
LUKÁCS GYÖRGY: 

ELNÖKI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD 

Tisztelt Közgyűlés! 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság újjáalakulása 

nem egyszerű irányváltozást jelent. A társaság munká-
jának csak akkor van létjogosultsága, ha középpontjába 
a magyar irodalomtörténet teljes és gyökeres revízióját 
helyezzük. Ez a kérdésfeltevés kiemeli a társaság tevé-
kenységét a szűk értelemben vett irodalomtörténeti szak-
szerűségből. Mindenki, aki komoly híve a magyar társa-
dalom demokratikus megújhodásának, élénken érzi ennek 
az általános revíziónak szükségességét. Mindenki tudja, 
hogy ez a revízió politikai, társadalmi, irodalmi és peda-
gógiai szempontból egyaránt nélkülözhetetlen a tovább-
fejlődés számára; hogy már eddig is messze elmaradtunk 
a demokrácia fejlődésének valóságos szükségleteivel 
szemben. 

Másrészt a reakció összes hívei, akik most mind-
inkább leszorulva a politikai és társadalmi élet nyilvá-
nosságának porondjáról, az ideológia terén kísérlik meg 
a demokrácia ellenségeinek összefogását, nyil tan vagy 
leplezetten tiltakoznak az ilyen törekvések ellen. Azt ve-
tik szemünkre, hogy jogosulatlanul politizáljuk a magyar 
irodalmat és irodalomtörténetet, hogy ezzel háttérbe szo-
rít juk, vagy egyenesen meghamisítjuk annak esztétikai 
szemléletét. Ez az ellentállás, ha nagyon elterjedt is, még 
nem kristályosodott ki határozott ideológiává, amellyel 
elvi síkon lehetne polemizálni. Egyrészt a „hagyomá-
nyok" tiszteletbentartását kívánja (ezekről a hagyomá-
nyokról a későbbiekben részletesen lesz szó), másrészt el-
mosni igyekszik a magyar irodalomnak azt az alapvető 
tényét, amely annak egyik legfőbb értéke, hogy t. i. a 
legjobb és legnagyobb magyar irodalom mindig politikai 
irodalom volt. I t t vannak a magyar irodalomtörténet 
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« legjobb hagyományai. Elég, ha Petőfire és Aranyra, 
Adyra és Móricz Zsigmondra, József Attilára gondolunk. 
Ezt a hagyományt az ellenforradalmi korszak nemcsak 
„tudományos" eszközökkel hamisította meg, hanem nagy 
költőink eltorzított kiadásaival is. (Nemrég kellett egy 
ilyen, most terjeszteni akart Petőfi-kiadást elkobozni.) 
Az irodalomtörténet revíziójának tehát első feladata lesz 
ezeket az eltorzításokat helyreigazítani, eltüntetni. 

De feladatunk messze túlmegy a bűnök és hibák 
ilyen jóvátételén. Az irodalomtörténet egész menetének 
korszerű és tudományos kritikai átfogásáról van szó. I t t 
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az 
irodalomtörténet revíziójának kérdését nem mi vetjük 
fel először, hogy a revízió problémájának előtérbe tolása 
magában véve távolról sem a mai napnak különleges 
ismertetőjele. Ellenkezőleg. Aki csak egy kissé ismeri a 
magyar irodalomtörténetet, annak tudnia kell, hogy a ma-
gyar társadalom fejlődésének minden kisebb-nagyobb for-
dulata felvetette az addigi irodalmi fejlődés revíziójának 
problémáját. Ez történt már Bajza és Toldv fellépésének 
idején; Gyulai Pál kritikai jelentősége éppen abban áll, 

\ hogy a 48-as forradalom bukása és főleg a 67-es kiegye-
zés után egy ilyen gyökeres újjáértékelést haj tot t végre; 
ilyen revíziót jelentett az első világháború előtti időben 
a Nyugat, a két világháború közötti korszakban a népi 
irodalom fellépése, stb. A magyar irodalomtörténet tör-
ténetének legfelületesebb, madártávlatból való áttekin-
tése is azt mutat ja tehát, hogy ez a fejlődés a többé-
kevésbbé gyökeres revíziók láncolatából áll. Minden ilyen 
revízió nemcsak értékromboló, negatíve bíráló jellegű volt, 
henem egyúttal felfedezéseket is jelentett, új, addig nein 
ismert vagy félreismert értékek bekapcsolását a magyar 
irodalomtörténet lényeges menetébe. Elég, ha arra uta-
lunk, hogyan kerültek jobban az előtérbe Yajda és Tol-
nai a két világháború között; az utolsó évek Mikszáth-
vitái szintén mutatják, hogyan jön létre spontánul az 
ilyen újjáértékelés szüksége. 

Ez nem véletlen, hanem minden történelmi meg-
ismerés lényegéből fakad: a mult nem valami statikus, 
lezárt, mozdulatlan „dolog", hanem objektív folyamat, 
mely a jelenbe és azon keresztül a jövőbe vezet. A jelen 
minden megrendülése, a jövő perspektíváinak ú j (helyes 
vagy helytelen) feltárulása mindig megvilágít olyan 
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múltbeli áramlatokat, melyeknek igazi jelentőségét a kor-
társak — nem ismerve a. társadalmi-történelmi fejlődés 
út já t — nem voltak képesek felismerni s ennek meg-
felelően igazságosan értékelni. 

Mindezek a szempontok felmerültek a régebbi reví-
zióknál is, azonban ezeknél még csak spontánul; ezért 
gyakran önkényesen, szinte mindig rendszertelenül, szem-
ponttalanul. (Gondoljunk a Nyugat, a népi irodalom kri-
tikai tevékenységére.) Ez a spontaneitás onnan ered, hogy 
az elmúlt magyar történelem folyamán az írók és a kri-
tikusok túlnyomó része a legjobb esetben is csak ösztö-
nösen sejti a jelenbeli átalakulás igazi társadalmi jelen-
tőségét, s ezért csak ösztönösen viszonyul a múlthoz is, 
ha j t j a végre a múlt átértékelését. Ez az ösztönösség esz-
tétikailag a tiszta, tartalmiság vagy az elvont formai-
ság hamis dilemmájában szokott esztétikai kifejezést 
nyerni. 

Ha a magyar irodalomtörténet múltbeli revízióiról 
beszélünk, különös hangsúllyal kell kiemelnünk a reakciós 
revíziók fontosságát, hosszú évtizedekre való kihatásukat. 
Ezek közül a legfontosabb: a 67-es kiegyezést követő ma-
gyar akademizmus és az ellenforradalmi korszak „szellem-
tudománya". Ez utóbbinak kíméletlen bírálata kell, hogy 
társulatunk működésének homlokterében álljon. Itt, egész 
röviden csak néhány szempontra hívhatom fel a figyel-
met. Mindenekelőtt meg kell vizsgálni azt a társadalmi-
történelmi koncepciót, mely az egész irodalmi értékelés 
tudatos-ön tudatlan alapja volt a magyar „szellemtudo-
mányában. A legmélyebbre ható befolyása Szekfű Gyula 
történelemfelfogásának volt. E felfogásból csak két ve-
zérmotívumot emelünk ki, melyek természetesen egymás-
sal a legszorosabb kapcsolatban állanak. Az egyik Ma-
gyarországnak „sorsszerű" kapcsolata a Habsburg-
monarchiához. (A „szellemtudomány" itt csak felmelegí-
tette és aktualizálta Kemény Zsigmond 48 bukása után 
írt ellenforradalmi pamfletjeit.) Ez azután meghatározza 
az összes magyar szabadságmozgalmak negatív, konzerva-
tív vagy egyenesen ellenforradalmi értékelését. A má-
sik vezető szempont a magyar nemzet sorsának szükség-
szerű összekapcsolása a nagybirtokos-kapitalista-dzsentri-
Magyarországéval. Ennek a társadalomnak hanyatlását 
a „szellemtudomány", mint nemzeti hanyatlást állítja be. 
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Világos ennek a történelemkonstrukciónak szoros 
összefüggése az ellenforradalmi korszak politikájának 
ama fővonalával, mely végül is a nőmet szövetség vég-
zetes útvesztőjébe vitte a magyar nemzetet. (Ez az ösz-
szefiiggés az ideológia terén akkor is fennáll, s akkor is 
éles bírálatra kényszerít minket, ha a „szellemtudomány" 
egyes kiváló képviselői, mint például maga Szekfü Gyula 
is, visszariadtak e vonal végső politikai következményé-
től, a Hitlerrel való szövetségtől.) Mert az ilyen politi-
kai előfordulások vagy fenntartások sohasem jártak a 
„szellemtudományi" módszer revíziójával. Ez a módszer 
pedig nemcsak német import volt, hanem éppen a reak-
ciós német imperializmus vezető áltudományos módszere, 
olyan módszer, amely lényegében reakciós hamisításokra 
kcnyszerítette a vele dolgozókat. 

A „szellemtudományi" módszer az imperialista német 
reakció talaján nőtt, abból a szükségletből, hogy a né-
met imperializmus haladás-ellenes, népellenes céljait át-
fogó ismeretelméleti és történetfilozófiai szintézisekkel 
igazolja. Az imperialista korszak részére nem volt már 
elegendő a pozitivizmus „tényekkel" operáló haladás- és 
forradalom-ellenes magatartása, pozitív reakciós ideálo-
kat kellett kiagyalni és hirdetni. Az imperialista korszak 
eme reakciós szükségleteit szolgálta ki a „szellemtudo-
mányok" módszere. 

I t t osak a legfontosabb módszertani kérdést érinthet-
jük röviden. Ez a szellemi életben megnyilvánuló egyes 
áramlatoknak, irányoknak fetisizálása. A barokk például 
Szekfűnél nem stiláris produktuma a társadalom vala-
mely gazdaságilag és történelmileg meghatározott szer-
kezetének, hanem valamilyen fetisizált „szellemi" hata-
lom, amely e kor minden emberének gondolkodás-, cselek-
vés- és érzésformáit fatális szükségszerűen meghatározza. 
Ha tehát a magyar földesúr és paraszt viszonyáról van szó 
ebben a korszakban, úgy nem a politikai elnyomás és gaz-
dasági kizsákmányolás a döntő motívum, hanem a 
„barokk lelkiség". E fetisizáció nem változtat semmit, 
ha egyes történészek vagy irodalomtörténészek nem kor-
szakokat, hanem „típusokat", „alkatokat" duzzasztanak 
fel örökérvényű „szellemi" hatalmakká. (Lásd Prohászka 
Lajos A vándor és a bujdosó című könyvét, ahol ez az 
alkat fetisizáció oda fut ki, hogv a német és a magyar 
nemzet sorsközösségét demonstrálja. Ez a módszer azután 
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oda vezet, hogy a mai magyar irodalomtörténet tele van 
álperiódusokkal (Szerb Antal: preromantika; Zolnai: 
Biedermeier). 

Ez az egész irány döntő módon veszélyes irodalom-
történetünk fejlődésére. Már a német szellemtudomány 
Dilthey-jel és Simmel-Iel kezdve azon dolgozott, hogy 
bizonyos társadalmi vonatkozásokat a fent vázolt feti-
sizáció segítségével valójukból kiforgatva, beleépítsen a 
történelemtudományba. Ennek hatása nálunk nagyon 
mélyen érezhető, mert ezek az áltársadalmi szempontok 
behatolnak még a haladó irodalomszemléletbe is, még a 
magukat marxistáknak hívő kutatók szemléletébe is; 
persze itt vadházasságot kötnek az ugyancsak fetisizáló 
vulgcr-szociológiával. 

Ezt a veszélyt irodalomtörténetünkben fokozza a 
„szellemtudomány" segítségével propagált álkorszerűség, 
álmodemség. Az ellenforradalmi korszak irodalomszem-
léletében fontos ú j mozzanat a dekadencia dicsőítése. 
Ügy lesz beállítva a kérdés, hogy az igazi művészi hala-
dás (a haladás itt a nyugati dekadenciát jelenti) és a 
politikai, társadalmi reakció, dzsentri-Magyarország 
fennmaradása szükségszerű kapcsolatban állnak egy-
mással. Ez a korszak ellenzéki irodídomszemléletében 
még világosabban jön napfényre, mint a. hivatalos irány-
zatokban. Ebben az eltévelyedésben urbánusok és népie-
sek egyaránt résztvesznek; Szerb Antal és Németh 
László irodalomértékelései igen gyakran közel állnak egy-
máshoz. 

Ha most már a kritika kérdését felvetjük, világos, 
hogy az az igazi társadalmi alap, az igazi társadalmi fej-
lődés feltárása nélkül lehetetlen. A ma szükségessé vált 
revízió tehát a tudatos és tudatosan haladó társadalmi 
átalakulás szükségszerű következménye. Innen ered a 
revíziónál követendő általános módszer világossága, le-
hetne mondani magátólértetődése. Innen ered azonban 
egyúttal e módszer keresztülvitelének nagy gyakorlati 
nehézsége. 

Térjünk vissza előbbi fejtegetésünkhöz, ahol a mult 
és jelen viszonyára mutattunk rá. Ez a szempont sze-
repelt a letűnt korszakok revíziós mozgalmaiban is. Azon-
ban a régebbi irányokkal szemben már bevezetőben is 
le kell szögezni, hogy a mult megismerésének módszer-
tani összefüggése a jelennel, egyáltalában nem jelent ön-
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kényes szubjektivizmust, bár a polgári múltban ez min-
dig így volt. Legláthatóbb az ilyen szubjektivizmus a 
Nyugat-korszak kritikájában; Ignotus és Hatvany Lajos 
tudatos módszert csináltak ebből az önkényes, állítólag 
szuverén szubjektivizmusból. Az akkori történelemelmé-
let is ezt a szubjektivizmust igyekezett ismeretei mé'leti-
leg alátámasztani, hol némileg leplezve (Riekert), hol 
egész nyíltan (Croce); még inkább ezen az úton járt az 
akkor divatos nyugati kritika és esszéizmus. 

Mi az igazság? Marx igen világosan megfogalmazta 
ezt az összefüggést: „Az ember anatómiája a majom 
anatómiájának kulcsa. A magasabbra való utalás az ala-
csonyabbrendű állatfajokban csak akkor válik érthetővé, 
ha a magasabb már ismert. A polgári ökonómia adja meg 
a kulcsot az antik, stb. számára . . . így a polgári öko-
nómia csak akkor jutott el a feudális, antik, keleti társa-
dalom megértéséhez, amikor a polgári társadalom ön-
kritikája megkezdődött." 

Marx ezt az összefüggést a tudománytörténetet ille-
tőleg a kiváló német gazdaságtörténész Maurer példá-
ján világítja meg: „Az első reakció a francia forradalom-
mal és a vefy) összefüggő felvilágosodással szemben ter-
mészetesen, mint minden akkori irány, mindent közép-
koriasan, romantikusan látott, még olyan emberek, mint 
Grimm, sem voltak szabadok ettől. A második reakció 
— és ez összefügg a szocialista iránnyal, noha ezeknek 
a tudósoknak fogalmuk sincs róla, hogy vele függnek 
össze — abban áll, hogy a középkoron túl a népek ős-
történetére bukkan. I t t aztán meg vannak lepve, hogy a 
legrégibben a legújabbra bukkannak . . . " Ez vonatkozik 
Bachofenra és Morganra is. 

Ezt a módszertani helyzetet kitűnően világítja meg 
Sztálin, amikor az ú j és a régi harcában látja a tör-
ténelem lényegét,, amikor a még csak keletkezőben lévő 
úja t fontosabbnak tekinti a még uralmon lévő réginél. 
Ezzel a. történetírás revíziójának módszerei — általáno-
san — pontosan körül vannak írva. 

2. 
Ha tehát a magyar irodalomtörténetet tudatos és 

komoly revíziónak akarjuk alávetni, akkor alapvető 
szempontunk csak ez lehet: irodalmunk reflexe a. magyar 
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nép harcának szabadságáért, függetlenségéért, boldog-
ságáért. Ezzol a módszer alapvető elvei tis zt ázot tabbak. 
mint valaha voltak — a konkrét feladatok azonban ne-
hezebbek és bonyolultabbak, mint valaha voltak. 

Mert a revízió kérdései — végső fokon — megoldha-
tatlan ok az egész magyar történet revíziója nélkül; e re-
víziót a legszélesebb értelemben véve, tehát a társadalom-
és gazdaságtörténet újjáértékelését, ú j felkutatását is 
beleértve. Ha a kérdést így tesszük fel, abban semmi-
féle lemondás, semmiféle olyan ^passzív várakozás nem 
foglaltatik, mintha az irodalomtörténettel foglalkozók-
nak most. már ölbetett kézzel kellene várakozniok, míg 
a hisztorikusok a magyar történet revízióját végrehajtot-
ták. Éppen ellenkezőleg. Arról van szó, hogy irodalom-
kutatóink átállítsák tudományos módszereiket: az iro-
dalomtörténet maga is foglalkozzék társadalom- és gaz-
daságtörténettel, politikai történettel ; irodalomtörténé-
szeink ne várjanak arra, hogy a problémákkal össze-
függő gazdasági és társadalmi tényeket mikor fogják 
mások felkutatni, hanem ők maguk végezzenek önálló, 
az irodalmi vonatkozásokat megalapozó, kiegészítő kuta-
tásokat. Ez az átállítás továbbá azt jelenti, hogy szo-
rosan együtt kell működnie azokkal, akik a magyar tör-
ténetírás revízióját végzik. Meg kell szűnnie az irodalom-
történetírás izoláltságának a magyar történelmi kutatás 
többi ágaitól. Ez tudatos és szervezett kollektív munkát 
jelent. Az ú j egyesület egyik legfontosabb feladata ezt 
a kollektív munkát megszervezni és állandó gyakorlattá 
tenni. 

Másodszor ki kell emelni, hogy az irodalomtörténet 
revíziójának kérdései — végső fokon — megoldhatatla-
nok a nemzetközi szempontok szakadatlan figyelembe vé-
tele nélkül. I t t ugyanazokkal a nehézségekkel és leküz-
désüknek ugyanazon módszereivel állunk szemben. Azzal 
a módszertanilag nem döntő változattal, hogy itt szaka-
datlanul fel kell használni, amit a külföldi marxisták, 
elsősorban a Szovjetúnió tudósai, de az angolok, fran-
ciák, stb. is létrehoztak. 

Természetes, hogy itt a kutatásnak ú j típusáról van 
szó, mely elválaszthatatlan a régi típussal történő le-
számolástól. Véget kéli vetni a magyar és a külföldi 
irodalom régi stílusú összehasonlításának, akár sovi-
niszta, akár defetista szellemben történt is. Le kell szá-
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moiiii a régi típusú, úgynevezett összehasonlító irodalom-
történet módszereivel, be kell látni a mechanikus hatás-
és párhuzamkutatások, stb. terméketlenségét. Nem is be-
szélünk arról a balkáni provincializmusról, amellyel az 
ellenforradalom irodalomtörténete a külföldi magyar vo-
natkozásokat tárgyalta; véget kell vetni annak, hogy a 
magyar állam pénzén, úgynevezett könyvtári vagy levél-
tári kutatások segítségével felderítünk olyan külföldi ma-
gyar vonatkozásokat, hogy X. Y. XVII . századbeli angol 
utazónak ízlett-e, vagy nem a magyar konyha. 

Az összehasonlító irodalomtörténetnek nemcsak az 
igazán fontos magyar kérdésekre kell összpontosítani 
erőit, hanem azt is kell látnia, hogy minden igazi iro-
dalmi jelenségnek, legyen az író, irány vagy műfaj, alapja 
a hazai társadalmi szükséglet, Magyarország akkori gaz-
dasági szerkezete, társadalmának fejlődési iránya, osztály-
tagozódása, stb. Csakis ezek magyarázhatják meg, hogy 
valamely külföldi irány vagy író Magyarországon kire, 
miért és hogyan hatott. 

Ezt a nézőpontot kiegészíti még az is, hogy a kül-
földi irodalmi jelenségek éppen úgy revízióra szorulnak, 
mint. a magyarországiak. A külföldi irodalomtörténetek 
éppen úgy új ra megírandók, mint a miénk. (Egyedül a 
Szovjetunióban vannak már komoly eredmények az iro-
dalomtörténet revízióját illetően.) A revíziónak ez a szük-
ségszerűsége elsősorban vonatkozik a magyar nyelven 
írt és igen elterjedt világirodalo'mtörténetekre (Babits, 
Szerb Antal), valamint az idevágó irodalomtörténeti ta-
nulmányokra, esszékre, stb. Nem lehet a magyar ellen-
forradalmi korszak magyar irodalmát komolyan bírálni 
az expresszionizmustól a szürrealizmusig terjedő külföldi 
áramlatok bírálata nélkül. 

Végül a magyar irodalomtörténet revíziójának kér-
dései — végső fokon — megoldhatatlanok esztétikai és vi-
lágnézeti tisztánlátás nélkül. I t t elsőrendű feladatunk: 
kíméletlen harc a nyugati dekadens idealista világnézet 
ellen, ami nélkül másik főfeladatunk, a szubjektivista 
és formalista esztétika leküzdése lehetetlen. A magyar 
esszéizmusban, különösen a verselemzésben uralkodó di-
vattá vált egy olyan esztétikai irracionalizmus és szub-
jektivizmus, amely lényegében csak annyit tudott mon-
dani, hogy mindenféle jelzőkkel körülírta a nyelvcsettin-
tést ( ja j be szép!), vagy ajkbiggyesztést ( jaj be rút!). 
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Az esztétikai értékelés ilyen irracionalizmusa az egyes 
esetekben indokolatlan túlbecsüléseket és alábecsüléseket 
teremtett meg. Azonkívül létrehozta dicsérő és ócsárló 
terminológiánk teljes elzüllesztését, amennyiben , például 
a „nagy író" kifejezés olyan általánossá vált, hogy az 
értékelésnek nyelvi kifejezése úgyszólván megsemmisült. 

Ezzel az irracionalista-szubjektivizmussal szemben 
döntő jelentőségű tény volt, hogy 1945 óta ismertté vált 
Magyarországon is és hatni kezdett a marxista eszté-
tika. Ez esztétika legfontosabb elvei, a. visszatükrözés 
elmélete, a realizmus fogalmának új meghatározása, stb. 
nélkülözhetetlen elemei a magyar irodalom újjáértékelé-
sének. Nagyon fontos továbbá az is, hogy irodalomtör-
ténészeink köztudatába átmenjen a marxista filozófia 
„pártosság"-fel fogása is. Csak ha a fejlődésben magá-
ban felismerjük ezt az elevenen ható pártosságot és tuda-
tosan magunkévá tesszük — a haladásért foglalván pár-
tot — csak akkor tudjuk az objektív történelmi lefolyás 
igazi valóságát helyesen megérteni. Ezzel ellentétben min-
den a politika, a világnézet, az esztétika iránt közönyös, 
úgynevezett tiszta történelemszemlélet, vagy esztétikai-
lag szubjektivista, irracionalista, relativista irodalomtör-
ténet eleve terméketlenségre van kárhoztatva. 

Ha így tesszük fel a kérdést, rögtön szemünkbe ötlik 
történelmi fejlődésünknek egyik fontos, felette negatív 
mozzanata: a magyar filozófiai kultúra hiánya. A tény-
megállapítás egyáltalában nem újkeletű; már Erdélyi Já-
nos is panaszkodott e miatt. Persze, tudnunk kell, hogy 
itt nem egyszerű hiányról van szó, hanem — különösen 
1867 óta — a magyar társadalmi viszonyokból szerve-
sen kinövő elvtelenségről, aminek következményeit sokan 
érezték, ha okaival nem is voltak tisztában. A filozófiai 
kultúra eme hiánya élénken megnyilvánult a maguk ko-
rában haladó irányokban is. így a Nvugat-ban ez, mint 
tartalomtól, világnézeti általánosításától elforduló eszté-
ticizmus nyilvánult meg; világosan látható Osvátnál, 
még pregnánsabban Kosztolányinál, de számos maradvá-
nya megtalálható mai irodalmunkban is. Ugyancsak a 
filozófiai kultúra hiányával van összefüggésben, hogy 
a visszahatás ezekre a formalisztikus felfogásokra a leg-
többször tisztán tartalmi, meztelen politikai tartalmak-
nak szembeszögezése a formalisztikus irodalomszemlé-
lettel; ezt láttuk Tisza István fellépésében a Nyugat-
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tal szemben, ezt látjuk — bármilyen paradox módon hat 
ez az összehasonlítás — nem egyszer a vulgérmarxizsmus-
ban. Ezen a kettősségen nem segít semmit, ha, amint 
az különösen a baloldalon olykor létrejön, eklektikus ket-
tőskönyvvitellel állunk szemben, ahol is a világnézetileg 
vulgarizált haladás össze van kapcsolva egy tőle függet-
len esztéta értékeléssel; ennél a módszernél is minden a 
régiben marad. 

A Magyarországon uralkodó világnézeti kultúra hiá-
nya, a belőle szükségképen következő filozófiai kritikát-
lanság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ellenforra-
dalmi korszakban a legreakciósabb világnézetek is aka-
dály nélkül beáramolhattak hozzánk. (Elég a „szellem-
tudomány"-nyal vailó összefüggésre utalni.) Ugyanakkor 
főleg a népi írói mozgalomban, de nemcsak ott, lélekte-
len empirizmus jön létre, mint a puszta tények felé me-
nekvés, az igazi világnézeti kérdések eldöntése elől. És 
itt sem véletlen, hogy ez az empirizmus igen könnyen és 
igen gyakran átcsap a reakciós miszticizmusba; a népi 
romantikában többször elment egészen a. fajelméletig, 
így ezen a területen éppen úgy nyitva áll minden ajtó 
a reakciós világszemléletek előtt, mint magában a „szel-
lemtudományában. 

A mi feladatunk ezen a téren: éles és határozott, kö-
nyörtelen kritikával összekapcsolt állásfoglalás az eszté-
tikai és világnézeti reakció ellen, az imperialista deka-
dencia ellen a világnézet és a művészet területén. Az iro-
dalomtörténet feladata: világnézet és alkotás — bonyo-
lult — kölcsönhatásait konkréten, elméletileg és törté-
nelmileg megalapozottan felkutatni. Ez harcot jelent 
minden vulgarizáció ellen, a valóság mindenfajta leegy-
szerűsítése és eltorzítása ellen, legyen az vulgérszocioíó-
gia vagy „szellemtudomány", vagy ekletikus kettőskönyv-
vitel. Egy régebbi előadásomban utaltam arra, hogy köz-
keletű irodalomszemléletünk egy ál dilemma előtt áll: azt 
hiszi, hogy csak aiz Esti Kornél vagy Upton Sinclair esz-
tétikája között választhat. A dilemma hamis. Mind a ket-
tőt el kell vetni. 

3. 
Feladatainknak sokrétűsége, bonyolultsága parancso-

lóan előírja számunkra a kollektív munka szükségszerűsé-
gét. Álmagyar irodalom revíziójának összes vitás kérdéseit 
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szóban és írásban kell, minél szélesebb körben megvitatni. 
Igazi munkamódszerünk csak az ilyon típusú kollektív 
munka lehet. Azonban felmerül az a kérdés, hogy kik. 
vegyenek részt ebben a munkában. Már az eddig elmon-
dottak is világossá teszik a választ: túl kell mennünk 
a puszta irodalomtörténeti szakemberségen. Ez nem je-
lenti semmikép sem a szaktudás lebecsülését, de min-
denekelőtt már kezdetben is fel kell vetni azt a kér-
dést: hol van az az ember, aki az itt érintett kérdések 
összességében szakember volna, szakember lehetne? Leg-
kevésbbé az irodalomtörténész eddigi típusa. Az irodalom-
történeti szakismeretek rendkívül fontosak, nélkülözhe-
tetlenek, de sohase felejtsük el, hogy összességük is csak 
egy mozzanatot tesz ki abban a teljességben, amely szük-
séges a magyar irodalomtörténet igazi revíziójához. 

De ezen felül rá kell mutatni az irodalomtörténet 
eddigi fejlődésének egy fontos sajátosságára, mely ter-
mészetesen nem a magyar irodalomtörténet különleges-
sége, sőt az önállóan megalapozott irodalomtörténetek-
ben, melyek nem lerakatai idegen eredményeknek, mint 
a miénk a németnek, még pregnánsabban megnyilvánul. 
Ezt a sajátosságot úgy lehetne rövidlen fogalmazni, hogy 
az irodalomtörténet ú j szempontjai — jóban-rosszban — 
sohasem az irodalomtörténet belső fejlődéséből, saját dia-
lektikájából nőttek ki, hanem mindig kívülről vitték be 
őket az irodalomtörténetbe: a költészetből, a filozófiá-
ból, a társadalomtudományból, a politikából, stb. Gon-
doljunk a német irodalomtörténetre Herdertől Gundolfig 
és ra j ta túl napjainkig. Az új szempontokat, az ú j mód-
szereket sohasem irodalomtörténeti szakemberek hozták: 
vagy költők voltak (Lessing, Schiller, Heine, stb., a mi 
időnkben Stefan George), vagy filozófusok (Schölling, 
Hegel, stb. egészen Diltheyig és Simmelig), vagy poli-
tikai publicisták (Mehring), stb. Nincs olyan eset a né-
met irodalomtörténet átalakulásában, hogy valamilyen 
lényegbevágó újítás szakmabeli irodalomtörténésztől in-
dult volna ki; még az imperialista kor irodalomtörténe-
tének reakcióssá válásában is a szoros értelemben vett 
szakemberek csak végrehajtó közegek, csak a mások ál-
tal teremtett módszerek alkalmazói voltak. Ugyanez a 
helyzet iminálunk is, mindössze azzal az eltéréssel, hogy 
a mi irodalomtörténetünk készen vette át a németektől 
teremtett reakciós módszereket. 
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Társaságunk le kell, hoirv vonja ennek a helyzetnek 
összes következményeit. Széles közreműködő-gárdát, szé-
les kollektívet óhajt szervezni. Fel akar ja használni az 
irodalomtörténészek szaktudását, de munkájába egyrészt 
be akar vonni minden irodalmi kérdések iránt érdeklődő 
költőt, írót, kritikust, stb., másrészt meg akarja terein-
teni a szakadatlan, az eleven kapcsolatot a társadalom-
tudományok és történelem, a filozófia és az; esztétika 
művelőivel, továbbá — amennyire a körülmények enge-
dik — be akarja vonni munkánkba azokat a politikuso-
kat és publicistákat, akik foglalkoznak az irodalom és 
a művészet kérdéseivel, végül, de nem utolsó sorban tudo-
mányosan aktivizálni akarja a pedagógusok minél na-
gyobb tömegeit. 

Csak ha a magyar irodalomtörténet vitás kérdései-
nek kiharcolását ilyen széles alapokra fektetjük, tud-
juk azt adni, amit a demokratikus közvélemény tőlünk 
joggal elvár. 

Felderíteni a magyar irodalom valóságos történetét. 
Leszámolni a reakciós történeti legendákkal (kicsinyí-

tőkkel és felnagyítókkal egyaránt). 
Megteremteni az eleven kapcsolatot az irodalomtör-

ténet, az irodalom és a dolgozó nép mai élete közt. 
Segíteni, hogy az általános iskoláktól az egyetemig 

helyes, haladó szellemben folyjon az irodalmi oktatás, az 
irodalomra való nevelés. 

Leleplezni a reakció ama törekvéseit, melyek a poli-
tikai porondról leszorulva, az ideológia terén gyülekez-
nek és készülnek iíj offenzívára. 

4. 
Az a revízió, amely a magyar irodalom történetében 

ma esedékes, szükségképen egyetemes jellegű. Éppen ezért, 
mert tartalmilag is, módszertanilag is ilyen egyetemes 
revízió végrehajtására egyesültünk, lehetetlen a megin-
duláskor átfogó, tartalmi jellegű programmot adni. Ez az 
elérendő eredmények előlegezése volna, tehát éppen az, 
amit nem akarunk. 

Csak néhány főszempontot emelhetünk ki. Mindenek-
előtt: nem lehet elégszer és nyomatékkal hangsúlyozni, 
hogy kiindulási pontunk, kutatásaink alapja nem lehet 
más, mint a magyar nép konkrét helyzete. I t t rögtön fel-
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merül egy szempont, amely a régi magyar irodalomtörté-
netben igen nagy szerepet játszott: kis nép vagyunk, 
nem tartozunk a világtörténet sorsát eldöntő nagy nem-
zetek közé. Ebből régen igen sokféle és igen sokféle-
képpen helytelen következtetést vontak le. A leg-
nyilvánvalóbb a nálunk1 mélyen begyökerezett világ-
irodalmi nagyzolás. Ügynevezett tudományos tanul-
mányainktól egészen az iskolai dolgozatokig lehatol 
ez a gyökerében helytelen beállítás. Minden magyar 
irodalmi jelenséget összevetnek valamely párhuzamos 
külföldivel és az összehasonlítás kivétel nélkül a magyar 
alkotások javára dől el. Még gimnazista koromból emlék-
szem, hogy nem volt szabad az Ember tragédiájá-ról is-
kolai dolgozatot írni, annak kimutatása nélkül, hogy az 
minden tekintetben magasan felette áll Goethe Faust-
jának (Ennek a nagyzolásnak provinciális kiegészítése a 
„külföldi kapcsolatok" ama tárgyalása, amelyről már be-
széltünk.) 

„Elméletté" duzzadt fel ez a nagyzolás, amikor a 
magyar irodalom teljes önállóságát, minden európai fej-
lődéstől való gyökeres függetlenségét akar ják valamiféle 
ősmagyar — többé-kevésbbé fa j i — „alkat"-ból levezetni. 
A Beöthy Zsolt-féle „volgai lovas"-tól napjainkig meg-
találjuk ez „elmélet" legkülönbözőbb változatait. 

Ennek a világirodalmi nagyzolásnak dekadens ki-
egészítése és megfelelője a „tragikus magyarság", az 
„egyedül vagyunk" világnézefte. Itt- a dzsentri -Magyar-
ország hanyatlásának szimptómái kapcsolódnak össze a 
nyugati dekadencia irracionális ta nihilizmusával, nem 
látva, nem akarva látni a paraszti népek halhatatlansá-
gát, azokat a nemzeti megújhodási lehetőségeket, amelye-
ket a munkások és parasztok uralomrajutása minden nép 
számára jelent. A dzsentri hanyatlás-ideológiájáról van 
itt szó, még akkor is, ha a népi írói mozgalmon belül, a 
népiség köntösében jelentkezik. Éppen a mai helyzetben 
nagyon fontos tisztán látni, hogy az ellenforradalmi kor-
szakban kifejlődött parasztromantika, még ha szubjek-
tíve ellenzéki célzatú is, nemcsak politikai vonalában, 
közvetlenül vagy közvetve reakciós, hanem álmraszti is, 
mint a dekadens dzsentri-ideológia átvitele a paraszt-
ságra. 

Ezzel a felfogással a legszorosabb összefüggésben 
áll a magyar nemzet szabadságával, függetlenségének 
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lehetőségével szemben megnyilvánuló defetizmus, a Habs-
burg-kapcsolatok „sorsszerűségén" kezdve (Kemény Zsig-
mondtól Szekfű Gyuláig), egészen a Hitler-szövetség fata-
lisztikus vagy lelkesült elismeréséig. 

A felszabadulás óta létrejött ú j világhelyzet azt ered-
ményezi, hogv a „nyugatosság" iránya végső következ-
ményeiben ebben az irányban fu t . A mai nyugatosság 
szükségképen a Marshall-terv, az amerikai imperializmus 
előtt való behódoláis ideológiájává válik és mind ellensé-
gesebben áll szemben az erősödő népi demokráciával. A 
régi „nyugatosságnak" még más volt a tendenciája: a 
Tisza-korszak Magyarországával szemben viszonylagos 
haladást jelentett a nyugati fejlődésre appellálni. Termé-
szetesen itt is beállt ennek a szempontnak fetisizálása, 
a nyugati hatás és a honi talajon nőt t irodalom, helytelen 
szembeállítása, ami nagymértékben hozzájárult irodalmi 
fejlődésünk kettészakadásához, a magyar irodalom ha-
ladó egységének felbomlasztásához. A két világháború 
közötti korszak „nyugatos" áramlatait átmenetnek te-
kinthetjük az itt vázolt két véglet között: viszonylag 
jogosult volt akkor is a Horthy-korszakot a polgári demo-
kratikus Nyugattal szembeállítani, azáltal azonban, hogy 
a magyarországi reakciónak kizárólag Nyugaton keres-
ték ellenlábasait, és ellenszereit, egyrészt elhományosítot-
ták azt az összefüggést, mely a Horthy-uralom és a nyu-
gati imperializmus között szakadatlanul fennállott, ami 
nélkül a. Horthy-uralom tartóssága lehetetlen lett volna, 
másrészt eltakarták a magyar közvélemény előtt, azt a 
társadalmi és kulturális megújhodást, amely a felszaba-
dult szovjet népben végbement, sőt számosan végletesen 
„nyugatos" ideológiájuk következtében maguk is beállot-
tak a Szovjetúnió rágalmazói táborálba. 

Mindezekkel a helytelen felfogásokkal szemben csak 
úgy tudjuk az igazi fejlődést és annak helyes ideológiá-
ját megragadni, ha a magyar történelem alapvető társa-
dalmi kérdéseihez megyünk vissza. Az alapvető kérdés 
itt: gazdasági és társadalmi elmaradottságunk, amely-
nek kulturális elmaradottságunk csak következménye. 
Ez az elmaradottság pedig — közismert tény — arra ve-
zetendő vissza, hogy minálunk sokkal tovább élt és ural-
kodott a hűbériség, mint Nyugat-Európa, bármely más 
országában. Az abszolút monarchia, mint átvezető álla-
pot a polgári társadalomihoz, mely Nyugaton a hűbériség 
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gazdasági ós társadalmi felbomlásából szükségképen létre-
jött, minálunk nem létezett, vagy csak epizodikusan, el-
torzított. formában; főképen azért, mert a hűbéri társa-
dalomiból kinövő városi kultúra nálunk minden tekintet-
ben sokkal gyengébb volt, mint Nyugaton; a Habsburgok 
abszolútizmusa, mint idegen uralom, nem akarhatta és 
nem tudhatta azokat a feladatokat teljesíteni, amelyek 
az abszolút királyság angol vagy francia formájából kö-
vetkeztek. A XVIII . század végének és a XlX. század 
első felének-magyar küzdelmeit e fejlődés maradványai-
nak felszámolásából folytatott harc tölti be, aholis a ma-
gyar fejlődés számára jellemző a középnemesség vezető 
szerepe és a polgári és plebejus rétegek számbeli gyenge-
sége ebben a fejlődésben. 

A 48-as forradalom bukásától a felszabadulásig ter-
jedő korszak gazdasági és társadalmi alapvető ténye, 
hogy Magyarország a kapitalista fejlődésben a „porosz 
utat" követi. Lenin „porosz úton" az olyan kapitalista 
fejlődést érti, amely a hűbéri birtokmegosztás, stb. fenn-
tartása, konzerválása, ú j funkciókkal való ellátása segít-
ségével fejleszti ki a kapitalizmust, ellentétben az „ame-
rikai úttal", ahol ilyen hűbéri maradványok nincsenek 
vagy alig vannak, ahol a kapitalizmus teljesen a maga 
képére formálja át az egész társadalmat. (Világos, hogy 
például a. nagy forradalom-teremtette Franciaország fej-
lődése szintéji ilyen „amerikai út".) Ez a gazdasági és 
társadalmi fejlődés bizonyos párhuzamosságokat teremt 
a magyar, valamint a német és a lengyel fejlődések kö-
zött. Ezeknek a hasonlóságoknak kiderítése felette tanul-
ságos lehet, persze csak akkor, ha egyúttal kiemeljük azt 
is, amiben e fejlődések egymástól eltérnek. Például mind 
a három esetben látható, hogy a hűbériség megmaradása 
és a nemzeti egység létre nem jötte a három nemzet-
ben igen különböző konkrét formák közt valósul meg, ami-
nek aztán döntő következményei vannak a kulturális fej-
lődések különbözőségeire. 

Csak ha a magyar történelem ilyen alapvető társa-
' dalmi jellegével tisztában vagyunk, tudjuk megfelelően 
értékelni a 48-as forradalomnak egyedülálló jellegét nem-
zetünk történetében: akkor, csak akkor állottunk egy 
szinten a kortárs világ leghaladottabb fejlődésével. Ennek 
helyes értékeléséhez persze az is tartozik, hogy milyen 
kevéssé volt az akkori vezető magyar értelmiség felké-
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szülve Magyarország ilyen ugrásszerű fellendülésére; 
hogy Petőfi fel volt erre készülve, ez teszi őt ideológiai-
lag egyedülálló jelenséggé a magyar irodalomban. 

A 48-as forradalom ilyen különleges helyzetét a ma-
gyar fejlődésben csak azóta értettük meg, amióta egy 
hozzá hasonló sors fordulatot átélt az egész magyar nem-
zet: az 1945-ös felszabadulást. Természetesen ennek a 
fordulópontnak irodalmi jelentőségét szintén csak a tár-
sadalmi harcok konkrét történetéből lehet megérteni. 
Csak ha látiuk, hogy egyrészt mennyivel szélesebb és szer-
vezettebb volt e tarsadalmi átalakulás tömegbázisa, mint 
1848-ban, ha látjuk, milyen minőségi változást idéz elő, 
hogy most a munkásosztály áz átalakulás vezetője és 
nem, mint akkor, a középnemesség, nem mint régebbi for-
radalmakban a polgárság vagy a városi plebejus rétegek; 
másrészt ha mindig tisztában vagyunk azzal, hogy míg 
a 48-as forradalmat a magyar nép tisztán saját erőivel 
vívta meg, az 1945-ös felszabadulást annak köszönhet-
jük, hogy a Vörös Hadsereg szétzúzta a. Hitler-fasiz-
must és vele annak magyarországi csatlósait: csak ebben 
az összefüggésben érthetjük meg az ú j fordulatnak iro-
dalmi következményeit is. Egyfelől azt, hogy most nem 
egy izolált plebejus zseni, mint Petőfi áll szemben, kis-
számú hasonló érzésűektől támogatva, az átalakulást meg 
nem értők többségével, hanem az átalakulást osztálytuda-
tos tömegek vezetik és irányítják. Másfelől azt, hogy a 
nem saját erőnkből kivívott átalakulás lassítóan hat a 
régi ideológiák felszámolásában. Ehhez hozzájárul az. 
hogy míg a 48-as forradalomban teljes erejével részt ve-
hetett a reformkorszak úgyszólván minden abban kibon-
takozott tehetsége, addig az igazi haladás tábora az 
ellenforradalom idején — nem véletlenül — legjobbjait 
vesztette el. (Bartók, Derkovits, Dési Hubert, József 
Attila, Radnóti.) 

Ezek a nagy fordulópontok határozzák meg a magyar 
irodalomtörténet periodizációját. Ebben a kérdésben is 
nagyon világosan ki kell emelnünk, hogy a periodizáció 
nem külsőleges kérdés, nem technikai célszerűség az át- * 
tekinthetőség kedvéért, hanem az irodalmat, mint a nem-
zeti élet szerves alkotórészét tagolja olyan korszakba és 
szakaszokba, amelyek ennek a belső fejlődésnek (ós nem-
zetközi vonatkozásainak) megfelelnek. Természetesen itt 
is figyelembe kell venni a dialektika amaz alapvető elvét, 
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hogy élesen megvont határok a valóságban nem léteznek 
sehol sem. Nemcsak jelentékeny írók életfejlödése eshe-
tik több irodalmi korszakba, ahol persze mindig konkré-
ten megvizsgálandó, nem jelent-e a legtöbb jelentékeny 
írónál az ú j korszak egyéni fejlődésében is új fejlődési 
szakaszt (Arany János 48 előtt és után), hanem az is 
kétségtelen, hogy az előző korszak irodalmi irányai tovább 
élnek az ú j korszakban és az ú j irányok előfutárja! már 
felléptek a régiekben. A periodizáció jogosultságát tehát 
az határozza meg, hogy az irodalom egészét tekintve, meg-
állapíthatók-e ebben a tekintetben lényegbevágó válto-
zások, funkcióeltolódások. Semmi esetre sem szabad a 
periodizációt jelző dátumokat mechanikus kizárólagos-
sággal és merevséggel értelmezni. 

Ezekkel a megállapításokkal, úgy gondolom megálla-
píthatjuk, hogy a magyar irodalom történetében a 48-as 
forradalom jelentette a döntő fordulópontot. Ami a 48-at 
megelőző ú j irodalmi fejlődést illeti, nagyon valószínű-
nek látszik, hogy a forradalmat előkészítő ideológiai és 
irodalmi fejlődést az akkori civilizált világ legnagyobb 
nemzetközi eseményei, a nagy francia forradalom (Mar-
tinovics-összeesküvés) és az 1830-as júliusi forradalom 
tagolják. Még világosabban látszik, hogy a 48 utáni ma-
gyar irodalmi fejlődés döntő fordulópontjai a 67-es ki-
egyezés és az 1918—1919-es forradalmak. (Későbbi kon-
krét kutatások feladata lesz kimutatni, hogyan tagoló-
dik az 1867-től 1918-ig terjedő szakasz két részre, ahol is 
a határvonalat a magyar gazdasági és politikai fejlődés-
nek az imperialista korszakba történt belépése jelzi.) 
Semmiesetre sem lehet azonban az irodalmat tisztán iro-
dalmi események alapján periodizálni, ahogy például 
Négyessy László tette, aki szerint az Akadémia megala-
pítása jelent ú j korszakot a magyar irodalomban, stb. 

Az irodalomtörténet ilyen periodizációja tehát harcot 
jelent mind a tisztán irodalomtörténeti, filológikus elmé-
letek, mind a formalisztikus teóriák, a „szellemtörténet" 
fetisizált konstrukciói (preromantika, biedermeier, stb.) 
ellen. Az itt vázolt értelemben történő periodizálás azt 
jelenti, hogy az irodalmat a maga mozgásában s e moz-
gás nemzetközi vonatkozásaiban tekintjük, hogy e moz-
gásban — Sztálin megállapításai értelmében — az ú j és 
a régi harcára fektetjük a fősúlyt, vagyis, hogy az iro-
dalomtörténet központi feladata: a nemzeti életben, az 
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irodalomban összeütköző irányok harcának felderítése. 
Ez természetesen azzal j á r együtt, hogy nem állhatunk 
meg az irodalmi irányok pusztán irodalmi jellemzésénél, 
még kevésbbé annál, amit az egyes irodalmi irányok kép-
viselői önmagukról, saját tevékenységükről és céljaikról 
gondoltak. Az irodalomtörténet feladata itt: éppen azt 
napvilágra hozni, ami az irányok harcának objektív tár-
sadalmi alapja volt, megmutatni, hogy ez a társadalmi 
tendencia hogyan' nyilvánult meg az irányok harcának 
világszemléletében, irodalom fel fogásában és irodalmi 
alkotásában. 

A központi kérdés tehát az irányok harca. És a revízió 
itt éppen abban áll, hogy ezeket sokkal mélyebben, tár-
sadalmilag: is, világszemléletileg is, művészileg is konkré-
tebben ragadjuk meg, mint ahogyan eddig történt. A ma-
gyar irodalomtörténet irányharcait elvi magaslatra kell 
felemelni, ki kell ragadni a személyes anekdoták atmoszfé-
rájából (Gyulai Pál és Tolnai Lajos viszonya). 

Ha az irányok harcára ilyen döntő sülvt helyezünk, 
akkor természetesen igen jól tudjuk, hogy számos nagy 
költői egyéniség (Vörösmarty, Arany, Babits) sohasem 
szubszumáIható maradék nélkül valamely irány alá. Ez 
azonban távolról sem jelenti azt, mintha az ilyen írók 
most már kívül állottak volna koruk irányharcain, mintha 
őket mint magányos, korukkal össze nem függő, koruk-
tól idegen zseniket kellene tárgyalni, mintha itt aztán 
vissza kellene nyúlni az „alkat" valamely őseredeti, vál-
tozásra képtelen formájára. Ilyen irodalomtörténeti le-
genda az öregedő Arany neuraszténikus érzékeny-
sége, mint speciálisan modem „alkat", aimi nálunk Babits 
esszéje óta annyira el van terjedve. Azt hiszem, ha 
48 előtti es 48 utáni (különösen a 67 utáni) Arany sze-
mélyiségét konkrét vonatkozásba tudjuk hozni Magyar-
ország társadalmi fejlődésivel ebben a korszakban, ez 
a „rejtély" igen könnyen feloldható. Az ilyen kutatások-
ban sohasem szabad elfelejteni, hogy a magányosság, az 
izoláció éppen úgy konkrét társadalmi-történelmi kate-
gória, s azért "társadalmilag és történelmileg éppen úgy 
konkretizálható, mint a maradék nélküli hozzátartozás 
valamely irányhoz. Az elemzés itt nehezebb és bonyolul-
tabb, mint a második esetben, de ez a kérdésfeltevés és 
a, módszer lényegén mit sem változtat. 
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Az irányok harcának középpontba helyezése a leg-
szorosabban összefügg azzal, hogy az irodalomszemlélet, 
a kritika történetére sokkal nagyobb súlyt kell helyezni, 
mint ahogy ez eddig történt. Rendkívül fontos és tanul-
ságos lenne, ha monografikus kutatások jönnének létre 
arról, hogy mi volt az egyes költők, az egyes irányok 
sorsa a magyar közvéleményben. A társadalmi fejlődés 
osztályszempontjai itt direktebben, kézzelfoghatóbban 
nyilvánulnak meg, mint magukban az alkotásokban. Min-
den korszakot nagy mértékben jellemez az, hogy mit lát 
meg, mit emel ki, mi mellett megy el és — főképen —, 
hogy miért. Ezeknek a kérdéseknek felkutatása egyszer-
smind annak felderítését is jelenti, hogy valamely kor-
szak és annak reprezentánsa gondolkodásában hogyan függ 
össze elméleti, politikai, társadalmi szemlélet az esztéti-
kaival. (Gyulai, Péterfi, Nyugat, népiesek, stb.) I t t is 
túl kell menni az ilyen szemléletek „immanens" megérté-
sén, vagy egyes hamisnak látszó álláspontok puszta bírá-
latán. Ki kell mutatni az itt megnyilvánuló összefüggé-
sek, befolyások, meglátások, korlátok, stb. igazi mivoltát 
és összefüggését a magyar társadalom fejlődésével. 

Ha ezeket az összefüggéseket konkréten tanulmányoz-
zuk, akkor mindenütt múlhatatlanul fel fog merülni a 
magyar gondolati kultúra gyengesége, önállótlansága, el-
maradottsága; nincs magyar filozófia. Ennek társadalmi 
alapjai múlhatatlanul felkutatandók, mert a magyar iro-
dalomban igen gyakran felmerülő provincializmusnak 
ez a hiány egyik legfontosabb ideológiai gyökere. 

A provincializmust természetesen szintén nem szabad 
formálisan felfogni, ahogy nálunk szokták, mintha az 
kizárólag a nyugati műveltség hiányából állna. Ellenke-
zőleg. Számos importja a legmodernebb nyugati ideoló-
giáknak vagy művészi irányoknak csúcspontját jelzi a 
magyar provincializmusnak. Mert a provincializmus igazi 
értelme: felületi problémák lényeggé felduzzasztása és 
vakság a. korszak igazi kérdéseivel szemben. Ilyen pro-
vincializmus volt a. magyar egyetemek iskolás akadémiz-
musa, a német „szellemtudomány", a francia szürrealiz-
mus kritikátlan behozatala, stb. A provincializmus leküz-
désének ideológiai út ja a gondolati kultúra kifejlesztése, 
a kor igazi nagy kérdéseinek helyes általánosítása és a 
hazai problémákra való konkrét alkalmazása. Nem vélet-
len, hogy az igazi nagy filozófiák világtörténeti népek 
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világtörténeti fordulatai idején keletkeztek. (Ez vonatko-
zik Spinozára is.) Ebben a tekintetben ismét döntően fon-
tos felismerni a mai helyzet gyökeresen ú j lehetőségeit 
gondolati kultúránk részére: a félszatbadúlás óta, mint a 
haladó világmozgalom részének megvan a lehetőségünk 
kiemelkedni a provincializmustól. Ebben a tekintetben 
ismét analóg a helyzetünk a 48-as forradalommal. Ma meg-
van a társadalmi lehetősége annak, hogy a magyar iro-
dalom korszakunk központi kérdéseit megfogalmazza, 
általánosítsa és általános érvénnyel ábrázolja. 

Ezek a szempontok adnak ismét lehetőséget a mult 
történetének termékeny revíziójára. Mert innen érthet-
jük meg csak igazán a mult tendenciáit, kísérleteit, a je-
len felé történő utalásait, sikereinek és sikertelenségei-
nek fokait. I t t a magyar irodalomtörténet számára sok 
újból felderítendő kérdés merül fel. (Például: Erdélyi Já-
nos és a magyar hegelianizmus kérdése.) 

5. 
Mindezzel ú j megvilágításba kerül irodalmunk mű-

vészi fejlődése is. Közismert tény, hogy a magyar iroda-
lomban — ellentétben a nyugati és az orosz fejlődéssel — 
a líra az uralkodó műfaj . A tény maga régen közismert, 
de a felelet módszerét eddig csak Révai József fogalmazta 
meg Ady-tanulmányában. Ö, szerintem helyesen, az alap-
problémát abban látja, hogy az újabb magyarországi fej-
lődés osztályellentéteinek foka és jellege kereszteződik a 
magyar függetlenségi és nemzetiségi kérdéssel. (Itt ismét 
a hűbériség társadalmi megmaradása az alap.) És Révai 
igen helyesen hozzáteszi, mint döntő mozzanatot, hogy 
nincs olvan magyar társadalmi erő, amely az ellentmon-
dások e szövevényében egységet tudna teremteni. Ennek 
az egységnek hiánya hozza létre, hogy a nagy, a társada-
lom totalitását ábrázoló műfajok, a regény és a dráma 
nálunk a második vonalba szorultak, mert ezt az objek-
tív egységhiányt csak a líra eszközeivel lehet művészi egy-
ségbe olvasztani. Ezt az elméletet kell, véleményem sze-
rint, továbbfejleszteni, konkretizálni, kiépíteni, ha iro-
dalmunk művészi fejlődésének alapkérdését helyesen akar-
juk megragadni. 

I t t is társadalmi problémáink jelenbeli megoldása a 
mult megértésének kulcsa. Révai azért fogalmazhatta meg 

20 



helyesen ezt a kérdést, mert a kommunista pá r t elméleté-
ben benne fogj altatott a magyar társadalmi ellentétek 
egységes megoldásának út ja és módszere. S mivel ez az 
elgondolás a felszabadulás óta a gyakorlatban megvaló-
sult, egészen ú j lehetőségek nyílnak meg a magyar iro-
dalom és a. magyar kultúra előtt; e lehetőségek fényében, 
a megváltozott ú j társadalmi szerkezet megvilágításában 
áttekinthetővé, válik az egész elmúlt korszak művészi 
nagysága és problematikája. 

Persze: nem szabad Révai elméletét sematizálni és 
vulgarizálni. Ő époly jól tudja., mint mi, hogy volt a 
magyar irodalomban Bánk bán (ha mint kivételes, proble-
matikus, nem ismétlődő jelenség is, melynek jellege szintén 
innen vizsgálandó meg), volt Eötvös és Jókai, Mikszáth 
és Móricz. Mindenki közülük — és a komolyan veendő 
kisebb regényírók is — a maguk módján egy bizonyos 
nekifutást jelentettek az ellentétek egysége felé. S itt 
mindenütt konkréten megvizsgálandó, hogy mindegyik 
író mit látott ezekből az ellentétekből és lehetséges egy-
ségesítésükből (mit tudatosan, mit ábrázolásban), mi volt 
előtte eltakarva, mit ért el, hol maradt el! Csakis innen 
érthetők meg a magyar dráma és regény konkrét stílus-
problémái. (Például az anekdotikus elbeszélés-stílus.) 
Innen vetendő fel a magyar realizmus kérdése is. 

De volt a magyar irodalomban olyan epika is, mint 
a János vitéz, mint Toldi és Toldi estéje. Ez természe-
tesen, mint arra Arany-tanulmányomban rámutattam, 
társadalmilag meghatározott, egyedülálló eset a magyar, 
sőt a világirodalmi fejlődésben. I t t a magyar társadalmi 
fejlődés felvetette egy sajátosan ú j epika lehetőségét. Ez a 
lehetőség semmisült meg 1849-cel; ennek az útnak zsák-
utcává válása az igazi oka az Arany-tragédiának. 

Vagyis: a tényeknek megfelel a líra elsődlegessé-
gének megállapítása a magyar irodalomban. Ámde ennek 
kimondása távolról sem jelent megoldást, hanem csak 
kérdésfeltevést. A konkrét kutatás i t t nem fejeződik be, 
hanem ellenkezőleg, itt kezdődik. Innen határozható csak 
meg a) magyar és az európai líra viszonya, különösen, 48 
körül és az imperialista korszakban. (Lásd például, amire 
Révai is utal, Ady viszonyát jelentékeny lírikus kortár-
saihoz.) Az., hogy a magyar líra nem tudott nemzetközi 
hatáshoz jutni, annak oka nem kizárólag a fordítási kí-
sérletek sikertelensége, hanem a magyar líra alapél mé-
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nyeinek — a fent vázolt okokból létrejövő — nehezen 
közölhetősége olyanokkal, akik nemzetünk sajátos proble-
matikáját nem ismerik. It t nagyon tanulságos volna meg-
vizsgálni, mért lett más kis népeknél az imperialista kor-
szak előtt és alatt regény és dráma vezetőműfajjá, mért 
volt ott lehetséges széles nemzetközi hatás? (Gondoljunk 
a skandináv irodalomra.) 

Ha így tekintjük a műfaj- és stílustörténetet, akkor 
az irodalmunkban magában foglalja a magyar nép egész 
sorsát, feltéve, hogy értünk hozzá ezt a sorsot az irodalom-
ból desifrírozni. Ez természetesen csak akkor lehetséges, 
ha egyrészt a társadalmi-történelmi helyzetet igazán kon-
kréten felkutatjuk és kidolgozzuk, másrészt, ha társa-
dalmi alap és művészi forma viszonyát nem vulgarizáljuk. 

6. 
A magyar irodalomtörténet eddig vázolt kérdései kon-

krétebben Vetik fel, mint ahogy ez eddig történt, a hala-
dás kérdését. Most már abban a helyzetben vagyunk, 
hogy a haladás irányát és tartalmát, a haladó, a forra-
dalmi író fogalmát konkrétebben tudjuk meghatározni. 
Itt is döntő kérdése újabb irodalomtörténetünknek Petőfi, 
Ady és József Attila központi helyének kijelölése és e 
központi hely konkrét társadalmi és művészi okainak 
kidolgozása. Ennek azonban semmikép sem szabad azzal 
járnia, hogy a többi nagy, jelentékeny vagy tehetséges 
íróval szemben igazságtalanság történjék, ahogy az újabb 
kritikánkban már egynéhányszor megtörtént. Révai Jó-
zsef március 15-i beszédében igen helyesen emelte ki, hogy 
Petőfi jelentőségének ilyen értékelése nem szabad, hogy 
például Vörösmarty lekicsinyléséhez vezessen. 

Mindenekelőtt tisztázandó tehát haladás és irodalom 
viszonya. A haladás fogalmának el kell veszítenie azt az 
elvont, gyakran tisztán kulturális, sőt tisztán irodalmi 
jelleget, amellyel nálunk a polgári publicisztikában és 
kritikában használni szokták. A haladás elsősorban gaz-
dasági és társadalmi kategória. Nálunk hosszú ideig a 
hűbéri maradványok elleni küzdelmet jelentette, amely az 
imperializmus korszakában kapcsolódott össze, persze 
felette bonyolult módon, a szocializmus előkészítéséért 
vívandó küzdelemmel. 
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Ennek belátása azt jelenti, hogy az elmúlt korszakok 
íróinál mindenekelőtt meg kell vizsgálni társadalmi és 
történelmi konkrét helyzetük konkrét lehetőségeit. Üres 
elvontság és merev vulgarizáció volna, ha régi írók haladó 
mivoltát abból a szempontból mérlegelnénk, hogy állás-
foglalásuk a mai nézőpontból mennyire volna haladó. 
A gondolati kultúra, a társ ad a 1 о rnf'ilozófi a feladata min-
den egyes esetben konkréten kielemezni, hogv mi volt 
éhben az adott helyzetben a haladó világnézet. Aholis 
nagyon fontos különbséget tenni forradalmi és haladó 
állásfoglalások között, hogy ne kényszerüljünk bele olyan 
jelentékeny írók igazságtalan megítélésébe, akik ugyan 
a maguk idejében a haladást képviselték, de a nélkül, 
hogy osztály helyzetük és egyéni fejlődésük következté-
ijen forradalmárok lettek volna. Természetesen ezt a meg-
különböztetést sem szabad elvontan sematizálni. Éppen 
a nagy társadalmi válságok idején gyakran előfordul, 
hogy valamely tegnap még haladó világszemlélet képvi-
selete a forradalmi válságban konzervatív, sőt reakciós 
jelleget ölt. Ez különösen a 48-as, a 18—19-es ós a fel-
szabadulással meginduló fordulatra vonatkozik. 

A magyar fejlődés eddig vázolt sajátosságából követ-
kezik, hogy a kapitalizmus ellentmondásai, komplikálódva 
a magyarországi fejlődés „porosz útjával", igen fontos 
szerepet játszanak abban, hogy mit és milyen fokig tekint-
hetünk haladónak az eddigi magyar irodalmi fejlődés-
ben. Marx rámutatott arra, hogy a polgári gondolkodás 
nem képes kivergődni a kapitalizmus apologetikájának 
és a romantikus antikapitalizmusnak hamis dilemmájá-
ból. Ez a dilemma újabb fejlődésünkben minduntalan, min-
dig élesedő formák között lépett fel, s lehetetlen az újabb 
magyar irodalomtörténetet helyesen értékelni, a nélkül, 
hogy ennek a dilemmának hamis és hazug voltát át ne 
látnók. (Urbánusok és népiesek harca.) 

Végül okvetlenül szükséges, hogy esztétikailag tisz-
tázzuk világnézet és ábrázolás viszonyát a haladás szem-
pontjából. I t t is egyedül a marxista esztétika mutathat 
konkrét kivezető utat, amennyiben csakis ez az elmélet 
tud ja megmagyarázni, hogyan vezethet a művészi alkotás 
magasabbrendű, haladottabb állásfoglaláshoz, mint ame-
lyekre az írót tudatosan megfogalmazott világnézete pre-
desztinálni látszott. (Engels Balzacról, Lenin Tolsztojról.) 
Ennek az elméletnek konkrét alkalmazása nagy szerepre 
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van hivatva irodalmunk revíziójában. De ismét csak 
akkor, ha nem vulgarizáljuk, amivel a felszabadulás óta 
számos tanulmányban találkozunk. Az Engels-féle „rea-
lizmus győzelme" nem arra való, hogy bármely, lényegé-
ben reakciós írónak „végső fokon" „haladó" voltát kimu-
tassuk, sem arra, hogy ennek segítségével elmázoljuk 
egyes kiváló írók belső problematikáját. Ez az elmélet a 
műalkotások haladó vagy nem haladó voltának konkrét 
kritériumait teszi meghatározhatókká, de csak akkor, ha 
a módszer az összes társadalmi és történeti, egyéni és 
művészi mozzanatának helyes, konkrét, dialektikus meg-
ragadásában nyilvánul meg. 

A haladás fogalmának ilyen konkretizálása módot 
nyújt, az irodalmunkban és irodalomtörténetünkben még 
tömegesen létező régi maradványok, reakciós tendenciák 
elleni harcra. Már előbb részletesen foglalkoztunk ezek 
tekintélyes részével, így a „szellemtudományos" konzer-
vatívizmussal, a „tragikus" magyarság koncepciójával. 
Ma különösen kiemelendő a klerikális reakció és a nyu-
gati (amerikai) orientáció elleni küzdelem, mely utóbbi 
a legkülönbözőbb formákban nyilvánul meg, részben, mint 
állítólag pártok felett álló humanizmus, részben és fő-
ként, mint a haladásnak azonosítása a nyugati fej-
lődéssel. 

Ha ez utóbbinak történetét vizsgáljuk, akkor nagyon 
érdekes azt látni, hogy Ady már az első világháború előtt 
— éles ellentétben a -Nyugattal — tisztán látta, hogy ez 
már az ő idejében sem felelt meg a tényeknek. S helyes 
ösztönnel utalt az Ázsiában megkezdődő népi forradalmi 
mozgalmakra. Amit ő zseniálisan megsejtett, azt Lenin 
tudományos pontossággal fogalmazta meg, amikor ugyan-
ebben az időben szembeállította a Nyugaton, a fejlett ka-
pitalista államokban egyre erősödő imperialista parazi-
tizmust és rothadást a kapitalizmus szempontjából fejlet-
lenebb népek kezdődő forradalmi önmagukra eszmélésé-
vel. Az orosz forradalom 1917-es győzelmével pedig, döntő 
fordulat állott be haladás és reakció tartalmában. Most 
már — végső fokon — az dönti el valamely egyén vagy 
irány haladó vagy reakciós mivoltát, hogy a világ ilyen 
átalakulásához, az emberiség itt megnyíló ú j perspektívá-
jához hogyan viszonylik. Ebiben az összefüggésben azután 
ismét ú j értelmet nyer a forradalmi és a. haladó író ösz-
szefiiggése és különbsége. 
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Mivel a gyakorlatba áttett haladás a magyar életben 
eddig csak 1848 rövid, következmények nélküli felragyo-
gásában és az 1945-ös felszabadulásban nyilvánult meg, 
kétségtelen, hogy a kettő közötti korszakban a legbonyo-
lultabb a haladás igazi mivoltának pontos, konkrét és he-
lyes meghatározása. Itt is csak néhány főszempontra 
utalhatunk. 

Az 1848-tól 1945-ig terjedő korszakot kétféle lecsúszás 
jellemzi a szabadságharcban elért magaslatról. Mindenek-
előtt visszainaradottságunk fetisizált dicsőítése. Ez nyílt 
és őszinte formáiban nyilvánult meg Gyulainál és főleg 
Kemény Zsigmondnál, követőinél azonban képmutató 
akadémizmussá merevedett. Különösen fetisizált formát 
vesz fel a társadalmi elmaradottság ilyen dicsőítése a 
magyar „szellemtudományában. De ide tartoznak a né-
pies elméletek is. Náluk általában két — a gyakorlatban 
legtöbbször elvegyült — irányzat különböztethető meg. 
Egyfelől a népi ellenzék, bár telítve paraszti korlátoltsá-
gokkal, de mégis ellenzék a régi dzsentri-Magyarország 
ellen, másfelől a dzsentri-reakció „népiesítése". Itt komo-
lyan elemzendő a romantikus antikapitalizmus jellege és 
magyarországi megnyilvánulásainak sajátos volta. Mert 
csakis a romantikus antikapitalizmus belső ellentmondá-
sainak bírálata vezethet a mai paraszti „ellenzékiség" új , 
reakciós jelentőségének megértéséhez. 

A másik kérdés az eddigi haladásfogalmak bírálata. 
A mérték csak az lehet: hogyan és miben látják a magyar 
visszamaradottságot, hogyan akarnak változtatni ra j ta . 
Itt-ismét felmerül Petőfi, Ady és József Attila központi 
helye, akik a magyar visszamaradottságot társadalmi gyö-
kereinek forradalmi kipusztításával akarták megszün-
tetni. Legtöbb írónknál ez a tisztánlátás hiányzott, s ezért 
konkrété elemzendő minden esetben, mik a társadalmi, 
világszemléleti, egyéni, stb. okai a tisztánlátás eme hiá-
nyának. Yégső fokon persze a legtöbb esetben arról van 
szó, hogy nem ismerik fel — még érzelmileg, még sejtés-
szerűen sem — a magyar fejlődés „porosz útját", annak 
társadalmi és kulturális problematikáját, s ezért e „po-
rosz út" civilizáltabb formáit keresik. De, ha ezt meg is 
állapítjuk, felmerül az a kérdés, hogy egy ilyen állás-
foglalás mikor, milyen konkrét társadalmi és politikai kö-
rülmények között valósul meg. (Gondoljunk a régi és az 
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új Nyugat különbségére, legkivált pedig a Szép Szó 
körére.) 

Mindennek rendkívül fontos világnézeti és esztéti-
kai következményei is vannak. Mert, ha valamely író vagy 
irány nem nyúl hozzá a társadalmi alapokhoz, sőt azokat 
lényeges változás nélkül csak „kultúrásabbakká" akarja 
átnöveszteni, akkor társadalmi alap nélküli kultúr-utópia 
jön létre, sőt a radikális áfalakulástól, annak hordozójá-
tól, a tömegektől való félelem következtében nemcsak 
utópia, hanem világnézeti és művészi provincializmus, 
telítve reakciós elemekkel és vele együtt gyakran egy 
fa j tá ja a dekadens balkáni párizsiasságnak. Természe-
tesen itt is igen nagy különbségek vannak. Babitsnál kul-
túr-utópiájának társadalmi összeomlása művészileg őszinte 
pesszimista csalódás-lírát váltott ki, a Nyugat és a Szép 
Szó köreinek egy részében azonban nyegle oppurtuniz-
must és homokra épített „reálpolitikát", 

A „porosz út" ilyen fel nem ismerése a világnézeti 
és művészi dekadencia Magyarországra való behatolásá-
nak egyik útja; a másik út a népi irodalom dzsentroid 
változata. Mind a két irányt erősíti és alátámasztja, persze 
külön, különböző módon, közvetve vagy közvetlenül, a ma-
gyarországi szociáldemokrata mozgalomban uralkodó re-
formista hagyomány, melynek fő elve a munkásság és 
a „haladó" polgárság szövetsége, mint az ellentmondások-
ból kivezető út. Ez a reformista hagyomány egyik fő oka 
annak, miért lett a magyar munkásosztály olyan későn 
vezetővé, kiútmutatóvá; ez az oka annak is, miért nem 
tudott a munkáskultúra irányitóan hatni a polgári kul-
túra ellentmondásai között vergődő írókra. Ezzel termé-
szetesen ennek a kérdéskomplexumnak is csak legáltalá-
nosabb, legdurvább körvonalait húztuk meg, s ismét fi-
gyelmeztetni kell arra, hogy e termékeny szempontoknak 
az irodalomra való alkalmazása sohase váljon merev 
sémává. 

Természetesen így a magyar irodalomtörténet helyes 
tárgyalása folyamán sok nagy vagy jelentékeny író tra-
gédiája kerül ú j megvilágításiba. De egyéni tragédiák fel-
ismerése és megértése^nem szabad, hogy bármiféle tragi-
kus vagy pesszimisztikus világszemlélethez vezessen. 
Mert egészen más egyéneknek társadalmilag és művészi-
leg konkretizált tragédiája, más a hanyatló osztályok 
„tragikus világnézete". 
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У 
7. 

Az eddig kifejtettekből kiderül, hogy az egész ma-
gyar irodalomtörténet revideálandó. Ennek azonban nem 
mond ellent az, hogy a XVIII—XX. század irodalomtör-
ténetének revíziója, mint közvetlenül és minél gyorsab-
ban megoldandó feladat álljon az előtérben. Nem kétsé-
ges, hogy mindenki itt érzi a revízió legnagyobb sürgős-
ségét. E revízió nélkül nem tudunk tudományos megalapo-
zottsággal s ezért iránytmutatóan hozzászólni a jelen iro-
dalom kérdéseihez. E revízió nélkül teljesen megoldhatat-
lan az irodalom helyes iskolai oktatásának kérdése, stb., 
stb. De nemcsak ezek a társadalmi szükségletek írják elő 
az újabb irodalomnak ezt az elsődlegességét, hanem az 
is, hogy ez a feladat gyi^rsabban és könnyebben oldható 
meg. Énnek az irodalomnak társadalmi alapja részben 
ismertebb, részben, amennyiben még nincs kellő alapos-
sággal felkutatva, könnyebben megismerhető és tisztáz-
ható, legalább is annyira, amennyire az minimálisan kell 
a megalapozott irodalomtörténeti kutatáshoz. Végül, ne 
felejtsük el, hogy — ha eltekintünk néhány kivételes 
egyéniségtől — a ma elevenen ható régi irodalom éppen 
annak a korszaknak irodalma, amelyről most beszéltünk. 
A magyar történeti fejlődés szükségszerű következménye, 
hogy irodalmának nem lehet olyan, szinte évezredes, foly-
tonossáiga és máig kiható ereje, mint az angol vagy fran-
cia irodalomnak. 

Természetesen egyáltalában nincs kizárva a régi iro-
dalom kutaltása és újjáértékelése. De itt rendkívül nagy 
nehézség, hogy a régi magyar társadalom szerkezete, a 
régi magyar történet valóságos lefolyása sokkal kevésbbé 
van felderítve, mint az újabbkori, és az irodalomtörté-
nészek önálló, kiegészítő kutatásai sokkal nagyobb mód-
szertani és tárgyi nehézségekbe ütköznek, mint a leg-
újabb korban. (Lehetne mondani, hogy eddig csak Mol-
nár Erik tett kísérletet régi társadalmi szerkezetünk ko-
molyan tudományos megvilágítására.) 

Véeiil — minden esetleges félreértés kiküszöbölése 
kedvéért — arról is nyiltan kell beszélni, hogy az egész 
magyar irodalomtörténet gyökeres revíziója nem jelenti, 
nem jelentheti minden eddigi kutatás summáris elveté-
sét. Csak elfogulatlan, kérlelhetetlenül szigorú, a jelen-
ben a demokráciáért, a szocializmusért állásfoglaló kri-



tikai felmérését jelenti mindannak, ami eddig a magyar 
irodalomtörténetben létrejött. Biztos, nagyon meg fog 
változni e revízió folyamán, e revízió következtében a 
magyar irodalomtörténet képe. De az is biztos, hogy e 
munka közben fogunk olyan előfutárokra is akadni, akikre 
eddig egyáltalában nem, vagy alig gondoltunk. Viszont lesz 
számos ledöntendő bálvány, élesen bírálandó lesz sok, akit 
eddig—kevés joggal vagy egészen jogtalanul — haladónak 
könyveltek. E kritika ne álljon meg sehol, még az úgy-
nevezett megállapított tényéknél sem. Számos, úgyneve-
zett tény van, amely tulajdonképen csak valamely mé-
lyen megrögzött legendát takar, például azáltal, hogy 
mellőzi a kiegészítő, másító, sőt cáfoló egyéb tényeket. 
Arra is nem egy példát tudunk, hogy tényeket évtizede-
ken keresztül kétségbevonhatatlanoknak tartottak, noha a 
valóságban nem volt semmi alapjuk. A kritika tehát ne 
ismerjen semmi kíméletet. Nincs okunk félni az ilyen 
kritikától, mert a magyar társadalmi fejlődés minden 
problematikája ellenére annyi haladó tendencia, annyi te-
hetséges és haladó író volt a magyar irodalomban, hogy 
meggyőződésünk szerint, nagyobb irodalmi gazdagságot 
fogunk áttekinteni, mint régebben, bár e gazdagság tar-
talmai, körvanalai egészen mások lesznek, mint a régi 
magyar irodalomtörténetéi voltak. 

È sokrétű, nagy feladat megoldása csak széles körö-
ket átfogó kollektív munka eredménye lehet. 
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