
nak minden újabb mestere már pusztán azáltal is hasznos szolgálatot tesz, hogy téve-
dései különböznek elődeiétől. Minél hosszabb az értelmezők sora, annál több az esély
a kiigazításra”. Szegedy-Maszák bevalloan, sőt programszerűen ebben a szellemben
akarta áekinteni és kiigazítani elődeit, végül mint meghaladora utalva saját korábbi
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(-ben megjelent) Arany-dolgozatának irodalomszemléletére is, de láthatólag nem
gondolva végig annak következményeit, hogy ebben a szellemben Eliotnál a kiigazítás
(„correction”) maga is csak újabb tévedés („error”⁹²), legföljebb hasznosan különböző,
mint a korábbiak. (Eliot már -ben is kifejtee, hogy a legjelentősebb életművek-
ről valószínűleg sohasem tudjuk meg az igazságot, így legalább tévedéseinket érdemes
időnként kicserélni, mert semmi sem tud olyan hatékonyan kiűzni egy régi tévedést,
mint egy új.⁹³) Noha ezmint elvi kiindulópont a lehető legmesszebb került az egyetemes
érvényű normák jegyében ítélkező Horváth Jánosétól, Szegedy-Maszák végül kifejezet-
ten az utókor nevében hirdete ítéletet, ám hozzátéve, hogy minden valódi ízlés „csakis
egyoldalú lehet”, sőt elfogult, ami alól saját álláspontja sem kivétel. „Válogatásom nyil-
vánvalóan elfogult s így vitatható, hiszen a szakírók ízlésének méltatója óhatatlanul
maga által elképzelt fölfogáshoz viszonyít.”⁹⁴ Ugyani Szegedy-Maszák beszámolt e
„maga által elképzelt fölfogás” változásairól is : -ben közölt Arany-tanulmányában
még nemzetközi jelenségnek tekintee az irodalmat és meg volt győződve Arany el-
maradásáról Baudelaire-hoz képest, -ben már eldönthetetlennek ítéli a más-más
kultúrákhoz tartozó magyar, illetve francia költő egymáshoz viszonyíto értékének
megállapítását ;⁹⁵ korábbi Arany-felfogásának személyes lélektani indítékát majd egy
-ben ado interjúban teszi hozzá : eszerint -es tanulmányában utólag „érzé-
kelhető a fiatalember igyekezete, hogy szembehelyezkedjék neveltetésével, szokatlan
módon közelítsen annak a költőnek a műveihez, akit szülei s nagyszülei föltétlenül
tiszteltek”.⁹⁶

De vajon bármiféle „nyilvánvalóan elfogult” válogatás mögöi szemlélet, mely
nem is tehet mást („óhatatlanul”), mint hogy a saját elképzeléséhez viszonyít, hogyan
tudhatja egyúal zavartalanul fenntartani az épség vagy helyesség egyetemesen mérv-
adó eszményét, amelyhez képest a torzítás oly sokat hangoztato vádpontját mások
nézeteivel szemben még mindig ilyen magabiztosan megfogalmazhatja, és hogyan tá-
maszkodhat a valóság olyan normatív felfogására, amelyhez képest például Horváth
nemzeti klasszicizmus-koncepcióját egyszerűen „ábránd”-nak⁹⁷ minősítheti? Horváth
még kifejezeen az épség normájához viszonyítva beszélt torzításról, e normát megva-
lósíthatónak, sőt megvalósítandónak tartoa (már -ben kimondván, hogy az iroda-
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lomtörténetnek a teljes irodalmi fejlődés „torzítatlan össz-szemléletévé” kell válnia,⁹⁸)
valamint történelmileg és társadalmilag egyetemes érvényűnek hirdee, azaz ő, ha vi-
tathatóan is, de a maga ismeretelméleti alapjához híven állíthaa az elfogultság egy
fajtájáról, az előzetes ellenszenvektől vezérelt vizsgálatról, hogy általa „hamisan lá-
tunk”.⁹⁹ Amikor azonban Szegedy-Maszák A magyar irodalmi romantika sajátosságai
címmel azt írja, hogy Berzsenyiről, Vörösmartyról, Petőfiről, Aranyról „a millenniumi
kor jóformán teljesen hamis képet hagyo örökül”,¹⁰⁰ akkor az ő relativista kiindu-
lópontjával nincs összhangban a „jóformán teljesen hamis kép” magabiztosan elítélő
jelzős szerkezete, még kevésbé az ítéletben rejlő előfeltevés, hogy e szerzők műveinek
(mint a dolgozat címe is sejteti) romantikusak a sajátosságaik, s hogy ezért mindazok,
akik a millenniumon erről mást állítoak, e művek valódi jellegéről, igazi mivoltáról
festeek hamis képet. Egy meggyőző olvasat szerint ez az ítélet „i annyit jelent, hogy
amilyen értelmeze formában e szerzők szövegei a millenniumi korban megjelentek,
majd tovább hagyományozódtak, abban elhalványult romantikus mivoltuk” ;¹⁰¹ éppen
ez a mivolt kap i olyan erős, mondhatni ontológiai státust, hogy az ítélet ehhez mint
normához képest megállapíthatónak tarthatja az utólagos értelmezések tévességét, sőt
e tévesség fokozatait. Aki ugyanis egy képet „jóformán teljesen”, vagyis majdnem tel-
jesen hamisnak állít, az nemcsak azt véli biztosan tudni, hogy mi volna a teljesen igaz,
hanem azt is, hol kezdődik a teljesen hamis tartománya. Ráadásul ez a magabiztos-
ság úgy tesz, mintha könnyen megoldható problémákkal állnánk szemben, nem pedig
szakmánk nehéz, régóta öröklődő, előfeltevéseink újragondolását követelő feladatával.
Ha könnyű volna, aligha történhete volna meg, hogy az elfogulatlanság eszményé-
nek elméleti átvilágítása, korszerűsítése vagy helyeesítése mindmáig várat magára.
Jó okunk van fölnézni Horváthra.

De Horváth nagy példája figyelmeztet arra is, hogy nem halaszthatjuk tovább e
problémakör modern perújrafelvételét. A halála () óta eltelt évtizedek elméleti ki-
hívásai mindannyiunk számára újragondolandóvá teék viszonyunkat a kritikai és iro-
dalomtörténeti elfogulatlanság eszményéhez. Irodalomtörténeti feladatra mamár nem-
igen készülhetünk fel az idevágó európai (például német hermeneutikai és francia iro-
dalomelméleti) hagyományok megismerése nélkül, melyek némelyike már az -as
években kétségbe vonta a személyfölöi és elfogulatlan tudás eszményét. Nem állíta-
nám, hogy ezek a hagyományok okvetlenül átveendők, vagy akár csak hogy egysé-
gesíthetők volnának; egy kitűnő tanulmány nemrég találóan állapítoa meg, hogy a
kontinentális és az angolszász irányzatok képviselői mennyire másként gondolkodnak,
legjobbjaik is milyen könnyen félreérthetik egymást, ezért „az európai művészetfilozó-
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fiai hagyomány és az analitikus irányultságú esztétikák összeegyeztetése nagyon nehéz,
sőt talán megoldhatatlan feladat”, mégpedig „legnyilvánvalóbban akkor […], amikor a
szubjektum státuszára kérdezünk rá a különféle elméleti megközelítéseken belül”.¹⁰² Az
utóbbi évtizedek egyik legélesebb hazai vitája példázza, hogy nagyrészt alighanem épp
azért maradt el az elfogultság kérdéskörében öröklődő előfeltevések tisztázása, mert
mindig könnyebb volt egyszerűen állítani valamit a szubjektum státuszáról, mintsem
önkritikusan rákérdezni, így aztán mindmáig nem hasznosíthauk eléggé az újabb iro-
dalomelméletek idevágó tanulságait. Amikor Farkas Zsolt -ben Mindentől ugyan-
annyira címmel közölte első tanulmánykötetét, a benne szereplő hasoncímű kritikája
pedig Garaczi László egyik kötetét (Nincs alvás !) elemezve úgy találta, hogy a szerző i
„a személyesség abszolút nulla fokán beszél”,¹⁰³ ebből Farkas könyvének egyik bírálója,
BeAndrás a mindenirányú pártatlanság rejte eszményét hámozta ki, amelynek elő-
képeként Rankétól idézte a tételt, miszerint Istentől minden kor egyforma távolságra
van és az ő szemében minden kor egyformán értékes.¹⁰⁴ A kritikus arra figyelmeztete,
hogy legföljebb egy geometriai kör középpontjában lehetnénk mindentől ugyanannyi-
ra, de a humán tudományok alaphelyzetét adó hermeneutikai körbe átlépve ez már
nem sikerülhet.¹⁰⁵

A mindentől ugyanannyira levés megvalósíthatóságának kérdése egy röpke pil-
lanatra a kritikai viták előterébe (és erőterébe) került,¹⁰⁶ de a fölvete hermeneutikai
probléma nem kapo elég figyelmet. Pedig akár ismeretelméleti szempontból is érde-
mes le volna megvizsgálni a személyes érzelmi elfogultság elhárításának szándék-
nyilatkozatát, amelyet Odorics Ferenc emelt ki Farkas Zsolt egykori () Balassa-
bírálatából s te a Mindentől ugyanannyira kritikájának moójává: „Ha én most a Ha-
lálnapló mondatait kritizálom, annak semmi köze nincsen a személyes viszonyokhoz,
és ilyen értelemben a szeretethez és a gyűlölethez.” AMindentől ugyanannyira címadá-
si gesztusából Odorics arra következtete, hogy Farkas maga is a személyesség nulla
fokán akart beszélni, követni akarván Garaczit a neki tulajdoníto, s a korszak para-
digmatikus jegyének tarto radikális agnoszticizmus és ismeretelméleti kegyetlenség
útján, de nem vetve számot az értelmezői nézőpont kiiktathatatlanságával és látvány-
alakító, tehát ismeretképző személyességével :

honnan tudod, haver, hogy a Garaczi honnan beszél? Csak azt mondha-
tod ám, hogy te úgy hallod; innenvést máris megjelenik a befogadó, az

¹⁰² A Gergely, Szubjektivizmus az irodalomtudományban, Helikon, LII, /–, .
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akkor, Bp., Filum, , [a továbbiakban: F ] .
¹⁰⁴ B András, Helyből távol, Nappali Ház, /, –.
¹⁰⁵ B András, Helyből távol, Nappali Ház, /, .
¹⁰⁶ Vö. S Péter, Novellák és más műfajok a többirányú olvasás összjátékában, Alföld,

/, .





interpretőr, s máris elmozdult a Garaczi, s egy garaczi (garaczilaczi) lesz,
s teheted föl a korszak paradigmatikus jegyét a homlokodra, kisfiam.¹⁰⁷

Mindmáig megvitatásra vár az i felvillanó, részben hermeneutikai, részben ismeret-
elméleti probléma; válaszában Farkas inkább az elfogulatlanság-eszmény rendületlen-
ségére vallóan arról panaszkodo, hogy könyvére „igen excesszívek a reakciók […] és
nem a tematikus diszkurzus vezérli őket, hanem […] ad hominem érzemények”.¹⁰⁸ Ám
az ilyen válasz nem csupán azért kétséges érvényű, mert túl szép ellentétet sejtet a ma-
gunk személyes érzelmektől meg sem érinte tárgyszerűsége, illetve a mások szemé-
lyeskedő túlkapásai közö, hanem sokkal inkább azért, mert előfeltevései úgy kötőd-
nek a tacitusi hagyományhoz, hogy amelle nem vetnek számot az utóbbi félszázad
irodalomelméleti hozadékával, s legjobb esetben a magyar kritikatörténet klasszikus
múltjából ismerősek. (Szerkesztőként Arany -ben ugyanígy kérte Szász Károlyt,
hogy az „higgadtan, szenvedély nélkül olvassa” a művéről szóló bírálatot ; ugyanígy
próbálta csillapítani Szász neheztelését egy helyreigazító jegyzetért : „igyekeztem úgy
írni, hogy a sértésnek még az árnyékát is kerűljem: a dologra mondtam egyet és mást,
azt hiem, hogy az ránk nézve egy harmadik” ; ugyanígy siete leszögezni, hogy ő
semmit sem te „méltatlan indulatból”, s hogy Gyulai polémikus cikkét is azért köz-
li, mert „ha a dolgot vitatja, s nem bántja a személyt, az ő különvéleménye szintúgy
helyet követelhet.”¹⁰⁹ Ugyanígy ismerős a felektől egyenlő távolságot tartó bírói íté-
lethozatal modellje a korszak hazai tudományfelfogásából is, például Csengery emia
dicsérte Ranke pártatlanságát, s ezért tartoa elfogulatlannak Teleki József történetírá-
sát.¹¹⁰) De ma és elvileg mennyire és milyen értelemben tartható még az állítás, hogy
egy mű kritikai méltatásának semmi köze nincs szerző és kritikus személyes viszonyai-
hoz, s hogy a „tematikus diszkurzus” mentesíthető az „ad hominem” érzelmektől? S ha
megszívleljük a figyelmeztetést, miszerint a felektől egyenlő távolságra levő ítélethozó
helyének kérdését a hermeneutikai kör problematikája felől is újra kellene gondolnunk,
akkor ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy egyúal az elfogulatlanság eszményét ne
gondolnánk újra az előítélet hermeneutikai (főként gadameri) átértelmezései fényében,
előítélet és előfeltevés viszonyának tisztázásával. Nem kevésbé tanulságos a bultmanni
álláspont két összetartozó tétele : egyrészt hogy elfogultságra vall, ha az exegézis csak-
is az exegéta előzetes feltevésének igazolásával végződhet, másrészt hogy az exegéta
nem lehet meg előzetes kérdések és kérdésfeltevési módok, tárgya valamilyen felfogá-
sa, tehát előfeltevések nélkül. Mindezek átgondolásával másként nézhetünk szembe a
régről ismerős kérdésekkel : vállaljuk-e (még vagy már) az elfogulatlanság fogalmát,
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újraértelmezve és akár csak megközelítendő, ha el nem is érhető eszményként, s en-
nek érdekében megpróbáljuk-e legyőzni személyes rokon- és ellenszenveinket egy-egy
szerző vagy mű értékelésekor, ahogy erre Toldytól egészen Horváthig legalábbis tö-
rekedni ille, vagy vállaljuk-e elfogultságainkat, megpróbálva vagy meg sem próbál-
va indokolni őket, s egyáltalán: milyen szerepet szánunk, ha szánunk, munkánkban a
szubjektivitásnak, amelyet már szintén másként értelmezünk, mint elődeink? S ha kiik-
tathatatlannak tartjuk, vajon azzal is egyetértünk-e, hogy az irodalomtörténeti műnek
van egy része, amelyről már nem lehet vitatkozni, mert olyan értékrendre hivatko-
zik, mely az irodalomkutató „privát befogadási készülékét jellemzi”?¹¹¹ Akkor pedig
hogyan ellenőrizhetjük e megvitathatatlan személyes mozzanat hatását ítéletünkre?
Pályája kezdetén Horváth számos hasonló kérdéssel néze szembe, válaszai tanulmá-
nyozásra érdemesek, de nem végzik el helyeünk a feladatot, s ma már feltehetőleg ő
is máshogy kérdezne és válaszolna.

¹¹¹ H Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp., Akadémiai, ,
. ; vö. K Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet : A magyar nyelvű haloi
beszéd a . században, Bp., Universitas, , .




