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AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KONGRESSZUS ELŐADÁSSOROZATA 
AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATAS HELYZETÉRŐL 

ÉS FELADATAIRÓL 
(Kritikai ismertetés) 

Az Akadémiai Nagyhét keretében 1951. december 11 —15. közt megtartott Iro-
dalomtörténeti Kongreszus műsorán az egyes írókról szóló előadások (Madách, 
Heine, Mikszáth) mellett egy három előadásból álló referátum-sorozat szerepelt a 
magyar irodalomtörténetírás helyzetének és feladatainak felmérésére. Magától érte-
tődik ezeknek az előadásoknak nagy jelentősége, s ezt érezte át az a nagyszámú 
hallgatóság is, amely nap mint nap a legnagyobb figyelemmel hallgatta végig 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem aulájában ezeket a gyakran 4—5 óra hosszat 
is eltartó vitaüléseket. Elmondhatjuk, hogy a referátumok nemcsak a „céhbeliek" 
szűk körének szóltak, amint az a tőkés rendszer idején történt. Nemcsak a buda-
pesti egyetem előadói jelentek meg, hanem vidéki kutatók is; örömmel láttuk a részt-
vevők, sőt a hozzászólók között a középfokú és az általános iskolák tanárait, még-
pedig nemcsak a budapestieket, hanem — népi demokráciánk gondoskodása követ-
keztében — a vidékieket is; az egyetemek, fő- és középiskolák tanulóit, más terü-
leteken dolgozó szellemi munkásokat. A tapasztaltabb kutatókon kívül mások még 
nem nagyon szóltak hozzá a beszámolókhoz, de voltak már ezen a téren is olyan 
kezdeményezések, amelyek az efajta viták nagy felélénkülésével biztatnak. 

December 12-én délelőtt tartotta meg Ktaniczay Tibor „Eredmények és feladatok 
a iégi magyar irodalom kutatásában" c. előadását. Rámutatott arra, hogy régi 
irodalmunk Kutatása elé — még nemrégiben is — sokan aggodalommal tekintettek. 
A kételkedők arra hivatkoztak, hogy Bessenyei előtti irodalmunk eszmevilága, — 
különösen vallásos jellege miatt — távoláll a mai embertől, s Balassit é s Zrínyit 
kivéve maradandó művészi értékekkel sem nagyon dicsekedhetünk ebből a korból. 
Sokan — nem teljesen jogtalanul — attól tartottak, hogy a sok kiderítetlen filológiai 
kérdés aprólékosságra, a régi pozitivizmus feltámadására vezet majd. Az 1948. óta 
nagyobb lendülettel meginduló marxista-leninista szellemű kutatás azonban bebizo-
nyította, hogy régi századaink, különösen a humanizmus, reformáció és a kuruckor 
olyan értékeket rejtenek magukban, melyeknek kibányászása, népünk kezébe való 
adása minden fáradságot megérdemel. Még kitartóbb munkára ösztönzött a Párt 
útmutatása: Farkas Mihály az MDP II. Kongresszusán, elhangzott hozzászólásában 
eszményül állította elénk Zrínyi Miklós hadvezéri és irodalmi munkásságát, Révai 
József emlékezetes füleki beszédében pedig a magyar-csehszlovák kultúrkapcsola-
tokról (huszitizmus, humanizmus) emlékezett meg. 

Nem volt könnyű a kutatók útja, annak ellenére, hogy a polgári — különösen 
pozitivista irodálomtörténetírás — irodalmunk többi korszakaihoz képest ugyancsak 
nagyarányú munkát végzett ezen a területen. E művek azonban — egy-két kivételtől 
eltekintve — inkább csak szövegközléseikben, adataikban használhatók, kiinduló 
szempontjaikat, következtetéseiket stb. nem fogadhatjuk el, mert azok ellenséges 
(klerikális, nacionalista) ideológiából fakadtak, vagy egészen kisszerű, elszigetelt 
jelenségekkel foglalkoznak. Ami legjobban előremutat a felszabadulás előtti ter-
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mesből, az Horváth János két műve a magyar középkorról, annak ellenére, hogy 
szemlélete alapjábanvéve idealista, és számos részlete ma már elavult. Különösen 
feltűnő mulasztása polgári irodalomtörténetírásunknak a kuruckor elhanyagolása: 
Thaly kiadványaitól eltekintve komolyabb szövegkiadásunk sincs belőle. 1945—1948. 
közt egészében véve a polgári irodalomtörténetírás irányai folytatódtak tovább elég 
közepes színvonalon. Adatfeltáráson kívül a Horváth Jánosnak ajánlott Emlékkönyv 
(Magyar Századok) sem hozott egyebet, kivéve Gerézdi Rábán és Esze Tamás igé-
nyesebb tanulmányait. Rohamos javulás következett be a „fordulat évétől" kezdve: 
az Irodalomtörténeti Társaság, majd a Tudományos Akadémia megújhodása, a 
publikációs lehetőségek megnyílása, a tudományos ösztöndíjak, melyekkel népi 
demokráciánk a kutatás segítségére sietett, hamarosan meghozták gyümölcseiket. 
Régi irodalmunk legnagyobb költőjének, Balassi Bálintnak, teljes megismerését 
nagy lépéssel vitte előre Balassi összes verseinek és leveleinek kritikai kiadása, 
Eckhardt Sándor műve. Zrínyiről eddig nem jelent meg tudományos feldolgozás, 
de az 1952-ben megjelenő monográfia (Klaniczav Tibór) remélhetőleg kipótolja 
majd az eddigi mulasztásokat. 

E két korszakos jelentőségű író kiemelése után Klaniczay áttért régi irodalmunk 
három nagy haladó periódusának (huszitizmus-humanizmus, reformáció, kuruckor) 
területén 1948 óta végzett munka számbavételére és a megoldásra váró kérdés-
csoportok kijelölésére. 

Kardos Tibor összefoglaló műve a huszita irodalomról már befejezés előtt áll, 
a magyar humanizmusról azonban elég gyéren jelentek meg eddig cikkek. (Gerézdi 
Rábán Janus Pannonius-tanulmányának I. része, s az Irodalomtörténet hasábjain 
megjelent munkaközösségi vita.) Sokan, arra emlékezve, hogy Horthy-kultúrpolitika 
a fasiszta Olaszországgal való barátság jegyében mennyire előtérbe állította a 
humanizmus tanulmányozását, bizalmatlanul fordultak minden ilyen kísérlet felé. 
Mások Molnár Etik téves, azóta megcáfolt megállapítása alapján gyökértelen, kozmo-
polita értelmiségieknek tekintették humanistáinkat, megfeledkezve azokról az érde-
mekről, melyeket a Hunyadiak honvédő, központosító törekvéseinek szolgálatában 
szereztek. Nagy méltánytalanság volna, ha hallgatnánk Janus Pannoniusról, a 
renaissance vívmányainak, életörömének, szabadgondolkodásának és törökellenes 
harcnak nagytehetségű költőjéről: csaknem I/O év (1784 az utolsó teljes kiadás éve) 
után műveinek teljes, kétnyelvű kiadására van szükség! Az előadó kifejtette, hogy 
a iatinnyelvűség nem lehet vádpont a magyar humanizmus ellen. A latin nyelv 
használata nálunk a XV. században nem az uralkodó osztályok különcködése, mint 
egyesek Sztálin nyelvtudományi cikkeit félremagyarázva gondolják, hanem szükség-
szerű következménye a magyar nyelv akkori fejletlenségének és a humanisták 
viszonylag nagyigényű eszmei és művészi törekvéseinek. Másrészt feltétlenül igaz 
az, hogy a magyarnyelvűség régi irodalmunk kutatásában nélkülözhetetlen rend-
szerező szempont. Nemzeti nyelvünk a reformáció idején rövid idő alatt birtokba 
veszi az irodalmat ts ettől kezdve általánosságban már nem tekinthetjük ihaladó 
jellegüeknek a latinnyelvű hazai termékeket. Kivétel azonban a tudományos iro-
dalom, elsősorban a történetírás, amely továbbra is latinul szólal meg. Apácai Cseri 
és Zrínyi azok, akik a tudományok kapuit is megnyitják nyelvünk előtt, az ő fel-
lépésüktől kezdve már egyre inkább retrográd jelenséggé válik a latinnyelvű tudo-
mányosság irodalmi szempontból. Humanizmus-kutatásunknak nem szabad csak 
Mátyás korára korlátozódnia, hanem ki kell terjednie a Jagelló-korra, fel' kell ölelnie 
e kor magyarnyelvű kódexirodalmát is. 

Nem dicsekedhetünk különösen gazdag terméssel a reformáció időszakának 
kutatásában sem. (Legfontosabbak: Eckhardt: Parasztsors a régi magyar irodalom-
ban, Stolt Béla Heltairól szóló cikke stb.) De sokat várhatunk Horváth János XVI. 
századot tárgyaló szintézisétől, amely bizonyára nagy lendületet ad majd a többi 
kutatóknak is. Meglehetősen tisztázott már fővonalaiban a magyar reformáció útja: 
látjuk, hogyan veszti el 1560 körül eddigi egységesen haladó jellegét, hogyan válik 
szét opportunista és következetes antifeudális irányra. A mezővárosi reformáció 
főbb képviselői (Szkhárosi, Sztárai stb.) hevesen ostorozzák a feudális anarchiát, 
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ijcrine találják meg a török hódítás s az ország három részre való szakadásának 
okát is: mintegy feudalizmus-ellenességükön keresztül jutnak el a nemzeti függet-
lenség gondolatához. A hegedűsöknél, a históriás énekek szerzőinél — talán vándorló, 
függő életformájuk miatt is — igen gyakran hiányzik a hitújítás ügyében való 
állásfoglalás, de ők is lelkesednek az erős központi királyságért, s a nemzeti egység 
gondolata a legfőbb eszme szemükben. Ebben az öntudatos hazafias állásfoglalásban 
találkozik a kor két elütő „író-típusa": a prédikátor és a lantos. De összeköti őket 
a forma azonossága is: verses műveikben mindketten ugyanazokkal a dallam-motí-
vumokkal élnek. Ha valahol szükség van a folkloristák és. az irodalomtörténészek 
minél szorosabb együttműködésére, akkor elsősorban ebben a korszakban: hiszen 
a reformáció irodalmát valósággal elönti a dolgozó nép költészete. Nagyrészt ennek 
köszönhető az új gazdag műfaji tagozódás is, ami annyi lehetőséget ad az eszté-
tikai vizsgálódásnak: dráma, mese, históriás ének, régényes elbeszélés, szerelmi ének 
stb. Minél előbb publikálni kell a csak egy példányban ismeretes Bornemissza: 
ördögi kísérletek-et, és az igaztalanul elfeledett Szkhárosi Horváth harcos köl-
tészetét. 

A kuruckor felderítése terén Esze Tamásé az érdem, aki több kisebb cikkel 
meg egy nagyobb, összefoglaló értekezéssel világította meg a kuruc költészetet. 
De még ezek után is számos fontos probléma maradt homályban; így a kor kez-
detének időpontja, előzményei, szerzőinek meghatározása, a népköltéshez való 
viszonya stb., minthogy Esze Tamás egyedül a hiteles és hamisított énekek kérdését 
tisztázta végérvényesen. 

Klaniczay szerint a „kuruc költészet" elnevezéssel óvatosabban kell élnünk, mint 
eddig tettük. Eddig lényegében az történt, hogy a XVII. század 70-es, 80-as éveiben 
keletkezett hazafias költészetet csaknem válogatás nélkül belegyömöszölték a 
„kuruc"-jelzőt viselő gyűjteményekbe. Ez az eljárás azonban tudományosan nem 
igazolható, mivel ekkor a németellenesség még korántsem volt olyan általános, 
mint a Rákóczi-korban, ^bben az időben még a nem-kuruc érzelmű magyarok is 
lehettek jó hazafiak. Egyes énekszerzőkről nem lehet tudni, milyen politikai állás-
foglalás idején írták költeményeiket, sőt sokukról még azt sem lehet állítani, hogv 
végül következetesen a kurucok oldalára álltak. Bonyolítja a kérdést a nagyszámú 
variáns, az egyik tábornak a másiktól való kölcsönzései, a nem politikai tárgyú 
versek igen kétes hovatartozása. Mindezt a nehézséget eloszlathatjuk, ha a kor 
költészetét saját természetes összefüggései szerint tárgyaljuk, nem a Thaly által 
ráerőszakolt romantikus szempontok szerint. Ilyen szemlélet mellett a költői ter-
més szinte magától bomlik a következő'csoportokra: folklór-termékek, nemesi poli-
tikai költészet, prédikátorok hangja, szegénylegények énekei stb. Mindegyik cso-
portban találhatunk- kifejezetten kuruc és közelebbről meg nem határozható eredetű 
verseket. Mindezt az RMKT XVII. századi folytatásában kell mielőbb közreadni. 
Emellett a pontosan meghatározható kuruckölteményekből kisebb-nagyobb antoló-
giákat kell létrehozni elsősorban a nagyközönség használatára. 

Fejtegetései végén Klaniczay rámutatott arra, mennyire elhanyagolta eddig 
irodalomtörténetírásunk a régi és az újabb magyar irodalom kapcsolatainak kuta-
tását, a világirodalmi, de elsősorban a szomszédos népektől származó hatások 
kérdését, a folklórhoz való viszony vizsgálatát. Alig történt valami a nem első-
rendűen fontos periódusok (szorosabb értelemben vett középkor, ellenreformáció, 
nemzetietlen kor) megismeréséért. Pázmány és Gyöngyösi teljes háttérbeszorulása 
érthető volt kezdetben, amikor még az alapvető eligazodást sem szereztük meg, 
de most már velük is foglalkozni kellene; fokozottan áll ez Mikesre, akinek mellő-
zést teljesen indokolatlan. A sorbanlevő legfontosabb feladat az, hogy anyagunkat 
többé ne csak a történész szemével nézzük, ne csak eszmék tárházának tekintsük 
az irodalmi alkotásokat, hanem igyekezzünk őket a forma és tartalom dialektikus 
egységében megragadni. Még az eszmei mondanivaló megállapítása se történjék 
csupán az író kifejezett nyilatkozatai alapján, hanem a típusalkotás, képalkotás, 
kompozíció sajátságait figyelve próbáljunk visszakövetkeztetni a művész meg-
győződésének mélységére, eredetiségére, stb. 
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Klaniczay Tibor beszámolója egy-két vitatható pontjával együtt (pl. kuruckoi 
megvonása) —. sőt talán éppen ezért — tartalmas, néhány vonatkozásban újszerű 
megállapításokat tevő munka. Jó szemmel látta meg az arányt, amit a históriai 
vonatkozások (eddig elvégzett munka) és jövő feladatai között kell felállítani, 
s inkább a jövő felé fordult. Nem vette azonban figyelembe, hogy csak akkor lehet 
igazán a jövő felé fordulni, ha a múlttal szemben alaposabb bírálatot alkalmazunk, 
kiválasztjuk a polgári irodalomtörténetírásból azt, amit használhatunk, s nem álta-
lánosító megjegyzésekkel siklunk el felette (pl. „pozitivizmus" stb.). A vita során 
több hozzászóló is kifogásolta irodalomtörténetírásunk haladó hagyományainak 
túlságosan szűkkörü kijelölését. Szerencsés kézzel választott ki néhány korszakos 
jelentőségű kérdést, s csak ritkán történt meg, hogy elmerült a részletekben (pl. 
Janus Pannonius elemzése). 

Az előadást követő vita kitűnt sokoldalúságával és jó értelemben vett szak-
szerűségével. Altalánosságban véve az egyes hozzászólók valóban lényeges és az 
elkövetkezendő évek folyamán megoldható problémákra hívták fel a figyelmet: 
ritkán esett meg, hogy csak a saját szakterületüket látták a szemük előtt. Rend-
kívül háttérbeszorult azonban a stíluskorszakok megvizsgálására való utalás, ami 
annál felötlőbb, mert pl. a következő korszak vitáinál ezt többen is számonkérték. 

Túróczi-Trostler József akadémikus joggal hibáztatta, hogy az előadó az 
anyanyelvű irodalmiságért vívott harcot nem állította eléggé a humanizmusról 
adott történeti kép centrumába. Foglalkozott a világi költészet kezdeteinek, külö-
nösen a széphistóriáknak a gondolkodásra tett felszabadító hatásával is. 

Kardos Tibor kiemelte, hogy a munkaközösségi viták elmaradása az utolsó 
háromnegyedév folyamán károsan befolyásolta a kutatást, kitért a magyar huma-
nizmus vizsgálatára a Horthy-korszakban, melyet Klaniczay, véleménye szerint, 
igen negatívan értékelt. Részletesen kifejtette, mennyire fontos az egyes irodalom-
teremtő társadalmi rétegek tanulmányozása, s ezt a magyar „deáki renddel" kap-
csolatban gyakorlati példákkal is illusztrálta. Nagyvonalú áttekintést adott irodal-
munk kialakulását elősegítő antifeudális törekvésekről (flagellánsok, misztika, 
huszita-bogumil eretnekségek, devotio moderna stb.). Hangsúlyozta a humanizmus 
kétféle változata: plebejus és kancelláriai humanizmus közötti különbségeket. Az 
előbbi faja a humanizmusnak semmiesetre sem idegen eredetű növény, hanem szer-
ves része minden nagyobb társadalmi mozgalomnak a XVI. században, akár a 
Dózsa-felkelést, akár a reformáció mezővárosi és antitrinitárius ágát tekintjük. 
Haladó jelenségként mutatta be azonban a kancelláriai humanizmust is, szemlélete 
itt lényegében megegyezett az előadóéval. 

Ortutay Gyula főként a folklór-kutatás és az irodalomtörténetírás kapcsolatai-
v a l foglalkozott. Az együttműködés elmaradása már eddig is károsnak bizonyult, 
annál inkább létre kell hozni ezt a közeljövőben, mert fontos feladat a magyar 
ősköltészet töredék-emlékeinek összegyűjtésére. Össze kell állítani a népköltésfc'etr 
vonatkozó vélekedéseket, hogy végre teljességében láthassuk, melyik korszak, melyik 
irodalmi áramlat mit tartott a folklórról. Tudományos stilisztikai vizsgálat elképzel-
hetetlen addig, amíg fel nem derítettük a szóbeli hagyományozás hatását írásos 
irodalmunkra. 

Révész Imre (Debrecen.) röviden utalt arra: sohasem szabad elfelejtenünk, hogy 
a hazai reformációnak három ága volt: feudális (főként a szekularizáció érdekében 1 

polgári (ez viszonylag gyenge) és plebejus. Az egyes irányzatok azonban tisztán 
nem igen jelennek meg, többnyire keverednek egymással. 

Bán Imre (Gyöngyös) helytelenítette, hogy az előadás meg sem említette olyan 
nagyhatású irodalomtörténész nevét, mint Katona Lajos; kiemelte Kardos Tibor fel-
szabadulás előtti munkásságának értékeit. Felhívta a figyelmet a XVII. századi 
haladó erdélyi irodalomra, melynek legnagyobb alakja Apácai Cseri. Évfordulójának 
megünneplése esedékes, de még mindig nem tudjuk, hogyan vesznek részt az iroda-
lomtörténészek Apáczai munkáinak filozófus részről megindított publikálásában? 

Trencsényi-Waldapfel Imre akadémikus szerint, Klaniczay túlbecsülte Esze 
Tamás érdemeit Riedl Frigyes rovására, akinek becsületes állásfoglalása a kun: : 
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balladák hitelessége kérdésében tiltakozás volt a nacionalista hangulatkeltés ellen. 
Csatlakozott Kardos Tiborhoz a Horthy-korszak antilasiszta szellemű humanizmus-
kutatásának védelmében. Hangoztatta, hogy nem lehet egészen elhanyagolni a 
reformáció utáni hazai latinságot sem, mert annak fontos szerepe volt irodalmunk 
fejlődésében: a XIX. századi történeti romantika (pl. Vörösmarty epikája) felé 
mutatott. Általánosságban azonban több tartózkodást javasolt a latinnyelvűség 
megítélésében, hiszen a latin, ha nem is „zsargon"-, mégiscsak bürokratikus 
nyelvvé vált már középkor elején, mely elszakadt a néptől, — amint ezt Sztálin is 
megállapította. 

Gerézdi Rábán azt kifogásolta, hogy a vita számos résztvevője saját kutatásai-
nak és egyéni kutatási területének ismertetését kérte számon a bevezető referátum-
tói, ami nem vezet célra. Gerézdinek azonban csak kismértékben volt igaza e tekin-
tetben. 

Angyal Endre (Debrecen) példák sorára hivatkozva fejtette ki, mennyire fontos 
a régi magyar irodalom közép- és keleteurópai kapcsolatainak vizsgálata. Részlete-
sebben kitért a magyar és kievi krónikaírás analógiáira. 

Juhász László (Szeged) jórészt azokat a nehézségeket tár ta fel, amelyekbe 
kuiatásainak és kiadvány-sorozatának folytatása ütközik. 

Klaniczay Tibor rövid összefoglalásában köszönetet mondott az elhangzott hozzá-
szólásokért, s elismerte, hogy irodalomtörténetírásunk haladó jelenségeinek mellő-
zése referátumának egyik legnagyobb hiányossága volt. A felvetett kérdések alapos 
megvilágításához még a széles elvi viták hosszú sorára van szükség. 

Másnap, december 13-án került sor Barta János hasonló célkitűzésű referátu-
mára „Eredmények és feladatok felvilágosodás- és reformkori irodalmunk kutatásá-
ban." címmel. 

A referátum három fő fejezetre tagolódott: a korról szóló polgári kutatás össze-
loglaló értékelése, a Párt útmutatása és az ennek nyomán létrejött irodalorrttörté-
neti munka külső körülményeinek és szervezeti formáinak ismertetése, végül idő-
rendben az eredmények és a megoldásra váró feladatok tüzetes ismertetése. ' 

Barta János bevezetésül hangsúlyozta, hogy .e periódus rendkívül összetett-
sége és sokszínűsége nagy nehézségeket gördít a szintézis elé, viszont annál inkább 
lehetővé tette a torzításokat a polgári irodalomtörténetírásnak, mely egy-egy részlet-
jelenséget alapvető jelentőségűvé duzzasztotta fel. A legegészségesebb szempon-
tokkal 1945. előtt Horváth János közelitett az anyag felé, de az ő rendszerezése nem 
jött létre, csak a töredékeit látjuk Csokonairól, a két Kisfaludyról, a harmincas 
évekről tartott egyetemi előadásokban, Berzsenyi-cikkében stb. A táj- és nemzedék-
szemlélet jelszavát írta zászlajára Farkas Gyula két monográfiájában („Magyar 
romantika", „A fiatal Magyarország . . . " ) . Ezen elvek alkalmazása a németség szel-
lemi fensőbbségét hirdető szellemtörténeti irányok kiszolgálójává tette Farkast. 
Elleplezte előtte az irodalmi harcok valóságos társadalmi értelmét, hiszen csak 
„tájak", „műveltségi hagyományok" „nemzedékek" ellentétét volt hajlandó elismerni, 
s még ezt is úgy zárta le, hogy a 30-as évek irodalmát „kompromisszumnak" tar-
totta. Egészébenvéve pedig azt a hamis megállapítást tette, hogy az irodalmi fej-
lődés nálunk „az irodalmi autonómia" (mit értsünk ezen?) fokozatos érvényesülése 
felé tart. 

E biológikus-faji szemlélettel szemben Szerb Antal a nyugati irracionalizmus 
fegyvertárából vette kölcsön a maga vezérszempontját: a preromantikát. Minthogy 

preromantika lényegében visszavágyást jelent a múltba, a pre-individuális léte-
zésbe stb., magálólértetődik, hogy ez a szemlélet a fc-udális romantika, a realizmus-
ellenesség és a miszticizmus áradozó dicsőítését és a felvilágosodás lekicsinylését 
vonta maga után. Szerb az irodalom és a politika kölcsönhatását károsnak tartotta, 
de ez nem akadályozta meg abban, hogy időnként ne alkalmazza a polgári szocio-
lógia merev osztály-kategóriáit. Megállapításai így részleteikben is elszakadtak a 
valóságtól. Kevés eredményre vezetett a 30-as években tomboló polgári esszéizmus, 
amelynek főjellemzője az arisztokratikus esztétaság. Képviselői nagy előszeretettel 
fordultak Berzsenyi, Kölcsey, Kazinczy stb. felé. 
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Irodalomtörténetírásunk felmérhetetlen szerencséjére a Párt vezető ideológusai 
tcbb alkalommal behatóan foglalkoztak korszakunk néhány nagy írói egyéniségével. 
(Révai József Kölcsey-tanulmánya, Petőfiről mondott megemlékezései, Horváth 
Márton Vörösmarty-emlékbeszéde stb.) E megnyilatkozások alapján tisztázódott a 
központi feladat: a magyar polgári átalakulás irodalmi tükröződésének feltárása. 
Révai különítette el a népiesség egyes jelentkezési formáit, az ő útmutatására ismer-
tük fel a nyelvújítás nagy szerepét a polgári átalakulásban, ő hívta fel a figyelmet 
a nemesi nacionalizmus és a polgári patriotizmus, a középnemesi liberalizmus 
és a forradalmi demokratizmus különbségére. Fontos szempontokat kaptunk a 
szentimentalizmus s a ronjantika megítéléséhez is. Ha e hatalmas segítség ellenére 
sem értünk el igazán döntő eredményeket, annak fontos objektív okai is vannak: 
mindenekelőtt az, hogy a történeti kutatás viszonylag későn lendült fel erre a 
korszakra vonatkozólag (pl. Kató István fontos értekezése az első magyar köz-
társasági mozgalomról csak 1950-ben látott napvilágot). Sőt a történeti kutatás 
téves megállapításai egyenesen hátráltatta Spira György esetében, aki a nemesi 
reformmozgalmakat negatívan ítélte meg, ami Vörösmarty téves értékeléséhez veze-
tett. Az Irodalomtörténeti Társaság nyilvános ülést e korra vonatkozólag csak egy 
esetben szervezett, s a munkaközösségi viták is túlnyomórészt a polgári fejlődés 
későbbi szakaszaira vonatkoztak. Természetszerűleg nem vezethettek számottevő 
eredményre azok az egyetemi hallgatókból alakult munkacsoportok, melyek egy-
egy klasszikusunk műveinek kritikai kiadását készítik elő (Vörösmarty, Petőfi, 
Csokonai stb.). Mindez a meglevő „intézmények" jobb szervezésére és áz Irodalom-
tudományi Intézet létesítésének szükségességére hívja fel a figyelmet. 

Az 1945-től 48-ig tartó rövid időszak munkásságával hamar végezhetünk: 
ingadozó világnézetű, legjobb esetben a polgári szociológia hatását tükröző művek 
esnek ide, mint Sándor István kötete (író és társadalom) vagy Sőtér István Eötvös-
tanulmánya (Magyar Századok-emlékkönyv.) Az 1948. utáni munkásságot legjob-
ban írónként haladva mérhetjük fel. Bessenyeinek már monográfia is jutott Gálos 
Rezső tollából, de ez nem eléggé átfogó jellegű, s filozófiai fejlődését sem tudja 
kellőképpen megvilágítani. Nem sikerült ez a Bessenyei materializmusát vitató cikk 
szerzőjének sem (Bruckner János). Kétségtelenül nagy lépés az, hogy Bacsányi és 
Fazekas esetében már jó úton vagyunk a kritikai kiadás publikálása felé, de ez nem 
pótolhatja a róluk szóló cikkeket. Csokonai életének első szakaszáról (1795. előtt) 
már 1948-ban megjelent Waldapfel József tanulmánya, s ma sem haladtunk 
még ezen túl messze, bár Vargha Balázsnak megvan az az érdeme, hogy kiemelte 
Csokonai plebejus színezetű kezdeményezéseit a kultúra terjesztésében. Nagyon 
háttérbeszorult Berzsenyi is, csak a felvilágosodáshoz való csatlakozását tisztázta 
Waldapfel József, de a hazafias szempontból oly nagyjelentőségű ódák megismerése 
még előttünk van. Kazinczy fogsága utáni tevékenységét — különösen leveleit, 
emlékiratait, útirajzait újra. kell értékelnünk, mert aligha igaz az az esztétizmus, 
stilisztává való szegényedés, amit a harmincas évek irodalomtörténészei konstatál-
tak benne. Kölcsey esetében kényelmesen megelégedtünk Révai József tanulmányá-
val (az efajta kicsinyes, prakticista álláspontot Adyval kapcsolatban Bóka László 
is pellengére állította), de válogatott műveinek új kiadásához már olyan jegyzet-
anyag készült (Barta—Szauder), ami hozzásegíthetne művészi arcképe megrajzolá-
sához is. A 150 éves évforduló alkalmából Vörösmarty sok szempontból vált kutatás 
tárgyává; nemcsak Horváth Márton, Waldapfel József, Somlyó György összefogla-

születtek meg róla, hanem az Irodalomtörténet lapjain hazafiasságával, 
novelláival, dramaturgiai elveivel, nyelvével stb. is foglalkoztak, néhány igen fontos 
probléma azonban még mindig kideríthetetlen maradt. így elsősorban epikájának 
jellege, kapcsolata kora irodalmi harcaival, (az Athenaeum és ellenzéke), s végül 
a Csongor és Tünde, mely próbaköve eszmei tisztánlátásunknak: mai fejlettségi 
fokunkon még csak vulgarizálva tudjuk értékelni. Eötvös eszmei-politikai állás-
foglalását gondos tanulmányban mutatta be Sőtér István (1. A falu jegyzője új 
kiadása a Magyar Klasszikusokban) s utalt már egyes realista sajátságaira is, de 
regényírói művészetének mélyebb elemzésével még adósunk maradt. Reméljük, erre 
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sem kell sokat várnunk, hiszen elkészülés előtt áll ugyancsak Sőtértől egy teljes 
Eötvös-pályakép, irodalomtörténetírásunk legsúlyosabb mulasztása a Petőfiről való 
teljes hallgatás, amit az sem enyhít, hogy müveinek kritikai kiadásából már három 

.kötet jelent meg. E köteteknek ugyanis csak szövegkritikai apparátusa van, a törté-
neti és filológiai jegyzetekről eleve lemondott a publikáció készítője. A szabadság-
harc költészetérői Waldapfel József írt részletesen, 48—49. egyik legnagyobbhatású 
költőjét, Sárosi Gyulát pedig Bisztray Gyula mutatta be igen nagy alapossággal 
(1. az Aranytrombita bevezetése.) Elmondhatjuk tehát, hogy e korszakból már két 
írói portrénk van: Csokonairól és Vörösmartyról; haladó hagyományainkat pedig 
rnár feltártuk Bessenyei, Eötvös, Sárosi esetében, de semmit sem tettünk még az 

.irodalmi irányok küzdelmeinek bemutatására. 

Legsürgősebb feladatunk az, hogy néhány központi kérdés fonalán végighalad-
junk 1772-től 1848-ig: elsősorban a nyelvművelést, a népiességet és romantikát kell 
így „hosszmetszetként" megvilágítani. De velük kapcsolatban néhány kisebb jelen-
ségre is fényt kell deríteni; pl. szabatosan meg kell határozni korszakunk kezdetét; 
a népiesség megértése lehetetlen a kéziratos (kollégiumi, daloskönyvekben stb. 
lecsapódó) stb. irodalom áttekintése nélkül. Halaszthatatlan feladat a kritika és az 
irodalomtörténetírás történetének megírása is. 

Barta János előadása egészében véve nem bizonyult elég termékeny alapnak a 
vitához. Voltak kitűnő részlet-megfigyelései (pl. Farkas és Szerb Antal jellemzése), 
hasznos összefoglalásai (pl. a Párt útmutatásának taglalása), de referátumának 
legfontosabb része az eddig végzett munka szürke felsorolása és eléggé általános-
ságokban mozgó kommentálása volt. Nem kétséges, hogy a nyelvművelés, a népies-
ség és a romanticizmus történeti áttekintése elsőrendű fontosságú, de ez a hallgató-
ság nagyrésze előtt már hoszabb ideje világos volt, s az előadótól éppen e témák 
szabatosabb körülírását, esetleg néhány munka-hipotézis felvetését várták. Termé-
szetesen mindennek elmaradásában rtemcsak Barta János a hibás, hanem az 
Irodalomtörténeti Társaság fogyatékos kollektív munkája is. Nem volt szerencsés 
eljárás az eddigi kutatómunka eredményeinek írók szerint feldarabolt tárgyalása 
sem, célszerűbb lett volna egynéhány kiemelkedő dolgozat módszerét, alapelveit 
megbírálni. Szinte kínálkozott volna itt a vizsgálatra a korszak legalaposabb 
ismerőjének, a- már régóta tudatosan nagy áttekintésre törekvő Waldapfel Józsefnek 
1945. utáni munkássága, különösen „A tizenkilencedik század költői" c. kötete, 
melynek kritikájával úgyis adós irodalomtörténetírásunk! Ennek úttörő jelentőségű 
megállapításai nélkül ma már az egyetemi és középiskolai oktatás elképzelhetetlen 
.Magyarországon, de az is bizonyos, — hogy különösen Sztálin nyelvtudományi 
cikkeinek megjelenése ótá — a mű szemléletének részben szükségszerű fogyatékos-
ságai is nyilvánvalóvá lettek. Ezek határozott, gyakorlati példákkal illusztrált ki-
mutatása valószínűleg megteremtette volna azt a bátor, nagy lendítőerejű elvi vitát, 
amelynek hiányát oly sokan joggal panaszolják. 

A hozzászólók általában megvilágították Barta János előadásának hiányos-
ságait, számos esetben konkrétan rámutattak időszerű feladatokra és azoknak meg-
oldására kiindulási elveket adtak, de a vélemények harca az ő szavaik nyomán se 
bontakozott ki. 

Tolnai Gábor kifejtette, hogy a polgári esszéisták negatívumai nem jellemzők 
Halász Gáborra, aki egyre inkább közeledett az objektív, tudományos látásmódhoz. 
Hibáztatta azt, hogy az előadó megfeledkezett egyes nem az Irodalomtörténetben 
megjelent úttörő cikkekről (Pándi Pál és Baróti Dezső írásai). A történészekkel és 
nyelvészekkel való együttműködés seholsem olyan égetően fontos, mint éppen 
ebben a korszakban (pl. különösen a nagy történeti fordulatok hatása az irodalomra, 
és a nyelvújítás). Tüzetesebben meg kellett volna oírálni egyes értékeléseket, 
pl. Csokonaiét és Berzsenyiét, csak így juthattunk volna el a vitához. Az előadó 
stílusából nagyon hiányzott a mélyen átérzett, hazafias pátosz! 

Baróti Dezső (Szeged) azzal foglalkozott, hogy mik a magyar felvilágosodás 
nemzeti sajátságai. Találóan mutatott rá ezzel kapcsolatban a társadalmi viszonyok 
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számos egyedi sajátosságára (pl. a nemesség más országokhoz képest nagy 
száma). 

Hegedűs Géza felhívta a figyelmet a haladó eszmék irodalmi vetületeinek meg-
vizsgálására (materializmus, francia forradalom, utópista szocializmus) stb. 
À stíluskatégóriák közül a romantika mellett a szentimentalizmus áll előtérben, 
nélkülözhetetlenek a vers- és formatörténeti kutatások is, különösen a 18. század 
végére vonatkozólag. Az irodalmi népszerűsítésnek ki kellene terjednie olyan kiváló 
alkotókra is, mint Bacsányi, Verseghy, Kazinczy, Kölcsey. 

Bóka László hangoztatta, hogy nem lett volna szabad megfeledkezni a 30-as 
éveknek ama íróiról, akik a közvéleményre sokkal inkább hatottak a reformkor és 
a felvilágosodás értékelése tekintetében, mint Szerb Antal vagy Farkas Gyula, s itl 
elsősorban Németh Lászlóra és Féja Gézára kell gondolnunk. Rá kell térni nagy-
jaink nyelvi feldolgozására; míg a Szovjetunióban a jelentősebb költőkről sorra 
készülnek a szótárak, addig nálunk még Petőfi nyelvéről sincs használható össze-
foglalásunk. Gyakorlati példákon mutatta be, hogy a felvilágosodás egyes fordítói 
mennyire törekedtek a fordított munkák radikálisabb elveinek gyengítésére. 

Halász Előd véleménye szerint igen fontos a jozefinizmus tanulmányozása, az 
osztrák és magyar szellemi életre tett hatásának párhuzamos vizsgálata. A magyar 
irodalmi életre is jellemző az, ami az osztrákra, hogy a felvilágosodás arisztokra-
tikus és plebejus vonala időben igen közel van egymáshoz. Nagy különbség van 
a XVIII. sz.-végi és a napoleoni háborúk utáni romantika tekintetében az osztrák 
irodalomban; kérdés, hogy mennyire van ez így nálunk is. E problémák felderítésére 
a budapesti'egyetem német intézetében van néhány vállalkozó. 

Barta János válaszában hangsúlyozta, hogy a bírálatot elfogadja és a felvetett 
feladatok megoldását legnagyobbrészt maga is kívánatosnak tartja. Nem ért egyet 
azonban teljesen Halász Előddel, mert félő, hogy ilyesformán a régi komparati-
vizmushoz jutunk, és egyoldalúan osztrák hatást látunk a magyar felvilágosodás-
ban, ahelyett, hogy annak magyar társadalmi gyökereit nyomoznánk. 

Turóczi-Trostler József, akadémikus, elnöki zárószavában helytelenítette, hogy 
Barta János kitért az ú. n. „kényes kérdések", pl. a stíluskorszakok tárgyalása elől. 
Nem értett egyet a Halász Előd-kifejtette kiindulópontokkal sem. Legfontosabb 
tennivalónként az alapfogalmak, elvi kérdések tisztázását és a korszak színtézisének 
előkészítését jelölte meg. 

A referátum-sorozat utolsó előadója Bóka László volt, aki „Eredmények és fel-
adatok 1849. utáni irodalmunk kutatásában" címmel egyúttal a Kongresszus záró-
előadását tartotta meg december 15-én. A korábbi előadókhoz hasonlóan ő is úgy 
építette fel mondanivalóját, hogy a polgári, majd az átmeneti korszak ismertetése 
után az utolsó 3 év eredményeit bírálta a legrészletesebben, s ebből kiindulva vonta 
le a tanulságokat is. 

A polgári irodalomtörténetírás gyarló örökséget hagyott ránk e korszakra 
vonatkozólag, nagyrészt azért is, mert szokás volt a Nyugattal lezárni a tárgyalást, 
hiszen a „hivatalos" szemlélet babonásan félt az élő irodalom értékelésétől. A fel-
szabadulás után az Irodalomtörténeti Társaság ott akarta folytatni, ahol abba-
hagyta, tehát a pozitivizmus, a szellemtörténet és a polgári irodalomszociológia 
eklektikus keverékénél. A céhbe nem zárkózott, régebben a polgári ellenzéket kép-
viselő irodalomtörténetírás három jellegzetes termékével: Komlós Aladár: Irodal-
munk társadalmi háttere, Bóka László: József Attila, Lengyel Balázs: Mai magyar 
líra, c. könyveivel foglalkozva Bóka László megállapította, hogy Komlós helytelen 
módszerrel, a pozitivista szociológia alapján nyúlt hozzá tárgyához, s nem tudott 
szabadulni a népiesség és urbanizmus ál-ellentététől sem. Önkritikája során feltárta 
a saját művében mutatkozó szociáldemokrata beütéseket, s rámutatott arra, hogy 
Leng.yel Balázs 51 társadalmi fejlődés igazi menetét semmibevéve, a polgári 
dekadenciát kritikátlanul tárgyalva, a szocializmus valódi irodalmi követelményeit 
elmosva írta meg tanulmányát. E korszakkal kapcsolatban igen korán jelentkezett 
m Párt segítsége. De Révai Ady-könyve, Horváth Márton József Attila-emlékbeszéde, 
a Szabad Népben megjelenő nagyszámú megemlékezés, bírálat, Lukács György 



,,Az írástudók felelőssége" c. kötete csak akkor termékenyítette meg igazán 
irodalomtörténetírásunkat, amikor ennek szervezeti alapjai is létrejöttek a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság újjáalakulásával. Lukács György széles távlatot adó 
megnyitója és az irodalomtörténetünk periodizálását végrehajtó viták óta vannak 
már számbavehető eredményeink különféle feladataink megoldásában. Nagy íróink 
ircképének megrajzolása már előrehaladott stádiumban van, Arany János, Móricz 
Zsigmond, Tóth Árpád, Vajda János, Tolnai Lajos és Juhász Gyula esetében. Elég 
nagy számban vannak már olyan adatközléseink, amelyek nagy íróink arcának 
eddig ismeretlen haladó vonásait világítják meg, vagy leleplezik a konzervatív és 
íeakciós irodalmi törekvéseket. Folyóiratunk súlyos hibája azonban, hogy több szá-
mában túlteng a régi magyar irodalomra vonatkozó feldolgozás, s egyáltalában nem 
közöl cikkeket az irodalmi irányok harcairól. Nem közönséges veszélyt rejt magá-
ban az a tény, hogy irodalomtörténészeink jórésze nem foglalkozik aktívan élő 
irodalmunkkal, a témaválasztás terén pedig gyakran opportunizmus mutatkozik, 
sokan félnek a „kényes" ellentmondásos témáktól. Általános hiba a történeti szem-
pontok túltengése, ami valóságos „irodalomtörténeti sematizmus" kialakulásához 
vezetett: csak nagy vonásokban mutatjuk meg egy-egy író viszonyát az osztályharc 
központi problémáihoz, a nemzeti függetlenséghez stb., s minthogy ez a reláció 
haladó írók esetében messziről nézve valóban azonosnak látszik, jellegtelen képek 
jönnek létre (pl. egyes egyetemi előadásokban Tolnai aggasztóan hasonlít Mikszáth-
hoz). E hibák forrása közös: a marxizmus-leninizmus elégtelen ismerete, lapos 
alkalmazása, a szovjet irodalomtörténptírás figyelmen kívül hagyása. A dokumen-
táció nem elég. aktívan alkalmaznunk kell azt, amit az élenjáró tudománytól tanul-
hatunk! , 

Legfontosabb feladataink a következők: meg kell tanulnunk az igazi pártos-
ságot, amely nem a mult ahisztorikus megítélését jelenti — jelenünkből vett szem-
pontok szerint, hanem azt, hogy amellett, ami a maga korában haladó volt, ki tud-
juk választani, középpontba tudjuk állítani mindazt, ami a mi korunk, saját har-
caink felé mutat. Nem lehetünk meg széleskörű filozófiai műveltség nélkül: az idea-
lizmus és a materializmus harca, a polgári filozófia rothadása-nem hagyta érintet-
lenül irodalmunkat (Vajda—Reviczky Komjáthy, Ady, népiesek stb.). Arról sem 
feledkezhetünk meg, hogy irodalmunk elszigeteltsége a kapitalizmus kifejlődésével 
teljesen megszűnt, s ezért világirodalmi ismeretekkel kell felfegyverkeznünk a 
magyar jelenségek értelmezéséhez. Minthogy forma és tartalom egymással dialek-
tikus egységben van, igen sok esetben előbbre segít a formai elemzés akkor, ami-
kor az eszmei mágatartás vizsgálata csak általánosságban tudja megállapítani a 
feloldhatatlan ellentmondásokat, Pl. Kemény esetében, akinél nem elégedhetünk 
meg a vulgáris politikai elmarasztalással, de valószínűleg tematikája, típusalkotó 
készsége is csak azt mutatja, hogy nem tudott felülemelkedni „osztályrokonszen-
vén", amint ezt Balzac tette. Egyszóval a művészi analízist fel kell használni a 
világnézet tudatossá nem vált részének megismeréséhez. Végül az előadó az 
irodalomtörténetírás és a békeharc összefüggéseire hívta fel a figyelmet. 

Róka László referátuma kitűnt gazdagságával és élvezetességével, az önkritika 
irodalomtörténész-körökben ritkán hallott hangjával. De amíg nem egy vonatkozás-
ban többet adott a vártnál, sokban kevesebbet is nyújtott. Kétségtelen, hogy mód-
szertani útmutatásai és kritikái hasznosak voltak, viszont mellőzte azoknak a kér-
déseknek felvetését, amelyek magukból az anyagból lépnek elénk nap mint nap. 
Nem szólt a periodizációról, a Nyugat két korszakának különbségéről, a „kozmo-
politizmus" jelentkezéséről a 70-es, 80-as években, az irodalmi ellenzék fogalmáról, 
s annak társadalmi alapjairól, másfelől a világháború alatti pacifista-humanista 
hangokról, az anekdótizmus és másfajta realista ábrázolási módszerek közötti 
összeütközésekről, — hogy csak találomra nevezzünk meg néhány, a közelmúltban 
is sok vitát kiváltó problémát. Ennek megfelelően a hozzászólások is többnyire' csak 
egyetértésüket fejezték ki, vagy még néhány kutatnivalóra mutattak rá, de nem igen 
foglaltak állást korszakos jelentőségű dolgokban. 

Juhász Géza (Debrecen) a nemzeti formák megvizsgálását tűzte ki célul, 
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s amellett foglalt állást, hogy ne 49-et, hanem 48-at tekintsük korhatárnak. Kemény 
egyes regényeit kedvezőbben ítélte meg az előadónál. Káros jelenség az, hogy az 
emigráció irodalma iránt ellanyhult az érdeklődés. 

Kardos László szintén hangoztatta, hogy az irodalomtörténészeknek részt kell 
venniük mai irodalmunk kritikai megrostálásában. Nagyon megfeledkeztünk az 
„izmusokról" is, pedig ez kulcskérdése a 20-as évek irodalmának, akár a szociál-
demokratizmust, a népi irodalom kezdeteit vagy a Nyugat hanyatlását tekintjük. 
Törődni kellene a költői formák, a verselés és a műfordítás történetével is. Nem sok 
jót mondhatunk irodalomtörténetírásunk stílusáról, a benne uralkodó erőtlenségről, 
színtelenségről, konvencionalitásról. Életre kell kelteni a lanyha világirodalmi 
kutatást is. 4 > j 

Horváth Károly örömmel üdvözölte Bóka László szabatos meghatározását az 
irodalomtörténész pártosságáról: „Ne ítéljen a múlt felett a ma szemével, hanem 
derítse fel az író helyzetét, és abból értse meg művét. De igenis pártosan, a ma 
szemével válogasson . . . ha erről van szó, mit emel be irodalmunk folytonosságába." 
Hangsúlyozta Arany hazafiasságának, Vajda formájának és az orosz hatások 
kutatásának nagy jelentőségét. 

Keszi Imre hozzászólása kitűnt anyagszerűségével. Véleménye szerint a század-
vég kozmopolitizmusával óvatosan kell bánnunk, mert az nem egy esetben csak a 
konzervatív körök vádja a polgári haladás képviselői ellen. Igazságosabban kell 
ítélnünk a Nyugatról, mint ez 1—2 éve történt, amikor csak a burzsoát látták 
benne, s nem az 1914. előtti népi mozgalmak erősen ellentmondásos szövetségesét 
is. Nemcsak az irodalomtörténészek hanyagolják el az élő irodalmat, hanem az 
írók se sokat törődnek az irodalomtörténetírással, aminek a Kongresszusról való 
csaknem teljes távolmaradásuk is bizonyítéka. Az elkövetkező idők központi felada-
tát nem a szintézis létrehozásában látja még, hanem széles távlatú monográfiák 
megalkotásában. 

Örvendetes és újszerű esemény volt a Kongresszus két általános iskolai tanár-
résztvevőjének hozzászólása: Kövesi Józsefnéé és Fehér Gézáé. Fehér Géza vitát 
indított Babitsra vonatkozólag, azonban túlságosan merev álláspontról. 

Turóczi-Trostler József akadémikus néhány ténykérdésben helyreigazította az 
előadót és a magyar irodalomban mutatkozó antik hatásokra irányította a 
figyelmet. / 

Nagy Miklós kifejtette, hogy a századvég anekdotikus realizmusának kisebb 
képviselőit nem szabad idillikus-genre ralizmusuk miatt túlbecsülni, a polgári-
városi irodalom kezdetei (Bródy, Ambrus stb.) elé helyezni. Bródy háttérbeszorulá-
sával és egy megjelent rendkívül egyoldalú Ambrus-válogatással kapcsolatban ki-
emelte, hogy könyvkiadásunk és irodalomtörténetírásunk között gyakran hiányzik 
a szoros együttműködés. 

Bóka László válaszában különösen Keszi Imrének arra a megjegyzésére reflek-
tált, hogy irodalomtörténetírásunk legáltalánosabb hiánya a teljes írói arckép meg-
rajzolásának elmulasztása. Irodalomtörténészeink ehelyett egyes pozitív vagy 
negatív vonásokat rajzolnak csak meg, vagy éppen csak a művek bizonyos csoport-
járól tesznek említést, amint ez Bóka László Juhász Gyula-tanulmányában is tör-
történik. Ezt a kritikát általánosságban és egyénileg is helytállónak tartotta. 

A Kongresszus Waldapfel József akadémikus zárószavaival ért véget. 

Nagy Miklós 
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