
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. 
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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. 
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