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Az ilyen arányú részvétel egymás ügyeiben sajnos már a múlté, nem 
kis mértékben objektív okokból, hiszen a két tudományszak szemlélete, 
elvei, módszerei, tematikája az összekötő' szálak ellenére is inkább 
divergens fejlődést mutatnak. Annál inkább jóleső érzéssel regisztrál-
hatjuk, hogy a két társaság kapcsolatai a múlt hagyományainak és a 
jelen egymásrautaltságának megfelelően ma is örvendetesen szorosak. A 
közös rendezvényektől, az egymás üléseinek látogatottságán, az azokon 
való aktív szereplésen keresztül egészen a közös ügyek, gondok baráti 
megbeszéléséig széles skálán megmutatkoznak. Biztosak vagyunk benne, 
hogy társaságaink együttműködése a jövőben is egyik elsőrendű színtere 
és záloga lesz a két tudományszak kapcsolatainak. 

Kedves Barátaim! 
Ezen ünnepi alkalomból kívánok a Magyar Irodalomtörténeti Tár-

saságnak a magam, a hazai nyelvtudomány művelői és a képviseltem 
testületek nevében további sikeres munkálkodást irodalomtudomá-
nyunk javára és irodalmi közműveltségünk hasznára. 

SIPOS LAJOS: 

BEÖTHY ZSOLTTÓL LUKÁCS GYÖRGYIG 
AZ IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG TÖRTÉNETÉRŐL 

1911-ben, éppen 200 évvel az első magyar irodalomtörténeti munka, 
Czwittinger Dávid Specimenjének megjelenése után, Horváth János, az 
Eötvös Kollégium tanára Pintér Jenő és Baross Gyula gimnáziumi taná-
rokkal együtt irodalomtörténeti társaság megalapítására gondolt. A 
létrehozandó társaságot tudatosan, jelképesen, dátumszerűen Czwittin-
ger könyvéhez akarták kapcsolni. Ezzel a gesztussal is vállalni és foly-
tatni kívánták a magyar irodalomtörténetírás hagyományait: Czwittin-
ger és Bod Péter tevékenységét, a 18. század specializálódását, a 19. 
század rendszerező munkáját. 

Horváth János, Pintér Jenő és Baross Gyula tervük megfogalmazása-
kor megérezték szakterületük viszonylagos elmaradását, krízis-
helyzetét.1 Az irodalomtudományi kutatásnak ekkor ugyanis intéz-
ményes kerete még nem volt. A munka a Történeti Társulatban vagy a 

' A Társaság megalakulásáról: It, 1 9 1 2 / 1 - 2 . ; 1913/4.; 1922/1; 
Dr. Pintér Jenő [önéletrajza] In.: Amíg városatya lettem. Szerk.: György 
Endre, 1930. 
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német inspirációjú Philológiai Társaságban folyt, a monográfiák a Törté-
nelmi Életrajzok sorozatban jelentek meg, az irodalomtörténeti tárgyú 
cikkeket javarészt az Egyetemes Philológiai Közlöny és az Irodalom-
történeti Közlemények publikálta. Az alkalmazott eljárási módszerek 
sem voltak elég sokrétűek és elég korszerűek. Bár Dézsi Lajos 1904-ben 
egyik tanulmányában az irodalmi művek megközelítésének nyolc metó-
dusát sorolta föl, valójában ekkor mindössze két irányzat élt: az utókor 
által preszcientikusnak nevezett, Beöthy Zsolt nevével jellemezhető 
filológiai eljárás és a Péterfy Jenő munkáját folytató, akkor kezdő 
irodalomtörténészek és filozófusok, a majdani Vasárnapi Kör tagjai által 
művelt lélektani-filozófiai-esztétikai módszer. 

Horváth Jánosék a lehetséges utak között választva Beöthyhez for-
dultak. Döntésüket sok minden motiválhatta. Motiválhatta az irodalom-
történetírás folytonosságának kívánása, a hagyományok tisztelete, a 
Lukács György-féle filozofikus megközelítéssel és a Nyugat impresszio-
nista kritikai gyakorlatával szembeni idegenkedés, de motiválhatták ezt 
a döntést praktikus okok is: a hivatalos támogatás megszerzésének 
reménye, Beöthy általános ismeretsége vagy esetleg személyes kap-
csolat, netalán megbecsülés. Beöthy Zsolt, aki majd minden lehetséges 
tisztséget viselt már ekkor, pontosan úgy, ahogy Ady 1900-as Takács 
tanár úr c. novellájának főhőse mondta, a legnagyobb irodalmi tekintély 
volt. A nagyközönség, de még az írók is őt magát elsősorban tan-
könyveivel azonosították. Ezért beszélt róla elismeréssel Mikszáth, 
később Ady, s ezért nem volt lényegében rossz szava a Kistükör írójáról 
Németh Lászlónak sem. Horváth János azonban, aki Baross Gyulával és 
a nemrég Pestre került Pintér Jenővel szemben valószínűleg megszabta 
az alapításra készülő kis kör szellemiségét, irodalomtörténészként is 
sokra becsülte Beöthyt. 1908-ban irodalomtörténetírásunk „leghivatot-
tabb képviselője"-ként emlegette, 1912-ben „sokfelé tekintő figyel-
mé"-t dicsérte. Beöthyhez, aki professzorként annak idején személyes 
közbenjárásával is segítette (szemléletük különbözősége ellenére) végig 
ragaszkodott.2 

Az Irodalomtörténeti Társaság megalapítása így kapcsolódott az 
akkor hivatalosnak tekintett, valójában azonban egyetlen szervezetten 
funkcionáló irodalomtörténész iskolához. A szervezők megnyerték ter-
vüknek Beöthyt, Négyesy Lászlót és Riedl Frigyest. Ezután 1911. 
december 10-én került sor az Akadémia Elnöki Tanácstermében a 
Társaság alapító gyűlésére. 

2 Idézi: Reisinger linos. Irodalmi gondolkodásunk a századfordulón. 
Horváth János és Babits Mihály. Literatűra, 1 9 8 0 / 3 - 4 . 
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A Társaság megalakítására fölszólító felhívásnak nagy visszhangja 
támadt. Az alakuló ülésen 113-an jelentek meg: egyetemi oktatók, 
miniszteriális vezetők, könyvkiadók, érdeklődők, legnagyobbrészt gim-
náziumi és polgári iskolai tanárok. Rövidesen mintegy 400-an jelezték 
csatlakozási szándékukat. 

Az 1911 -es év kétségtelenül kedvezett mindenfajta csoportosulás-
nak, szervezkedésnek, polarizálódásnak. Magyarország - Ady szavait 
önkényesen válogatva - már nemcsak „terhelt ország, összevissza 
ország, koldúsország, beteg ország", de „robbanó ország" is volt. Ebben 
a történelmi pillanatban természetesnek hatott az értelmiség általános 
és speciális aspirációjának növekedése is. Ez azonban nemcsak az 
1911-re feszültebbé vált politikai és szellemi szituációval, hanem egy-
részt az értelmiség, főként a humaniórákkal foglalkozók előtörténetével 
magyarázható. A 19. század végén ugyanis, amint ez Németh G. Béla 
korszakmonográfiájában olvasható, megnőtt a humán értelmiség 
szerepe: a magyar hatalmi erők reprezentációjukat a társadalom-
tudományi ágazatok un. szellemtudományi részére bízták.3 Az értelmi-
ség, amelyik így és ekkor nagyobb funkciót kapott a hatalom képvisele-
tében és az ideológia kimunkálásában, az 1910-es évekre - tévesen -
tágabbnak érezte saját autonómiáját is. A számszerű növekedés ezt az 
önminősítést erősíthette: 1891-hez képest ekkorra megduplázódott az 
egyetemi hallgatók száma, a bölcsészeké ötszörösére nőtt, s bár még 
mindig a jogászok jelentették a politikusi gárda utánpótlását, kétség-
telenül számottevővé vált a tanárság is: a mintegy 700 gimnáziumban és 
polgári iskolában bizonyos határok között ők szabták meg az átadásra 
kiszemelt anyagot és az átadás módját. A szaktudományok művelésében 
is egyre nagyobb szerepet kívántak. A valamikor gimnáziumi tanár 
Péterfy Jenő, Alexander Bernát, Heinrich Gusztáv, Riedl Frigyes. 
Waldapfel János munkáját folytatva ők adták az Egyetemes Philológiai 
Közlöny munkatársainak jó részét, de (eltérően a többi tudományágtól) 
országosan szervezett keretek nem álltak rendelkezésükre. A perifériára 
szorultak. A gimnáziumok értesítőibe írták dolgozataikat mint Babits és 
Király György, részt vettek pedagógiai csatározásokban mint Szabó 
Dezső, bekapcsolódtak a Huszadik? Század és a Nyugat munkájába mint 
Balázs Béla, részt vállaltak a Társadalomtudományok Szabadiskolájában 
mint Benedek Marcell, és tankönyvet írtak mint Kaffka Margit.4 E 

' Németh G. Béla: A magyar irodalomkritikai gondolkodás a 
pozitivizmus korában. Bp. 1981. 183. 

4További érdekes adatokat szolgáltat: Deák Gyula: Polgári iskolai 
író-tanárok élete és munkái. Orsz. Polg. Iskolai Tanáregyesület kiadása, 
1942. 
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szétszórtan végzett munkához az 1911. december 10-én megalakult 
Irodalomtörténeti Társaság intézményes szakmai fórumot kínált. 

Természetesen ilyen szakmai lehetőségnek tekintették a Társaságot 
azok is, akik az irodalomtörténetírás konzervatív, nacionalista, filo-
logizáló módját kívánták erősíteni. 1911-ben ezt a lehetséges utat lát-
szott jelezni a tisztikar: az elnökké emelt Beöthy Zsolt, az alelnök Dézsi 
Lajos, legifjabb Szász Károly, Zoltvány Irén pannonhalmi szerzetes-
tanár, az idősebb kutatók közül a tiszteleti tag Szilády Áron, a Toldit 
kommentáló Lehr Albert, s a fiatalok táborából (többek között) .az 
1908-ban érdekes könyvvel jelentkezett neokatolikus Alszeghy Zsolt. 

Főként Beöthy személye jelezhette a Társaság munkálkodásának 
várható irányát. Ö volt az, aki 1908 után a Holnaposok és a Nyugat 
ellen harcosan védte a konzervatív szellemiség állásait. A neki küldött 
levélben írta le a Holnapról Apponyi Albert kultuszminiszter a hír-
hedtté vált szavakat (a rút pervezitás tolakodó szellemeinek nevezve az 
antológia szerzőit), s Beöthy volt az, aki 1909-ben a Budapesti Újság-
írók Egyesülete által kiadott Almanachban a nemzeti hagyományok 
elutasítása okán tagadta meg Adyt és nemzedékét. A konzervatív szelle-
miségű filologizáló irány igenlésében Beöthynek jó társa volt Négyesy 
László. Négyesy, aki az 1913-as közgyűlésen a Társaság tagjainak a 
munkáját a „nemzeti szellemű" anyaggyűjtésre kívánta korlátozni,5 a 
fiatal kutatók szemében akkor mégis vonzóbbnak tűnt. ö k , akárcsak 
Kosztolányi,6 a századelőn tartott stílusgyakorlataira emlékeztek, arra 
az eszményi parlamentre, melyen egyszerre indulhatott Juhász Gyula, 
Babits Mihály, Oláh Gábor és a majdani népbiztos, Vágó Béla pályája is. 
Azok számára azonban, akik nem a stílusgyakorlatok professzorát 
ismerték (s az 1920-as években kapcsolódtak be a munkába) Négyesy 
Berzeviczy Alberttel, Beöthyvel és a társasági tisztségviselővé választott 
Kéky Lajossal együtt (amint ezt Tolnai Gábor emlékezete megőrizte),7 

a konzervativizmus szimbóluma volt. 

Más tábort vonzott az Irodalomtörténeti Társaságba az alapításban 
közreműködő Riedl Frigyes. Beöthyhez és Négyesyhez képest neki volt 
a legrövidebb egyetemi múltja, mindössze 1905-ben foglalta el Gyulai 
Pál katedráját, de az akkori bölcsészkaron neki volt a legnagyobb hatása 
is. Babits 1904-es, Juhász Gyula és Kosztolányi 1905-ös leveleikben 
említik (Kosztolányi szerint „méltó lő] arra, hogy róla mint az első 
magyar irodalomtörténészről" essék szó), Benedek Marcell 1905-ös 

. 5It , 1913/4. 197. 
6 Kosztolányi Dezső: Írók, festők, tudósok. Bp. 1958. II. 3 0 9 - 1 1 . 

• , 'Tolnai Gábor szíves emlékidéző tanácsait e helyen is köszönöm. 
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naplóbejegyzése rajongva idézi föltűnését, gesztusait, a pozitivistákat 
meghaladó szemléletét, „a beleéléssel támogatott megértés"-sel készült 
elemzéseit, s általában óráit, melyekre az akkor már jeles színész Beregi 
Oszkár is eljárt. „A Riedl-órák" - írta Benedek Marcell - „közelebb 
hozták" az 1905-tól volt egyetemistákat „egymáshoz is". S nemcsak az 
előadásokon. Riedl híres teáin a következő tanár- és tudósnemzedék 
legkiválóbb tagjai találkozhattak. Megfordult itt az Eötvös Kollégista 
Kuncz Aladár és Laczkó Géza, meg Kosztolányi Dezső, Rédey Tivadar, 
Benedek Marcell, Hoffmann Edit, Sikabonyi Antal és Király György 
is.8 191 l-re a volt Riedl-tanítványok már számottevő tagjai a budapesti 
szellemi életnek: Benedek Marcell gimnáziumi tanár, könyvei, tan-
könyve, fordításai jelentek meg, szoros kapcsolatban volt a Thália 
Társasággal, Lukács György körével, Laczkó Géza, Kosztolányi Dezső 
ismert író, Kuncz Aladár, Király György gimnáziumban dolgozik 
és publikál, Sikabonyi Antal és Rédey Tivadar közreadta Komjáthy-
ról, illetve Péterfyról írt munkáját. A Társaságban is jelentős hely 
jutott nekik. Király György a választmány tagja lett, a választ-
mányi tagságra szavazatot kapott még, (de nem lett a választmány tagja) 
Benedek Marcell, Kuncz Aladár és Rédey Tivadar; rövidesen be-
kapcsolódott a munkába majd minden volt Riedl-tanítvány is. 

Riedl Frigyes mellett a Társaság alapítói között az irodalomtudo-
mány megújításáért munkálkodók is helyet kaptak. Közéjük tartozott 
az 1911-ben harmincéves Pintér Jenő, aki - Németh László önéletírása 
szerint - radikális szellemű volt, új élet- és irodalom szemléletet kép-
viselt, s gimnáziumi óráin Adyt és Babitsot tanított,9 Földessy Gyula, 
aki 1911-ben már Ady hívéül szegődött, s Horváth János, aki bíráló 
szakértelemmel ugyan, de első könyvét szentelte Ady Endre költészeté-
nek. Horváth János a Társaság munkáját is más irányba kívánta be-
folyásolni, mint Beöthy és Négyesy. 1913-as titkári jelentésében -
konstatálva a Társaságon belül a füológiai és az esztétikai jellegű kuta-
tási irány meglétét — a tagok figyelmét nem a múltra, hanem a jelenre 
irányította: egyrészt az élő irodalom vizsgálatát ajánlotta, másrészt az 
esszé műfaj lehetőségeit kínálta - népszerűsítette.10 

"Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. Sajtó alá rendezte és a 
jegyzeteket írta: Belia György, Bp. 1959. 30., 80., 106.,; Benedek 
Marcell: Naplómat olvasom. Bp. 1965. 1 5 1 - 5 2 . ; Kenyeres Ágnes: 
Utószó. In.: Király György: A filológus kalandozásai. Bp. 1980. 

'Németh László: Homályból homályba. Bp. 1977. I. 1 5 0 - 1 5 1 . 
1 0 I t , 1913/4. 2 0 5 - 6 . 
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Az alapító tagok tehát legalább háromféle kutatási módszer, irány és 
iskola, s ezzel': három szemlélet kiteljesedését tehették lehetó'vé. Biz-
tosíthatták Beöthy, Négyesy, Dézsi Lajos, Zolttány Irén nyomán a 
pozitivista kutatás továbbélését, keretet adhattak Beöthyék meghaladá-
sának is, hiszen Kosztolányiban, Babitsban erős ellenszenv élt a Beöthy 
nevével jelzett iránnyal szemben,1 1 ugyanakkor azonban biztosíthatták 
volna egy új, esztétikai jellegű vagy filozofikus szemlélet kialakulását is; 
erfe Péterfy barátjában, Riedl Frigyesben és Péterfy tanítványában, 
Horváth Jánosban megvolt a készség,12 a Lukács-körrel szoros kap-
csolatban volt fiatalokban megvolt (meg lehetett) a hajlam és a szándék. 

Az 1911. december 10-i alapítás körülményeit kommentáló sajtó 
mindebből Beöthy térnyerését érezte döntőnek. A Hét szerint „a 
hatalom régi urai egy több órás barikádharc után beültek a trónusba és 
proklamálták saját dinasztiáik uralmát", a Világ december 14-i számá-
ban, a Fekete irodalomtörténet című írásban meg éppenséggel ez volt 
olvasható: érdemleges tudósok és radikális szemléletű kutatók helyett 
az új csoport vezetését papok és ismeretlen embereik ragadták maguk-
hoz. 

A Társaság működésének első szakaszában, 1911 és 1919 között A 
Hét és a Világ várakozása ellenére éppen az elnök Beöthy irányzatának 
meghaladása lett a tevékenység legjellemzőbb mozzanata. Ez, bár nem 
egyformán, a munka minden területén tapasztalható volt: az 1912 
elején megindult társasági folyóirat, az Irodalomtörténet publikációi-
ban, a tagság belső arányainak alakulásában, a felolvasásokon és a 
közgyűléseken. 

Árulkodón bizonyítja ezt (a folyóiratról akarattal nem szólván) a 
tagfelvételek alakulása, a felolvasó ülések programja. 

A Társaság létszáma látványosan nőtt: 1914-re már 1107-en 
vettek részt a munkában. Bekapcsolódtak a tevékenységbe jelentős írók, 
költők, újságírók is. A Társaságról közölt híranyag szerint 1911-ben 
például Gárdonyi Géza, Babits Mihály, Schöpflin Aladár, Palágyi Lajos, 
1912-ben Szabó Dezső, Mikes Lajos, Szabolcsi Lajos meg Pékár Gyula, 
Endrődi Sándor, Kozma Andor, 1913-ban (Pintér Jenő ajánlásával) Ady 
Endre, majd Hatvany Lajos, Nagyenyedről Jékely Lajos, az egyetemista 
Komlós Aladár, 1915-ben Bányai Elemér, 1916-ban Gábor Andor, 
1917-ben (Horváth János ajánlásával) Karinthy Frigyes, 1918-ban 

' 1 Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése. I. m. 47.; Kosztolányi 
Dezsö-.irók . . . (I. m ): I. 1 7. 

1 2 Vö. : Martinkó András: Horváth János és az Eötvös Kollégium. 
Kortárs, 1979/1. 9 0 - 8 . 
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Kemény Simon és Ambrus Zoltán, 1919-ben a Babits-körhöz tartozó 
fiatalok: Komjáthy Aladár és Fábry Zoltán s a Közoktatásügyi Nép-
biztosságon dolgozó Gaál Gábor. 

A Társaság életét a felolvasó ülések jelentették. Ezeket az alkalma-
kat, melyeket általában évente ötször-hatszor szerveztek, s melyeken 
esetenként két vagy három dolgozat került sorra, fel lehetett volna 
használni a tudomány alkotó művelésére, a szaktudomány eredményei-
nek ismertetésére, s fel lehetett volna használni a szaktudomány és a 
nagyközönség kapcsolatának eró'sítésére is. Az előadások nagy része a 
Bessenyei fellépésétől 1882-ig, Arany haláláig tartó korszakhoz kap-
csolódott, az előadók ebből az időszakból Kazinczy, Vörösmarty, 
Petőfi mellett főként Arannyal foglalkoztak (az 59 előadásból nyolcat 
szentelve Arany költészetének), a századvég költői közül pedig főként 
Komjáthyt népszerűsítették. Ez az irányzatosság pedig, anélkül, hogy 
pontosan lehetne tudni, mi volt a témák kiválasztásában a társasági 
titkár szerepe, Horváth János szemléletének hatására utal. Horváth 
János ugyanis az irodalom önelvű fejlődésének gondolatát propagálva, 
ezt a szakaszt tekintette a nemzeti klasszicizmus idejének, s benne 
Arany költészetét a csúcspontnak. Az ülések egy újfajta irodalomkép 
kialakításának szándékát is mutatták. Főként a fiatal kutatók jelezték-
jelezhették ezt a szándékot. Ök - például Elek Oszkár, Földessy Gyula, 
Gragger Róbert, Pais Dezső és mások - a legközvetlenebb múltat 
idézték, érzékenyen figyeltek a magyar és a világirodalom párhuzamos 
jelenségeire, az elmélet és a filozófia fejlődésére. Ebben a vonatkozás-
ban Király György tevékenysége volt meghatározó. Király, ha nem is 
Horváth János szuverenitásával, de élénken követte a legfrissebb törek-
véseket is. Előbb befogadta a Taine-féle pozitivizmust, jól ismerte a 
filológia eljárásait, a tárgy- és motívumtörténeti analízist fölülmúló 
műelemzést és a komparatisztikát, s 1913-14- tő l - kapcsolatba 
kerülvén Lukács Györggyel, Mannheim Károllyal, Szilasi Vilmossal és 
Zalai Bélával - megismerte a szellemtörténet fölfogását is. Király, aki 
Horváth Jánossal szemben a Társaságot valószínűleg legfontosabb 
területének tekintette, egyre inkább meghatározta az itt folyó munkát: 
az első választmányba a legtöbb szavazattal választották be, Pintér Jenő 
és Vértesy Jenő mellett őt is jelölték az Irodalomtörténet szerkesztőjé-
nek, a III. közgyűlésen a tisztikar megújítására javaslatot tevő bizottság 
tagja lett, az Irodalomtörténetben kis cikkekkel és három nagy tanul-
mánnyal jelentkezett, állandó résztvevője lett a felolvasásoknak is, s 
1919-ben a Tanácsköztársaság idején, a szakszerűség érvényesítése okán 
a Népbiztosság őt bízta meg a Társaság átszervezésével, de facto 
Beöthyék lemondatásával. 
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A Társaság életében így bontakozott ki egy olyan tudományos 
törekvés-rendszer, amelyik az irodalomértelmezés új lehetőségeit volt 
hivatva reprezentálni. 

Az Irodalomtörténeti Társaság történetének második korszaka az 
1919 ősze és 1938 közé eső periódus volt. Ezt a szakaszt a Nyugat 
esszéisztikus módszerével és a filozofikus-esztétikai megközelítéssel való 
globális szakítás, szemléleti beszűkülés, a kurzus nyílt támogatása, a 
„nemzeti" szellemű irodalom jogosultságának bizonygatása, a társasági 
munka lassú sorvadása jellemzi. 

A negatív tendenciák kibontakozását három egymástól valószínűleg 
nem független mozzanat segítette: Horváth János lemondása a titkárság-
ról és a választmányi tagságról 1918 márciusában, az általános történel-
mi folyamattal ellenkező, annak szembeszegülni kívánó konzervatív 
szemlélet megerősödése ugyanakkor a Társaságon belül, s az 1919 őszi 
„tisztogatás", amelyik Babits Mihályt, Benedek Marcellt, Király Györ-
gyöt, Schöpflin Aladárt s a Tanácsköztársaság szakmai munkájában 
részt vett tudósokat, tanárokat kizárta, az írókat, költőket, újság-
írókat elriasztotta a Társaságtól. Az új helyzetet az 1919 októberi 
választmány szentesítette. 1920 elején megerősítették Beöthy elnök-
ségét, Dézsi, Négyesy, Szász, Zoltvány alelnökségét, titkárrá válasz-
tották Viszota Gyulát; 1921-ben a tiszteleti taggá nyilvánított Beöthy 
helyét Négyesy, az övét Viszota Gyula, a titkári funkciót Alszeghy 
Zsolt foglalta el. A választmány is szürkébb lett. Kiérdemesült egyetemi 
tanárok mellett csupán néhány kezdő irodalmár kapott bizalmat. A 
tagság hirtelen leapadt. Az Irodalomtörténet borítóján megjelent közle-
mény szerint ekkor mindössze 300 hiányosan fizető tagja volt a Társa-
ságnak. 

A Társaság munkáját igazában ebben a korszakban már csak nehezen 
lehetett volna újjászervezni. A Horváth Jánost és a hirtelen „destruk-
tívvá" vált tanárokat (egy „új Mohács áldozatai"-t, ahogy Babits 
magukat nevezte Király György temetésén mondott beszédében) nem 
lehetett pótolni. A Társaság azonban nemcsak őket veszítette el. El-
veszítette legfőbb tömegbázisát, a valamikor tudományos ambíciókat 
tápláló tanárságot is. A tanárság, tágabban: az értelmiség helyzete, 
karaktere ugyanis 1920 elejére megváltozott. A történelmi átalakulás 
beszűkítette az értelmiség mozgásterét, elvette az autonómia látszatát, a 
hatalomban való részesedés illúzióját. Akik állásban maradtak, az iro-
dalommal már nem kerültek intézményesen kutatói viszonyba. Inkább 
kommentár nélkül tanították a Dolovai náboboi, emlékezett az 1920-as 
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években maturált Barcza Gedeon, 1 3 s megrettenve Berzeviczy Albert és 
a kurzus sajtó cikkeitó'l, jórészt szembefordultak az új irodalommal s 
Ady Endrével. Az Ady-ellenes kampánynak s az új irodalom elutasításá-
nak legutolsó hivatalos fóruma éppen az Irodalomtörténeti Társaság 
lett. Zoltvány Irén, aki a kurzus politikai jelszavait megpróbálta le-
fordítani az irodalomtudomány nyelvére, 1924-ben minden baj okául a 
nemzeti eszméktől való elszakadást jelölte meg, 1927-ben pedig, miköz-
ben a „kettészakadt irodalom"-vitában már Berzeviczy Albert is békülé-
kenyebb húrokat pengetett, az egész magyar irodalom történetére ki-
vetítette a „nyugatos" és a „konzervatív" kontroverziát, csak azért, 
hogy az előbbi lehetetlenülését s az utóbbi „fölény"-ét bizonyítsa. A 
konzervatív szemlélet 1933-ban Pintér Jenő elnökké választásával 
tovább erősödött. Pintér, akinek a hivatalos tekintélyt adó irodalom-
történetét József Attila joggal „csökönyösen szellemellenes"-nek 
nevezte, a Társaságot a maga képére formálta át. Lényegében a nemzeti 
jelleg kifejeződését tekintette az irodalomban, úgy, ahogy azt Beöthy 
hirdette, s ezzel lehetetlenné tetté azt, hogy a Társaság a tudományt 
művelő funkcióját teljesítse. A Társaságnak ugyanis ebben az időszak-
ban az irodalom értésben és az irodalom interpretációjában jelentős le-
maradást lehetett volna pótolnia. Egyrészt fel kellett volna dolgoznia 
Dilthey szellemtudományi rendszerét, Símmel, Walzel, Wundt, Gundolf 
és Burdach gondolatkörét, melynek a recepcióját a világháborús időszak 
meggátolta,14 másrészt be kellett volna építeni módszerei közé Croce 
intuíció-tanát, esetleg a prestrukturalista vagy strukturalista kezde-
ményeket, s a korszak magyar esztétikai gondolkodásának legújabb 
fejleményeit, például Halász Gábor „lélektani-kritikai" eljárását.15 A 
Pintér-féle poszt-pozitivista módszer és a nemzeti szempont majdnem 
kizárólagossá emelése azonban mindezt lehetetlenné tette. E beszűkítő 
tendenciára látványos válasz volt a korábban aktív tagok kiválása a 
munkából. Oláh Gábor, Leffler Béla, Mitrovics Gyula, Zsigmond Ferenc 
a debreceni Tisza István Tudományos Társaságban folytatta irodalom-
történetírói tevékenységét, Thienemann Tivadar, Zolnai Béla, Eckhardt 
Sándor a pécsi Minerva Társaságba, Horváth János, Kastner Jenő, Pais 
Dezső, Rédey Tivadar, Tolnai Vilmos a Napkelet-körbe került. A kezdő 
irodalomtörténészek már csak legfeljebb formálisan lettek a Társaság 

1 3 Tóth Pál Péter: A magyar értelmiség két világháború közti 
történetéhez. OM kiadvány. 1980. 4 3 - 7 2 . 

1 4Kerecsényi Dezső: Két évtized irodalomszemlélete. In.: K. D. 
Válogatott írásai. Sajtó alá rendezte: Pálmai Kálmán. Bp. 1979. 

1 sHalász Gábor: Válogatott írásai. Bp. 1977. 452. 
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tagjai. Barta János, Kerecsényi Dezső 1921-től, Waldapfel József 
1930-tól, Tolnai Gábor 1932-től, Kardos Tibor 1933-tól kapcsolódott 
be a Társaság életébe. Az Irodalomtörténetben azonban csak kutató-
munkájuk forgácsait publikálták, emlékezett rá Tolnai Gábor, s mind-
annyian más körben és más folyóiratban voltak igazán otthon: Barta 
János és Tolnai Gábor a Nyugatban, Kerecsényi Dezső a Protestáns 
Szemlében, Kardos Tibor, Waldapfel József az Irodalomtörténeti Köz-
leményekben és másutt. Ezek a fiatal kutatók hamarosan formálisan is 
elhatárolták magukat a szellem sorvadásától. 1933-ban mintegy öt-
venen, Szerb Antal kezdeményezésére megalakították az Irodalom-
tudományi Társaságot. Számos új „módszertani eszmét" vettek át, írta 
Szerb Antal: a szellemtörténetet, a „hungaristicá"-t, a szociológiai, 
lélektani és más metódusokat, érdeklődéssel fordultak azon századok 
felé, amikor a magyarság jobban integrálódott Európa kultúrájába. 
Népszerűsítették és megbeszélték a legfrissebb filozófiai, esztétikai, 
irodalomtudományi, világirodalmi tényeket és fogalmakat.16 

A tanárság érdeklődésének megcsappanásával, a munkából kiállókkal 
és az Irodalomtudományi Társaság létrejöttével az Irodalomtörténeti 
Társaság munkája gyakorlatilag lehetetlenné vált. A megtartott kb. 120 
felolvasást már nem az együtt szeretett tárgy iránti szophoklészi lelke-
sedés inspirálta. A véletlen irányította a programot. Petőfiről, Jókairól, 
Vörösmartyról még az évfordulók kapcsán sem esett szó, de értekeztek 
Pákh Albertről, Rákosi Jenőről, Lisznyairól, Lévay Józsefről, Gyön-
gyösiről, Vargha Gyuláról és Jeszenszky DanóróL Az ülések el-
néptelenedtek, panaszkodik visszatérően titkári jelentéseiben Alszeghy 
Zsolt, időnként az érdektelenség miatt nem lehetett megtartani őket. 
„Társaságunk élete - írta 1930-ban Alszeghy — elsősorban folyóiratunk 
lapjain nyilatkozik meg.'" 7 

Ellentmondásos és kétarcú volt az Irodalomtörténeti Társaság 
munkája 1939 és 1947 között is. A Társaság elnökeként Pintér Jenő, 
majd az őt követő Alszeghy Zsolt nem akart tudomást venni a világ- és 
magyar irodalom 20. századi irányairól, az irodalomtudomány általános 
fejlődéséről, az ún. első esszéíró nemzedék hozadékáról, a Horváth 
János-i önelvű irodalmi fejlődés és az irodalmi alapviszony-kategória 
vizsgálódási szemponttá emelésének hatásáról. Pintér és Alszeghy nem 
érzékelték azt az irodalomtörténetírói és kritikai zűrzavart, melyről 
Halász Gábor 1933-ban írt ,1 8 de azt az újítást sem, melyet a francia 

1 6 Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. Bp. 711 - 21. 
1 7 I t , 1 9 3 0 / 3 - 4 . 122. 
1 'Halász Gábor: I. m. 4 5 1 - 5 4 . 
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szociológiai irodalomtörténetírás vagy ennek Sauer és Nadler által 
módosított német változata jelentett .1 9 

Pintér elnöki tevékenységében, közgyűlési beszédeiben még a maga 
1908-as tisztes filologizáló színvonalát sem érte el. Pintér halála után, 
1941-tol Alszeghy Zsolt - az alelnök Szász Károllyal és a titkár Brisits 
Frigyessel együtt - Pintér szellemiségét éltette tovább. Alszeghy A 
XIX. század magyar irodalmáról készített munkájának egyik alap-
gondolatát: a nemzeti szellemnek az irodalomban megvalósuló ki-
zárólagos ó'rzését, az „őrzés" mikéntjének leírását tekintette a Társaság 
céljának. Az irodalomtörténetírást ezért emlegette „legnemzetibb tudo-
mány"-ként, ezért lett a titkári, elnöki beszámolók vissza-visszatérő 
gondolata ebben az időben a hagyományok őrzése, a tudomány méltó-
ságára, tisztaságára való vigyázás.20 Alszeghy álláspontja 1945 után sem 
változott meg. A Társaság munkájából ki akarta rekeszteni a politikát, a 
történelmi változásról nem vett tudomást, a Beöthy-féle nemzeti szem-
pontot akarta összeegyeztetni a magyar szellemtörténeti iskola hagyo-
mányaival: az őrző és a Kelettől-Nyugattól egyformán elkülönítő 
„magyar szellem munkájának értékét" akarta bizonyítani, s e bizo-
nyítási processzust kívánta kizárólagos munkaterületté avatni.21 

Pintér és Alszeghy konzervatív szemléletével szemben 1939 és 1947 
között felerősödött egy másik tendencia is. A Szerb Antal szervezte 
Irodalomtudományi Társaság megszűntével Rédey Tivadar, Barta János, 
Komlós Aladár, Tolnai Gábor, Waldapfel József újból nagyobb szerepet 
vállalt a társasági munkában, bekapcsolódott a közös tevékenységbe 
Solt Andor, Makay Gusztáv, Lengyel Dénes, Gerézdi Rábán, Varjas 
Béla, Ortutay Gyula, majd Köpeczi Béla, Szauder József, Szabolcsi 
Miklós, Kovalovszky Miklós, Somlyó György. A felolvasásokon meg-
szűnt az érdektelen adatközlő tanulmányok dominanciája, megnőtt az 
elméleti kérdések iránti érdeklődés, az elméleti megközelítés iránti 
igény. Nagyobb figyelem irányult a magyar és az európai irodalom 
kapcsolataira, a modern kortársirodalomra, az irodalmi mű autonómiá-
jára, döntőn esztétikai jellegére. A megújító törekvések leglátványosabb 
eseménye az Alszeghy Zsolt-féle célokkal vitázó, 1947. évi titkári be-
számoló lett. Barta János ebben új programot hirdetett meg: kívánatos-
nak minősítette a konkrét irodalomtörténeti kutatások mellett az el-
méleti-poétikai vizsgálódások körének bővítését, szükségesnek mondta 

" F á b i á n István: Az irodalomtörténetirás módszereiről. It, 1941/2. 
2 0 V ö . Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma. Bp. 1923; 

It, 1940/4.; 1941/1.; 1942/1.; 1943/1. 
2 1 It, 1946. 1 - 2 . 
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az irodalom határterületeinek: a sajtónak, a ponyvairodalomnak, az 
íratlan költészetnek, a kabarénak, a mozinak és a hangosfilmnek el-
méleti igényű kutatását.2 2 

Ez, a titkári beszámolóban körvonalazott lehetséges új program 
azonban akkor már nem tűnt elégségesnek. Egyrészt még kimondatlanul 
sem ígérte (nem ígérhette) Alszeghy Zsolt elképzeléseinek teljes meg-
haladását, másrészt nem tartalmazott a kultúra új funkciójából, a társa-
dalmi megújulásból, az új szaktudományi orientációból levont követ-
keztetéseket. Megfogalmazta a szaktudományi korszerűsítés igényét, de 
nem fogalmazta meg az irányváltás szükségét. 

Pedig 1947 közepére már nyilvánvalóvá vált, hogy az alakuló új 
gazdasági-politikai-ideológiai helyzet a múlt teljes átértékelését kívánja. 
Ezt az átértékelő, hagyománykereső munkát Lukács György és Révai 
József már az 1930-as években a szovjetunióbeli emigrációban el-
kezdték. Lukács újrafogalmazta a realizmus elméletének, a realizmus és 
az avantgarde viszonyának néhány alapkérdését, a népiség funkcióját, 
másként láttatta Arany, Kemény Zsigmond és Madách pályáját, feltárta 
a liberális irodalomszemlélet negatívumait, hitet tett Ady korfordító 
jelentősége mellett. Révai újfajta 19. századképet rajzolt; Kölcsey, 
Petőfi és Ady portréja a társadalmi-történelmi gondolatok hang-
súlyosabb kiemelésével a marxista irodalomszemlélet gyakorlati alkal-
mazására adtak, adhattak példát. 1947 közepére nyilvánvaló lett még 
valami: a világ végleg „kettéhasadt", amint azt Lukács György A polgári 
filozófia válságában megfogalmazta, gyorsított tempóban hozzá kellett 
kezdeni a proletárdiktatúra szervezeti kiépítéséhez; ebben a helyzetben 
a marxizmus tudományelméleti-irodalomtörténetírói-esztétikai be-
fogadása semmiképpen nem történhetett meg evolúciós folyamat ered-
ményeként, ahogy ezt akkor többen elképzelték. Egy újfajta irodalom-
értelmezési igény jelentkezett, amelyik a magyar múltból a társadalmi-
történelmi hagyomány jelentőségét érezte döntőnek, a realizmust pedig 
a politikai harc esztétikai programjának tekintette, s felismerte: a törté-
nelem nem ad lehetőséget az érdeklődéssel fogadott marxista módszer 
és az eltérő múlt-értékelés lassú beépülésére, hanem - félretolva a 
pozitivista és a szellemtörténeti irányt követő, időrendben „következő" 
harmadik metodikai iskolát, a strukturalizmust - a teljes múlt marxista 
szemléletű értékelését kívánja.2 3 Nem a részletmunkákat, hanem a 
sorsfordító pályák elemzését. S ez, az irodalomtörténetírást is ért törté-

2 2 It, 1 9 4 7 / 1 - 2 . 
2 3 V ö . : Hermann István: Lukács György gondolatvilága. Bp. 1974. 

278. 
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nelmi kihívás új helyzetet teremtett: Lukács, a marxista filozófia majda-
ni hegemóniáját akarta eló'készíteni. 

Az Irodalomtörténeti Társaság ebben a helyzetben Alszeghy Zsolt 
elnökségével és a titkári beszámolóban megfogalmazott szaktudományi 
programmal nem élhetett tovább. 1947 második felében megszűnt, csak 
azért, hogy 1949-ben újjáalakulva-megújulva, a korszakhoz igazodva 
folytassa munkáját. A Társaság 1949-ben Lukács György elnökségével 
fejlődésének új szakaszát kezdte meg. Ez az új korszak jelentős szak-
tudományi eredményeket hozott: a regionális csoportok létrehozása 
után kiszélesítette a Társaság tömegbázisát, bekapcsolta a tudomány-
népszerűsítő és a kutatómunkába az érdeklődő tanárokat, a társasági 
üléseket a legfontosabb irodalomtörténeti problémákról rendezett 
vitákat, intézményesítette a vidéki és a pesti vándorgyűléseket, érdek-
lődési körébe vonta a világirodalmat, s - napjainkig gondolva az ese-
ményeket — egyre inkább egyik kezdeményező fóruma lett az iro-
dalomtudomány permanens korszerűsítésének is. 

NAGY MIKLÖS: 

KOMLÓS ALADÁR, AZ IRODALOMTÖRTÉNÉSZ 

Aki ma ötven évnél idősebb, az kortársként láthatta, hogy épült fel 
az 1945-öt követő jó negyedszázadnyi idő alatt Komlós Aladár iro-
dalomtörténeti munkásságának tiszteletet parancsoló épülete. Az élet-
mű gyűjteményes kiadása csak a közeljövőben indul meg, a végleges 
áttekintés, értékelés a következő esztendők feladata, ezért ezúttal csak 
három fontosnak vélt kérdést ragadok ki a nagyobb egészből. 

Az első probléma : milyen központi felismerés indította el őt tudósi 
pályáján, avatta kezdetben erősen történelmi szemléletű kritikussá, 
utóbb kizárólag irodalomtörténetíróvá? A válasz egyszerű: Komlós 
Aladár 1 9 1 5 - 2 5 között fiatalos fogékonysággal, de már kifejlett in-
tellektussal, műveltséggel élt át egy jelentős magyar irodalomtörténeti 
korszakváltást. Azt jelentette a változás, hogy véget ért a Nyugat első 
szakasza. A magyar líra, amely Adytól az izmusokig - idézzük itt magát 
Komlóst 1937-ből - „szubjektív volt, individualista és ezoterikus" új 
arcot öltött, „tárgyias, kollektivisztikus és népszerű lett". (Magyar 
irodalom a háború után. In: írók és elvek. 1937. 143.) 

Ez a megfogalmazás szenvtelen, nyugodt, nyoma sincs benne a 
háború előtti költészet visszahívásának, noha kevesen voltak annyira 
tisztában a megelőző nemzedék jelentőségével, mint a szerző. Szabó 
Lőrinc meg József Attila költészete számára „kemény világosság"-ot 


