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A szocialista irodalom történetéről szóló, 
legutóbb megjelent tanulmánykötet részint 
gazdagabb, részint hiányosabb a korábban 
megjelenteknél. Gazdagabb, amennyiben a 
nemzetközi szocialista irodalom több, nálunk 
alig ismert vonulatáról ad részletesebb bete
kintést (többek között az észt proletáriroda
lomról, a koreai proletárirodalomról, az olasz 
szocialista irodalomról, Henri Barbusse, Mike 
Gold és mások munkásságáról), másrészt hiá
nyosabb, mivel viszonylag kevesebbet szól a 
magyar szocialista irodalom különféle kérdé
seiről. Az előbbi, a külföldi irodalmakra is ki
tekintő vonás abból adódik, hogy kutatóink az 
utóbbi években egyre nagyobb figyelmet szen
teltek a külföldi szocialista irodalmak történe
tének, másrészt a sorozat szerkesztői - a nem
zetközileg koordinált kutatások eredményei
ként - külföldi kutatókat is nagyobb számban 
vontak be a kötet szerzői közé. 

A magyar szocialista irodalom most szeré
nyebben jelentkező tanulmány-vonulata abból 
is fakad, hogy a sorozat eddigi kötetei nagy 
számban tartalmaztak magyar szocialista és 
kommunista alkotókról, problematikákról 
szóló tanulmányokat, ezek sorában nem egy 
összefoglaló, kismonográfiának is beillő tanul
mányt találhattunk. E kötet - a fentiekből is 
következően - a magyar irodalom témaköré
ben már csak fogyatkozó számú „fehér folt" 
betöltésére vállalkozhatott. De még így is ta
lálható itt összefoglaló portré Sinkó Ervinről 
és Kahána Mózesről, Kassák Lajos egyes alko
tói periódusairól két tanulmány is szól, Lukács 
Györgyről pedig - nyilván a Lukács-centenári
umot figyelembe véve - öt tanulmányt közöl
tek. 

* 

A kötet első írása Köpeczi Béla munkája. 
Az irodalomtudomány és a művelődéstörténet 
kapcsolatát vizsgálja, elméletileg sok új szem
pontot villantva fel. Régi problémánk - de a 
gyakorlatban még mindig nem érvényesítettük 
eléggé - , hogy az irodalomtörténeti jelensége
ket a kultúra egészének keretei közé illesszük 
be, illetve, hogy az irodalmat a képzőművészet, 
a zene, s más társművészetek - sőt a tudomá
nyok - fejlődésével együttesen, ezeknek az iro
dalomra, s az irodalomnak ezekre való kölcsön
hatásaival együtt ábrázoljuk. Köpeczi Béla 
most ennek a szemlélet- és módszerbeli változ

tatásnak a szempontjait és követelményeit ál
lítja előtérbe, szólva az itt lévő gondokról, s az 
itt jelentkező szükségletekről is. Tanulmánya 
- a problémák bonyolultsága folytán sem -
nem zárja le a problémákat, inkább vitaindító
nak, továbbgondolkodásra serkentőnek tűnik. 
Jó lenne, ha a kérdésről további tanulmányok, 
s a tudományos munkában megmutatkozó 
konkrét eredmények születnének. 

Az elméleti kérdések egy másik aspektusát 
tükrözi Jurij Barabás írása. A lenini pártossá
got vizsgálja a kultúra és az irodalom vonatko
zásában, az újabb szovjet kutatások szempont
jait és eredményeit ismertetve e sokat vitatott 
témában. A korábbi - mechanikus és dogmati
kus - szemlélettől eltérően a pártosságot átté
teleken keresztül jelentkező tényezőként tár
gyalja, amely végső fokon az új szocialista em
bertípus, az új, ellentmondásoktól mentesebb 
élet kialakítását szolgálja. 

A harmadik fontos - elméleti és történeti 
kérdéseket egyaránt tárgyaló - tanulmány szer
zője Illés László. Sok, hasonló témájú tanulmá
nya után most a proletkult történetének egyik 
szakaszát, főképp a forradalmi írók 1930. évi 
harkovi konferenciáján szereplő kérdéscsopor
tokat vizsgálja. Illés László visszatérően rámu
tat arra, hogy a RAPP szektás vonásai a kor
szak szektás ideológiai és politikai vonásaiból 
következtek, de már ekkor is érvényesült a 
RAPP egyes ideológusainál és alkotóinál egy 
szélesebb összefogásra törekvő, a későbbi nép
front irányvonalát megelőlegező vonulat, az ezt 
képviselők közé tartozott a szovjet irodalmárok 
közül mindenekelőtt Lunacsarszkij. Ugyan
csak Illés László mutat rá arra, hogy a RAPP ál
tal használt - leszűkítő - proletárirodalom fo
galmat a 30-as évek elejétől mindinkább felvál
totta a szélesebb politikai irányvonalat tükröző 
terminológia: a forradalmi irodalom. 

A magyar szocialista és kommunista alkotók
ról közölt írások közül József Farkas Sinkó Er
vin- és Szántó Gábor András Kahána Mózes-ta
nulmányáról kell szólni. Mindkét írás hézag
pótló jellegű, s olyan új szempontokkal és té
nyekkel ismertet meg bennünket, amelyek má
sutt eddig nem voltak olvashatók. 

Szabolcsi Miklós József Attila idő- és törté
netszemléletéről közölt igen érdekes tanul
mányt. Ez az írás hangoztatja, hogy József Atti
lát a történet folyamatosságának érzete hatotta 
át, a „minden ami volt, van..." kérdése izgatta. 
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József Attila állandóan lépést tartott a történe
lemmel, a történelem általános törvényeit és 
napi állását kutatta, vallatta. 

Pomogáts Béla a Korunk című folyóirat és a 
népi irodalom kapcsolatáról írt. Részletesen 
elemzi a Korunk irodalompolitikáját, amely -
a szektárius vonásoktól távolodóan - a 30-as 
évek második felétől rendszeresen helyt adott 
Tamási Áron, Veres Péter, Darvas József és 
mások munkáinak. 

Öt tanulmány szól Lukács György tevékeny
ségéről és munkásságáról. A Lukácsról szóló 
tanulmányok nagy száma nyilván tükrözi az 
1985-ben ünnepelt Lukács-centenárium fon
tosságát, ugyanekkor e tanulmányok újabb vo
násokkal egészítik ki eddigi Lukács-ismerete
inket és szempontjainkat. 

Lackó Miklós tanulmánya a „Blum-tézisek"-
ről részben már ismert tényekre támaszkodik. 
Ami talán új: a „Blum-tézisek"-ből következő 
lukácsi kultúra- és irodalomfelfogás elemzése. 
Lukács e téren is újító volt: a kultúra és az iro
dalom terén is egy szélesebb front kialakítására 
törekedett. Lackó Miklós ugyanakkor hangsú
lyozza, hogy Lukács szemléletét - másirányúan 
- még hosszabb ideig kötötte a korabeli szektás
ság, ideológiai korlátozottság számos vonása 
(pl. az avantgárdé teljes elutasítása). 

Szerdahelyi István Lukács György esztétika
elméletének alakulásáról közöl alapos tanul
mányt. Itt még az alapkérdésekről is nehéz 
részletesebben szólni, Szerdahelyi pedig az 
1910-es évektől kíséri figyelemmel Lukács esz
tétikai felfogásának alakulását, egészen az 
utolsó évekig. A tanulmány nyomon kíséri azt a 
hatalmas utat, melyet Lukács megtett-tévedé
sekkel és ellentmondásokkal is gyakorta küsz
ködve - a szocialista realizmus-koncepció kiala-

A kötet a szerző tíz, Krúdyval foglalkozó 
írását tartalmazza, melyek közül az első ötöt 
az kapcsolja egymáshoz, hogy mind az öt egy-
egy szempont alapján vizsgálja Krúdy életmű
vét. A szempontok a következők: az „élet ár
nyékos felének" ábrázolása, a szereplők elvá
gyódása, a dzsentri, a gasztronómia és a Mo
narchia megjelenítése. E tanulmányok fő ér
téke a szorgos aprómunka, a szerző kifogyha
tatlan türelemmel cédulázta ki a szempontjai
nak megfelelő anyagot, s ez - a korpusz mére
teit tekintve - nem kis teljesítmény. 

kításáig. Hasonlóan hatalmas témakörrel fog
lalkozik Almási Miklós tanulmánya: Lukács 
ontológia-elméletével és a lukácsi életpályát le
záró Ontológia-könyvével. E sorok itt nem al
kalmasak a téma filozófiai szférákba nyúló tár
gyalására, hiszen az emberi lét legnagyobb, leg
általánosabb kérdései elevenednek meg Lukács 
könyvében és Almási tanulmányában. Mindkét 
munka - Szerdahelyi és Almási tanulmánya -
mutatja egyben azt, hogy az irodalomtörténet
nek milyen széles vetületei, társterületei vannak: 
a filozófia, a szociológia, a pszichológia milyen 
szerteágazó problémaköreivel kell felvennie az 
érintkezést, ha a teljesebb emberi lét, s az ezt 
tükröző irodalmi művek világát akarja kutatni. 

A sok - témakörben és műfajban igen változa
tos - tanulmány közül végezetül Agárdi Péter 
írását szeretnénk megemlíteni. Agárdi munkája 
a múltból már átnyúlik a jelenbe: a hetvenes 
évek magyar irodalmával foglalkozik, a „hata
lom és erkölcs" problematikájával, az irodalmi 
történelmiség kérdésével, az irodalmi korszak
váltással és értékrenddel, a magyar líra, epika és 
dráma legaktuálisabb kérdéseivel. Agárdi meg
bízható mérleget von a magyar irodalom ez idő 
táji eredményeiről és hiányosságairól, megálla
pítva, hogy a 70-es évekkel egy korszak zárult le 
a magyar irodalomban, előkészítve a 80-as évek 
irodalmának eredményeit, remélhetőleg in
kább pozitív irányba ható jelenségeit. 

A Tanulmányok a szocialista irodalom törté
netéből c. sorozat új kötete - talán a részlete
sebb szemléből ez még jobban kiderül - sok új 
szempontot és adalékot nyújt a XX. századi 
szocialista irodalom és kultúra történetéhez, 
újabb kutatásokat és tanulmányokat igényelve, 
s újabb, még jelentősebb eredményeket ígérve. 

Szilágyi János 

Három másik tanulmány egy-egy - jó ízlés
sel választott - regény (Napraforgó, Hét ba
goly, Boldogult úrfikoromban) elemzését 
nyújtja. Egy tanulmány Bori Imre, Fábri Anna 
és Katona Béla Krúdy-írásait tekinti át. 

A kötetben középponti szerepet játszik, s 
így tüzetes elemzést érdemel, az Elbeszélés
mód a regényekben c. tanulmány egyrészt 
azért, mert a szerző ebben körvonalazza saját 
felfogását Krúdyról, másrészt azért, mert a 
többi tanulmány - természetükből követke
zően - részletkérdésekkel foglalkozik. 

FÜLÖP LÁSZLÓ: KÖZELÍTÉSEK KRÚDYHOZ 
Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 400 1. 
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