
A Z OLVASÓ HOZ 

Mióta újra indult az Irodalomtörténet, azaz 1969 óta, egy-
szer, a beköszöntő számban szóltunk az olvasóhoz, a lap 
programját körvonalazva. Abból a meggyőződésből kiin-
dulva, hogy egy folyóirat szerkesztőinek nem a maguk véle-
ményét kell elmondaniuk, hanem az általuk közölt szöve-
geken keresztül kifejezniük szerkesztői véleményüket, nem 
láttuk sem ildomosnak, sem szükségesnek a szerkesztés és kia-
dás belső nehézségeiről tájékoztatni az olvasót. Most azon-
ban kénytelenek vagyunk gondjainkkal fedetlenül előállni. 

Az Irodalomtörténet léte van veszélyben. Folyóiratunk, 
amely 1912 óta jelenik meg, s jól-rosszul, de mindig legjobb 
szándéka szerint szolgálta szakmánk továbbfejlődésének 
ügyét, folyamatosságában alig-alig szenvedett: csak az 
1948-as évfolyam maradt ki (ez volt a tudományszervezés 
terén a nagy váltás éve), majd 1960-ban megszűnt, hogy 
1969-ben újraéledjen. Ez volt létében a legnagyobb cezúra: 
ekkor formátumában is, talán némileg jellegében is megvál-
tozott. Az „Új folyam" 1969 óta folyamatos; de egyre súlyo-
sabb válságba került. E válság nem személyes — bár menet 
közben volt olyan is, nem is egy, nem is könnyű —, hanem 
döntően anyagi természetű. 

A nyolcvanas évek eleje óta az Akadémiai Kiadó fokoza-
tosan elveszítette érdeklődését a magyar folyóiratok iránt. 
Ezt mi is súlyosan megszenvedtük. Amíg korábban „tanári 
melléklet"-re is futotta s a lap be tudta tartani a szabályos 
megjelenés ütemét, 1987/88-ban már akkora volt a nyomdai 
lemaradás, hogy — kiadói utasításra — össze kellett von-
nunk két évfolyamot egybe; igaz, annak a reményében, amit 
a kiadó bizton állított, hogy ezzel egyszer s mindenkorra 
megoldottuk gond jainkat, s a lap foly amatossága biztosítható. 



Sajnos, ebből azonban semmi sem lett. A lemaradás pil-
lanatokon belül visszaállt: a lapot egy évvel előbb megszer-
kesztettük, leadtuk, mint ahogy remélhettük, hogy megjele-
nik. Most a helyzet még súlyosabb: a jelenlegi — eleve 
csonka — évfolyam az egyetlen, amelyről azt remélhetjük, 
hogy egészében megjelenik; hogy utána mi lesz, azt senki 
sem tudja. A kiadó nem bírja tovább viselni a magyar tudo-
mányos folyóiratok ráfizetését (bár ezek között az Iroda-
lomtörténeté a legszerényebb), az Akadémia lázasan keresi 
a megoldást; a saját folyóiratainak eltartását elsősorban a 
patronáló tudományos társaságoktól várja. Ugyanakkor a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság érdemben érdektelen az 
Irodalomtörténet fennmaradása vagy megszűnése kérdésé-
ben, nem tudományos folyóiratot akar, hanem valamiféle 
irodalomnépszerűsítő kiadványokat. 

Továbbra is meggyőződésünk, hogy az irodalomtörté-
nészi szakmának legalább két, s szakmailag más-más elkép-
zelés szerint szerkesztett szakfolyóiratra van szüksége. Ab-
ban a közel tíz esztendőben, amíg ez nem így volt, ennek a 
szükségessége sokszorosan bebizonyosodott. A magyar iro-
dalomtörténet, mint „nemzeti tudomány", megérdemel 
annyit a magyar nemzettől, hogy két szakfolyóirata legyen. 
Ha ennek anyagi és technikai feltételeit nem tudja biztosí-
tani, akkor magyarságáról és tudományosságáról egyarányt 
szomorú bizonyítványt állít ki. 

A magunk részéről továbbra is mindent meg fogunk tenni, 
hogy folyóiratunkat életben tartsuk, s ha lehet, feltételeit 
közelebb hozzuk egy valóban élő folyóirat nélkülözhetetlen 
feltételeihez. Ehhez kérjük olvasóink megértését, kitartását 
és erkölcsi támogatását. 

A főszerkesztő 


