
SZILI JÓZSEF 

„IRODALOMKÖZPONTŰSÁG" AZ IRODALOMTUDOMÁNYBAN 

— Austin Warren és René Wellek Irodalomelméletéről1 — 

A felvilágosodás idején már megvolt az az igény, hogy történelmi folyamatot lássanak 
a művészetek és az irodalom fejlődésében, de a mai értelemben vett irodalomtörténetírás csak 
ezt követően alakult ki, és kezdettől fogva szoros kapcsolat volt közte és a romantikus mozga
lom között. Mind a múltba forduló reakciós romantika feladatvállalásaihoz, mind a kor idő
szerű társadalmi és nemzeti feladataihoz kapcsolódó romantikus eszmények kidolgozásához 
meghatározott történeti koncepciókra volt szükség. A romantikus irodalom a klasszicizmus 
tekintélyi elveken nyugvó, mereven normatív és statikus esztétikai értékrendszerét is csak úgy 
tudta kérdésessé tenni, hogy szembeállította vele a maga történeti szemléletét. Az irodalom új 
vonásait a romantika azzal az érvvel igazolhatta, hogy minden kor új esztétikai mérték alkal
mazását követeli meg. Ezen az alapon átrendezhette a korábbi irodalmi fejlődés értékrendjét, 
és ezzel mintegy megszerezhette magának a klasszikus tekintélyek támogatását. A korszakon
ként bekövetkező változások hangsúlyozása folytán újra meg újra felmerült az a kérdés, 
milyen összefüggés van egy-egy történelmi korszak általános kulturális arculata és a művészi, 
irodalmi fejlődés sajátos vonásai között. Ilyen összefüggések elvont, idealista vetülete volt 
a hegeli Szellem is, melynek alakváltozásaival összhangba lehetett hozni az emberi fejlődésnek 
és a társadalmi tudatformák fejlődésének nagy stádiumait, sőt meg lehetett ragadni, ha csak 
idealista módon is, a történelmi fejlődés törvényeinek dialektikus természetét. Hegel filozó
fiájának, úgy is mint a marxizmus előtti történelemszemlélet legátfogóbb ideológiai meg
jelenésének, örököse és továbbfejlesztője a dialektikus és történelmi materializmus. 

A polgári szemlélet alapján azonban nem lehetett létrehozni egy ilyen szintézist. A pol
gári irodalomtörténetírás XIX. és XX. századi történetét a differenciálódás jellemezte, s bár 
e differenciálódás bizonyos fejlődést is jelentett, mindmáig kudarcot vallottak a metafizikus 
szélsőségek útjait bejáró polgári irodalomtudománynak azok a törekvései, amelyek a külön
böző történeti és esztétikai szempontok, illetve ellentétoldalak összebékítésére, vagy éppen 
szintézisére irányultak. Az irodalom történetiségének felfogását is ilyen merev kettősség jel
lemezte. A történeti fejlődés átfogó törvényszerűségeinek kifejtésére nagyigényű kísérleteket 
tettek a német katedrafilozófiák spekulatív általánosságain nevelkedő Kulturgeschichte kép
viselői, akik a természetesség romantikus tiszteletében és a romantika individualizmusában 
gyökerező organikus fejlődés elvét vallották. Ez a felfogás igen alkalmas volt a kulturális 
teljesítmények nacionalista ízű értékelésére is. Ezzel szemben a konkrét történetiséget csak 
tényszerű, empirikus kutatásokkal próbálta megragadni a francia és angol pozitivista irodalom
történetírás, amelynek „józan racionalizmusa" az agnoszticizmus „szégyellős materializmusát" 
jelentette. 

1 AUSTIN WAHREN—RENÉ WELLEK: Theory of Literature. New York 1948, 1949; 
London 1949, 1953, 1954, 
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A pozitivizmust megalapító Auguste Comte a természettudományok XIX. századi 
sikerei alapján a polgári tudományosságot tartotta az emberiség kulturális fejlődését lezáró 
,pozitív' szakasznak. A pozitivista irodalomtörténészek a természettudományos módszerek 
utánzásával, az okság elvét alkalmazva próbálták az irodalomtudományt az egzakt tudományok 
rangjára emelni. A tények makacs gyűjtésével, szakszerű rendezésével tovább fejlesztették 
az irodalomtudomány segédtudományait, a mechanika tudományától kölcsönzött „dinamikus" 
elvük pedig az összehasonlító irodalomtörténet művelésére ösztönözte a kutatókat. Ezzel 
szemben a pozitivisták meglehetősen elhanyagolták az irodalom belső törvényszerűségeinek és 
esztétikai oldalainak a vizsgálatát. Ezekkel a kérdésekkel nem boldogultak azok a törekvések 
sem, amelyek — a XIX. század második felétől kezdve egyre önállóbb természet- és társada
lomtudományok által inspirálva •— az irodalmat biológiai, antropológiai, szociológiai, lélek
tani, majd mélylélektani tényezők eredményének fogták fel, azaz magukat a problémákat csak 
átutalták egy-egy más tudományág körébe. 

A részleteredmények általánosításától tartózkodó, vagy azokat sekélyes spekulációkkal 
megtoldó mikrofilológiai nyomolvasások, hatás-forráskutatások, statisztikai és egyéb „egzakt" 
módszerek mögé vonuló angolszász, valamint a szélsőségektől tartózkodó, erősen szociológiai és 
determinista szellemű francia pozitivizmus merő kontrasztjaként hatott a spekulatív általános
ságok terhétől roskadozó német irodalomtudomány, melynek pedáns filológiai munkássága is 
többnyire nagy, spekulatív tételeknek volt alárendelve. Ezek a grandiózus koncepciók az 
irodalom és a művészetek történetét önmagukba zárt ciklikus szakaszokra bontották fel, s 
ezeket a szakaszokat a stílus- és magatartástípusok (mesterséges — természetes, klasszikus — 
romantikus, racionális — irracionális, apollói — dionüszoszi stb.) ellentétoldalainak uralmával, 
illetve harcával „magyarázták". Jelentős érdemük volt a művészetek közötti összefüggések, 
művészeti korszakok stb. megállapítása, jellemzése, valamint a művészi magatartás egyes ol
dalainak hangsúlyozása. Lényegében azonban történelmi és esztétikai relativizmust tartalmaz
tak, s ezért önkényes értékeléseket tettek lehetővé. Ezek a koncepciók, amelyek a XX. század
ban Spengler fatalista kultúrpesszimizmusában érték el utolsó nagy kibontakozásukat, a 
pozitivizmus ellen is irányultak, de a pozitivizmus elleni tételes támadásra náluk is alkal
masabbnak bizonyulta huszadik század elején feltűnő Geistesgeschichte történelem- és irodalom
szemlélete. Ez az iskola a vele párhuzamosan fejlődő német formai kutatással (Stilforschung, 
Ül. Formenschule) együtt már a ma befolyásos nyugati irodalomtudományi iskolák közvetlen 
előzménye, s azoktól alig választható el. Mind filozófiai alapjai (a szubjektív idealista moniz-
mus), mind pedig az irodalom és az irodalmi mű autonom voltát hangsúlyozó irodalomszem
lélete és „intuitív" kritikai módszerei már többé-kevésbé kidolgozva előlegezik azt az „iroda
lomközpontúságot" és „műközpontúságot", amely a neopozitivista filozófiai iskolákhoz csapódó 
modern irodalomtudományi iskolák egyik fő vonása. 

Ezek az újabb irodalomtudományi iskolák különböző nemzeti központokban, nagy 
jából egymástól függetlenül jöttek létre. Közülük elsőként említhető a tízes évek közepétő 
a húszas évek végéig működő orosz formalista iskola, melynek legismertebb képviselői Roman 
Jakobson, Viktor Sklovszkij és Borisz Tomasevszkij.2 Amikor Jakobson 1920-ban Prágába 
emigrált, kapcsolatba került Vilém Mathesius anglista nyelvésszel. 1926-ban létrehozták a 
prágai nyeívészkort, amely Jakobson, Mathesius, Jan Mukafovsky, René Wellek, Jan Rypka 
és mások részvételével a funkcionalista nyelvészet és a nyelvi, szemasziológiai alapú struk
turalista irodalomszemlélet fejlesztésével foglalkozott. Mind az orosz, mind a cseh iskolára 
jelentős hatást gyakorolt a német Edmund Husserl filozófiája, a fenomenológia, illetve a vele 

2 Az orosz formalizmus történetét a New Criticism és a modern irodalomtudományi 
iskolák szempontjából dolgozta fel VICTOR EKLICH: Russian formalism: History — Doctrine. 
The Hague 1955. 

455 



rokon neopozitivista filozófiai irányzatok közül több is, így különösen a szemantika és a logisz
tika. Az orosz formalizmus, és különösképpen a cseh strukturalizmus azonban még nem követte 
mereven e filozófiák tantételeit. Például Mukarovsky munkásságában jelentősek azok az 
elemek, amelyek arra utalnak, hogy túl akart lépni a strukturalizmusnak azokon a korlátain, 
amelyek a fenomenológiai és szemantikai szemléletből eredtek. Mukarovsky több ízben hang
súlyozta, hogy a műalkotás struktúrája túlmutat önmagán,'s mintegy az esztétikán kívüli 
értékek összességének tekinthető.3 Kétségtelen azonban, hogy a strukturalizmust általában 
Dilthey létfilozófiai irányzatának követői, a fenomenologisták, valamint Cassirer szimbolista 
elméletének tanítványai művelték és művelik, akik az irodalmi művet kiragadják minden 
valóságos összefüggéséből, s pusztán belső összefüggései alapján boncolgatják. így a lengyel 
strukturalizmus (illetve Manfred Kridl szavával: 'ergocentrikus és integrális' irodalomszemlélet)* 
befolyásos képviselője, Roman Ingarden közvetlenül próbálta alkalmazni az irodalmi mű struk
túrájának és létezésmódjának vizsgálatában mestere, Edmund Husserl tanításait.5 Husserl feno
menológiája „filozófiai lényegtudomány", melynek tárgya a tudat jelenségei a „tárgyakhoz" 
(Gegenstand) való viszonyukban. Ez a tudat azonban nem társadalmi tudat, nem is az egyéni 
tudat pszichológiája, hanem egy „tiszta", transzcendentális tudat. A „tárgyak" sem valóságos 
tárgyak, hanem „eszmei tárgyak", a tiszta tudat „közvetlen adatai". Ezeknek az „eszmei 
tárgyaknak" a „lényegszemlélete" csak intellektuális intuíció révén lehetséges. Az ilyen tiszta 
szemlélet létrehozatala végett el kell határolni az eszmei tárgyát minden nem-eszmei, tehát 
valóságos kapcsolatától. Ez a „transzcendentális redukció" nem jelenti azt, hogy a fenomeno-
logista tagadja a valóságot és a tárgy valóságos kapcsolatait; pusztán arról van szó, hogy eze- ; 
ket a kapcsolatokat nem tartja lényeginek, meghatározónak. A „lényegekhez", az „esszenciák
hoz" tehát a valóság mind teljesebb kikapcsolásán át vezet az intellektuális intuíció útja. Ezek 
a „lényegek" örök és változatlan minőségek.6 

Husserl és a neopozitivista filozófusok mereven elválasztják a létet a tudattól, valamint 
az ismeretelméletet a létezés tanától. így Ingarden is tagadja az irodalom megismerő funkció
jának jelentőségét. Lehetséges, mondja, hogy a mű, vagy egyes elemei utánozzák a valóságot, 
de ennek nincs szerepe a mű jelentésének megismerése szempontjából. Amikor a mű létezés
módjával foglalkozik, más vonatkozásokban is elválasztja a művet a valóságtól. A mű létezésé
től a szerzőt is elválasztja azzal az indoklással, hogy a mű létrejötte után már csak időben 
létezik, s lényegtelen, hogyan-, ki által jött létre. Ingarden szerint az olvasónak sem lehet lénye
ges köze a mű létezéséhez. A mű struktúrájáról szólva Ingarden megállapítja, hogy a műben 
felhasznált, önmagukban esztétikailag közömbös elemek, az anyagok, a struktúra által nyerik 
el esztétikai hatályukat. Az anyagok olyan elemeket tartalmaznak, amelyek a tartalmat és 
formát megkülönböztető felfogás szerint a tartalom, illetve a forma komponensei- A struktúra 
éppen arra jó, hogy általa az irodalmi mű elemzésekor mindvégig meg lehet őrizni a mű egysé
gét, illetve az egymástól elszakíthatatlan tartalom és forma egységében adott esztétikai, művé
szi kvalitását. A struktúra tehát magába foglalja mind a formát, mind a tartalmat annyiban, 
amennyiben ezek esztétikai célokra meg vannak szervezve. A struktúra jelek és jelentések 
rétegeiből áll. Az első réteg a hang-réteg. A második, az előző alapján, a jelentés-réteg (a jelentés 
egységei a szavak, szintagmák, mondatszerkezetek). A szintaktikai réteg jelentéseként emel
kedik ki a harmadik réteg: a megjelenített tárgyak, az író „világa", a karakterek és a környe
zet rajza. Külön réteget alkothat az a látásmód, amely ennek a „világnak" a megjelenítésére 
jellemző. Ez igen különböző lehet. Például azt, hogy valaki kopogtat az ajtón, egyaránt lehet 
auditív, vagy vizuális benyomásokra utalva jeleníteni meg. Ugyanígy a jellemeket külső vagy 

3 Vö.: OLEG STJS: A művészet szemantikája a cseh strukturalizmusban és értékelésé
nek problémái. Slovensky Filozoficky Casopis. 1960. 4. sz. 

4 MANFRED KBIDL: Wstep do badan nad dzielem literackiem. Wilno 1936. 
5 ROMAN INGARDEN: Das Literarische Kunstwerk. Halle 1931. 
6 EDMUND HUSSERL: Logische Untersuchungen I—IL Halle 1913—1921. 
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belső ismérvekkel is meg lehet határozni. A legfelső réteget a metafizikai kvalitások (a fenséges, 
a tragikus, a rettenetes, a szent stb.) alkotják, de ez a réteg hiányozhat is az egyes művek struk
túrájából. Az egyes rétegek között és az egyes rétegeken belül szoros, a struktúra egésze által 
meghatározott viszonyok uralkodnak, s e viszonyokból a struktúra egésze emelkedik ki mint 
művészi érték és. esztétikai kvalitás. A mű, illetve a struktúra, autonóm egység és teljesség, 
önmagába zárt világ abban az értelemben is, hogy nincs értelme az olyan törekvéseknek, 
amelyek egyes rétegeit, például egy regény jellemeit, helyzeteit, környezetrajzait viszonyba 
akarják állítani a külső valósággal. Ebből következik az is, hogy semmilyen értelmű imitáció
nak, tükrözésnek ( még ha van is ilyen) nincs jelentősége a mű esztétikai értéke szempontjából.7 

A struktúra-elmélet metafizikus kiindulópontja az, hogy a művet, amelyet önmagában 
szemlél, önmaga okának és eredményének tart, elszakítja éltető talajától, irodalmi, társadalmi 
környezetétől. Az így vére-vesztett struktúra látszólag még megőriz minden olyan kvalitást, 
amely a valóságos társadalmi és irodalmi kapcsolataikban létező műalkotások tulajdona. 
„Csupán" abban különbözik az élő, valóságos irodalmi műtől, hogy nem valóságos, nem élő 
mű, hanem holt más, élettelen múzeumi preparátum. Ebből a modellből az eleven élettel együtt 
szállt ki a lélek: a mű esztétikai kvalitása. 

Az ingardeni struktúra-elmélet azonban tipikus példája annak, hogy milyen műelemző 
eljárásokat alkalmaznak azok a modern polgári iskolák, amelyek az irodalomtudomány kizáró
lagos feladatának tartják az összefüggéseiből kiragadott műalkotások interpretációját. Ezt az 
interpretációs irányt kapcsolatba szokták hozni a francia pozitivizmus mellett kifejlődött 
explication de textes iskolájával. Míg azonban a franciák az irodalmi szövegek elemzésének 
pedagógiai szempontból hasznosítható módszereit dolgozták ki és nem törekedtek arra, hogy 
módszerüket az irodalomtudomány minden aspektusát meghatározó irodalomelméleti felfogás 
alapjává tegyék, az újabb német, svájci, s a korábbi orosz, cseh és lengyel formalista iskolák, 
valamint a velük rokon angol és amerikai irányzatok az egész irodalomszemléletet a maguk 
kánonjainak akarták, illetve akarják alárendelni. Ezekben a szándékokban határozott filozófiai 
törekvések is megnyilvánulnak. Például az angol Practical Criticism jellegzetes szemantikai 
irányzat és megalapítója, I. A. Richards C. K. Ogdennel együtt a szemantika apostola volt. 
A szemantika abból indul ki, hogy a gondolatok csak a nyelven keresztül „realizálódnak". Csak 
a nyelvet tartják valóságosnak, s miközben a tudatot a nyelvvel azonosítják, magát a nyelvet 
is „tudattá" emelik. Richards szerint csak a nyelv az oka, hogy saját érzéseinket a valóságban 
létező tárgy tulajdonságainak tartjuk. Ezen az alapon előbb arra törekedett, hogy a tárgy 
tulajdonságainak tartott pszichológiai benyomások „egyensúlyhelyzetében" jelölje meg az 
esztétikai élvezet kritériumát.8 Ez a pszichologizmus azonban letérést jelentett a szemantika 
következetes útjáról, amely azt követelte meg, hogy a tudati tárgy maga tartalmazza, bár
milyen absztrakt módon, azokat az esztétikai kvalitásokat, amelyek az individuumban fel
keltik az esztétikai élvezetet. Richards ezért feltételezett egy ideális műélvezőt, s benyomásait 
visszavetítette a pusztán nyelvi realitásában létező, de egészében tudatinak tekintett mű
tárgyra. Ez az eljárás megmutatja, milyen közeli kapcsolat van az impresszionista kritika és en
nek ,,tudományos" változata, a Richards-féle szemantikai kritika között. Az eltérést mindössze 
az okozza, hogy az utóbbi az impressziók visszavetítésével az impressziók forrásának az irodalmi 
mű szemantikai kapcsolatait, lényegében annak nyelvi jelekből, jelenségekből álló struktúráját 
tartja. Az ilyen nyelvi kapcsolatokban „adott" esztétikai értékek megragadásának módszerét 
dolgozta ki Richards, s ez a szövegelemző módszer a figyelmes olvasás" (close reading), illetve 
Practical Criticism (gyakorlati kritika) néven ismeretes.9 

7 WAHREN—WELTJEK, i. m. 152. 
8 IVOR ARMSTRONG RICHARDS: Foundations of Aesthetics (C. K- Ogden-nal és J. Wood-

dal együtt). London 1921. —The Meaning of Meaning (C. K- Ogden-nal). Lpndon 1923. 
9 1 . A. RICHARDS: Principles of Literary Criticism, London 1924. —Science and Poetry, 

London 1925. — Practical Criticism, London 1929. — Interpretation in Teaching, London 
1938. — Speculative Instruments, London 1955. 
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A Practical Criticismnél szélesebb és nagyobb igényű irodalomtudományi irányzat az 
amerikai New Criticism. Ez is, mint Richards iskolája, az irracionális esztétikákkal, valamint 
a modern amerikai és angol költészettel szoros kapcsolatban jött létre és fejlődött. Legjelentő
sebb képviselői abból a költőcsoportból kerültek ki, amely a nashville-i Vanderbilt egyetem 
tanári karából verbuválódott a tízes évek közepén. Előbb Fugltive című lapjukról Fugitive-
csoportnak nevezték őket, majd amikor a csoport déli, „agráriánus" (valójában: ültetvényes) 
életforma védelmében 1930 táján tűz alá vette a szintén konzervatív, de szerintük az induszt-
rializmust képviselő új-humanistákat, egy ideig rájuk ragadt az agráriánus elnevezés is.10 

A harmincas évek folyamán a csoport megnövekedett, és New Criticism (új kritika) néven 
befolyásos irodalomesztétikai és kritikai irányzattá vált. Képviselői közül kiemelkedik Alan 
Taté és John Crowe Ransom. Az előbbi Reactionary Essays (1936) és Reason in Madness (1941), 
az utóbbi pedig The World's Body (1938) és The New Criticism (1941) című műveiben adott 
elméleti programot a már korábban is New Criticism néven emlegetett irányzatnak. 

A New Criticism-ről még polgári bírálói is megállapítják, hogy mélyen reakciós politikai 
tartalmú, antidemokratikus és antihumanista törekvéseket egyesít.11 Nincs egységes filozófiai 
alapja. Filozófiája a modern neopozitivista filozófiák, többek között a szemantika és a prag
matizmus konglomerátuma. Megegyezik a többi modern irodalomtudományi iskolával abban, 
hogy az önmagában szemlélt művek elemzését tartja az irodalomtudomány kizárólagos fel
adatának, ellenzi az irodalom történeti szemléletét, és kísérleteket tesz arra, hogy ezt a műköz-
pontú irodalomszemléletet esztétikailag is' megalapozza. Átfogóbb teóriáinak kidolgozásában 
sokat köszönhet Croce, Maritain és a spanyol származású amerikai esztéta, George Santayana 
irracionalista esztétikáinak, T. S. Eliot és I. A. Richards, sőt a fasizmusba züllött amerikai 
költő, Ezra Pound kritikai megnyilatkozásainak. E kapcsolatok révén az irányzat eredete mint 
közös és közvetlen forráshoz vezethető vissza a század első évtizedeiben az angol imagista 
költőkre nagy hatást gyakoroló T. E. Hulme művészetfilozófiai elgondolásaira. Hulme a roman
tikával szembeállította egy új klasszicizmus igényét, míg a demokráciával szemben a diktatúra, 
a humanizmussal szemben pedig az antihumanizmus szükségességét hangoztatta.12 Lényegében 
ezek az alaptételek bontakoztak ki Eliot és Pound, majd nyomukban a New Criticism társa
dalmi és irodalmi attitűdjeiben.13 

10 John Crowe Ransom, Donald Davidson, Allen Täte, Robert Penn Warren, Andrew 
Lytle, Stark Young, John Gould Fletcher, Frank Lawrence Owsley, Lyle Lanier, John Donald 
Wade, Henry Blue Klinex és H. C. Nixon: For a Southern Way of Life. Nashville 1930. 
A ,humanisták' (Paul Elmer More, Irving Babbitt, Norman Foerster, P. H. Frye, Robert 
Shafer, Gorham Munson) Humanism and America (1930) című program-kötetére válaszol
tak a ,modernisták' (Edmund Wilson, Burton Rascoe, Malcolm Cowley, Kenneth Burke, 
Allen Täte és R. P. Blackmur) The Critique of Humanism (1930) című esszé-gyűjteménnyel. 
H. L. Méneken és T. S. Eliot szintén felléptek a ,humanisták? ellen. Az ,agráriánusok' a har
mincas években megindították a New Criticism irányát reprezentáló egyetemi folyóiratokat 
(Southern Review, Kenyon Review, Sewanee Review). 

11 Különösen heves támadásnak volt kitéve a New Criticism a negyvenes évek végén, 
amikor legnevesebb képviselői a hazaárulásért elítélt Ezra Poundnak juttatták a Bollingen-
díjat. Az irányzat reakciós lényegét leleplező cikkek közül kiemelkedik ROBERT GORHAM 
DAVIS tanulmánya: The New Criticism and the Democratic Tradition (The American Scholar 
Reader, New York 1960. 165—175). 

12 T. E. Hulme kritikai és elméleti nyilatkozatai A. R. Orage londoni hetilapjában, a 
New Age-ben láttak napvilágot. Cikksorozatban ismertette Bergson tanait 1911 októberében 
és novemberében. Összegyűjtött műveit 1924-ben adta ki HERBERT READ Speculations cím
mel. Hulme művészetfilozófiai elgondolásaiban WILHELM WORRINGER Abstraktion und Ein
führung (Berlin 1907) című művében kifejtett, ,vitális' és ,geometrikus' művészetet szembe
állító koncepciójára is támaszkodhatott. 

13 Az újabb polgári irodalomtudományi iskolákkal kapcsolatos problémákat világítja 
meg VAJDA GYÖRGY MIHÁLY Irodalomtörténet vagy költészettudomány? c. tanulmánya 
(Világirodalmi Figyelő, VII. évf. 1961. 1. sz. 15—42). A tanulmány Warren és Wellek művé-
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A második világháborút közvetlenül megelőző időszakban és a háború alatt jelentős 
számban emigráltak Amerikába a prágai nyelvészkör strukturalistái, a bécsi kör logistái és 
a német irodalomtudósok, a háború után pedig nagy mértékben az Egyesült Államok nyu
gat-európai kulturális behatolása következtében alakultak ki szoros kapcsolatok a nyugat
európai formalista irodalomtudományi iskolák és az amerikai New Criticism között. így a 
negyvenes évek végén, a New Criticism fénykorában két iowai egyetemi tanár, a New 
Criticismhez tartozó Austin Warren és a Csehszlovákiából Amerikába emigrált René Wellek 
már arra is vállalkozhatott, hogy e különböző nemzeti központokban hasonló társadalmi és 
ideológiai alapokon létrejött irodalomtudományi irányzatok elveit egyetlen átfogó irodalom
elméleti rendszer keretein belül hozza közös nevezőre. 

Austin Warren, aki a harmincas években a New Criticism szélső jobboldali szárnyához 
tartozott, mint kritikus és irodalomtörténész jelentős szakembernek számít. René Wellek 
pedig, aki mint említettük, tagja volt a cseh strukturalista iskolának, az összehasonlító iro
dalomtörténet alapos ismerője. Tapasztalatai igen széleskörűek: ismeri az orosz, lengyel és 
cseh stukturalista iskolák eredményeit, rendkívül tájékozott a német és svájci irodalomtudo
mányi iskolák helyzetét és eredményeit illetően. Amerikai működése során nemcsak az akadé
miai, egyetemi kutatások historizmusával, freudizmusával, statisztikai módszereivel, kicsinyes 
empirizmusával került kapcsolatba, hanem behatóan tájékozódhatott az egyetemi oktatást 
is mindinkább hatalmába kerítő New Criticism gyakorlata és elméleti elgondolásai felől is. Mind
ketten egyetértenek abban, hogy a korábbi polgári iskolák, a pozitivizmus, a szellemtörténet és 
más hasonló irányzatok nem eléggé „irodalomközpontúak", azaz nem eléggé koncentrálnak 
az irodalom speciális esztétikai problémáira. így amikor Wellek egy még élő és igen életerős 
irodalomtörténeti iskolával, a francia pozitivista összehasonlító irodalomtörténettel száll 
szembe, azt bizonyítja be, hogy ezt az iskolát csupán a külsődleges kapcsolatok és összefüg
gések kutatása érdekli és nem törekszik a nemzeti irodalmak közötti mozgások belső törvény
szerűségeinek a feltárására. Ezzel szemben Wellek azt javasolja, hogy le kell mondani arról a 
nemzeti és .világirodalom-fogalomról, amely túlhangsúlyozza a nyelvi különbségeket (Wellek 
csak nyelvi különbségeket lát) s akár a zenében vagy a festészetben, nem VíVagirodalomról, 
hanem egyszerűen csak „irodalom"-ról kell beszélni. 

Ez a nemzetek-feletti irodalomfelfogás jelentékeny szerepet játszhatott a szerzőknek 
abban az elhatározásában, hogy olyan irodalomelméleti szintézist dolgoznak ki, amely mintegy 
maga alá rendeli és eggyé olvasztja a különböző nyugati országok irodalomtudományi irány
zatainak hitvallásait. Ezzel a szintézissel is tovább lehetett növelni az amerikai tudományosság 
hegemóniáját az európai irodalomtudományi iskolák fölött, s ugyanakkor — legalábbis így 
tűnhetett fel ez a probléma Warren és Wellek számára — meg lehetett szüntetni azt az évszá
zados hasadást, amely az irodalom történeti és esztétikai szemlélete között fennállt. Ez a szin
tézis-kísérlet tehát egy nagy, történeti feladat megoldására is vállalkozott, a történetiségnek 
és az esztétikai nézőpontnak olyan szintézisére, amely korábban nem sikerült a polgári szemlé
letű irodalomtudomány egyetlen irányzatának sem. A korábbi szintézis-kísérletek és más 
megoldási javaslatok kudarcát Warren és Wellek igen találó és meggyőző érveléssel bizonyítják 
könyvük lapjain. A kérdés az, hogy a Theory of Liíerature „nyugodtan mérlegelő, enciklopédista 
érdeklődésű szerzőinek-'14 mennyiben sikerült létrehozniuk a polgári irodalomtudományok és 
a modern polgári filozófiák alapján egy olyan belső kohézióval és elvi következetességgel 

nek több alapvető aspektusával is behatóan foglalkozik. Az angol Practical Criticism bírálatát 
tartalmazza BODNÁR GYÖRGY A modern angol kritika c. tanulmánya (Világirodalmi Figyelő, 
VII. évf., 1961. 3—4. sz. 384—389). Az amerikai New Criticism marxista bírálatát tartal
mazza ROBERT WEERÍANN tanulmánya, amelyet Szinkovich Zsuzsanna ismertet a Világiro
dalmi Figyelőben (VII. évf., 1961. 3—4. sz. 423—425). 

14 MAX WEHRLI: Általános irodalomtudomány. Gondolat, Budapest 1960. 175. 
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rendelkező irodalomelméleti rendszert, amely választ tud adni az élő irodalom és a tudományos 
irodalomszemlélet minden alapvető kérdésére. 

* 
A mai polgári irodalomtudományi irányzatok legszembetűnőbb közös vonása, hogy 

az összefüggéseiből kiragadott egyes irodalmi mű tökéletes egységét lehetőleg megőrizve, 
a részelemek belső összefüggésein át próbálják megragadni, vagy ha ezt — mivel a mű művészi-
ségét irracionálisnak fogják fel — elvileg lehetetlennek tartják, megközelíteni, illetve helyette
síteni — például leírással — az irodalmi mű esztétikai értékelését. Warren és Wellek is ezt 
a mű-központúságot teszik irodalomelméletük alapjává. Miközben arra törekednek, hogy 
a különböző mű-központú, szövegelemző irányzatok elveit egyetlen irodalomelméleti rendszer 
szerves alkotórészeivé tegyék, meglehetősen eklektikus módon alkalmazzák a különböző neo-
pozitivista filozófiai irányzatok ismeretelméleti és ontológiai felfogását. Főleg a szemantika 
és a pragmatizmus alapelveit követik, de közel állnak ahhoz a felfogáshoz is, amely Ingar-
denre jellemzői Kénytelenek azonban vitába szállni Ingardennel, mert azzal a szemlélettel, 
amit ők „tiszta" fenomenológiának tekintenek, nem lehet Összeegyeztetni azt a törekvé
süket, hogy a műközpontú irodalomfelfogást az irodalomtörténeti kutatásokra is kiter
jesszék. 

Az esztétikai és történeti szemlélet összeegyeztetésére tett kísérletüknek — a szerzők 
perspektivizmusnak nevezik ezt az összehangolást — nemcsak az a célja, hogy irodalomelméleti 
rendszerüket teljessé téve kiterjesszék az irodalomtudomány minden területére, így az irodalom
történeti stúdiumokra is, hanem főleg az, hogy az irodalomtörténeti kutatás központjába is a 
művek esztétikai értékelését állítsák, Warren és Wellek álláspontja azonban bizonyos bírálatot 
is tartalmaz a modern irodalomtudományi iskolák iránt, mert ezek a művek elemzéséből teljes 
mértékben kikapcsolják a művek történetiségét. A „perspektivikus" szemlélet mögött fel
található a New Criticism expanzív törekvése is fejlődésének abban a szakaszában, amikor 
az irodalomkritika és az irodalomelmélet területén már hegemóniát ért el az Egyesült Államok
ban, de számos nagy egyetem tanszékei továbbra is szilárd bástyái voltak a régi típusú törté
neti kutatásoknak. 

Warren és Wellek az irodalom belső törvényszerűségeit, az irodalmi érték specifikumát 
és történetiségét az önmagában szemlélt, önmaga okának és eredményének felfogott, autonom 
irodalmi alkotáson keresztül akarja megközelíteni. Ezt a megközelítést tartják az irodalom 
„belsődleges" (intrinsic), irodalomközpontú megközelítésének. Ezzel szemben minden olyan 
megközelítést „külsődlegesnek" (extrinsic) tartanak, amely az irodalmat nem szorosan vett 
irodalmi tényezők eredményének fogja fel. Könyvük jelentős részében15 ezekkel a külsődleges 
módszerekkel számolnak le. Idesorolnak minden olyan konvencionális irodalomtörténeti mód
szert, amely az írók életrajzából, az író, a mű, illetve az olvasó pszichológiájának feltárásából, 
az irodalomban szerephez jutó eszmékből és eszmeáramlatokból, szellemtörténeti fogalmakból, 
a „korszellemből", az irodalmi stílusok és művészi magatartások típus-koncepcióiból, ciklikus 
elméleteiből, valamint az irodalom és más művészetek paralel jelenségeiből kiindulva vizsgálja 
az irodalmat. Ezek a fejezetek tartalmazzák a pozitivizmus és a szellemtörténet beható bírála
tát is. Viszont éppen ezekben a fejezetekben derül ki, hogy a szerzők a maguk „irodalomköz
pontú" szemléletét elhatárolják- valamennyi olyan irodalomszemlélettől és módszertől, amely 
az irodalmat társadalmi létezése és funkciója felől próbálja megközelíteni és értékelni. Jellemző 
módon az irodalom társadalmi vonatkozásait mindössze egyetlen szűk fejezetben tárgyalják, 
s itt az irodalom társadalmi megközelítését önkényesen a szociológiai módszerekkel azonosít
ják.16 A marxista irodalomszemléletet is a szociológiai megközelítéshez sorolják, s fejtegetéseik-

1 5 A. WARREN—R. WELLEK, i. m. 65—135. 
16 „Literature and Society", i. m. 89—106. 
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bői kiderül, hogy a szerzőknek megközelítő fogalmuk sincs a marxista irodalomtudomány 
elméleti alapjairól. 

Jellemző Warren és Wellek irodalomelméletére az is, hogy nem utasítják el vissza
vonhatatlanul az áltáluk „külsődlegesnek" nevezett módszereket. Alárendelt szerepük hang
súlyozásával megengedik, sőt ajánlják „ésszerű és rugalmas" alkalmazásukat, s ez az engedé
kenység liberális nagyvonalúsággal egészíti ki rendszerüket éppen azokon a területeken —- az 
irodalomtörténet és az összehasonlító irodalomtudomány területein —, ahol a „belsődleges" 
megközelítés következetes alkalmazása nagyon is szűk körre korlátozná a tudomány tevékeny
ségét. Erre a szűkösségre utal az is, hogy a „belsődleges" megközelítéssel foglalkozó nyolc 
fejezet közül mindössze egy jut az „irodalomközpontú" irodalomtörténetírás alapelveinek 
a kifejtésére, ugyanakkor, amikor külön fejezetek foglalkoznak az irodalmi mű elemzésével, 
a jóhangzás, ritmus és metrum kérdéseivel, a stílussal és a stilisztikával, a kép, a metafora, 
a szimbólum és az ezekben kifejezésre jutó költői „mítosz" problémáival, s természetesen az 
irodalmi műfajok problémáival. A drámával nem foglalkoznak részletesen — erről a mű
fajról mindössze az elbeszélő széppróza természetét és „módozatait" tárgyaló fejezetben ejte
nek néhány szót. Ez rávilágít arra, hogy ez az irodalomelmélet nemcsak „mű-központú", 
hanem a modern irodalomtudományi iskolák elveinek és gyakorlatának megfelelően erősen 
„költészet-központú" is. A könyv szerzői magát az irodalmat is meglehetősen szűk értelemben, 
egy irodalmi irodalom, sőt ha lehetséges, egy tisztán irodalmi irodalom értelmében fogják fel. 
Az irodalom fogalmának ez a leszűkítése jellemzi a művet bevezető és a tájékozódás irányait 
kijelölő két nagy fejezetet, amelyek Az irodalom természete és Az irodalom funkciója címet 
viselik.17 

Ezekben a fejezetekben szemantikai analízissel, a nyelvi jel és jelentés viszonya alapján 
választják el az irodalmat a tudománytól, majd a nyelvhasználat pragmatikája alapján külö
nítik el a „tiszta irodalmat", illetve a „költészetet", a retorikától, amely csak „meghatározott 
külső cselekvésre befolyásol",18 míg „a művészet feltételez egy olyan keretet, amely a mű 
állítását kiveszi a realitás világából. így szemantikus analízisünkbe visszaiktathatjuk az 
esztétika néhány szokásos fogalmát: az »elfogulatlan kontempláció«, az »esztétikai távolság«, 
es a »bekeretezettség« (framing) fogalmát."19 

Ezzel a „leválasztással", illetve szemantikai „analízissel" máris elhatárolták az irodal
mat két leglényegesebb oldalától: attól, hogy társadalmi termék, amely társadalomban, 
társadalmi módon létezik, valamint attól, hogy az irodalom tükrözi a' valóságot, vagyis tár
sadalmi funkciója van, társadalmi feladatot teljesít. Ezt az ártatlannak tűnő szemantikai 
analízissel érték el úgy, hogy az irodalom társadalmi jellegét- az irodalom nyelvi jelenség
voltára szűkítették le, majd e nyelvi jelenséget úgy választották el a beszélt nyelvtől és 
a retorikától, hogy a mű belső, „képzeletbeli" világát teljes mértékben képzeletinek tekin
tették — olyan értelemben tekintették képzeletinek, hogy e belső világnak semmi köze sincs 
a külső realitáshoz. E szerint az álláspont szerint annak, hogy az irodalom tükrözi-e, vagy 
nem tükrözi-e a valóságot, az. irodalom lényege, esztétikai kvalitásai szempontjából nincs 
jelentősége, s természetesen annak sincs jelentősége, hogy hogyan tükrözi a valóságot és hogy 
milyen valóságot tükröz. Miután így az irodalom már nem tekinthető társadalmi jelenségnek 
sem létezése, sem funkciója tekintetében, a képzeletiséget arra is felhasználják, hogy iro
dalomelméletükbe visszaiktassák az idealista esztétikák olyan alapfogalmait, amelyek rend
kívül alkalmasak az öncélú irodalom igazolására. A továbbiakban a képzeletiség alapján az 
irodalom egyetlen ismérvének teszik meg az „imaginációt", illetve az „invenciót" és 
„fikciót". Ezzel szemben az „imitáció" mostohagyerekké válik. Lehetséges, mondják, hogy 

17 „The Nature of Literature", i. m. 9—18; „The Function of Literature", i. m. 19—28. 
1 8 1 . m. 14. 
1 9 1 . h. 
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az irodalomban van imitáció, de az irodalom specifikumának megközelítésében nincs semmi 
lényegbevágó fontossága, szerepe. 

Miután az irodalmat elválasztották társadalmiságának ismérveitől, azaz specifikumának 
lényeges elemeitől, az irodalom funkciójáról szóló fejezetben már csak tautologikus állítá
sokkal erősítgetik, hogy az irodalom = irodalom. Feltehetően a pragmatikus filozófiai irányzat 
hatása nyilvánul meg abban, hogy az irodalom •funkciójának kérdését már. fejtegetésük leg
elején az irodalom hasznosságának a kérdésével helyettesítik. Ezt követően bebizonyítják, 
hogy az irodalom hasznossága másodlagos jelentőségű, nem-irodalmi vonatkozás. Bár védel
mezhető nem-irodalmi (morális, politikai, pedagógiai stb.) meggondolások alapján, az irodalom 
természetével, specifikumával nincs semmi lényegesnek tekinthető kapcsolata. Ily módon, a 
formális logika azonosság-elvét egy fejlődő, bonyolult társadalmi jelenségre alkalmazva jutnak 
el egy ilyen tautologikus végkövetkeztetéshez: ,,a költészetnek sok lehetséges haszna van. Fő 
és elsődleges funkciója a hűség saját természetéhez."2-0 

Ennek a tautologikus gondolatmenetnek az alapja az a metafizikus felfogásuk, hogy az 
irodalom esztétikai értékelése számára az irodalom sajátos, specifikus értéke a fontos, s ez 
olyasmi, ami semmi mást nem helyettesit és semmi mással nem helyettesíthető.21 így az irodalom 
ugyan sok más dolgot „helyettesíthet", például utazást, közvetlen élményszerzést; az irodalmi 
mű lehet történelmi, társadalmi dokumentum — mindennek azonban nincs jelentősége 
sajátos, speciálisan irodalmi természete és funkciója szempontjából. Ezt az állításukat minden 
módon igyekeznek meggyőzővé és nyomatékossá tenni. Megjegyzik, hogy „A költészet 
természetéből következik a haszna: minden tárgy, illetve a tárgyak minden osztálya arra 
használható a leghatékonyabban és legésszerűbben, amire való, amire legközpontibban való".22 

Ezt a nyomatékosítást szolgálja ez a kijelentésük is: ,,Az, hogy a művészetet, az irodalmat, 
vagy a költészetet komolyan vesszük, azt jelenti, hogy valami olyan hasznosságot tulajdonítunk 
neki, ami sajátlagosan illik hozzá."23 Ez a sajátlagosan hozzá illő hasznosság Warren és Wellek 
szerint tehát nem más, mint „a hűség saját természetéhez". 

Ebből a circulus vitiosus-ból a horatiusi dulce et utile olyan értelmű meghatározása sem 
szabadít ki, hogy az édesség az érdektől mentes kontempláció gyönyöre, a hasznosság pedig az 
élvezetes, az esztétikai értelemben vett komolyság, a befogadás komolysága. Nincs is itt 
másról szó, mint arról, hogy egy erősen Vart pour Vart jellegű irodalomfelfogást sejtető 
kommentárként ez a meghatározás is azonosul a meghatározatlan irodalmi specifikum hatá
sával. Másutt kijelentik, hogy bár a költészetnek nem feladata tudás és ismeretek közlése, 
vagy közvetítése, maga a költészet a tudás és megismerés egyik formája. Kiderül azonban, 
hogy megismerésének tárgya ;,az esztétikai kvalitások"24 — s mivel ezek aligha különböznek 
a költészet specifikus esztétikai értékeitől, ez a „megismerő funkció" (!) sem szabadít ki a 
tautológia rossz köréből. 

Van azonban ebben a fejezetben egy olyan rész is, amely veszélyesen közel viszi a 
szerzőket a tűzhöz: kis híján majdnem rákényszerülnek arra, hogy az irodalom társadalmi 
tartalmát lényegi, meghatározó elemnek ismerjék el. Ettől azonban annyira megriadnak, hogy 
itt még a formális logika által diktált következtetéseket sem hajlandók levonni. Arról van szó 
ugyanis, hogy a szerzők megkülönböztetik a jó és rossz értelemben vett propagandisztikus 
tartalom behatolását az irodalomba. Az utóbbiról megállapítják, hogy a művész „tudatos, 
vagy tudattalan törekedése arra, hogy az olvasót az élet iránti attitűdjének elfogadására 
rábírja"25 nemcsak lehetséges, hanem szükséges is a nagy művészetben, s ilyen értelemben 
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minden művész propagandista, vagy legalábbis minden őszinte, felelősségteljes alkotó erköl
csileg kötelezve van arra, hogy propagandista legyen. „A komoly művészetben — írják — 
bennfoglaltatik egy olyan életszemlélet, amely filozófiai terminusokban, sőt rendszerek 
terminusaiban is kifejezhető. A művészi koherencia (amelyet olykor »művészi logikának« 
neveznek) és a filozófiai koherencia között van valamilyen korreláció. A felelősségtudatos 
művész nem törekszik arra, hogy az érzelmet a gondolkodással, az érzelmi fogékonyságot az 
értelmi felfogással, az érzés Őszinteségét az élmény és a reflexió adekvátságával keverje össze. 
Az az életszemlélet, amelyet a felelős művész érzéki módon világosít meg, nem olyan egyszerű, 
mint azok a nézetek, amelyek mint »propaganda« válnak népszerűvé; továbbá az életnek egy 
adekvát módon komplex víziója nem is tud, mintegy hipnotizáló szuggeszció módján indítani 
kiérleletlen, vagy naiv tettre."26 

Mivel a szerzők „komoly művészetről" és „felelősségtudatos művészekről" beszélnek, 
jogunk van feltételezni, hogy az ilyen művészeknek az életről alkotott és a műveikben kifeje
zésre jutó (esetleg filozófiai rendszerek terminusaiban is kifejezhető) koncepciója, víziója 
nemcsak „adekvát módon komplex", hanem a maga komplexitásában adekvát is: vagyis 
életigazságuk megfelel az élet igazságának, a valóság, a társadalom törvényszerűségeinek. 
Ez pedig amellett szól, hogy épp a nagy művészek nagy alkotásai, vagyis a „komoly művészet" 
alkotásai lényegi jelentőségű, a formára is kiható társadalmi tartalommal vannak telítve, 
a maguk módján eligazítást nyújtanak a művészetnél is komolyabb, gazdagabb, mélyebb, 
bonyolultabb, sőt „esztétikaibb" életben, tükrözik a valóságot — egyszóval: társadalmi 
funkciót teljesítenek. A szerzőket azonban nem érdeklik tartósan a „komoly művészetnek" 
ezek az igen komoly vonatkozásai. Nekik csak azért fontos ez a példálódzás, hogy ezzel is 
aláhúzzák a közvetlenül is cselekedetekre mozgósító, szerintük rossz értelemben propagan
disztikus irodalmi művek nem-irodalmi jellegét. Sőt ebbe a kontrasztba talán még azt is 
beleértik, hogy voltaképpeni társadalmi funkciót csak a rossz értelemben propagandisztikus, 
gyenge művek teljesítenek. 

Mindebből világosan kiderül, hogy Warren és Wellek kiindulópontja egy öncélú irodalom 
feltételezése. Ezért igyekeznek minden olyan tulajdonságot és viszonyt leválasztani az irodalom 
és az irodalmiság fogalmáról, ami megszüntetné az irodalom tisztán öncélú jellegét. Ehhez az 
öncélú irodalomhoz kapcsolódik egy öncélú irodalomszemlélet: az irodalomnak az az „irodalom
központú", „belsődleges" megközelítése, amelynek kifejtésére Warren és Wellek Irodalom
elméletében csak a „külsődleges" megközelítésekkel való alapos leszámolás után kerül sor. 
Miközben ezekben a „külsődleges megközelítést" tárgyaló fejezetekben szinte megtisztítják a 
terepet az irodalom öncélú vizsgálata számára, állandóan utalnak arra, hogy e külsődleges, az 
irodalom lényegi vonásait megragadni képtelen módszerekkel szemben csak a „belsődleges" 
megközelítés tudja megoldani a felvetett problémákat. 

így érkezünk el az ígéret földjére, a „belsődleges megközelítés" tárgyalásához. Beveze
tőül megjegyzik, hogy „Az irodalomtudományi munka természetes és ésszerű kiindulási 
pontja maguknak az irodalmi műveknek az interpretációja és elemzése. Elvégre csak maguk 
a művek indokolják a szerző életére, társadalmi környezetére és az irodalmi folyamatra 
irányuló egész érdeklődésünket."27 Arra a kérdésre, hogy mi az irodalmi mű, a szerzők így 
válaszolnak: „olyan normák struktúrája, amelyek csak részben elégülnek ki, miközben szám
talan olvasó élményévé válnak."28 A normák vagy jelek rendszerének jó példájaként ismertetik 
Ingarden struktúra-elméletét, s közben nagy elismeréssel adóznak az orosz formalistáknak, 
akik, mint írják, arra törekedtek, hogy megszüntessék a tartalom és forma különválását a 
műelemzés során. Warren és Wellek nem veszi tudomásul, hogy az ismertetett struktúra és 
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általában a formalisták és strukturalisták által felvázolt műalkotás-modellek alapvető hibája 
éppen az, hogy miközben a struktúra révén megoldottnak vélik és félreteszik a tartalom és 
forma bonyolult ellentmondásait, magát a művet teszik félre. Ami a struktúrában megmarad, 
nem más, mint a mű formájának éiettelen váza, amelyben a látszólag tartalmi jegyek is csak 
mint a forma ragasztékai, csak mint formai elemek vannak jelen. A tartalom és forma egységét 
viszont nem is lehet megőrizni, ha a művet mindenáron önmagába zárt teljességnek tekintjük. 
A cseh strukturalizmus kimagasló képviselője, Ján Mukafovsky, aki olykor még arra is hajlandó 
volt, hogy bírálat alá vegye a strukturalista koncepciókat, jól sejtette, hogy a műalkotással 
kapcsolatban döntő, lényegi szerepe lehet a művön kívüli, az ő szavaival élve „esztétikán 
kívüli" elemeknek. Csakis így lehet megragadni az irodalmi művek esztétikai kvalitásait. 

Ingarden tudomásul vette a struktúra-elméletnek ezt a következményét, vagyis azt, 
hogy a struktúrával nem ragadható meg a mű esztétikai értéke, kvalitása. Bár az irodalmi 
mű esztétikai értékének megközelítéséhez a struktúra fölfejtését jelölte ki célravezető útként, 
magának az esztétikai értéknek a megismerését csakis irracionális, misztikus intuíció révén 
tartotta lehetségesnek. Warren és Wellek azonban elégedetlen ezzel a credo quia absurdum-ma\ 
•és megpróbálja racionálisan megokolni az istenség létezését. Kijelentik, hogy ,,a struktúra 
nem létezik normákon és értékeken kívül. Nem foghatjuk fel és nem elemezhetjük a műalkotást 
anélkül, hogy ne utalnánk értékekre. Maga az a tény, hogy égy bizonyos struktúrát »műalko
tásnak« ismerünk fel, értékítéletet foglal magában. A tiszta fenomenológia tévedése az a 
tévedés, hogy ilyen szétválasztás lehetséges, hogy az értékek rátevődnek a struktúrára, »meg
tapadnak« a struktúrákon, vagy a struktúrákban. Az analízisnek ez a tévedése rontja le Roman 
Ingarden éleselméjű könyvének értékét — ő ugyanis a műalkotást az értékékre való utalás 
nélkül próbálja elemezni. A dolog gyökere természetesen a fenomenológusnak abban a fel
tevésében van, hogy létezik az »esszenciák« örök, nem-időbeli rendje, amelyhez csak utóbb 
adódnak hozzá az empirikus individualizációk."29 Szívesen egyetértenénk Warren és Wellek 
bírálatával, a baj csak az, hogy magukról az értékekről ők sem tudnak többet mondani annál, 
hogy az az értékítélet, amellyel a műalkotást műalkotásnak fogjuk fel — „értékítéletet foglal 
magában". Ez azonban struktúrán kívüli értékítélet, sőt az esetek többségében az ilyen eleve 
való értékítélet meg is előzi a mű struktúra-szerinti elemzését. Ha tehát a struktúra szemügyre 
vételének a következménye mindössze az, hogy megerősít vagy megismételtet egy már 
elhangzott értékítéletet, akkor az összefüggéseiből kiragadott mű struktúrájának a vizsgálata 
nem zárja ki elvi módon az értékítélet tévedéseit, sőt lehetőséget nyújt, hogy szubjektív, 
esetleges ítéleteinknek adjunk nyomatékot a műelemzés struktúra-szerinti véghezvitele során. 
Az pedig egyre megy, hogy a struktúrára saját impresszionista kritikánkat vetítjük-e rá 
esztétikai értékkategóriájaként, avagy eleve kijelentjük, hogy az esztétikai kvalitás a racio
nális elemzés útján nem, hanem csakis irracionális úton, intuíció segítségével ragadható meg. 
Warren és Wellek azonban nemcsak azért elégedetlen az Ingarden-féle struktúra-elmélettel, 
mert a következetes fenomenológus álláspontja lehetetlenné teszi az irodalom specifikumának, 
esztétikai értékének, belső törvényszerűségeinek racionális megközelítését, hanem azért is, 
mert a struktúrán kívül lebegő időtlen értékek feltételezése eleve kilátástalanná tenné a szer
kőknek azt az igyekezetét, hogy a strukturalista műközpontúságot kiterjesszék az irodalom 
történeti szemléletére is. Ahhoz azonban, hogy erre csak kísérletet is tehessenek, előbb revideál
niuk kell Ingardennek a struktúra létezésmódjáról vallott felfogását. 

Warren és Wellek a fenomenológia álláspontjával összhangban járt el akkor, amikor 
az irodalom természetének taglalása során nem ismerte el, hogy az irodalom a nyelven kívül 
más társadalmi vonatkozásokban is „létezik". Megvolt éz az összhang akkor is, amikor az 
irodalom funkcióját öncélúságának, teljes autonómiájának, önmagábazártságának hang
súlyozásával üres tautológiákkal „határozta meg", és amikor az irodalmi művet mint struk-
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túrát elválasztotta minden „külső", társadalmi kapcsolatától, hangsúlyozva, hogy az iro
dalmi mű önmaga által, sui generis az, ami. Az, hogy félretették az irodalom ismeretelméleti 
szerepét, teljes mértékben összhangban volt á neopozitivista filozófiai irányzatoknak azzal 
a vonásával, hogy — Christian Wolff kezdeményezése nyomán — mereven elválasztják egy
mástól a gnoszeológiát és az ontológiát. Amikor azonban az irodalmi mű történetiségét kell 
igazolniok, rákényszerülnek arra, hogy a fenomenológia terminusaival manipulálva megen
gedjék az irodalmi mű társadalmi létezését. ,,A mű" — írják — „kollektív ideológiában létezik, 
vele változik, s csak egyéni élmények útján hozzáférhető', s ezek az élmények a mű mondatai
nak hangstruktúrájára vannak alapozva."30 Azokkal szemben, akik az irodalmi művet az 
írott vagy hangosan elmondott szöveggel azonosítják, leszögezik, hogy az irodalmi mű nem 
fizikai jelenség..A pszichologizmussal vitázva kijelentik, hogy nem is elmebeli tárgy, de nem 
is ideális tárgy — ez Ingarden felfogásának bírálata —, vagyis nem olyan, mint egy három
szög, egy szám, vagy a pirosság fogalma. E hármas lehetó'ség összeegyeztetésével jutnak el 
arra az álláspontra, hogy az irodalmi mű olyan ideális tárgy, amely a nyelv realitása révén 
a kollektív ideológiában létezik, s a nyelv révén válhat az egyes individuumok elmebeli élmé
nyévé. A mű létezésének ez a meglehetó'sen „dialektikus", sőt „materialista" meghatározása, 
társadalmi létének hallgatólagos elismerése megadja számukra annak a lehetőségét, hogy 
beszéljenek a mű történetiségéről, létezésének dinamikájáról, s így állítsák fel az irodalom 
általuk javasolt „perspektivikus" szemléletére vonatkozó tételeiket. A mű fejlődése, mint 
írják, követhető a róla szóló korábbi nyilatkozatok, olvasói élmények, más művekre gyakorolt 
hatásai alapján. „Mégsem tagadható, hogy van egy lényegében azonos »struktúra«, amely 
korokon keresztül változatlan marad. De ez a struktúra dinamikus is, és miközben áthalad 
olvasóinak, kritikusainak és a művészeknek az elméjén, maga is változáson megy keresztül, 
így a normák rendszere növekszik, változik, s bizonyos értelemben mindörökké csak rész
legesen és tökéletlenül lesz realizálva."31 Megjegyzik, hogy a mű értékelése mégsem szubjek
tív önkény és relativizmus kérdése, mert „mindig-lehetséges lesz meghatározni, melyik nézet 
ragadja meg a tárgyat a legteljesebben és a legmélyebben".32 Ezen a ponton, mint általában 
a mű értékét és értékelését illető pontokon, a szerzők a szubjektum jó ízlésére hivatkozva 
áthárítják a problémát arra a társadalomra, amelyről egyébként nem vesznek tudomást. 
A statikus és dinamikus irodalomszemléletet összeegyeztető perspektivikus felfogásuk meg
alapozást nyert pusztán azáltal is, hogy az egyes irodalmi mű társadalmi létét feltételezni 
tudták. Ezzel azonban az irodalmi folyamatot csak művek viszonyára szűkítik le, mivel az 
irodalom egészének társadalmi létét, mint azt korábban láttuk, tagadják és mint „külsőd
leges" szempontot elutasítják. A társadalmi tartalmától és funkciójától megfosztott irodalom 
számukra csak egyedi művek egymással alkotott viszonyainak kaleidoszkóp-szerű ábráit 
mutatja. Mivel az irodalmat művek, műfajok stb. „struktúrájának" tekintik, lényegében a 
„belsődleges" szempontot csak úgy lehet érvényesíteni, hogy azonos műfajokhoz tartozó, 
különböző időpontokban létrejött műveket hasonlítunk össze (műfajtörténet). E belsőségen 
belül mód nyílik a motívumtörténet kutatására is. Azt is megengedik, hogy a szer
zők személye szerint is osztályozzuk a műveket. A szerző persze „külsődleges" szempont 
marad, viszont így egy éjtetmű, vagy az életmű egy része már tanulmányozható a „belsőd
leges megközelítés" alapján is. Nagy erőfeszítést tesznek a szerzők azért, hogy e szoros kere
teken belül, vagy ha lehet ezeket eklektikus módon tágítva, támpontot nyújtsanak az iro
dalmi művek objektív történeti és esztétikai értékeléséhez. A történeti rekonstrukció elvét 
valló hisztoricizmussal és az aktualitásban megragadó esztétizáló kritikával vitatkozva 
kifejtik, hogy az irodalomtörténésznek nem a művel egykorú múltbeli időpont, vagy a jelen 
szempontjából kell megítélni az irodalmi alkotást, hanem egy olyan harmadik idő szempont-
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jából, amely sem a bírálat, sem a műalkotás létrejöttének a korával nem egyidejű. Ez annyit 
jelent, hogy „át kell tekinteni egy mű interpretációjának és kritikájának egész történetét, s 
ez kalauzol a mű teljes jelentéséhez".33 Továbbá: „Képesnek kell lennünk arra, hogy egy 
műalkotást saját korának és a következő koroknak az értékrendjéhez tudjunk kötni. Egy mű 
»örök« is (azaz megőriz bizonyos azonosságot) és »történeti« is (azaz kinyomozható fejlődés
folyamaton megy át)".34 A szerzők hangsúlyozzák, hogy a kortárs írókat is történeti perspek
tívában kell tanulmányozni, de a múlttal foglalkozó irodalomtörténésznek is kritikusnak kell 
lennie ahhoz, hogy a műveket értékelni tudja. Viszont az a kritikus, aki nem ismeri a mű 
történeti hátterét, még azt sem tudja kellő biztonsággal megítélni, melyik mű nem eredeti, 
és így megmarad az impresszionista kritika vélekedő szintjén. 

Ezekből az idézetekből és utalásokból kiderül, hogy a történetiségnek még oly szűk 
értelmű felvetése is sok és fontos szemponttal gazdagítja az irodalom tanulmányozását. 
Ez azonban nem feledtetheti el azt, hogy amikor Warren és Wellek kísérletet tettek arra, 
hogy irodalomelméleti rendszerükben az esztétikai szempontot a történeti szemponttal össze
egyeztessék, lényegében eltávolodtak a mai polgári irodalomtudomány iskoláinak álláspont
jától, sőt ezzel az eltávolodással félreérthetetlenül bírálták is ezeknek az iskoláknak a törté
netietlen irodalomszemléletét. Nem feledhetjük el azt sem, hogy ez az eltávolodás csak akkor 
vált lehetségessé, amikor — saját irodalomszemléletüknek és kiinduló tételeiknek ellent
mondva — „megengedték" az irodalmi mű társadalmi létezésének feltételezését. Ezek az 
ellentmondások lényegében irodalomelméleti rendszerük belső, logikai ellentmondásai, de 
olyan ellentmondások, amelyek'épp elvi, világnézeti alapjaik elégtelenségéből következnek. 
Világos, hogy a szintézisre irányuló hatalmas erőfeszítésük, sőt engedményeik, kompromisz-
szumaik révén sem valósítható meg az irodalom konkrét történeti és esztétikai értékelő szem
életének szintézise a polgári tudomány és filozófia alapjain. 

Ha e szintézis-kísérlet tanulságait összegezzük, mindenekelőtt látnunk kell, hogy a 
műből való kiindulás nem a polgári irodalomtudomány iskoláinak privilégiuma, hanem egé
szen természetes az a törekvés, hogy a marxista irodalomelmélet is a műalkotás sajátosságai
ból, törvényszerűségeiből, viszonyaiból kiindulva alkosson átfogó tudományos rendszert. 

Az egyes műalkotás vizsgálatából azonban csak akkor juthatunk el az irodalom leg
általánosabb mozgástörvényeinek a feltárásához, az irodalom specifikumának a megragadásá
hoz, ha a műalkotást annak tekintjük, ami: viszonyok gócának, sajátos ellentmondások által 
meghatározott önmozgást végző jelenségnek, amely önmagában egész is, és részekre is tagozó
dik, de ugyanakkor részként jelenik meg egy nagyobb egység, az irodalom vonatkozásában. 
Mind a maga létében, mind az irodalom széles folyamataival, illetve magával az irodalommal 
alkotott viszonyaiban par excellence társadalmi és történeti jelenség. Viszonyai kimeríthetet
lenek: mély, belső viszonyban áll a nyelvvel, alkotójának egész valójával, befogadóival, más 
művekkel, stílusokkal, nagy, korszakos irányzatokkal, eszmeáramlatokkal, történelmi for
dulatokkal, s végső soron valamennyi viszonyát meghatározzák a társadalom anyagi alapjai. 
A mű tehát az irodalom leglényegesebb viszonyainak a csíráit tartalmazó sejt. Vizsgálatával 
bebizonyosodik, hogy az irodalom társadalmi termék és társadalmi tudatforma; hogy létének 
és funkciójának ezt a dialektikus egységét az egységben rejlő éles belső ellentmondás teszi 
elevenné, mozgékonnyá, fejlődésképessé. Ez az ellentmondás éppúgy magában rejti a lét és 
tudat, valamint a tartalom és a forma ellentmondását, mint azoknak a gazdasági viszonyok
nak a természete, amelyek a társadalom és az irodalom fejlődését meghatározzák. így bebi
zonyosodik, hogy az irodalom képes a valóság aktív visszatükrözésére, képes a társadalmi 
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fejlődés törvényei által meghatározott feltételek alapján sajátos, belső fejlődésre, s e fejlődés 
közben a visszatükrözés módjainak, irányának, mélységének kimeríthetetlen lehetőségeit a 
társadalom és a saját fejlődése által konkrétan meghatározott módon érvényesíti. 

A műből való kiindulásnál azonban nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy a mű, 
vagy az irodalom specifikumának megközelítése és elhatárolása végett úgy választjuk le róla 
a kevésbé lényegesnek tűnő jegyeket és ismérveket, hogy e művelet közben lényegi jegyeket, 
ismérveket, döntő viszonyokat, esetleg egész ellentmondás-oldalakat is leválasztunk. Könnyen 
ilyen tévedésbe eshetünk, ha szemünket mereven a célra, a megismerni kívánt esztétikai 
kvalitásra függesztjük — pontosabban arra a valamire, aminek előfeltevéseink, munkahipo
tézisünk, esetleg, mint Warren és Wellek esetében is láthatjuk, osztálytartalmú előítéletünk 
szerint a mű esztétikumának kellene lennie. Warren és ^Wellek látszólag igen szívós követ
kezetességgel választja le az irodalomról mindazon tulajdonságokat, amelyek — ismét látszó
lag — semmiképp sem tartozhatnak az irodalom specifikumához. Ők azt a speciális esztétikai 
kvalitást keresik az irodalomban, ami semmi mást nem helyettesít, és semmi mással nem helyet
tesíthető. Ez az eljárás, amely végeredményben az öncélú irodalom fogalmához vezetett, tanul
ságos megvilágításba helyez minden metafizikus eljárást, akár idealista, akár materialista 
törekvésekkel párosul. Szó sincs arról, hogy az irodalomnak és az irodalom specifikumának 
pótszerként valami mást kellene helyettesítenie, de arról igen is szó van, hogy az irodalom 
és az irodalom specifikuma „különböző és gyakran ellentmondó vonatkozásokban áll minden 
egyébbel, ergo önmaga és más".35 Ez a ,,másság" nem jelenti azt, hogy egy más dolgot „helyet
tesít" -— ahhoz, hogy erre teljes mértékben alkalmas legyen, meg kellene szüntetnie az ön
magával való azonosságot. Aligha van tehát értelme annak, ha arra vágyunk, hogy az iro
dalom specifikumát olyan tiszta, desztillált valamiként nyerjük ki az irodalmi műből, vagy 
akár az egész irodalomból, ami csak Önmaga és semmi más. Ezzel kapcsolatban Hegelt idéz
zük: „ . . . mivel ragaszkodnak ehhez a mozdulatlan azonossághoz, melynek a különbözőség 
az ellentéte, azért nem látják, hogy ezzel azt egyoldalú meghatározottsággá teszik, amelynek 
mint ilyennek nincs igazsága."36 (A kiemelések Lenintől.) Az egyoldalú meghatározottság 
még a formális logika szabályai szerint sem lehet igaz (ahogyan nem igazak az irodalom funk
ciójára vonatkozó Warren—Wellek-féle tautológiák sem), s az ilyen „azonosság" híjával van 
mindennek, ami a tárgyat a valósághoz, a történeti fejlődéshez köti, s ami valóságos meghatá
rozottságában a tárgy ellentmondásosságát, s ezen keresztül önmozgatását biztosítja. 

Még csak az sem elegendő, ha beérjük a tárgyunkban észlelhető bármely ellentmondás 
megragadásával. Marx a Tőkében az árucsere lényeges ellentmondásainak feltárásával jutott 
el az érték meghatározásához. Nem elégedett meg azzal a felszíni ellentmondással, a kereslet és 
kínálat viszonyával, amely látszólag „kézenfekvő" megoldás volt, hanem képes volt arra, 
hogy az értéket tudományosan, a társadalmilag szükséges munka mennyiségével határozza 
meg. Ehhez, mint Engels és Lenin kifejti, az indukció és dedukció, az analízis és szintézis, 
a történeti és logikai „egybeesése" kellett. Hallatlan anyagismeret, a kapitalizmus történeti 
útjának ismerete tette lehetővé Marx számára, hogy ebben az egyetlen sejtben tárja fel a 
kapitalizmus valamennyi ellentmondásának csíráját. Hasonlóképpen, ha az irodalmi műben 
rejlő belső ellentmondásokról van szó, akkor sem ragadhatunk meg valamely tetszésünk 
szerint kiválasztott ellentmondásnál. Már az esetleges, nem szükségszerű vonások leválasz
tása közben úgy kell eljárnunk, hogy az egyes mű mindvégig megőrizze azokat a lényegi 
vonásokat és ellentmondásokat, amelyek magukban rejtik azoknak az ellentmondásoknak 
a csíráit, amelyek az egész irodalom sajátosságait és mozgásait meghatározzák. Ehhez az 
irodalmi jelenségek nagy tömegét, az irodalom történeti fejlődését kell behatóan tanulmányoz
nunk, s ennek alapján meg kell fontolnunk azt is, hogy az irodalom egésze, élő, mozgó valósága 
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sohasem tökéletes remekművek panteonja. Látszólag könnyebben közelíthetjük meg az iro
dalom specifikumát, ha a kiindulópontnak tekintett irodalmi alkotást bizonyos tökéletes remek
művek modelljével azonosítjuk. Látszólag ezzel máris nagy lépést tettünk az irodalmi mű 
specifikumának, esztétikai kvalitásainak, az irodalom specifikumának megragadása felé, 
hiszen leválasztottuk a csupán történelmi, társadalmi dokumentumoknak tekinthető, művé-
sziségükben tökéletlen alkotások tömegét. A valóságban viszont óriási lépést, s többnyire 
visszavonhatatlan lépést tettünk meg abban az irányban, amely a mű ,,tisztán művészi", 
„tisztán irodalmi" specifikumához vezetne, ha egyáltalán volna ilyen, csak önmagával azonos, 
mozdulatlanságba dermedt specifikum. A valóságban a remekművek tökélyében is van egy 
relatív mozzanat, az önmaguk máslétébe való átmenetnek egy olyan mozzanata, melynek 
révén közösségre lépnek más, kevésbé tökéletes, az esztétikai értekben rejlő belső ellentmon
dást kevésbé kifejlett fokon tartalmazó irodalmi müvek egész sorával. A remekművek eszté
tikai tökélyének és a nem-remekművek történelmi, társadalmi dokumentum-voltának lát
szólag szélsőséges, egymást tagadó esetei között nincs szakadék. Ezek az esetek nem válnak 
el egymástól metafizikusán, s szembenállásuk sem holmi csökönyös, metafizikus ellentét. 
Ezek az egymást kizáró ellentétek — irodalmiság és társadalmiság, remekmű és dokumentum, 
a mű esztétikai kvalitásai és a műbe foglalt történetiség — egy és ugyanazon ellentmondás 
oldalai, s ebben rejlik a művek esztétikai kvalitásának más-léte és önmagával való szoros 
azonossága. Ugyanígy az életben és a társadalomban sem válik el teljes mértékben az" eszté
tikai vonatkozás az egyéb társadalmi és anyagi vonatkozásoktól. 

Az irodalomelmélet tehát nem utasítja el magától a társadalmi és történelmi dokumen
tumoknak tekinthető, irodalmi művek tanulmányozását, hanem megérti, sőt tudományosan 
igazolja az irodalomtörténet tudományának azt a törekvését, hogy behatóan foglalkozzék 
velük, nem is csak mint szociológiai dokumentumokkal, hanem mint olyan irodalmi művekkel 
is, amelyek a társadalmi tartalom és esztétikum egymásba való átmenetének sajátos, konkrét 
módozatait képviselik. Ezek az „átmenetek" az irodalmi folyamatban meghatározott, adott 
esetben igen jelentős funkciókat töltenek be. Fontos szerepet töltenek be az ilyen művek 
műfajok fejlődésében, irányzatok életében, s rajtuk keresztül is megnyilvánul az irodalom 
küzdelme, hogy a művészit mind társadalmiságában, mind pedig a maga sajátos esztétikai 
létében egyre mélyebben és teljesebben tudja megragadni. . 

Az esztétikai értéknek ez az ejlentmondás-tartalma nem mossa el azokat a különbsé
geket, amelyek mű és mű között fennállnak. Mihelyt lemondunk arról, hogy az abszolúte 
tökéletes remekművek és az abszolúte tökéletlen „dokumentumok" merev, ellentétében gon
dolkodjunk, azaz az „irodalmi" és „nem-irodalmi" művek merev kategóriáiban — az átme
netek vizsgálatával megérthetjük az irodalmi művek hierarchiájának, elavulásának és mara-
dandóságának problémáit. A legnagyobb műalkotások értéke is a művészinek és a dokumen
tumnak ebben az ellentmondásában jelenik meg. Amikor például Marx a görög művészet 
halhatatlan remekeinek az értékéről beszél, utal a görög mitológiára, mint a népképzelet 
által már művészi módon feldolgozott természeti és társadalmi formára, amely a művészet 
anyaga, de a görög művészet értékének nagyságáról és maradandóságáról szólva első
sorban arra hivatkozik, hogy ez a művészet emberi (társadalmi és történeti) dokumentum. 

Ha így közelítjük meg az irodalmi műveket, már az első lépéseknél világossá válik, 
hogy az irodalom társadalmi jellege nemcsak az irodalom nyelvi jellegében fejeződik ki, sőt 
nem is elsősorban abban. A társadalmi jelleg az irodalomnak lényegi, meghatározó oldala, 
amely áthatja és meghatározza ennek a relatíve önálló tudatformának mindén sejtjét és min
den viszonyát. Az irodalom sem egyszerűen egyes művek összege, rendszere, struktúrája. 
Még azzal sem mondunk eleget, ha a művek, műfajok stb. szintéziséről beszélünk. Az egyes 
mű felől megközelítve is látszik, hogy az irodalom maga a társadalmiság: művön kívüli és 
műveken kívüli, sőt irodalmon kívüli viszonyok átmenete művön, műveken, és irodalmon 
belüli viszonyokba. Ezekhez a külső és belső viszonyokhoz az írók, olvasók, fordítók, előadók, 
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az irodalom intézményei, sőt az irodalmon kívüli intézmények is mind szorosan hozzátartoz
nak. Az irodalom létfeltétele a társadalom, az irodalom a társadalom életének része, de ugyan
akkor el is távolodik tőle, hogy funkcióját teljesíthesse és visszatükrözhesse a társadalom 
mozgásait. Függvénye a társadalmi fejlődésnek, de relatív önállósággal bír sajátos belső 
törvényei révén. E belső törvények működését a társadalmi lét feltételei határozzák meg, 
s így belső fejlődése szintén a társadalmi lét egyik vetülete, amely hat arra a módra is, ahogy 
az egyes, az irodalmi fejlődés folyamatától korántsem függetlenül létrejövő művek vissza
tükrözik a társadalom életét. 

E visszatükröző funkciójának teljesítése közben az egyes mű megőrzi formájának és 
tartalmának egységét abban az értelemben, hogy formája és tartalma nem valamely szürke 
és unalmas „megfelelés" viszonyában, hanem eleven, mozgalmas, gazdag tartalmú ellent
mondásban, az ellentmondások egész sorában egyesül. A mű formája ugyan nem választható 
el a mű tartalmától anélkül, hogy. meg ne szüntetnénk magát a művet, de lehetnek a formában 
vagy a tartalomban olyan elemek, amelyek egyúttal egy irodalmi folyamat, stílusirányzat, 
típus- és motívumvándorlás részeként is feltűnnek. Mind a forma, mind a tartalom régi és új 
elemek viszonyát is tartalmazza, s a mű a maga létével beiktatja ezeket az új elemeket és 
új viszonyokat az irodalmi fejlődésfolyamatok menetébe: új elemeket ad hozzá egy stílus
irányzathoz, vagy megváltoztatja a műfajról addig alkotott koncepciókat. 

Az irodalmi mű elemzésében nagy segítséget nyújthatnak az olyan módszerek is, mint 
amilyeneket a strukturalizmus termelt ki működésé folyamán. Látnunk kell, hogy a formá
nak az a kifejtése, amelyre a struktúra rétegei és viszonyaik alkalmat adnak, igen gazdag 
lehet, sőt megközelítőleg ki is merítheti azokat a szférákat, amelyekben a közvetlen, szoro
san vett formai elemzés végbemegy. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy a stuktúra nem a 
mű valóságos egységét, hanem a mű formai egységét „őrzi meg". így a strukturális elemzés 
lehetőséget nyújt a formai komponensek belső összefüggéseinek a megragadására, de mivel 
független a meghatározó tartalmi oldaltól, ugyanígy lehetőséget nyújt önkényes belemagya
rázásokra is. Végeredményben a struktúra alapján végzett elemzés objektív érvénye kizá
rólag egy külső mozzanaton, az elemzést végző személy szubjektív magatartásán múlik. 
Ennek a szubjektív magatartásnak igen nagy lehet az objektív érvényessége még azokban 
az esetekben is, amikor a gyakorlott kritikus elemzés közben csak az impresszióira, beleérző 
képességére, „intuíciójára" támaszkodik. Ehhez persze az kell, hogy az impressziói ne valami
lyen önkényes magatartást fejezzenek ki, hanem olyan objektív érvényű elemeket tartal
mazzanak, amelyek bizony nem valamilyen csodálatos „intuíciónak", hanem a kritikus 
szakmai ismereteinek, kritikusi gyakorlatának és kifinomult esztétikai érzékének köszön
hetőek. Az így meglevő tudása és képességei révén tudja a strukturális elemzést az élő, 
valóságos mű vonásaival gazdagítani. A gyakorlatban többnyire így járnak el még azok az 
irodalomtudósok, maga Ingarden is, akik a művek autonómiájáról stb. értekeznek. Ez azon
ban nemcsak gyakorlati, hanem elvi kérdés is, mégpedig egyike azoknak az alapvető kérdé
seknek, amelyeket a marxista irodalomelméletnek tisztáznia kell. 

A struktúrának ez a semlegessége azonban csak igen relatív semlegesség. Látszólag 
igaz ugyan az, hogy mivel a strukturalista egyenlőségjelet tett a tartalom és a forma közé, 
egy semleges „középre" tudta redukálni a mű egészét. Csakhogy a strukturalista ugyan
akkor meghatározó funkciót is juttat a struktúrának: ez a semleges közép nála mint szervező 
közép, mint-rendező elv is szerepel. Ezzel a struktúra maga magától, minden külső erő
feszítést szükségtelenné téve azonosul a mű formájával. Ez az önátadás nem esik nehezére, 
hiszen a struktúrát, ha nem is feltűnően, már akkor a formára redukálta a formalista iro
dalomtudós, amikor a művet autonóm egységnek, önmagába zárt organikus egésznek fogta 
fel és megszakíttatta vele minden irodalmi és társadalmi kapcsolatát. 

A struktúra problémája tehát arra hívja fel az irodalomtudomány figyelmét, hogy az 
irodalmi mű csak a tartalom és a forma ellentmondásának szem előtt tartásával elemezhető, 
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és hogy egy olyan meggondolás, amely egy szervező középre — jelen esetben a struktúrára — 
vetíti rá a mű esztétikai kvalitását, tulajdonképpen csak egy más síkra próbálja eltolni ezt 
az ellentmondást, vagy — és ez. a strukturalisták többségének nyilvánvaló szándéka — az 
ellentmondás kikerülésével, kikapcsolásával lehetővé teszi azt, hogy szubjektív önkényünk 
szerint döntsük el, mit tartunk meghatározónak: a formát-e, vagy a tartalmat. Ők persze 
a formát választják, hiszen ebben látják a tiszta esztétikumot. Mint már jeleztük, az a 
törekvés, hogy az esztétikai kvalitást ilyen „tiszta" egységben őrizzük meg, feltételezi a merev 
azonosság, a „tiszta" esztétikum létezését. Az ilyen álláspontból aztán olyasféle tautológiák 
következhetnek, amelyek lényegében csak annyit jelentenek, hogy az esztétikum, illetve 
a struktúra a szervező közép, és ez szervezi meg a mű esztétikai hatályát. Ahhoz, hogy a mű 
specifikumát, esztétikai értékét megragadjuk, a benne rejlő- ellentmondásokat, többek 
között a tartalom és forma viszonyában jelenlevő ellentmondást kell úgy megvizsgálnunk, 
hogy vizsgálatunk alapja a mű „külső" viszonyainak figyelmes, beható vizsgálata. Ez a konk
rét történeti és esztétikai vizsgálatot nem helyettesíti az, ha a struktúrára, vagy bármely 
más néven nevezett középső kategóriára ruházzuk át ezeknek az ellentmondásoknak az ered
ményét. Éppen az eredmény, a mű értéke az, amit el kell érnünk az ellentmondások feltá
rásán keresztül. 

Tanulságos a struktúra-probléma vizsgálata egy más vonatkozásban is. Látnunk 
kell ugyanis, hogy a marxista irodalomelmélet sem helyettesítheti az irodalom ismeretelmé
leti vonatkozásainak kizárólagos hangsúlyozásával e tudatforma belső mozgástörvényeinek 
a tudatforma létezésmódjának és a műalkotások létezésmódjának a tanulmányozását. Az 
irodalomról nem lehet csak úgy beszélni, mint valamely testetlen, anyagtalan tükörről. Az 
irodalomnak megvannak a maga dimenziói, áramlatai, folyamatai, amelyek az ilyen anyag
talan, testetlen tükörről készült absztrakt általánosításokat a gyakorlatban nagyon is ala
posan módosítják. Az irodalom és az irodalmi mű csak a létezés és tükrözés dialektikus el
lentmondásának megragadásával érthető meg. Minden bonyolult viszonyának csírája benne 
van ebben az ellentmondásban, s csak így válik érthetővé a stílusirányzatok és a nagy kor
szakos irányzatok szerepe az irodalmi visszatükrözés fejlődésében, s így válik érthetővé az 
is, hogy miközben egy mű teljesíti a maga visszatükröző funkcióját, egy nagyobb irodalmi 
fejlődésfolyamat részeseként teszi ezt. Ez a folyamat hat a visszatükrözés módjára, de 
ugyanakkor erre a folyamatra is visszahat az a mód, ahogyan a mű a valóságot tükrözi. 

Az egyes mű létezésmódjának vizsgálatából kiderül, hogy a mű mint társadalmi ter
mék válik egy társadalmi funkció hordozójává, s mint ilyen létezik a társadalomban. Köz
vetlen valósága, „természeti anyaga" a nyelv, amely egyúttal az író „anyagai" között is 
fontos helyet foglal el. Az író az alkotófolyamat során más „anyagokkal" is dolgozik, más 
„anyagokat" is megmunkál, de ezek az „anyagok" (élmények, benyomások, gondolatok) 
tudatiak, és csak a nyelven keresztül közvetíthetők más személyek tudatával. A nyelv mint 
társadalmi jelenség, valamint a tudat mint a társadalmi fejlődés terméke, lehetővé teszi az 
irodalom társadalmi létezését. A műnek az a belső ellentmondása pedig, hogy alkotás és 
visszatükrözés, éppúgy része társadalmiságának és művésziségének, mint a művészi forma 
és a társadalmi tartalom ellentmondása. 

A visszatükrözés társadalmi, történeti szerepére már utaltunk, itt azonban meg kell 
még jegyeznünk, hogy az a szubjektív elem, amely a műben mint alkotásban megjelenik, 
megnöveli a tükrözés aktivitását, és aktívan hat a művet befogadó olvasóra is. Mint Marx 
írja: „A műtárgy — ugyanígy minden más termék — műértő és a szépség élvezésére képes 
közönséget teremt. A termelés tehát nemcsak tárgyat termel az alany számára, hanem alanyt 
is a tárgy számára."37 Az esztétikai szubjektum kialakítása tehát nem lehetséges az esztétikai 
objektum aktív közreműködése nélkül. Ez azonban utal arra is, hogy a művészet nem 

37 MABX KAROLY: Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatához. Szikra, Budapest 
1951. 17. 
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kullog a közönség ízlésének nyomában, hanem alkotásaival „a szépség élvezésére képes 
közönséget teremt". 

Az esztétikai objektum már ilyen aktívan hatott az alkotás folyamatában az őt lét
rehozó alkotóra is abban az értelemben, ahogy az emberi munka objektuma visszahat az 
emberi tudat fejlődésére. A mű maga pedig alkotójától elszakadva is magával hordozza ezt 
a viszonyt. Az alkotottban benne rejlik az alkotó: képes újra meg újra szubjektumot terem
teni magának, amennyiben e létezésmódjának feltételeit a társadalom biztosítja. E nélkül 
a társadalmon kívül, a szükséges anyagi és tudati feltételek híján persze még a leghatalma
sabb alkotó-energiákat magába sűrítő mű sem képes újraalkotni az őt befogadó szubjek
tumot, s ezáltal önmagát. Az egyszer már létezőt nem lehet nem-volttá tenni: azok a művek, 
amelyek elveszettnek tekinthetők vagy végképp elavultak, a maguk módján, a maguk lé
tezése idején hatottak az emberi fejlődésre, s „megőrződtek" legáltalánosabb hatásuk folytán. 

Az a mű, amely hosszú időn át, folyamatosan képes újraalkotni közönségét, bizony
ságot tesz rugalmasságáról, amellyel különböző korokhoz és társadalmi feltételekhez alkal
mazkodni tud. E mozgása közben gazdagítja befogadóit saját múltjának emlékeivel, más 
művekkel alkotott viszonyainak tudatával. A társadalom történetének árjában sodródó nagy 
művek sorsa ez az állandósult nyugalom és aktivitás, ez a kimeríthetetlen gazdagság és foly
tonos gazdagodás, ez a türelmes készség, hogy miközben megőrzik egyéniségüket, mind újabb 
meg újabb viszonyokba lépjenek más művekkel, alkotókkal, olvasókkal, előadókkal, s hogy 
így szerzett tapasztalataikat bölcsen továbbhordozzák magukban, örömest bocsátván min
den érdeklődő rendelkezésére. Művekre hatnak, irányzatok és műfajok fejlődését, techni
káját befolyásolják. Némelyikük, ha kelletlenül is, eltűri epigonjai hízelkedését, bár tudja, 
ezek az ő hitelét rontják. Mások kevésbé nyájasak, inkább szigorúak és merevek, hogy elri
asszák maguktól a léhaság közeledését. Akad agg mű, mely holmi kisded művek, pajkos 
paródiák gúnynyilait is testében hordja már, de korával nem csappan életereje. Még filmez
het is. 

A mű élete persze a valóságban nem a mű mint olyan tulajdona, hanem az irodalom 
és a társadalom életének és fejlődésének a visszatükröződése. Éppen a mű létezésmódjának 
ez a fajta társadalmisága teszi az irodalmi mű sorsára vonatkozó irodalomtörténeti kuta
tásokat rendkívül tanulságossá, de általánosságban is elmondhatjuk, hogy a létezésmód és 
a visszatükrözés együttes vizsgálata, akár egyes műről, akár irodalmi folyamatokról, mű
fajokról, irányzatokról, egyes írók életművéről van szó, mindennél élesebben veti fel az esz
tétikum társadalmiságának és történetiségének problémáit. Mindezt már az egyes mű létezé
sének legkezdetibb, csíra-szakaszában is meg lehet ragadni, s éppen ez indokolja az alkotó
folyamat mindenoldalú, alapos vizsgálatát. Jogosult az a törekvés is, hogy az írói pálya, 
illetve az egész életmű esztétikai oldalait elemezzük azok konkrét társadalmi, történelmi 
összefüggéseiben. Ez lényegében az íróportrék feladata is, s ezen a téren már nagy eredmé
nyeket ért el a marxista irodalomtörténet. De ugyanilyen jogosult a művek stilisztikai, for
mai elemzése, szem előtt tartva, hogy a legkisebb részletkérdés megragadása is csak akkor 
•objektív érvényű, ha nem szakítjuk el valóságos összefüggéseitől. 

* 

Mint minden tudománytól, az irodalomtudománytól is megköveteljük, hogy figyel
mét tárgyára és azokra az összefüggésekre összpontosítsa, amelyek tárgyának sajá
tos jellegét és mozgástörvényeit meghatározzák. Ugyanakkor minden tudománytól, s így 
az irodalomtudománytól is elvárjuk, hogy elmélete, módszerei és eszközei megfeleljenek 
feladatának, tárgya sajátos jellegének. Ilyen értelemben irodalomközpontú a marxista iro
dalomtudomány, és ilyen értelemben van különös jelentősége a marxista irodalomelmélet 
fejlesztésének. A marxista irodalomtudományban, amely az irodalmat valóban annak tekinti, 
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ami — s nem változtatja át öncélú, valójában céltalan jelenséggé -—, az irodaímiság és tár
sadalmiság, az esztétikai értékelés és a történeti vizsgálat nem merev ellentétekként jelen
nek meg. A marxista irodalomtudomány nem veti el más tudományok vívmányait és se
gítségét, sőt művelői nagyon is tisztában vannak azzal, hogy gyakran éppen az egyes tudo
mányágak és tudományok határterületein, érintkező pontjain lehet igen eredményes kuta
tásokat folytatni. 

A marxista irodalomtudomány szerves része az irodalomelmélet, amely összegezi az 
irodalomtudomány eredményeit és lehetőségeit, megragadja az irodalom belső törvény
szerűségeit, s így hozzájárul mind a tudomány, mind az irodalom fejlődéséhez. Tévedés volna 
tehát, ha egy polgári szemléletű irodalómelméleti szintézis-kísérlet kudarcának láttán azt 
hinnénk, hogy egy ilyen szintézisnek nincs gyakorlati jelentőssége, hanem pusztán csak 
„logikai konstrukció". A marxizmus klasszikusai több ízben hangsúlyozták a logikai rend
szerek jelentőségét és kifejtették, hogy a logikai nem más" mint az esetlegességektől meg
tisztított, döntő, lényegi törvényszerűségeiben megragadott törtéheti. „Hegel és Marx mű
vét folytatni annyit jelent — írja Lenin —, hogy dialektikusan fel kell dolgozni az emberi 
gondolat, a tudomány és technika történetét . . . . és a »tisztán logikai« feldolgozás? Az 
egybeesik. Az egybe keli, hogy essék, mint a Tőkében az indukció és a dedukció."38 

Úgy tűnik, éppen a logikainak és a történetinek ez az egybeesése hiányzik Warren 
és Wellek művéből — s a marxista irodalomelmélet éppen e lenini útmutatás alapján tudja lét
rehozni a történeti és esztétikai irodalomszemlélet szintézisét, amelyben a konkrét irodalmi 
jelenségeket átfogó társadalmi, irodalomtörténeti és esztétikai törvényszerűségek nem meta
fizikus absztrakciókban, hanem eleven tartalmukat, történeti érvényüket megőrző dialek
tikus fogalmakban, törvényekben nyernek kifejezést.. 

Йожеф Сила 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТРИЗМ» ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

Важнейшие, влиятельнейшие направления буржуазного литературоведения — швей
царская феноменологическая школа, американский неокритицизм и т. д. — выступили 
против позитивистского и духовно-исторического направлений; стоя на идеалистической 
основе, они излагают антиисторический взгляд на литературу и под лозунгом «литератур
ного центризма» выдвигают как самую главную, основную задачу литературоведческого 
исследования — исследование структуры отдельных произведений вне общественных и 
всяких других взаимосвязей. 

Работа Остина Уаррена и Ренэ Веллека «Теория литературы» (1949 г.) пытается 
сопоставить этот статический формалистический взгляд с динамическим историческим 
взглядом. С этой целью, разрушая логическое единство феноменологической системы, 
сужают литературный процесс до рамок отдельного произведения и не способны воспри
нимать литературу как часть общественного развития. Их полезные наблюдения, являю
щиеся итогом их практической позиции, трезво расширяют рамки жесткой феноменологи
ческой системы и как бы суммируют их собственный научный опыт. Однако их исключи
тельно индуктивный метод не может привести к охвату литературного процесса в его 
целостности и едиснтве. Для этой цели необходимо совместное применение индуктивного 
и дедуктивного методов исследования, кроме того исходной позицией должно служить 
единство литературы как части общественного развития, своеобразно развивающейся 
форми общественного сознания, — определяющееся ее общественной функцией. Только 
таким путем можно придти к пониманию диалектики отдельных произведений, худож
ника, направления, литературы и общества, а также художественного отражения и 
художественного творчества. 

38 V. I. LENIN, i. m. 129—130. 
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