
T A N U L M Á N Y O K 

ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD 
A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 

1924. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉN 

Tisztelt Közgyűlés! 
Irodalmi társaságban az elnöki megnyitóban is irodalmi 

dolgokról szokás és illő szólani; én sem akarok ettől eltérni, d;; 
a mai időben nehéz minden reflexió nélkül teljesen elvonatkozni 
nemzetünk jelen állapotától. 

Közéletünk, a sokféleképen és szerfölött meggyötört magyar-
ságnak úgyszólván egész élete a világháború utáni hatodik évben 
is még mindig szomorú képet tár föl előttünk. Nem szólva az 
anyagiak terén reánk nehezedő s egyre súlyosbodó viszonyokról, 
szellemi életünk is bizonyára kevés vigasztaló lá tványt nyújt . 
S mégsem szeretem hallani, ha valaki a magyar szellemi élet 
válságát emlegeti, még kevésbbé, ha azt kell látni, hogy nem 
pusztán múlékony érzelmi hangoltság fakasztja az ilyen nyilat-
kozatot, hanem kislelkű elcsüggedés, amely másokat is meg akar 
győzni a maga igazáról. 

A válság ifogalma igen baljóslatú s a végleges elbukást, a 
megsemmisülést, a. lialált is magában rejt i ; m á r pedig ettől 
távol állunk s ra j ta is leszünk, hogy ne következzék be. E végbői 
mindenekelőtt rendületlenül hinnünk kell jövőnkben. Hit nélkül 
nincs igazi erő; erő nélkül nincs kitartó cselekvő munka, ez 
utóbbi nélkül pedig nincs sikeres alkotás. A válságos állapot 
balra fordulásáiíak ijesztő réme ellenében méltán lehet hivat-
kozni ezeréves történetünkre, melynek bizonysága szerint a 
magyarság életereje nem egyszer megroppant ugyan a nagy 
megpróbáltatások súlya alatt, de megint csak nekiduzzadva és 
hű fiaitól megedzve, nemzetünket nemcsak anyagi tekintetben, 
hanem szellemileg is a korábbi lehanyatláshoz képest szinte 
nem remélt módon ú j r a föllendítette. 

Mai, kétségtelenül rendkívül súlyos helyzetünkben nemzeti 
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létünk biztosításának s egyszersmind régi országhatáraink 
visszaszerzésének egyedüli módját legtöbben kulturális felsőbb-
ségülik megőrzésében és további kifejtésében lát ják. De ennek 
a jelszószerűen hangoztatott műveltségi felsőbbségnek értel-
mezésében gyakran egyoldalú fölfogásmóddal találkozunk. Ha 
valaki kultúrának csupán az értelmi tudáson alapuló művelődést 
t a r t j a , akkor ez csak félszeg kul túrát jelent. Az igazi kultúrának 
az intellektuális jellegű tényezőkön kívül lényeges elemét teszik 
az ember érzelmi világából fakadó művészi szépnek alkotásai, 
valamint az emberi tevékenység egész körére normaszerűen 
kiterjedő erkölcsi jóságtól feltételezett s ennek i rányában léte-
sített erkölcsi javak és intézmények is. Röviden szólva: a kultúra 
az emberiségnek az abszolút értékekhez, az igaz-, szép és jóhoz 
való viszonya, mely alkotásokban és intézményekben fejeződik ki. 

Nemzetünk méltán dicsekedhetik azzal, hogy a századok 
folyamában sokszor nyomasztó államéleti viszonyok ellenére a 
kul túrának magas fokára jutott el, s nem a magunk becslése, 
hanem idegen megfigyelők észleletei szerint is messze felülmúlja 
e tekintetben az úgynevezett utódállamokat. Valóban a magyar-
ság kis nemzet létére temérdek nagy embert termelt. Vannak 
világhírű, sőt világszerte ünnepelt költőink; elsőrendű tudó-
saink; nevezetes publicisztikai iróink; voltak és vannak nagy-
nevű ál lamférf iáink; másfelől bővelkedünk jótékonysági ёъ 
humanitár ius intézményekben. S mégis mi az oka annak, hogy 
a magyar szellemi élet nemcsak napjainkban, de már jóideje 
tagadhatat lanul beteges tüneteket muta t föl? 

Ne a háború elvesztésére s országunk e miatt bekövetkezett 
megcsonkítására és anyagi kiifosztottságunkra gondoljunk. A 
háborúnak s a nyomában támadt közgazdasági leromlásunknak 
bizonyára nagy kihatása van szellemi életünkre is, mert meg-
bénítja a szellemi munkának azon ágait, amelyeknek művelésé-
hez csak drága pénzen beszerezhető s kezelésükben nagy bér-
d í jaka t felemésztő technikai eszközök szükségesek; másfelől 
pénzünk értékének lezuhanása megakasztja mind a nemzeti köz-
gyűjtemények fokozatos gyarapítását , mind pedig közoktatás-
ügyi intézményeinknek a korral haladó fölszerelését és szorosabb 
értelemben vett tanügyi fejlesztését, nem is szólva a szellemi 
munkásoknak egyéb, sokféle gyakorlat i nehézségeiről. 

Már a háború kitörése előtt is jelentkezett, de az utána 
bekövetkezett államéleti gyászos emlékű események nyomában 
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feltűnőbben megnyilvánuló szelleméleti beteges tünetek okát 
nem nehéz megtalálni. A diagnózist nem én állapítom meg. 
Megállapították közéletünk vezérférfiai s ösztönszerűen rá-
eszmélt az egész nemzet. Szellemi életünk elhanyatlásának és 
betegségének okát e szerint abban találhatjuk, hogy míg egy-
részt kul túránk egyre inkább elkezdett szakadozni természetes 
gyökerétől, a nemzeti eszmétől és érzéstől, másrészt hova tovább 
veszendőbe engedte a valódi kul túrának egy másik lényeges 
elemét: az erkölcsiséget, nemcsak az egyéni életnek, hanem az 
egész közéletnek, sőt országok létének ezt a szilárd alapját . 

Ugyanezt a jelenséget tünteti fel újabbkori irodalmunk is, 
mert hiszen az irodalom mindig hű tükre szokott lenni az egyes 
korok szellemi életének. Nem kell bizonyítgatnom, hogy újabb 
irodalmunk szintén fokozatosan, egyre nagyobb mértékben 
eltávolodott a valódi művelődés két vezérfényétől: a nemzeti 
szellemtől és az erkölcsi eszménytől. Szellemi életünk beteg-S> 
ségének nincs más orvossága, mint a visszatérés e két erőforrás-
hoz. A fölépülésnek, nemzetünk talpraáll í tásának munkája első-
sorban erkölcsi probléma és a tiszta, lelkes hazafiság problémája. 

A nemzeti szellem és az erkölcsi eszmény erőforrásaihoz 
kell fordulni az irodalom körében is. S napjainkban, midőn 
nemcsak dekadens, hanem egyenesen romboló irányzatú, destruk-
t iv irodalom is keletkezett, amely ki akar ta ölni az eszmények-
ben való hitet, nem csupán a költőknek kell hathatósabban 
ápolniok a kiemelten megnevezett két ideált, hanem fontos fel-
adat várakozik ez i rányban egyszersmind az irodalomtörténet 
munkásaira s különösen az irodalmi tanulmányok íróira és az 
irodalmi kritikái-a. 

E feladat vázolásában legyen szabad ez alkalommal a nem-
zeti eszmétől elvonatkoznom, nem azért, mintha talán a kultúrá-
nak ezt a tényezőjét kevésbbé méltányolnám^ hanem mivel 
állami belső életünkben, mint másutt is, a nemzeti irányzat újab-
ban megerősödött, s az irodalom körében sem észlelhetni e 
tekintetben oly nagyfokú elhajlást és olyan nyílt tagadást, mint 
etikai vonatkozásban. 

Szinte hallom némelyek részéről az ellenvetést, hogy az 
irodalom búvára nem válhatik az etika kedvéért irodalmi csősszé, 
aki az irodalom berkeiben tilalom-táblákra hivatkozva, szabad 
já rásukban akadályozza vagy éppen megfenyíthesse az irodalom 
mívelőit. Az irodalom önoélúlag sajátos területe az írókra nézve 
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korlátlan, s ezen a területen'minden író, akár költő, akár elmélet-
író, teljesen független. Épp azért nem engedhetni meg, hogy az 
irodalmat a maga sajátos céljaitól elütő idegen érdekek és más-
i rányú feladatok szolgálójává tegyük. Ez a követelmény nagyon 
helyes. Az irodalom és ennek története csakugyan ne akar jon 
lenni se a f a j és nemzeti lélek magyarázója (ancilla ethnologies), 
még kevésbbé egyenesen az erkölcs hirdetője és őre (ancilla 
moralitatis), vagy akár a társadalomtudomány, lélektan s egyéb 
tudományszakok beszegődött szolgálója. 

Jól megfontolva azonban különbséget tehetünk cél és cél 
között. Az irodalomnak, természetesen nem az elméleti és gya-
korlati irodalomnak, hanem a legszorosabb értelemben vett 
nemzeti vagyis a költői irodalomnak sajátos és közvetlen célja 
(finis proximus et Primarius — mint a a filozófiában szokás 
nevezni) csakis a gyönyörködtetés s az ettől felkeltett hatás, 
a műélvezet. Ez i rán t nem lehet kétség. Ámde a költészet, a szép-
irodalom, végső elemzésben mégsem szakítható ki teljesen az 
egyetemes emberi élet talajából, szellemi tevékenységünk har-
monikus egészéből, lelki életünk egységéből. A költészet öncélú -
tógát nem tekinthetni abszolút érvényű axiómának. A költészet-
nek közvetlen eélja, a gyönyörködtetés, nem zár ja ki a szépiro-
dalomnak egy távolabbi célját (egy: finis remotus-t) s er re 
irányuló felsőbb rendeltetését, ami nem más, mint az embernek 
erkölcsi megnemesítése. Minden idők legnagyobb gondolkodói-
nak nyilatkozatait bőségesen lehetne idézni ennek a tételnek 
igazsága mellett. Valóban, ha a költészetnek, amely éppen a leg-
magasabbrendű műalkotásokban az ember erkölcsi világát 
rajzolja, semmi kapcsolata nem lenne életünknek, emberi fel-
adatainknak többi nagy értékeivel, az erkölccsel, igazsággal s a 
világnézetünk harmonikus voltát kialakító egyéb szellemi ténye-
zőkkel, akkor a költészetnek jelentősége és felsőbbrendű értéke 
nem volna. Ha az emberi élet két legfőbb elvéül csak az életöröm 
fokozását s a fájdalom csökkentését tekintenők s a költészeti 
műélvezet lényegéül is ezt a két epikureusi elvet tartanok, akkor 
ez a szépirodalomnak igen nagy lealacsonyítása lenne. . 

Azt a sokat emlegetett költészeti öncélúságot tehát nem kell 
ferdén magyarázni . A szépirodalomnak autonómiája jogos köve-
telmény, de helyesen felfogva teljesen összhangzatban lehet és 
kell is lennie az emberi lét egyéb föltételeivel, nevezetesen rendel-
tetésünk erkölcsi mivoltával. A szép bizonyára más, mint a jó; 
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mindegyiknek külön területe van, de ezen területek összefüggök 
s egy magasabbrendű egységben, lelki életünknek egyetemes 
elvű közösségében mind a kettő összetartozik. így van a költé-
szetben is. A költészetnek a szép a főtörvénye, de sajátos céljá-
nak, a gyönyörködtetésnek kockáztatása nélkül nem hazudhatja 
a rú ta t szépnek s nem sértheti meg az erkölcsi világrend alap-
törvényeit, sőt ellenkezőleg, ha a kettő, a szép és az erkölcsi jó 
társul egymással, akkor ez az összhangzatos együttlét csak 
fokozza a szépségnek értékét. 

Micsoda feladat há ru l már most, a mondottak alapján, szak-
tudományunknak, az irodalomtörténetnek munkásaira , nem-
különben az irodalmi tanulmányok íróira és az irodalmi 
kri t ikára. 

Az irodalomtörténet, mint neve is mutat ja , a történeti tudo-
mányok közé tartozik. Ámde tudjuk, hogy a történeti tudomá-
nyoknak is, ha a tudomány nevére méltók akarnak lenni, az idő-
beli jelenségeknek és a tárgyi adatoknak nem pusztán leírására 
kell szorítkozniok, hanem okfejtő megértetésükre is törekedniök 
kell, ami csaik szellemtudományi szempontokból történhetik. E 
szerint az irodalomtörténet körében sem helyezkedhetünk a pozi-
tivista világszemléletből eredő túlzó historizmus álláspontjára, 
mely egyoldalúan csak tények megállapítására s az irodalmi 
élet és ал irodalmi jelenségek fejlődésének összefoglaló s megint 
csak tényszerű ismertetésére szorítkozik, hanem ezen történeti 
fejlődés ismertetésének keretein belül az irodalomtörténetnek 
mint szellemi termékekről szóló tudománynak természetszerű 
velejárója az értékelés, már csak azon okból is, mer t a szorosan 
vett nemzeti irodalom tárgykörét alkotó költői művek nem csu-
pán expresszív jellegűek, nemcsak a f a j , korszellem és környezet 
kifejezői, hanem elsősorban művészeti alkotások s mint ilyeneket 
esztétikai megítélést kívánó művekül kell őket tekinteni. Nem 
elegendő tehát az irodalomtörténetben az életrajzi adatok, a 
költői művek alapjául szolgáló élményi mozzanatok, továbbá a 
környezeti és korhatások, az irodalmi hagyomány, a költői 
motívumok s egyéb formai és tar ta lmi írói hatások kimutatá-
sára törekedni, ami végső elemzésben mind csak relativizmusra 
vezet, hanem fősúlyt az abszolút becsű szépségeket tartalmazó 
műveknek s ezek alkotóinak, a remekíróknak, a nagy költői 
egyéniségek s ezek pszichéjének megértetésére kell helyez-
nünk. Evvel kapcsolatban az irodalmi művekben rejlő egyéb 
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szellemi értékeket is fel kell tüntetni , még pedig az objektiv 
idealizmus látószögéből, ahonnan tekintve mindaz, amit a költők 
megénekelnek: a haza, a nemzet, a társadalmi és családi élet — 
mind csak eszményi kapcsolatok a lapján állanak fenn. Épp 
azért, aki ezen eszményi kapcsolatokat lazítani igyekszik vagy 
akár csak a bennük rej lő legnagyobb emberi igazságokat tekin-
teten kívül hagyja, az — akár költő, akár elméletíró — helytelen 
úton j á r . 

Nem szeretném, ha félreértésre szolgáltatnék okot. Nem 
arról van itt szó, hogy szaktudományunkat, az irodalomtörté-
netet ne építsük fel önelvű alapon és autonom módon, hanem 
csak arról, hogy ne rekesszük ki a nemzeti és egyéni élet mély-
ségeit átfogó s egyetemesen ható szellemi erők és szellemi érté-
kek feltüntetését. Mer t aki csak a tényekhez tapadó módon apró 
részecskéket rakosgat össze felsőbbrendű szintetikus szempontok 
nélkül, az lehet szorgalmas, ügyes és tehetséges mesterember 
módjá ra igen kiváló kutató és érdemes eredményeket megálla-
pító szaktudós, de irodalomtudományi szempontból nem tekint-
hető mélyen járó és a mélységeket átfogó elmének. 

Az irodalomtörténet munkásainak tehát a tárgytörténeten 
kívül, mely az anyagra , — a m ű f a j - és stílustörténeten kívül, 
mely a- formára vonatkozik, a tar talomra, még pedig annak 
nemcsak általában eszmeáramlati és eszmetörténeti megnyil-
vánulásaira, hanem különösen egyéni világnézeti sajátosságaira 
is ki kell terjeszteni figyelmüket. Ezen utóbbi ta r ta lmi körben 
— ezt hangsúlyozva mondom — nem lehet érintetlenül hagyni 
a szépirodalmi műveknél sem az életfelfogás lazaságát, erkölcsi 
zavarosságát, még kevésbbé az erkölcsi felfogás nemességé és 
t isztasága elleni vétségeket. 

De hiszen ez a bíróságihoz hasonló ítélkező eljárásmód! — 
fogják némelyek ellenvetni. Hát igenis ítélkezés. Amily jogo-
sultnak kell elismernünk költői művek elemzésében az esztétikai 
ítélkező értékelést, épp oly joggal ítélkezhetni a morál szem-
pontjából legalább is azon esetben, ha valamely költői műben az 
erkölcsiség megsértését vagy az e t ika i eszmények lekicsinylését 
lá t juk. Az irodalomtörténet fő szempontja bizonyára nem a 
moralista kritikus egyoldalú felfogása, aki mindig, még az iro-
dalomban is az írók világnézetében megnyilatkozó erkölcsi esz-
mékre helyezi a fősúlyt, s az igazat és jót többre értékelvén a 
szépnél, mindig erkölcsi eszmei t a r ta lmat keres s ehhez képest 
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az író és mű etikai jelentőségét helyezi az irodalmi méltatás 
középpontjába, mintegy gyakorlati okulást és erkölcsi tanul-
ságot igyekezve kihámozni a költői művekből is. 

De amily egyoldalúnak jellegezhetjiik az ilyen eljárást, épp 
oly helytelennek ta r tha t juk azt az álláspontot, mely szerint az 
irodalmi elméletbe sem szabad belevinni semmiféle a priori 
eszményt, s amely az irodalmi méltatást teljesen szabadelvűnek 
és föltevés nélkülinek hirdeti, azt követelve, hogy az irodalmi 
művekben csakis történeti tényeket lássunk s fő dolognak csupán 
megértetésüket tartsuk. Ez az egyoldalú történeti módszer az 
irodalmi méltatást a politikai és művelt ségtör.té net keretébe 
akar ja beleilleszteni, s azt igyekszik kimutatni, hogy az irodalmi 
művek tulajdonképen nem egyebek, mint a különféle korok tár-
sadalmi és államéleti eszméinek és törekvéseinek kifejezői. Iro-
dalomtudományi szempontból ez az elmélet azért is helytelen, 
mert háttérbe szorítja az író egyéniségét. Még inkább így tesz 
az a természettudományi alapon nyugvó s mechanikai módszerű, 
ma már egyébként mind szűkebb körre terjedő felfogásmód, 
mely szerint az irodalmi művek a faj , kor és a környezet sziikség-
képeni, determinált eredményei. 

Ezek ellenében meg kell óvnunk az egyéniség érvényét. 
Mert hiszen ha kimerítettük is valamely irodalmi műnek lehe-
tőleg összes meghatározó tényezőit, még mindig marad valami, 
amit csakis az író sajátos egyéniségével le j thetünk meg, s éppen 
ebben rejlik magának a műnek eredetisége s legtöbbnyire kiváló-
sága is. Mi tehát az írók, a költők egyéniségét nem az említett 
determinált módon megszabottnak, hanem erkölcsi lényűnek 
tar t juk, s az irodalmi műveket is mint a szellemi világ jelen-
ségeit elsősorban az egyéniség sajátos voltával legszorosabb 
összefüggésben levő alkotásoknak tar t juk. A természeti és kör-
nyezeti tényezők hatását mind az íróra, mind munkásságára 
elismerjük, de szerintünk ezen ható erők csak másodlagos 
érvényűek s éppen nincsenek mindig és szükségképen döntő 
befolyással. 

Van azonban az egyéniség elvének még egy más folyomá-
nya is. Aki az egyéniséget erkölcsi lényűnek, következéskép 
mindennemű tevékenységéért felelősnek -fogja fel, az a költőkel 
sem mentheti fel ezen elv alól, ha műveikben összeütközésbe 
kerülnek a morál törvényeivel. Mert jogosan szokás hangoztatni: 
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amint nincs külön úri morál , épp úgy nincs külön művészi 
morál sem. 

Még egy fontos kérdést kell legalább csak futólag, de külön 
is érintenünk: a szépirodalomban a forma és tartalom viszo-
nyának kérdését, amely egyébként be-nnrejlik már az eddig 
mondottakban is. Ismeretes, hogy e kérdésben olykor a költök 
részéről is, de főleg elméletírók körében két ellentétes fölfogás-
mód nyilvánul meg: egyik a forma ellenében a ta r ta lmat t a r t j a 
fő dolognak a költői művekben is, a másik pedig a formát , a tág 
értelemben vett kifejezésmódot. Mind a kettő téves, mert szélső-
séges nézet. Ennek fejtegetésébe itt nem bocsátkozom. Csak azt 
akarom kiemelni, hogy helyes fölfogás szerint költői művekben 
a fonna és tartalom egyenrangú oly értelemben, hogy mind-
kettőnek összhangzatos egységben kell lennie. Annyi bizonyos, 
hogy a még oly fennkölten erkölcsös és igaz tartalom sem bizto-
sítja a költői mű szépségét művészi forma, megkapó kifejezés-
mód nélkül. Üjabban épp ezért sokan a fo rmát szokták a költői 
mű legértékesebb elemének, sőt lényegének tekinteni. E fölfogás 
egyoldalúsága azonban mind já r t szembeötlő, ha például — 
szándékosan említek idegen költőt — Verlaine költészetére gon-
dolunk. Számos versében a költői nyelvnek lehelletszerű finom-
sága van és csupa muzsika szól belőlük s mégsem élvezhetni 
verseit zavar ta lan gyönyörködéssel, sőt — mint a költő élet-
rajzában olvashatni — finomabblelkű olvasókban nagy föl-
háborodást keltettek a bennük megnyilatkozó erkölcsi léhaság 
s a gyakran nemtelen érzéstartalmuk miatt . Ez a példaként 
említett egyetlen, de azt hiszem, elég csattanós bizonyság megint 
csak arra u ta l bennünket, hogy az irodalmi értékelésben az 
erkölcsi szempont nem mellőzhető. 

Ugyanez állapítható meg az irodalmi tanulmányokra és az 
irodalmi kr i t ikára nézve. Mindkettő az irodalomtörténet leg-
fontosabb előmunkálatai közé tartozik. A kettő közül, bár 
lényegbe vágó különbség nincs köztük, mégis az irodalmi tanul-
mány áll közelebb az irodalomtörténethez. Míg ugyanis a kriti-
kának, a műbírála tnak tá rgya csak egyes irodalmi mű szokott 
lenni, még pedig nem közismeretű, hanem újabban megjelent 
mű, az irodalmi tanulmány — melyet idegen szóval essay-пек 
nevezünk, bár e névnek eredeti szerény jelentését (a ,,kísérlet"-et) 
messze meghaladja —, legtöbbnyire elmúlt korok irodalmi alko-
tásaival foglalkozik, vagy ha élő íróról szól, akkor is rendszerint 



11 TANULMÁNYOK. 

az illető írónak összes termékeit, valamely költőnek egész mun-
kásságát, költői pá lyá já t vagy mint még máskép mondani 
szokás: életművét (oeuvre) ismerteti. 

Mindkét írásműnek, az irodalmi tanulmánynak és a kriti-
kának fő feladata a rendszerint egybefoglaló ítélet a lakjában is 
kifejezett értékelés, amely viszont a költői műveknek elsősorban 
esztétikai elemzésén alapul. De az esztétikai értékelés nem 
kirekesztőn fő tényezője egyiknek sem: mert a puszta esztétikai 
értékelés elvégre nem meríti ki a költői műnek teljes jellemét, 
annál kevésbbé magának a költőnek egész lelki világát. Ugyan-
azon elvi alapon, melyről irodalomtörténeti vonatkozásban már 
szólottunk, mind az essay-író, mind pedig az irodalmi kritika 
teljes joggal alkalmazhatja az etikai ítélkezést is abban az eset-
ben, ha erkölcsileg léha szellemű művekről van szó. A nagy 
Széchenyi István gróf tömött, velős szavai szerint a kri t ikának 
kötelessége: „a rossznak magvát hintő könyveket s veszedelmes 
következéseiket, ha máskép nem lehet: tűzzel, tűrhetlen gúny-
fullánkkal rontani s megsemmisíteni". Egyik tudós tagtársunk, 
kinek az irodalmi kritikáról ír t művéből idézem a nagy állam-
férfiú szavait, a kri t ikát illetőleg maga is a r ra az álláspontra 
helyezkedik, hogy mivel a művészet templomában csak tiszta 
lélekkel lehet áldozni, a léha irodalmi jelenség nem érdemel 
kíméletet és az irodalom kufáraival szemben, akik selejtes árú-
cikkeiket többnyire az érzékiség mételyező burkába csomagolva, 
a közönség nyakába aka r j ák varrni, még a metsző gúny is neme-
sebb fegyver, mintsem alkalmazni ne lehetne. 

Ügy vélem, sok mulasztás terheli e tekintetben újabbkor! 
kri t ikánkat. Tisztelet a kivételeknek! A mult évszázad utolsó 
tizedeiben nálunk is divatba jött a „fin de siècle"-nek nevezett 
korszellem kritikai irányzata. Ez a korszellem nem tisztelte az 
ideálokat; nem volt előtte úgyszólván semmi szent dolog; min-
dennel csak gúnyolódott; anyagelvű világnézete, vagy ha nem 
mindig is ez, legalább is szkepticizmusa megrendítette a hitet 
az abszolút értékekben és egyetemes érvényű igazságokban. Ezek 
helyett a szellemi világ jelenségeinek megítélésében relativizmus 
és szubjektivizmus kapott lábra. 

A szépirodalom Európa-szerte maga is elkorcsosult, s a 
kritika ahelyett, hogy szilárd elvű műbölcselet alapján az idealiz-
must istápolta volna, maga is elvtelen lett; a szépirodalomban 
fő szempontul csupán az érdekességet tekintette s a költői művek 
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tárgyi alapú méltatása helyett csak alanyi hatásuknak, általá-
ban az egyéni benyomásoknak szellemeskedő előadására töre-
kedett. Így jött létre az úgynevezett impresszionista műbírálat, 
mely nálunk is elterjedt s mely az esztétikai normativ ítélkezé* 
helyébe a költői művek bírálatának fölfogását oda módosította, 
hogy ez a száraznak tartott mesterség maga is mintegy művé-
szivé váljék: érzelmi, lirizáló, írói artisztikumokban úszó kriti-
kává, melyben a tárgyilagos reflexiók helyét sziporkázó ötletek, 
nem ritkán paradox szólamok, szuperlativuszokban puffanó 
mondások foglalják el, amelyek csillogó nyelven előadva teljesen 
beleömlenek az érzelmi áradatba. A művészi forma, magában 
véve, a kritika körében nemcsak nem ítélhető el, sőt inkább 
fokozza a kritika hatását. A ba j csak az, ha ez a formai művészet 
az irodalmi krit ika valódi feladatának, az esztétikai elemzésnek 
és a tárgyi ítélkezésnek rovására túltengővé fa ju l . 

De ennél is nagyobb baj, s már egyenesen fájlalható jelen-
ség, mikor azt lá t juk, hogy a kritika teljesen kirúgja láb alól 
az esztétikát, még inkább az etikát, s teljesen a közönség napi 
ízléséhez alkalmazkodik avagy hírlapi reportage-szerű szín-
vonalra süllyed, sőt ami már teljes elfajulást jelent, ha komoly-
talan reklám-cikké aljasul. 

Fájdalom, nálunk még magát komoly i rányúnak valló 
folyóiratban is fölburjánzott az i lyfa j ta érdekszövetkezeti kritika. 
Viszont a tudományos elméletek elvszerű ál láspontján megírt 
kritikák egyre gyérebbek lettek s a közelmúltban az irodalmi 
nagy zsibvásáron hangos torokkal zajongó és szinte megfélem-
lítően csúfondáros leszólással működő kritikaszterek hadával 
szemben a régi hagyományokat tisztelő, konzervatív, de azért 
éppen nem maradi irányzatú krit ika egyre halkabbszavú, mind-
inkább bátortalanabbá lett. 

Aránylag még nem sok évre visszatekintő Társaságunk a 
helyes irányú irodalmi elmélet tekintetében mindig jó példával 
j á r elől, mert a folyóii-atunkban megjelent irodalmi tanulmá-
nyok kezdettől fogva hűen ápolták nemzeti irodalmunk nagy 
eszményeit, s ugyancsak folyóiratunknak számos kisebb cikke, 
főleg pedig az 1919. év elején megindított külön kritikai rovata 
tárgyilagosan ismertette újabb szépirodalmunk termékeit, s ha 
kellett, kíméletlenül nyesegette az ú j magyar költészet fattyú-
liajtásait. 

óhajtandó, ami felől egyébként nem lehet kétség, hogy Tár-
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saságunk és kiadványa a jövőben is ez i rányban fog működni. 
Míg egyrészt régebbi korszakok ismertetésében nem fogja 
elmulasztani — az irodalomtörténet és irodalmi tanulmányok 
egyéb szempontjain kívül — az irodalmi nagyjaink kiváló 
alkotásaiban megnyilvánuló erkölcsi hatóerők feltüntetését, 
amelyeket mint állandó értékeket főleg napjainkban az állam-
életi és társadalmi fölforgató irányzatokkal szemben lehet nemes 
védelmi fegyverül fölhasználni, addig másfelől ú jabb szépiro-
dalmunk kri t ikai ismertetésében tárgyilagosan, de egyszersmind 
bátor hangon, s ha szükséges, a keményebb megrovástól sem 
riadva vissza, őrizni fogja irodalmunk nemes hagyományait . 

Ebben a biztos hitben a Magyar Irodalomtörténeti Társa-
tág ezévi rendes közgyűlését ezennel megnyitom. 

Zoltvány Irén. 


