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A befejezetlen múlt 
- Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdéséről -

III. 

(Eg' szerencséden közjáték) 1965 telétől 1966 kora nyaráig 
ideológiai és politikai szempontból fontos időszak telt el. 
1965 februárjában jelent meg a Társadalmi Szemlében a 
szocialista realizmusról szóló állásfoglalás, mintegy de-
monstrálva, hogy a párt kezéberr tartja az eszmei irányítást, 
1966 júniusában pedig napvilágot látott a központi bizottság 
határozata a gazdaságirányítási rendszer reformjáról. Ezen a 
megtervezett íven belül adta közre Tóth Dezső azt az írását, 
melyben mesterien egyensúlyozott az eltökélt szocialista 
kultúrpolitika és az értelmiség szélesebb köreinek megnye-
rését célzó, engedékenyebb szellem között.1 Ez utóbbi a 
befogadás nyájasabb gesztusában nyilatkozott meg: határo-
zott mozdulattal osztotta ugyan kétfelé a kortárs magyar 
irodalmat szocialista irodalomra és nem szocialistára, ám 
kijelentette, hogy a két csoportot nem személyekben, 
irányzatokban és nemzedékekben kell elgondolni, hanem 
művekben. Ez akkor annyit jelentett, hogy az ún. „nem 
szocialistákat" sem kell már kirekeszteni a szellemi életből, 
s nem általánosságban kell megítélni őket, hanem műveik 
szerint, egyenként mérlegelhető, hog}' mi a teendő velük. A 
szövetségi politika keretei közé tartozó taktikai megfontolá-
soknál is fontosabb volt az ideológiai és politikai szilárdság 
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bizonyítása: annak hirdetése ország és világ előtt, hogy 
nagyjából és egészében véve ez már a „mi rendszerünket" 
szolgáló irodalom. Ezt kellett egy nagyobb opusban meg-
mutatni. 

A rendszer irodalmáról szóló nagy és részletes irodalom-
történeti összefoglalás első tervezete néhány hónappal 
később napvilágot is látott ugyancsak Tóth Dezső megfogal-
mazásában.2 Bevezetésül néhány sorban vázolta a munka 
jellegét: ,Az Akadémiai Kiadónál rendre jelennek meg a 
magyar irodalom történetének testes kötetei. Sajtó alatt van 
s még ez évben napvilágot lát [megjegyzendő: csak a 
következő évben látott napvilágot - K. Z.] az 1919-től 
napjainkig terjedő időszak irodalmának feldolgozása, a 
sorozat VI. kötete is. Ennek azonban - anélkül, hogy 
bármiféle értékelésnek elébe vágnánk - van egy kényszer-
helyzet-sziilte szépséghibája: az 1945-től máig tartó két 
évtized magyar irodalmáról csak kis terjedelmű, felettébb 
vázlatos, függelékszerű áttekintést ad. Emögött nyilván nem 
felszabadulás utáni irodalmunk lebecsülése húzódik, átme-
neti szükségmegoldásról van csupán szó: 1945 utáni irodal-
munk érdemleges feldolgozásáig sem mondhatunk le a 
nagyközönség tájékoztatásáról. Ugyanakkor azonban meg-
kezdődtek a kézikönyv VII. kötetének - felszabadulás utáni 
irodalmunk méltó módon alapos összegzésének - előké-
születei is [.. ,]"3 

Már e néhány soros bevezetés világosan jelezte a vállalko-
zás kettős indítékát. Az első - erről szólt e néhány sor - nem 
tudományos, hanem ideológiai jellegű reprezentáció volt: 
„méltó módon" leírni az 1945 utáni korszak irodalmát. 
„Méltó módon", tehát ünneplésszerűen kiemelni azokat az 
irodalmi jelenségeket, melyek a rendszer dicséretét szolgál-
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ták. A másik - és arról szólt a programtanulmány nagyobbik 
fele - a szakszerűségi szempontokat foglalta magába. Tóth 
Dezső hajlékony szerkezeti rendszert dolgozott ki, amely-
ben elméletileg műfajok, történetileg pedig politikai perió-
dusok szerint tagolódott volna az anyag, s nagy hangsúlyt 
kaptak volna benne a műelemzések. Elképzelései szerint a 
kötet inkább művek, mint portrék dimenziójában kívánt 
haladni. A szerkezeti vázlat láthatólag a két szempont, az 
ideológiai reprezentáció és a szakszerűség optimumának 
összeegyeztetését tűzte ki célul: ez a legelső tervként 
fölvetett szerkezet jobb volt, mint ami végül megvalósult. 

Tóth Dezső a szerkezeti vázlat alapján még abban az 
évben közreadta a kötet téziseit is, lényegében prekoncep-
cióját, amelyet a kidolgozás során meg kellett volna valósíta-
ni.4 E néhány hónappal később közrebocsátott tanulmány 
azonban elütött a megelőzőtől, mert egyértelműen az 
ideológiai reprezentáció került benne előtérbe, átfordult 
politikai historizálásba, és lényeges kérdésekben figyelmen 
kívül hagyta az irodalom valóságos problémáit. A tézisek 
számára az 1945-49-es korszak csak annyiban volt figye-
lemre érdemes, amennyiben a „szocialista fejlődés csíráit" 
hordozta,5 e fejlődést pedig inkább Szüdi György és Gereb-
lyés László képviselte, mint Szabó Lőrinc, aki „múlt-elem-
zéssel" volt elfoglalva (Tücsökzene), az újholdasokat „két-
ségbeesett közöny" jellemezte, Weöres pedig egyetlen szót 
kapott: „köldöknézés".6 A kötet egy teleologikus történet-
szemléletet hivatott követni, mely a fejlődés ívét egyre 
magasabbra rajzolva ért volna el a megírás jelenéig, a 60-as 
évek irodalmához és társadalmához. Az ívnek lehettek 
szakaszai, de törései nem: a tézisek az MSZMP-nek a 
szocialista átalakulás kontinuitásáról kialakított akkori ideo-
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lógiai szempontját érvényesítették, s ennek szellemében 
szögezték le, hogy „a fordulat évével új korszak nyílt a 
magyar nép történetében és irodalmában".7 

Tóth Dezső tervezetéről vita alakult ki. Hegedűs Géza8 a 
műfajok és nemzedékek tárgyalásán belül a műcentrikus-
sággal szemben a portrészerű feldolgozás előnyei mellett 
érvelt: ez az iskolás szempont aztán uralkodó is lett a 
meginduló munkák során. Klaniczay Tibor9 a periodizálás-
sal kapcsolatban 1949 és 1957 határkőszerűségét hangsú-
lyozta. 1949-et úgy emelte ki, hogy az 1945-48-as korszak 
jelentéktelenné vált, oly jelentéktelenné, hogy már fölszaba-
dult volna bemutatása az ideológiai megkötöttségek alól. 
Az 1957-es évszámmal pedig az irodalom stílustörekvéseit 
illetően kettébontotta az 1949-től tartó és a tervezetben 
egységes ideológiai szemléletűnek mondott ívet egy kon-
zervatív első és egy modernebb második szakaszra. Evvel a 
realizmustól eltérő, új formák értékelését próbálta előmoz-
dítani.10 Részletkérdések mellett szóvátette továbbá az egész 
tervezet leegyszerűsített irodalomfelfogását is, hogy puszta 
történeti forrássá, kordokumentummá redukálja az irodal-
mat. Fölhívta a figyelmet arra, hogy a társadalmi valóság 
nem mindig az irodalompolitikai irányításon keresztül 
határozta meg az irodalom jellegét, hanem „olykor az 
irodalompolitika ellenére is".11 Tamás Attila Klaniczayhoz 
csatlakozva túlperiodizáltnak tartotta a tervezetet, Hegedűs 
Gézával szemben pedig - nem vonva kétségbe a portrék 
szerepét - igyekezett a műcentrikusság szempontját védel-
mezni.12 Rónay László már hozzászólásának címével, Kö-
tetlenebb szemléletet!, kifejezte állásfoglalását a tervezettel 
szemben. Az 1945-48-as korszakot illetően az Újhold jelen-
tőségére hívta fel a figyelmet,13 az 1949-53-as szakasznál 

9 5 3 



KENYERES ZOLTÁN 

pedig kiemelte a Vigilia szerepét, hogy menedéket adott a 
kiszorított íróknak.14 

Vázlatok, viták, újabb és újabb tervek után megkezdődött 
a munka operacionalizálása és az évtized utolsó harmadá-
ban megindultak a tényleges munkálatok. Az egykötetesre 
tervezett könyvnek eredetileg 1970-ben a felszabadulás 
negyedszázados évfordulójára kellett volna elkészülnie. 
Szerkesztésével Tóth Dezsőt bízták meg, de mivel ő akkor 
már évek óta a Pártközpontban dolgozott s politikai elfog-
laltságai nőttön nőttek, mellette Béládi Miklós lett a készülő 
kötet társszerkesztője. Szabolcsi Miklós 1965-66-ban ven-
dégtanár volt Párizsban, hazaérkezése után 1967-től az 
Intézet ügyvezető igazgatója lett, s korábbi posztját, a XX. 
századi osztály vezetését Bodnár György kapta meg. így a 
munkák irányításában, szervezeti és elvi felügyeletében ők 
is közreműködtek, Szabolcsi távolabbról és magasabbról, 
Bodnár közelebbről és kisebb hatáskörrel. 

A kézikönyv a gyakorlati munkálatok során fokozatosan 
kezdett eltérni az eredeti ütemezéstől és főként az eredeti 
méretektől. Egyre növekvő, egyre több intézeten kívüli 
munkatársat magában foglaló szerzőgárdája ugyanis kezdte 
felaprózni, nyújtani, „szétírni" a témákat. A műközpontúság 
elve már az elején eltűnt. A műfajtörténeti összefoglaló 
fejezetek ugyan az eredeti terveknek megfelelően megtar-
tották kiemelt helyüket, de nem műelemzések sorozatai, 
hanem portrésorozatok kapcsolódtak hozzájuk. Ahogy az 
elvi politizálás mindinkább személyi politizálássá vált a 
kultúrirányítás magasabb körében, úgy az évek múltával 
már fölösleges lett az az ideológiai-taktikai megfontolás, 
amely Tóth Dezsőt eredetileg a műközpontúság szempont-
jához vezette. A szerzőgárda is szívesebben dolgozott 
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íróportrék kereteiben, mert túl azon, hogy hiányoztak 
irodalomtörténet-írásunkban a műfajtörténeti megközelítés 
megfelelő alapjai, az egyszerűbb, primitívebb szerkezet 
több alkalmat adott az ideológiailag megkívánt értékkieme-
lések tompítására. 

A kötet készítői (s az irányítók közül Béládi, Bodnár) mái-
nem fogadták el a szocialista irodalom preferenciáit, mái-
nem voltak hajlandók másod- és harmadrangú írókat az élre 
állítani: de a megnövelt terjedelem, a túlrészletező, túlbe-
szélő előadás volt egyetlen lehetőségük arra, hogy az igazi 
értékekről is érdemben elmondhassák véleményüket. Szó 
szoros értelemben mindenkit szerepeltetniük kellett, mert 
tudták, hogy az adatok túláradó bősége elmossa az eredeti 
célkitűzés elvi alapjait. Közvetlen átértékelésre, a valódi 
értékek közvetlen hangoztatására és kiemelésére akkor 
még nem volt mód, legalábbis nem egy akadémiai intézet 
által készített kézikönyv keretében. A szerzőgárda nem 
teremthetett saját irodalomtörténeti és kritikai judíciuma 
alapján önálló értékrendet, hanem részben azt kellett 
követnie és megvalósítania, amit a tervízet prekoncipiált 
számára, részben pedig ki kellett találnia, hogy a kultúrpoli-
tikai irányítás érdekei éppen mit kívánnak. A megrendelői 
igényeknek ezt a kettős körét kerülhették meg a már-már 
extenzív teljességre törekvő feldolgozásmód segítségével. 
A vállalkozás persze kárát vallotta ennek a jószándékú 
taktikának, mert összekeveredett benne a lényeges a lényeg-
telennel, a szükségszerű a fölöslegessel, és nehéz volt 
eligazodni az egyre nagyobb méretűre duzzadt és meglehe-
tősen egyenetlen színvonalon megírt anyagban. 

A munka eleinte vontatottan, a vártnál jóval lassabban 
haladt, mindenki húzta-halasztotta a nem-szeretem felada-
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tot. Már szó sem lehetett arról, hogy a könyv eredeti határ-
időre, az 1970-es ünnepi évfordulóra elkészüljön. A Kritika 
1969-ben közölt először részletet a készülő opusból,15 de 
arra azok sem gondoltak, akik aggodalmaskodtak a határidő 
miatt, hogy az elsőnek közreadott részlet huszonegy év 
elteltével fog tematikus kötetében megjelenni. A kézirat a 
70-es évek elején kezdett nőni és gyarapodni, s az évtized 
közepén látszott, hogy már nem egy kötet lesz belőle, 
hanem több. Ekkor került sor az első lektorálásokra. 
Lektornak Illés Endrét, Király Istvánt és Pándi Pált kérték fel. -
Illés Endre mint a kézirat tárgyát képező írótársadalom 
képviselője kapta megbízatását, Királyra és Pándira pedig a 
szakmai szempontok mellett az ideológiai ellenőrzés fel-
adata hárult. A három lektori jelentés 1975 decembere és 
1976 augusztusa között készült el. 

Ekkor a kézirat még korántsem volt teljes, fontos részek 
hiányoztak belőle, de ami elkészült, az az eredeti tervtől és 
koncepciótól jelentősen eltérő értékhangsúlyokat vetett a 
negyedszázad irodalmára. A lektori jelentések pontosan 
rögzítették ezeket az eltéréseket. Illés Endre a részleteket 
illetően sok kifogásolnivalót talált, de a készülő munka elvi 
alapjait védelmébe vette. Sőt megerősíteni igyekezett a 
szerzőgárdának azt az önkéntelenül érvényesülő törekvé-
sét, hogy a történeti szintézis az élő irodalom szemléleti 
nyitottabbá válását szolgálja és minél távolabb kerüljön a 
merev ideológiai-politikai szempontrendszertől. „Felfede-
zett korszaknak" nevezte az 1945-1948 közötti szakaszt, s 
üdvözölte az ezekről az évekről szóló fejezetek látható 
igyekezetét, hogy az akkor kibontakozó és megújuló iroda-
lom sokhangúságát, tartalmi és stílusbeli sokféleségét érték-
teremtő korszakvonásként mutassák be.16 Az 1949-1953 
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közötti évekről óvatosan fogalmazott, egyrészt azt írta, hogy 
akkor sem „szakadt meg az irodalom értékteremtő folyama-
tossága", másrész viszont - kevesellve az irodalmi életről 
összefoglaló fejezetet író Szabolcsi Miklós erre vonatkozó 
bíráló szavait - ideológiai alapjellegét tekintve határozottan 
elmarasztalta ezt a szakaszt.1' A következő pozitív értékű 
periódusnak a 60-as éveket látta. ,A nürnbergi mesterdalno-
kok harmadik felvonásában - a nagy énekverseny napján -
sok, nagyon sok fény ömlik szét a színpadon. Májusfák, a 
szép dal győzedelmeskedése, egybesereglett ünneplők, 
diadal. S közbül egy-egy pillanatra fel-feltűnnek az előző 
felvonás motívumai: a vad tumultus-téma, a szigorú jegyző-
ütemek, de rögtön elnyomta őket a dalművészet és a 
diadal-téma. Nem nyomhatom el a hasonlatot: valami 
ilyesféle történt irodalmunkban a hatvanas években" - írta 
esszéikus formába öntött lektori jelentésében.18 

Pándi Pál és Király István Illés Endréénél sokkal terjedel-
mesebb iratukban éppen azt kifogásolták, amit ő hol nyíltan, 
hol óvatoskodva, csak burkolt formában pártolt és támoga-
tott. Mindkét, kisebb könyv terjedelmű írásban számos 
megfontolásra érdemes, megalapozott és helyes szakmai 
észrevétel fogalmazódott meg, s mindkét írás tanúságot tett 
szerzőjének vitathatatlan erudíciójáról, impozáns felké-
szültségéről, nem akármilyen formátumáról. Itt most e két 
vitaírást csak elvi alapvetésük és fő kritikai irányuk tekinteté-
ben lehet érintenünk, de érdemes lenne őket Illés Endréé-
vel együtt teljes terjedelemben közreadni: egy ilyen kötet 
jelentősen hozzájárulna annak a korszaknak teljesebb és 
jobb megértéséhez. Pándi és Király lektori jelentésének 
alaphangját az adta meg, hogy - eltérően Illés Endrétől - a 
készülő kézikönyvtől azt várták, hogy már-már a hivatalos-
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ság rangjára emelhető marxista alapmunka legyen. Tanul-
mánykötetben, egyéni monográfiában sok mindent elfogad-
tak, vagy legalábbis elnéztek volna, amiről úgy gondolták, 
hogy egy ilyen igényű munkának nem lehet megengedni. 
„Kifogásaimat, ellenvetéseimet nem a kötet ellen, hanem a 
marxista irodalomtörténet kézikönyvéért foglaltam írásba" 
- írta Pándi jelentésének végén.19 Ez az igény, a „marxista 
irodalomtörténeti kézikönyv" igénye volt az ellenvetések és 
viták forrása. 

Pándi már bevezetőül megfogalmazta kifogásainak elvi-
ideológiai alapját. „Leegyszerűsítve [...] azt mondhatom, 
hogy rendkívüli megértés és értékelő érzékenység nyilvá-
nul meg itt egyrészt az újholdas vágású irodalom képviselői 
iránt, illetve az újholdas tendencia le- és felmenő ága iránt, 
- másrészt a népi, népies irodalom képviselőinek kommen-
tárjaiban. Tehát - ismétlem, leegyszerűsítve a képet - két 
nagy csúcs emelkedik itt ki: az újholdasok és a népiek 
csúcsa. S közöttük amolyan lapályba kerül a szocialista 
irodalom, a szocialista realista törekvésű és lényegű literatú-
ra."20 Míg Illés Endre kevesellte Szabolcsi fejezetében az 
1949-53-as periódusra vonatkozó bíráló szavakat, Pándi 
sokallta őket, az 50-es évek megítélésében másfajta hang-
súlyt tartott kívánatosnak. Ahogy írta, „azt félreérthetetlenné 
kell tenni: a jelzett korszakokban [ti. 1949-1953 és 1953— 
1956 - K. Z.] nem a szektásság és nem a revizionizmus 
teremtett nagy vagy jeles művészi értékeket, hanem a 
szocializmus, amely erősebbnek bizonyult mindkét negatív 
irányzatnál."21 Pándi elvi álláspontjára jellemző volt, hogy 
nem tartotta elég elismerőnek az Agárdi Péter által írott 
tudománytörténeti fejezetben a népi írókról szóló 1958-as 
pártállásfoglalás interpretálását,22 másutt pedig szóvá tette, 
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hogy a többezer oldalas kézirat hivatkozási anyagában végig 
túlhangsúlyozódik a tanulmányíró és kritikus Rónay György 
szerepe.23 

Király István ugyancsak az 1945-1948 közötti korszak 
kiemelését és az 50-es évek bírálatát tette szóvá. Élesen szólt 
az Újhold szerinte kétséges és vitatható megítéléséről. „Úgy 
hiszem, a Kézikönyv egyik legproblematikusabb fejezete ez 
az ún. Újhold-fejezet. [Béládi Miklós írta. K. Z.] Egy kritikai-
lag elő nem készített újjáértékelést kíván deklarálni nagyon 
nagy erővel itt a kézikönyv. Helyes [a] túlzott, egyoldalú, 
régebbi elmarasztalások korrigálása, de az itt végbemenő 
újjáértékelésnek mikéntje, mérete - véleményem szerint -
még nagyonis meggondolandó. Főleg meggondolandó ak-
kor, ha még nincsenek teoretikusan megfelelően tisztázva 
olyan problémák, mint pl. dekadencia, modernség, l'art 
pour l'art, polgári irodalom, ideológiai harc stb. A sietős 
újjáértékelés feltétlen magával hozza ugyanis ezeknek a 
kategóriáknak az átértékelését is, s ez még több vitát 
igénvelne. Az értékek őrzése nem válthat át elvtelenség-
be."24 

Alapvetően elhibázottnak tartotta ezen kívül a Kiss Ferenc 
által írott kritikatörténeti fejezetet, nem marxista, hanem 
Németh László-i fogantatású, irracionalizmusba hajló mun-
kának nevezte, úgyhogy ezt a fejezetet jelentősen át is kellett 
dolgozni Béládi Miklós és Rónay László bevonásával. Miklós 
Pálnak az irodalomelméletről szóló összefoglalását pedig 
teljesen el kellett hagyni, ezt a fejezetet később Szerdahelyi 
István írta meg.25 Király így ítélte meg Miklós Pál munkáját: 
„Sajnos, ez a fejezet annyira elfogultan elkötelezett egyfajta 
vitatható - Lukács-ellenes, antirealista - irodalomelméleti 
koncepció mellett, hogy mint Kézikönyv-cikk véleményem 
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szerint nem használható. Lebecsüli a marxista irodalomel-
mélet minden nagy, történelmi eredményét."26 Király elvi 
álláspontjának irányát jellemezte, ahogy néhány ponton 
kifogást emelt Szabolcsi Miklós egyébként általa alapvetően 
jónak tartott fejezetével kapcsolatban: "»Humánus szocializ-
mus«, »emberibb szocalizmus« kifejezést kerülni kellene. 
A cseh események kompromittálták ezt a jelzős szerkezetet. 
S félős, hogy felvetődik a kérdés: volt tehát antihumánus 
szocializmus is."2' 

A részleteket illetően néhol mutatkozott eltérés Pándi és 
Király véleménye között, a lényegben azonban egyetértet-
tek. Mindketten a háború utáni első évek megítélését és a 
szocialista kontinuitás tárgyalását, vagyis az 50-es évek 
bírálatát tartották ideológiai szempontból problematikus-
nak. Volt azonban egy elvi kérdés, amelyet csak Király tett 
szóvá, Pándi nem: az „ontologizálás-elontologizálás" kérdé-
se. Azokban az években vissza-visszatérő eszméje és kü-
lönös szóhasználata volt ez Királynak. A kézikönyvvel kap-
csolatban a Pilinszkyről szóló portrét bírálva vetette Béládi 
szemére, hogy nem él az „elontologizálás" kategóriájával, 
nem veszi észre Pilinszky lírájának abból adódó fogyatékos-
ságát, hogy pesszimista szemlélete következtében nála 
„elontologizálódik az átmeneti negativitás; »léttörvénnyé« 
válik a semmi."28 Az 1945-1948 közötti korszak líratörténeti 
összefoglalásában pedig, amit én írtam, az „ontológiai 
irodalom" és a „társadalmi-antropológiai irodalom" foga-
lompár használatát kifogásolta, mert a realizmus és moder-
nizmus ellentétét helyettesíti, mégpedig fordított érték-
hangsúllyal.29 

Ezek az elvi-ideológiai kifogások vezettek oda, hogy a 
tudományos és részben tudományos ismeretterjesztő céllal 
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készülő munka megvitatása hamarosan túlterjedt a szakmai 
kereteken és politikai kérdés lett belőle. Ebben a helyzet-
ben az Intézet három út között választhatott. Választhatta a 
nyílt szembehelyezkedést, a lektorok ideológus fogalmazá-
sára adandó kemény, ideológus választ, választhatta a teljes 
behódolást, a kézirat teljes elvi átdolgozását és választhatta a 
taktikai visszavonulást, a halogató, időhúzó munkák hosszú 
sorát. Az első utat választva számolni kellett azokkal a 
retorziókkal, amelyek a megelőző években filozófusokat és 
szociológusokat értek, a második út pedig olyan önfeladás 
lett volna, amelynek az egész irodalmi élet kárát vallja. 
Maradt a harmadik megoldás, a taktikázó időhúzás Fabius 
Cunctator-i magatartása. 

1977 tavaszán az Intézet vezetői megbeszélést tartottak és 
megállapodtak abban, hogy Béládi Miklósnak egy áttekint-
hető méretű tanulmányban össze kell foglalnia a kötet 
koncepcióját, s e koncepcióvázlatot, valamint a felmerült 
kérdéseket az MSZMP KB Elméleti Munkaközössége elé 
terjesztik.30 Béládi néhány hónap alatt írt is egy 44 gépelt lap 
terjedelmű összefoglalást a kötetkézirat elvi és módszertani 
kérdéseiről, s ebben szinte a marxista alapszemináriumok 
pártos nyelvén fogalmazva igyekezett kimagyarázni a lekto-
rok által szóvá tett kérdéseket.31 A tetvezett ideológiai 
tanácskozásra azonban csak a következő év tavaszán került 
sor. Martonvásáron rendezték meg: a helyszín megválasz-
tása gesztusértékűén jelezte a vita zártságát, nem-nyilvános 
mivoltát, a szakmai közvélemény távoltartását és a megbe-
szélés titkosságig menő bizalmas jellegét.32 A tanácskozáson 
Aczél György, Aradi Nóra, Béládi Miklós, Bodnár György, 
Dobozy Imre, Huszár Tibor, Király István, Knopp András, 
Köpeczi Béla, Kulcsár Kálmán, Nagy Péter, Németh G. Béla, 
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Óvári Miklós, Pach Zsigmond Pál, Pándi Pál, Rényi Péter, 
Sőtér István, Szabolcsi Miklós, Tőkei Ferenc, Tóth Dezső 
vett részt. 

A vita megindulása előtt Béládi Miklós bevezetőül össze-
foglalta véleményét, s ebben határozottabban vette védel-
mébe a kéziratból kiolvasható koncepciót a lektorokkal 
szemben, mint az előző évben írott összefoglaló tanulmá-
nyában.33 Három vitatott kérdést emelt ki: a kontinuitás-
diszkontinuitás kérdését, más szóval az 1950-es évek meg-
ítélését, az ontológiai irodalom és a társadalmi elkötelezett-
ségű irodalom szembeállítását, valamint az újholdasok 
értékelését. A bevezető után elkezdődött vita - lényegét 
tekintve - azt bizonyította, hogy mind az intézeti álláspont, 
mind pedig a két ideológiai lektor, Pándi és különösen 
Király véleménye már egy köztes térben lebegett: a pragma-
tikus ideológiai hangsúlyok akkor már más kérdésekre 
kerültek, mint amelyek körül az ő vitáik folytak. Csak a 
készülő könyv betöltendő szerepének megítélése nem 
változott meg a tanácskozáson: olyan jelentőséget, olyan 
orientáló, társadalmi hatást tulajdonítottak ennek az iroda-
lomtörténeti munkának, amelyet akkor már maga az iro-
dalom sem töltött be. 

,A Magyar Népköztársaság irodalomtörténete ez, akár-
hogy is akarjuk" - jelentette ki Aczél.34 Egy hivatalosnak 
tekinthető munkát kértek számon a tudományos intézettől, 
e hivatalosságot azonban még gyakorlatiasabban, még ke-
vésbé elvszerűen képzelték el, mint a munkálatok megindí-
tásakor. Nem marxista hittérítést kívántak, mint Pándi és 
Király, hanem politikai önigazolást. Ennek védekező, defen-
zív oldalán jelent meg, hogy a kötet ne okozzon nemzetközi 
bonyodalmakat: ez a kívánság nemcsak a határon túli 
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irodalmakat bemutató - később külön kötetben megjelent -
anyagra vonatkozott, hanem a munka egész ideológiai 
természetére, például az NDK ideológiájával szemben. 
Másfelől megfogalmazódott, hogy az irodalomtörténetet 
jobban össze kell kapcsolni a politikával - ezt is Aczél 
szögezte így le35 - , s ebben az összefüggésben került elő a 
periodizáció kérdése, nevezetesen az az újabb óhaj, hogy 
tekintse a könyv az új gazdasági mechanizmus kísérletét 
belső korszakhatárnak.36 Ez a periódusjelző kiemelés azon-
ban minden távlatos elvi szempont nélkül, egyszerűen a 
politikai szféra jelenbeli vezetőszerepének jelzéseként ke-
rült szóba. Tehát nem abból a megfontolásból jelent meg, 
hogy ha elkésve is, de meg kell fogalmazni a magyar 
reformtörekvések elvi, társadalomelméleti alapjait - ahogy 
Lukács kívánta tíz évvel korábban - , s ehhez járuljon hozzá a 
maga módján az irodalomtörténet, hanem a politika gyakor-
lati, pragmatikai síkján vetődött fel. 

A jelen igazolása mellett eltörpült a kontinuitás-kérdés. 
Ami tíz évvel korábban Lukáccsal szemben még kardinális 
elvi problémának látszott, arról kiderült, hogy pusztán 
taktikai megfontolás játszott benne szerepet. Pándi és 
különösen Király, akik továbbra is „stratégiai" horizontú 
értékszempontnak tekintették a szocializmus 50-es évekbeli 
folytonosságának hangoztatását, magukra maradtak állás-
pontjukkal. Aczél nem ragaszkodott ahhoz, hogy Révai 
kultúrpolitikai uralmának idejét mentegessék, annál inkább 
ahhoz, hogy például Déryék 1956 utáni bebörtönzése a 
konszolidációhoz való pozitív hozzájárulásként szerepel-
jen.37 Másfelől elhangoztak belső, szakmai bírálatok is. Pach 
Zsigmond Pál kevesellte a poétikai értékelést, Németh G. 
Béla szóvá tette az irodalomtörténetbe nem illő ideológiai 
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fogalomhasználatot.38 Ilyen és ezekhez hasonló megjegyzé-
sek azonban csak érintőlegesen jelentek meg. A tanácskozás 
nem szabadította fel az intézeti munkát a megkötöttségek 
alól, hanem elvinek egyre kevésbé nevezhető gyakorlatias 
szolgálattételre rendelte. Nem igazolta a nagyobb ideológiai 
elveket hangoztató lektorokat sem: a hatalommegtartás 
rövid távú pragmatizmusa uralkodott a tanácskozás szelle-
mén. Lezárásaként gyakorlatias megegyezés jött létre ab-
ban, hogy az irodalomtörténeti anyagot ki kell terjeszteni 
1975-ig, s majd újra lektorálni kell az egészet. 

A megkívánt történeti kibővítés tetemes munkával járt, 
portréfejezetek egész sorát kellett terjedelmileg meghosz-
szabbítani, s módosítani kellett a keretükül szolgáló műfaji 
összefoglaló fejezeteket is. E munkák az addigiaknál is 
vontatottabban haladtak: azokban az években a szerzőgár-
dából már mindenki az egyéni kutatásait állította előtérbe, 
mert ott a tudományos feldolgozás lehetősége és a kimon-
dás szabadsága sokkal nagyobb volt, mint ebben a szeren-
csétlen kollektív vállalkozásban. 1979-ben végre mégis 
elkészült egy kötetnyi a teljes anyagból. Azok a fejezetek, 
melyek az irodalmi élet három évtizedes történetével és az 
irodalomkritikával foglalkoztak, külön kötetben is közread-
hatónak bizonyultak, mert tárgyilag is elváltak a műfajtörté-
nettel és a hozzájuk tartozó írópályákkal foglalkozó további 
fejezetektől. E kötetbe rendezett fejezetek lektorálása 1980-
ban történt meg - a lektor Király István, Pándi Pál és Tóth 
Dezső volt - s a kötet 1981-ben megjelent.39 Egy évvel 
később kiadásra került a munka befejezésének szánt köte-
te,40 a két középső műfajtörténeti kötet megjelenésére 
azonban éveket kellett várni. 1983-ban elhunyt Béládi 
Miklós, a félig-meddig kész kéziratok nyomasztó halmaza és 
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a még el nem készültek gondja ekkor Rónay László nyakába 
szakadt. A hiányzó két kötet közül az első 1986-ban, a 
második 1990-ben jelent meg.41 

Negyedszázadig tartott tehát, míg végül befejeződött ez a 
szintézis, s mire elkészült, akkorra az irodalomtudomány 
módszerben, megközelítésben, tudományos nyelvben, fo-
galomhasználatban jelentősen túlhaladt már rajta. De igazta-
lanság lenne, ha sommásan ítélkeznénk felette: vannak jól 
átgondolt és alaposan kidolgozott részei, melyek alapul 
szolgálhatnak az oktatás és a további kutatások számára, s 
vannak értéktelen, rosszul megírt fejezetei, melyek nem-
hogy tudományos, de még ismeretterjesztő feladatokat sem 
képesek betölteni. Tudománytörténetileg e több mint öt-
ezer nyomtatott oldalas munkának nemcsak különböző 
értékű részletei érdemesek a vitára és megvitatásra, hanem 
az egésze is. A fölmerülő kérdések részleteiről s az egész 
vállalkozás értékeléséről már megkezdődtek a szakmai 
eszmecserék,42 s ezek még bizonyára hosszú ideig föl-föl 
fognak lángolni. Lényegében mindenki elégedetlen vele: 
hivatalos megrendelői kezdettől másnak képzelték, de 
elégedetlen vele az írótársadalom, elégedetlen saját szerző-
gárdája, elégedetlen a szakmai közvélemény, s elégedetlen 
vele a mai olvasó is. Látnunk kell tehát, hogy e hatalmas 
méretű munka az elkészüléséhez vezető negyedszázad alatt 
történeti emlékeztetővé is vált, s mementóként alighanem 
jelentősebb és fontosabb, mint tárgyszerű mivoltában. Ké-
szülésének itt csak vázlatosan előadott folyamata és ese-
ménytörténete, a körülötte zajló és itt ugyancsak fő vonások-
ban érintett szerkesztéspolitikai viták egy korszakot tükröz-
nek. Egy korszakot, melynek elviselhetőbbé tétele érdeké-
ben e tudomány - akárcsak a szellemi élet annyi más 
területe - csendes küzdelmet folytatott a maga eszközeivel. 
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