
Öt év Irodalomtörténet 

1993 januárjától vettem át a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megbízásából a nagy 
múltú Irodalomtörténet című folyóirat szerkesztését. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1990-től tudta valóságosan is érvényesíteni 
korábban csak névleges lapgazdai szerepét. A Társaság elnöke, Kovács Sándor Iván 
professzor ezt azonnal érvényesíteni szándékozott, annál is inkább, mivel az akkori 
főszerkesztő, Nagy Péter akadémikus éppen betöltötte 70. életévét. Ő ellenben azt 
igényelte, hogy a lap újraindítását kezdeményező főszerkesztőként funkcióját meg-
tarthassa a lap negyedszázados évfordulójáig. A megelőző tárgyalásokon - amelyeket 
a pénzügyi fedezetet biztosító MTA I. Osztálya megbízásából Tarnai Andor akadé-
mikus és a Társaság mint lapgazda részéről akkori főtitkárként jómagam folytattunk 
az akkori főszerkesztővel - abban állapodtunk meg, hogy a folyóirat újraindulásától 
számított negyedszázad lejártáig Nagy Péter marad a főszerkesztő, 1993-tól pedig -
konszenzus alapján - Kenyeres Zoltán veszi át a lap irányítását. Az ú j szerkesztő-
bizottság névsorában is megállapodtunk ugyanakkor, szintén konszenzus alapján. 
Három évig imigyen tovább folytatódott a korábbi állapot. 

A főszerkesztő személyének problémája akkor merült fel újból, amikor 1993-ban -
éppen a váltás előre egyeztetett időpontjában - Kenyeres Zoltán az ELTE Irodalom-
történeti Intézetének igazgatója lett, és nem vállalta a számára előzőleg jóváhagyott 
tisztség betöltését. A Társaság Választmánya az ő javaslatára Kovács Sándor Iván 
elnököt választotta meg egyben főszerkesztőnek is. Ezt hallva, ugyanezen az ülésen 
az MTA I. Osztályának képviselője, Illés Sándor kolléga örömének adott hangot, hogy 
ezzel megoldódik az IRIS lebegőben lévő helyzete, az ú j főszerkesztő feladja korábbi 
kreációját, és megszüntetheti az IRIS-t. Kovács Sándor Iván elnök ugyanakkor szerel-
metes gyermekét, az IRIS-t sajnálván, nem vállalta az It szerkesztését, és javasolta, 
hogy a lap szerkesztése a Társaság és az egyetemek irodalmi tanszékeinek közös 
szellemi gondozásába kerüljön: ciklusonként más-más tanszék professzora töltse be 
a főszerkesztői tisztet. Hosszas rábeszélésre a JPTE Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszékének professzoraként elvállaltam az első ciklusra a lap szerkesztését. Közben 
megtiszteltek a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének igazgatásával, 
rám bízván karrá szervezésének feladatát. A Társaság és az akkori Rektor hozzá-
járulásával a szerkesztőséget áthoztuk a Miskolci Egyetem Modern Magyar Irodalom 
Tanszékére, a szerkesztőbizottságba pedig - kérésemre - kooptáltuk Ferenczi László 
és Kulcsár Szabó Ernő kollégáinkat. 

Irányításom idején a folyóirat eredeti hagyományainak szellemében próbáltam 
alakítani publikációinkat. Néhány kiemelkedő akadémikus (Keresztury Dezső, Né-
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meth G. Béla, Szabolcsi Miklós), illetőleg Széchenyi Művészeti Akadémia-i tag (Határ 
Győző és Szabó Magda) születésnapjára köszöntő számot szerveztünk. 

A közlés mértéke a színvonal: a szerkesztőbizottság vagy a szakma vezető tudó-
sainak konzultálásával ellenőrzünk minden publikációt. A különböző módszerek 
közötti egyensúlyt igyekeztem biztosítani hangsúlyozva, hogy prioritást élveznek 
azok az irodalomtörténeti jellegű közlemények, amelyek szakmai színvonalát az 
elméleti módszertani megközelítések is erősítik. 

Ha valamivel dicsekedni szeretnék, az a fiatal kutatók csoportos és állandó jelenléte 
a folyóiratban. A doktorandusz-képzés megindulása előtt egy évvel szinte ezt a kép-
zési formát megelőlegezve szerkesztettük az első fiatal kutatók írásaiból összeállított 
számunkat. Folyóiratunkban az az egyetemista és doktorandusz gárda jelent meg és 
nőtt felnőtt szakemberré, amely éppen elméleti felkészültségével garantálhatja a szín-
vonalas irodalomtörténeti publikálást. Az ő állandó jelenlétük - merem remélni -
eseménnyé válhatott a szakma történetében: sokban átrajzolta a modern magyar iro-
dalmi kánont, és módszertani segítséget jelenthet az irodalomoktatás szélesebb körei 
számára is. Ezzel párhuzamosan megszerveztük olyan tapasztalt kollégák visszatéré-
sét, illetőleg jelentkezését a lapban, akik szintén az elméleti számvetés igényével vizs-
gálódnak a modern magyar irodalomban. 

Bárha a folyóirat alapításától fogva és a mostani témafelosztást is követve leginkább 
az újabb magyar irodalom elemzője, mindig is közlünk régebbi irodalommal foglal-
kozó közleményeket is, és esetenként világirodalmi kitekintést. Ugyanakkor hangsú-
lyozottan szerepeltetjük a stílustörténeti és komparatisztikai témákat, ezzel biztosítva 
a magyar tematika világirodalmi összehasonlítottságát. 

Megjegyezni szeretném, hogy a kritikai rovatot két és fél évig Kovács Sándor Iván 
professzor, azután Tarján Tamás kollégánk szerkeszti. A magam részéről a rovatot csak 
a megjelent lapban olvasom, a rovatvezető önállóságát és felelősségét ezáltal biztosí-
tom. 

Mostani összevont számunkkal az első ciklus végére jutottunk, a következő szám-
tól a lapot a debreceni KLTE professzora, Tamás Attila szerkeszti, a szerkesztőség is 
átkerül a szomszéd városba. Mostani számunkban azoktól a kollégáimtól kértem 
tanulmányokat, akik a legtöbbször tiszteltek meg az elmúlt öt év folyamán, és mellet-
tük felgyűlt adósságként közlünk még néhány, korábban beérkezett színvonalas 
tanulmányt. Dokumentumként pedig első, még középiskolai tanítványom, majd 
utóbb PIM-béli munkatársam, Tverdota György akadémiai doktori vitájának szöve-
geit közlöm, ezzel is az idő múlását dokumentálom, a magam számára is. Velük 
együtt szeretne a ciklusidő főszerkesztője búcsúzni, és egyben sok sikert kívánni a 
folytatáshoz. 

Kollegiális és baráti szeretettel: 
Kabdebó Lóránt 
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