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A felszabadulás pillanata i rodalomtudományunkat a végpusztulás meredélyéről 
rán to t ta vissza. Legnagyobb irodalomtörténészünk, Horváth János, 1935 óta, amikor hatalmas 
méretűnek indult irodalomtörténeti összefoglalásának második kötete (A magyar irodalmi 
műveltség megoszlása) megjelent, alig hallatta szavát a számára egyre idegenebbé váló világ-
ban. Az irodalomtudomány érdemes munkatársainak legjava (Waldapfel József, Komlós 
Aladár, Tolnai Gábor, Sőtér István stb.) üldözöttként bujdosik, koncentrációs táborokban 
senyved. Arany János szép szavával szólva, »sírva tallóz aki él«, alkotó munkára nem is 
gondolhat, csak a megszabadulás és a felszabadulás halovány reménye dereng fel néha drót-
sövények horizontján, búvóhelyek félhomályán, óvóhelyek pince-setétjén át . De nem mindenki 
él már. Kerecsényi Dezső beteg szíve beleszakad a méltatlan zaklatásba, Halász Gábor, Szerb 
Antal éhen vész a bálfi tábor poklában s a legifjabbakat, a jövendő reményeit, csordaként 
terelik nyugatra, vagy egyenruhában vár ják , hogy az összeomló front maga alá temesse őket. 

Ámde ez csak a végkifejlet pokoli pillanata már, mikor a pusztulását érző fasizmus 
patkány-dühe személyválogatás nélkül pusztít. A helyzet már évtizedek óta ezt a pusztulást 
igéri, ha csak a magyar irodalomtudomány szűk szektorából nézzük is hazánk sorsát. Sommásan 
is jellemezhető volna irodalomtudományunk helyzete a felszabadulás előtt. Hiszen elég lenne 
feltenni a kérdést : milyen lehet az irodalomtudomány helyzete egy olyan Magyarországon, 
ahol az irodalom helyzete az, hogy Petőfi forradalmi költeményeit rendőrhatósági intézkedések 
t i l t ják le az előadói dobogókról, az igazi Adyról hallgatni kell. Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső még megalkuvása árán sem tud ja elnyerni a hatalom bizalmát, Móricz Zsigmond nem 
nemzeti klasszikus, hanem botránykő, Juhász Gyula és József Attila öngyilkos halálba kény-
szerül! A felelet sem lehetne más, mint ugyanilyen sommás jellemzése annak a helyzetnek, 
amelyben egy olyan irodalomtudomány leledzhet, mely sem középponti kérdéseiről, sem 
központi hőseiről nem szólhat nyíltan. 

A sommás kérdésre adot t egyértelmű felelet jóllehet igaz lenne egészében, de mégis 
azzal a veszedelemmel járna, hogy leegyszerűsítené s ezzel sematizálná a helyzetet s szak-
tudományunk belső betegségeiért a felelősséget oly mértékben varrná az általános politikai 
helyzet nyakába, amily mértékben nem lenne kívánatos ezt tennünk, irodalomtudományunk 
felszabadulás utáni fejlődésének teljes megértése szempontjából sem. Kívánatos ezért, hogy 
legalább vázlatosan, egy részletesebb és árnyal tabb helyzetképet rajzoljunk felszabadulás 
előtti irodalomtudományunkról. Még a kegyelet sem parancsolhatja, hogy a teljes valóságról 
hallgassunk. Éppenséggel a méltó kegyelet parancsa az, hogy a részvét pisla mécsese mellett 
az igazság fáklyájá t gyújtsuk ki a méltatlanul elpusztítottak sírja felett is. 

A két imperialista világháború közötti helyzetet az elvtelenség jellemzi. Horváth 
János Magyar irodalomismeret című tanulmánya (Minerva 1922. 187—207.) valójában az 

•Megjelent »A magyar tudomány tíz éve« (Budapest, 1955. Akadémiai Kiadó) című 
k iadványban ; közzétételét e kiadvány nehezen hozzálérhető volta teszi indokoltá. (Szerk.) 
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egyètlen olyan tanulmány, mely komoly elvi vita alapja lehetne, de sem számottevő bírálatot 
nem kap, sem nem folytat ja ő maga sem ez irányú kezdeményét. Ma már nem nehéz e sok 
ma is gyümölcsöztethető ötletet, számos kitűnő megfigyelést magába foglaló t anu lmány 
alapvető ideológiai hibáit felismerni. De micsoda színvonalbeli különbség van Horváth műve 
s mindazon munkák között, melyek nyomon követték ! Még a legkülönb is a gyérszámú iro-
dalomelméleti művek között, Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti alapfogalmak című 
munkája (1930), milyen elvtelen, minden eredetiség nélkül való, szedett-vett tar ta lmú gyúr-
mája a német irodalomtudomány termékeinek! A Horthy-uralom magyar irodalomtudo-
mányát elsősorban nem is ideológiai eltévelyedései jellemzik, hanem az elvi kérdések iránt i 
elképesztő érzéketlenség. Még a legnagyobb hatású reakciós irodalomelméleti befolyás, a 
szellemtörténeti irány térhódítása sem alakít ki sem igazi egységet, sem elhatárolható fronto-
kat : nem ritka jelenség az, hogy a szellemtörténet elveinek zászlóvivői alkotó gyakorlatukban 
minduntalan visszacsúsznak a legsivárabb pozitivizmusba. 

Persze hiba lenne ettől az eklektikus, elvtelen zűrzavartól visszaborzadva hallgatni 
arról, hogy volt ennek az irodalomtudománynak azért valamiféle elvi egybehangzása : alap-
vető idealizmusa a magyar irodalom forradalmi hagyományától való reakciós idegenkedése, 
az élő irodalom nagy alkotóival szemben mutatkozó értetlenség és' közöny. Nem véletlen, 
hogy éppen a szellemtörténeti irány az egyetlen, mely teret hódít i rodalomtudományunkban/ 
Az sem véletlen, hogy irodalomtörténetírásunk szinte kritika nélkül fogadja el történeti 
alapvetésnek Szekfü,Gyula ellenforradalmi ideológiáját, a Három nemzedéket s Hóman Bálint 
és Szekfü Gyula nagy történelmi kézikönyvét. A klerikális reakció restaurációs kísérleteinek s a 
prefasiszta ellenforradalmi politikai törekvéseknek ezek a kútfejei táplálják irodalomtudo-
mányunkat . (E művek hatása sem egyenletes! A »Hóman—Szekfü« megkísérli azt, hogy 
történeti fejlődésünket összekapcsolja gazdasági fejlődésünkkel.— ha meg is rekednek Kautz 
Gyula és Tagányi Károly liberalizmusának elvi keretei között —, és Szekfü Gyula megpróbálja 
történeti fejlődésünket valamiképp viszonyba hozni a köröt tünk élő népek fejlődésével, jól-
lehet ő sem tud kiszabadulni a soviniszta magyar közfelfogás eszmeköréből. De ezek a törekvé-
sek semmiféle visszhangra sem találnak irodalomtudományunkban!) 

Még világosat^ e kép, ha az intézmények és a különböző »irányok« felől próbáljuk 
megközelíteni. 

A Magyar Tudományos Akadémia irányító szerepe, ami az irodalomtudomány helyzetét 
illeti, semmisnek mondható. Amilyen súlya van az Akadémia »Nyelv- és széptudományi 
osztályá«-nak a nyelvtudomány területén, annyira jelentéktelen működése az irodalom-
tudomány terén. Legfeljebb annyit mondhatunk, hogy nagykésőn, a német fasizmus meg-
erősödése, a hazai nyíltan fasiszta mozgalmak térhódítása idején mintha rádöbbenne az 
Akadémia akkori vezetősége arra, hogy konzervatív liberalizmusát is el fogja söpörni a készülő 
vihar s megkísérli regenerálni magát a Nyugat mérsékeltebb elemeivel, a polgári irodalom 
művelőivel. Erre muta t Berzeviczy Albert 1927-es egyezkedő kísérlete, M árai Sándor, Babits 
Mihály beválasztása, Kosztolányi Dezső bevonása az Akadémia nyelvművelő munká jába . 
Ezek azonban már csak kétségbeesett gesztusai az eljelentéktelenedett Akadémiának a végső 
csőd előtt. Mindez késő már s az Akadémia urai még ekkor sem tudják feladni teljesen pozíció-
jukat : Adynak, a magyar irodalom forradalmi hagyományának megtagadása lenne a modern 
magyar irodalom elismerésének ára, akkor, amikor már csak Móricz Zsigmonddal és József 
Attiláxal lehetne életrekelteni az Akadémiát, a paraszti és a proletár-forradalmiság kép-
viselőinek fenntar tás nélküli befogadásával. Erre az az Akadémia konstrukciója okán is 
képtelen—, hiszen még érdemesebb tagjaival szemben is bizalmatlan : Horváth János irodalom-
történeti alapvetése a Magyar Szemle Társaság kiadásában jelenhet csak meg ... 

Az egyetemi helyzet sem vigasztalóbb. Az ország első egyetemén, a budapesti egyetemen 
Horváth János elszigetelt jelenség, a hangadó a jellegtelen Császár Elemér, s mellé és mögé 
ugyan kik sorakoznak! 
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság, mely ha nem is nyílt színvallással, de 1911-ben 
mégis azzal a szándékkal alakult , hogy teret nyisson azakademizmus egyre szűkülő sugár-
körén kívül egy frissebb szellemű irodalomtudománynak, kísérteties egyformasággal ju to t t 
a Petőfi Társaság sorsára : az is belső ellenzéki alakulás volt az Akadémia és Kisfaludy Társa-
ság ellen s az is feladta félénk, nyíltan soha be nem vallott ellenzékiségét s lett a Kisfaludy 
Társaságnak 5 az Akadémiának tornáca. 

A hivatalosan elismert intézményeken kívül nem volt s nem is lehetett életképes ala-
kulás. A szellemtörténet szálláscsinálója, a pécsi Minerva Társaság, valójában sohasem volt 
igazi társaság, összetartó ereje a Minerva című folyóirat szerkesztősége volt s tömegbázist 
még a középiskolai tanárság soraiból sem tudot t szervezni maga alá. A reakciós Magyar Szemle 
Társaságot a mérsékelt reakció végzete érte utói : irodalomtudományi vonatkozásban a 
szellemtörténet gyermeke volt (ha egyes munkatársai nem is értettek ezzel egyet, mint például 
Eckhardt Sándor) s a szellemtörténeti irány szülötte, a fasiszta irodalomtudomány felfalta 
any já t , a társaság végül ellenzékbe szorult. A Szerb An/aí-fundálta Irodalomtudományi 
Társaság pedig csupán a megalakulásig jutot t el, folyóirata nem volt s működéséhez soha sem 
kapta meg a hatóság engedélyét, valóságos tevékenysége előtt betil tották végképp. 

A Szent István Akadémia, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, az Izraelita Magyar 
Irodalmi Társaság működése eleve korlátozott hatású s a felszabadulás előtti évtizedekben 
teljesen jelentéktelenné szürkül. 

Az intézményeknek ez a sivár képe nem jelenti azt , hogy nem folyik a két imperialista 
világháború között semmi érdemi munka az irodalomtudomány területén. Egy hézagos név-
sor elég annak ábrázolására, hogy nem voltak ezek az esztendők teljesen meddők. Horváth 
János, Eckhardt Sándor, Waldapfel József, Zolnai Béla, Kardos Tibor, Kerecsényi Dezső, 
Szerb Antal, Halász Qábor, Tolnai Oábor, Sötér István, Barta János stb.-ek műveiben irodalom-
tudományunk ma is lel becsülésre méltó eredményeket. Azok az irodalomtudósok, kiket 
a proletárforradalom bukása után kizártak a hivatalos tudományosság fórumairól, Király 
György, Benedek Marcell, Turóczi-Trostler József hősies tudományszeretettel folytat ják munká-
jukat . Az irodalmi élet olykor különb tudományos művekkel és hatásokkal gazdagítja irodalom-
tudományunkat , mint a hivatalos tudományosság ; — elég Babits Mihály, Schöpflin Aladár, 
Komlós Aladár, Illyés Gyula, Németh László munkáira, tanulmányaira, kritikáira utalnunk. 
Vannak heroikus magánkezdemények, mint Földessy Gyula »Ady-Múzeum«-a s az Ady-
műért folytatot t lankadatlan harca, mint Vajthó László kezdeménye, ki a reakciós Akadémiát 
megszégyenítve, kisdiákok munkájából, magánosok áldozatkészségéből olyan irodalom-
tudományi vállalkozást teremt meg, mint a Magyar Irodalmi Ritkaságok szövegkiadás-soro-
zata. Ez az — ismétlem —- hézagos, madártávlatból ábrázolt kép is azt muta t ja , hogy alkotó 
tehetségekben s megbecsülendő művekben nem volt szegény irodalomtudományunk e nehéz 
korszaka sem. 

De az is nyilvánvaló, hogy az ellenforradalmi Magyarország általános helyzete és az 
irodalomtudomány fórumainak légköre s lehetőségei nem voltak alkalmasak arra, hogy 
az alkotó tehetségek kibontakozhassanak teljes gazdagságukban s ha nem csak a személyi-
ségekre gondolunk, hanem számbavesszük műveiket, még a legkülönbekén is ot t a kor eszmei 
zűrzavarának, illetve a hozzánk szinte kizárólagosan behatoló reakciós irányzatoknak bélyege. 

Éppen mert ilyen nagyramenendő tehetségek küzdöttek a koráramlatok árjával , 
éppen mert az ő munkásságukat sodorta magával a lejtőn alágördülő ország általános pusztu-
lása, ezért kell számbavennünk azokat az irányzatokat is, melyek irodalomtudományunkban 
e korban érvényesültek. Képességeik, becsületes szándékuk, nagy tudásuk és hatalmas munká-
juk okán műveiket, ha meg is fertőzte koruk, nem tudta teljesen áthatni s e művek ma is 
élnek, ma is ha tnak . Mai irodalomtudományunk értékelése, kialakulásának története nem 
képzelhető el ez irányzatok számbavétele nélkül, akármilyen hézagosságra, vázlatszerűségre 
kénytet is beszámolónk szűkremért kerete. 
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Az irodalomtudomány legterhesebb öröksége a pozitivizmus volt, az a filozófiai i rányzat , 
mely sokkal több kár t te t t a magyar tudományosságban, mint a nyíltan idealista, a nyíltan 
reakciós ideológiák bármelyike. A Cours de philosophie szerzője, Auguste Comte és utódai 
ugyanis azt a látszatot keltve, hogy gyökeresen szakítottak a teologíkus és metafizikus világ-
magyarázattal , mindenfaj ta elvont filozofálással, absztrakt következtetésekkel s csupán a 
pozitív tényekre alapozzák a tudományt , elhitették, hogy tudományuk a valóságon alapul 
és objektív. Ezzel a teológiából kinőtt és a metafizikus magyarázatok silányságára rádöbbent 
legkülönb elméket is megtévesztették, mert nem vált nyomban világossá, hogy a »pozitív 
tények« nem mások, mint érzéki benyomások s ezzel a tudományba a szubjektív relatizivmust, 
a pszichologizmust és az idealista agnoszticizmust csempészték be, valamint azt sem, hogy 
a filozófia--ellenesség nemcsak a metafizikus magyarázatokat zárja ki a tudományból, hanem 
a történelmi és dialektikus materializmust is. A pozitivizmus módszertana még károsabb 
volt : a tudomány egyetlen módszerének a leírást, a tényfeltárást tették meg s ezzel kizárták 
mind a magyarázat , mind pedig az értékelés módszerét, mely nélkül a rendszerezés csak 
formális lehet. Tudományosságunk tehát a pozitivizmust haladó irányzatnak vélte s valami-
képp a raelizmussal azonosította, sőt a materializmus előfutárát látta benne. Hóman Bálint 
a magyar szellemtörténeti irányzat programcikkében, a Tör ténet tudomány és politikában 
a pozitivizmusról azt állítja, hogy a »materialista irányú tör ténetkutatásnak ú j és döntő 
erejű ösztönzést adott« s Joó Tibor a pozitivizmust egyenesen a materialista filozófia ismeret-
elméletének nyilvánítja. (»Aki szemléletében pozitivista, az filozófiájában materialista ...«). 

A pozitivizmusnak a materializmussal való azonosítása az ellenforradalom idején 
vált veszedelmessé. Ekkor ugyanis az történt , hogy az ellenforradalom tudománypoli t ikájá-
nak irányítói, elsősorban Szekfü Gyula és Hóman Bálint, a pozitivizmus ellen hirdettek harcot 
s ezzel együtt a materializmus ellen is küzdöttek. Ez azért volt veszedelmes, mert az igényesebb 
tudományos főkben egyre több és alaposabb kritika ébredezett a pozitivizmus sivár, érték-
telen és rendszertelen adathalmozó módszere ellen. Mikor tehát a szellemtörténeti irány 
úgy vonult be a tudomány porondjára, mint a sivár pozitivizmus bírája, lelkesen üdvözöltek 
s ezt a lelkesedést semmivel sem fokozta le az, hogy egyben a politikai megbízhatóság bélyegét 
is rá juk ütötték ezért. Senkinek sem tűn t fel, hógy a szellemtörténeti irány, mely azt a mély-
ségesen idealista felfogást, hogy a létet a tuda t határozza meg s mely a történelemformáló 
erők közé visszaállítja istent, az elszigetelt kiváló egyént és a szellemi áramlatot is hozzá-
öleli, a Párizsi Kommünt követő reakciós, restaurációs filozófiából ered s a proletárdiktatúra 
bukása után éled újjá. Nem figyelt arra sem a tudomány, hogy ha a szellemtörténet szerint 
a történelem nem egyéb, mint »isten a történelemben« és az emberi lélek története, akkor 
a magyar történet sem egyéb, mint a magyarok istenének és a magyar léleknek története. 
Míg a tudományos világ eleven kútfőként fogadta el a pozitivizmus nedvtelen Szaharája után 
Diltliey irodalomfelfogását és Troeltsch történetfelfogását, közben szabad u ta t nyitott ismét 
a teológiának és a fajelméletnek. 

A szellemtörténet behatolásával nemcsak az tör tént , hogy mindenfaj ta irracionális 
ideológiai irányzat teret nyert i rodalomtudományunkban épp úgy, mint egész tudományos-
ságunkban, hanem az is, hogy megszületett egy sajátos egyeztető megoldás. Ugyanazok a 
becsületes tudósok, akik valaha a pozitivizmus sivárságától elfordulva új u ta t kerestek, most 
megdöbbenve a szellemtörténet térhódítása nyomán keletkezett sejtelmes-ködös-megfogha-
tat lan, a valóságtól elszakadt áltudományosságtól s felismerve azt, hogy a szellemtörténet 
kapu ján az egzisztencializmus,a nyílt faj i mitológia is kényelmesen besétált, visszatorpantak. 
»A Régi jobb volt« — írta Babits egy versében s valósággal ez lett a legjobb tudósok ki nem 
mondott jelszava is. Ha teljes visszalépés nem is tör tént , de előállt az a sajátos helyzet, hogy 
elfogadták Dilthey és Troeltsch koncepcióját, de ezt a pozitivizmus módszereivel igyekeztek 
mérsékelni az alkalmazásban s így a teljes mozdulatlanság, a zsákutca kilátástalansága követ-
kezett . Előre léptek a rossz irányába és visszaléptek a régi rosszhoz egy féllépéssel. 
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Ennek a se hús, se hal tudományosságnak nem lehetett expanzív hatása. A felszabadulás 
előtti utolsó pillanatokban nem volt már más a színen, mint a fasiszta faji mítosz irodalom-
tudománya, melyben a fejlődés elvét a sors, a vak fá tum képviselte, melyben a dialektika 
a fajok harcában, az egymást váltó t ragikus fordulatok sorozatában, a magyarság és a németség 
ellentétes, de elválaszthatatlan kapcsolatban állt s amely tudománynak módszere az alkat-
lélektanból táplálkozott (Prohászka Lajos, Németh László, Féja Géza, Julius von Farkas stb.). 

A jövendő felé csak két halovány fény muta to t t . 
Az egyik bentről, a másik határokon kívülről. 
Idebent a népi írók mozgalmán belül éledezett egy olyan irodalmi felfogás, mely alapjául 

a forradalmi hagyományt, fejlődési elvéül a forradalmi haladást fogadta el, az irodalmi jelen-
ségeket a dolgozó nép szemszögéből nézte, anélkül, hogy beleesett volna a paraszti mítosz 
narodnyikságába. Móricz Zsigmond irodalmi tanulmányai, Illyés Gyula remek Petőfije fel-
villantotta azt a lehetőséget, hogyan tudna irodalomtudományunk a rossztól a jóig eljutni. 

A határokon kívül a kommunista emigráció te t te meg az első pozitív lépéseket a marxista 
leninista irodalomtudomány felé. Párizsban Bölöni György Ady-monografiája, a Szovjet-
unióban Lukács György irodalomelméleti és irodalomkritikai tanulmányai és Révai József 
Kölcsey és Ady tanulmányai muta t tak immár követhető példát. 

Egyik sem maradt hatástalan, de egyik sem bontakozhatott ki teljesen. A szót a 
fegyverek vették át . a múzsák megfélemlítve és megszégyenülten elhallgattak. 

/ 

* . 

A felszabadulás első esztendeiben az irodalomtudomány területén három jelenségre 
kell felfigyelnünk. 

Az első a hivatalos irodalomtudomány passzivitásba burkolt restaurációs kísérlete. 
Az irodalomtörténeti folyóiratok legjelentősebbjei megjelennek, nagyobbrészt ugyanazzal 
az írógárdával és tematikával, valamint ugyanazon módszerű munkásságot folytatva, mint 
a felszabadulás előtt. Akad olyan folyóirat, éppen az Akadémia kiadásában megjelenő Irodalom-
történeti Közlemények, mely 1945-ben szinte változatlanul lenyomatja azt a számot, mely 
1944-ben a háborús események miatt nem kerülhetett kiadásra, annak jeléül, hogy semmi 
okot nem lát múlt jának újjáértékelésére, új feladatok kitűzésére. A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet meg is fogalmazza ezt az álláspontot : »Az a változás, 
amely egész közéletünket ma betölti és foglalkoztatja, Társaságunkat nem kényszerítheti 
arra, hogy bármiféle irányban is változtasson működésén... Szervezetében ép és sértetlen 
minden, lelkében és hitében érintetlen az ősi láng...« A Társaság célja »a szellemi ésliterátori 
Magyarország felépítése«, s az, hogy »finomítsa a közízlést«.Ebből a felfogásból természetesen 
következik az, hogy sem tudományos közületek s egyes kuta tók meg sem kísérlik, valamiféle 
enyhe formában sem, hogy kritikává illessék a letűnt kor irodalomtudományi működését, 
vagy valamiféle mérleget készítsenek —, önkritikának pedig nyoma sincs. 

A másik figyelemre méltó jelenség, hogy a további fejlődés felé az ú tmuta tás t elsősorban 
az emigrációból hazatért tudósok és politikusok adják . Andics Erzsébet, Lukács György, Révai 
József, elsősorban nem is ú j műveikkel, hanem emigrációs munkásságuk közreadásával. így 
jelenik meg 1945-ben Révai József Adyja , Lukács György írástudók felelőssége című tanulmány-
kötete stb. Irodalomtudományunk felszabadulás előtti elszigeteltségére és elmaradottságára 
mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a szakemberek zöme is csak ekkor ismeri meg ezeket a 
műveket s megjelenésüket nem kritika fogadja s nem kiegészítések és korrekciók tömege 
kíséri, hanem vagy néma elutasítás, vagy megsemmisülő hódolat s egy-egy megállapításukból 
éppen úgy vál tozta thata t lan minta válik, mint ahogy a díszítőművészet egy-egy eredeti 
motívumából patront gyárt a szobafestő-ipar. E művek valóságos megtermékenyítő hatása 
elsősorban nem a szakmai körökben mutatkozik meg. 
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A harmadik jelenség az, hogy irodalomtudományunk első önálló lépései a megújhodás 
felé napilapokban, irodalmi és mozgalmi folyóiratokban történnek, az érdemleges kérdések 
felett folyó viták, egy újarcú irodalomtudomány első deklarációi sokkal nagyobb nyilvánosság 
előtt esnek meg, mint valaha s elsősorban elvi-politikai jellegük okán kerülnek a közélet porond-
jára. Hogy a politikai napilapok s a széles olvasótáborra számító irodalmi és mozgalmi orgá-
numok helyet adnak olyan tanulmányoknak, melyek a múltban szakfolyóiratokban jelen-
hettek csak meg, arra muta t , hogy az irodalomtudománynak helye s.társadalmi, politikai jelen-
tősége megváltozóban van. 

Történnek kísérletek a kezdeti időkben is arra, hogy irodalomtudományunk alélt-
ságából feléledve, számot vessen múlt jával , rögzítse a további fejlődés kiindulópontjait s 
körültekintsen kri t ikus szemmel az élő irodalom területén. Komlós Aladár Irodalmunk társa-
dalmi hát tere című művében 1946-ban megkísérli irodalmunk fejlődését a magyar társadalom 
fejlődésével egybekapcsolni. E sorok írója József Attiláról tesz közzé egy kis kötetet 1947-ben, 
hogy századunk e világméretű nagy költőjét méltó helyére állítsa. Lengyel Balázs A mai 
magyar líra címen ad ki 1948-ban egy kötetet , mely líránk Ady utáni fejlődését kívánja érté-
kelni. Ezek a kísérletek azonban nemcsak sikertelenek, de reménytelenek is, mivel szem-
pontjaik a letűnt kor irodalomtudományának szemhatáráig mutatnak, esszéista stílustól 
ideológiai tévedéseikig minden visszafelé muta t bennük. (Lásd erről bővebben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1951. évi nagygyűlésén ta r to t t vitaindító előadásomat, Eredmények és 
feladatok az utolsó század irodalmának kuta tásában címen.) 

Eredményeikben nem sokkal pozitívabbak, de mégis előremutatók azok a kísérletek, 
melyek nem tudományos folyóiratokban azzal a szándékkal íródnak, hogy megkíséreljék a 
marxizmus-leninizmus ideológiáját következetesen alkalmazni i rodalomtudományunkban. 
Elsősorban Keszi Imre, Király István, Pándi Pál, Szabó Árpád, Szigeti József, Waldapfel 
József tanulmányaira gondolok. Ha ezekbe bele is játszik még a letűnt kor irodalomtudomá-
nyának visszfénye, ha olykor túlságos mereven és mechanikusan alkalmazzák is az alap és 
a felépítmény kapcsolatáról szóló marxi-lenini taní tást s nemegyszer vulgarizmusokba tévednek 
(különösen, ha vitatkoznak), mégis ez az út a fejlődés út ja : a kezdeményezés érdeme az 
övék. Kezdeményük jelentőségét növeli az, hogy kísérleteik napilapokban, folyóiratokban 
lát tak először napvilágot s így egyszerre szolgálták a tudomány fejlődésének nagy ügyét 
és az új olvasóközönség, az ú j irodalomértők felnevelésének feladatát . E kezdemény ható-
sugara sokkal tágabb, mint azt cikkek és művek alapján rekonstruálhatnók : Waldapfet 
József részt vet t a kezdet kezdetén a középiskolai irodalmi tankönyvek megalkotásában, 
belekapcsolódott az egyetemi irodalomoktatásba —, ez utóbbi téren neki és Király István-
nak út törő érdemei vannak : tudományos életünk és irodalmi műbírálatunk nem egy f iatal 
munkása tőlük kapta az első indítást. 

Nem kétséges, hogy a döntő fordulatot irodalomtudományunk újjáéledése terén fel-
szabadulás utáni fejlődésünk legnagyobb gazdasági, politikai, társadalmi fordulata, az 1948-as 
esztendő fejlődése hozta meg. Ekkor kezdődött a párt sorainak belső rendezése során az a 
széleskörű és rendszeres ideológiai képzés, melynek hatása egész közvéleményünket elvi-
ideológiai problémák felé is irányította. Ekkor született a felsőoktatási reform, me ly— minden 
azóta nyilvánvalóvá vált hibája ellenére is — gyökeresen megújí tot ta tudós- és tanárnevelé-
sünket. Ekkor vált lehetségessé, hogy hozzáfogjunk tudományos életünk legátfogóbb szerveze-
tének, a Magyar Tudományos Akadémiának és a hozzákapcsolódó intézményeknek, társasá-
goknak újjászervezéséhez ; ezeknek a szervező munkáknak során alakult új já az 1948-as 
év végén a Magyar Irodalomtörténeti Társaság is. 

Az új jáalakul t Magyar Irodalomtörténeti Társaság első vezetőségének (elnök : Lukács 
György ; alelnökök : Barta János,Földessy Gyula, Tolnai Gábor, Waldapfel József ; t i tkár : Király 
István) és a társaság folyóiratának, az Irodalomtörténetnek (megindult 1949-ben, első szerkesz-
tője Waldapfel József volt) oroszlánrésze volt abban, hogy mire a Magyar Tudományos Tanács 
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befejezte munká já t $ á tadha t ta helyét az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémiának, 
irodalomtörténészeink szervezetten, tervszerűen megindult ku ta tómunkájuk első gyümöl-
cseivel gazdagon kapcsolódhattak be Akadémiánk I., Nyelv- és Irodalomtudományi Osztá-
lyának munkájába . A tervszerű és szervezett marxista-leninista irodalomtudományi ku ta tás 
megteremtésének érdeme elsősorban Lukács György akadémikusé, aki a Magyar Irodalomtör-
téneti Társaság alakuló ülésén, elnöki székfoglaló beszédében, nagyperspektívájú elvi irány-
muta tás t adot t irodalomtudományunk munkásai számára. Lukács György muta to t t rá arra, 
hogy a Társaságban folyó munkának milyen politikai, társadalmi, irodalmi és pedagógiai 
jelentősége van, ő tisztázta irodalomtudósaink számára azt a feladatot, hogy irodalmunk 
minden korszakát jelenünkre vonatkoztatva kell ku ta tnunk és interpretálnunk, б te t te köz-
ponti feladattá a legújabb kor irodalomtörténetének megírását, ő hívta fel a figyelmet arra, 
hogy irodalmunk történetét elsősorban dialektikus mozgásában, mint irányok harcát kell 
ábrázolnunk s számos részletkérdést is elvileg megvilágító fejtegetései során б nyitott távlatot 
a szűk szakmai kereteken túl azokra az összefüggésekre, melyek irodalomtudományunkat 
egyrészt az élő irodalomhoz, másrészt a politikai élethez, a társadalomtudományok, a törté-
nelem, a filozófia, az esztétika művelőihez kötik. Elvi alapvetése mindmáig i ránymutatója 
az irodalomtudományi kutatásoknak, másrészt, ha irányt vétve a ku ta tás zsákutcába torkollik, 
nemegyszer fedezzük fel utólag elvi alapvetésében azt a figyelmeztetést, melyre elhangzásakor 
nem figyeltünk, holott megóvhatott volna nem egy tévösvényen való kalandozástól. A fel-
adatok, melyeket elénk tűzött , ma is feladatok, ha talán néhány lépéssel közelebb is kerültünk 
megoldásukhoz. (»Felderíteni a magyar irodalom valóságod történetét . Leszámolni a reakciós 
történeti legendákkal [kicsinyítőkkel és felnagyítókkal egyaránt] . Megteremteni az eleven 
kapcsolatot az irodalomtörténet, 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. Leplezni a reakció ama törekvéseit, melyek a politikai porondról 
leszorulva, az ideológia terén gyülekeznek és készülnek új offenzívára.«) S ma sincs ennek a 
munkának más feltétele, mint amit ő szabott elénk : kutatásaink princípiumává a marxizmus-
leninizmus esztétikáját tenni (»a visszatükrözés elmélete, a realizmus fogalmának ú j meg-
határozása stb. nélkülözhetetlen elemei a magyar irodalom újjáértékelésének«) és átvinni 
i rodalomtudományunk kutatóinak köztudatába a marxista filozófia pártosság-fogalmát. 
(»Csak ha a fejlődésben magában felismerjük ezt az elevenen ható pártosságot és tudatosan 
magunkévá tesszük — a haladásért foglalván pártot — csak akkor tud juk az objektív törté-
nelmi lefolyás igazi valóságát helyesen megérteni.«) 

De nem kis jelentősége van a rendszeres és tervszerű munka megindulásában a folyó-
iratnak sem. Az Irodalomtörténet 1949. évi első számában közli Lenin Pártszervezet és párt-
irodalom című alapvető cikkét és Fagyejevnck Az irodalmi elmélet és kritika feladatai című 
tanulmányát , jelezve azt, hogy irodalomtörténetírásunk megújhodása elsősorban attól függ, 
hogy meg tudjuk-e teremteni a dolgozó nép élete és tudományos munkánk között a kapcso-
latot s hogy tudunk-e tanulni a tapasztalatokban gazdagabb, a szocializmus építése ú t ján 
messze előttünk járó szovjet példából. S a folyóirat, sok hibája ellenére, ebben a tekintetben 
következetes, követte az első lépés helyes nyomát, nem vált »dokumentációs« folyóirattá, 
de mindig fellelhetők anyagában azok a tanulságok, melyeket a szovjet tudományosság 
kínál fejlődésünk számára. Az Irodalomtörténet egyébként azzal is példát muta to t t első 
számában már, hogy az említetteken kívül bizonyos arányban egyesíti az irodalomelméleti 
és a tisztán történeti, adatfel táró filológiai munkát , a haladó hagyományok és a jelen irodalmi 
problémáinak területét, a magyar irodalmat és a világirodalmat, a tudnivalót és a megvitatni 
valót (már az első szám központi vitacikkben veti fel irodalmunk történetének periodizáció-
ját) s irodalmunk történetét egybekapcsolja a saj tótörténettel . 

A helyes kezdemény reális talajon mozgott. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
munkája nem maradt visszhangtalan, felolvasó üléseire gyakorló tanárok, egyetemi hallgatók, 
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középiskolai tanulók jelentős tömege áramlott , a folyóirat sohasem maradt anyag nélkül s 
jelentős tudományos vállalkozások indultak meg, illetve erősödtek meg munkássága nyomán, 
elsősorban a nagy magyar klasszikusok kritikai kiadásának munkálatai, melyeknek filológiai 
előkészítésébe Waldapfel József helyes pedagógiával vonta be egyetemi hallgatóságunkat ; 
nem egy fiatal s ma már eredményekkel dicsekvő kutatónk tudományos pályájának volt 
bölcsője egy-egy ilyen kritikai kiadáson dolgozó munkaközösség. I t t , a Társaság munkálatai 
során nevelődött fel az a fiatal tudósgárda, melyre támaszkodva később vállalhatta a 
Társaság az irodalomtörténet népszerűsítésének országos feladatát , a Magyar Klasszikusok 
sorozatának kiadását s azt az egyre szerteágazóbb feladatkört , melynek mindig újabb s gaz-
dagabb feladatokat adot t és ád kultúrforradalmunk. 

A kezdet nem volt rossz. De a kezdeti lépések már előrevetítettek egy-két olyan jelleg-
zetes hibát, mely a rendszeresen megindult kuta tás során egyre gyakrabban, egyre élesebben 
vetődött fel. Mielőtt ezeket jellemezném, két dolgot előre kell bocsátanom. Az egyik az, hogy 
ezek a hibák korántsem csak irodalomtudományi munkásságunk hibái voltak, hanem egész 
kulturális életünk jellemző jelenségeinek kell ta r tanunk őket. A másik az, hogy tudományunk 
fejlődését bizonyos türelmetlenséggel néztük és nézzük ma is. Érthető, helyes, termékeny 
türelmetlenség ez, de mégiscsak türelmetlenség, mely előbb szeretne látni olyan jelenségeket, 
melyeknek megszületéséhez több időre van szükség, semmint azt vágyaink elviselnék. Türel-
metlenségünkben ott is hibát látunk, ahol nem hiba van, hanem hiány. Tízéves fejlődésünk 
mérlegét úgy kell elkészítenünk, hogy abban elválasszuk élesen az időleges fennakadásokat 
a megcsontosodott hibáktól. 

Az irodalomtudományi munka már a Tudományos Tanács működése a la t t is meg-
indult, de a tervszerűség és rendszeresség igazában csak akkor érvényesült, mikor a Magyar 
Tudományos Akadémia megújult s az irodalomtudomány a hozzá legközelebb álló testvér-
tudományokkal egy keretben, Akadémiánk I. Osztályának, a Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztálynak keretében kapot t teret és addig nem álmodott gazdasági lehetőségeket. Mikor 
ez a szélesebb keretben és biztosított munkalehetőségek között folyó munka tú l ju to t t a 
kezdeti tervezgetéseken, mutatkoztak bizonyos jelenségek, melyekre fel kellett figyelnünk, 
de amelyeket nem egészen helyesen értékeltünk. 

A közkeletű gáncsok, melyekről munkásságunkkal kapcsolatban néhány esztendővel 
ezelőtt sok szó esett, ezek voltak : 1. Túlteng munkásságunkban a szövegkiadások, adatköz-
lések körüli foglalatosság az értékelő munka rovására. Ezt hajlandók voltunk az állásfoglalás-
tól való tartózkodással, az elvi helytállástól való húzódozással magyarázni. 2. Kutatóink 
a múltba fordultak, nem vállalják feladatukat élő irodalmunk megsegítése terén. 3. Nem 
foglalkozunk elég behatóan a szovjet tudomány számunkra is i ránymutató tanításaival. 
4. Hiányzik munkánkból a tudományos élet legösztönzőbb mozgatója, a vita-szeliem. 

Mindezek megett a kifogások megett valóságos jelenségek, sőt valóságos hibák is 
voltak. De a jelenségeket nem reálisan értékeltük és a hibákat nem elég mélyen elemeztük. 

Való igaz például, hogy kezdettől fogva máig kutatóink jelentős részét leköti az ada t -
gyűjtés, a szövegkiadások előkészítése, filológiai gondozása. De ez önmagában egyáltalán 
nem hiba, sőt a gyakorlat azt muta t ja , hogy e nélkül a munka nélkül minden értékelő munkánk 
eleve dubiózus értékű. Egyre világosabban lá t juk, hogy nemzeti irodalmunk történetének 
anyaga nagyon hiányosan áll csak rendelkezésünkre. A múltbeli kutatások rendszertelensége, 
tervszerűtlensége okán nemcsak legnagyobbjaink kritikai kiadását kell elvégeznünk, de 
müveik elemi számbavétele, lappangó munkáik felderítése, életművük és életük összefüggé-
sének dokumentációja is a mi feladatunkká vál t . Példaként elég, ha rámuta tunk arra, hogy 
Vajda János munkássága, kiről pedig a felszabadulás előtt két nagyobb igényű monográfia 
is jelent meg, teljes egészében csak most vált , Komlós Aladár kutatásai a lapján, ismertté 
s nem arról van szó, hogy néhány töredékét, variánsát lelte meg e szerencsés kezű kuta tónk, 
hanem egész évtizedek publicisztikai munkásságának hatalmas terméséti S ez nemcsak az 
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újabbkori irodalom területén van így, melyet a közelmúlt irodalomtudománya elvszerűer» 
elhanyagolt, a történeti távlat hiányára hivatkozva. (Akik foglalkoztak vele — Schöpflin 
Aladár, Benedek Marcell, Szerb Antal stb. —,azok »céhen kívüli« kuta tók voltak s munkásságu-
ka t a hivatalos tudomány nem nézte jó szemmel!) Egyre inkább kiderül, hogy az az irodalom-
tudomány, mely magát a nemzeti hagyományok őrizőjének vallotta, irodalmunk múl t jának 
feltárása és feldolgozása terén is igen felületes munkát végzett. Azok a kritikai kiadások, 
melyek a felszabadulás után Akadémiánk kiadójánál megjelentek, illetve, melyeknek kiadása 
folyamatban van (Balassi Bálint, Rimay 'János, Csokonai Vitéz Mihály, Petőfi Sándor, Arany 
János, Ady Endre, József Attila, Juhász Gyula) s az a körülmény, hogy az Irodalomtörténet 
mellett Akadémiánk megindította az Irodalomtörténeti Közleményeket rendkívül gazdag 
ada t t á i anyaggal s végül az a megvalósulás előtt álló terv, hogy egy forráskiadvány sorozatot 
is indítunk kiadatlan, illetve nehezen hozzáférhető irodalmi emlékeinkből, azt bizonyítják, 
hogy munkásságunkat ez irányban fokoznunk kell, ha valóban megaka r juk alkotni irodaimunk 
valóságos tör ténetét . Az adatközléseknek, a szövegkiadásoknak, kritikai kiadásoknak az az 
örvendetes megszaporodása felszabadulás utáni irodalomtudományi munkásságunk egyik 
jelentős, pozitív eredménye : egyedül ez a munka teremtheti meg a reális értékelés lehetőségét. 

Ha volt hiba ezen a téren, az nem az adatfeltáró és értékelő munka arányában volt, 
mivel e ket tő az elő- és utóidejűség viszonyában van egymással s nem rivalitásban. A hiba 
egyrészt abban mutatkozott , hogy néhány tekintélyes, régi kuta tónk a felszabadulás óta 
szinte kizárólagos-feladatának az ez irányú munkát tekinti. Nyilvánvaló, hogy ebben van 
valami húzódozás az értékelő munkától, az elvi helytállástól, de azt hiszem, ez az éremnek 
csak egyik odala s mi csak ezzel foglalkoztunk. De nem kétséges az, hogy az adatgyűj tő , 
adatfel táró munkába való menekülésnek egyik oka az is volt, hogy tudománypolit ikánk 
meglehetősen szűkkeblű volt kezdetben a marxizmus-leninizmus ideológiájával csak a fel-
szabadulás után ismerkedő tudósainkkal szemben. Eleve hibátlan, ideológiai szempontból 
gáncstalan munkákat vár tunk tőlük s a tévedéstől való félelem odáig fa jul t , hogy a szűk 
szakmai közösségekben folyó előzetes kritika részben elkedvetlenítette a szerzőket, részben 
megfosztotta tudományukat a nyilvános vitáktól, azoknak nevelő erejétől. Másrészt hiba 
volt az is, hogy az adatközlések, de különösen kritikai kiadások terén viszont egyáltalán 
nem érvényesítettük a pártosság tudományos követelményét. A Pe/ő/i-kiadás jegyzetanyagá-
nak pozitivista jellegteiensége, az Arany kritikai kiadásának első köteteiben megbúvó régi-
módi filologizálás öncélúsága s e jegyzetanyag politikai sterilitása egyre élesebben veti fel 
a filológiai módszerek szükséges revízióját s kiadványaink mélyrehatóbb kr i t ikájá t . 

Az adatfel táró és az értékelő munka terén mutatkozó kezdeti aránytalanság egyébként 
ma már nem is áll fenn. Király István 1952-ben megjelent úttörő, Mikszáth Kálmán című 
monográfiájával megindult legjobb, legjelentősebb íróink életművének értékelő, monografikus 
feldolgozása. Azóta olyan jelentős nagy-monográfiáink lát tak napvilágot, mint Nagy Péter 
Móricz Zsigmondja (1953), Sőtér István Eötvös Józsefe (1953), Klaniczay Tibor Zrínyi Miklósa 
(1954), Komlós Aladár Vajda Jánosa (1954). A nagy-monográfiákon kívül több kis-mono-
gráfia is megjelent s ezek között van néhány olyan munka, mely színvonalában, önállóságában 
nem marad el a nagy monográfiák megett, mint például Barta János Arany Jánosa, vagy 
Szauder József Bessenyeije stb. E példaként felsorolt művek megközelítően sem adnak pontos 
képet az utóbbi évek munkásságáról, mivel nem csak ilyen jellegű művekről kellene szólnunk, 
mint a monográfiák, hanem megemlíthetnők az olyan jellegű tanulmányokat , mint amilyen 
Tolnai Gábor Rákóczi Ferencz az író című tanulmánya, mely marxista kritikával száll szembe 
a közkeletű Rákóczi képpel, szólnunk kellene arról, hogy Sőtér István egyetemi tanszéke körül 
egy-egy témakörrel több ku ta tó foglalkozik, s munkásságukból összefüggő, egymást kiegészítő, 
néha egymással vitázó tanulmány-csoportok keletkeznek (gondolok i t t Nagy Miklós és Szebényi 
Géza Jókai-tanulmányaira), meg kellene említenünk azt , hogy Móricz Zsigmonddal is egyre 
több kuta tó , egymástól nem függetlenül foglalkozik s műveik lassanként egy ú j Móricz-
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monográfiává állhatnának össze (Vargha Kálmán, Czine Mihály, Durkó Mátyás tanulmányaira 
gondolok). S az ilyen jellegű munkák példaként való felsorolása sem ád teljes képet jelentős 
íróink'életművének feldolgozásáról, mert kimarad ebből a sorból nem egy olyan tanulmány, 
mely nem tudományos kiadványban jelent meg és mégis, a maga nemében úttörő jelentőségű 
munka. Ilyen re j te t t tartaléka irodalomtudományi munkásságunknak azasok előszó, bevezetés, 
mely egy-egy írónknak a nagyközönség számára készült, nem kritikai kiadása élén jelenik 
meg. Példaként csak a Szépirodalmi Könyvkiadó Radnóti Miklós kötete elé írott előszót 
említem meg, melynek szerzője Koczkás Sándor, tudományos hitelű perújítást indít Radnóti 
irodalomtörténeti helyéért s egyben az első hiteles Radnótl-életrajzot és pályaképet vázolja fel. 

Az értékelő tanulmányok, monográfiák nyomában megindult az összefoglaló korképek, 
az irodalmi mozgalmak monografikus feldolgozása is. E téren az úttörés Kardos Tiboré, aki 
több tanulmányban dolgozta és dolgozza fel a huszita-mozgalom szerepét nemzeti irodalmunk-
ban, példát adva egyben arra is, hogy nemzeti irodalmunk története nem deríthető fel a köröt-
tünk élő népek irodalomtörténetétől elkülönítve. Ide tartozik Akadémiánk 1954. évi nagy-
gyűlésének előadásai közül Sötér István A magyar romantika című tanulmánya, mely egy 
stílusirány egy évszázados fejlődését kísérli meg értékelni, bizonyos mértékben elébevágva 
a nemzetközi tudományosságnak is, tnely a romantika kérdését meglehetős tartózkodással 
kezeli. Ha e téren nem is számolhatunk be oly gazdag eredményekről, mint az írói mono-
gráfiák terén, itt sincs módunk teljes képet adni s itt is csak példaként említünk meg egy-egy 
művet . Irodalomtudományunk egészében magáénak vallja a latin filológus Horváth János 
Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái című monográfiáját (1954), mely amellett, 
hogy szakirodalmunkban először alkalmazza a stílusvizsgálatot módszeresen, nemcsak a 
magyar írásbeliség kezdeti korának irodalmi életében igazít el, hanem először muta t rá hitelt 
érdemlően arra a lehetőségre, hogy nemcsak azzal kell foglalkoznunk, hogyan hatot t hazai 
latin nyelvű irodalmunk magyar nyelvű irodalmunkra, hanem azzal is, hogy a hazai latinság 
stílusformációira hogyan hatot t vissza a magyar ri tmus. Munkája nemcsak kiegészíti a magyar 
irodalmi műveltség kezdeteiről való tudásunkat , de a stílusvizsgálat alkalmazásán túl is 
módszertani ú tmuta tás t ad arra, hogyan kell és hogyan lehet egy kor problematikájának 
tisztázásánál a tör ténet tudomány eredményeit gyümölcsöztetni. Waldapfel József A magyar 
irodalom a felvilágosodás korában című munkája (1954) az első, egy egész kort felölelő mono-
gráfiánk, mely a magyar irodalmi életet az irodalmi mozgalom dialektikus fejlődésében, mint 
irányok harcát vizsgálja, nem vesztve szeme elől a világnézeti problémák helyes, pártos inter-
pretálása során a központi irodalmi problémát, a realizmus kialakulását irodalmunkban. Mivel 
e dióhéjnyi keretben minden említett mű csak példa, így kell itt még két, az említettekhez 
terjedelemben nem mérhető, de sajátosságukban idekívánkozó tanulmányról megemlékeznem. 
Mindkettő a Magyar Klasszikusok sorozatában jelent meg, mint bevezető tanulmány. Az 
egyik Esze Tamás bevezetése a Magyar költészet Bocskaitól Rákócziig című versgyűjtemény-
hez, mely félszáz oldalon, vállalva a tudomány-népszerűsítés stiláris követelményeit, az első 
jelentős fejlődésrajza az úgynevezett kurucköltészetnek. A másik, kevésbé súlyos, de témájánál 
s néhány szempontja eredetisége okán szintén úttörő-érdemű tanulmány, Dömötör Tekla 
bevezetése a Régi magyar vígjátékok című gyűjteményhez, mely a magyar vígjáték kialakulá-
sának első olyan vázlata, melyben az írott és íratlan irodalom komplexitása érvényesül. 

Nem szaporítom a példákat. Holott még a megjelenés küszöbén álló művekről nem is 
szóltam (Tolnai Qábor Szenczi Molnár Albert monográfiája, Kardos László Tóth Árpádja , 
Kispéter András Juhász Gyulája stb. és Kardos Tibor nagy monográfiája a magyar humanizmus-
ról). Két dolgot kell megemlítenem. Az egyik az, hogy irodalomtörténetírásunk nesztorának, 
Kossuth-díjas akadémikusunknak, Horváth JánpsnaV. A reformáció jegyében című műve 
(1953) nem véletlenül maradt ki példáim közül, hanem azért, mivel a hatalmas munka nagy-
részt felszabadulás előtti kutatásainak összefoglalása, másrészt e művel lentebb más kapcso-
latban kívánok foglalkozni. Megjelenésének ténye azonban idekívánkozik, mint irodalom-
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tudományunk jelentős eseménye. A tnásik az, hogy ha a felsorolt művek megjelenési dátumai t 
-szemügyre vesszük, kétségtelenné válik, hogy a munka ilyen lendülete nem választható el 
Akadémiánk megújhodásától s at tól a perspektívától, amit ez irodalomtudományunk művelői 
előtt megnyitott . S itt elsősorban nem a nervus-rerum-ra gondolok, anélkül, hogy lebecsülném 
a tudományos munka anyagi feltételeinek megteremtését. De gondolok elsősorban arra a 
légkörre, melyben tudományos munkánk folyik, melyet az Akadémia azzal biztosít, hogy 
egységbe fogja nemzeti tudományosságunk egészét s a tudományos munkát hazánk fejlődésé-
nek szolgálatába állítja. A tudományok együttese nem formális egység, hanem organikus, 
melynek keretében egy-egy tudomány előreugrása ösztönzően hat a többire, egy-egy tudomány 
elmaradása sokkal szembetűnőbbé válik. S azon az úton, melyet egész tudományosságunk 
az öncélúságtól a céltudatos tervszerűségig megtett , á tudományos munka szocialista erkölcse 
egyre mélyebben ha t ja á t a mi szaktudományunkat is, fokozva a szakadatlan fejlődés kötelesség-
t u d a t á t és a hibák és hiányosságok kiküszöbölésének közösségi felelősségtudatát. Szorosan 
idetartozik a tudományos fokozatok ú j rendszere és a tudósképzés ú j formája , az aspirantúra 
intézménye. A felsorolt munkák egy jelentős részét szerzőjük tudományos fokozat elnyerésé-
ért nyúj to t ta be Akadémiánk Tudományos Minősítő Bizottságához s a készülő munkák 
tekintélyes része mint aspiráns-disszertáció készül. Hogy ennék a tudományos munka szín-
vonala szempontjából milyen ösztönző jelentősége van, hogy ez milyen ideológiai és szakmai 
követelmények kötelező erejét biztosítja, annak bizonyságára elegendő azt megemlíteni, 
hogy Sötér István Eötvös-monográfiája a doktori fokozat elnyerésére, Nagy Péter Móricz 
Zsigmondja a kandidátusi fokozat elnyerésére benyúj to t t pályaműként került megvitatásra. 

Az a probléma, hogy vajon irodalomtudományunk megfelelő segítséget nyújt-e élő 
irodalmunknak, abban a formában, ahogy felvetődött, ma már aligha állja meg a helyét. 
Irodalomtudományi munkásságunk korántsem szorítkozik a régi irodalom kutatására s az 
előkészületben levő monográfiák között nemcsak a közelmúlt íróival és irodalmi mozgalmai-
val foglalkozó művek vannak, hanem élő íróinkkal, mai irodalmi problémáinkkal érdemben 
foglalkozó művek is. (Itt említem meg azt, hogy Akadémiánk Irodalomtörténeti Dokumentá-
ciós Központjának egyik központi munkája a X X . századi magyar irodalom bibliográfiájának 
elkészítése s hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság XX. századi munkaközössége és 
az IDK közösen dolgozik jelenkori irodalmunk dokumentációs anyagának összegyűjtésén, 
a kortársi emlékezések gyűjtésén és feldolgozásán.) Egyik kuta tónk, Pándi Pál, aki Petőfi-
tanulmányai során egy ú j Petőfi-monográfia megalkotását készíti elő, a minap te t te közzé 
Viták és kritikák címen felszabadulás utáni irodalmunkra vonatkozó krit ikáit és vitacikkeit 
s nem egy olyan kutatónkról tehetnék még említést, kinek szakterülete egy régebbi kor-
szeletével foglalkozik irodalmunknak s emellett aktív résztvevője kritikai életünknek (Király 
István, Nagy Péter, Bán Imre, Weber Antal stb.). De — ellenkező példa is akad — mégsem 
mondhat juk, hogy ezen a téren minden rendben van. Csakhogy a hiba nem abban a hamis 
ellentétben keresendő, melyet a régi irodalommal való foglalkozás és a mai irodalomtól való 
elfordulás között konstruáltunk. Az irodalomtörténet történeti tudomány, melynek épp úgy 
szüksége van a régi irodalom specialistáira, mint arra, hogy legyenek olyan kutatói, akik 
a jelen irodalomtörténetével foglalkoznak. A hiba ot t van, hogy egyelőre irodalomtörténet-
írásunk egészét még nem hatot ta á t az a követelmény, hogy irodalmunk történetének minden 
korszakával jelenünk szempontjából kell foglalkoznunk, hogy a messzi múltban jelenünk 
magyarázatát kell keresnünk s ugyanakkor példát és tanulságot a jövő számára. A letűnt 
korok marxista-leninista irodalomtörténeti vizsgálata ahhoz nyúj t segítséget, hogy irodalmunk 
fejlődését mint összefüggő folyamatot tanul juk meg szemlélni, hogy megtanuljuk az alap 
változásainak összefüggését felismerni az irodalmi élet változásaival —, ezek és az ehhez 
hasonló jelenségek helyes, vulgarizálástól, sematizmustól ment feltárása segíti elő elsősorban 
azt , hogy a mar irodalmi élet jelenségei között a kritika el tudjon igazodni, hogy az írók ön-
ismerete, önkri t ikája fejlődjék. Irodalomtudományunk művelőiben egyre erősebb az a meg-* 
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győződés, hogy minél nagyobb ideológiai felkészültséggel, minél magasabb minőségű szak-
szerűséggel foglalkoznak szakterületük kutatásával , annál hathatósabban fogja irodalmi 
életünk felhasználni és méltányolni munkásságukat. (Ez nem jelenti azt, hogy közvetlenül 
tehát ne is vegyenek részt kritikai életünkben, irodalmi vi tá inkban! De igenis azt jelenti, 
hogy részvételük minősége, súlya szakmai előhaladásukkal növekszik. Marx és Engels kr i t ikája 
a kortárs-irodalommal szemben azért volt olyan súlyú, mert szavukban benne volt a klasszikus 
antiquitás, a renaissance, az Erzsébet-kor, Goethe és Schiller korának helyes irodalomtörté-
neti értékelése, annak minden előremutató tanulságával. Lassalle d rámájá t azért tud ták 
olyan precíziós kritikai mérlegre tenni, mert a »schillerizálás« veszélyét felismerték!) 

Nem problémátlan a szovjet irodalommal való kapcsolatunk sem. De a hibát itt sem 
abban lát juk már, hogy nem foglalkozunk a szovjet példa tanulmányozásával, hanem abban, 
hogy még nem mindig foglalkozunk vele helyesen. Irodalomtörténészeink között egyre többen 
vannak abban a helyzetben, hogy a szovjet irodalomtudomány eredményeit első kézből 
tud ják tanulmányozni s könyvkiadásunk, de főként Dokumentációs Központunk munkája 
a nyelvi nehézségekkel küzdők számára is egyre inkább lehetővé tet ték, hogy megismerjük 
a szovjet tudománynak nemcsak kész eredményeit, hanem folyamatban levő munkáit , belső 
szakmai vitáit is. Irodalomtörténészeink élnek is a példa nyúj to t ta segítséggel —, nem kétséges 
például, Király István Mikszáth-monográfiája milyen hasznosan gyümölcsöztette Jermilov 
Csehov-monográfiájának módszertani tanulságait . A hiba ot t van, s ebből csak a fejlődés 
legutóbbi szakaszában kezd tudományunk kigyógyulni, hogy sokáig kritikátlanul, mint 
automatikusan használható patront , tanulmányoztuk a szovjet irodalomtudomány példáját : 
megoldásokat, sőt olykor formulákat kerestünk benne. Erre muta t az, hogy — a szükséges-
dokumentáció mellett — mennyire hiányzik a szovjet irodalomtudományi munkák beható 
kritikai ismertetése folyóiratainkból s hogy egy időben az idézgetés elszaporodása pótolta 
az eredmények alkotó módon való gyümölcsöztetését. Nem kétséges, hogy nekünk elsősorban 
tanulnunk kell a szovjet példából, de vajon micsoda taní tvány az, ki dogmaként fogja fel 
a taní tást , ki megreked mestere szavánál s nem indul ki ú j utakra belőle! Magoló az ilyen, 
nem taní tvány. Nekünk az a feladatunk, hogy a szovjet irodalomtudománytól igazában tanul-
junk. Tanuljuk meg azt a példamutató törekvést, hogy a marxizmus-leninizmus klasszikusai, 
nak elvi alapvetését hogyan igyekeznek alkotó módon továbbfejleszteni. Azok a polgári 
elméletek, melyeknek irodalomtudományunk járszalagján járt a felszabadulás előtt, azt 
követelték követőiktől, hogy elméletüket alkalmazzák. A marxi-lenini irodalomtudomány, 
a szovjet tudomány az első s egyetlen olyan tudományos rendszer, mely követőitől azt követeli, 
hogy fejlesszék tovább. A szovjet tudományt követni azt jelenti, hogy elmélyülten kell tanul-
mányoznunk a marxizmus-leninizmus klasszikusait és a történelmi materializmus módszeré-
vel folytatni s fejleszteni kell kezdeményüket. És még egyet kell megtanulnunk a szovjet 
irodalomtudománytól. E tudomány pártos, kritikai élességét. A szovjet i rodalomtudomány 
nem önmagába zártan, önmagából újul meg, hanem azoknak a vi táknak a tüzében, melyeket 
szakadatlanul folytat a burzsoá tudománnyal . A marxizmus—leninizmus legnagyobb klassziku-
sainak művei szinte kivétel nélkül vitairatok. Marx és Engels vitáznak a német, az angol, a 
francia közgazdászokkal és politikusokkal, Lenin vitázik a német filozófusokkal, Sztálin 
vitázik például Marr elméletével s ezen keresztül az egész polgári nyelvtudománnyal. Ezekből 
a vitákból születnek olyan művek, mint az Anti-Dühring, mint a Materializmus és empirio-
kriticizmus. Ehhez azonban az kell, hogy ne csak a magunk mesgyéjét jár juk, hanem az, hogy 
széleskörű tájékozottsággal ismerjük az ellenkező irányba haladók munkásságát is. Irodalom-
tudósainkra mély benyomást gyakorolt például M. M. Szmirin Münzer-monográfiájának 
apparátusa, melyben a német parasztháborúk európai szakirodalmának nemcsak legnagyobb 
monográfiái és monumentái szerepelnek, hanem kisebb jelentőségű részletkérdésekkel foglal-
kozó szakcikkecskék tömege is. A szovjet tudomány ugyanis nem a klasszikusok idézgetésének 

•tekintélyi érveivel szerez súlyt igazának, hanem azzal, hogy a klasszikusok tanításából kiindulva 
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marxista kritikával használja fel, illetve cáfolja meg a polgári tudomány tanításait s az ellen-
kező, téves nézetek alapos ismeretével alakí t ja ki a maga felfogását. A szovjet tudományt 
nem lehet úgy követni, hogy csak a szovjet tudomány eredményeit tanulmányozzuk : a 
teljes perspektívát kell á t tekintenünk ahhoz, hogy ne dogmatikusan kövessük, hanem méltó 
taní tványává, munkatársává és fegyvertársává válhassék irodalomtudományunk a szovjet 
i rodalomtudománynak. Hogy tudományunk errefelé halad, annak jelei nemcsak az Irodalom-
történeti Dokumentációs Központ egyre szélesebb perspektívát táró munkásságában muta t -
koznak meg, nemcsak abban, hogy elérkezettnek látta Akadémiánk, hogy megindítsa az ú j 
filológiai közlönyt, hanem olyan bírálatok jelentkezésében is, mint amilyenre az Irodalom-
történeti Közlemények muta to t t példát, melynek múlt évi utolsó számában Bán Imre beható 
kritikával ismertette Ernst Róbert Curtius Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter 
című munkájá t s leleplezte e nagytekintélyű bonni professzor gazdag anyagú művének alap-
vető ideológiai tévedéseit. 

A fentiek átnyúlnak utolsó problémánk területére, a szaktudományunk területén 
uralkodó vitaszellem elégtelenségének területére. Azt hiszem, ezen a téren is fejlődő, jó irányba 
haladó ál.apotokról számolhatunk be. Nem mintha nem lennének e téren is még hibák. Két-
féle tartózkodás mutatkozik szakköreinkben. Az egyik a múlt csökevénye, az a bizonyos 
»tapintat«, mely lefékezi a kri t ikát s ha nem mondhat elogiumot, inkább az egész műről hallgat, 
nehogy rá kelljen mutatni hibáira. Ez éppen olyan hiba, mint az a fa j ta kritika, mely csak 
a hibákat pellengérezi ki s nagyértékű művek felett valóságos vésztörvényszéket ül. Mind-
kettőre van példa. így maradt eleddig megemlítés nélkül olyan jelentőségű munka, mint 
Waldapfel József felvilágosodásunkról szóló monográfiája, melyet sem meg nem vi ta t tunk 
eddig, sem méltó kritika nem érte folyóiratainkban. De így rontot tunk niki — alig néhány 
héttel megjelenése u t á n — egy vitaülésen Horváth János A reformáció jegyében című művének, 
s azóta sem került sor a mű érdemi méltatására, kritikai értékelésére, jóllehet idestova egy 
esztendeje látott napvilágot. A másik jelenség az, hogy legfiatalabb kuta tóinkat nem neveljük 
eléggé a bírálat és a viták acéledző tüzében. Műveik igen gyakran megfelelő szerkesztőségi 
megvitatás nélkül, hibákkal szeplősen kerülnek napvilágra s megjelenésük után sem kapnak 
megfelelő kri t ikát . A pályakezdők szóhozjuttatása kötelességünk s nem lenne helyes, ha az 
első lépéseket tévőkkel szemben ugyanolyan igényeket támasztanánk, mint azokkal szemben, 
akik egy kuta tásban töltött élet eredményei a lap ján 'vá l tak méltóvá a legrigorózusabb bírá-
latra. De a kezdők támogatása nem terjedhet odáig, hogy a legnagyobb nevelő-eszköztől, 
a kritikával szemben való helytállástól, a viták nyilvános bírálatának edzésétől is »meg-
óvjuk« őket. Ez a hibánk is felszámolódóban van. Ehhez két körülmény járult hozzá. Az egyik 
Akadémiánknak az a törekvése, hogy lehetőleg a testvértudományok közösen tárgyalják 
meg komplex-problémáikat. Ez a szélesebb nyilvánosság, melyet nem fékez a szűkebb szakmai 
közösség személyi tekintetekkel átszőtt otthonossága, az igazi vitaszellemnek komoly növelője. 
A másik a tudományos fokozatok elnyeréseért benyúj to t t disszertációk megvitatása, mely 
felelősségteljes mivoltában valósággal iskolájává vált a vitaszellem kifejlesztésének. Végső 
fokon persze a vitaszellem kialakulása is munkánk minőségének javulásával függ össze : 
vita ott van, ahol méltó tárgyról elvi állásfoglalás, bátor értékelés hangzik el,\vita ot t van, 
ahol a kuta tás ú j utakra tér, ú j módszerekkel kísérletezik, vita ott van, ahol a vita tárgya 
nemcsak egy szűk kör magánügye, hanem a döntés kihat a társadalmi fejlődésünkre. 

Beszámolóm szűk kerete nem teszi lehetővé, hogy minden jelenségről, eredményről 
és problémáról akárcsak vázlatosan megemlékezzem. Azt is csak futólag jelezhetem, hogy 
a felszabadulás után tudományunk perspektívája a tekintetben is tágult, hogy sokkal szorosabb 
kapcsolatba léptünk a testvértudományokkal . A klasszika-filológiával való kapcsolatunk 
gyümölcsöző voltáról szólván elég olyan jelenségekre utalnunk, mint Horváth János említett 
műve hazai latinságunk stílusproblémáiról, Marót Károly tanulmánya a Praehomerikus kataló-
gusokról, mely a magyar epika kérdéseibe is bevilágít, vagy Trencsényi-Waldapfel Imre 

443 



Berzsenyi-értékelése, mely Berzsenyi vulgáris értékelésénél megrekedt álláspontunk revíziójá-
hoz vezetett . A magyar nyelvtudománytól is egyre több olyan indítást kapunk, mely közös 
munkára ösztönöz, Pais Dezső A magyar irodalmi nyelv című tanulmánya és Balázs Jánosnak 
a III. Nyelvész Kongresszuson ta r to t t stilisztikai összefoglalása nyomán kialakulóban van 
egy olyan komplex munkaközösség, melynek célja egy magyar stilisztika és egy magyar 
stílustörténet megalkotása. (Ez utóbbi egyre sürgetőbben veti fel a Magyar Nyelv Nagy 
Szótárának aggasztóan elhúzódó ügyét!) A turkológia és a szlavisztika is ú j lehetőségeket 
tár elénk. (Németh. Gyula''Balassi Bálint török verseihez című tanulmányára és Hadrovics 
László ama nagy perspektívát nyitot t tanulmányaira gondolok, melyekből a magyar epika 
ősi emlékeinek a délszláv népek irodalmában fellelhető nyomaira derül fény.) Ugyanígy 
érezzük az együttműködés áldásos voltát zenetörténészeinkkel és zenefolkloristáinkkal ! 
Kodály Zoltán Arany János népdalgyűjteménye című kiadványa Arany r i tmikájának nem 
egy kérdését világítja meg, Vargyas Lajos A magyar vers r i tmusa című munkája nyomán 
valóságos vitairodalom van keletkezőben. (Verstani irodalmunk fellendülése nem választható 
el Horváth János sem eléggé nem méltatot t , sem eléggé meg nem vi ta tot t verstani mono-
gráfiáitól : A magyar vers, 1948 ; Rendszeres verstan, 1952.) Modern filológusaink pedig 
nemzeti irodalomtudományunk aktív munkásai : Turóczi-Trostler József, Eckhardt Sándor, 
Gyergyai Albert, Benedek Marcell neve éppen elégséges bizonyság erre. Sokkal gyengébben 
állunk egyelőre a tör ténet tudomány és a filozófia felé való kapcsolatainkkal. I t t egyelőre a 
kapcsolat szükségességének deklarációjáig ju to t tunk el, de az egyre sürgetőbb szükség garancia 
arra, hogy túl fogunk jutni a deklarációkon s el jutunk a valóságos együttműködésig. Ennek 
egyik első jele az az együttműködés, mely a néprajz tudomány további fejlesztésének érdek-
körébe vonja történészeinket és irodalomtörténészeinket, de erre muta t annak az esztétikai 
munkaközösségnek kialakulása, mely filozófusainkkal való együttműködésünk egyik akt ív 
lépése. A társtudományokkal való együttműködés elmélyítése irodalomtudományunk lét-
kérdése ; nem a deklarációkon, hanem horizontunk táguló sugárkörén, a társadalmi jelenségek 
összefüggésének minél mélyebbre ható felderítésén múlik,hogy tudományunk valóban marxista-
leninista irodalomtudománnyá válik-e. Az eddigi szerény eredmények — hibáinkat is számba-
véve — azt muta t j ák , hogy tudományunk erre az útra szánta el magát s az első tíz szabad 
esztendő alat t megtette az első határozott lépéseket. 

Hiány még sok van, persze. Egész témakörök és feladatkörök maradtak gazdátlanul. 
Irodalomelméleti, műfaj tör ténet i kutatásaink a kezdet-kezdeténél ta r tanak (különösen kiáltó 
a magyar dramaturgia elhanyagolása), a népköltészet és a műirodalom kapcsolatainak tisztá-
zásához éppen csak hozzákezdtünk, az ifjúsági irodalom történetével úgyszólván nem foglal-
kozunk, a köröt tünk élő baráti népek irodalmának irodalmunkkal való kapcsolatai felderítésre 
várnak és közös munka lehetőségét kínálják stb. Ezek a hiányok azonban, eddigi fejlődésünk 
tapasztalatai alapján bizton ál l í that juk, kiküszöbölhetők. Mert a tíz év a la t t kialakult terv-
szerű és rendszeres ku ta tás most fordul abba a s tádiumba, hogy szervezetté is váljék. 

Szervezetté teszi az a hatalmas közös munka, mely minden irodalomtudósunkat össze-
fogja és a társtudományokkal való együttműködést egyre nélkülözhetetlenebbé teszi : a 
készülő egyetemi irodalomtörténeti tankönyv irodalmunk egész történetét feldolgozó és ú j j á -
értékelő munkája . Ez a négy hatalmas kötetre s egy irodalomelméleti bevezető kötetre és 
egy népköltészeti appendixre tervezett munka, melyet egy a szélesebb olvasóközönségre 
számító, népszerű irodalomtörténet előz meg és majd a nagy akadémiai irodalomtörténet 
fog követni, csak az erők teljes koncentrációjából, megfeszített munka és szakadatlan viták 
között születhet meg. Ennek a nagy munkának ád majd szervezeti keretet a felállítás előtt 
álló Magyar Irodalomtudományi Intézet, mely hogy megalakulhat, önmagában is jellemzi 
tíz esztendő munká já t : méltó feladatok és egy egyre szélesülő kutató-gárda készen vár ja 
megalakulását. 

444 



Beszámolómat a felszabadulás előtti helyzet sivár perspektívájával kezdtem s tudo-
mányunk egyre szívderítőbb perspektívájával zárom. De a szabadság tíz esztendejének ered-
ményei és a jövő reményei nem szabad, hogy feledtessék azt a mély szakadékot, ahonnan 
elindultunk. Mert minden lépés, mely nem a megindult fejlődés irányába tevődik, e felé a szaka-
dék felé visz. Ennek tudatában kell gondoznunk irodalmunkat, népünk őrlelkét! 

ECKHARDT SÁNDOR 

BALASSI BÁLINT ÉRSEKÚJVÁRI KALANDJA 

Rokonához, К а р у Sándorhoz, 1588 március 7-én Balassi Bálint a felszabadulás érzésé-
vel írja nevezetes levelében, ahol szíve minden t i tkát fel tárja : »Az Istennek hála én egészségben 
vagyok. Császár a pert megengedte, fizetésemet és helyemet úgy és ott rendelte, amint szinte 
kívántam, Újvárban.« A rongált levélből még azt is kivehetjük, hogy daliás öltözetben akar t a 
várba bevonulni, mert »két gém bokor tollat« és darócot kér Kapytól : cserében felkínál neki 
egy fiatal török foglyot. 

Korábbi leveleiből t ud juk , hogy 40—50 lovast kért és eltartásuk céljaira a szőllősi 
ispánságot, amit azonban úgy látszik nem kapot t meg.1 

A várba be is vonult . Ottani dolgairól eddig csak annyit tudtunk, hogy mihamar botrány 
tör t ki közte és a főkapitányságot ellátó Zamaria de Specia casa Ferdinánd között ennek fele-
sége miatt , aki úgy látszik szerelmes lett a daliás, gémtollas hadnagyba és felszarvazta urá t . 

Az asszonyügyről Károlyi Árpád felfedezése óta tudunk, aki közölte azt a levelet, 
melyet Balassi Bálint Ernő főherceghez írt Balassa András »rágalmai ellen«. I t t ugyanis ezt 
írta (1589 márc. 20) : 

»Hogy pedig engem a Ferdinánddal való viszályom miatt becstelennek nevez, mily 
igaz ez, azt Fenséged ítéletére hagyom, mint aki jól tud ja , váj jon bármi infámia ez ügyben rám 
bizonyult-e s váj jon az ítéletet kerültem-e vagy kívántam? De ha mindezt nem tudná is 
Fenséged, az az egy körülmény felment minden vétek gyanúja (hogy ne mondjam a becstelen-
ség) alól, hogy Ferdinánd úr az ő ki tűnő feleségét, kit a ráfogott bűn gyanúja miatt elűzött 
magától, magához visszavette, vele ú j házaséletet kezdett , a régi sérelmek emlékét örök 
feledésbe temetvén.« (összes művek I. 372.) 

Ezek után már csak arról tudunk Takáts Sándor közlése alapján, hogy a bécsi hadi 
tanács 1588-ban és 1589-ben többször foglalkozott Zamaria és Balassi viszályával, melyet 
a hadi tanács jegyzőkönyveinek regestái becsületügynek neveznek, sőt azt is említik, hogy az 
újvári tiszteket Balassi Bálint az eperjesi oktavális székre menetükben sértegette és tet t leg 
bántalmazta. A rövid regesták — az iratok elvesztek — azt is sejtetik, hogy ez az ügy is a 
Zamariáné ügyével volt valami összefüggésben (vö. Dézsi-kiad. 620). 

Már kiadásomban (I. 371) utal tam arra, hogy a nyitrai káptalan hiteles helyi levéltárá-
ban kell lenni egy okmánynak, amiből többet tudnánk meg a Zamaria-ügyről. Ezt az Országos 
Levéltár egyik elenchusából ál lapítottam meg, ahol a 37. számnál (1588—1590) említik, hogy 
Balassi Bálint kérésére vizsgálat indult és t anúka t idéztek meg a Zamaria Ferdinánd ál tal 
elkövetett becsületsértés miat t . Az elenchus ennyit mond : »Balassa Valentini ad instantiam 
inquisltio penes compulsorium ratione dehonestatis a Ferdinando Zamaria Capitanei Ujvarien-
sis 1588. 197. 1.« 

Ezt az okmányt találta meg most felvidéki ú t ján Klaniczay Tibor és mikrofilmjét 
nekem felhasználásra átengedte. A mikrofilmet a Magyar Tudományos Akadémia mikrofilm-
tára őrzi. 

1 Vö. összes művek I. 364. és 367. 
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