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I R O D A L O M T U D O M Á N Y U N K H Á R O M É V T I Z E D E 

Régi tulajdonsága az emberi elmének, hogy kedveli a szabá-
lyosságot. A kiemelkedő évfordulókhoz is kerek időegységeket: 
tekintetbe véve viszonyít. Ez az immár konvenciónak t ek in the -
tő, megismétlődő ünnepi alkalom azonban, ha helyesen é r t e l -
mezzük, mindig több az emelkedett hangulatú formalitásnál: :az-
eltelt időt a munka, a tevékenység tölti ki, s az emlékezés, m i n -
dig számvetés is. A számvetés pedig akkor jó, ha nemcsak össze-
gez, mintegy lezár egy folyamatot, a jogos és indokolt elége-
dettség hangulatában merevítve ki a múlt filmjét, mozgóképét 
— hanem a teendők sokaságára is figyelmeztet, s a megoldatlan' 
feladatok okozta termékeny nyugtalanság-érzetet is ébren tar t -
ja. Öt esztendővel ezelőtt alkalmam volt irodalomtudomá-
nyunk negyedszázados fejlődését áttekinteni. Az eltelt eszten-
dők nyomait valamennyien magunkon viseljük, de sokkali 
nagyobb mértékben árulkodik róluk az elmúlt öt esztendő-
története, benne tudományszakunk fejlődése: új eredmények, . 
új kérdések, új viták és új gondok jelzik haladását. Tehát nem-
csak újabb öt esztendővel egészült ki az akkori huszonöt, . 
hanem az egész, immár harmincra gyarapodott év története sok 
vonatkozásban más megvilágításba került: örvendetesen és 
eredményesen oldódtak meg régi gondok, tisztázódtak és nyug-
vópontra jutottak régi viták, s helyükbe azon nyomban újak 
léptek vagy régiek mélyültek el, éleződtek ki. Mármost, nem 
térve ki a korszakká terebélyesedő évtizedek irodalomtörténet-
írásának remélhetőleg nemsokára kézikönyvben is olvasható 
fejlődésmenetére, az akkor adott kép legjellegzetesebb vonásait 
szeretném emlékezetbe idézni. 

A felszabadulás után az első és legfontosabb feladat a.polgári 
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irodalomtudománynak az irodalmi köztudatban erőteljesen 
érvényesülő szemléletének korrigálása volt, a marxista iroda-
lomtudomány alapjainak megteremtése. Köztudomású ma már, 
hogy Lukács György és Révai József tevékenysége nyomán 
ebben a munkában milyen érdemeket szerzett a magyar mar-
xista irodalomtörténetírás első nagy generációja: Waldapfel 
József, Bóka László, Tolnai Gábor, Kardos László, Barta János, 
Kardos Tibor, Sőtér István, Trencsényi-Waldapfel Imre, Bán 
Imre és többen mások. Könyveik, cikkeik, megállapításaik ma 
már tudománytörténeti jelentőséggel is bírnak, de érdemeik 
korántsem szorítkoznak a szűkebb értelemben vett szakmai 
tevékenység területére : megszervezői és elindítói voltak számos 
irodalmi tudományos fórumnak és orgánumnak, s nem utolsó 
sorban a felsőfokú irodalomoktatásnak, az irodalomnépszerűsí-
tésnek. Többüket fájdalmasan nélkülöznünk kell ; a ma is élők 
változatlanul tevékeny folytatói az oly sok eredményt termő 
munkának. Három évtized múltán különös hangsúllyal kell 
kiemelnünk a kezdetek időszakának sokoldalú szervezői, polé-
mikus, utódokat nevelő képességeket egyaránt megkövetelő 
munkájának roppant arányait, az építés, a gondoskodás, a viták 
ma már történelmi távlatból érzékelhető tevékeny és mozgal-
mas légkörét. Anélkül, hogy generációs osztályozási kísérletek-
be bonyolódnánk, a folyamatosságra is figyelmeztetni kell. 
Szauder József, Király István, Klaniczay Tibor, Szabolcsi Mik-
lós, Pándi Pál, Nagy Péter, Ju low Viktor, Kovács Kálmán, 
Tarnai Andor, Mezei József, Német G. Béla, Stoll Béla, Czine 
Mihály, Koczkás Sándor, Nagy Miklós és mások munkásságát 
idézhetnők fel ebben a vonatkozásban. Új irodalomtudomá-
nyunk kibontakozásának, a mából visszatekintve, arányosnak 
tetsző, cezúrákkal tagolható, történetileg is igazolható fejlődés-
menete rajzolódhat ki egy ilyen összegezésből. 

Az utókor hajlamos az eredményeket a véglegesség biztonsá-
gával elkönyvelni, s némi fölénnyel korrigálni a kezdetek téve-
déseit, egyszerűsítéseit, sommás következtetéseit. Mintha diva-
tossá vált volna az ötvenes évek irodalmi nézeteinek olykor jó-
indulatú, máskor szinte türelmetlen, de általában leereszkedő 
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tónusú emlegetése. Az ilyenfajta megközelítés tudománytörté-
netileg abszurd, s ezért ítéletként méltánytalan is. A sokfelől 
érkező, eltérő tudományos és gondolati háttérrel rendelkező 
kutatók erőfeszítései nyomán, akiknek java része saját múltjával, 
nem elhanyagolható régebbi tevékenységének következtetései-
vel is szembe kellett hogy nézzen: olyan történelmi feladatot 
vállalt történelmünk legnagyobb és legegyetemesebb korváltá-
sa idején, hogy érdemük ilyetén kisebbítését indokolatlannak és 
elhamarkodottnak kell minősítenünk. Nyilvánvaló, hogy új 
irodalomtörténetírásunk első, megkerülhetetlen feladata az 
alapozás volt, az irodalom és társadalmi fejlődés közötti össze-
függések kibontása és bizonyítása, az addig felgyűlt adatok 
segítségével. Az ilyen típusú munkálkodás szükségképpen a leg-
fontosabb szemléleti elemekre koncentrál, s az ebben a perió-
dusban másodlagosnak tetsző mozzanatokat elhanyagolja vagy 
csak elnagyoltan, s önálló kutatások hiányában esetleg pontat-
lanul vázolja fel. A folyamat megfordítása azonban elképzelhe-
tetlen : a polgári irodalomtudomány tényszerűségeire alapozott 
részletkutatásokból a marxista irodalomtörténetírás nem alakul-
hatott volna ki, hiszen könnyű belátni, hogy az ilyen irányú 
folyamatnak, amellett hogy teljes mértékben ellentétes volt a 
társadalmi igényekkel, minden feltétele hiányzott. Az viszont 
kétségtelen tény, hogy a sajátos történelmi körülmények bélye-
ge irodalomtörténetírásunkon is felismerhető. 

Mégis hiba lenne, ha az irodalom és társadalom közötti le-
egyszerűsített összefüggéseket, a kor polgári tudományától való 
mesterséges elzárkózást, az örökérvényűnek vélt tételek felállí-
tására mutatkozó hajlamot^ az aktuál-politikával szembeni ön-
állótlanságot látnók elsődlegesnek e korszak irodalomtudomá-
nyában. Ha emlékezetünkbe idézzük e kort a maga teljességé-
ben, akkor élénk vitaszellemre, az álláspontok ütközésére, sőt, 
egy szüntelenül érvényesülő korrigáló tendenciára is fel kell 
figyelnünk. Alig egy-két esztendő leforgása alatt szétfoszlottak 
az olyan nézetek, amelyek Arany Jánost vagy Mikszáth Kál-
mánt nyers osztályhelyzetük és politikai képletük alapján som-
másan minősítették, s élénk vitára került sor, nem is akármilyen 
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tekintélyekkel szemben, a Madách-kérdésben is. Ha hozzátesz-
szük mindehhez az olyan nagyszabású, addig példa nélkül álló 
kezdeményezéseket, mint az oktatási segédletként használt, de 
irodalomszemléletileg is igen fontos szerepet betöltő Szöveg-
gyűjteményeket, vagy a Magyar Klasszikusok sorozat köteteit, 
rendszeres irodalomtörténetet pótló, számos esetben új utakat 
jelölő kísérő tanulmányaikkal, a tervbe vett és megindított 
kritikai kiadásokat — jól látható, hogy nemcsak politikai szem-
pontoktól diktált átértékelésekről, hanem egy újtípusú kutató-
munka kezdeteiről is beszélhetünk, egy olyan kutatómunkáról, 
amelyből mai, valóban korszerűnek mondható tevékenységünk 
kinőtt . A három évtized nyújtotta távlat kötelességként írja elő, 
hogy ezt az összefüggést, mindannak tudatában, ami akkor és 
azóta történt, hangsúlyozottan kiemeljük. 

Ha számításba is vesszük azokat a történelmi körülményeket, 
amelyek a marxista irodalomszemlélet lényegétől idegen moz-
zanatokat elegyítettek a kibontakozás folyamatába, a személyi 
kultusz és a dogmatizmus következményeként — fő eredmény-
nek azt kell tartanunk, hogy a társadalmi igényeknek megfele-
lően kialakult az irodalomtörténeti munkálkodás nyomán az a 
ma is érvényes értékrend, amely Balassi, Zrínyi, Csokonai, 
Eötvös, Petőfi, Arany, Vajda, Mikszáth, Ady, Babits, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula, Móricz Zsigmond nevével jelezhető. 
Ez az értékrend mindannyiunktól ismert tanulmányokban és 
monográfiákban öltött testet, s párosult mozgalmakat értékelő, 
korszakhatárokat kijelölő nagyobbszabású, szintén érvényesnek 
tekinthető koncepciókkal. A ma is aktív, jelentős eredményeket 
produkáló irodalomtörténész-generációk tehát e korra mint 
saját múltjukra tekinthetnek vissza, s mint ilyennel kell számol-
niok. Kétségkívül volt e korszaknak egy olyan döntő fontossá-
g ú jellegzetessége, amely a marxizmushoz csatlakozó kutatókat 
a társadalmi igény erős és jól érzékelhető parancsára a tisztázan-
d ó alapkérdések vonatkozásában közös nevezőre hozta, s a gon-
dolkodásbeli egység mozzanatát domborította ki, szinte az egy-
hangúságig menően. Ehhez képest a vitákban felszínre kerülő, 
a koncepciók árnyalati különbségeiben kifejezésre jutó eltérések 
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epizodikus jelentőségűnek vagy merőben személyes jellegűnek, 
esetleg a múltból hozott szellemi podgyász maradványainak 
tetszettek. Mint társadalmi-politikai életünk eseményei, az 
ellentmondások éleződő tendenciái megmutatták: az egység 
optimistán és korai időpontban deklarált ténye mögöt t el-
intézetlen kérdések, végig nem vitatott problémák, a felszín 
alá szorult reális ellentmondások húzódtak meg, amelyeknek 
egyik-másikát még mint ma is megoldásra várót kaptunk 
kényelmetlen örökségül. 

Az ötvenes évek derekán elhatározott szervezeti intézkedések, 
mint pl. az Irodalomtörténeti (majd Irodalomtudományi) 
Intézet létrehozása, 1956 után realizálódtak lényegében. Az újjá-
szerveződő tudományos élet különböző munkálatai során, 
tudományszakunk sajátos körülményeinek megfelelően, az 
ment végbe, ami a politikai, gazdasági, szellemi életben törté-
nelmileg parancsolóan szükségszerű volt. E körülmények rész-
letesebb taglalásába itt nem bocsátkozhatunk bele. Az új társa-
dalmi-politikai szituációban az egyik fontos tennivaló kétség-
kívül a korrekció a dogmatizmus maradványaitól, az elviek-
től és gyakorlatiaktól való megszabadulás volt. A másik, ezzel 
egyidejű és egyenlő fontosságú feladatként az aktivizálódott 
revizionista és polgári nézetektől való elhatárolódás szükségessé-
ge jelentkezett. A harmadik, immár távlati célként annak igé-
nye fogalmazódott meg, hogy a tudományos munka minden 
erre alkalmas erő bevonásával, elvszerű tudománypolitikai 
bázison, magasabb szervezeti, minőségi feltételek között fejlőd-
jön tovább. Idestova két évtized múltán az itt sommásan jelzett 
feladatok igen egyszerűeknek és magától értetődőeknek tetsze-
nek, valójában természetesen viták, tervezetek, tanácskozások, 
s mindenekelőtt kiadványok sorában formálódtak és valósultak 
meg azok az irodalomtudományra vonatkoztatott tudomány-
politikai elvek, amelyek alapján ma is dolgozunk, s amelyeknek 
eredményeinket köszönhetjük. Számvetésünk e ponton jogos 
elégedettségről tanúskodó listával folytatódhatnék. Anélkül, 
hogy az eredmények jelentőségét a legcsekélyebb mértékben is 
csorbítanók, az irodalomtörténeti szakma képviselői előtt e 
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folyamat eleven, meggondolkoztató, további munkára, vitára 
serkentő mozzanatait szeretnők kidomborítani. 

Irodalomtörténetírásunk az ötvenes évek végétől számítva 
maga mögöt t hagyta az úgynevezett átértékelések szakaszát, s 
áttért az új, eredeti szempontú kutatásokra, a polgári irodalom-
tudománytól nem érintett, vagy észre sem vett összefüggések 
felderítésére, az anyagfeltárás minden eddiginél alaposabb és 
körültekintőbb elvégzésére. Elkezdődött az önálló részletkuta-
tások, összefoglalások, a polémia mellett és helyett mindinkább 
állító, eredményeket közlő szakasza. E fejlődést azonban nem 
szabad pusztán a kedvezővé vált lehetőségek következménye-
ként felfogni. Irodalomtörténetírásunk fejlődését nem lehet 
kiragadni a politikai és ideológiai problematika általánosabb 
összefüggéseiből. Ezért ma is érvényes az a megállapítás, hogy 
míg az ötvenes évek első fele maradandónak bizonyult kuta-
tásait dogmatikus vonások korlátozták, addig a jelenségek kor-
rekciójába a polgári irodalomtörténetírás és irodalomszemlélet 
értékes eredményeinek mintegy a rehabilitációjaként a marxista 
irodalomtudománytól idegen törekvések is vegyültek. A kuta-
tói gárda ilyetén, mintegy az előbbi törekvés személyi követ-
kezményekéntjelentkező bővülése, eddig háttérbe szorult néze-
tek aktivizálódása fokozta az ilyen értelmű differenciálódás koc-
kázatait: új törekvések, szemléleti elemek megjelenését sohasem 
foghatjuk fel pusztán mint valami skála bővülését, az összkép 
tetszetős változatosságát: a szemlélet mögött valóságos szemé-
lyek, tudatos koncepciók, célra törekvő erők húzódnak meg, 
akik és amelyek a tudományos közvélemény direkt és indirekt 
befolyásolásáról nem mondanak le. Ezért nem lehet például a 
tudományos színvonal jogos követelményét hangoztatva, az 
elvont igazság támadhatatlanságának jegyében egyes törekvések 
nagyon is támadható koncepcióit vita nélküli elismeréssel hono-
rálni. Az ilyen tudománypolitikai magatartás a tudományos 
élet kritikusabb periódusaiban előre nem látható, az erőket egé-
szen váratlan módon megosztó nehéz helyzeteket teremthet. 

Történetileg nézve ma már elég világosan kirajzolódnak az 
1957 utáni főbb vitakérdések, amelyek között elméletiek és 
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módszertaniak egyként találhatók. A hatvanas években a néze-
tek leginkább a realizmus kérdésében polarizálódtak, amire az 
alkalmat Lukács György életművének értékelése adta. Valójá-
ban e nagyhatású munkásság megítélésén túl, amely a magyar 
irodalomtudomány számára különösképpen időszerű volt, a 
marxista irodalomszemlélet e központi kategóriájának dogma-
tikus ballasztoktól mentes, de elvszerü tisztázása nemzetközi 
vonatkozásban is égető fontosságúnak bizonyult. E vitákban 
megjelentek a realizmus kategóriájának létjogosultságát tagadó, 
vagy azt parttalanná tágító (Garaudy) nézetek csakúgy, mint a 
Lukács György koncepcióját más oldalról megkérdőjelező, 
éppen azt túlságosan szélesnek nyilvánító nézetek is. A vita 
bonyolódott a konkrét irodalomtörténeti értékítéletek vonat-
kozásában, s megjelentek a különböző tudományos törekvések 
közötti egyéb, politikai problémákat is görgető ellentétek. 
A vita azóta, látszólag nyugvópontra jutott, vagyis inkább más 
szférákba terelődött át, anélkül, hogy fogalmilag a leglényege-
sebb kérdésekben valóságos konszenzus jött volna létre. Lukács 
életművének lezárulása, munkásságának nemzetközi méretű 
elismerése ezt a valamikor éles polémiát a Lukács-életmű értel-
mezésének nagy tudományos kérdésévé avatta. E vita-témához 
hozzátehetnők, hogy része volt egy olyan folyamatnak, amely 
számos más elvi és módszertani törekvést is érintett, noha nem 
vált olyan nyílt viták forrásává, mint az említett : mégis befolyá-
solja úgyszólván egész irodalomtörténeti tevékenységünket. 

A periodizációval kapcsolatos problémák csakúgy idetartoz-
nak, mint azok a módszertani meggondolások, amelyek az úgy-
nevezett korstílusok és stílusirányok, valamint a történeti szem-
pontú áttekintések szintézisét keresik : a történeti és elemző eljá-
rások felhasználásának módjait és lehetőségeit. Ezeket a kísérle-
teket, vitatémákat nem pusztán spekulatív hajlamok hozták fel-
színre, hanem elsősorban az irodalomtudomány fejlődésének 
mindennapi gyakorlata, előtérbe kerülésükben pedig nyilván 
megmutatkoztak irodalomtudományunk magasabb fejlettségi 
fokának új kívánalmai csakúgy, mint az a körülmény, hogy az 
alapozás korszakában ezek a kérdések a társadalom és irodalom 
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meghatározó összefüggésrendszerében elhanyagolható szerepet 
játszottak. A módszerek és szempontok differenciálódásának 
jogos igénye természetesen nem biztosít védettséget az egyolda-
lú vagy téves megközelítések ellen. A strukturalista módszerek 
például valóságos divatnak örvendhettek, átvételükben és alkal-
mazásukban nem ritkán hiányzott az a józan kritikai szellem, 
amelynek segítségével határvonalat kellett volna vonni a bizo-
nyos területeken alkalmazható elemzési technika, s a struktura-
lista módszerek mögött hatékonyan m ű k ö d ő koncepcionális-
világszemléleti elemek között. A szélesebb körű nemzetközi 
tájékozódás látványos és nem egyszer tendenciózus bemutatásá-
nál pedig minden bizonnyal termékenyebb lett volna a hivatko-
zott tekintélyek kritikai ismertetése. Ezzel talán elkerülhető lett 
volna az a paradox helyzet, hogy a tudományos egzaktság nevé-
ben sokszor teljességgel önkényes, nem ritkán homályos és ki-
bogozhatatlan fejtegetéseket kell olvasnunk vagy — jobb eset-
ben — csavaros utakon olyan következtetésekhez eljutnunk, 
amelyek a józan elme számára a legegyszerűbb véleményalko-
tásban is evidenciaként vannak jelen. E szavakat nem az újítástól 
való elvszerű, s így elítélendő tartózkodás, hanem a tapasztalat 
mondatja velünk. 

Nyilvánvaló, hogy az irodalomtudomány nemzetközi gya-
korlatában érvényesülő új vagy régibb törekvéseket, bárhonnan 
is származzanak azok, nem lehet elutasítani csak azon az alapon, 
miszerint irodalomtudományunk eddig érvényes módszereitől 
eltérnek. Az viszont feltétlenül kötelességünk, hogy kritikailag 
értékelve, hasznos elemeiket a marxista irodalomtudomány 
szolgálatába állítsuk. A folyamat nem lehet ennek fordítottja, 
az tudniillik, hogy egyszerűen valamiféle liberalizáló szándék-
kal, politikailag látszólag neutrális elemeket felhasználva, a kor-
szerűség bélyegével ellátva, végül is ezek domináljanak, s hova-
tovább a modern irodalomtudomány rangját vindikálják ma-
guknak. A nemzetközi érintkezések gyarapodása, a nemzetközi 
szakirodalom egyre jobb és elmélyültebb ismerete ugyanis a 
marxista szellemű kritikai szemlélet erősítését követeli meg. 
Végül is ez a szemlélet vezethet igazi eredményekhez, mint ezt 
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az összehasonlító irodalomtörténetírás példája is mutatja. Az öt-
venes években még némi gyanakvással kezelt és emlegetett 
komparatizmus, elvszerűen és tudományosan alkalmazva való-
ságos, nemzeti irodalmakon túli társadalmi és kulturális össze-
függéseket domboríthat ki, s ezáltal megtermékenyítően hathat 
a nemzeti irodalmak értékelésére — míg az összehasonlító iro-
dalomtörténet korszerűbb polgári irányzatainak mechanikus 
módszertani alkalmazása e célhoz érdemben nem visz közelebb. 
Irodalomtudományunk eredményei e téren arról tanúskodnak, 
hogy lehetséges elvszerűen és eredeti módon bekapcsolódni a 
nemzetközi tudományos életbe, éppenséggel nem a tanítvány 
szerepét vállalva, hanem új és meghatározó impulzust adva a 
fontos és időszerű kutatásoknak. 

Az utóbbi esztendőkben mind nagyobb szerepet kapnak azok 
a vizsgálódások, amelyek az irodalmi alkotások tartalmi jegyeit 
nem pusztán és egyszerűen a kor társadalmának általánosan 
megfogalmazható eszméiben keresik és találják meg, hanem 
ezeknek az alkotó egyénhez vezető bonyolult csatornarendsze-
rét igyekeznek feltérképezni. Az eszmetörténeti kutatások több 
módszertani alternatívát is kínálnak. Az egyik ilyen lehetséges 
módszer az, amelyet Szauder József irányításával a 18. századi 
irodalommal foglalkozó kutatók alkalmaznak, akik az eszmék 
közvetítő közegét abban a hatalmas s ma már alig ismert kultu-
rális anyagban lelik meg, amely a kor alkotóinak ismereteit, 
gondolkodásának irányát és szerkezetét messzemenően megha-
tározta. Ezért nemcsak a jelentős alkotók reprezentatív alkotá-
saira figyelnek, hanem arra az ismeretlen terepre vetik vizsgáló 
tekintetüket, amelyből ezek a csúcsok kiemelkedtek. Ezzel a 
minuciózus, fáradságos munkával máris számos, eddig elhanya-
golt összefüggést mutattak meg. Az eszmetörténet mostanában 
kibontakozott másik változata közvetve a Petőfi-kutatáshoz 
kapcsolódik. Különböző álláspontok jelentkeztek e kérdéskör 
megvilágítására a közelmúlt években, utalhatok itt Pándi Pál és 
Lukácsy Sándor dolgozataira. A reformkori szocialisztikus és 
forradalmi eszmevilág funkciójának megítélése erősen politikai 
meghatározottságú vállalkozás: a polémiák hevességét e tény is 
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magyarázza. A vita ismertetése itt nem lebet feladatunk, legyen 
elegendő annyit megjegyeznünk, hogy a türelmetlen, kizáróla-
gosságot igénylő álláspont, mint általában, ez esetben sem lehet 
igazán termékeny. 

Irodalomtudományunk abban a kedvező helyzetben van, 
hogy egyéb vitákkal is dicsekedhet. Érdekes és különös módon 
a fejlődés, a változó idők nem csupán új és megoldandó felada-
tokkal terhesek, hanem sokszor régi, megoldottnak vélt problé-
mákat hoznak újra felszínre. Az ilyen típusú problematika 
mögöt t persze az a tény rejlik, hogy az alapkérdések megvála-
szolásával, változó helyzetekben, újra és újra foglalkozni kell, 
hiszen nagy horderejűknél fogva mindig van olyan elemük, 
amelyet a véglegesség igényével sohasem lehet történelmileg ad 
acta félretennünk. Sokszor azonban valójában teljes mélységük-
ben meg nem oldottan várakoznak olyan alkalomra, amikor 
egyéb feszültségek megnyilatkozásának ürügyeként szerepel-
hetnek. Az ilyen kérdések közé tartozik például a hazafiság és 
internacionalizmus, a forradalmiság problematikája, a nemzet, 
a haza modern és korszerű fogalma. Tudományszakunknak 
újra neki kell gyűrkőznie, hogy ezekből a halaszthatatlan eszmei 
feladatokból a maga eszközeivel kivegye a részét, tárgyilagosan 
és elvszerűen, tehát tudományosan elemezze e kategóriákat. 
Végső fokon örülnünk kell az ilyen kötelezettségeknek, hiszen a 
vita és az eszmecsere nélkülözhetetlen, termékeny része a szelle-
mi életnek. Az elintézetlen, kompromisszumokkal áthidalt 
problémáknak viszont megvan az a tulajdonsága, hogy szinte 
felkínálkoznak ki nem mondot t ellentétek jelzéseként, s ezzel 
a viták tartományát irreálisan és talányosan kiszélesítik, s teret 
nyitnak a haragos szubjektivitásnak. Az eszmecserébe ilyenkor 
elkerülhetetlenül a tudománytól idegen elemek keverednek, a 
vitamorált gyengítve a járulékos tényezők mentén osztva meg 
a polémiában részt vevő, vagy abba belekényszerült erőket. 

Tudományos életünk, s benne irodalomtörténetírásunk tehát 
korántsem mondható megmerevült, stagnáló közegnek. A viták 
hullámverései azt is jelzik, hogy a gyarapodó eredmények, a 
sorra megjelenő monográfiák és alapvető tanulmányok (érde-
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kes megemlíteni : számuk csak az utóbbi évtizedben több százra 
tehető) a megoldandó kérdéseket mindig egy szakmailag-szem-
léletileg magasabb szinten teszik fel. Ha úgy tetszik „konszoli-
dáltnak" nevezhető irodalomtudományunkra mindinkább az 
eredmények a jellemzőek: a hatkötetes irodalomtörténettől 
kezdve, a különböző szövegkiadásokon keresztül az írói élet-
művekkel, műfaji kérdésekkel, áramlatokkal, korszakokkal 
foglalkozó monográfiákig. Ma már akár a reneszánszhoz fordul 
a kutató, akár a felvilágosodáshoz, vagy a jelentős írói élet-
művekhez: Eötvöshöz, Petőfihez, Aranyhoz, Vajdához, 
Madách-hoz, Adyhoz, Tóth Árpádhoz, Móriczhoz, József Atti-
lához, vagy a különböző korszakok lényeges összefüggéseit 
keresi: mindenütt megtalálhatja az utóbbi három évtizedben 
alkotott tudományos feldolgozásokat. Kevesebb eredményünk 
van a határainkon túli magyar irodalom marxista megközelítés-
módjainak megfelelő összehangolásában. Egyre lendületeseb-
ben fejlődik elméleti kérdésekkel foglalkozó szakirodalmunk, 
noha a témák jellegénél fogva e területen bukkan fel a legtöbb 
vitatható mozzanat. Irodalomtudományunkat ma már a kuta-
tók több nemzedéke műveli és gazdagítja: Komlós Aladártól és 
Keresztúry Dezsőtől kezdve mindazok, akiknek nevét már 
említettük, s azoknak népes serege, akiknek munkássága az 
utóbbi öt-hat évben vált számottevő tényezővé tudomány-
szakunk életében, egy több korosztályból verbuválódott kuta-
tógárda, amely Fekete Sándortól Kovács Sándor Ivánig, Nacsá-
dy Józseftől Mezei Mártáig, Csetri Lajostól Tarnóc Mártonig, 
Bodnár Györgytől Kenyeres Zoltánig — hogy csak példákat 
említsünk — a tudományos munkások széles körét öleli fel. 
E tény, irodalomtudományunk egészének változatos s egybe-
kapcsolódó termése mindinkább meghatározza annak a képnek 
jellegét, amelyet irodalomtudományunk állapotáról adhatunk. 

Az a körülmény, hogy távlati terveken dolgozhatunk, s 
nagyobb szabású vállalkozások vannak folyamatban, s kialakul-
tak az ezekhez szükséges szervezeti keretek, hasznára válik tudo-
mányszakunknak a jövőben is. A gond természetesen nem 
kevés. Sokszor nehezíti a munkát a felgyűlt gondok közepette 
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jelentkező túlérzékenység, a konszolidált helyzetben óhatatlanul 
mutatkozó tekintélyi elvek jelenléte stb. Az ilyen jelenségek 
persze a valóságos, s nem idealizált munka menetében elkerül-
hetetlenek. Sok a tennivalónk a tudományos életre is érvényes 
demokratizmus vonatkozásában, a közös célért munkálkodó, 
de önálló arculatú tudományos műhelyek kialakítása terén. 
Sok a nehézség a szervező munkában, lassú és körülményes a 
publikáció, olykor nem kielégítőek az anyagi lehetőségek, ame-
lyekért viszont többnyire a bizottságok nagy száma nyújt kár-
pótlást. Nehézségekkel küszködnek azok az irodalomtörténé-
szek, akik nem dolgoznak kutatóintézetben vagy egyetemen: 
e nehézség megszüntetése érdekében kevés történt. Bizonyára 
hiányos a lista, amit a gondok, nehézségek címszó alatt emlí-
tettünk : ám valamennyien tudatában vagyunk az itt nem emlí-
tetteknek is. 

Irodalomtudományunk három évtizedes történetének igazi 
dokumentumai az elkészült munkák, amelyek könyvtárak pol-
cain s folyóirataink hasábjain nyerték el a szakirodalom rangját. 
Igazi hatásukat persze akkor fejthetik ki, ha a közműveltség 
részeivé válnak. Folyóirataink jól tájékoztatják a szakembere-
ket, sőt a Kritika esetében a szélesebb olvasóközönséget is. 
A Filológiai Közlöny, az Irodalomtörténet, az Irodalomtörté-
neti Közlemények, a régi és az új Kritika a felszabadulás utáni 
irodalmi műveltség fontos orgánumai: szerepük, történetük 
hovatovább külön vizsgálódások tárgya lehetne. Sajnos, a köz-
műveltség egyéb területein már korántsem dicsekedhetünk 
ilyen egyértelmű eredményekkel. Az iskolai irodalomoktatás 
minden szintjén aggasztóan zsugorodik a műveltséganyag, s 
noha e ténynek vannak itt most nem elemezhető speciális okai 
is, mégsem szabad fatális és megállíthatatlan folyamatként tudo-
másul vennünk. Sajnos az oktatási és a tudományos szakterület 
között nincs kellő összhang, konzultáció : ezek szükségességét e 
helyen is alá kívánjuk húzni, hiszen különben éppen a marxista 
irodalomtudomány produktumainak hatósugara fog csökken-
ni, s lévén világnézeti műveltséganyagról szó, ez semmiféle 
intézménynek nem lehet érdeke. A korszerű és hatékony iroda-
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lomtudománynak termékeny kapcsolatban kell állnia kora iro-
dalmi életével is. Úgy véljük, hogy ez a kapcsolat sem mondha-
tó teljesen kielégítőnek. 

Ez utóbbi vonatkozásban ugyanis nemcsak arról a sokszor 
formálisan értelmezett követelményről lehet szó, hogy az iroda-
lomtörténészek írjanak kritikákat. Ezt sokan megteszik, vállal-
va azt a sajnos kiirthatatlannak bizonyuló előítéletet, hogy 
ennek a tevékenységnek nincs sok köze az igazi tudományhoz. 
Az ilyenfajta megítélés persze nem lelkesít. A legfőbb ok azon-
ban mégsem ez, hanem inkább az a körülmény, hogy az iroda-
lomtudomány nem találta meg azokat a műfajokat, témakörö-
ket, azt a működési területet, amelyek közvetítésével hatéko-
nyabban befolyásolná korunk irodalmi tudatát. Vaskos adat-
tárak, részletekbe menő szakmonográfiák nélkülözhetetlenek 
az irodalomtudomány fejlődése szempontjából: ezek a szak-
tudományban, legalábbis erkölcsileg, kellő méltánylásban része-
sülnek. Szakmai körökön kívül azonban, érthetően, nem kelte-
nek nagyobb visszhangot. A szaktudomány, a publicisztika, 
a napikritika és a népszerűsítés azonban mintha nem valóságos 
haszna és társadalmi funkciója szerint különülne el, saját feladat-
körének s szellemi szintjének ismérvei szerint, hanem hierarchi-
kusan. Ez pedig hiba. A paradox helyzetet az is jellemezhetné, 
hogy pl. a modern irodalommal foglalkozó, az akadémiai iro-
dalomtörténet oly sokat emlegetett hetedik kötete bizonyára 
tekintélynek fog örvendeni, mint rendszerezés, de továbbra 
sem kecsegtet nagyobb megbecsüléssel az a tevékenység, amely-
ből kinőtt. Míg itt szemléleti változást, s ennek megfelelő tudo-
mánypolitikai fordulatot nem tudunk elérni, a szakmai meg-
alapozottságú, tudományos igényű irodalomkritika fejlesztésé-
ben érdemlegesen nem tudunk előre lépni. 

Szemlénk végére értünk, azzal a jólesően nyugtalanító érzés-
sel, hogy most az impozáns eredmények, s a további feladatok 
elvégzésére ösztönző viták, nehézségek csokorba kötésével vol-
taképpen elkezdhetnők a kérdések részletesebb taglalását. Ezt 
valamennyiünk szerencséjére, nem állt módomban elvégezni. 
E futó áttekintés azonban, ha mást nem, annyit bizonyosan jel-
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zett, hogy a marxista irodalomtudomány egy nagy történelmi 
korszak szellemi terméke, s egyúttal a magyar irodalomtudo-
mány minőségileg is magasabb rendű új, termékeny szakaszát 
jelenti. Mint minden eleven szellemi tevékenység munkában, 
eszmecserékben, vitákban születik, s napról napra szembe kell 
néznie az új társadalmi igényekkel, a minden területen érvénye-
sülő szakadatlan fejlődés sodrában felszínre kerülő feladatokkal, 
s ezeket alkotó módon kell megoldania. Az elmúlt három 
évtized tudományos eredményeinek biztos alapjáról indulva 
irodalomtudományunk munkás és tevékeny jövő elé nézhet. 


