
AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Vita az irodalomtudomány néhány elméleti kérdéséről 
Az Intézet XX. századi magyar irodalmi osztálya 196L június 14-én megvitatta Béládi 

Miklós „Irodalomtörténetírás vagy műelemzés" című vitaindító előadását, mely Max Wehrli 
„Általános irodalomtudomány" (Budapest 1961) címmel nemrég magyarul is megjelent könyve 
kapcsán az irodalomtudomány néhány alapkérdését érinti. (Béládi Miklós vitacikkét a folyó
irat e számában teljes terjedelemben közöljük.) 

Béládi Miklós bevezetésként elmondotta, hogy a vita legfőbb célja, hogy a mai magyar 
irodalomtudomány elméleti kérdéseire irányítsa a figyelmet. Wehrli rendkívül érdekes, 
gazdag anyagot ismertető és nagyon vitatható tanulmánya önmagában is jelentős, és önmagá
ban is képezheti a megbeszélés tárgyát. A mi irodalomtudományunk előrehaladásával és 
gondjaival együtt élő olvasó azonban nem kerülheti el az összhasonlítást: hogyan vetődnek fel 
nálunk a tudomány elméleti alapjának és rendszerezésének kérdései. Ezt mindennél fontosabb-
nak érezte, bevezetője ezért csak érinti az „Általános irodalomtudomány" problémáit, ki
ragadva a történetiségre és műelemzésre vonatkozó részeket, ahol Wehrli legidőszerűbb, 
egyszersmind legvitathatóbb nézeteit adja elő. Beszámolója emiatt sikerült „szabálytalanra": 
Wehrli könyve ürügy volt a mi kérdéseink végiggondolására. 

Czine Mihály kifejtette hozzászólásában, hogy a rendszeres irodalomtudománynak 
mint tudománynak létjogát éppen Wehrli könyve teszi vitathatóvá. Nem tartja meggyőzőnek 
Wehrli módszerét, nem szükséges mindenáron erőltetni a tökéletes rendszert. A lélektani és ún. 
műelemzés nem vezethet igazi eredményre. Legcélravezetőbb ma is az irodalomfőrrénefí 
kutatás. 

Érdemben akkor lehetett volna Wehrli könyvével foglalkozni — fejtegette Bodnár 
György —, ha ez alkalommal egy vagy több nyugati irodalomtudományi módszert is behatóan 
elemeztünk volna. Wehrli nagy hatással volt rá: rendkívül gazdag anyagot gyűjtött össze, 
előadása is általában nyugodt és józan. Ám ez a bőség zavaró is. Különösen azért, mert bizony
talan világnézeti alapról ítéli meg a tudományos irányzatokat. így pl. külön emlegeti az 
idealizmust és egyéb olyan iskolákat, amelyeket mi ugyanúgy idealizmusnak minősítünk. 
Könyvéből a történetiség elleni lázadás olvasható ki. Nem téveszthet meg, hogy néhol enged
ményeket tesz a történeti szemléletnek. Ezután példaként vázolja a mai angol Practical 
Criticism irányzatot, amelyet Richards alapított meg, és T. S. Eliot The West Land-jéből, 
Ezra Pound műveiből nyert indítékokat. A „gyakorlati kritika" lényegét a történeti és eszmei 
szempontok — mint prekoncepciós szempontok — kizárása teszi; Wehrli „műelemző" módszere 
ezzel mutat rokonságot. Kifejezte egyetértését azzal, ahogyan Béládi a mai magyar irodalom
tudomány problémáit fejtegeti. Végezetül a felszabadulás utáni magyar marxista irodalom-
történetírás „prekoncepciós" szakaszával foglalkozott. 

Imre Katalin szerint a bevezetőnek részletesebben kellett volna Wehrlit tárgyalni, 
többek között bírálnia Wehrlinek a marxista tudományra tett célzásait. Bírálja a tanulmány 
néhány pongyola megfogalmazását; különösen kifogásolja, amit Béládi az irodalomtörténet 
„nemzeti" szerepéről ír. Nem érti, mi a „közvetítő tag", s nem fogadja el, hogy a mai líra
elméletben az én-ábrázolás és valóságábrázolás körül folyik a vita. 

Szabolcsi Miklós az alapproblémát az elmélethez való viszonyban látja; van olyan irány 
nálunk, hogy „hagyjuk az elméletet, nézzük magát a művet". Wehrli könyve oly sokféle elmé
letet ismertet, hogy ezzel idéz elő zavart. Ha ez találkozik a marxizmus vulgarizálása következ
tében létrejött hiányérzettel, továbbá azzal, hogy az elméleti gondolkodást lejáratták a 
Lukács-iskola epigonjainak üres elmélet-vitái, s mindehhez hozzátesszük az irodalomtörténé
szek filozófiai felkészültségének hiányosságát, érthetővé válik, miért érezhető ma az elmélettől 
a történetiségbe való visszavonulás. Kutatásainkban érvényesítjük a történelmi materialista 
módszert, de a dialektikus materializmust, az ideológiát elhanyagoljuk. Béládi tanulmánya e 
hiányosságból kicsit ideált csinál. 
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Nagy Péter szerint a magyar irodalomtörténet hagyományaiból is következik a filozó
fiától, az elméleti általánosítástól való eltávolodás. Nálunk az elméleti iskolák — beleértve a 
Lukács-iskolát is — kevés-irodalmi műre épülő filozófiai alapon hozták létre koncepcióikat. 
Wehrii már csaknem teljesen elszakad az irodalmi művek anyagától, s elutasítja a történeti
séget is; az elméletekből igyekszik konstrukciót kiépíteni. Objektivitása valójában álobjektivi-
tás, a német egzisztencializmussal rokon alapállásról. 

Diószegi András kifejti, hogy az olyan elvi konstrukció, mely nem az egyes műveken 
épül, üresjárat, még ha marxista köntösben jelentkezik is. Az utóbbi tíz évben nálunk jelenté
keny zavart okozott a vulgár-marxista szubjektivitás, mely több irodalomtörténeti jelenségre 
nem tudott magyarázatot adni. E szakaszon már túl vagyunk, ma az olyan rendszerezéseket 
kellene felülvizsgálni, melyek nem épülnek eléggé történeti elemzésre, hanem egyes kiragadott 
művekre. Példaként a Barta-vitát hozza fel, melyben a polgári individualizmus apológiája 
folyik. Barta több alkalommal azt fejtegette, hogy minden műalkotás élmény, és minden 
individualizmus egyúttal kollektív jellegű is. Ez csak interpretálás, megértés, beleérzés. Ezért 
van rossz érzése az elvont elméletieskedés láttán. Ezután Szigeti József Társadalmi Szemlében 
megjelent cikkével foglalkozott. Szerinte Szigeti helyesen bírálja Barta nézeteit, de Sőtér 
Istvánnal folytatott vitája a probléma ismeretelméleti félreértésén alapszik, mert hiszen a tudo
mányos és művészi megismerés együtt halad. Kifejti, hogy a marxista irodalomelmélet és 
irodalomtörténet csak együtthaladva érhet el eredményt. 

Vajda György Mihály egyetért azzal, hogy Wehrii könyvét mint a polgári irodalomtörté
net apológiáját elutasítjuk. De az irodalomtudományt nem lehet általánosítani az irodalom
történettel, annak egyik s legfontosabb ága az irodalomtörténet. Felveti, a marxista irodalom
tudomány nem alkalmazhat-e több módszert, pl. a stílusvizsgálatból következtetni lehet az 
író egyéniségére s világnézetére is. Bírálja, hogy a mi irodalomtudományunk erősen korlátozza 
magát az irodalomtörténetre. Wehrii ideológiai elutasítása mellett fel kell figyelni a sokféle 

-módszert ismertető jellegére, ami tanulságos. Megjegyzi még, hogy Wehrii könyve is mutatja, 
külföldön mily keveset ismernek a magyar irodalomtudományból, fontos tehát a magyar művek 
idegennyelvű publikálása. 

Szabolcsi Miklts osztályvezető összefoglalja a vitát, azt izgalmasnak, hasznosnak ítélte. 
Kifejti, hogy nálunk a polgári elméletek elutasítása mellett magát az elméleti gondolkodást is 
elvetik. Egyetért azzal, hogy elméleti gondolkodás csak konkrét történeti ismeretekre épülhet, 
de ha valaki már ismer egy részterületet, tanulságait elméleti síkon is ismertetnie kell. Például 
egy íróról szóló mű után elméleti jellegű munkát írjon a szerző. Megállapítja, hogy az osztályon 
sokkal többet kell a jövőben foglalkozni elméleti kérdésekkel, és több elméleti vitát kell 
rendezni. 

B. M. 

Vita a XX. századi irodalomtörténeti forráskiadásról 

Az Intézet XX. századi osztálya július 17-én Diószegi András „Új Magyar Múzeum 
felé" című tanulmánya alapján, megvitatta a huszadik századi irodalomtörténeti forráskiadás 
problémáit, A vitában részt vett Sőtér István igazgató, Karnis Pál, a Kiadói Főigazgatóság 
igazgatóhelyettese és Gábor Ernő, az Akadémiai Kiadó osztályvezetője is. Diószegi András 
vitaindító tanulmányát folyóiratunk e száma teljes terjedelmében közli. 

A hozzászólók elismeréssel szóltak a tanulmányról. Vargha Kálmán javasolta az utóbbi 
években elhunyt írók hagyatékának lefényképezését a későbbi kiadás céljából. Felvetette 
továbbá, hogy a Móriczról szóló kritikák kiadásánál az eddiginél nagyobb szelekcióra van 
szükség. Nagy Péter az okmányok, emlékezések, kéziratos emlékiratok kiadására hívta fel 
a figyelmet a nyomtatott forrásanyagok kiadása mellett. Komlós Aladár helyeselte, hogy az 
életrajzi pletykák helyett a súlypontot a nyomtatásban megjelent gondolati anyagra tegyék 
át. Úgy érzi, nem minden kiadvány igényel elvi utószót, csak a problematikus kötet. Javasolta, 
közöljön az ItK rendszeres bibliográfiát a vidéki és a szomszédos országok lapjaiban megjelenő 
irodalmi cikkekről. Sőtér István igazgató rámutatott, hogy az Intézet nemcsak tudományos, 
de fontos kultúrpolitikai feladatot is vállalt a XX. századi forráskiadással. Minden forrást ki 
kell adni, de számolni kell a kulturális élet akusztikájával is. Javasolta, hogy Diószegi András 
bővítse ki tanulmánya első részét az eddigi kiadások, elsősorban a Babits—Juhász-—Koszto
lányi levelezés és a Móricz-kötet elemző bírálatával. Hangsúlyozta, hogy tudományos szem
pontból fontos a problematikus forrásanyagok kiadása is, de meg kell előzni az esetleges 
akusztikai torzulások bekövetkezését marxista elemző tanulmány egyidejű megjelentetésével. 
Végül kifejtette, hogy előbb a nehezen hozzáférhető anyagot kell kiadni, a levelezések, naplók 

635 


