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TANULMÁNYOK A KËT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTTI HAZAI SZOCIALISTA ÊS 

ANTIFASISZTA IRODALOM KÉRDÉSEIRŐL 

A két világháború közötti szocialista és antifasiszta irodalom tudo-
mányos feldolgozása, elhelyezése irodalomtörténetünk folyamatában a 
marxista irodalomtörténet és irodalomtudomány egyik alapvető fel-
adata. Feltűnő és sajnálatos mégis, hogy mindeddig nincs ennek a 
problémakörnek egységes szempontú és szisztematikus feldolgozása. A 
sok és kitűnő tanulmány, kiadvány, antológia, tanulmánykötet elle-
nére sincs. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 12. évkönyve az 1975. június 9-10-én 
rendezett konferencia anyagát tartalmazza, s miközben jelentős előre-
lépést jelent a szocialista és antifasiszta magyar irodalom kutatásában, 
arra is rávilágít, hogy ebben a fontos témakörben mennyi megoldatlan 
feladat van még. Igaza van Szabolcsi Miklósnak, aki vitaindítójában azt 
hangsúlyozta, hogy bár a közkeletű vélekedés szerint — s ezzel naponta 
élünk — a szocialista és antifasiszta irodalom a magyar irodalom egyik 
legfontosabb, legértékesebb része, ez a minősítés csupán deklaráció 
maradt, lényegében máig sem kapott megfelelő bizonyítékokat, meg-
győző érveket a tudományos elemzésben. 

Bizonyos, hogy elsősorban a tisztázatlan elvi kérdések miatt van ez 
így. S itt főként arra kell gondolnunk, hogy a mindennapi irodalom-
történeti gyakorlatban még az sem egyértelmű, hogy mit tekintsünk 
szocialista irodalomnak. Majd ebből a bizonytalanságból eredően az sem 
lehet egyértelműbb, hogy milyen a szocialista irodalom aránya, helyzete 
össznemzeti irodalmunkban. A Petőfi Irodalmi Múzeum évkönyve fő-
ként abból a szempontból jelentős, hogy a több mint negyedszáz 
tanulmány és hozzászólás sok-sok gyakorlati példával és elvi állás-
foglalással érvel a szocialista irodalom korszerű értelmezése mellett. A 
változatos típusú írások — filológiai alapkutatások, műelemzések, elvi-
eszmetörténeti tanulmányok, recepció-elemzés - egységesen szolgálják 
a szocialista magyar irodalom korszerű és tágas értelmezését, ily módon 
több ponton árnyaltabbá teszi ez a kötet a két háború közötti iro-
dalmunk ideológiai, eszmetörténeti és esztétikai képét. A filológiai 
jellegű kutatások sok érdekes és termékenyen kamatoztatható ismeretet 
tárnak fel elsősorban Kassákról, József Attiláról, Radnótiról, Illyésről, 
de másokról is. Az esztétikai és eszmetörténeti elemzések a maguk 
bonyolultságában mutatják meg az avantgarde különféle irányzatainak 
és a szocialista eszméknek a kapcsolatát, a József Attila és Radnóti 
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életműnek a szocializmushoz való viszonyát, valamint a két háború 
közötti különféle eszméknek és eszmélkedéseknek az értékét és jellegét 
a szocialista irodalom és világkép szempontjából. A nyitottabb szem-
léletet eleve biztosítja és jelzi az a tény, hogy elsó'sorban a magyar 
szocialista irodalom harmincas évekbeli fejlődésére irányul a kutatók 
figyelme, nem pedig a húszas évek egyoldalúbb, a történelmi helyzetből 
következően szükségszerűen szűkebb lehetőségű és kezdetlegesebb 
irodalmi értékű törekvéseire. Másrészt nagyon fontosak a szemlélet-
tágítás szempontjából a kötet műelemzései. A szocialista irodalmunkról 
szóló írásoknak legnagyobb, már-már a szocialista irodalmat lejárató 
hibája az szokott ugyanis lenni, hogy mozgalmi szempontúak. Nem a 
művészi értéket, hanem az odatartozás közvetlen tényét tekintik 
fontosnak, megfeledkezvén az irodalom és a politika jellegbeli különb-
ségéről, sajátosságairól. E kötet műelemzései ezen a ponton példaadóak: 
már témaválasztásukkal elkerülik szocialista irodalmunknak azokat az 
alkotásait, melyek elemzésében szükségképpen nagy szerepet kap - más 
értékük híján is olykor! - a közvetlen politikum. Olyan műveket 
választanak ki, melyek esztétikai értéke, egyetemes emberi mondandója 
rejtettebben táplálkozik a szocialista eszmeiségből. Ezeket első pillan-
tásra nem is sorolnánk feltétlenül a szocialista magyar irodalom minta-
darabjai közé, de miként a mostani elemzésekből is kiderül, főként csak 
azért nem, mert a szemléletünkbe már túlzottan beleférkőzött a köz-
vetlen politikusság igénye a szocialista minősítéssel kapcsolatban. Pedig 
éppen a szűklátókörűség árt legtöbbet a szocialista magyar irodalom 
megbecsülésének, a meggyőző értékrend kimunkálásának. 

A szocialista irodalom korszerű szemlélete csak nyitott lehet: olyan, 
amely világképet kér számon és nem szólamokat. A mostani kötet 
műelemzései és elvi tanulmányai is ezt bizonyítják. A sok kínálkozó jó 
példa közül kettőt emeljünk ki. Kabdebó Lóránt Kétféle ars poetica 
dmű tanulmányában a polgári költészet személyiségképének ellent-
mondásait elemzi Szabó Lőrinc Az .Egy álmai című verséről szólva, s 
szembeállítja vele a József Attila Eszméletében megfogalmazódó szocia-
lista emberkép teljességigényét. A legtöbb gondolatot fölvető írás Németh 
G. Béla kitűnő tanulmánya: Periodizációs kérdések az antifasiszta iro-
dalomban. Felvázolja a két világháború közötti korszak rendkívül bonyo-
lult eszmetörténeti képét, bemutatja a magyar irodalom közgondolkodás 
fejlődését és fejlődésének buktatóit, paradoxonait. S ugyancsak a tágabb 
irodalomszemlélet jegyében és igényével teszi periodizációs határ-
kérdéssé azt a fölismerést, hogy a „nemzeti-nemzetiségi-nemzetközi 
kérdéseket csak a társadalmi, a gazdasági, a birtoklási struktúra álta-
lános átalakításával lehet és kell megoldani". Ez az elgondolás — félre-
tolva a képtelen népi-urbánus ellentétet - valóban a társadalom fejlődé-
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sének irányát követi, s a társadalmi-irodalmi folyamat progresszív ered-
ményeit történetileg is szemléli. Hangsúlyozza, hogy „az irodalom fej-
ló'désfolyamatában, minden nagyságuk ellenére, nyilván nem Mann, 
Hesse vagy Babits, hanem Brecht, József Attila és társaik jelentik a 
következő lépést", hiszen ők már egy új társadalmi rend irodalmi 
előkészítői is. Németh G. Béla tanulmánya más vonatkozásban is irány-
jelölő: körültekintő szemléletre ösztönöz, óv az egyoldalúságoktól. A 
népfrontmozgalom bonyolult összetettségét felvillantva mutatja meg, 
hogy olykor egymásnak több vonatkozásban ellentmondó jelenségek is 
összefonódnak, s ezeket nem leegyszerűsíteni kell, hanem összetett-
ségükben, ellentmondásosságukban megismerni és értékelni, megítélni. 

A jelenségek összetett, körültekintő vizsgálata, árnyalt elemzése 
révén emelkedik közvetlen témáján is túlmutató elvi jelentőségűvé a 
kötetben Agárdi Péternek József Attila kritikai fogadtatását, Lackó 
Miklósnak Thomas Mann és a magyar szellemi élet kapcsolatát vizsgáló 
írása, valamint K. Nagy Magda tanulmánya a harmincas évek első 
felének publicisztikájáról. 

Egy ilyen gyűjteményt az minősít, ami benne van, s nem az, ami 
hiányzik belőle, hiszen teljességre nem vállalkozhatott, s egy kon-
ferencia anyagát közli. Mégis: a benne megnyilatkozó koncepció gazda-
godott volna azzal, ha a népi írók szocialista és antifasiszta törekvései is 
bővebb elemzést kapnak, nemcsak más tárgyú tanulmányok utalásaiban 
szerepelnek. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 12. évkönyve különböző igényű és 
értékű írásokat tartalmaz, de ezek mindegyike hasznos adalékokat, 
szempontokat ad a magyar irodalom szocialista és antifasiszta törek-
véseinek történetéhez, s egy korszerűbb, nyitottabb irodalomszemlélet 
meghonosításához. (Petőfi Irodalmi Múzeum) 
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