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ŰJ FELADATOK EL0TT 

Élő irodalom — irodalomtörténet: sok tekintetben rokon fogalmak. 
Nemcsak azért érezzük összetartozóknak őket, mert mindkettő az »irodalommal« 
kapcsolatos, hanem azért is, mert összefüggésük kölcsönös. 

Erről az összetartozásról sok szó esett mind a mai napig, de ez sohasem 
lehet elegendő. Amikor irodalmi életünk egy-egy növekedési pontjához értünk, 
mindig számot kellett vetnünk önmagunkkal: mit tettünk, melyek a legköze
lebbi feladataink. Ma ez különösen fontos, miután pártunk állást foglalt élő iro
dalmunkegyes fő kérdéseiben a Szabad Nép március 15-i számában. E megkez
dett munka után nekünk is fel kell tennünk a kérdést: milyen tanulságokat jelent 
a mi számunkra az elmúlt évek irodalomtudományi munkássága, a júniusi hatá
rozat óta eltelt hónapok története és pártunk mostani útmutatása? 

Legelőször is megállapíthatjuk, hogy a döntő és alapvető kérdésekben 
jó irányban haladtunk. Az egyre fokozódó számmal megjelenő cikkek, tanul
mányok és monográfiák bizonyítják, hogy a marxista-leninista szellemű iro
dalomtudomány útja az egyedül járható út, és hogy ezen úton jelentős lépést 
tettünk előre. De ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy nem éltünk eléggé a 
népünk-biztosítottá lehetőségekkel. Többet és jobban dolgozhattunk volna 
— és főleg sok olyan hibát el kellett volna kerülnünk, amelyek jelentős mértékben 
hátráltatták munkánk ütemét, feladataink elvégzését. 

Mulasztásaink dandárját a gyakorlati, taktikai hibák jelentették. Szak
tudományunkon belül is gyakori jelenség volt az adott esetben adminisztrális, 
bürokratikus ügyintézése Sok tekintetben nem vettük figyelembe a rendelke
zésre álló — és velünk együtt haladni akaró személyi erőforrásokat, vagy nem 
egyszer nem kellő körültekintéssel és nem építő bírálattal, hanem a hibákat 
egyszerűen ledorongoló módszerekkel intéztünk el egyes közlésre szánt mun
kákat. 

Másfelől nem volt ritka jelenség, hogy szűken, szektánsan értelmeztük 
munkaterületünket, feldolgozandó feladatainkat, s így nem vettük ki részünket 
a rendelkezésünkre álló erőknek megfelelően dolgozó népünk kultúrforradal-
mából. 

Harmadsorban munkásságunkban megtalálható volt — noha az utóbbi 
időben már kisebb veszéllyel — a minden tudományra oly káros szimplifikáló, 
szakmai vulgarizálás, az irodalomtörténeti áltörténetieskedő sematizmus és 
empirizmus. 

Azonban hangsúlyozzuk: e hibák megléte és felismerése csak azt ered
ményezheti, hogy meglévő hiányosságainkat kijavítsuk s még fokozottabb 
ütemben új erőforrásaink munkába állításával előrehaladjunk, de ezen túl 
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semmi mást. Továbbra is még fokozottabb elvi éberséggel, mindennemű ellenséges 
és a múlt átkos szellemét visszacsempészni akaró nézetek elleni, szünet nélküli 
harcban kell dolgoznunk. 

Ahhoz, hogy eredményeinket növelhessük, hogy mulasztásainkat felszá
molhassuk, vegyük sorra a már említett hibák legfontosabbjait és azok kijaví
tásának módját. 

Pártunk és kormányunk új programmja s a Szabad Népben megjelent 
»Az új magyar irodalom egyes kérdéseiről« című cikk egyaránt felhívja figyel
münket az új politika nyújtotta új lehetőségekre. Először kell megemlítenünk, 
hogy az új politika lehetővé teszi a népünket szolgálni kívánó és a szocializmus 
építésében résztvenni akaró irodalmárok számára a közös munkát. Népi demokrá
ciánk a nemzeti egység politikáját valósítja meg, s ezt nekünk is meg kell tennünk 
a magunk területén. Biztosítanunk kell, hogy minden velünk együtt haladni 
akaró, tőlünk még esetleg'eltérő nézeteket valló, de a fenti feladatokat vállaló 
számára a komoly, biztos munkalehetőségeket. Biztosítanunk kell, hogy a velünk 
együtt haladni akarók minél előbb megismerhessék tudományágunkon keresztül 
is marxista-leninista világnézetünket, irodalomelméletünket, amelytől sok 
esetben — az alkotó viták és bírálatok szempontjából ~- nem utolsó sorban 
a mi hibáink miatt el voltak zárva. E feladat megvalósításával egyidejűen 
meg kell honosítanunk az építő bírálatot, a nyílt, szemtől-szembe mondott szakmai 
és ideológiai polémiákat. Nemkülönben fel kell számolnunk az agyonlektorálási 
rendszert és a megjelent művekkel kapcsolatos vitákat legtöbbször eleve kizáró, 
publikációkat megelőző »vitasorozatökat«. 

Az ilyen jellegű viták meghonosítása természetesen nem jelentheti azt, 
hogy ezentúl mindenről vitatkoznunk kell. Továbbra is szem előtt tartjuk, 
hogy egyes, két-három éve polgári dekadensnek, antimarxistának bélyegzett 
irány vagy elmélet — mint már volt rá példa a kormányprogramm óta — 
»újra megvitatásának« nincs helye a mi életünkben. Ilyet nem fogunk tenni 
továbbra sem, de a becsületes, jószándékú s az adott fejlettségünkhöz képest 
még nem tisztázott kérdésekkel — a vélemények szabad hangoztatásának 
biztosításával — az eddigi gyakorlattal szemben többet kell polemizálni. Szakmai 
vitáinkat tartalmukban gazdagítanunk kell, meg kell találnunk a helyes módját 
annak, hogy szakítsunk az eddigi élő irodalmi problémáktól való részleges 
elzárkózással. Noha irodalmáraink közül eddig többen is foglalkoztak és foglal
koznak a mai magyar irodalom egyes kérdéseivel, — meg kell állapítanunk, 
hogy ez nem elég. Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Móricz és József 
— és sokan mások — példái bizonyítják, hogy az irodalomelméleti, vagy törté
neti kérdésekkel való foglalkozás összeegyeztethető és szükségszerűen össze
egyeztetendő az élő irodalom figyelemmel kísérésével. Ez a feladat mindannyi
unkra vonatkozik : öregekre és fiatalokra egyaránt, de különösen a tapasztalt, 
nagy szakmai gyakorlattal rendelkező irodalomtörténészekre, akiknek példája 
nyomán nő fel az új generáció. E feladat megvalósításával is növelni fogjuk 
elvi', irodalomelméleti problémáink tisztázását, kultúrforradalmunk mielőbbi 
sikerét. 

Feladataink második fő területét a már hivatkozott Szabad Nép-cikk 
ugyancsak érintette. Élő irodalmunk elé azt a követelményt állította, hogy 
»az új élet ábrázolása : régi követelmény«. Ez némi szakmai módosítással miránk 
is vonatkozik. 

Irodalomtörténeti múltunk felmérése során nem egyszer szem elől tévesz
tettük, vagy gyakrabban szűken értelmeztük a mindenkori új bemutatását. 
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irodalomtudományi munkáinkban egészen a legutóbbi időkig tapasztalható 
.volt, hogy az olyan nagyjelentőségű írók és költők, mint Mikes, Arany János, 
Jókai, Tömörkény vagy Tóth Árpád (hogy csak vázlatosan és a »kevésbbé prob
lematikusakat« említsük) a többiekhez képest perifériális helyet kaptak a kutató
munkában, nem kis mértékben azért, mert nem voltak olyan egyértelműen 
revolúcionisták, mint három nagy büszkeségünk : Petőfi, Ady és József Attila. 
Ezt a káros mulasztást minél előbb pótolnunk kell. Pártunk Központi Vezető
sége közoktatásunk helyzetéről és feladatairól hozott határozata megemlíti, 
hogy történettanításunkban Kossuth mellett Széchenyinek is helyet kell adni 
az őt megillető mértékben, mivel Széchenyi korlátai figyelembevételével is 
népünk haladó hagyományai közé tartozik, ha kisebb mértékben és jelentő
ségben is, mint Kossuth. A mi feladatunk e tér'en az, hogy irodalmunk eddig 
eléggé elhanyagolt, sok-sok »Széchenyiét« is odaállítsuk az őket megillető mérték
kel multunk haladó, népet, nemzetet formáló hagyományai közé. 

Az egyéb hasonló jellegű — és nem személyhez között — de máig mellőzött 
problémáinkat ugyancsak meg kell oldanunk az elkövetkezendő időszakban, 
annál is inkább, mivel ebben az esetben is érvényes, hogy »ahol mi nem vagyunk, 
— ott az ellenség«. Erre már nem egy példát szolgáltatott az elmúlt évek iro
dalomtörténeti élete. 

Végezetül e feladatkör kapcsán van még egy tennivalónk. A Szabad Nép
cikk ezt úgy jelöli meg, hogy a kritikának az »irodalomtörténetírással közösen 
el kell végeznie a két világháború közötti irodalom és népi demokráciánk iro
dalmának alapos marxista-leninista értékelését, beleértve legjelentősebb élő 
íróink életművét felölelő monográfiákat és a legfontosabb irodalmi irányzatok 
kritikai feldolgozását.. .meg kell szüntetni a népies ideológiával szemben 
tanúsított semlegességet...« Noha ez a feladat kritikai feladat is, döntő egészé
ben mégis a miénk. Egyike azoknak a még el nem végzett munkáknak, amelyek
nek hiánya komolyan gátolja mind élő irodalmunk, mind pedig irodalomtudo
mányunk további egészséges fejlődését. 

Harmadik problémakörnek irodalomtudományunk tudományos, eszmei 
színvonalának növelését kell megemlítenünk. Ebben a vonatkozásban is szól 
mihozzánk a már többször említett Szabad Nép-cikk. Ezt írja többek között: 
»...az életet gazdagabban... kell ábrázolni!.. Az ember társadalmi aktivi
tásának ábrázolása bármennyire fontos, de ez a teljes emberi életnek csak egyik 
oldala«. Vájjon ezeket a megállapításokat kiváltó hibák nem találhatók meg 
a mi tudományunkban is? Vájjon az irodalomtörténetírást ilyen veszély nem 
fenyegeti ma is? Nem jellemzi-e megjelent munkáink jelentős részét a mechanikus 
történetieskedés, a művészi-esztétikai szempontoknak részleges mellőzése? 
Vájjon nem volt-e és nem jellemző-e még ma is megjelent munkáinkra a sok 
esetben merev »belepolitizálás«? Vájjon nem sikkadt-e el irodalomtörténeti 
gyakorlatunkban, mondhatni a mai napig az »Apostol« és az »Akasszátok fel a 
királyokat« Petőfije mellett a hazája tájait rajongva csodáló, apját-anyját 
példásan szerető, nagy magyar poéta? Vájjon j z »Elveszett alkotmány« és a 
»Toldi« Arany Jánosa mellett elevenen él az »Őszikék« mesterműveket alkotó 
öreg költője? A kérdésre nemmel felelhetünk. Mindezt — és sok ehhez hasonló 
kérdést elmulasztottunk megvizsgálni és megoldani. Elhanyagoltuk az irodalom
történeti munka során a műfajelmélet művelését és alkalmazását, a személyekhez 
kötődő, vagy korszakos jellegű esztétikai problémák vizsgálatát. Munkássá
gunkban épp ezért szükségszerűen feltalálható volt — és feltalálható ma is — 
a sematikus, áltörténetieskedő vulgarizálás. Ebben a vonatkozásban is meg kell 
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fontolnunk a Szabad Nép megállapítását: »A sematizmus nem neveli, hanem 
félreneveli az olvasót, nem fejleszti, hanem rontja öntudatát... A súlyos sema
tikus hibák — objektív hatásukat tekintve — politikailag károsak... Harcolni 
kell a sematizmus ellen az irodalom minden területén, a múltat ábrázoló írások
ban is« — és tegyük hozzá: az irodalmi múltat értékelő írásokban is. 

Ahhoz, hogy munkánkat elvégezzük, két fronton is harcolnunk kell a 
hibák ellen. Egyfelől : többet kell foglalkoznunk a vizsgálandó művek és írók 
esztétikai, műfajelméleti stb. problémáival, másfelől pedig : kijavítva a hibákat, 
ízig-vérig történeti tudománnyá kell tennünk az irodalomtudományt. Szakí
tanunk kell a sokszor történetieskedő (és éppen ezért nem törtérteti) gyakorlattal, 
amely jelentős mértékben forrása a sematizmusnak, az empirizmusnak. 

* * * 
Mindezekkel a hibákkal (amelyek csak a legfontosabbakat jelentik) — 

gyökeresen szakítanunk kell. Kijavításuk : .továbbjutásunk előfeltétele. Pártunk 
vigyázó gonddal ügyel a mi munkánkra is. A feladat rajtunk áll és sikeres 
megoldásában nem kisebb erő támogat minket, mint a kultúrforradalom során 
egyre táguló látókörű, munkánkat is figyelemmel kísérő dolgozó népünk. 
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