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Az Osiris Kiadó sorozatot indított Az 
Osiris Kiadó Tankönyvei címmel. A soro
zaton belül váltakoznak a magyar szerzők, 
illetőleg a külföldi, tehát fordításra szoruló 
alkotók munkái. A tárgykör igen széles, az 
eddig megjelentetett munkák szinte vala
mennyi diszciplínát felölelik, az alkot
mánytantól a görög történelemig, a tudás
vagy éppen szerkezetszociológiától a szo-
ciolingvisztikáig. Vélhetnők: hiányt pótol 
a sorozat, és ez a magyar szakemberek 
könyveire vonatkozólag feltehetőleg igaz. 
Ám éppen az ismertetendő műről mond
hatjuk el, hogy efféle gyűjteményes kötet 
magyar szakíróktól is kitelt volna, ha al
kalmat és lehetőséget kaptak volna ilyen 
kézikönyv összeállítására. Részben a He
likon című folyóirat tematikus számai, 
részben a különféle tudományegyetemi 
műhelyekben szerkesztett irodalomelmé
leti tanulmánykötetek arra engednek kö
vetkeztetni, hogy az irodalomelmélet im
már nemcsak megtűrt egyetemi diszciplí
na, nem pusztán „avantgárd" kutatók 
„hobby horse"-a (Sterne-nel szólvást), 
hanem igényelt, hasznosított része a szün
telen alakulásban lévő magyar irodalom
tudománynak. Elismerem, hogy éppen az 
egyetemi oktatás, de az érdeklődő szakér
telmiség számára is szükséges egy efféle 
kötet megjelentetése, amely akár tanulni 
való könyvnek is minősíthető, akár csupán 
kedvcsinálónak, tájékoztató jellegű kiad
ványnak, és viszonylag egyszerű megol
dásnak tetszett egy 1987-ben (!) második 
kiadást megért angol munka kiadása (az 
eredeti címe: Modern irodalomelmélet. 

Egy összehasonlító bevezetés - szó szerint 
fordítva). Valójában a 20. századi iroda
lomelméleti irányzatokról, iskolákról ol
vashatunk igen mértéktartó, többnyire 
megbízható, semmiféle meglepetéssel nem 
szolgáló, inkább leíró-bemutató jellegű 
írásokat; a nyolc fejezet hét szerzője az 
angolszász olvasó tájékoztatását tartja 
szem előtt, ezt a bibliográfiai kiegészítés 
hozza közelebb a magyar olvasóhoz. Ön
magában nem helyteleníthető ez a megol
dás, csakhogy aki ismeri az anyagot, és 
pusztán kíváncsi, mit is tartanak angol 
szerzők alkalmasnak arra, hogy egy kézi
könyvbe kerüljön, a bibliográfia magyar 
nyelvű tételeit olvasta, esetleg fordította 
vagy éppen írta. Aki viszont ebben a 
könyvben kapja először meg az irodalom
elmélet modern irányait, annak számára 
nem bizonyosan jó eligazító a főleg kis 
példányszámú, tudományos folyóiratok
ban, kiadványokban közzétett magyar 
tanulmányok még oly jó jegyzéke sem. 
Feltehetőleg szerzői jogi akadályai voltak 
annak, hogy a magyar irodalomelméleti 
kutatások szövegszerű kiegészítésével 
gazdagítsák a fordítók a kötetet. Amúgy is 
a régebbi, bár tanulságos álláspontot érzé
keltető eredeti szövegek és nem egy 
(leg)mai(bb) magyar „eredmény" között 
esetleg ellentmondás feszülhet. 

A nyolc fejezet a következő: Az orosz 
formalizmus története és képviselői; 
A modern nyelvészet és az irodalom nyel
ve; Az angolszász új kritika; Strukturaliz
mus és posztstrukturalizmus; Olvasás és 
értelmezés; A modern pszichoanalitikus 
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kritika; Marxista irodalomelméletek (szer
zője: David Forgács!); Feminista iroda
lomkritika. 

Általában dicsérhető a szándék, hogy az 
egyes elméleti irányok keletkezésével, 
alakulástörténetével is foglalkoznak a 
szerzők, és az is, hogy „komparatív" a 
nézőpont, bár némely esetben inkább 
kontrasztív vagy konfrontáló: egyes tézi
sek használhatóságát és alkalmazhatóságát 
más iskolák hasonló gesztusaihoz, cselek
vési formáihoz mérik, talán nem szentelve 
ilyen esetekben elég nagy figyelmet annak, 
hogy az egyes „iskolák" megteremtették 
vagy meg akarták teremteni a maguk ter
minológiáját, fogalomrendszerét, és ennek 
„át"-fordítása egy más irodalomrendszert 
képviselő felfogásba sohasem teljesen 
problémamentes. Ugyanakkor nem foglal
koznak eleget az egyes irányok közt lehet
séges dialógussal, vajon hol lehet a leg
termékenyebb a találkoztatás, s hol mutat
kozik (mert van ilyen) reménytelennek. 

Egy másik probléma a besorolás, az 
irányzatokba sorolás vitathatósága. A prá
gai nyelvészeti kör szőröstől-bőröstől 
A modern nyelvészet és az irodalom nyel
ve fejezetbe kerül, itt tárgyaltatik Muka-
fovsky, leginkább az 1930-as esztendők
ben írt munkáiról van szó, irodalmi elem
zéseiről nem; e „fő"-fejezetben olvasha
tunk Auerbach Mimézis című könyvéről, 
mivel „az irodalmi stílus tanulmányozásá
nak egyik legnagyobb hatású műve" (73), 
hogy aztán a fejezet szerzője Auerbach 
„klasszikus vonatkoztatási rendszer"-éről 
szóljon. Rámutat, hogy egy realizmusfel
fogás kibontása, irodalmi alkotásokon való 
demonstrálása a Mimézis, amely felfogás 
viszont a leginkább a Lukács Györgyé
vel konfrontálható. A Strukturalizmus és 
posztstrukturalizmus fő fejezetben kizáró

lag francia „elméletész"-ekről esik szó. 
A 81. lapon a bibliográfiai tájékoztatásban 
közlik a fordítók (egyébként helyesen) 
Bojtár Endre szöveggyűjteményének cí
mét: Struktúra, jelentés, érték. A cseh és a 
lengyel strukturalizmus az irodalomtudo
mányban. Mármost mind a cseh, mind a 
lengyel „strukturalizmus" (?) kiszorul a 
strukturalizmus-fejezetből, ott a Saussure-
re reagáló, őt vitató-továbbgondoló francia 
elméleti gondolkodás „belső" fejleménye
ként olvashatunk erről az irányról, mintha 
például Todorovnak semmi köze nem lett 
volna a „szláv" elméletekhez. Ugyanilyen 
módon számomra nem egészen megnyug
tató Bahtyin munkásságának a marxista 
irodalomelméletek közé illesztése. A ma
gam részéről nem azért tartom legalábbis 
vitatható megoldásnak, mivel az egykori 
„keleti blokk" irodalomtörténeti gondol
kodása vulgarizálta a marxista ihletésű 
tudományos tételeket. Hanem elsősorban 
azért, mert Bahtyin felől viszonylag kevés 
út vezet ahhoz, amit akár e kötetben is 
marxizmusként fogadhatunk el. Nem az 
lehet a fő érv, hogy az orosz tudós mily 
mértékben különbözött Lukácstól vagy 
Goldmanntól, ennél fontosabb a fejezet 
szerzőjének a 225. lapon található, a 
Bahtyin-iskola és a marxista gyakorlat 
alapvető különbségeit taglaló fejtegetése: 
„összességében (...) szakítani akar azzal a 
szemlélettel, mely az irodalmat a valóság 
tiszta vagy közvetlen visszatükrözésének 
tekinti, újra akarja gondolni az ideológia 
jelentését és az irodalomban betöltött 
szerepét, s az irodalmat nem a tudás vagy 
a kifejezés formáinak tekinti, hanem tevé
kenységmódnak." Hogy a „Bahtyin-isko
la" a Szovjetunióban milyen nyomásnak 
volt kitéve, s hogy képviselői éppen ennek 
némi enyhítése kedvéért a megfőgalma-
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zásban olykor milyen engedményekre 
kényszerültek, a „béketábor" hajdani lako
sainak aligha kell bővebben magyarázni, 
egy angliai vagy amerikai szerző ezt talán 
kevésbé érti. Más kérdés, hogy Kristeva 
Semeiotikéja. sem problémamentesen 
„marxista". Ha egy szerzőnek volt egy 
(szélsö)baloldali korszaka, nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy marxista lett volna, még 
akkor sem, ha szerzők, müvek „tágabb" 
kontextusa is érdekli. Önmagában a „dia
lektika" említése nem bizonyosan „mar
xista felfogást" jelez (226), egy klasszikus 
szerző nyelvi szubverzivitásából aligha 
lehet közvetlenül „forradalmiság"-ára kö
vetkeztetni. A nyelvi téren mutatkozó, 
mintegy metaforikusán értett forradalmi
ság nemigen hasonlít a marxista termino
lógia szerint használt kifejezésre. 

Itt és még több más helyen tettem ki a 
magam kérdőjeleit, korántsem azért, hogy 
bárkit lebeszéljek a kötet olvasásáról. 
Végül is a szerzők sok ismeretet közölnek, 
előadásmódjuk (legalább a fordításban) 
rokonszenvesen nyitott, szinte olvasmá
nyos, az olvasóra, annak esetleg csekély 
ismereteire tekintettel vannak. Elsősorban 
azok forgathatják haszonnal ezt a könyvet, 
akik még csak ismerkednek a modernnek 
mondott irodalomelmélettel. Ilyen érdek
lődők bizonyára sokan vannak, így hát 
fenntartásaim ellenére is örülök annak, 
hogy a kötet kiadása színesíti az iroda
lomelmélettel foglalkozó müvek örvende
tesen bővülő körét. 

Fried István 
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