
AZ INTÉZET ÉS A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL 

Az Irodalomtörténeti Kézikönyv műhelyvitái 

III. 
A készülő négykötetes irodalomtörténeti kézikönyv egyes fejezeteinek a vitái 1963 

tavaszán tovább folytatódtak. 
1. A régi magyar irodalmat tárgyaló I. kötet anyagából Varjas Béla, Bán Imre és 

Tarnai Andor mutattak be egy-egy nagyobb összefüggő részt. Varjas Béla befejezte a refor
máció évtizedei (kb. 1530—1570) anyagának megírását s így most került megvitatásra a 
reformáció íróit tárgyaló fejezetek második része, közöttük a Heltai- és Bornemisza-fejezet, 
valamint a reformáció-kori deák-énekszerzést tárgyaló fejezetek. A korábbi viták tanulságait 
értékesítve Varjasnak ezek a fejezetei már csaknem véglegeseknek tekinthetők s különösen 
a deák-költészetről szóló részek tűntek ki színvonalukkal, valamint a kézikönyv jellegének 
megfelelő tárgyalásmódjukkal. Hasonlóképpen inkább csak részlet-korrekciókra vonatkozó 
javaslatok merültek fel az 1640—1690 közti periódus nemesi irodalmát tárgyaló Bán Imre 
által sikeresen megírt részhez. Szélesebb körű vitát idézett fel viszont Tornai Andor mun
kája, aki a barokk kor utolsó, rokokó szakaszának nemesi és egyházi, valamint tudós irodalmát 
dolgozta fel számos fejezetben. Tarnai az esetek nagy részében szinte járatlan úton indult 
el, ami pedig e periódus irodalmának valóságos belső szerkezetét és mozgását illeti, komoly 
marxista kísérlet ennek ábrázolására ezideig még nem történt. A sokszorosan nehéz feladatot 
a bemutatott részek kitűnően oldották meg, ez az egyik kevéssé ismert és megértett periódus 
egészen új arculatot kapott, nagymértékben elősegítve a felvilágosodás erre következő kor
szakának a megértését. Különösen eredményesnek bizonyult az időszak latin irodalmának 
a tárgyalásba való bevonása, melynek során kiderült, hogy enélkül a magyar nyelvű iro
dalom ekorabeli fejlődése sem érthető. Ennek során jó néhány eddig elfelejtett, vagy éppen 
csak hogy regisztrált író fontos fejlődéstörténeti helye tisztázódott s a már eddig is jól ismertek 
(pl. Amadé, Faludi, Bod) értékelése pedig világosabb, reálisabb lett. Természetesen a Tarnai 
által így kialakított kép még nem volt véglegesnek tekinthető s ezért a vita számos további 
érdekes és fontos körülményre hívta fel a figyelmet. Az egyes írók tárgyalását a hozzászólók 
általában helyesnek tartották, az arányokat, a csoportosítást s egyáltalában az egész periódus 
szerkezetét azonban jelentékenyen átalakítandónak nyilvánították. Ennek során az eredeti 
tematika is igen komoly változást kell hogy szenvedjen. E szerkezeti átalakítás egyik legfőbb 
újdonsága, hogy világosan elkülönül egy erősen laicizálódó egyházi írócsoport, melyben a 
következő korszak Révai, Verseghy-féle, az egyházi kötöttségektől magukat függetlenítő 
író-értelmiség közvetlen elődeit szemlélhetjük. 

Az ItKk II. kötetének (Felvilágosodás és reformkor) munkaközössége 1963. ápr. 18-án 
Solt Andor: "Drámairodalom és színügy a reformkorban" c. fejezetet vitatta meg. Olyan 
fejezet, mely műfaji szempont szerint épülve fel, egyrészt a műfajjal kapcsolatos társadalom-
és műveltségtörténeti háttér megrajzolásának, másrészt a fejezetbe kerülő kis portrék össze
függésének, egymásba kapcsolásának, de ugyanakkor a fejezet áttekinthető tagolásának 
kérdéseit veti fel. Itt is természetesen merült fel a nem kizárólagosan vagv legnagyobb súllyal 
nem abban a műfajban alkotó írók s a következő korszakba is átmenő alakok, áramlatok 
kérdése. Egy másik módszertani nehézség abban jelentkezik, hogy az ilyen jellegű fejezet 
az elkerülhetetlenül sok lexikális adat, tény miatt tömött lesz s esetleg elnyomja a fejlődés
rajzot, ugyanakkor viszont az efféle adatok a tankönyv-igény szempontjából nagyon is szük
ségesek és fontosak. — A fejezet tartalmi-tárgyi kérdései terén újszerűen vetődött fel a 
színszerűség-költőiség körüli dramaturgiai vita, melyről kiderült, hogy amilyen sok benne 
az álprobléma, legalább annyi a valódi, tisztázásra váró probléma is, hogy sem időbeli határait, 
sem terminológiáját s tartalmi lényegét tekintve nem tekinthető lezárt kérdésnek. Egy 
másik, még sok vonatkozásban tisztázásra váró kérdésként a népszínműnek a hazai hagyo
mányokhoz, ill. a külföldi kezdeményezésekhez (elsősorban a bécsi Volksstückhöz) való 
viszonya, a műfajnak progresszív tartalma merült fel. Üj s alapos kutatást kívánna a pesti 
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magyar és néraiet színház viszonyának, kölcsönös egymásrahatásának, aztán a reformkori 
drámai nyelv 'alakulásának problémája is. A kézikönyv jellegét s terjedelmét tekintve új 
formában vetődik fel az a kérdés is: milyen mértékben kapjon helyet a színügy, színházi 
élet, színjátszás, vidéki és vándorszínészet, a színészi teljesítmények problematikája. 

Ugyancsak e kötet munkaközösségének keretében került sor Pándi Pál „Petőfi" c. 
fejezetének megvitatására. Mint minden nagy portré esetében, a központi feladat ezúttal 
is az volt, hogy a hatalmas anyagot szűk terjedelmi keretek közt kell úgy feldolgozni, hogy 
a dolgozat mégis áttekinthetően tagolt, a fejlődési szakaszok fontosságának megfelelően 
arányos, az elemző részek és az elvi-elméleti mondanivaló összefüggéseiben harmonikus 
legyen (Petőfi esetében fokozott nehézséget jelent a művészi és társadalmi-politikai tett iro
dalomelvű arányainak biztosítása). — A vita aztán felszínre hozott néhány olyan kérdést 
is, mely részben a kidolgozás kézikönyv-tankönyv jellegével, részben a még mindig meg
oldatlan — vagy nem megnyugtatóan megoldott — Petőfi-problémákkal kapcsolatos. A 
hozzászólók például joggal kértek számon több lexikális (életrajzi, életmű-történeti, emberi,, 
írói kapcsolatokat érintő) adatot, melyeknek egy tankönyvigényt is kielégítő munkában 
benne kell lenníök, de amelyek esetleg szárazabbá, szaggatottabbá, döcögősebbé teszik a 
művészi pályakép rajzát. Kiderült az is, hogy még mindig mennyi a tennivaló Petőfi teljes,,, 
hiteles, mindenféle egyoldalúságtól mentes értékelése terén. Az ilyen hangsúllyal felmerült 
kérdések közül megemlítjük a következőket: Petőfi romantikája, ül. romantika-értelmezése; 
a Felhők tartalmának, funkciójának s megoldásának mindenoldalú kibontása; Petőfi filozó
fiai nézetei, nacionalizmusa, életműve ellentmondásainak feloldása; a lírai realizmus; Petőfi 
„népiességének" lényegi megragadása; a francia forradalom íróinak Petőfire tett valóságos 
hatása s talán mindenekelőtt Petőfi a radikális ifjúság 1848—49-i valóságos történeti, for
radalmi szerepének árnyalatos kidolgozása stb. 

A IV. kötet (Huszadik század) a legutóbb ismertetett viták óta négy fejezetet vitatott 
meg. E viták során, melyeknek tárgya a közvetlen múlt vagy éppen a jelen irodalmi, ha nem 
is mellékessé, de másodrendűvé válnak a kézikönyv módszertani, szerkezeti, terjedelmi, 
stiláris kérdései, elsősorban az irodalomtörténetileg, kritikailag jórészt kidolgozatlan, olykor 
még alig felvetett problematika jelenti az elvégzendő feladat lényegét. Az ápr. 3-án vitára 
került két portré: „Illyés Gyula" (Béládi Miklós munkája, referens Rába György) és „Radnóti 
Miklós" (Imre Katalin dolgozata, referens Czine Mihály) ugyan még sok „hagyományos" 
kézikönyv-problémát is felvetett (a fogalmazás, esszészerűség, túlzott szubjektivitás, tömö
rítés, a fejlődési csomópontok kiemelése, didaktikusság stb.), Illyés portréja azonban már 
nyilvánvalóvá tette, milyen fokozott nehézséget jelent egy a máig átvezető, nem lezárt, 
szintetikusan, minden összefüggésében nem értékelt életpálya megrajzolása. De már a Radnóti
portré kapcsán is világossá lett: a legerősebb s legjogosabb igény a sokféle tekintő, viszonyító, 
az összefüggéseket feltáró, az író és korszak mozgását egybevető beágyazás a korba. A vita 
legizgalmasabb kérdése kétségkívül Radnóti kommunista-voltának kérdése volt. Illés László 
s vele sokan mások — a szerzővel ellentétben — legalábbis a költői pálya utolsó szakaszára 
nézve igennel válaszoltak, mivel Radnóti akkor a nemzeti kérdésben, a hazafiság és függet
lenség kérdésében a korszak kommunista álláspontjával egyező választ ad. Szabolcsi Miklós 
vitavezető szerint nem lehet Radnótit kommunista költőnek nevezni, az azonban kétség
telen, hogy az utolsó versek nemzeti hangja egybeesett a korszak kommunista követelményei
vel. Az 1938—44. közé eső nagy versek pátosza éppen a nemzeti kérdések magas szinten való 
megfogalmazásából ered. A XX. századi magyar költészet sok jelenségének értékeléséhez 
fontos az a megállapítása is, hogy nálunk az avantgardizmus mindig valóságközeiben 
maradt. 

Illyés Gyula pályájával kapcsolatban a leginkább központi kérdésekként merültek 
.fel: Illyésnek a munkásmozgalommal való találkozása és attól való elszakadása, a szociális 
kérdésnek egyrészt, a nemzeti kérdésnek másrészt a marxizmus szempontjából különböző 
alapú felvetése, plebejus demokratizmus és polgári demokratikus program, paraszti és össz-
nemzeti szemlélet, a költő állásfoglalása a munkás-paraszt szövetség és a munkásosztály 
vezető szerepe tekintetében, más oldalról vers és próza összefüggése az életműben, a prózának 
és a 45 utáni s főleg a legújabb pályaszakasznak (beleértve a drámákat is) behatóbb elem
zése. — Természetesen a kérdések első csoportja területén még a munkaközösségben is eltérő 
felfogások vannak és kaptak hangot; elsősorban Illyés társadalmi programjának csak polgári 
demokratikus, nemzetszemléletének csak paraszti jellegét vitatták többen is, miközben 
rámutattak Illyés ideológiájának marxista vonásaira is. E megjegyzések révén a munka
közösség közelebb került egy egységes állásponthoz, ahogy egyöntetű volt az a felfogás, 
hogy a költőnek a munkásmozgalomtól való elszakadásában legfontosabb része volt 
a szektás támadásoknak. A pályakép leginkább negatív szakasza az 1939—1945. közé eső 
évek, amikor Illyésnek nincs igazi antifasiszta költészete (csak egyes ilyen verséi). A vita-: 
vezető Szabolcsi Miklós is főleg e kérdésekben fejtette ki álláspontját, megjegyezve, hogy 
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1933—34-ben a költő útja elválik a munkásmozgalomtól, de ebben hibás a párt balos kor
szaka és bizalmatlansága is Illyés iránt, továbbá a magyar munkásmozgalomnak az agrár
kérdésben akkor elfoglalt álláspontja. De Illyés terhére esik, hogy a fasizmus uralomrajutása 
után elveszti hitét a munkásmozgalomban. Nagyon fontos azonkívül a polgári körök, első
sorban Babits vonzása. Illyésnél a nemzeti megmaradás gondolata minden más problémának 
föléje emelkedik, ebben pozitívum, hogy a költőt az agrárreform felé viszi, negatívum viszont, 
hogy a romantikus antikapitalizmus alapján képzeli el a nemzeti össze:' »jást. 

A XX. századi kötet másik két vitája még inkább olyan kérdéseket vetett fel, melyekkel 
mint fejezettípussal, mint kézikönyv- és tankönyvanyaggal s általában mint szintetikus 
irodalomtörténeti problémával először kellett szembenézniök a szerzőknek s a munkaközös
ségnek egyaránt. 

Ilyen fejezet volt az ápr. 17-én megvitatásra került Tóth Dezső : „Vázlatok felszaba
dulásunk utáni irodalmunk történetéből. 1945—1956." Béládi Miklós referátuma — s vele 
minden hozzászóló — érthető módon emelte ki a feladat bátorságát, úttörő voltát, igényes
ségét, azt, hogy a felszabadulás utáni irodalom (egyik szakasza) belső fejlődésének szintézise 
kíván lenni, konkrét és részletes anyagra építve. Az alig valami szintetikus igényű előmun
kálat után érthető, hogy a fejezet vázlatos, inkább csak jelzéseket ad. A legnagyobb vissz
hangot kiváltó kérdések ezúttal a következők voltak: írói felelősség, helyes irodalompolitika 
elvek s az általános országos politikai helyzetben elkövetett hibák, a sematizmus, az 1953— 
56-os szakasz értékelése. — E viták során a munkaközösség igyekezett e fogalmakat tisztázni, 
konkrét példákkal megvilágítani, megkeresni az okokat s főleg azt vizsgálni: mennyire felelnek 
meg az irodalom vagy zöme rendszerező s értékelő elvéül. Magától értetődik azonban, hogy 
ma még rendkívül nehéz végleges helyeket kijelölni, a kiemelés vagy mellőzés feladatait 
tévedhetetlen következetességgel elvégezni, ahogy elkerülhetetlen az is, hogy ne kevered
jenek az egykorú látásmód s a mai megközelítési mód, meg a helyes történetiségre való törekvés 
mellett az irodalomtörténeti, irodalompolitikai és élő-irodalmi szempontok. Fontos elvi állás
pontként szűrte le a munkaközösség, hogy bátrabban kell alkalmazni az esztétikai igényesség 
mértékét, bátrabb és konkrétabb történetiséggel, nagyfokú történeti objektivitással kel 
felmérni a korszak irodalmát, s ennek során bátrabbnak kell lenni a politikai értékelésben . . 
Sok ellentmondást váltott ki az 1953—56. évek közé eső korszak irodalmának értékelése 
Ügyannyira, hogy az itt felmerült kérdések megvitatására új tézisek alapján új vitára fog 
sor kerülni. 

Nem kevésbé újszerű és nehéz feladatra vállalkozott Illés László „A magyar anti 
fasiszta irodalom" c. fejezet megírásával. (Vita 1963. máj. 8. — Referens: B. Nagy László. 
A téma kapcsán elkerülhetetlenül szembe kell nézni olyan kérdésekkel, mint pl. a fasizmu 
fogalmának tisztázása, a fasizmus jelentkezésének időpontja (s ezzel kapcsolatban az anti 
fasiszta irodalom korszakolása), azok a körülmények, melyek elősegítették a fasizmus tár 
sadalmi bázisát, a magyar antifasiszta irodalom helye a nemzetközi antifasiszta irodalomban 
a konzervatív irodalom antifasiszta megnyilvánulásai, szociális problémák és antifasizmu' 
egységének a kommunista írókra való korlátozásának kérdése, a polgári és „népi" fasizmu 
korlátai, az olasz és német fasizmusra való különböző reagálás, antiszemitizmus, az esztétika 
elemzés, az írói teljesítmény szintjének figyelembevétele stb. Ezúttal e problémáknak fel 
vetése-felmerülése s kísérlet azok megoldására önmagukban is fontosak. A vita azonban . 
kísérletnél messzebbre jutott. Nyilvánvaló lett pl., hogy magyar antifasiszta irodalomró 
a magyar fasizmus megjelenése — 1919. nov. — óta lehet beszélni, főbb szakaszait pedi 
az 1933., 1938. (erdélyi-felvidéki részek visszacsatolása, zsidókérdés), 1944. márc. 19. hatá 
rozzák meg. Az is megállapítást nyert, hogy a magyar antifasiszta irodalom világosan egyik 
a leggazdagabbaknak, legjelentősebbeknek. És talán elsősorban pozitívum az, hogy a vit 
Véleménye szerint Illés László koncepciója helyes alap a magyar antifasiszta irodalom tör 
ténetének megírásához. 

Az ápr. 7-i vitán kilátásba helyezett újabb vita az 1953—56. közötti szakasz iroda 
máról jún. 11-én folyt le. Az előző vita tanulságai alapján Tóth Dezső új téziseket készítet 
s hasonlóképpen a munkatársi gárda két tagja: Czine Mihály és Imre Katalin is. A legfonto 
sabb kérdésekben a vita résztvevői Imre K. téziseivel szemben és Tóth D. s (a vele lényegébe 
megegyező) Czine M. tézisei mellett foglaltak állást. Legelsősorban talán abban, hogy 
Kulturális Munkaközösség 1959-i téziseit e korszakra vonatkozóan a művek alapján korr 
gálni kell. Revizionizmus természetesen jelentkezett — ennek (elsősorban az Aczél, Méray 
Háy, Molnár M. képviselte fő vonalnak) Tóth D.-től még részletesebb, árnyaltabb kidolgo 
zását várják —, helytelen volna ezt nem hangsúlyozni, nem elmarasztalni vagy csak esztétika 
(s nem társadalmi-politikai) indítékokra visszavezetni —, de ugyanakkor nem fogadhat 
el Imre K. álláspontja sem, mely szerint az adott korszakban az irodalom többségében szembe 
fordult a lenini pártosság elvével, zömében revizionista volt; az igazság az, hogy a szép 
irodalmi alkotásokban kevesebb a revizionista megnyilatkozás, mint a publicisztikában vag 
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az írószövetségi vitákban, hogy művekben, tematikákban ez a négy év is kétségkívül gazda
godást jelent. — Ezzel kapcsolatos az a tézis, hogy az írói alkotás szempontjából meg kell 
különböztetni a szubjektív szándékot s ennek műalkotásban megvalósuló eredményét, ill. 
az ideológiai romlás jelentkezésének mértékét a művekben s az írói tudatban. — Általános 
irányelvként alakult ki az is, hogy a lehető legdifferenciáltabban kell csoportokat megkülön
böztetni, nem lehet egyazon megítélés alá vonni azt a csoportot, mely hazaáruló lett s azt, 
mely erkölcsi síkon nézett szembe a problémákkal (Benjámintól Sarkadiig) vagy azt, mely 
kevesebb publicisztikát írva, kevésbé nézett szembe múltjával (pl. Juhász F., Nagy L.) stb. 
E vonatkozásban fontos a szerzőnek az az álláspontja is, hogy nem lenne célszerű a kisebb 
írók mellőzése, mivel megvan a történeti értékük: a szocializm'uson belüli konfliktusok ábrá
zolását éppen ők kezdeményezték. Ha a most érintendő vonatkozásban nem alakult is ki 
minden tekintetben egységes álláspont, nagyon fontos problémák merültek fel a korszak 
fejlődésének vagy torzulásainak műfaji kérdéseiben: melyik műfaj fejlődött legjobban, melyik
ben erősebb a torzulás, hogyan függ össze műfaj és írói tudat stb. 

A vitavezető Szabolcsi Miklós több lényeges értékelési alapra hívta fel a figyelmet, 
így az 1956-os ellenforradalom tanulságaira. Eszerint kétségtelen, hogy volt tudatos ellen
forradalmi szervezkedés is (Aczél, Méray), de ugyanakkor ha szembefordulást látunk, min
denkor fontos e szembefordulás tartalmának vizsgálata: az írók többsége nem fordul a pro
letárdiktatúra ellen, hanem a proletárdiktatúra egyik-másik akkori megnyilatkozása, tor
zulása ellen (törvénytelenségek, kampányszerűség, gazdasági hibák stb.). A munkásmoz
galom 1948 utáni fejlődéseinek ellentmondásai közt fájdalommal járó és szükséges változás 
volt az, ami az írók nagy részénél megfigyelhető. A jószándékot és az opportunista helyez
kedést azonban nem mindig könnyű szétválasztani. Alapvetően fontos szempont az is, hogy 
e kérdés értékelése a XX. kongresszus értékelése is: tragédiánk, hogy 1956-ban nálunk nem 
volt bázis a XX. kongresszus vonalának következetes vitelére, egy jobbos és egy balos szárny 
állt egymással szemben s ebből a jobbosok kerültek előtérbe. — Tóth Dezső viszontválaszából 
érdemes kiemelni azt, hogy a kézikönyvben e fejezet a történeti fejlődés megfelelő helyén, 
előzmények és következmények szerves egységében nem mutat majd ilyen kiélezett képet. 

M. A. 

| Gulyás Pál 1 

(1881-1963) 

Több mint fél évszázados könyvtártörténeti és bibliográfiai munkásság után szólította 
el a halál a maga után gazdag anyagot, életművét azonban mégis befejezetlenül hagyó neves 
tudóst. Gulyás Pál részben mint régebbi századaink könyv- és nyomdászattörténetének kuta
tója — (A könyvnyomtatás Magyarországon a 15. és a 16. században és a két évvel ezelőtt 
kiadott A könyv sorsa Magyarországon c. munkák szerzője) — részben pedig mint szorgalmas 
és nagytudású bibliográfus írta be nevét tudományunk történetébe. Mint bibliográfus nagy 
elméleti megalapozottsággal és felkészültséggel dolgozott. Erről tanúskodik alapvető elméleti 
munkája (A bibliográfia kézikönyve), de ezt mutatják hatalmas bibliográfiai vállalkozásai 
is Ezek közül kétségtelenül a legnagyobb — a sajnálatos módon befejezetlenül maradt — 
Magyar írok elete és munkái című sorozata volt, amellyel nagy elődjének, Szinnyei Józsefnek 
a bio-bibhográfiáját igyekezett folytatni, illetve kiegészíteni. A háború miatt a D-betűnél 
félbeszakadt sorozaton Gulyás Pál egészen a legutóbbi időkig szakadatlanul dolgozott, de 
sajnos csak az ABC közepéig jutott e l . . Szintén több évtized munkájának eredménye
képpen nyolc évvel ezelőtt adta ki álnévlexikonát (Magyar írói álnévlexikon), amely hibái 
és hiánvai ellenére irodalomtörténeti kutatásainknak is egyik fontos segédeszközévé vált, 
ösztönzést adva az úttörő munka folytatására és tökéletesítésére. Gulyás Pál könyvtár
történeti és bibliográfiai munkássága rengeteg új eredménnyel, adattal gazdagította a magyar 
tudományt. Es ha az idő módszerei felett el is haladt, kutatásainak gazdag örökségét nem 
fogja kikezdeni; kézikönyvei irodalomtörténetírásunknak is még sokáig nélkülözhetetlen 
eszközei le sznek. 

. . ' . . . Kókay György 
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