
AZ INTÉZET ÉLETÉBŐL 

Összehasonlító Irodalomtudományi Konferencia 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Gorkij Világirodalmi Intézetének 1960-ban 
tartott vitája óta az érdeklődés az összehasonító irodalomtudományi kutatások iránt a szo
cialista országokban is megélénkült. Világossá vált, hogy a nemzetközi kapcsolatok, történelmi 
összefüggések, hatások és kölcsönhatások figyelembevétele, az elvi- elméleti kérdések világ
irodalmi alapon történő általánosítása nélkül az egyes nemzeti irodalmak történetét sem lehet 
feltárni. A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság (AILC) múlt évi utrechti 
kongresszusán résztvevő magyar küldöttségnek módjában volt betekintést nyerni a polgári 
összehasonlító irodalomtudomány szervezeti életébe is, s az ott szerzett tapasztalatok alapján 
mindenkiben megerősödött az a meggyőződés, hogy a polgári kutatás sem filozófiai-ideológiai 
alapjait, sem módszereit tekintve nem lehet követendő példa, hogy szükség van az összehason
lító irodalomtudomány valóban tudományos, tehát marxista alapvetésére, s hogy e munkát 
a szocialista országok tudósainak kell elvégezniök. 

A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztálya és Irodalomtörténeti Intézete ezért 
kezdeményezte a múlt év végén egy kelet-európai összehasonlító irodalomtudományi tanács
kozás Összehívását, s mivel kezdeményezése a Szovjetunió és a népi demokráciák tudományos
ságának egyetértésével találkozott, 1962. október 26-án háromnapos nemzetközi kelet-európai 
összehasonlító irodalomtudományikonferencia ült Össze Budapesten szovjet, bolgár, csehszlovák, 
lengyel, német, román, valamint jugoszláv tudósok részvételével, a Nemzetközi Társaság 
európai elnökének, valamint két nyugati vezető tagjának jelenlétében és közreműködésével. 
A konferencia célja az volt, hogy megvitassa a marxista összehasonlító irodalomtudomány 
legfontosabb elvi és módszertani kérdéseit, az irodalomtudományi terminológia néhány problé
máját, s végül, hogy állást foglaljon egy megírandó kelet-európai összehasonlító irodalomtör
ténet kérdésében. E cél szerint alakult ki a három tanácskozási nap programja. A délelőtti 
plenáris üléseken a fő témák referátumai és a referátumok vitái kerültek sorra, délutánonként 
szekció-ülések következtek, melyeken a konferencia résztvevői kisebb részlettémákat és kuta
tási beszámolókat mutattak be. Naponta három-három szekció ülésezett, így a szekciókban 
összesen 57 ún. kiselőadás hangzott el, míg a plénum 8 főreferátumot vitatott meg. A kon
ferencia három hivatilos nyelve a francia, német és az orosz volt. 

Az első nap (okt. 26.) plénumának témáját (Az összehasonlító irodalomtudomány idő
szerű problémái) I. G.Nyeupokofeva (Moszkva) és Sőtér István exponálták. A szovjet előadó 
az összehasonlító irodalomtudomány módszertani kérdéseiről beszélt, a másik főelőadásban 
a komparatív komplex kutatások elvi kérdései kerültek sorra. A vitában V. M. Zsirmunszkif 
(Leningrád), R. Etiemble (Párizs), Jan Mukafovsky (Prága), M. Janion (Varsó), Murányi 
Kovács Endre.és Bóka László vettek részt. A második nap (okt. 27.) plénumának témája az 
irodalomtudományi terminológia kérdése volt. A referátumokat T. Vianu (Bukarest) és Hans 
Mayer (Lipcse) tartották, mindketten az előzetes programnak megfelelően az irodalomtudo
mányi szakkifejezések keletkezéséről és változásairól beszéltek. A plenáris ülés előtt mutatta 
be e napon V. M. Zsirmunszkif is az összehasonlító stilisztika problémáiról szóló dolgozatát. 
Az előadásokat követő élénk vita azt bizonyította, hogy terminológiai kérdésekben a leg
nehezebb megegyezésre jutni. A vitában W. Girnus (Berlin), K. Wyka (Varsó), J. Múkafov-
sky (Prága), R. Schober (Berlin), IV. Krauss (Berlin), C. Träger (Berlin), Angyal Endre, Gáldi 
László, Rlaniczay Tibor, Horváth Károly és Vajda György Mihály vettek részt. A harmadik 
nap (okt. 29.) plenáris ülése foglalkozott végül a kelet-európai összehasonlító irodalomtörténet 
lehetőségének és szükségességének kérdésével. A három főelőadó, J. Dolansky (Prága), Kla-
niczay Tibor és Köpeczi Béla egyaránt pozitívan foglaltak állást a kérdésben, tárgyi szempon
tokat adva a fontos téma kidolgozásának megindításához, másrészt példákkal illusztrálva a 
kelet-európai irodalmak egységbe foglalt szemléletének lehetséges voltát. Az első előadás inkább 
a kérdés általános vonatkozásaival foglalkozott, a második főleg a kelet-európai irodalmak 
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tipológiai egyezéseit mutatta be, a harmadik a szocialista országok mai irodalmára alkalmazta 
az összehasonlító szempontokat. A harmadik nap vitájában M. Zmigrodzka (Varsó), V. M. 
Zsirmunszkij (Leningrád), T. Vianu (Bukarest), W. Girnus (Berlin), Z. Libera (Varsó), P. 
Dinekov (Szófia), K. Wyka (Varsó), Gáldi László, Dobossy László, Angyal Endre, Barta János, 
Nagy Péter és Sziklay László vettek részt. A plenáris ülést mindennap más elnök, sorrendben 
T. Vianu (Bukarest), W. A. P. Smit (Utrecht) és M. P. Alekszejev (Leningrád) vezette. 

A főtémákhoz csatlakozva igen gazdag és színes változatossággal bontakozott ki a 
szekciók programja, húsz külföldi tudós előadása hangzott el itt elméleti, terminológiai és 
kelet-európai témakörben. A szekciókban M. Brahmer (Varsó), K. Wyka (Varsó), J. Dolanskf 
(Prága), J. Rousset (Genf), P. Dinekov (Szófia), R. Mortier (Brüsszel), A. Mráz (Pozsony), 
N. Banasevic (Belgrád) és a megbetegedett W. Krauss (Berlin) helyett J. Mukafovsky' (Prága) 
elnökölt. 

A szekciókban elhangzott előadások közül különösen kiemeljük a távollevő J. Voisine-ét 
(Lille) az önéletrajz fogalmának kialakulásáról, melyet W. A. P. Smit mutatott be, valamint 
az ugyancsak távolmaradt E. Winteret (Berlin) Therese von Jákobról, melyet tanítványa, 
Ulf Lehmann olvasott föl. Rendkívüli érdeklődést keltett M. P. Alekszejev (Leningrád) előadása 
a tenger és a föld vitájáról az antik, a nyugat-európai és a szláv irodalmakban. Sikeres előadással 
szerepeltek a külföldiek közül JV. Banasevic (Belgrád), R. Grebenicková (Prága), P. Dinekov 
(Szófia), Sz. G. Aresjan (Jereván), M. Brahmer (Varsó), H. Becker (Jéna), K. Wyka (Varsó), 
Z. Libera (Varsó), J. Mukafovsky (Prága), G. Steiner (Berlin), H. Jechova (Olomouc), R. Etiemble 
(Párizs), Z. Adamova (Prága), M. Zmigrodzka (Varsó), M. Janion (Varsó) — a magyarok 
közül Szent-Iványi Béla (Berlin) Csapláros István (Varsó), Kardos László, Kardos Tibor, Tren-
csényi-Waldapjel Imre, Hadrovics László, Gáldi László, Bán Imre, Halász Előd, Bérezik Árpád, 
Süpek Ottó, Póth István, Rév Mária, Kerényi Grácia, Angyal Endre, Botka Ferenc, Mádl Antal, 
Csukás István, Lökös István, Zöldhelyi Zsuzsanna. 

A szekciók programján szereplő előadások közül tizenkilencet nyújtottak be az Iro
dalomtörténeti Intézet tag]ai. Az elméleti témakörbe tartozott elsősorban Nyíró' Lajos előadása 
az összehasonlító irodalmi kutatások fellendülésének új körülményeiről, Tornai Andor a XVI— 
XVII. századi közép-európai tudománytörténet kérdéseit taglalta az összehasonlító irodalom
történet szempontjából, Bor Kálmán A Helicon c. komparatista folyóirattal, Vajda György 
Mihály a magyar komparatizmus történetének vázlatával szerepelt, Rába György a műfordí
tással mint az összehasonlító irodalomtudomány tárgyával foglalkozott. A régebbi irodalomból 
vette tárgyát Gerézdi Rábán, aki Janus Pannoniust mint közép-európai költőt mutatta be, 
V. Kovács Sándor az összehasonlító szempont alkalmazásáról beszélt a humanizmus és a Jagelló
kor kutatásában, Hopp Lajos a barokk és klasszicista levélműfaj kérdéséről jelentett be témát. 
Az újabb irodalomból merítette témáját Képes Géza (Sevcsenko és Burns), Sziklay László 
(Az összehasonlító irodalomtörténet problémái a XIX. századi Kelet-Európában), Horváth 
Károly (A nemzeti eposz kérdése a kelet-európai népeknél a klasszicizmus és a romantika át
menetének korszakában), — Diószegi András Turgenyev Magyarországi hatásáról jelentett be 
előadást. A modern irodalom körében Sargina Ludmilla az orosz és a magyar szimbolizmust 
hasonlította össze, Nagy Péter a Szabó Dezsőnél mutatkozó irracionális filozófiai hatásokról 
adott elő, Béládi Miklós témája a magyar avantgardizmus kérdéseit taglalta, Tóth Dezső 
a kisregény helyzetéről beszélt nemzetközi vonatkozásban, Illés László a proletkult-korszak 
problémáit vázolta Kelet-Európa irodalmaiban, Bodnár György Hemingway és a mai realista 
próza problematikájából jelentett be előadást, s végül Szabolcsi Miklós a szocialista-líra fejlő
désének fő vonalait vázolta föl széles nemzetközi vonatkozásban. 

A résztvevők egyöntetű véleménye szerint a konferencia komoly sikert ért el, és a záró-
ülés által megszavazott további teendők szerint mintegy új kiindulópontja lett az összehason
lító irodalomtudományi kutatásoknak Kelet-Európában. Felhívta a nyugati komparatisták 
figyelmét saját elzárkózottságukra, és értékes új kapcsolatokat teremtett a kelet-európai 
kutatók között, ami majd minden bizonnyal hasznos együttműködésben, fontos közös munkák
ban fog megmutatkozni. 

A konferencia elfogadott egy a szocialista országok akadémiái elé terjesztendő javaslatot 
az összehasonlító kutatások hathatós pártolása és további fellendítése érdekében. 

A konferencia előkészítéséért és lebonyolításáért köszönet illeti az Akadémia I. osztá
lyának titkárságát, az Intézet munkatársai közül pedig elsősorban Bor Kálmánt, az előkészítő 
bizottság fáradhatatlan titkárát, továbbá Varga Imrét, a konferencia irodájának vezetőjét, 
valamint az Intézet számos, kiváló munkát végző adminisztratív és tudományos munkatársát. 

V. Gy. M. 
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