
Magyar irodalomtörténet németeknek – németül 

 

 Egy efféle könyv kiadása már igen időszerű volt. A bécsi és a 

berlini (Humboldt) egyetem hungarológusokat is képez, nemcsak 

másod- és/vagy harmadgenerációs magyarok leszármazottait, hanem 

olyan osztrákokat és németeket, akiket valamilyen okból szerfölött 

érdekel egy, a XIX. században még romantikusnak, „egzotikus”-nak, a 

pusztaromantikával jellemzettnek vélt irodalom, de amely a XX-XXI. 

században, Márai olasz és német – igen hangos – sikerét követően az 

élő szerzők könyveire koncentrál, részben közép-európaiságuk miatt, 

részben azért, mert a németekéihez hasonló problémák másképpen, 

más intonációval szólalnak meg. Az utóbbi évtizedek a legjelentősebb 

magyar írók számára meghozták a legfontosabb nemzetközi díjakkal 

mért elismerést, és együtt szerb, horvát (emigráns) szerzőkkel, de 

lengyelekkel és csehekkel is a közép-európaiság színeváltozását 

prezentálja egy sokszínű, kísérletező magyar írásbeliség. Talán az sem 

ismeretlen, hogy a német nyelv és fordításirodalom a XVIII. század 

vége óta olykor hatásos, olykor kevésbé hatékony közvetítéssel 

szolgálta a magyar- és a német nyelvű irodalmak cseréjét, ezen 

keresztül a különféle nyelvű kultúrák egymáshoz közel hozását. 

Magyarországon a német nyelvű irodalom sosem volt idegen, s az 

egykori Monarchiában a magyar művelődés fontos tényezője volt a 

manapság sokszor hivatkozott közép-európai művelődésnek. 

 A magyar irodalom történetéről már eddig is több összegző mű 

jelent meg németül, a tiszteletre méltó igyekezeteket elismerve ezek 



mára elavultak, többnyire megálltak a magyar modernség kezdeteinél. 

Az újabbak közül Klaniczay Tibor, Szauder József és Szabolcsi 

Miklós írtak közösen egy rövidebb kézikönyvet, csakhogy épp a XX. 

századi fejezet bizonyult ideológiailag terheltnek. Az ennél sokkal 

jobb, frissebb szemléletű, 1977-es irodalomtörténethez már egy 

vaskos antológia párosult, amely elfogadható fordításokkal kísérelte 

meg igazolni, amit a Nemeskürty István, Orosz László, Németh G. 

Béla és Tamás Attila szerző együttes fejtegetett. Ideológiai 

engedményeket azonban ennek a kötetnek is kellett tennie. 

 Kulcsár Szabó Ernő és munkatársai, a debreceni, budapesti és 

szegedi tudományegyetem irodalomtörténészei elhatározták, hogy a 

magyar és a nemzetközi irodalomtörténet legújabb eredményeit 

felhasználva az oktatásban és a népszerűsítésben egyként használható 

kézikönyvet adnak az olvasók (egyetemisták és pusztán 

rokonszenvező érdeklődők) kezébe, amelyből képet kaphatnak az 

Európa közepén kialakult, az európai irodalmi mozgalmakban 

lényeges szerephez jutó irodalom és művelődés alakulástörténetéről. 

A német cím árulkodó: Geschichte der ungarischen Literatur (A 

magyar irodalom története); Eine historisch-poetologische Darstellung 

(Egy történeti-poetológiai ábrázolás, szintézis); s ezt olyképpen lehet 

megértetni, miszerint a kötet szakértő szerzői nem tekintenek el attól a 

történeti—művelődéstörténeti közegtől, amelyre az alkotók és művek 

reflektálnak, és amely e reflexió hatására módosul, hogy ismét fogadja 

költők—írók műveit. Ugyanakkor a költészettani szempont sem 

lényegtelen, hiszen költőink, íróink alkotásai regényként, versként, 



tárcaként, színműként érdekesek. Nem mellékes, hogy Katona József 

a napóleoni háborúk befejeztével írta meg a Bánk bánt, Madách a 

Bach-korszakban Az ember tragédiáját. Egyik műben sincs közvetlen 

utalás koruk politikai fordulataira, ellenben a politikatörténet nem 

mellőzheti Katona és Madách művének történeti, költészettani és nem 

utolsósorban „humánpolitikai” üzeneteit. Arról nem is szólva, miként 

nyitottak új fejezetet a magyar költészet, sőt műfaj- és nyelvtörténet 

histórikumában. Mindez a német olvasó előtt akkor válik 

nyilvánvalóvá, ha megtudja, hogy Katona mintegy tíz esztendővel a 

jól ismert osztrák szerző, Franz Grillparzer hasonló témájú színműve 

előtt írta tragédiává Bánk bánnak a korábbi német és angol 

irodalomból már ismert történetét, Madách Imre pedig újragondoltatja 

az olvasókkal-nézőkkel az emberiség-költemény lehetőségeit, újra-

fogalmazza a megkísértett ember történetét, s előre vetíti a 

Sziszüphosz-mítosz értelmezéseit: az élet célja a küzdés maga. 

Valamennyi szerző érzékelteti, hogy a magyar irodalom az európai, 

sőt a világirodalom része, szuverén hozzájárulás ennek fordulataihoz, 

átvesz és átad motívumokat, feldolgoz és közvetít témákat, ajánlatokat 

kínál új formákra, gazdagítja a regionális irodalmi/művelődéstörténeti 

együttest. Ilyen módon a szerzők felmutatják a magyar irodalom 

párhuzamait a szomszédos irodalmakkal, a kölcsönös fordításirodalom 

roppant előnyeit: a XVIII. század végétől a Kazinczy Ferenc által 

„levezényelt” fordítói mozgalom élénk vitákat gerjesztett, az 

idegenszerűségek és a Kazinczy által esztétikai tényezővé emelt 

szokatlanság megdöbbentették az olykor megmerevült hagyomány 



híveit, míg az 1820-as esztendőkben Vörösmarty létrehozta azt az 

irodalmi-nyelvi költői rendszert, amellyel teljes jogú partnerként lépett 

be az európai romantikába. Hasonló fordítói teljesítmények és hasonló 

fogadtatás jellemzik a Nyugat újító lelkesültségét, Babitsét, Adyét, 

Kosztolányiét, majd a magyar avantgárd előbb ingerülten elutasított, 

majd lassan-lassan elfogadott kezdeményeit. Kassák Lajos 

költészetének és képarchitektúráinak magyar alkotóként elért 

nemzetközi sikere meggyőzte a költőtársakat és a kritikusokat, a 

modernségnek ez a változata sem idegen a magyar gondolkodástól. A 

magyar irodalmon belüli régiók közül kivált az erdélyi hozott nyelvi-

költészettani felfrissülést, Tamási Áron novellisztikája, Bánffy Miklós 

regénytrilógiája olyan költői látásmódot fogadtatott el, amely az 

alrégiós jellegzetességekben rejlő egyetemest tudatosította. Olyan mű 

ez az új, német nyelvű magyar irodalomtörténet, amely teljes 

természetességgel illeszkedik be a kiadói vállalkozásba, amelynek 

során az észt, illetőleg készülőben a szlovák hoz majd hírt Európa 

sokak számára feltáratlan értékeiről. Gazdag képanyag szemlélteti a 

szerzők előadását, a jelentősebb alkotók életrajzának adatai könnyítik 

meg az ismerkedést, a német nyelvre lefordított szépirodalmi 

alkotások, antológiák és egyes kötetek segítik az érdeklődőt, hogy 

akik az idézett műveken kívül kívánnának olvasni, hol mit találnak. A 

történeti kronológia pedig annak a politikai-művelődéstörténeti 

környezetnek megismerését szolgálja, amelynek keretén belül 

kibontakozott a magyar irodalom. Külön fejezet tartalmazza a magyar 

dráma és színház történetét, a legújabb irodalmi eseményeket jó 



érzékkel megírt kitekintésben kapjuk. Mindenképpen fontos, a szerzők 

reményei szerint hatékony vállalkozással gyarapodott a magyar 

irodalomtörténet és a német olvasó. 

 

(Walter de Guyter, Berlin, 2013, 742. lap) 

       Fried István 

 


