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AZ IRODALOMKRITIKUS ELMÉLETI 
ÉS MÓDSZERTANI MŰHELYE 

MOZAIK FEJTŐ FERENC 30-AS ÉVEKBELI MUNKÁSSÁGÁBÓL* 

A kritikus és irodalomtörténész Fejtő Ferenc munkásságá-
nak szinte minden darabjában, a magyar és a világirodalomról a 
30-as években kidolgozott koncepciójának érvényesítése során 
állandóan érzékelhető elméleti igényessége. Valóban: Fejtő 
kritikusi és esszéista gyakorlata mögött erős filozófiai s még 
inkább esztétikai, irodalomelméleti érdeklődés húzódott. S itt 
nemcsak a gondolkodásmód, a tájékozódás, a háttér elméleti 
megalapozásáról, nemcsak a műhely esztétikai gyökereiről s 
esetleges forgácsairól van szó: Fejtő esszéistaként, vitapartner-
ként, publicistaként közvetlenül is foglalkozott a szocialista 
esztétika, irodalomtörténetírás és kritika elvi-módszertani kér-
déseivel. 

A 20. századi magyar esztétikai és kritikai gondolkodás tör-
ténete feltártságának jelenlegi szintje nem teszi még lehetővé, 
hogy pontosan elhelyezzük Fejtő elméleti-módszertani termé-
sét a 30-as évek esszéirodalmában s a nemzetközi szocialista 
irodalmi gondolkodás rendjében. Csak alapos forráselemzés és 
a komparatista módszer segítségével lehetne viszonyítani a 
Fejtő képviselte koncepciót - ennek történeti értelemben vett 
korszerűségi fokát, tudományos és ideológiai arculatát — a 

*Részlet egy teijedelmesebb kritikatörténeti munkából. Fejtő Ferenc-
nek az 1940-es évek végétől számítható, a reális progresszióval, a szocia-
lizmus eszmekörével és mozgalmával végérvényesen és élesen szakító -
ma is aktív - emigráns ideológusi, közírói tevékenysége sem vonhatja 
vissza egykori baloldali működésének máig maradandó értékeit. 
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korabeli kritikai-esztétikai értékelvekhez és metodikákhoz, 
ezen belül a marxista igényűekhez. Ennek alapján lehetne csak 
vállalkozni arra is, hogy Fejtő nézeteiben, írásaiban meg-
győzően elkülönítsük azt, ami friss, korszerű, de végül is 
csupán „másodlagos" interpretáció, attól, ami önálló gondo-
lati-kritikai felismerés, tudományos megállapítás, elméleti 
innováció és attól, ami ezek gyakorlati alkalmazásának ered-
ménye. Ebben a munkában ehhez a távlati igényhez képest 
csak Fejtő nézetrendszerének rekonstrukciójára, jellemzésére 
és hipotetikus minősítésére vállalkozhatunk. 

* 

Fejtő irodalomelméleti, esztétikai töprengéseinek és fejte-
getéseinek tengelyében világnézet és esztétikum, tendencia és 
pártosság viszonyának, az irodalmi újítás és érték minéműségé-
nek „örök" kérdése áll. Ez a minden korszak művészetelméleti 
vitáit átszövő, meghatározó téma itt és most a szocialista 
irodalom kibontakozását kísérő eszmecserék közegében 
konkretizálódik; az írások a művészi értékteremtést és az érvé-
nyes befogadást segítő elméleti-kritikai tisztázás szolgálatában 
fogalmazódnak. Fejtő tanulmányai és esszéi magától érte-
tődően használják a „szocialista irodalom" fogalmát, egész 
értékrendje s érvelése a társadalmi haladással - közvetett vagy 
közvetlen - kapcsolatot tartó irodalom támogatására vall. 
Ennek a szocialista kritikai elkötelezettségnek a keretein belül 
élez ki vitákat (illetve kerül kiélezett vitákba): álláspontja 
elsősorban a szektás, dogmatikus szemlélettel polemizálva, egy 
korszerű, nyitott, de nem parttalan, egy világnézetileg-eszté-
tikailag megalapozott „szocialista irodalonv'-értelmezésért pe-
rel. S nem kis mértékben meggyőzően realizálja is Fejtő ezt 
az irodalomértelmezést, esztétikai értékorientációt. 

Egy esztétikatörténeti munka feladata lenne részletesen 
elemezni Fejtő elméleti írásait, esztétikai jellegű vitáit; ennek a 
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tanulmánynak a keretei között nem vállalkozhatunk erre. Csak 
arra utalunk, hogy azok a cikkek, amelyekben Fejtő a mű-
vészet, ezen belül az irodalom esztétikai kérdéseivel, érték és 
világnézet, realizmus és egyetemesség,, korszerűség és mara-
dandóság viszonyával foglalkozik, szorosan kötődnek a Marx 
és Engels elméleti örökségének — főleg németországi és szovjet-
unióbeli műhelyekben kibontakozó - rekonstrukciója nyomán 
a 30-as évek elején fölgyorsult esztétikai értelmezésekhez. Nem 
utolsósorban Lukács György 1932 utáni, nagy hatású esszéi-
hez. 

Múlhatatlan érdemei vannak Fejtőnek a tekintetben, hogy 
komolyan támaszkodik ezekre a felismerésekre, Marx- és 
Engels-interpretációkra, a marxista esztétika rekonstrukciós 
kísérleteire. Mindenekelőtt népszerűsíti ezeket, ugyanakkor 
néhány kérdésben önálló hangsúlyokat is alkalmaz. Az 
1934-ben a magyar szocialista szellemi életben az elkötelezett-
ség és művészi hitel viszonyáról fölforrósodott vitákban egy-
értelműen a — lényegileg a lukácsi értelemben használt — 
pártosság mellett (ha nem is pontosan az ő érveivel) áll ki a 
„tendencia" agitátoraival és gyakorlati képviselőivel szemben. 
Egyrészről polgári esztéticista nézetekkel, másrészről vulga-
rizáló mozgalmi felfogásokkal, harmadrészt Darvas Józseffel, 
Veres Péterrel s másokkal folytat tartalmas eszmecseréket ez 
ügyben, sok megközelítés és megoldás kapcsán például az 
utóbbival rokon következtetésekre jutva. 

Fejtő nézetei láthatóan erősen emlékeztetnek József Attilá-
nak a 30-as évek elején-derekán formát öltő esztétikai fel-
fogására. Három alapos tanulmányban pedig Szocializmus és 
esztétika, Irodalom és világszemlélet, valamint Szocializmus és 
irodalom alapkérdéseire keres és ad jórészt meggyőző vála-
szokat. S az külön tanulságos, hogy forma és világnézet, szocia-
lista ihlet és művészi minőség viszonyáról szólva, a különböző 
polgári idealista, s főleg a szektás nézetekkel vitatkozva az 
ihletett világnézeti líra, a szocialista elkötelezettség „tiszta", 
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hiteles művészetté érlelésének példájaként merül fel gyakran 
József Attila költészete. 

„A realizmus lényege - írja Fejtő, sajátos Engels4nterpretációt adva 
a Die Linkskurve-ban közölt szöveg nyomán - [ . . . ] az a törekvés, 
hogy a valóságot, a lélek, a társadalom, a képzelet valóságát híven 
ábrázoljuk, a művészet örökkévaló törvénye. A művésztől tehát nem azt 
kívánjuk, hogy világszemléletét programbeszédekben fejezze ki, hanem 
azt kívánjuk tőle, hogy a valóságot - s a valósághoz tartozik a világ-
szemlélet is - hűen fejezze ki. Ha ez az író történetesen polgár, akkor 
nem kérhetjük számon tőle, hogy nem ábrázol munkást, vagy hogy 
műveiből a szocializmus igazságai csendüljenek ki. De követeljük tőle 
is, hogy ne hamisítson, hogy ne leplezzen, csonkítson, hogy alkotásában 
minél mélyebbre hatoljon s ne maradjon meg a felületnél, a látszatnál. 
Ugyanezt várjuk el a munkásírótól, de a szocialista intellektuel-írótól is: 
nem tendenciózusan kikészített irodalmat, hanem igaz és jó irodalmat. 
A valóságot akarjuk minden oldalon; az igazságot akarjuk megismerni, 
megérteni és átérezni; s annyira biztosak vagyunk s lehetünk a magunk 
igazságában, hogy a valóság hű ábrázolása, a tiszta irodalom bátran lehet 
irodalmi ízlésünk követelménye." 

„Az irodalmi alkotás és a világszemlélet progressziója sokszor, sokáig 
külön utakon járt. Ez a külön utakon való járás egyiküknek sem 
használ; ahhoz, hogy egy új embertípus kialakuljon, egyesülésükre van 
szükség. Ez az egyesítés, ennek a szintézisnek a megteremtése a szocia-
lista irodalom feladata; az érdekében való küzdelem pedig a szocialista 
esztétikáé." 

A gyakorló kritikus és esszéista az intenzív esztétikai és 
irodalomelméleti érdeklődéssel egyidejűleg viszonylag sokat és 
részletesen foglalkozott az irodalomtörténetírás és a kritika 
elvi-módszertani kérdéseivel is. Fejtő tanulmányai — melyeke 
tárgykörben születtek — nem par excellence tudománymód-
szertani munkák, nem állnak elő önálló rendszerrel, de mégsem 
tekinthetők pusztán esetleges megfogalmazások alkalmainak. 
Miként a 30-as évek Magyarországán lényegében minden bal-
oldali „művészelmélet", Fejtőé sem tiszta, „önelvű" meto-
dológiai törekvés. Sokkal inkább tekinthető a magát a kortárs 
társadalmi, művelődési és irodalmi folyamatokban érdekeltnek 
tudó baloldali értelmiségi módszertani eszmélkedésének, el-
méleti és kritikai reflexiói markáns ívének. 
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Mintegy tíz írást szentel az irodalomtörténetírás kérdései-
nek. Többnyire recenziók ezek, de az érdeklődés tartóssága 
és rendszeressége, az érvelés következetessége - ha nem is 
változatlan monotóniája — s terjedelme határozott koncep-
cióra s nem puszta alkalmiságra vall. A Korunk, a Szocia-
lizmus és a Szép Szó egyaránt helyt ad tanulmányértékű ismer-
tetéseinek, legyen szó Szerb Antal vagy Féja Géza irodalom-
történetéről, Babits Mihály vagy Gyergyai Albert világirodalmi 
tárgyű összefoglalásairól, Schöpflin Aladár vagy Németh 
László, Benedek Marcell vagy Komlós Aladár munkáiról. 
Szinte mindegyik tanulmányban arra keresi a választ: miben áll 
a korszerű irodalomtörténetírás lényege, hogyan érvényesít-
hető a „szociális módszer" az irodalmi sajátosságok, a művészi 
autonómia javára. 

Míg esztétikai írásaiban, a „tendencia" abszolutizálóival 
vitatkozó cikkeiben elsősorban a materializmus vulgáris értel-
mezőivel, a művészet és a világnézet viszonyának dogmatikus 
leegyszerűsítőivel polemizált, módszertani és történeti ref-
lexióiban inkább a „másik" oldallal, az idealista szemléletű 
szintéziskísérletekkel szembesült Fejtő. Mindez nem taktikai 
megfontolás eredménye, hanem a tényleges „erőviszonyok", a 
korabeli vitarelációk következménye: míg a baloldalon, a mun-
kásmozgalmon belül a kortársi irodalom kapcsán a szektásan 
szűkkeblű megítélés volt a fő probléma, addig az irodalmi múlt 
értelmezésében, a nemzeti kultúra történeti önismeretében a 
szinte akadálytalanul terjedő eklekticizmussal kellett elsősor-
ban szembesülnie. Erősen hatottak - még a progresszió keretei 
között is - à konzervatív nacionalista, a laposan pozitivista, a 
„nyugatos" szellemű polgári és „plebejus-faji" elvű, nem kevés 
torzítást, értékrend-hamisítást megtestesítő irodalomtörténeti 
szintéziskísérletek. 

Marxista szándékú, szocialista igényű hazai irodalom-
történeti összefoglalás-kísérlet - Illyés Gyula Petőfiét kivéve 
— nem nagyon született, s főleg igényes nem. A szocialista 
baloldal „saját" irodalomtörténeti tudatával kapcsolatban 
elegendő csak a Madzsar József szerkesztette 1928-as Társa-
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dalmi Lexikon címszavaira utalni vagy Nádass József meg-
kezdett, de félbemaradt cikksorozatára. Jellemző ugyanakkor, 
hogy alig hatott a polgári magyar irodalomtörténetírás leg-
igényesebb szintézis-íve, Horváth János monográfia-sorozata. 
S érdekes, hogy maga Fejtő Ferenc sem szembesült nyüt 
módszertani vitában azzal, amit a magyar liberális reform-
konzervativizmusnak ez a tiszteletre méltó - s korántsem hiva-
talos „akadémiai" tudományt képviselő — teljesítménye 
nyújtott — egyfajta kihívásként is a marxizmus számára. 
E szembesülésre csak a 30-as évek végén — a szovjetunióbeli 
emigrációban dolgozó Révai József tanulmányaival - teszi 
meg az első komoly lépéseket a történelmi materialista igényű 
magyar irodalomszemlélet. 

Egyik korai tanulmányában, a Korunk 1934-as évfolyamá-
ban rögtön azt célozza meg Fejtő, hogy Szerb Antal Magyar 
irodalomtörténete kapcsán elvi-módszertani igénnyel szóljon 
hozzá A magyar irodalomtörténetírás kérdéseihez. A korabeli 
magyar irodalomtörténetírásból ő két módszert, két típust 
emel ki. A Toldy Ferenctől Beöthy Zsoltig ívelő vonulatra 
elsősorban a közvetlen politikai-ideológiai szempontok uralma 
s az ebből fakadó pátosz volt szerinte a jellemző; míg a Pintér 
Jenő-féle újabb hagyományt száraz statisztika és adatgyűjte-
mény teszi érdektelenné, de korántsem befolyás nélkülivé. 
Hiszen ez a módszer — Fejtő szerint — még az érzékenyebb, 
művészileg fogékonyabb történészek — mint amilyen például 
Horváth János — stílusára is károsan hatott. 

Ebben a közegben Fejtő igazi újításként üdvözli Szerb 
Antal könyvét, amely mindkét tradícióval gyökeresen 
szakított: a szerző itt valódi és friss élményként éli át az 
irodalmat, hagyja érvényesülni személyiségét, s közel tudja 
hozni olvasójához az elmúlt korok művészetét. Szerb iro-
dalomtörténetének értéke — íija Fejtő —, hogy művészi 
munkának készült, s azzá is vált: változatos emberi érzések 
kapnak hangot igaz emberi és irodalmi értékek kifejezéseként 
és képviseleteként. Mindezek alapján érthető, hogy a szakma 
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konzervatív körei a sajtóban is élesen támadják, s kimondva-
kimondatlanul éppen azért, mert demokratizálja a tudományt. 
Pedig a könyv éppen azt bizonyítja, hogy ez a demokratizálás 
nem „alászállás", hanem ellenkezőleg: felemelkedés a tudo-
mány és az irodalomszemlélet korszerű, európai szintjére. 

Fejtő azonban — a jobboldali demagógiával szemben a 
kommunista Korunk hasábjain védve meg az erdélyi pályadíjat 
elnyert munka értékeit - csak ezután kezdi el tulajdonképpeni 
mondanivalóját. „Kihívóan" komoly szellemi teljesítményként 
értékeli Szerb munkáját: ezért ütközik módszertanával és ér-
tékrendjével. A fő kifogása az, hogy a konzervativizmussal 
szemben egészében feltétlenül pozitív értéket képviselő mű-
vészi jelleg több ponton a történeti igazság kárára érvényesül. 
A Szerb bevezetőjében vállalt három módszertani elvnek, a 
szellemtörténetnek, az irodalomszociológiának és a lélek-
tannak sem annyira a szintézise, hanem inkább eklektikája ölt 
testet — Fejtő szerint — a kidolgozásban. S vajon — ez a 
kérdések kérdése — van-e az irodalomnak egyáltalában önálló 
története? Fejtő szerint a földnek, egy embernek, az állatvilág-
nak, egy népnek van saját története, mert van anyagi foly-
tonossága, szerves növekedése. Általában történelemről olyan 
létezőknél beszélhetünk — íija —, amelyek változásaik során is 
azonosak maradnak önmagukkal, amelyek önmaguk változásai-
nak elsődleges okai és hordozói. 

önelvűség és történetiség, ontológiai-társadalmi deter-
mináltság és sajátszerűség problematikájának filozófiailag nem 
pontos értelmezése ez, de figyelemre méltó annyiban, hogy — s 
ahogy — elveti a „tiszta irodalom" immanens történeti fej-
lődésképének lehetőségét: 

„Az irodalomnak ilyen értelemben véve nincs története, nincs 
immanens folytonossága, önmagából következése, egyszóval: nincs szer-
vessége. S hogy mégis beszéltek és ma is beszélnek az irodalom történe-
téró'l, az egyike az idealista világszemlélet számos maradványainak, 
amely az eszméknek organikus létezést tulajdonított, só't az eszméket 
vallotta egyedül-létezó'knek, s amelynek számára az irodalomnak inkább 
volt története, mint az eleven embernek 1 . . . | Az irodalom nem 

6 Irodalomtörténet 1982/2 
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magyarázható az irodalomból, a reneszánsz irodalma nem a feudálisból, 
az állítás tagadása és a tagadás tagadása elve alapján ad infinitum, és ha a 
következő korszak tagadja is a megelőző állításait, nem valami teremtő s 
ugyanakkor mechanikus szellemi szükségszerűség alapján tagadja, 
hanem egyszerűen, mert a társadalomban élő ember működik, gyara-
podik, változik s a megváltozott ember másképp szól, beszél, rajzol vagy 
vés. Mint Marx mondta legelőször és határozottan: »Az erkölcsnek, 
vallásnak és egyéb ideológiának . . . nincsen története, nincs fejlődése, 
hanem az anyagi termelésüket és anyagi közlekedésüket kifejlesztő 
emberek valóságukkal együtt megváltoztatják gondolkodásukat és 
gondolkodásuk termékeit is.« Az irodalom tehát nem »alany;«, hanem 
» állítmány«, nem »független változó«, hanem »függvény« irodalom-
nak, mint emberi működésnek, alkotási formának összefüggését, értel-
mét csak a társadalom adja meg. [ . . . ] Ember nélkül az irodalom holt 
anyag." 

„Tekintve, hogy irodalomtörténet nincs, hanem csak a történetnek, 
a történő embernek van irodalma, az irodalmi szintézis módszere a 
történelemből indulhat csak ki, mint meghatározó és belejátszó háttér-
ből, ebbe a történelembe ágyazná be az írót, mint egy szimbolikus 
prizmát, kiben kora és osztálya sugarai összegyűlnek; mint indi-
viduumot, vagyis nemcsak vegyületet, hanem éppen meghatározott, egy 
bizonyos és soha többet embert, aki művében esztétikumot alkotott és 
visszahatott a társadalomra." 

Fejtő szerint az irodalomtudomány helyes módszere „a leg-
tágabb értelemben vett szociológia, amely magába záija a tár-
sadalomtörténetet, vagyis a gazdaság-, politika- és szellemtör-
ténet, az egyéni és kollektív lélektan és az esztétikai elemzés 
hármasságá"-ban ölt testet. 

Részletes szövegkritika nélkül is érezhető a megfogalmazás-
nak a vitapozícióból következő egyoldalúsága. De éppen törté-
nelmileg méltányolható a mögötte működő koncepció: ha le-
egyszerűsítően interpretálja is Fejtő Marx és Engels fel-
építmény-elvét, nem szociológiai illusztrációként, ideológiai 
tézisek eszközeként értelmezi az irodalmat. Ha „radikálisan", 
tévesen fogalmaz is akkor, amikor az irodalomtörténet — mint 
tudományág — relatív önelvűségét is a szellemtörténetnek ado-
mányozza, e polemikus egyoldalúsággal valójában az irodalom-
tudomány történelmi materialista módszerének végiggondolásá-
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ra tesz termékeny kísérletet. Annál is inkább, mivel Fejtő -
éppen a korabeli és a későbbi dogmatizmussal, „szociologizá-
lással" szemben — az irodalomtörténetírásból nem hagyja ki az 
írói szubjektumot, a kreatív pszichikumot és a poétikai-esztéti-
kai mezőt, még ha nem vállalkozik is ott és akkor ezeknek az 
összetevőknek a szintetikus értelmezésére. 

Szerb Antal könyvében azt is bírálja, hogy amikor az követ-
kezetesen alkalmazni akarja a szociológiai módszert, leegysze-
rűsíti a történelmet: egyházi, főúri, nemesi és polgári irodalom-
ra tagolja nemzeti kultúránkat. Holott valójában a Fejtő 
szerint helyes szociológiai — értsd: történelmi materialista — 

„felosztás legfőbb szempontja nem az osztály, hanem a társadalom 
egészének bizonyos rendje és szerkezete. Vagyis mi a feudalizmus, 
kapitalizmus stb. irodalmáról beszélnénk, s mivel » az uralkodó osztály 
gondolatai minden korszak uralkodó gondolatai« (Marx), másodsorban 
beszélnénk csak az osztályos irodalomról [ . . . 1 Sajnálatos, hogy Szerb 
Antal, aki művében elég teret ad a szociológiai okfejtésnek, nem merült 
el mélyebben az irodalom és társadalom összefüggéseinek filozófiai 
kérdésében, mert ez az elmerülés még biztonságosabbá tehette volna 
kutatásait." 

Idézi Szerb Antal egyik vezető történelmi szempontját, az 
Európához való viszonyítást. De a szociológiai szemlélet itt is 
felületesen működik - mondja Fejtő - , mert Szerb könyve 
éppen a „Nyugatra nézés" okaira nem tud válaszolni. A meg-
győző feleletet Marxnak az egyenlőtlen fejlődésről kialakított 
koncepciója adja meg — ebben igaza van Fejtőnek. De amikor 
megkísérli ezt konkretizálni és abszolutizálja a „későn-jövés" 
elvét, maga is a történelmietlenség hibájába esik. A „meg-
késettség" koncepciója egyébként ebben az 1934-es cikkben 
már ugyanolyan kidolgozott formában van jelen, mint négy 
évvel később, a Féja-könyv bírálatában, s részigazságai ellenére 
is egyoldalú, ökonomista jellegű történelemszemléletre vall. Ez 
a koncepció Fejtőnek az egész magyar nemzeti irodalomra 
vonatkozó álláspontját, felvilágosodás- és Ady-képét sem 
hagyta érintetlenül, ha nem torzította is egészében tévessé. 

7* 
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A tiszta immanencia jogos tagadása Fejtönéi tehát nemcsak 
egy valódi történeti-társadalmi megközelítésre adott lehető-
séget, hanem ezzel együtt — ha azt nem is hiteltelenítve — egy, 
a világtörténelmi és világirodalmi (értsd: nyugat-európai) deter-
mináltságot, illetve értéknormát fetisizáló történetietlen 
doktrinerségre is. A két „elem" furcsa együttesét tükrözik az 
alábbi összegező mondatok is: 

„Végkövetkeztetésképpen tehát megállapíthatjuk, hogy a magyar iro-
dalomnak nincs története, csak a magyar társadalomnak, s az iro-
dalom csak e társadalom történetének kifejező jelensége, dokumentuma, 
- másrészt a magyar társadalomnak sincs önmagából fejlődő szerves 
folytonossága, hanem kénytelen erőszakosan is alkalmazkodni az elől-
haladó társadalomhoz, - s végül, hogy a magyar irodalom a magyar 
társadalomnak ezt a kénytelen epigonszerűségét is dokumentálja azzal, 
hogy egész történetében, minden, még csak-magyarságát hangoztató 
művében [is], sőt abban leginkább, az összeurópai irodalom bizonyos 
ágaihoz kapcsolódott." 

Ez a sajátszerűségeket, a későn-jövés világirodalmi szintű 
behozását, sőt meghaladásait figyelmen kívül hagyó egyoldalú 
elméleti-módszertani általánosítás — amelynek gyökerei a pol-
gári radikális és a szociáldemokrata történelemszemléletben 
(például Szabó Ervinnél) könnyen kimutathatók — ugyan-
akkor nem akadályozza meg, sőt paradox módon segíti Fejtőt 
abban, hogy a szemlélet és módszer meggyőző vitatásán túl, 
konkrét történeti-értékelési kérdésekben is találóan s érett 
marxista álláspont jegyében bírálja Szerb Antal koncepcióját. 
Egyértelműen „balról" utasítja el például a szerző Szekfűtől 
átvett Széchenyi-kultuszát. Alihoz a futamhoz pedig, hogy 
»naiv dolog lenne Petőfit a marxista eszmék előfutárának 
tekinteni«, hozzáfűzi: „Petőfi valóban nem volt eszmei elő-
futár, de érzésben, szabadságvágyban, temperamentumban 
olyan elemeket hordott, amelyek miatt kedves költője lett a 
munkásságnak." 

S hasonlóképp joggal vitatta - ha nem is minden vonat-
kozásban meggyőzően - Szerb Ady-képét. Jól érződik itt is, 
hogy a „harmadik nemzedék"-beli Fejtő — mint annyi társa — 
már és még nem tud közel kerülni Adyhoz, nem ismeri fel 
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pontosan forradalmi szerepét a magyar közgondolkodásban, 
érzületben és irodalomban. Abban viszont igaza van, hogy 
elutasítja Szerb Antal misztikus fajfogalmát, amellyel a szerző 
objektíve „nem tudja kivonni magát Szabó Dezső és Németh 
László narodniki gesztusainak hatása alól". Ha az ilyen 

^ természetű közvetlen hatás ténye persze vitatható is, a szellem-
történeti módszer szociologizáló és pszichologizáló oldalainak 
eklektikája s némi irracionális „fertőzöttsége" kétségtelenül 
jellemzi Szerb Antal módszerét. S ezt még az sem cáfolja, hogy 
az egész mű éppen egy irracionális, faji-nacionalista irodalom-
szemlélet gyökeres kritikája és „európai" igényű, korszerű 
„átépítése" igényével íródott. 

Minden felületes látszat ellenére azonban Fejtő nem kozmo-
polita, nem doktrinéren antinacionalista pozícióból vitatkozott 
a Szerbnél is felbukkanó irracionális „faji" képzettel. 1934-es 
irodalomelméleti vitája sajátos előképe a „népi írók"-kal — 
főleg Veres Péterrel — néhány év múlva megvívandó eszme-
cseréinek: egy még nem érett, de tendenciáját tekintve alkotó 
marxista irányba mutató nemzet-értelmezés jegyében. „Nem 
azt hibáztatjuk — írja cikkében —, hogy [Szerb Antal] a 
»magyar eidost«, a magyar jelleget keresi az irodalom történe-
tében is, hanem azt, hogy a magyar jelleget többször és szük-
ségtelenül személyes jelenségekhez kapcsolta. 

Szerintünk a magyar eidos induktive állapítható meg a 
magyar történelemből, vagy legalábbis az intuitív megragadás-
nak át kell ölelnie az egészet. Az eidos kifejezés nem a leg-
sikerültebb, mert az állandóságot hangsúlyozza, holott a 
magyar jelleg a társadalom formáival együtt változik és vég-
eredményben nem más, mint az európai jelleg egyik változata. 
Miért mondja Szerb, hogy »a magyar faji alkat józanságával 
nem fér össze a metafizikai nyugtalanság«, amikor Vajdában és 
Adyban megtalálja azt? Miért felel meg »az összeszorított 
fogú dac« jobban a magyar eidosnak, mint »a lázadás és 
forradalom«, amikor volt Dózsa és Kossuth és Vajda és Petőfi 
és Ady? Az »élet és ábránd« ellentéte miért a magyar jelleg 
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egyik legszembetűnőbb mozzanata, amikor a fin du siècle 
legtöbb írójának főproblémája? Miért »idegen« a magyar 
»vértől a kapitalizmus«, talán a francia vértől nem idegen?" 
Érezhetően nemcsak — sőt talán nem is elsősorban — Szerb 
Antalnak szólnak ezek a polemikus mondatok: ő csak frazeo-
lógiájában és néhány könnyed megfogalmazásában tett enged-
ményt — a bergsoni, freudi ihletés is némiképp ösztönözte erre 
— annak az irracionalizmusnak, amelynek éppen egész rend-
szere ellen vonultatta fel érveit, szépírói és esszéista munkás-
ságát, s amelynek végül is áldozata lett. 

Igaza van Fejtó'nek: „a nacionalizmusok fellángolását nem lélektani 
felfedezések, hanem társadalmi-gazdasági okok határozzák meg, a 
humanista kori nemzeteszményt a kezdődő kapitalizmus hozta létre, a 
népeszme a feltörő osztályok határvonalát húzta meg a népen kívülálló 
uralkodó osztállyal szemben, a modern fajeszmének pedig több köze 
van a kenyéririgységhez, mint Freudhoz, a jól számító irányításhoz, 
mint Bergsonhoz. Göbbelsék is tiltakoznának az atyafiság ellen. . 

Az, hogy mi a faj, tisztázatlan, csak az tisztázott - s nem tudo-
mányosan, hanem politikailag - , hogy ki nem tartozik a fajhoz, azaz ki 
ellen lehet bántatlanul kirobbantani a felgyülemlett agresszív energiá-
kat. Ismételjük tehát: a magyar »eidos«, a magyar jelleg mindaz a 
jellemvonás együtt, amely mindmáig a magyar történelemben felmerült, 
mert ha ezt nem fogadjuk el, régi és lemosolygott tankönyveink bölcses-
ségéhez jutunk vissza: »a magyar lovagias, vendégszerető, vallásos és 
hűséges faj vagy nép«, amely bölcsességet a tankönyvíró rendszerint 
szóról szóra német könyvekből vett át, csak a »német« helyett szúrta 
be a »magyar« szót." 

Fejtő esszéje a marxista nemzeti irodalomtörténetírás pers-
pektívájából, az érték és a relatíve korszerű szemlélet iránti 
tisztelet jegyében, de a szocialista önismeret és tudományosság 
igényéből fakadó elvi vita „kötelességtudatával" fogal-
mazódott. A magyar irodalomszemlélet korabeli vitatott kér-
déseiben nem foglalhatott volna állást méltányosabban és elv-
szerûbben a Gaál Gábor szerkesztette Korunk, mint éppen 
ezzel az esszével: „Szerb Antal szellemtörténeti szintézist adott 
akkor, amikor a magyar művelődés anyagának szociológiai 



Mozaik Fejtő Ferenc munkásságából 335 

szempontú feldolgozása még a jövő zenéje: a szintézis meg-
érdemli, hogy megbecsüljék, méltányosan megbírálják s 
mindenekelőtt hogy olvassák." 

Lényegében a Szerb-kritikában megfogalmazott álláspont 
érvényesítése vonul végig Fejtő 1934 és 1938 között írt többi 
irodalomtörténeti tárgyú cikkében, módszertani reflexiójában 
is. Árnyaltan, de elvszerűen vitatja Hankiss János irodalom-
szemléletét is, mert hiányzik belőle a valóság, a társadalmiság 
és a visszatükrözés szempontjainak egysége. Ugyanakkor szín-
vonalasan különíti el Fejtő a marxizmus paródiáját és a valódi 
történetiséget. „Az irodalom leglényegesebb problémája az 
irodalomnak az egyetemes társadalmi élethez való viszonya és 
kölcsönhatása." Hankiss azonban elkerüli ezt a kérdést ott is, 
ahol szükségszerűen föl kell vetődnie: a korszakok kérdésénél. 
Miért vannak az irodalomban határozottan elkülöníthető kor-
szakok? Miért változik az ízlés? És önállóan változik-e az 
irodalom, vagy a társadalmi ember változik és az irodalom 
ennek hatásaképpen? 

A »levitézlett« materializmus válasza erre : az irodalom másodlagos 
társadalmi funkció, mert cselekvésének eszköze, a szó, fogalom, fogal-
mak kapcsolata másodlagos, vagyis a tényleges, érzékelhető valóság jele. 
Az irodalom jelekből épít és jeleket épít: jeleit pedig mindenképpen a 
valóság határozza meg, amelyeket a jelek jelölnek. Egy vers fel-
korbácsolhatja az érzékiséget vagy a politikai szenvedélyt, de maga nem 
érzékiség és nem szenvedély, csak annak a jele, közlője, közvetítője, 
amint Mona Lisa képe sem a valóságos Mona Lisa, hanem csak a képe. 
Tehát zavarkeltés, ha előítéletnek vesszük, hogy az irodalom csak tükör-
képe a valóságnak. Igenis, tükörképe, de eleven, ható, organikus tükör-
képe, maga is valóság, de valóságának lényege az egyéb valóságra irá-
nyuló ábrázolókészség, valósághelyettesítés. Az irodalom értelmét tehát 
nem önmaga adja - ez a lényeges különbség közte és az egyéb létező 
között - , hanem a valóság, amelyet kifejez; nem értelmezhető tehát 
amaz emberi élettevékenységek nélkül, amelyek folyamán, amelyekből 
jelrendszere és művei kialakulnak, vagyis elsősorban a termelés nélkül, 
mely nem más, mint a leghatalmasabb emberi ösztönnek: a létfenn-
tartási ösztönnek a működése..." 
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Hogy itt megint Fejtő koncepcionális alaptételéről van szó s 
nemcsak egy rövid ideig tartó kommunista „bűnbeesés" doku-
mentumáról, azt az is bizonyítja, hogy ezt a Korunk 1934-es 
évfolyamában publikált cikket újra közli az 1935-ös Szocia-
lizmus hasábjain is, méghozzá egy, több kritikai írását össze-
fűző ciklus élén, mintegy módszertani, elvi bevezetőként. 

A materialista irodalomtörténeti módszer igénye mozgatja 
tollát, amikor Radnóti Miklós Kaffka Margit-könyvét méltatja, 
mondván, hogy „a szellemtörténeti módszert »talpára állítja«, 
a »szellem« nem a vizek fölött szállongó elvontság, hanem a 
korszaknak, társadalomnak, osztálynak lüktető, valóságos szel-
lemisége". Lukács György Goethe-esszéjének - melyet a Jó-
zsef Attila szerkesztette Valóságban olvashatott - művészileg és 
emberileg plasztikus elemzésére is hivatkozik, amikor Babits 
Mihály egyébként tisztelettel értékelt nagy világirodalom-
történetének szubjektivista módszerét bírálja. Nem szocio-
lógiát kíván tőle, de megjegyzi: „a háttérrel, a környezettel 
való kontraszt, a közösségnek az egyénben élő s kifejeződő 
mennyisége és intenzitása emeli ki igazában az egyén nagy-
ságát." 

Ugyanez a közvetett-közvetlen bírálat vonatkozik Gyergyai 
Albert francia tárgyú regényesszéjére és Schöpflin Aladár 
munkájára is — miközben mindkettővel kapcsolatban még némi 
nemzedéki fölény, hiperkritika is kiérződik Fejtő soraiból. 
Mert azért - minden „hibájával", Nyugat-apologetikájával 
együtt is - az már nem igaz például ez utóbbiról, hogy „benső 
szellemét s kihangzását tekintve az egész mű inkább halottá 
maszkírozása, mint megelevenítő életrajza a magyar irodalom 
húszadik századi dicsőséges virágzásának". Ebben az indulatos 
gesztusban nem is annyira a módszertani különbözés igénye a 
fő motívum, hiszen maga Fejtő is megjegyzi: 

„Schöpflin Aladár első komoly művelője hazánkban a szociológiai 
irodalomszemléletnek, s ez hervadhatatlan érdeme akkor is, ha tudjuk, 
hogy a szociológiai, esetleg társadalomlélektani szemléletben az írókkal 
való közvetlenebb, ösztönös esztétikai azonosodás elől keresett mene-
déket". 
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Döntőbb talán a „harmadik nemzedék" erősen racionalista 
és emellett szocialista szárnyát képviselő fiatal kritikus „gene-
rációs radikalizmus"-a, amit még a barát József Attila is táplál-
hatott benne — nemcsak a Nyugat schöpflini apologetikájával, 
hanem magával a Nyugattal, főleg a babitsi Nyugattal szem-
ben. 

1938-ban Féja Géza „Régi magyarság' -a kapcsán Fejtő újra 
részletesen kifejti A szociális irodalomtörténet módszeréről 
vallott elképzelését. Sok mindenben dicséri, méltatja ezt a 
könyvet: irodalmi érzékenységét, plebejus indulatait, friss 
látásmódját ugyanúgy lelkesen említi, mint Gaál Gábor. (S 
mindketten meg is tehetik ezt: erősen problematikussá majd 
csak a második, az 194l-es átdolgozott kiadásban hangolódik a 
könyv szövege.) Fejtő a továbbiakban megkísérli tömören fel-
vázolni magának a műfajnak — az irodalomtörténetírásnak — a 
születését s fejlődését is: 

„Az a tudományág, amely az egyes nemzetek irodalmának emlékeit 
kutatja, magyarázza, időrendi sorrendbe s térbeli összefüggéseibe 
ágyazza, az irodalomtörténet, amennyire nem népszerű ma, annyira 
népszerű volt, annyira közszükségletet elégített ki a múlt század első 
évtizedeiben, amikor megszületett. Az irodalomtörténet ugyanis a 
nacionalista szellemi áramlatnak tipikus szüleménye. A keletkező iro-
dalomtörténet nemzeti irodalomtörténet volt. a nemzet hagyományai-
nak, szellemi tevékenységének, múlt értékeinek foglalata, s abban a 
korban, amikor a nemzeti büszkeség elsősorban a művelődésre, a mű-
vekre hivatkozott s kevésbé a fegyverekre, az irodalomtörténet szolgál-
tatta a főbizonyítékokat valamely nemzet európai hivatottsága mellett. 
A nemzeti érzés ébredése mindenütt a nemzeti múlt iránt való érdek-
lődés ébredésével párhuzamos. Magyarországon már a XVIII. század 
utolsó évtizedeiben jelentkezik ez az érdeklődés; és attól kezdve egyre 
növekszik. A nemzeti irodalomtörténetnek legnagyobb teljesítménye, 
legelőkelőbb terméke nálunk a Toldy Ferencé, amelynek nemzeti-eszté-
tikai szempontjai s azok nyomán való értékelései átmenetek a köz-
tudatba s nagyjából napjainkig uralkodtak. Erre az irodalomtörténetre 
szüksége volt a köznemesség és a fiatal polgárság életerős nacionaliz-
musának, amely a »régi dicsőségből« erőt kívánt meríteni magának. E 
nacionalista irodalomtörténet egyébként német gyökerű, s mintái révén 
szorosan összefügg a német filozófiai idealizmussal. De ma is van tudós, 
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Thienemann Tivadar, aki »A magyar történetírás új útjai« c. gyűjte-
ménybe írt tanulmányában azt írja, hogy »az egész szellemtudományi 
irány az idealizmus filozófiájával áll vagy bukik«. Néhány lappal arrébb 
azonban ugyanő' már azt állapította meg, hogy az »irodalom társadalmi 
jelenség«. 

A nacionalista irodalomtörténetírásnak a filozófiai idealizmussal 
való kapcsolata az irodalom idealista megfogalmazásában nyilvánul meg; 
abban a rejtett feltevésben, hogy az »irodalomnak« saját története van. 
Ebben a történetben ugyan kifejeződik a nemzeti szellem is - van 
irodalomtörténész, aki az irodalom fejlődésében épp e szellem fejlő-
dését kutatja, - de akkor is csak egy szellemi létezőt (az irodalmat) egy 
általánosabb szellemi, „ideális" létező, a „nemzeti szellem" határoz 
meg. Természetesen, aminthogy már Hegel is idealista filozófia-
történetében, a társadalmilag értékes tények s összefüggések egész hal-
mazára vetett fényt az idealizmus homályos üvegén át, úgy a naciona-
lista irodalomtörténetírás, bár alapul a »szellem« áramlásait vette, 
szükségképpen tekintettel volt az egyes nemzetek tényleges, tehát társa-
dalmi valóságára és történetére is. 

Elmondhatjuk tehát, hogy az irodalomtörténet mai formájában a 
feltámadó nacionalizmus műve. Ez magyarázza viszont, hogy nem élő, 
nem népszerű, nem mai tudomány; ez magyarázza, hogy a laikus olvasó 
már a neve hallatára is elfintorította az orrát, s arra az iskolai adat-
halmazra gondolt, amelyet »irodalomtörténet« címén be kellett vennie, 
hogy mihelyt kilép az iskola kapuján, kiadja magából. A szellem, az 
ébredő nacionalizmus, a nemzeti öntudatosodás szelleme ugyanis el-
hagyta az irodalomtörténetet; a valóban teremtő, lelkes újjászületéssel 
vemhes, reformpátosszal telített nacionalizmus, amely a magyar reform-
korszak képviselőit jellemezte, a 48-as idők után eltűnt a közéletből, 
nem illett a 67 utáni idők tülekedő józanságához, s függetlenségi politi-
kusok ajkán harsogó, de üres szólammá korcsosult. E kortól kezdve az 
irodalomtörténet többé nem a közönség széles rétegének tápláléka, 
hanem tanárok s diákok kényszerolvasmánya, iskolai tankönyv, amely-
nek mind a két típusa: a Beöthy-féle retorikus, pántlikás és a Pintér-féle 
száraz adatgyűjtés, a kor érdeklődésével, igényeivel, érzületével való 
összefüggés hiányát mutatta. Akinek nem volt muszáj : egy munkásnak, 
egy polgárembernek eszébe jutott-e valaha irodalomtörténet iránt 
érdeklődni? Kivéve azt a néhány régi írót: egy Batsányit, Petőfit, 
Aranyt, akikben a maga eszméinek előfutárait látta? 

Mintha azonban az utóbbi időben változás állna be e téren. Néhány 
éve jelent meg Szerb Antal irodalomtörténete, e könyvből, holott nem 
volt olcsó, második kiadást kellett nyomni. Új, szélesebbkörű érdek-
lődés támad az irodalomtörténet kánt Megújul tán a nacionalizmus? 
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Nem. A szociális, a népi szemlélet tágul nemzetivé - bár egyelőre csak 
az írók fejében. Új embertípus van kialakulóban: a, ha nem is szocia-
lista, de szociális gondolkodással és érzülettel átitatott ember típusa, 
akinek látása középpontjában a »társadalom« áll, bizonyos megszorítás-
sal a »népi«, s ezt a társadalmat akarja reformálni (mint annak idején a 
nacionalisták a nemzetet), az irodalomban fontos társadalmi működést 
lát s ezért a múlt irodalmában is azt látja: szüksége van hagyományokra, 
s mivel a jelen valóságot is másképp szemléli, más szemmel nyúl a 
múlthoz is. Kíváncsisága eleven, érdeklődése hamisítatlan: nem a 
»nemzeti szellem« érdekli őt már, hanem a bonyolult társadalom, amint 
a szellemi alkotásokban kifejeződik, a társadalom érzései, típusai, jel-
képei vonzzák, a társadalom törvényeit figyeli az írókban és művekben, 
s a tudomány, amelynek bűvölete alatt áll, amelynek szolgálójává teszi 
az irodalomtörténetet, már nem a filozófia vagy nemzeti történelem, 
hanem a társadalomtudomány, a XX. század vezértudománya. 

Az irodalomtörténeti anyag ismét megelevenedik, újabb s megint 
szerves egységbe állanak a szétporladt adatok; az avult, régi zengzetek s 
mondatok a társadalom régi állapotairól, osztályairól, szellemi légköré-
ről tanúskodnak, mai állapotokkal és áramlatokkal rokonulnak, a már 
ismert szövegekben egyes részek jelentéktelenné halványulnak, mások 
előtérbe nyomulnak. Az egész anyag átrendeződik; a tudományos 
munka téglahordásból szintetikus tevékenységgé emelkedhetik. Annak 
az irodalomtörténetnek, amely e kívánalmaknak eleget tesz, a műfaj 
modernizálását, demokratizálását végrehajtja, bizonyára nagy sikere is 
lesz. Mert ki nem kíváncsi a magyar irodalomnak olyan történetére, 
amely a magyar társadalom történetének keretébe illeszti be, mintegy 
illusztrációként s jelképként, a magyar irodalomnak, e meghatóan 
hősies erőfeszítésnek történetét. 

Ennek az - eljövendő, mert még nem jött el - irodalomtörténész-
nek azonban, mielőtt művébe fogna, bizonyos módszertani elveket kell 
majd fontolóra vennie." 

Meg kell itt szakítani ennek az izgalmas tanulmánynak az -
ismeretlensége okán kényszerűen hosszú — idézését. Fejtő 
ugyanis 1938 legelején, ebben az esszében lényegében ugyan-
azt a fordulatot hajtja végre az itthoni szocialista irodalom-
szemléletben, amit az emigrációban Lukács György és Révai 
József. Szervesen összekapcsolja - ha nem is az osztályharcos, 
kommunista forradalmiság, de az akkor feltétlenül progresszív 
töltésű szocialista reformizmus jegyében — a társadalmi-
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nemzeti sorskérdéseket és az irodalomszemléletet. Fejtő a — 
szociáldemokrata vezetés alatt elképzelt és akart — népfront-
stratégia szellemében, a Márciusi Front programjával összhang-
ban emeli ki az új „szociális, népi szemlélet" térnyerésének és 
az irodalom nemzeti önismeretet erősítő szerepének összefüg-
gését, lehetséges és szükséges kölcsönkapcsolatát. S éppen 
ennek az egységnek a tudatosítására mozgosítja „a társadalom-
tudomány"-!, vagyis a marxi történelmi materializmust. Ok-
kal jelzi azt is, hogy az ilyen szempontú „aktualizálás", az 
ilyen elvű „illusztrációs" szerep — ha nem jár együtt történeti-
etlen torzulással — végső soron az irodalom belső fejlődésének 
objektív, tudományos megközelítése terén is jelentős előre-
lépést hoz. 

Fejtő egyébként maga is megérezte a történeti-funkcionális 
rokonságot Lukács és Révai ez irányú törekvéseivel. 1953-ban, 
a jugoszláviai, újvidéki Híd című folyóiratban „vajdasági bará-
tai" kérésére újra megjelenteti ezt a tanulmányt. A minimális 
— s jórészt stiláris jellegű — változtatásokkal közreadott tanul-
mánynak azon a pontján, ahol most az idézést megszakítottuk, 
csillag alatt lábjegyzetként olvashatók az alábbiak: „Az 
1945-ös felszabadulás a szocialista szellemű irodalomtörténet-
nek újabb impulziót adott. A legjelentősebb tanulmány, amely 
e vonatkozásban megjelent — Lukács György könyvén s Révai 
József Ady-]Án kívül - Komlós túráit. Irodalmunk társadalmi 
háttere c. könyve. De 1948 után a sztalinizálási folyamat az 
irodalomtörténetírás új lendületére bénítóan hatott ." Ez a 
hivatkozás is megerősíti egyébként azt a feltevésünket, hogy 
Fejtő lényegében csak 1949 után, a hidegháborús években 
szakított végleg és teljesen saját szocialista múltjával és világ-
nézeti elkötelezettségével, a marxista tradíciókkal. Jóllehet 
1935-től már nem forradalmi nézetei egyre több kommunista-
és szovjetellenes elemet tartalmaznak, 1945 után egy időre 
még újra erősödtek is a — mégoly absztraktul értelmezett — 
szocializmus iránti elkötelezettségének szálai. Az MKP politi-
kájával való alapvető egyet nem értése sem gátolta meg, hogy a 
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magyar kommunista irodalomszemlélet e két nagy egyéniségé-
ről így írjon. S hogy az ő 30-as évek végi nagy irodalom-
történeti esszéikkel rokonítsa, párhuzamosítsa a sajátját. 

Visszatérve az 1938 eleji Fejtő-tanulmányhoz: a következő 
részekben egy anticipált szocialista irodalomtörténet módszer-
tani elveit veszi fontolóra, s lényegében szó szerint megismétli 
az 1934-es Szerb Antal-kritika elvi passzusait az irodalom-
történet társadalomtörténeti feltételezettségéről; Marx fel-
építmény-koncepciójáról; a szociológiai, a lélektani és az eszté-
tikai elemzés egységében elképzelt szintetikus módszerről. 
Röviden megismétli a Szerb Antal könyvéről mondott kritikát 
is. Ezt követi a Féja-mű tömör tudománytörténeti elhelyezése: 

„Féja Géza könyve a Szerb Antaléhoz képest módszertanilag 
hanyatlást jelent, hiányzik beló'le annak igyekezete a szellemtörténeti, 
lélektani, szociológiai és esztétikai szempontok együttes alkalmazására, 
ö két nagy korszakra osztja a magyar irodalom történetét, a »régire«, 
amelyben a vallás uralkodik, s az "újra«, amelyben »a vallásos eszme 
helyét birtokba veszi az ember«. Ennek így sok értelme nincs. A 
vallásos eszme helyét nem az ember, legfeljebb földibb tartalmú, embe-
ribb légkörű más eszmék foglalták el; ember ekkor is, akkor is »volt«. 
Másrészt a felosztást, mint írtuk, lényeges s tudományosan termékeny 
szempontok szerint kell elvégezni, tekintettel az irodalmat teremtő' és 
befogadó társadalom szerkezetére, uralkodó szellemére s formaváltá-
saira. E nagy kereten - a vallásos és nem-vallásos - kereten belül Féja 
Géza alkalmazkodik ugyan a hagyományos, »szellemi áramlások« sze-
rint való felosztáshoz (középkor, humanizmus, reformáció, ellenrefor-
máció, nemzeti küzdelmek stb.), ami helyénvaló is lenne, ha megpróbál-
kozott volna azzal - amit nem tett - , hogy ezeket az áramlásokat 
módszeresen beállítsa a magyar társadalmi történetbe. E módszertani 
elvek alkalmazása hiányában lett irodalomtörténeti kísérlete azzá, ami: 
arcképcsarnokká, amelyben a szociális szempont az egyes alakoknál 
külön-külön, kisebb-nagyobb mértékben érvényesül, de az egészet nem 
sikerült egységgé szervesítenie. 

A második kérdés szorosan kapcsolódik az elsővel. Lehet-e a magyar 
irodalom történetét a magyar társadalomból magából levezetni, feltéve 
— amit feltettünk - , hogy az irodalom a társadalom funkciója? Épp-
úgy nem lehet, mint ahogy a magyar társadalom fejlődése se magyaráz-
ható önmagával, önmagából, hanem csakis annak a szoros összefüggés-
nek tudatában, amelyben gazdasági, politikai és szellemi téren e kör-
nyező s távolabbi szomszédokkal, egész Európával állt." 
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S itt következnek az egyenlőtlen fejlődés törvényéről meg-
fogalmazott — Marxot interpretáló — mondatok, illetve az 
ennek a törvényszerűségnek a félreértéséből is fakadó ,Jcésőn-
jövés" elmélet vitatható felhangú passzusai. Ott viszont már 
megint maradandó igazságú Fejtő érvelése, amikor Féja - ha 
mégoly plebejusán is - egyoldalú, magyar-centrikus fejlődés-
elvével a komparatista módszer igényét állítja szembe: 

„Féja Géza könyvéből ez a szempont is hiányzik. Igaz, az európai 
áramlásokba, humanizmus, reformáció stb. kapcsolja a magyar irodal-
mat, nem feledkezik meg az ún. európai hatásokról. De véleményem 
szerint egy magyar irodalomtörténetnek, ha teljes képet akar adni a 
valóságról, bővebben kell foglalkoznia az európai irodalommal; azt 
mondhatnám, hogy nem is annyira azzal kellene foglalkozni, ami hatott 
a magyar írókra, mint azzal, ami nem hatott. A VIII-os (gimnazista) — 
ha jól emlékszem Pintér-féle - irodalomtörténetem végén volt egy 
táblázat, amely az egyes nemzetek irodalmi eseményeit egymással pár-
huzamosan ábrázolta. Ez a táblázat számomra tanulságosabb volt, mint 
az egész könyv. Akkor hökkentett meg, hogy Balassával egy időben 
Angliában egy Shakespeare élt s hogy Baudelaire nem Adynak, hanem 
Petőfinek volt a kortársa. Féja Géza annyira elmélyedt egyes, kedves 
alakjaiban, hogy elvesztette szem elől a Nyugatot, ahová pedig azok 
mind vágyódva néztek. A jövendő magyar irodalomtörténésznek irodal-
munk ez európai determináltságáról egy másodpercre sem szabad meg-
feledkeznie." 

Valóban meggyőzővé természetesen akkor vált volna ez a 
Fejtő-álláspont, ha szervesen összekapcsolódott volna a Duna-
táji, kelet-európai irodalomszemléletre vonatkozó saját elkép-
zelésekkel. Gyengéje, szervi baja volt Géja Géza s más „népi" 
író irodalomtörténetének (a torz, aktualizáló, „faji" fertőzet-
ről most nem is beszélve), hogy — főleg Szabó Dezső nyomán 
— a keleti szellemi kapcsolatokat egy sajátos — olykor csak vélt 
— plebejus-paraszti összehasonlító karakterológia jegyében 
tudatosították, egy ebből fakadó torz, normatív értékrend 
nevében adtak irodalmunknak sok vonatkozásban történetiet-
len népi-etnikai-nemzeti színezetű értelmezést. Fq tő módszer-
tanának viszont az a hibája, hogy — számos meggyőző elvi, 
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történeti, esztétikai előfeltevése ellenére — több vonatkozásban 
egy nyugat-európai normativitás rabja maradt. Ennek gyakor-
lati képviseletében, kibontásában mégis érvényesebb eredmé-
nyekre - egy valóban szocialista irodalomtörténeti szemlélet 
alapjainak lefektetésére - jut módja, mint vitapartnerének. 

Többször is visszatér Fejtőnél a szociológiai módszer 
igénye. A most idézett tanulmányok mellett Az arany közép-
szer c. 1936-os esszéjében is külön foglalkozik e módszertani 
kérdésekkel: elutasítja a szellemtörténetet és a pozitivizmust, s 
a szociológiai módszerben jelöli meg a kutatás szerinte helyes 
irányát. 

A „szociológiai szemlélet" — Fejtő interpretációja szerint — „az 
irodalomban, annak történetében az egyetemes társadalom- és művelő-
déstörténet egyik mozzanatát látja, s így [az irodalom] önmagából nem, 
csupán a többi mozzanattal, az »egész« ember többi résztevékenységé-
vel, gazdasági, vallási, politikai, érzületi, jogi, tudományos és technikai 
stb. működtetésével egyetemben értelmezhető. Az irodalomtörténetnek 
megvannak a maga külön szempontjai, amelyek alapján »önállóan« 
művelhető, hiszen az irodalom különálló, sajátos tevékenység, s a törté-
nelem folyamán mind élesebb határok választják el az emberi lélek 
kifejezésének többi területétől; de éppen mivel az egyetemes emberi 
lélek bizonyos állapotának és történetének kifejeződése az irodalom, 
története nem választható el a lélek egyetemes történetétől. Az iroda-
lomtörténet legfőbb segédtudománya a társadalom-, illetve a művelő-
déstörténet, s az irodalomtörténet maga ennek az általánosabb, totális 
történetnek az ága." 

Ebből az érvelésből jól látszik, hogy Fejtő miként értel-
mezi az irodalom és az irodalomtörténetírás társadalmi kötött-
ségeit. Esztétikai és kritikai gyakorlata is ellentmondana 
annak, hogy megfogalmazásait - vagy akár valóban vitatható 
hangsúlyokat, elemeket is tartalmazó koncepciójának lényegét 
— egy dogmatikus, szociologizáló irodalomszemléletnek és 
módszertannak tulajdonítsuk. Annál is kevésbé, mert Szerb 
Antal, Schöpflin Aladár kapcsán és esztétikai-kritikai vitáiban 
az osztályelkötelezettség és a művészi hitel; tendencia és pár-
tosság; világnézet, származás és esztétikai érték viszonyáról 
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szólva éppen ő bírálja a szociologizálás polgári-eklektikus, 
illetve szektás-dogmatikus típusait. S igen erőltetett lenne a 
20-as évek szovjet irodalomtudományának „szociológiai" isko-
lájával közvetlen kapcsolatba hozni Fejtő szemléletét, jóllehet 
történetileg szükségszerű analógiák bizonyosan kimutathatók. 
Fejtőnél egyébként a „szociológiai szemlélet", a „szociológiai 
módszer" fogalmai nemritkán — igaz: pontatlanul — szinoni-
mái a „történelmi materialista", a „marxista módszer" kategó-
riáinak; s ezzel a szóhasználattal a hazai baloldali gondolkodás-
ban nem volt egyedül. 

Fölösleges ma már a „marxista" és a „szociológiai" módszer 
különbségeit bizonygatni, annyira magától értetődően más (de 
egymással érintkezhető) fogalmakról van szó. Veres András 
mutatta ki meggyőzően, hogy 

„egyrészt a marxista megközelítés nem azonos a szociológiai módszer 
alkalmazásával, másrészt a marxista megközelítés nem jelent eleve ga-
ranciát a szociológiai nézó'pont érvényesítésére. A szociológiai módszer 
megfelelő (tudományos) alkalmazása a marxista irodalomértelmezés 
számára is megoldandó feladat". 

Hogy mennyire így van, azt egyébként Horváth János vagy 
éppen Szerb Antal munkái is bizonyítják, amelyekben a szo-
ciológiai-irodalomszociológiai szempont alkalmazása eleve nem 
marxista orientációval kapcsolódik össze. 

Fejtő egyébként a „szociológiai módszer" általános fogal-
mától maga is igyekszik elkülöníteni az „irodalomszociológia" 
kategóriáját, illetve tudományterületét. Erre az utóbbira tesz 
kísérletet Az arany középszer c. esszé második részében, ami-
kor a 18. századvégi magyar irodalom és a Horatius közötti 
„vonzalom" analógiás felfejtésére vállalkozik. A magyar iroda-
lom és a magyarság c. esszéjében tudatosan is „a magyar 
irodalmi élet szociológiai vázlatát" s nem esztétikai-kritikai 
értékelését adja, s másik, ekkor született tanulmányának pedig 
még az alcímében is kiugratja a műfaji megnevezést: 
„irodalomszociológiai vázlat". 
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A magyar irodalomtörténetírás és kritika történetében — 
minden ellentmondásával, konkrét tévedésével együtt - a 
marxista módszertani gondolkodás jelentős vívmányának, 
tudománytörténeti értékének kell tartanunk Fejtő Ferenc ref-
lexióit. Ha „szociológia"-fogalmának konnotációiba beleját-
szott is nála a marxista esztétika és irodalomszemlélet törté-
netileg meghatározott — s még a kor legnagyobb teoretikusai-
nál is tapasztalható - „szociologizálása", Fejtő nézetei egészé-
ben s lényegében a relatív önelvűség és a történelmi-ontológiai 
megalapozottság szerves egységének felismerése felé mutattak 
előre. 

JEGYZETEK 

1. Fejtő Ferenc idézett, illetve említett írásai 

Irodalomszemlélet és világszemlélet. (Hankiss János: Irodalomszemlélet) 
(Fülöp Ernő álnéven) Korunk, 1934/6. 4 6 7 - 4 6 9 . 

A magyar irodalomtörténetírás kérdéseihez. (Szerb Antal: Magyar iro-
dalomtörténet) (Fülöp Ernő álnéven) Korunk, 1934/12. 
8 6 4 - 8 7 4 . 

A mű-e vagy a hatás? (Fülöp Ernő álnéven) Korunk. 1934/9. 6 9 1 - 6 9 2 . 
Babits Mihály irodalomtörténete. Szocializmus, 1935/7. 3 2 4 - 3 2 6 . 
Rapszodikus elmélkedés Babits IH4mor SanctuJ'-a fölött. Gondolat, 

1935. 2 4 - 3 4 . 
Dialektika, hit, l'art pour l'art. (Vita Veres Péténél) Gondolat, 1935. 

2 5 0 - 2 5 5 . 
Élet és irodalom. (Hankiss János: Irodalomszemlélet) Szocializmus, 

1935/6. 2 7 8 - 2 7 9 . 
Szegedi Fiatalok. (Radnóti Miklós Kaffka Margit c. könyvéről és a Hont 

Ferenc szerkesztette „Szinpad" c. folyóiratról.) Szocializmus, 
1935/2. 8 9 - 9 0 . 

Az arany középszer. Adalék Horatius és a magyarság viszonyának kérdé-
séhez. (Horatius Noster összeállította: Waldapfel Imre.) Szép 
Szó, 1936Д. 1 3 5 - 1 4 4 . 

Benedek Marcell: Irodalomesztétika. Szép Szó,1936/11. 4 0 0 - 4 0 1 . 
Irodalom és világszemlélet. Szocializmus, 1936/6. 2 7 5 - 2 7 9 . 
Szocializmus és esztétika. Szocializmus, 1936/4. 1 5 6 - 1 6 1 . 
Szocializmus és irodalom.Szocializmus, 1936/9. 4 6 3 - 4 6 6 . 
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Gyergyai Albert: A mai francia regény. Szép Szó, 1937/IV. 1. r. 
2 8 1 - 2 8 4 . 

A háború utáni magyar irodalom. (Irodalomszociológiai vázlat ) Szép 
Szó, 1937/V. 2 8 9 - 2 9 9 . 

Komlós Aladár:/ró* és elvek. Szép Szó, 1937/V. 4 7 0 - 4 7 2 . 
A magyar irodalom és a magyarság. Szép Szó, 1937/IV. II. r. 6 3 - 7 4 . 
Schöpflin Aladár és irodalomtörténete. Szocializmus, 1937/6. 2 7 8 - 2 8 0 . 
A szociális irodalomtörténet módszeréről. (Féja Géza irodalomtörténeti 

kísérlete kapcsán) Szocializmus, 1938/1. 3 5 - 4 2 . Urbanizmus 
és parlagiság. Németh László Berzsenyi-könyvére. Szép Szó, 
1938/VII. 1 4 - 1 6 . 

2. Rövid szakirodalmi apparátus 

Az említett kritikatörténeti munka további részletei, eló'tanulmányai: A 
szocializmus mint költészet. In: „Vár egy új világ". Bp., 
1975. 8 1 - 1 4 0 , illetve - más címen - „József Attila útjai". 
Bp., 1980. 4 3 8 - 4 6 4 . ; Fejtő Ferenc világirodalom-képe a har-
mincas években. Literatura, 1 9 8 1 / 1 - 2 . 1 4 4 - 1 6 3 . ; Egy prog-
resszív Duna-völgyi irodalomszemlélet. Kritika, 1981/6. 
1 1 - 1 3 . 

Feltételezhető, hogy Fejtő a 30-as évek eleji Marx-interpretációk közül 
ismerte pl. a következőket: Mihail Lifsic: Karl Marx und die 
Aesthátik. Internationale Literatur, 1932. 2. sz. Vö.: uő.: 
Válogatott esztétikai írások. Szerk.: Sziklai László. Bp., 1973. 
1 5 3 - 3 7 8 . és 6 1 4 - 6 1 6 . - Lukács György: Gegen die Spon-
taneititstheorie in der Literatur. Die Linkskurve, 1932/4. sz. 
-u6.:Die Sickingendebatte zwischen Marx-Engels und Las-
salle. Internationale Literatur, 1933/2. stb. - E tanulmányok 
modern kiadásai: Lukács György: Művészet és társadalom. 
Bp., 1968. és Adalékok az esztétika történetéhez. I—II. Bp., 
1972. - Leninnek a proletkulttal kapcsolatos álláspontját 
lásd: Lenin: Művészetről, irodalomról. Bp., 1966. 4 6 0 - 4 6 3 . 

Egy Fejtő által vitatott cikk: Békés István: Perneki Mihály: 2000 Volt. 
Szabad írás, 1934. - Ennek nyomán bontakozott ki Fejtő és 
Veres Péter között egy érdekes eszmecsere a szocialista 
irodalomszemléletró'l. Veres Péter első cikke: Irodalom és 
világnézet. Gondolat, 1935. 1 7 1 - 1 7 3 . A Fejtő válaszára rea-
gáló második cikke: Veres Péter: Egy „autodidakta' válasza. 
Gondolat, 1935. 3 1 8 - 3 2 0 . - A Fejtő és Veres Péter közötti 
vita szorosan kapcsolódik a Nagy Lajos Kiskunhalom c. köny-
véről a baloldalon 1934-ben lefolyt eszmecseréhez is, mely-
ben mindketten részt is vettek. 
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Az 1930-as évek eleji marxista rekonstrukciós munkálatokról lásd: 
Sziklai László: Mihail Lifsic harcos esztétikája. Eló'szó M. L.: 
Válogatott esztétikai írások, c. kötetéhez. Bp., 1973. 5 - 4 3 . 
- Szerdahelyi István: Marx, Engels és az irodalomelmélet. A 
marxista irodalomelmélet története. Tanulmányok. Szerk.: 
Nyíró'Lajos és Veres András. Bp., 1981. 9 - 3 4 . 

Lukács György: Tendencia vagy pártosság? c. cikkének korszerű kia-
dása: L. Gy.: Művészet és társadalom. Bp., 1968. 8 6 - 9 5 . 
Eredetileg: Tendenz oder Parteilichkeit. Die Linkskurve (Ber-
lin), 1932/4. 1 3 - 2 1 . - A híres Engels-levél Miss Margaret 
Harknesshez: Marx-Engels: Művészetről, irodalomról. Bp., 
1966. 1 6 0 - 1 6 3 . 

A 20-as évek második felének szocialista szemléletű irodalomtörténeti 
összegezés-kísérletei: Társadalmi Lexikon. Szerk.: Madzsar 
József. Bp., 1929. - Nádass József: Vázlat egy szocialista 
magyar irodalomtörténethez. Szocializmus, 1928. 4 2 5 - 4 2 9 . 
és 1929. 9 7 - 1 0 2 . - Szerb Antal: Magyar irodalomtörté-
netének értelmezéséhez lásd: Poszler György: Szerb Antal 
Bp., 1973. - Lukács György Goethe-esszéje Laurent György 
álnéven: Goethe világnézete. Valóság, 1932. június 7 - 1 2 . 

Féja könyvéről lásd: Gaál Gábor: Féja Géza: A régi magyarság. Korunk, 
1937/10., GGVI. I. 8 9 6 - 8 9 7 . - Vö. még Varjas Béla felszó-
lalását. Vita a „népi íróK'-ról. Bp., 1958. (soksz.) MTA 
Irodalomtudományi Intézete 113. — A „keleti" és a „nyu-
gati" orientációjú irodalomtörténeti szintézisekről: Poszler: 
i. m. 2 1 7 - 2 4 1 . 

Az irodalomtörténetírás és a szociológia viszonyáról: Veres András: 
Szociológia és irodalomtudomány. Kultúra és közösség. 
1978. 1 - 2 . sz. 2 7 - 6 7 . ; V. A. : Mű, érték, müérték. Bp., 1979. 
3 2 2 - 3 7 8 . - Kéziratom lezárása után jelent meg: Nyíró' Lajos: 
Irodalomszociológiai törekvések a szovjet irodalom-
tudományban. ( 1 9 1 7 - 1 9 3 0 . ) ln:A marxista irodalomelmélet 
története. Tanulmányok. Bp., 1981. 1 4 9 - 2 0 0 . 
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