
AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRODALMÁNAK KUTATÁSA AZ IRODALOMTÖRTÉNETI 
ÍNTÉZETBEN 

Az Irodalomtörténeti Intézet huszadik századi osztályán •— tágabb értelemben — 
csaknem minden kutató foglalkozik az 1919-es Tanácsköztársaság irodalmának problemati
kájával vagy legalábbis érinti azt. Hiszen modern irodalmunk fejlődésének s az egyes írók 
életművének teljes megértése ma már elképzelhetetlen e forradalmi hónapok irodalmának 
tanulmányozása, feldolgozása nélkül. De közvetlenebbül, konkrét formában is többen fog
lalkoznak a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság irodalmának egyes rész
kérdéseivel, így Nagy Péter, ,a fiatal Szabó Dezsőről ífott monográfiájában (sajtó alatt), Czine 
Mihály Móricz Zsigmond-monográfiája első részében — amelyben Móricznak a forradalmak 
alatti munkásságát és irodalmi vezetőszerepét elemzi — Ungvári Tamás Babits költészetének 
első szakaszáról írva ad képet Babits Mihálynak a forradalmak alatti költői-emberi maga
tartásáról, Szabó György pedig a Kassák Lajosról és a Komját Aladárról készülő tanulmányai
ban (az utóbbi megjelent az ItK 1958. évi 2—3. számában) rajzolja meg e két költő aktív, 
igen tevékeny részvételét a Tanácsköztársaság irodalmi életében. Az Intézet huszadik-századi 
osztályán megtartott viták igazolták azokat a nézeteket, amelyek a Tanácsköztársaság 
uralmát irodalmukban is korszakhatárnak látják. Móricz. Zsigmond, Kassák és Komját 
életművében ez természetesnek tűnik, valamint — ellenkező előjellel — Szabó Dezsőnél is, 
de a vitákban kiderült, hogy Babits költészetében is szakaszváltó jelentősége volt a proletár
diktatúrának. 

A Tanácsköztársaság korszakhatár voltát irodalmunkban József Farkas készülő mono
gráfiája kívánja elsősorban bizonyítani. E , munka az 1918— 19-es forradalmak irodalmi 
vetületének egészéről kíván képet adni. Középpontjában — természetszerűleg — az egyes 
irodalmi irányzatoknak a forradalmak alatt megtett fejlődésútja áll, emellett a Tanácsköz
társaságnak egész modern irodalmunkra gyakorolt sokoldalú hatását is fel kívánja mérni. 
S a Tanácsköztársaság korszakhatár voltát azzal is bizonyítani kívánja, hogy — bevezetés
ként —• röviden felvázolja, & tizes évek modern irodalmának főtendenciái hogyan lelték meg 
céljukat a proletárforradalomban, másrészt pedig — kipillantásként — a Tanácsköztársaság 
bukása után hogyan ismerhető fel e rövid időszak hatása mind a Nyugat íróinál, mind az új 
irodalmi mozgalmakban ; hazai- és emigrációs proletárirodalmunk hogyan válik nemzeti 
irodalmunk szerves részévé, legforradalmibb irodalmi hagyományaink folytatójává. 

Fontos, csakugyan hézagpótló szerepet tölt be az 1918—19-es forradalmak magyar 
irodalmának többkötetes szöveggyűjteménye, amely az intézet „Uj Magyar Múzeum" soro
zatában — József Farkas gyűjtésében és szerkesztésében — a Tanácsköztársaság 40. év
fordulójára jelenik meg. A gyűjtemény első fele az 1918. október 31. és 1919. március 20. közötti 
irodalmat, második fele a Tanácsköztársaság (1919 március 21 és augusztus 1 közötti) iro
dalmát foglalja magába. A gyűjtemény a lehető teljességgel felölel minden olyan szépirodalmi 
anyagot, irodalmi riportot és publicisztikát, amely a forradalmak idején jelent meg s annak 
világát tükrözi, illetve amelyben bármilyen vonatkozásban a forradalmak levegője érződik. 
Helyet kapnak e kötetekben az irodalmi folyóiratok, írócsoportok elvi megnyilatkozásai, 
programjai, az új irodalomról írott cikkek, az irodalmi viták anyaga, irodalmi és színi kritikák, 
ezenkívül, az irodalom szervezeti életére s az egyes írókra vonatkozó hírek, sajtómegnyilat
kozások, levéltári és egyéb dokumentumok. A Tanácsköztársaság irodalmi gyűjteményes 
kötetéből nem hiányoznak majd az írói Direktórium munkásságát bemutató anyagok, a 
Sajtódirektórium irodalmat érintő jegyzőkönyv-részletei, az irodalomra vonatkozó kormány
rendeletek, valamint a vezető politikusok megnyilatkozásai (a Kun BTéla és Kassák vita 
például), a folyóiratokra, könyvkiadásra, színházra vonatkozó rendeletek és tervezetek. 
Végül, gazdag bibliográfia zárja a köteteket, amely a kötetbe — tárgyánál fogva — fel nem 
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vett, de a forradalmak idején napvilágot látott írásokat — másodközléseket s a fordításokat 
is, — a kötetekben feldolgozott anyaggal együtt szoros időrendben veszi sorra. 

Ez a munka nemcsak a tudományos igényű kutatót segíti a meglehetősen szétszórt 
irodalmi anyag összegyűjtésével, hanem egyben az irodalom iránt érdeklődő olvasónak is 
érdekes olvasmányt nyújt. S ami a legfontosabb : e kötetek megjelenése a történelmi tények 
erejével bizonyítja majd, hogy java íróink nem valami terrornak engedve, sőt nem- is egy 
forradalmi pillanat fellobbanó hevében csatlakoztak a proletárforradalomhoz, hanem törek
véseik sikerét, vágyaik teljesedését látták e rövid időszakban s hogy a Tanácsköztársaság —• 
rövid néhány hónap alatt is — egy új, magasabb szintű irodalom lehetőségét nyitotta meg 

. J. F. 

INTÉZETI VITÁK j 

Komlós Aladár Arany-tanulmányának vitája. 

A XIX. század második felének költészetét Petőfitől Adyig tárgyalja Komlós Aladár 
készülő monográfiája. Könyvének Aranyról szóló fejezetét vitatta meg 1958. május 3-án a 
XIX. Századi Osztály. Azért került éppen ennek a fejezetnek a megvitatására sor, mert 
Komlós ezt a részt érezte könyvében a legproblematikusabbnak, itt tekintette eredményeit 
a leginkább vitathatóaknak s így kézirata lezárása előtt ezen a poftton kívánta hasznosítani 
egy termékeny vita gondolatait. 

Komlós szerint Arany társadalomszemlélete, pusztán „paraszti" származásából nem 
érthető meg. Tudnunk kell, hogy a nemesség és parasztság közt számos átmeneti kategória 
helyezkedett el, így az ún. armalisták, akik személyükben nemesek voltak, de jószágukban 
nem s így adózni tartoztak. Az ide tartozók a paraszti életforma részesei voltak, de a nemesi 
tudat többé-kevésbé elválasztotta őket a parasztságtól. Arany családja is eféle átmenetet 
képezett. Ez a magyarázata, hogy nem egy osztály, hanem az egész nemzet költője kívánt 
lenni, hogy a forradalom előtt, mikor családja a jobbágyi adózás terhét szenvedte, felháboro
dással nézte a nemesi kiváltságokat s a forradalom híve lett, hogy 49 után, itt. 53-tól azonban, 
mikor a jobbágy és nemes a törvény előtt egyenlővé-vált, közeledni tudott a haladó nemesség
hez s ellenzékisége csak az elnyomó idegen hatalommal szemben égett tovább. 

A rendkívül élénk vita résztvevői egyöntetűen igen értékes munkának tartották 
Komlós Arany-fejezetét, de ugyanakkor számos megállapítása határozott ellentmondást 
váltott ki. Komlós az ellenvetésekkel — bár közülök több, szerinte- félreértésen alapul — 
nem szállt vitába, mert ezúttal csak nézetei teherbírását kívánta megismerni. Hangsúlyozta 
azonban, hogy fontolóra fogja venni a vitán hallottakat. A hozzászólásokban felmerült fon-
tosabb gondojatokat az alábbiakban ismertetjük. 

Szauder József hangsúlyozta, hogy Lukacs tanulmányával Komlós nem foglalkozik 
érdemben, sőt beleesik ugyanabba a hibába, amely Lukácsot is fenyegeti: a parasztsorban 
élő armalista nemesi-nemzeti öntudatát a származáshoz köti. A parasztságtól elválasztó 
nemesi tudatot és politikai szemléletet túlzottan hangsúlyozza. Komlós tanulmánya szerinte 
összefogottabb, következetesebb, tömörebb és lebilincselőbb majd mindegyik mai Arany
tanulmánynál, de a haladás elvét valamiképpen makacsul történelmietlenül alkalmazza. 
Dialektikában mögötte marad Sőtér és Barta tanulmányainak, elemzéseiben pedig néha 
Baránszky—Jób munkájának. Inkább Arany-interpretáció, mint fejlődéstörténeti tanulmány. 

Tóth Dezső szerint Komlós koncepciója — a dolgozat kitűnő résztetei ellenére — Aranyt 
lényegében attól a népi talajtól akarja megfosztani, amelyből egész műve sarjadt, attól az 
eszmeiségtől és esztétikumtól, amely —- mint igény és ideál — akkor is befolyásolta Arany 
művét, mikor közvetlenül nem valósíthatta meg. — Ennek a koncepciónak keresztül erő-
szakolása érdekében Komlós „megnemesíti" osztályhelyzet, mentalitás szempontjából Aranyt; 
a Petőfi-barátságnak nemcsak eszmei, de lélektani tanulságait is mellőzi az Arany-karakter 
megrajzolásánál; teljesen figyelmen kívül hagyja 49 utáni művészi küszködéseinek mély 
összefüggését 48 előtti hivatásbeli, esztétikai felfogásával. 

Németh G. Béla Komlós legfőbb érdemét az 50-es évek lírájának ä hagyományosnál 
hangsúlyozottabb kiemelésében s értékben az Őszikék elé helyezésében látja. Az utolsó 
évtized Arany-képének fölülvizsgálása szerinte helyes; a Komlós által kialakított képét azonban, 
amely lényegében az 50-es évek második felében megmutatkozó Arany-arcot vetíti az egész 
pályára, nem lehet elfogadni. E koncepció ellen nemcsak a 48 előtti Arannyal kell érvelni, 
Arany legsajátabb termése az 50—51—52-es évé. Plebejusságának talán itt találhatók a 
legfőbb jellegzetességei és bizonyítékai, soha annyira nem állt közel a nép életéhez, mint 
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