
jellegén elfogva, nem elsődleges feladata az oktatás különleges és sok tényező (pl. tanterv, 
vizsgaanyag) által determinált szempontjainak számontartása, egészen bizonyos, hogy be 
fogja tudni tölteni a segédkönyv szerepét az egyetemi oktatásban is. A közös — azaz a szin
tézis — és oktatási — célt szolgálják a Kézikönyv egyes fejezeteinek végén adott, a lelőhelyre, 
megjelenésre, kiadásra vonatkozó megjegyzések, valamint a minden lényeges adatot felölelő 
bibliográfia. Az egyes kötetek végén táblázatok, név- és tárgymutatók lesznek. A jelenlegi 
tervek szerint a mű illusztrált kiadásban jelenik meg. 

3. A Kézikönyv az Intézet belső kollektív tervmunkájaként készül. Éppen ezért szer
kesztői kizárólagosan, munkatársai túlnyomórészt az Intézet tudományos dolgozói közül 
kerülnek ki. Főszerkesztő: Sőtér István. Az egyes kötetek szerkesztői: I. k. Klaniczay Tibcr, 
II. k. Pándi Pál, III. k. Sőtér István, IV. k. Szabolcsi Miklós. — A szerkesztők egymással szo
rosan együttműködve, de saját kötetük tekintetében Önállóan s egyben személyes felelősséggel 
végzik munkájukat. Az egyes kötetek részletes tematikája elkészült, (legtöbbjéé ismételten) 
megvitatásra került. Ennek során a szerkesztők elaborátumai — egymást szinte akaratlanul 
kiegészítve — igen sok fontos elvi, módszertani, strukturális kérdést vetettek fel és oldottak 
meg. Megtörtént a munkatársak kijelölése s ennek alapján a tematikáknak személyekig és ív-
töredékekig menő, igen részletes felbontása is. Jelenleg az egyes részfeladatok kidolgozása 
folyik, az egyes kötetek munkaközössége már több próbafejezetet megvitatott. 

4. A Kézikönyv az Intézetre érvényes állami tervfegyelem jegyében készül. Ebből 
következik a határidők pontos betartásának szigorú megkövetelése. A kéziratoknak a szer
kesztők kezéhez való eljuttatása legkésőbb 1963 január végéig kell,"hogy megtörténjék. A szer
kesztési munka után a lektoroktól is azt várjuk: lehetővé teszik, hogy a kézirat 1963 végére 
nyomdába kerülhessen. A nyomtatás éve: 1964, ennek az évnek a végére a négy kötet egy
szerre jelenik meg. 

M. A. 

Az Irodalomelméleti Osztály első félévi munkája 

Az Intézet Irodalomelméleti Osztálya 1961 novemberében alakult megázzál a feladattal, 
hogy általános elvi-esztétikai munkájával az irodalomtudomány valamennyi területén meg
könnyítse az előrehaladást és a maga eszközeivel segítséget nyújtson a mai magyar irodalom 
és művészet feilődését érintő legfontosabb eszmei-esztétikai kérdések tisztázásához is. 

Az Osztály első félévi munkáját — e feladat jegyében — mindenekelőtt a tájékozódás 
jellemezte. Nyirő Lajos osztályvezető és Miklós Pál, Pirnát Antal, Z. Sipos István, Szabó 
György, Szili József, valamint a meghívott előadók: Falus Róbert, Martinkó András, Mario 
De Micheli olasz műtörténész és kritikus, Sziklay László és Vajda György Mihály ismertették 
a Szovjetunió és a népi demokratikus országok irodalomelméleti munkásságának eredményeit, 
valamint a különfé'e nyugati irodalomtudományi iskolák újabb nézeteit. 

Az első mű, amit az Osztály megvitatott, A marxista—leninista esztétika alapjai 
(Kossuth, 1961.) című szovjet kézikönyv volt (Falus Róbert referátuma alapján). A félév 
folyamán sor került még Ernst Fischer: A nélkülözhetetlen művészet (Gondolat, 1962.) című 
tanulmányának (Pirnát Antal), G. L. Abramovics és más szovjet szerzők irodalomelméleti 
kézikönyveinek (Z. Sipos István,) valamint a Szovjetunióban folyó irodalomelméleti és eszté
tikai viták egyes eredményeinek megbeszélésre. Ezek az értekezletek természetesen kiterjedtek 
olyan problémákra is, melyek még további tisztázást igényelnek, de már a kezdeti periódusban 
sikerült — éppen e marxista eszmeiségű művek segítségével — a legfontosabb alapvető kérdé
sekben közös véleményt és állásfoglalást kialakítani (így például a tartalom és forma dialek
tikus egységének és ellentmondásának, az irodalom társadalmi funkciójának és visszatükröző 
szerepének, az irodalmi folyamat és a társadalom viszonyának, az irodalmi tudatforma relatív 
önállóságának és társadalmi meghatározottságának kérdésében). Az első hónapok erős ütemű 
munkája nyomán ilymódon egy konstruktív, a marxista irodalomelmélet eddigi eredményeire 
alapozott irodalomszemlélet körvonalai kezdenek kialakulni. Ehhez egyébként a polgári iro
dalomelmélet nézeteivel való megismerkedés is erősen hozzásegített. Az Osztály nagy figyelmet 
szentelt a nyugati irodalomelméleti nézetek bírálatának, ügyelve arra, hogy egyes részletered
ményeiket, kérdésfelvetéseiket mindig alkotó marxista módon vizsgálja. Hiszen a fenomeno
lógiai poétika (Vajda György Mihály), a cseh strukturalizmus (Sziklay László), az amerikai 
New Criticism és az angol Practica! Criticism iskolái (Szili József) figyelemreméltó eredmé
nyeket értek el ugyan a művek formai elemzése terén, de azzal, hogy a műalkotásokat önma
gukban, minden kapcsolatuktól elszakítva vizsgálják, az öncélú irodalomszemlélet jegyében 
megtagadják az irodalom társadalmi funkcióját, vagyis a lényegét, s így műelemzéseik is 
rendkívül szubjektívek. Az első félév munkájának eredményeként már látszik, hogy milyen 
új (vagy nagyonis régi) polgári nézetekkel szemben, milyen — sok esetben tetszetős, de valójá-
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ban félrevezető — felfogásokkal vitázva kell a korszerű marxista irodalomelméletet megvédeni 
és továbbfejleszteni. 

A tájokozódáson túlmenően az Osztály — ebben az irányban előre-haladva — felmérte 
irodalomelméletünk helyzetét és feladatait, különös tekintettel a magyar irodalomelméleti kutatá
sok jelenlegi állására (Nyirő Lajos), majd megvitatott több olyan tanulmányt, mely a XX. 
századi szocialista irodalom történetéből • levonható elvi tanulságokkal segítheti munkáját. 
Ilyen szempontból elemezte (Szabó György) a Tanulmányok a magyar szocialista irodalom 
történetéből című gyűjteményes kötetet (Akadémiai, 1962.) és Paolo Chiarini könyvét (L'avan-
guardia e la poesia del realismo, Bari, 1961.), mely — alapos dokumentációjával — első
sorban Bertold Brecht és Lukács György realizmus-koncepciójának jelentős eltéréseihez szol
gáltatott adalékokat (Szabó György). Más dolgozatok részletesen tárgyalták a tükrözés kér
déseit (Pirnát Antal), a művészetek és az irodalom viszonyát (Miklós Pál), valamint a vers 
és próza kérdéseit a nyelvesztétika szempontjából (Martinkó András). Ezenkívül előadás 
hangzott el az irodalomelmélet és kritika olaszországi helyzetéről (Mario De Micheli), vala
mint Lukács György új könyvéről (Zur Gegenwartsbedeutung des kritischen Realismus 
(Pirnát Antal).' 

Mindezek a munkálatok — a készülő irodalomelméleti vitákkal együtt — az elkészí
tendő, távlati tervben szereplő irodalomelméleti kézikönyv egyes fejezeteinek tisztázását is 
célozzák. (E Kézikönyv nemzetközi színvonalú elkészítéséhez egyébként az Osztály már most 
megkezdte kapcsolatainak kiépítését a megfelelő szovjet és népi demokratikus intézményekkel.) 
Már az eddigi vizsgálódás alapján is nyilvánvalóvá vált, hogy igen sok a tennivaló részint az 
irodalomelmélet részletes (és elnagyolásoktól mentes) kidolgozása, részint pedig a szocialista 
realizmus esztétikájának korszerű és széles körben alkalmazható Összefoglalása terén. Egy
idejűleg kiviláglott az is, hogy a Kézikönyv elkészítését célzó tevékenységnek mindvégig 
szorosan egybe kell kapcsolódnia a konkrét gyakorlati munkával: az Osztálynak — többek 
között az összefoglaló mű elkészítésének sikere érdekében is — tevékenyen részt kell vennie 
a jelenleg is folyó és egyre általánosabban kibontakozó esztétikai vitában; elsősorban úgy, hogy 
a terminológiai és fogalmi tisztázással mind a megkövesedett és igazi jelentésüktől megfosztott 
sémák, mind pedig a művészet és irodalom pártosságát tagadó nézetek ellen állandóan, követ
kezetesen és építőén fellép. Ily módón az irodalomtörténeti kutatások tanulságai alapján, 
azokat elméleti munkájában állandóan felhasználva, a marxista irodalomszemlélet tudomá
nyosságának fényében szolgáltat bizonyítékot ahhoz, hogy a szocialista realizmus —• korunk 
nagyszerű és átfogó áramlata — immár világirodalmi jelentőségű és minden kétséget kizáróan 
a jövő útját jelenti. 

Az Irodalomelméleti Osztály e nagy jelentőségű feladat teljesítésének még csak a kez
detén áll. Az általa 1962 június végén megrendezendő intézeti vita részben már megmutatja 
majd az előkészület eddigi eredményeit, részben kezdetét is jelenti az összefoglalás tulajdon
képpeni munkálatainak. Minden esetre az a tény, hogy a magyar irodalomelmélet történetében 
először indul meg ilyen rendszeres, intézményes munka, már megengedi néhány biztató követ
keztetés levonását: megtörténtek az első határozott lépések azért, hogy a kutatás a szintézis 
felé haladjon. „ Sz. Gy. 

Intézeti hírek 

(1962. március 1 —június 1.) 

Március 5-én a XIX. századi Osztály
megvitatta az Irodalomtörténeti Kézikönyv 
III. kötetével kapcsolatos problémákat. Az 
osztály tagjain kívül részt vettek a meg
beszélésen: Gergely Gergely, Mezei József és 
Nagy Miklós tanszéki munkatársak, valamint 
Kovács Kálmán és Szabolcsi Miklós. A meg
beszélés érintette a kézikönyv általános mód
szertani kérdéseit, a belső periodizációs 
problémákat és a kézikönyv stílusát. 

* 

Sziklay László március 20-tól április l-ig 
tanulmányúton járt Csehszlovákiában. Levél
tári kutatásokat végzett Prágában, Pozsony
ban, Mártonban és Besztercebányán. Előadást 

tartott Bozena Nemcová magyarországi út
járól a prágai Magyar Kultúrában. Meg
beszélést folytatott a prágai Szláv Intézet 
vezetőségével a készülő cseh—magyar tanul
mánykötet tárgyában. Ugyancsak megbeszé
léseket folytatott a Szlovák Irodalomtörté
neti Intézettel is. 

* 

Imre Katalin április 9-től április 30-ig 
tanulmányúton volt Csehszlovákiában. Járt 
Pozsonyban és Prágában. A két világháború 
közötti magyar irodalom, különösen a Szép 
Szó c. folyóirattal kapcsolatos dokumentumok 
után kutatott. 

* 
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