
Az irodalomtudományi folyóiratok átszervezésével kapcsolatos változás folyóiratunkat, 
az Irodalomtörténeti Közleményeket azáltal érinti, hogy az ország egyetlen magyar irodalom
történeti szakfolyóirata lett. Eddigi profilja nem változott, de ebben a nemben ezentúl egyedül 
kell sáfárkodnia a rábízott feladatokkal. A folyóirat szerkesztőségére ezzel az eddiginél is 
nagyobb feladat hárul, s hogy munkáját sikeresen végezhesse, az eddigieknél is inkább számít 
a magyar irodalomtörténet művelőinek támogatására. Az Intézet és a Társaság közös folyó
iratává alakulván, az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztő bizottsága is átalakult, 
sorai a Társaság további két vezető funkcionáriusával gazdagodtak. A szerkesztő bizottságnak 
ez a kiszélesítése egyben azt is jelenti, hogy mindkét vidéki egyetemünk egy-egy magyar 
irodalomtörténész professzora kapott helyet benne, ami a folyóirat országos jellegét még 
jobban kidomborítja. A változások sorába tartozik, hogy lapunk krónika-rovata, amely eddig 
„Az Intézet életéből" címet viselte, átalakul, s ezentúl „Az Intézet és a Társaság életéből" 
címmel az Intézet és a Társaság életének eseményeiről egyaránt tudósít. A szerkesztőség címe 
változatlan marad, de a kéziratok természetesen a Társaság irodája (Budapest, V. Pesti 
Barnabás u. 1.) és a szerkesztő bizottság tagjai útján is beküldhetők. 

A magyar szak egyetemi reformjának vitája 

Hosszas előmunkálatok után a szegedi József Attila Tudományegyetem Magyar Iro
dalomtörténeti Intézetének szerkesztésében, 1962 decemberére elkészült a magyar szakos 
egyetemi hallgatók irodalomoktatásának reform-tervezete. A Művelődési Minisztérium fel
kérte az Intézetet, hogy a tervezetet vitassa meg, s elküldve aztán képviselőit a magyar 
szak reformjának országos vitájára, juttassa ott kifejezésre álláspontját. 

Az Intézet — az Irodalomtörténeti Társasággal közösen — december 5—7-én három 
vitaülés keretében vitatta meg a tervezet világirodalmi, magyar irodalomtörténeti és irodalom
elméleti-esztétikai programját. A világirodalmi rész vitáját Vajda György Mihály, az Intézet 
Összehasonlító Irodalomtörténeti Csoportjának vezetője, a magyar irodalomtörténetit Sőtér 
István igazgató, az irodalomelméleti és esztétikai tervezetét pedig Klaniczay Tibor igazgató
helyettes vezette. 

Az első két ülés előtt a tervezet készítői, Kardos László, ill. Szauder József egyetemi 
tanárok adtak tájékoztatót, az irodalomelméleti és esztétikai program összeállítói sajnos 
nem tudtak részt venni a megbeszélésen. Az alábbiakban ismertetjük a három vita ered
ményeit. 

* 
A magyar irodalomoktatás vitáján Szauder József elmondotta, hogy a tervezet kidol

gozása 1960 óta foglalkoztatja az illetékeseket, és ilyenformán kétéves vitasorozat eredménye
ként született meg a mostani program. A reform elkerülhetetlen volt, mert 1945 után az egye
temi oktatás új rendszerének kialakítása óhatatlanul bizonyos elsietettséggel járt, aztán a 
VII. Kongresszus a kommunista- szakember képzését tűzte ki az egyetemi oktatás központi 
céljául. E kifejezés értelme bölcsészkari vonatkozásban elsősorban kommunista tanárok neve
lését jelenti, nagyon fontos tehát a képzés céljának pontos, árnyalt megfogalmazása. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy világos különbséget kell tenni a Program és a Tanterv között. A Program 
a tantervben szereplő tantárgyak anyagát ismerteti, de nem azonos az előadások tematikájá
val, hanem foglalata annak a minimumnak, amelyet 8—10 félév alatt szigorlati követelmény
ként el kell sajátítaniuk a hallgatóknak. A jelen Program általános jellemzője, hogy a koráb
biaknál nagyobb teret biztosít az eszmei nevelés, a hivatástudat kialakítására. 

Arról alig lehet szó, hogy a leendő tanárok a teljes ismeretanyagot megkapják. Az egye
temen szerzett ismeretek korántsem menthetik fel őket az állandó továbbképzés szükségessége 
és kötelezettsége alól. Egyfajta teljességre viszont joggal tarthatnak számot a hallgatók, 
s ebből következnek azok a feladatok, amelyeket az Irányelveknek meg kell oldaniok: a tan
anyag kiválasztását, valamint a tantervi és időtervi lehetőségek összehangolását. 

A célok között középponti helyet foglal el az egyszerűsítés, a tananyag-'és a túlterhelés
csökkentés, de fontos feladat az önállóságra nevelés, az ismeretekkel való bánnitudás elsajá
títtatása is. Az irodalomtörténet terén a tananyagcsökkentés csak viszonylagos lehet, sőt 
sokszor épp a növelés válik szükségessé, mint pl. a legújabb kor irodalmában. 

Ami a. rendszerező elveket illeti, a korszakolás régebbi időszakokban irodalmi termi
nológiával (pl. stílusirányzatokkal) történik, később történelmi, társadalmi, politikai határok 
vannak. Bár a periodizációt illetően eddig is voltak kisebb nagyobb módosítások, természetes, 
hogy ezután is maradnak még nyitott kérdések. 

Szauder tájékoztató szavait követően több alapvető kérdés került mélyreható meg
vitatásra. A hozzászólók abból kiindulva, hogy a Programnak egész sor társadalmi igényt 
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kell kielégítenie (tanárképzés, tudósképzés, kulturális közéleti káderek [lektor, szerkeszt-, 
dramaturg, kultúrotthon vezető] nevelés), bírálták a Program célkitűzését, amiért az más 
szférába utalja a tudományos szakemberképzés problematikáját. Ez részben indokolt ugyan 
(túlterhelés), s elképzelhető a tudósképzésnek az egyetemi tanulmányok utánra való elhalasz
tása is, meg kell azonban vallani, hogy aspirantúra vagy gyakornokság formájában történő 
megoldása nem kielégítő. Részint azért, mert szűk kereteket érint csak, részint, mert bizonyos 
elkötelezettséggel jár. 

Arra kell törekedni, hogy meghosszabbodjék a tudományos alkotás életszakasza. 
Jelenleg a kezdő határidő kb. a 30. életévre tolódik ki, s már most is bizonyos elöregedés figyel
hető meg a kutatók között. Hiába jó tehát a Program megfelelő adottságok esetén tudományos 
káderutánpótlás előkészítésére, ha az egész kérdéskomplexus megnyugtató, intézményes 
megoldása továbbra is várat magára. 

A tudósképzést vissza kellene vinni az egyetemre, mely (a tanárképzés mellett) ma is 
képes kielégíteni ezt az igényt. Nem lehet véletlen, hogy a Szovjetunióban hasonló következ
tetésre jutva fokozottan törekednek erre a megoldásra. 

A jelenlegi problémák gyökere abban lelhető fel, hogy a múltban olyan téves profilí-
rozás érvényesült, mely az egyetemen mellőzte a tudományos képzést, és az igényeket általában 
csökkentette. Ha az oktatás csupán a pedagógus utánpótlás nevelésére szűkül, hamarosan 
jelentkezni fognak a gyakorlatban mindazok a káros következmények, amelyek végül is 
elkerülhetetlenül, a jelenlegi tanterv módosításához kell, hogy vezessenek. Elgondolkoztató, 
hogy máris megfigyelhetően erősödik a tendencia e kizárólagosság ellen. (Klaniczay Tibor, 
Sőtér István, Wéber Antal.) 

Konstruktív vitát eredményezett az időbeosztás jelenlegi formája is. A Program szerint 
1703-ig terjedő régi magyar irodalom történetet teljes egészében az első év első félévében 
kell megtanulni. A reformkor javára csökkentett oktatási idő mindössze arra elég, hogy 
néhány nagy íróról essék szó, ez azonban nem más, mint a középiskolai szempont érvényesítése 
az egyetemi oktatásban. 

A feladat csak fontos anyagrészek mellőzésével, tehát akarva nem akarva felületesen 
oldható meg. Nem lesz idő a fejlődési folyamat egységességének, belső összefüggéseinek 
bemutatására. E lemondásért súlyos árat kell fizetni, hiszen a régi magyar irodalomban az 
európai kultúra nagy korszakai (középkor, reneszánsz, barokk) jelentkeznek. Egy (nálunk 
is 700 évet kitevő) kereken 1000 esztendős korszak problematikája ez, melyen belül a kép 
számszerint gyakrabban és erősebben változik, mint a többi nagy periódusban. 

Mindezekről a magyar irodalom keretében kell a hallgatóknak tudomást szerezniök. 
De nem kevésbé problematikus az 1703-as korszakhatár sem. Azonkívül, hogy önkényes, 
ellentmond a készülő egyetemi tankönyv struktúrájának is, mivel ott 1772-ben záródik a 
régi magyar irodalom tárgyalása. 

A régi korszakoknak ez a nagyfokú háttérbe szorítása a modernebb irodalom tanul
mányozása címén, ilyen kizárólagosan sehol, sem a Szovjetunióban, sem a népi demokráciákban 
nincsen. A Programban ajánlott megoldás a helyes elv félreértése, szemléleti ferdeség, mely a 
jelent a múlt nélkül akarja megismerni 200 évre zsugorított irodalomtörténeti oktatás kere
tében. Ha a régi magyar irodalom 1772-ig terjedő szakasza komolyan vett része a tananyagnak, 
reálisan két félév kell előadására. A kérdést alaposan meg kell vizsgálni, de a tanterv felbontása 
nélkül. (Klaniczay Tibor,Sőtér István, Varjas Béla,Szabolcsi Miklós, Horváth Károly,Gerézdi Rábán.) 

A felvilágosodás- és reformkori, a XIX. századi, de főképp a XX. századi tervezetben 
a tananyag állott a vita gyújtópontjában. Megelégedést váltott ki, hogy a modern magyar 
irodalom tárgyalására több idő jut, mint eddig bármikor. Ezáltal lehetőség nyílik a legfontosabb
nak ítéltideológiai-eszmei kérdések tüzetes megvizsgálására és valóban időtálló művek elemzésére. 

A megnövekedett lehetőségek persze jottányival sem könnyítik meg a tárgyalásra 
alkalmas tananyag szelektálását, oly sok mindent kell még így is mellőzni (sokat segítene a 
szakmailag ki nem aknázott ötödév, ha be lehetne vonni). Mindezek a problémák pregnánsan 
tükröződnek a XX. századi tervezetben, hol nemcsak irodalmi mozgalmak stb. várnak ki
egyensúlyozottabb beállításra, de a kissé bőkezűen, sőt néha liberálisan kijelölt kötelező 
olvasmánylista is korrekcióra szorul. (Szabolcsi Miklós, Sőtér István, Komlós Aladár.) 

A részletkérdések között számos javaslat hangzott el kihagyott és kihagyható írók, 
művek és életművek értékelése ügyében. Hangsúlyt kapott az az igény, hogy a hallgatók 
rendszeresen kísérjék figyelemmel az irodalmi és irodalomtörténeti folyóiratokat. Napirendre 
került az egyetemi tudósképzés kapcsán az egyszakosítás és a szakszemináriumok problémája 
is (Szabolcsi Miklós, Komlós Aladár, Gerézdi Rábán, Vargha Kálmán, Pirnät Antal, Sőtér 
István, Horváth Károly, Bodnár György, Varjas Béla). 

* 
A világirodalom egyetemi oktatásának programvitáján egyöntetű volt az a vélemény, 

hogy a tervezet jól kihasználva viszonylag szűkös időkeretét, sikeresen eleget tesz annak az 
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általános követelménynek, hogy a régi korok sommás összefoglalásával lehetővé tegye az 
újabb és a kortársi világirodalom mélyrehatóbb és sfélesebb ismeretét. 

Mindamellett hiányos lenne, ha az egyetemi világirodalmi oktatásban nem esnék szó 
a középkori vágáns dalokról, a lovagi líráról és a himnusz-költészetről, ha kimaradna (már 
csak a magyar irodalomra való tekintettel is nehezen mellőzhető) provencal líra, a petrar-
kizmus (Balassi Bálint), a barokk eposz (Zrínyi Miklós) és a pikareszknek, mint műfajnak 
tárgyalása. Szintén kívánatos^enne a Csehov és a szovjet korszak közötti hiátus kitöltése 
a nálunk amúgy sem igen ismert orosz szimbolisták bemutatásával. A szovjet irodalmat pedig 
nem Solohovval kellene zárni, hanem felvinni tárgyalását legalább Tvardovszkijig. (Gerézdi 
Rábán, Sargina Ludmilla.) 

A tervezet néhány fejezetének javasolt és elfogadott átcsoportosítása következtében 
a német romantika a történeti elvnek megfelelően megelőzi az angolt és franciát, az amerikai 
irodalom pedig önálló fejezetté alakul. (Vajda György Mihály, Kovács József, Szerb Antalné, 
Bodnár György, Kocztur Gizella.) A kortársi világirodalom tanításához pedig a tanszék továbbra 
is igénybe veszi az eddig jól bevált önkéntes szeminárium rendszerét, mely természetesen 
egybekapcsolja egyes jelentős művek elemzését a folyamatos sajtóolvasással (Nagyvilág stb.). 

Az egyetem és a középiskola munkájának jobb összehangolását szolgálná a világiro
dalmi programok egyeztetése. Ugyanis ma még előfordul olyan eset, hogy az egyetemi vizsga
minimum nem írja elő azoknak az íróknak ismeretét (R. M. Rilke, G. Apollinaire), akiket a 
tanárjelöltnek középiskolában majd tanítania kell. (Vajda György Mihály.) 

A részletkérdések megvitatásakor számos kiegészítő megjegyzés hangzott el, melyeket, 
ha az időkeret engedte, be is iktattak a Programba (Vajda György Mihály, Kocztur Gizella, 
Kovács József, Vezér Erzsébet, Szerb Antalné, Bodnár György, Szabolcsi Miklós). 

* 
Az irodalomelméleti-esztétikai tervezet vitájának résztvevői tüzetes elemzés után 

arra a megállapításra jutottak, hogy a Program egészében véve problematikus, rendkívül 
átgondolatlan, fogalmazásában sokszor követhetetlen. Nem tesz eleget alapvető követelmé
nyeknek, mert korszerűtlen, túlságosan elvónt és statikus. Általában kevéssé érződik benne 
az új kérdések jelenléte, pedig az esztétika történetében éppen azt kellene hangsúlyozottan 
megmutatni, hogy nincs lezárt és kanonizált marxista esztétika, hanem állandó fejlődésről 
van szó. A Program a túlhaladott realizmus-antirealizmus koncepciót tükrözi, megoldottként 
kezel nyitott problémákat, olyan módszerrel, mely 8—10 évvel ezelőtti álláspontot fejez ki. 
Leszűkítve (mint csupán a realizmus egyik válfaját) tárgyalja a szocialista realizmust, össze
keverve az esztétikai realizmus fogalmát az irodalomtörténetivel. 

A Program egyik leglabilisabb fejezete az esztétikai rész. Hiányzik belőle az általános 
esztétika célmeghatározása, s valójában általános esztétika helyett minden az irodalomra 
korlátozódik. Az irodalom jelenségeit vetíti át más művészetekre s csak ott tesz kivételt, 
(építészet, zene), ahol ez a lukácsi módszer végképp nem alkalmazható. Sokkal helyesebb 
lenne, — az igazi célkitűzésnek megfelelően —, tényleg általános esztétikát adni, ami alkalmaz
ható aztán a többi művészetekre. A magyar értelmiség esztétikai bizonytalanságainak, vagy 
éppen tévedéseinek egyik fő oka (ha általános esztétikáról van szó) az itt is megnyilatkozó 
irodalom-központúság. (Klaniczay Tibor, Szili József, Pirnát Antal.) 

Nem megnyugtató az irodalomtudományi rész sem, melynek tárgyalását magával a 
tudományág bemutatásával kellene kezdeni, egyúttal nem lenne szabad megfeledkezni olyan 
problémakörökről, mint pl. az irodalomtörténet módszerei stb. Választ kell adnia az irodalom
elméleti-esztétikai oktatásnak olyan kérdésekre is, amelyek a magyar irodalom sajátosságaiból 
fakadnak (nemzeti klasszicizmus, eszményítő realizmus stb.). (Vajda György Mihály, Tóth 
Dezső, Klaniczay Tibor, Nagy Miklós, Szili József.) 

Hiányzik a Programból a stilisztika, a verstan pedig elavult szempontok szerint foglal 
benne helyet (a versmondattanról nem történik.említés). Az esztétika történetének tárgya
lásakor szükséges Taine (itt hiányzó) elméletével foglalkozni éppen úgy, mint ahogyan nem 
maradhat ki a XX. század marxista esztétikusainak bemutatása sem (Lukács, Caudwell, 
Fischer). Figyelmet kellene fordítani olyan jelenségekre is, mint pl. az avantgardizmus eszté
tikai felfogása. (Nagy Miklós, Klaniczay Tibor, Vajda György Mihály, Pirnát Antal.) 

A vitaülés amellett foglalt állást, hogy az irodalomelméleti-esztétikai program lényeges 
átdolgozásra szorul. 

* 
Az Intézet az egyes vitákról jegyzőkönyvet juttatott el a Művelődésügyi Miniszté

riumhoz, a december 12—14-én megrendezett országos vitán pedig Sőtér István, Horváth 
Károly, Klaniczay Tibor, Nyírő Lajos, Szabolcsi Miklós és Vajda György Mihály több fel
szólalásban ismertették az intézeti vitán kialakult álláspontokat. Az Intézet véleménye az 
országos vita vezetői és résztvevői körében kedvező fogadtatásra talált. <> 

V. K. S-
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