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A magyar irodalom korszakai 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság első vita-
ülésének tárgya az irodalmi korszakhatárok revíziója 
volt. A régi magyar irodalomra nézve Klaniczay Tibor, 
az ú jabbra Barta János készített javaslatot. Klaniczay 
javaslata szerint a magyar irodalom első korszaka a ma-
gvar államalapításig (Szent István koráig) tart, a máso-
dik a XV. század első évtizedeiig (kb. 1430-ig), a követ-
kező a mohácsi vészig. További korszakhatárként jelöli 
meg a javaslat a XVI . százaid hetvenes éveit, a X V I I . 
század derekát és a hagyományos 1711-e.t. Az újabbkori 
korszakhatárok előadója a Lukács György elnöki meg-
nyitójában vázlatosan közölt korszakhatárokra támasz-
kodott. Előadásában az 1772-es, 1830-as, 1849-es, és 1919-es 
korszakhatárokkal foglalkozott, azonkívül kiemelte az 
1905-ös év fontosságát. Nyitvahagyta az előadó azt a kér-
dést: hol kell 1849 és 1905 között még másodrendű kor-
szakhatárt. fölvenni. 

A javaslatot az előadás után a jelenlévők hozzászó-
lás formájában vi tat ták meg, majd a részletkérdésekkel 
két külön munkaközösség foglalkozott. Mivel a javasolt 
korszakhatárok egybeesnek a magyar történelem nagy 
fordulópontjaival és a társadalomtörténet tényeit veszik 
alapul, az előadást követő vita felszólalói és a munka-
közösségek elsősorban ezzel az elvi kérdéssel foglalkoz-
tak. Az előadást kiértékelő munkaközösség megbeszélé-
sein az a közös vélemény alakult ki, liogy a történelmi 
változásoknak irodalmi jelentkezéseit kell — természet-
szerűleg — figyelem'bevenni a korszakhatárok megálla-
pításakor s az irodalmi dokumentációt szélessé kell ugyan 

* E z a rovat az I roda lomtör t éne t i T á r s a s á g nyilvános é s m u n k a -
közösségi vi táinak l e g f o n t o s a b b elvi j e l en tőségű e redménye i t közli, 
azonkívül helyet ad a lap közleményeivel kapcso la tos további érdemle-
ges hozzászó lásoknak és i n d o k o l t e l lenvetéseknek. 
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tenni (Gerézcli В. János), viszont feltétlenül el kell fogad-
nunk azt az elvet, hogy az irodalmi fejlődés lényegét 
csakis a történelmi csomópontokból lehet megragadni 
(Király István). Az irodalmat nem szabad csak nyelvi 
jelenségnek tekintenünk, elsősorban társadalmi jelenség 
az; elsőrendű szempont legyen ez a korszakhatárok meg-
állapításában is. A vitaiilés zárószava néhány történelmi 
és irodalomtörténeti példával kapcsolatban rámutatott a 
korszakolások történetében is megnyilvánuló osztályszem-
pontokra s annak szükségességére, hogy a korszakok tar-
talmának megállapításában, a korszakhatárok megvoná-
sában is az ú j felé, a haladó törekvések felé forduljon a 
figyelem (Waldapfel József). A munkaközösségek azt a 
kérdést is megtárgyalták, hogy a korszakhatár az ú j 
irányzat első, akármilyen bátortalan jelentkezésének ide-
jére teendőbe — amikor még a régi irányzat is érvénye-
sül, sőt esetleg még virágában van, vagy pedig aj teljes 
kibontakozás stádiumára. Ez utóbbi mellett egy hozzá-
szóló foglalt állást; utóbb az a közös álláspont alakult ki, 
mely szerint — a magyar fejlődésnek a nyugatitól elütő 
volta miatt is (Debreceni Ferenc) — az ú j irányzat szü-
letésének idejét kell határul elfogadnunk, a megelőző 
irányzat csúcspontja után (Varjas Béla). Az így nyert 
korszakokon belül és tartalmukhoz viszonyítva újból alap-
vetően tisztázandó a még mindig használatos régi stílus-
történeti kategóriák jelentése (Barta János). 

Az egyes korszakhatárokra vonatkozó vita a követ-
kezőkben foglalható össze: 

Az első korszakhatár (Szt. István) fontossága külö-
nösen kiemelendő'. Az osztálytársadalom kialakulása a 
költészet útjának kettéágazását vonja maga után (műkölté-
szet, népköltészet). Ez a kettősség csak az osztálytársa-
dalom megszűnésével fog ismét egységbe olvadni (a Szov-
jetúnió példája. — Debreceni Ferenc). Az 1430-as éve-
kig számított korszakon belül az előadótól javasolt s Ano-
nyftius és Kézai közé tehető cezúra mellett hangsúlyoz-
ták a szerzetesrendek változásának korhatárul elfogad-
ható jelentőségét (a régi irány: bencés, az ú j : kolduló-
térítő rendek. — Gerézdi R. János), valamint az ú j szer-
zetesrendek hazai és sajátos szerepét a haladás irányá-
ban (Varjas Béla). 

Az 1430-as korhatárt többen nagyon előretolt határ-
nak tartották (Geréb László, Gerézdi B. János). Mint-
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hogy irodalmilag a humanizmus később kezdődik, a 40-es 
éveket, esetleg Mátyás trónralépését javasolták határ-
nak (Geréb László). Utóbb az az egységes álláspont ala-
kult ki, hogy a korszakhatárt ne az ú j irány megizmo-
sodásának idejére helyezzük, hanem a korszakolással az 
újnak megszületésére, elindulására utaljunk. Ilyen döntő-
fontosságú megindulás volt egy ú j úton a laikus-mozga-
lom. A határ t tehát helyesen tehetjük a 30-as évekre 
(Debreceni Ferenc). 

A leghevesebb vita 1526 jelentősége körül alakult ki. 
Többen lényegesebbnek tartották az 1541-es dátumot 
(Geréb László, Gerézdi R. János, Esze Tamás). Szerin-
tük 1526-tal nem dőlt meg a magyar feudális államrend, 
csak a birtokosok személyében történt változás (Geréb 
László). A vita folyamán az a gondolat is felmerült, 
hogy 1430-tól az 1600-as évekig egységes korszakot kell 
felvenni, tehát a laikus-mozgalomtól Bocskavig (Esze 
Tamás). Azonban a nagybirtok kapitalizálódása már 1526 
előtt megkezdődött, s ez a tény a korszakhatárt még, in-
kább a 20-as évek elejére hozza vissza, Mohács pedig való-
ságos „katasztrófát" jelent, amennyiben a katolikus egy-
ház hatalmára mért csapással, a birtokoscserével a refor-
máció, a népi mozgalom elindulásához adott hatalmas 
lökést (Klaniczay Tibor, Varjas Béla). A közös állásfog-
lalás értelmében a korszakhatárt 1526 elé kell helyezni. 

Az 1570-es határt általánosan elfogadták, az ellen-
vélemény (mely Bocskayig ment volna föl a korszakkal. 
— Esze Tam_ás) helyeselte azt az érvet, mely szerint a 
protestantizmus ez időre szervezetileg teljesen kikristá-
lyosodott (Varjas Béla). A gazdaságtörténet adatai hang-
súlyozzák e dátumot (a kiosztható birtokok elfogynak. — 
Klaniczay Tibor). 

Az 1650-es határ kérdése nem keltett vitát. A hozzá-
szólás alaposan rámutatott a tiszaháti magyar paraszt-
ság társadalmi helyzetéből adódó mozgalmakra (Esze 
Tamás). Leszögezték a magyarországi és erdélyi fejlődés 
kétféleségét (Debreceni Ferenc). 

Az 171.1-i határ kérdése tisztázottnak fogadható el, ha 
figyelembevesszük a népi mozgalomnak már 1706-ban be-
következett elbukását (Esze Tamás). 

Az újabb korszakhatárok Komlós Aladár szerint „egy-
séges értelmet nyernének, ha rámutatnánk, hogy egybeesnek 
forradalmainkkal, amelyek célja Martinovitséktóí 1918-ig 
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azonos: a feudalizmus megdöntése. így a magyar irodalom 
1772 óta egyazon akarat négy mozdulataként tűnik fel. 
Kisebb jelentőségű határokként meg kell jelölni azokat a 
pontokat is, mikor a forradalom bukását követő ájulásból 
megindul a feltápászkodás. 1795 és 1848 között ez a pont 
1825, 1849 és 1918 között nem 67, hanem a 80-as évek, 1918 
és 45 közt 1926. Csak a 80-as években lép fel u. i., a neki-
lendülő kapitalizmus következtében, egy ú j szellemű író-
nemzedék, amely mindjárt egységesen szembe is fordul 
Gryulaiékkal, 26-ban, a népszövetségi kölcsönnel kapcsolat-
ban, megenyhülnek az ellenforradalom terrorisztikus for-
mái, némi gazdasági javulás áll be, hazaszállingóznak az 
emigráció írói (József A., Kassák, Illyés) s a fiatalok mind 
világosabban szólalnak meg". Király István röviden az 
1830-as korszakhatár jelentőségére céloz, majd Komlóssal 
szemben — Keszi Imrének a felolvasás után elhangzott 
véleményével egyetértve — élesen kiemeli 1867 jelentő-
ségét. 67 előtt a köznemesség még túlnyomórészt pro-
gresszív; 67 hozza meg 48 két nagy problémájának: a 
polgári kapitalista fejlődésnek és a nemzeti független-
ségnek torz megoldását; ekkor indul meg egy erőtlen pol-
gári irodalom kialakulása. Ugyancsak megemlíti még 
Király, hogy szerinte Petőfi nemzedékének megszervező-
dése (1846) szintén fontos határkő irodalmunk fejlődésé-
ben; korszakhatárként való felvétele azonban elaprózó-
dásra vezetne. 1926 helyett 1930—31 táján látja a fordu-
latot. Jelei: a falukutatás megindulása, az irodalomnak 
népi és urbánus szárnyra való bomlása: a. Bethlen-rend-
szer helyett ekkor lép Magyarország a nyilt fasizmus 
felé vezető útra. Az akkori gazdasági világválság jelzi, 
hogy az imperializmus ú j korszakba érkezett. Többen rá-
mutattak még az 1890-es év jelentőségére. 

Végül a munkaközösségi üléseken irodalmunk kor-
szakhatáraira nézve a következő vélemény alakult ki: 

Az első és leglényegesebb fordulópontot Szent István 
trónralépte adja meg. Kialakul az osztálytársadalom; 
uralkodik az egyházi és latinnyelvű irodalom. Kezdődik 
a magyar feudalizmus kora. A XII I . században (Anony-
mus és Kézai között) lehetne felvenni egy másodrendű 
korszakhatárt. Ez azonban nem bontja meg a korszak 
egységét, az 1400-as évek elejéig. 

A második, igen lényeges határt az 1430-as években 
jelölhetjük meg. A középkori feudalizmus bomlása i t t 
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kezdődik, polgári és népi szociális törekvések elindulása, 
ami irodalmilag a laikus-mozgalom bibliafordításában 
(a huszitizmus kérdései) tükröződik. Jellemzik e korsza-
kot — 1526-ig — a humanizmus kezdete s a magyar ab-
szolutizmus kialakítására tett kísérletek. 

A harmadik forduló 1526 köré teendő. A középkori 
magyar állam fenntartóinak egy részével együtt elbukik 
Mohácsnál; az egyházi vezetőréteg meggyöngül; az ural-
kodó osztály bukásával együtt hanyatlik le a humanista 
műveltség is; a beálló anarchiában lehetőség nyílik arra, 
hogy polgári-népi tendenciák érvényesüljenek. A magyar 
nagybirtok ekkor kezd kapitalisztikusan megszerveződni 
s ú j nagybirtokos osztály áll elő a feudális rendszeren 
belül. A népi törekvésekkel egyszerre lép fel a reformáció. 

A konszolidáció folyamata 1570 körül fejeződik be. 
A nagybirtokosok uralma visszaszorít ja a népi protes-
táns mozgalmat. A protestantizmus szervezetileg meg-
merevedik. Ugyanekkor erőteljesen jelentkezik az abszo-
lutisztikus tendencia. A nagybirtokos osztály megerő-
södése következtében ú j ra kivirágzik a humanizmus (fő-
rangú lírikusok). 

Az újabb határt az 1650-es években ismerjük föl. 
Erdélyben az abszolutizmus reakcióssá válik. Ezzel szem-
ben polgári törekvések indulnak meg, a nyugati polgári 
forradalmi elvek átültetésére (Apáczai Csere, puritaniz-
mus, presbiterianizmus, stb.). Magyarországon felmerül 
a nemzeti abszolutizmus gondolata (Zrínyi). Kezdődik a 
„kuruckor" irodalma s költészete. 

Az 1711-es korszakhatárt a népi vonal összeomlása, 
a bécsi abszolutizmus erős terjeszkedése, a feudális réteg 
behódolása, megszelidülése jelzi. E társadalmi folyama-
tok következtében erős ideológiai jellegű latin szerzetesi 
költészet alakul ki, a főrangú költői hagyomány pedig 
hanyatlásnak indul. Ugyanakkor megkezdődik, különösen 
Erdélyben, a felvilágosodás befogadásának előkészítése. 

1772-re az osztályellentétek, a túlnépesedés, föld-
elaprózás és a háborús konjunktúra következtében kiéle-
ződnek; lassan megindul a nagybirtok kapitalizálódásá-
nak folyamata. Kibontakozik a magyar felvilágosodás; 
megindul az ideológiai harc a feudalizmus ellen, a pol-
gári átalakulás (forradalom) előkészítése érdekében. En-
nek az ideológiai harcnak hordozója az az ú j irodalom, 
amelyet Bessenyei és kortársai alakítanak ki. 
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1795 a Martinovics-mozgalom elfojtásának éve. Fe-
renc uralkodásának elején a köznemesi reakció lép 
porondra; a napoleoni háborúk gabonakonjunktúrájára 
következő válság azonban újból felidézi az erős osztály-
feszültséget; a nemesi önelégültség pesszimizmusba és a 
mult dicsőítésébe csap át. Az önelégült szűkkörű nemesi 
reakciós szemléletet Kisfaludy Sándor képviseli; Berzse-
nyi próbál ebből a magatartásból kiszabadulni; a haladó 
szellem harcát előbb Kazinczy, majd (csekélyebb lendü-
lettel) Kisfaludy Károly folytatja. Kiemelkedik osztályá-
ból és gyökeres átalakulást követel Kölcsey. 

1830, a júliusi forradalom éve, Magyarországon a volta-
képeni reformmozgalom megindulásának ideje. Széchenyi 
vezetésével erősen halad a nagybirtokrendszeren alapuló 
agrárkapitalizmus kialakulása. A létében fenyegetett kis-
nemesség a polgári reformok ideológiájához közeledik. 
A rendi társadalom belső ellentmondásai bomlást indíta-
nak meg; a rendiség sáncain kívül tömörülő erők kiala-
kítják a magyar népi forradalom ideológiáját. — Iro-
dalmi vonalon a múltból öröklött műfajok telítődnek kor-
szerű tartalommal; kialakul a polgári kor műfaja : a re-
gény; a népi erők forradalmi hévvel hozzák létre és virá-
goztatják fel az ú j népies realista irodalmat. 

1849-nek, mint korszakhatárnak jelentőségét nem 
kell külön kiemelni. A polgári-népi forradalom és a 
függetlenségi harc elbukása után íróink formalizmusba, 
pszichologizmusba és romantikus pesszimizmusba mene-
külnek (Arany, Kemény, Madách), de lassan megindul 
a függetlenségi törekvések újabb szerveződése. 

1867: a kiegyezés adja meg a lehetőséget a nyugati 
irányú ipari kapitalizmus teljes bevonulására. Létrejön 
a feudális nagybirtok és a kapitalizmus szövetsége; Ma-
gyarország a „porosz út"-ra lép. Az egykor haladó kis-
és középnemességből kialakul a dzsentri. Az állam tisz-
tán a feudálkapitalizmus elnyomószerve; a végrehajtó 
közeg jórészt a dzsentri. — Erősebben megindul az ipari 
munkásosztály kialakulása. — Az irodalmi életben a ki-
egyezési ideológia alapján álló epigon írócsoport uralko-
dik; vele néhány erős haladó egyéniség helyezkedik 
szembe (Vajda, Tolnai) ; majd egy-egy fiatal, polgárosodó 
írócsoport lép fel. 

1890: Közép-Európa azi agresszívebb német kapita-
lizmus erőinek hatókörébe sodródik. Magyarországon 
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megalakul a Szociáldemokrata Pár t ; a 90-es években 
munkássztrájkok ismétlődnek Pesten, parasztsztrájkok 
vidéken. Az irodalom területének túlnyomó részét a ki-
alakuló szórakoztató, léha, az uralkodó osztályt kiszol-
gáló burzsoá-dzsentroid jellegű irodalom foglalja el, de 
kifejlődik egy kispolgári-antikapitalista, némikép pro-
gresszív irodalmi szárny is (A Hét, Ambrus, Bródy), bár 
a kettő közt éles határ nincs. 

1905: A betörő imperializmus kiélezi a magyar 
feudálkapitalista társadalom belső ellentéteit. Napirendre 
kerülnek a 49-es polgári forradalomnak 67-ben elsikkadt 
kérdései; erősödnek a baloldali ellenzéki mozgalmak, a 
szabadelvű párturalom felbomlik. — Irodalmi téren a 
szórakoztató irodalom folyik tovább, és most már majd-
nem teljesen összeolvad a feudális reakció epigon irodal-
mával. A legnagyobbak átélik a kor központi problémá-
ját, de a forradalom objektív szükségessége ellenére az 
arra való fölkésziiletlenséget mutat ja az az ellentmondá-
sosság, hogy a haladó polgári irodalom táborán belül (pl. 
a Nyugat körében) egyénenként különböző arányban 
antirealista és forradalmi radikális hangok keverednek. 

1919 a feudálkapitalista reakció győzelmét és restau-
rációs törekvéseinek kezdetét jelenti. Ez a reakció ellen-
forradalmi jellegű: érzi a fenyegetettségét, s éppen ezért 
élesebb és embertelenebb formában jelentkezik, s már 
miagában hordja a. fasizmus csiráit. A munkásosztály 
harcos pár t ja illegalitásba kényszerül. Az irodalomban 
széles teret nyernek az epigonok és antirealisták. A Nyu-
gat táborához tartozó haladó írók részben tévutakra ke-
rülnek, részben egyezkedni próbálnak a harmadik lehe-
tőség: a nemalkuvók területenkívüliségbe szorulnak. 

Az így felállított korszakhatárok közt találunk első-
rendű s alapvető fontosságúakat, amilyenek az 1001-es 
és az 1430-as, viszont másodrendűeknek kell tekintenünk 
a X I I I . századit, az 1526-ost, az 1570-est, az 1650-est és 
az 1711-est. Az újabb fordulópontok közül elsőrendű kor-
szakhatárnak lá t ja a munkaközöisség az 1772-es, 1849-es, 
1905-ös, 1919-es és 1945-ös fordulókat. Másodrendű kor-
szakhatárok: 1830, 1867, 1890 és 1931. 

A munkaközösségek megbízásából: 
Barta János és Szauder József 
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