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Tudományos ülésszak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére 

Az MTA Irodalomtörténeti Intézete 1967. november 27-én és 28-án tudományos ülés
szakot rendezett a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója alkalmából. A két
napos tudományos ülésszak színhelye az Intézet Eötvös Könyvtárának olvasóterme volt. 

November 27-én délelőtt „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a világirodalom" 
megnevezésű témakör szerepelt az ülésszak programjában. Sőtér István bevezetőjében hang
súlyozta, hogy az elmúlt félszázad történelmének alapvető meghatározója az Októberi Forra
dalom volt, mind a gazdasági és politikai viszonyok, mind pedig a művészetek és tudományok 
területén. Egyéb tényezők mellett a művészetek és tudományok is részt vettek a Forradalom 
előkészítésében, konszolidálásában, másfelől a Forradalom győzelme új lendületet adott, új 
irányokat jelölt a művészetek, tudományok fejlődésének — egészen napjainkig. A továbbiak
ban a NOSZF nyomán támadt irodalomtudományi problematikának három, korunkban meg
oldásra érett mozzanatára hívta fel a figyelmet Sőtér István. Az első: a nemzetközi avantgárdé 
mozgalma s ennek megítélése. A legújabb avantgárdé-kutatások megmutatták, hogy a moz
galom történeti helyét és szerepét nem szabad figyelmen kívül hagyni. De az orosz avantgárdé 
fejlődését, a Forradalomban betöltött szerepét s az 1920-as évekre való kibontakozását ele
mezve Sőtér István rámutatott arra is, hogy az avantgárdé ma már művészettörténeti, iro
dalomtörténeti probléma, éppúgy hagyomány, mint pl. a realizmus irodalmi irányzata. Az 
avantgárdé esztétikája korunkban aligha szolgálhatja az újítási törekvéseket; az avantgárdé ' 
alkotói módszereinek használata ma már ismétlés lenne s nem újítás. A másik: Lukács György 
elméletének sürgető mérlegre tevése. Az már bizonyosnak látszik, mondotta Sőtér István, hogy 
ezt az elméletet tévedés volt revizionistának bélyegezni. „De az irodalomtudomány számára a 
Lukács-féle elmélet csak annyit érhet, amennyit a konkrét, történeti jelenségekre alkalmazva 
megoldani, megfejteni, helyesen értékelni segít." Csakhogy a konkrét irodalmi jelenségekkel 
(pl. az egyes magyar irodalomtörténeti problémákkal) szembesítve Lukács elméletét, kitűnnek 
ennek az elméletnek az egyoldalúságai, vitatható tételei. „Ha épp az irodalmi értékelés, az 
irodalmi jelenségek és folyamatok felől vitatjuk majd Lukács elméletét, bizonyára hozzájárul
hatunk az elmélet korrekciójához, ami egyszersmind az elmélet maradandó és szilárd elemeit 
is megmutatja majd, — és valószínűnek látszik, hogy a művészeti visszatükrözés Lukács ki
dolgozta problematikája az ilyen elemek közé tartozik." A harmadik: jelenkori irodalomtudo
mányunk központi kérdésévé nőtt az irodalmi korszakok meghatározásának, a korszakok és 
irányzatok viszonyának, dialektikájának problémája. A magyar irodalomtudomány előtt olyan 
nagy feladatok állnak (a magyar irodalomtörténeti szintézis tökéletesítése, az európai irodalmak 
szintézisének megalapozása stb.), amelyek feltételezik a korszak, irányzat, módszer irodalom
elméleti problematikájának marxista kidolgozását. Ennek az ülésszaknak — mondotta végül 
Sőtér István —. még nem az a feladata, hogy megoldást találjon mindezekre a kérdésekre, de 
az már feladata, hogy az Októberi Forradalom megnyitotta új korszak különféle művészeti 
kérdéseit taglalva új tényeket és összefüggéseket tárjon fel, s ezzel előkészítse az egyes konkrét 
elméleti problémákról hamarosan rendezendő eszmecseréinket, hozzájáruljon ezek eredmé
nyességéhez. 

Ezután Tolnai Gábor tartott előadást „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a 
világirodalom" címmel. Elemzésének középpontjába azt a kérdéskört állította, hogy az 1917 
teremtette történelmi változások a fontosabb európai irodalmakban milyen következményeket 
vontak maguk után, elsősorban az avantgárdé irodalmi irányzatának fejlődése terén. Az orosz 
irodalomban — fejtegette Tolnai Gábor — 1905 után az avantgárdé minden műfajban ural
kodóvá válik. Tartalma: meglehetősen elvont újat akarás, formai lázadás, kiforratlansággal, 
a perspektíva nem látásával párosulva. 1917 után, egy ideig, az avantgárdé fő képviselői az 
új rendet szolgálják művészetükkel. Későbbi pályájuk azonban nem egyenes vonalú: egyesek 
üres formalizmusba tévednek és eltűnnek az irodalom színteréről, mások, az új társadalmi 
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valósággal együtthaladva, a szocialista realizmus képviselőivé válnak. Az 1920-as években 
a német irodalomban az avantgárdé polarizációja zajlik le: a nihilista vagy anarchista beállí
tottságú író-csoportból egy erős balszárny alakul ki, tagjai közül kerülnek ki a német szocialista 
realizmus későbbi írói, pl. J . R. Becher, E. Toller, B. Brecht. A jobbszárnyat G. Benn költé
szete reprezentálja, ez az 1930-as években a fasizmusba torkollik. A középvonalat G. Kaiser, 
F. Werfel művészete jelenti. A jrancia irodalomra az jellemző, hogy az oroszországi események 
első visszhangzói a nagy realista írók (pl. A. France, R. Rolland, H. Barbusse), az avantgárdé 
itt és ekkor még eléggé erőtlen, heterogén irányzat. A francia avantgárdé erősödése s egyben 
polarizációja az 1930-as években következik be: legjobbjai (pl. L. Aragon, P. Éluard) a prole
tariátus ügye, a szocialista művészét képviselői lesznek. Olaszországban az 1920-as évtizedben 
a Kommunista Párt maximalista, szektásan balos vezetés alatt állott, A. Gramsci, P. Togliatti 
befolyása nem érvényesült hathatósan a pártvezetésben. Az avantgarde-on belül baloldali irány 
nem alakult ki, az irányzat íróinak többsége a társadalmi problematika iránt nem érdeklődött, 
műveikben a mindent tagadás vagy az elvont kérdésfeltevések uralkodtak. A következő év
tizedben, a népfrontmozgalom, a spanyol események hatására, az olasz irodalomban is erős 
erjedés következik be: egyes írók kilépnek az absztrakciók köréből, élénkül a társadalmi tájé
kozódás-igényük, nő a fogékonyságuk a szociális problémák iránt. (1. V. Pratolini, C. Pavese 
műveit.) 1917 nagy lendületet adott a spanyol irodalom fejlődésének is: a legjobbak (A. Mach-
ado, M. Hernandez, F. G. Lorca) művészetét a szocializmus melletti elkötelezettség és erős 
antifasizmus hatja át. Az említett európai irodalmak avantgárdé-irányzatának bemutatását 
két fontos következtetéssel zárta Tolnai Gábor. 1. Az avantgárdé egy átmeneti korszak jelleg
zetes irányzata volt, társadalmi formációk váltásakor jelentkezett. Az új formáció győzelmével 
és megszilárdulásával mindig elvesztette talaját s lassan el is halt. 2. Azokban az országokban, 
ahol — az 1920-as vagy 1930-as években — balra tolódtak a tömegek, ott az avantgárdé is 
fokozatosan baloldali eszmékkel, fokozottabb társadalmi-szociális érzékenységgel telítődött, 
sok avantgardista író a szocialista művészet képviselője lett. Ahol azonban a társadalom 
fasizálódása, a tömegek jobbratolódása történt meg, ott az avantgárdé irányzata elsekélye
sedett, szétesett, elhalt. — A referátumhoz elsőnek Vajda György Mihály szólt hozzá, bemutatva 
az Októberi Forradalom eszméinek a német irodalomra gyakorolt hatását. Körképet adott a 
világháború alatti, majd a Forradalom után megerősödő német szocialista művészeti, irodalmi 
törekvésekről, illetve ezek és a polgári irodalmi irányzatok kapcsolatáról. Részletesen elemezte, 
hogy milyen történelmi, társadalmi és szellemi tényezők hatására vált a német irodalom az 
1920-as években — a szovjet irodalom mellett — Európa legelkötelezettebb és a tőkés társa
dalmi rendet leghevesebben bíráló irodalmává. (J. R. Becher, B. Brecht stb.) Ennek a német 
szocialista irodalomnak a hazai megismertetése, kutatása azért is fontos, mert a magyar 
emigráció írói (Balázs Béla, Gábor Andor, Lukács György stb.) a német szocialista irodalom 
közegében éltek az 1920-as években, itt alkottak s itt alakult elméletük is. A német szocialista 
irodalom közvetlenül hatott a magyarországi irodalomra, pl. Kassák Lajosra, József Attilára, 
Nagy Lajosra. Emellett közvetítő funkciót is betöltött annyiban, hogy a szovjet irodalom 
nagy alkotásait német nyelven megismertette a hazai olvasókkal. Ugyanakkor viszont a két 
irodalom állandó kölcsönhatásban is állott egymással, hiszen a németországi magyar írók 
szerves részt vállaltak a német szocialista irodalom sorsának alakításában. Ma már ki kell 
mondanunk, fejezte be hozzászólását Vajda György Mihály, hogy a német irodalom XX. 
századi történetének fejlődésében a fő vonalat a szocialista irodalom jelenti. — Varga László 
„Szatíra és groteszk a szocialista drámában" címmel mondta el felszólalását. Számos dráma
történeti és elméleti témával valószínűsítette azt a tételét, hogy a szocialista dráma mindig 
szükségképpen élt és él is a szatirikus és groteszk ábrázolás lehetőségeivel, mint olyan eszkö
zökkel, amelyek kiválóan alkalmasak a múlt maradványainak feltárására és tudatosítására, 
a szocialista társadalom építése közben elkövetett hibák ostorozására, az önbírálat hathatós 
művészi kifejezésére. — Ludmilla Sargina hozzászólása az 1920-as évek szovjet költészetének 
problemitákájából merítette tárgyát. N. N. Aszejev és E. G. Bagrickij költészetét vizsgálva 
bemutatta, hogyan él tovább művészetükben az 1920-as évek elején a Forradalom élménye, 
hogyan tükrözi költészetük a NEP-korszak bonyolult ellentmondásait s hogyan alakul ki 
elbeszélő költeményeikben, az évtized közepére-végére, az új hős típusa. — Botka Ferenc 
„A szovjet próza fejlődésének néhány kérdése az 1920-as években" című felszólalásában képet 
adott a századforduló sokszínű orosz prózájáról. Bemutatta, hogy a Forradalom után milyen 
irányokban fejlődött tovább az orosz próza, hogyan alakult a hagyomány és az új viszonya. 
Jellemezte az 1920-as évek szovjet prózairodalmának különféle áramlatait (pl. az ún. orna-
mentális és az intellektuális prózát, stb.), majd azokat az okokat kereste, amelyek miatt a 
szovjet próza az 1930-as évekre uniformizálódik. Határozottan leszögezte, hogy minden olyan 
törekvés, amely az 1920-as évek rendkívül gazdag, sokszínű szovjet prózairodalmát a szo
cialista szemlélet és módszerek alakulásának, formálódásának dinamikája helyett különböző 
prózastílusok egymás mellett élésének, egymást váltásának szempontjából akarja megérteni, 
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eleve kudarcra van ítélve. — Az Októberi Forradalom utáni évtizedekben az angol irodalom
ban is megjelennek a szocialista tendenciák. E tárgykörből két felszólalás hangzott el. Sárba 
Aladár az 1930-as évek angol prózájában jelentkező szocialista realista törekvésekről adott 
összefüggő képet, Kenyeres Zoltán az 1930-as évek angol szocialista lírájának fejlődéstörté
netét, e líra különféle modelljeit mutatta be. 

November 27-én délután „A szocialista irodalom elméleti kérdései" című témakört 
tűzte napirendjére a tudományos ülésszak. Az első előadást Nyirő Lajos tartotta „A szocialista 
realizmus elméletének történeti és elvi problémái" címmel. Kiindulásként hangsúlyozta, hogy 
a szocialista realizmus a művészet egyetemes fejlődésének új történeti szakasza. A szocialista 
realizmus elméletének kutatója mindig kettős feladat előtt áll: 1. a fogalmat meg kell ragadnia 
a művészet általános törvényei, az esztétika felől, 2. meg kell állapítania, hogy a szocialista 
realizmusnak milyen történetileg meghatározott egyedi sajátosságai vannak. A szocialista 
realista művészet tanulmányozója kutatja, hogy e művészet mennyiben gazdagítja s változ
tatja meg a művészet általános törvényeit, de fényt derít e művészetnek az adott kor történeti 
viszonyaiból eredő jellegzetességeire is. Tudja, hogy a szocialista művet nem elegendő a művé
szet általános törvényeinek alapján ítélni meg, mert hiszen az új esztétikai tény olyan esztétikai 
értékeket hordozhat, amelyek nem mindenben egyeznek az esztétikum „általános törvényei
vel". A szocialista realizmus tehát többértelmű és több funkciójú fogalom. „Egyrészt eszté
tikai fogalom, mert a szocialista realista alkotásokat a művészet egésze felől világítja meg, 
másrészt konkrét történeti jelenséget jelöl, azaz a szocializmus és kommunizmus építésében 
vállalt szerepre utal, harmadrészt kifejezi a művészet fejlődésének új perspektíváit, tehát 
esztétikai eszményét." E fogalom, állapította meg az előadó, fejtegetéseit gazdag példaanyag
gal illusztrálva, „nem időtlenül meghatározott statikus normák őrzője", hanem nagyonis 
változó, rugalmas, konstruktív jellegű. Lépést tart a művészet fejlődésével, segíti az új törek
vések kibontakozását — tükrözője, de előmozdítója is egyben a szocialista társadalom életé
ben, struktúrájában végbemenő változásoknak. Előadásának második részében Nyírö Lajos 
részletes képet adott a szocialista realizmus történetének egyes szakaszairól, az 1920-as évektől 
napjainkig, abból az aspektusból tárgyalva a kérdést, hogy az egyes periódusokban hogyan 
függött össze a szépirodalom és az irodalomelmélet fejlődése. — Miklós Pál „A marxista 
irodalomelmélet történetéhez" című hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a marxista irodalom
elmélet ma már gazdag hagyomány, színvonalas kérdésfeltevések és válaszok története. A továb
biakban kísérletet.tett e diszciplína történetének periodizációjára s az egyes periódusok jel
lemzésére. 1. A XIX. század végén Plehanov és Mehring munkásságával kezdődik s indul 
útjára az egységes ideológiai megalapozottságú marxista művészet- és irodalomszemlélet. 
2. 1919 után kibontakozik a szovjet formalista és a szociológiai iskola kritikai, esszéírói tevé
kenysége. 3. A marxista irodalomtudomány, mint szaktudomány, az 1930-as években alakul 
ki a Szovjetunióban, egyidőben M. Lifsic és Lukács György realizmus-elméletének kiformá
lódásával. Lényegében ebben az évtizedben lépnek fel — egymástól és a szovjettől egyaránt 
elszigetelődve — a nyugati országokban is a marxista irodalomtudomány egyes képviselői. 
4. 1945 után nálunk is, más szocialista országban is az eszmetörténeti, filológiai kutatások, 
szövegkiadási munkálatok kerülnek előtérbe. 5. A személyi kultusz felszámolásával indulnak 
meg intenzívebben, minden szocialista országban az irodalomelméleti, poétikai kutatások, 
párhuzamosan a nyugati polgári és marxista esztétikai, nyelvészeti, pszichológiai, antropo
lógiai, szociológiai kutatómunka eredményeinek megismerésével s itthoni fellendülésével. 
6. Évtizedünket az jellemzi, hogy több marxista irodalomtudományi irányzat, iskola létezik. 
Kívánatos lenne — fejezte be hozzászólását Miklós Pál —, hogy ezek az egymástól sokszor 
függetlenül működő marxista irodalomelméleti műhelyek hangolják össze tevékenységüket 
— az egyetemes irodalomtudomány javára. — Szili József „Stílusirányzat vagy a szocialista 
művészet reneszánsza?" című hozzászólásában — emlékeztetve a közelmúlt művészetelméleti 
vitáira — kifejtette, hogy az ünnepi évforduló a legjobbkor figyelmeztet: a szocialista művészet 
bármely részkérdésének elemzésekor abból az alapvető tényből kell kiindulnunk, hogy ez a 
művészet „egy megszületéséért küzdő, alakulóban levő, s minden már—volttal és még—meg
levővel szemben gyökeresen új társadalmi rend" művészete. „Vagyis: elvileg és történetileg, 
lehetőségei és valósága szerint a szocializmus művészete és irodalma a művészet egyetemes 
fejlődésének új szakaszát, a világirodalom történetének új korszakát jelenti, vagy legalább is 
az új korszak nyitányát." A szocialista művészet olyan nagyságrendű fogalom, amely egy szűk 
irányzatba, egy iskolába nem szorítható, amely mind eszmei, mind formai tekintetben a leg
változatosabb elemeket sűrítheti és sűríti is magába. — Pirnát Antal két, egymással szorosan 
összefüggő problémára hívta fel a figyelmet. Egyrészt arra, hogy a szocialista realizmus sokágú, 
különféle tényezőkből összetevődő fogalom, s egyben, mint irányzat, egy állandóan alakuló, 
szüntelenül gazdagodó történeti folyamat is. Másrészt hangsúlyozta, hogy a XX. századi 
irodalomban sokféle irányzat él egymás mellett; minden irányzat, így a szocialista realizmus 
is már magában hordja önmaga ellentétét is; a szocialista realizmus a legsokszínűbb, számtalan 
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variánst felmutató irányzat, amely variánsokban a közös, tehát az irányzat meghatározó 
eleme (egyszersmind: sokszínűségének biztosítéka) a szocialista irodalom társadalmi funkciója. 

Zoltai Dénes „Elidegenedés és művészet" című előadásában a modern elidegenedés 
jelenségének polgári és szocialista művészeti megjelenítése, illetve filozófiai-ideológiai megíté
lése között vont párhuzamot. Nagy zenetörténeti anyag megidézésével, egyebek között: R. 
Wagner „Trisztán és Izolda", „Nürnbergi mesterdalnokok", K- Stockhausen „Gesang der 
Jünglinge", L. Nono „Canto sospeso" с művének elemzésével, illetve az elmúlt években 
lezajlott R. Hochhuth — Adorno vita kritikai ismertetésével, induktív módszerrel a követ
kező fontosabb megállapításokra jutott. 1. Az elidegenedés létező élettény, a XIX. és XX. 
századi művészeti megjelenítés állandó tárgya. „Az elidegenedés szélsőséges formái csak az 
imperialista-monopolista korszakban kerekedtek felül az emberi viszonylatokon, váltak az 
élet minden területén eluralkodó irányzattá." A „kórképet. . . már a XIX. század felmutatta, 
s az az izolációtól az eltömegesedésig, az elmagányosodástól a szellemi-érzelmi elszegényedésig 
terjedt". De a XIX. században még egyszerűbb volt a társadalmi képlet, kizsákmányoló és 
kizsákmányolt szembenállása, életérzésük ellentétessége a maga tiszta formájában jelentkezett. 
„Az elidegenedés lényegét még nem tudta teljesen elködösíteni a későpolgári korszakra jel
lemző manipulált ideologikus mechanizmus." A XX. században eltűnt a múlt stabilitásának 
látszata, az elidegenedésben már senki sem érzi jól magát, sem a gazdag, sem a nincstelen. 
A magas ipari szervezettségű társadalomban a nyomor nem játsza azt a mozgósító szerepet, 
amelyet a periodikus válságok között fejlődő kapitalizmusban játszott. E tények az elidege
nedés újabb formáit szülik és növelik az elidegenedés leküzdhetetlenségének látszatát. 2. A mo
dern polgári művészet (pl. Stockhausen zenekompozíciói, Beckett drámái) és ideológia-teória 
(pl. Adorno tételei) az emberi nem antropológiai regresszióját, a naggyá nőtt s az egész sze
mélyiséget átható elidegenedést és eldologiasodást factum brutumnak tekinti. Adorno fel
fogását erről így összegezte Zoltai Dénes: „a polgári éra válságával együtt végső válságba jut 
az autonóm személyiség is. Az emberiség tragédiája, hogy az elidegenedés foglyul ejti azt a 
szabad individualitást is, amely felemelhetné szavát és öklét az elidegenedett világ ellen . . . 
Ha nem is vigasznak, de józan gondolati rezümének marad a felismerés, hogy az egész törté
nelemben egyetlen »évelő« jelenség létezik, egyetlen ontológia érvényesül: a kétségbeesésé. 
A modern művészet, a maga avancé anyagával és technikájával, éppen ezt a realitás sugallta 
tényállást méri fel, Schönbergtől Beckettig. Ha hű akar maradni realista örökségéhez, akkor 
éppen a realizmusról kell lemondania, mely az álharmónikus homlokzatot reprodukálja, hogy 
szépítgetve elfedje a vigasztalan condition humaine-t." Ez a művészet-felfogás, illetve művészi 
gyakorlat a küzdelemről való lemondást, a forradalmi gyakorlat negációját jelenti, s objektíve 
az elidegenedés-jelenség, következésképpen az ezt szülő ok-komplexum fenntartására irányul. 
3. A szocialista forradalom, egy hosszú történeti folyamat során, az elidegenedést kiváltó 
okokat s így magát az elidegenedés jelenségét szünteti majd meg. A szocialista művészet nem 
hallgatja el az elidegenedés objektív élettényének létezését, de a kétségbeesés és belenyugvás 
helyett a forradalmi gyakorlat, a küzdelem s az ellentétek megsemmisítésének programját 
szegezi szembe vele. A szocialista realizmus — Lukács György elmélete szerint — azt vallja, 
hogy a művészetben ,,a konkrét, különös ember az elsődleges, a megformálás kiindulási és 
végső pontja"; a művészet tárgya a társadalmasult természeti lényként felfogott ember és 
annak mindenkor konkrét condition humaine-je. Tehát a különös ember megjelenítése, leg
mélyebb ontológiai meghatározottságában, öntevékeny, szabad, felelős lényként. A szocialista 
művész hisz az integer és sokoldalúan fejlett személyiség létezésében, e személyiség kibonta
kozását, harcait ábrázolja. „A szocialista realizmus története modern hősköltemények sorozata, 
melyekben a hősök nemcsak az osztályellenséggel ütköznek meg, hanem azokkal az anonim 
hatalmakkal is, amelyek a világtörténelem során szüntelenül újratermelték egyén és nem 
meghasonlását." 

Bodnár György „A komplex vizsgálat problémái a modern magyar irodalom kutatásá
ban" címmel tartott előadást. Kifejtette, hogy „A magyar irodalom története" című szintézis 
V—VI. kötetének munkálatai közben szerzett tapasztalatok, a kötetek körül kibontakozó 
vita tanulságai, a polgári irodalomtudomány modern törekvéseivel szembenéző irodalom
elméleti munkák első eredményei sürgetően vetik fel irodalomszemléletünk és kutatási mód
szereink hatékonyságának felülvizsgálását, egy komplexebb irodalomszemlélet és módszer ki
alakításának szükségességét. Felfogása szerint e komplexitás-fogalomnak már vannak eddig 
kellően számba nem vett hagyományai, előzményei a magyar marxista irodalomtudomány
ban. A két világháború között Lukács György és Révai József a szocialista irodalomszemlélet 
alapjává tette a marxista ismeretelméletet. Lukács ismeretelmélete szerint az anyagi-társa
dalmi elv nem járulékos elem, hanem az igazi megismerés feltétele, s így következménye fel
lelhető a kifejezés minden részletében. Realizmusfelfogása „a valóság és mű viszonyának 
tisztázása" s így a mondanivaló társadalmi-ideológiai irányának megítélésére, valamint az 
alkotás részleteinek s egészének egyidejű magyarázatára egyaránt alkalmas. Amíg Lukácsot 
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elsősorban az elméleti tisztázás szándéka vezette, Révai már a gyakorlati alkalmazást, egyes 
irodalomtörténeti jelenségek elemzését végezte el. így tehát ők, tárgyuknál fogva, a komplex 
feladatnak csupán egyikét vagy másikát vizsgálták. Ismeretelméleti igénnyel közeledtek társa
dalom és mű viszonyához, az összefüggések szövevényének kibogozását vállalták — mai 
komplexitás-fogalmunk az ő munkásságukhoz nyúlik vissza. Űtjukat nem kell megtagadnunk, 
kezdeményüket tovább kell vinnünk, immár bonyolultabb irodalmi anyag közegében, bonyo
lultabb társadalmi, szellemi viszonyok között. Lukács és Révai művének tanulsága „azonos 
lehet az új tapasztalatokkal: az élő marxizmus igénye szükségképpen vezet el a komplex 
vizsgálatokhoz". A komplex irodalomtudományi szemlélet és módszer térhódításának előfel
tétele néhány nehéz probléma megoldása — mondotta Bodnár György, fejtegetéseit konkrét 
művészeti és elméleti (a XX. századi avantgárdé, a népiesség stb. tárgyköréből vett) példákkal 
illusztrálva. 1. A marxista irodalomtudomány történeti elvét szembesítenünk kell a modern 
polgári irodalomtudomány ahisztorikus irányaival, elsősorban a strukturalizmussal. Kifej
tette, hogy a marxista történetiség és a strukturális elemzés, szintézisére elvileg megvan a 
lehetőség. 2. A történeti folyamat pontosabb rekonstrukcióját csak a nemzeti irodalmak és 
a világirodalom viszonyának marxista elemzésével végezhetjük el. El kell vetnünk a pozitivista 
világirodalom-fogalmat, amely „a világirodalomban csak egymás mellett élő nemzeti irodal
mak — s azokon belül egyedi törekvések és művek — halmazát látta, az irodalomtörténeti 
összehasonlítás lehetőségét tehát a hatáskutatásra szűkítette", de el a szellemtörténetit is, 
mely mind az egyes nemzeti, mind az egyetemes irodalom történetét valamiféle „önnemző" 
szellem megnyilatkozásának minősítette. „Ma is szükséges a hatáskutatás és az eszmetörténeti 
vizsgálat, de csak mint eszköz: a nemzeti irodalmak valódi, egyetemes viszonylatai akkor 
válnak láthatóakká, ha mindenekelőtt a világirodalmi törekvések alak- és tartalomváltozását 
figyeljük a nemzeti társadalmak közegében." 

November 28-án „A mai magyar irodalom kérdései" című témakör napirendre tűzésével 
folytatta munkáját az ülésszak. Szabolcsi Miklós „A szocialista eszmeiség a magyar irodalom
ban" című vitaindító előadása azt a kérdéskomplexumot vetette fel, illetve arra keresett választ, 
hogy szocialista-e a mai magyar irodalom, szocialista realista-e és milyen mértékben, melyek 
a kritériumai ma, Magyarországon az irodalom szocialista jellegének, hol és hogyan jelentkezik 
a szocialista eszmeiség, világnézet jelenkori irodalmunkban? Bevezetésként kifejtette véle
ményét világnézet és mű elméleti viszonyáról. Szerinte a világnézet a világról, társadalomról, 
ezen belül a termelő s emberi viszonyokról alkotott, intellektuálisan kimunkált, végiggondolt 
kép. A világnézet mindig indirekte, áttételek, közvetítők bonyolult láncolatán keresztül 
jelentkezik a műben. A világnézet és a világnézetileg átszűrt élettapasztalat egysége a világ
kép: tehát a művész által tapasztalt élettények összessége, átértelmeződve, átrendeződve a 
tudatos világnézet fényénél. A világkép a kor valóságát tükröző, ellentmondásos, harmóniás 
és diszharmóniás, konfliktusos egység: az élettapasztalat állandóan korrigálja a világnézet 
tudatos elemeit, a világnézet viszont értelmezi, rendezi, módosítja a tapasztalati anyagot. 
S maga a világkép sem érvényesül közvetlenül a műben: a világképnek bele kell illeszkednie 
egy nemzeti, sőt, a világirodalom sokszázados hagyományai, konvenciói által kialakított mű
forma-hálózatba; egy olyan hálózatba, amely már egy sor tartalmi-formai elemet hordoz 
magában, s amely, szerkezeténél fogva, a maga formanyelvével, sajátságaival már eleve 
alakítja, mássá teszi magát a világképet is. A szocialista irodalomban — hangsúlyozta Szabolcsi 
Miklós — a világnézet és a mű közti viszony még bonyolultabb lett. A szocialista irodalom 
útja azt bizonyítja, hogy az igazi nagy művek a világnézet, az élettapasztalat és az irodalmi 
formák, hagyományok hármasságának termékeny feszültségéből, egymás elleni harcukból 
születnek meg. 

A szocialista eszmeiség mibenlétéről, vagy másképpen: a szocialista és nem szocalista 
irodalom elhatárolásának problémáiról szólva kifejtette Szabolcsi Miklós, hogy ma a szocialista 
eszmeiség kritériuma a legáltalánosabb értelemben vett magán- és közélet eseményeinek, a 
társadalmi állapotok, változások, s benne az egyes emberi problémák marxista-leninista 
ábrázolása, értékelése. „Mivel e pillanatban élettapasztalat és világnézet ellentmondásos egy
sége úgy nyilatkozik meg a mai irodalomban, hogy az állandóan változó, fejlődő, alakuló 
világ jelenségeire kell választ adnia az irodalomnak, a világ jelenségeinek marxista-leninista 
értékelése nemcsak a vállalás, hanem a kérdezés értelmében is a szocialista eszmeiség krité
riuma." Sőt: jelen körülményeink között a szocialista eszmeiség igazi hordozója az izgatottan 
kérdező, a valóságot kérdőre fogó, vallató, vállalkozó kedvű, vallomásos és önvallomásos 
szocialista magyar irodalom. S ettől az irodalomtól határozottan el kell választanunk az ún. 
általános humanizmust hordozó műveket: az emberi szépség, nagyság, teljesség felmutatása 
része a szocialista eszmeiségnek, de nem meríti ki ezt, nem végcélja ennek; s mindazok a mű
vek, amelyek az emberi teljességet, nagyságot, szépséget ábrázolják, a jó győzelmét a rossz 
felett, ettől még nem lesznek szocialista eszmeiségűekké, innen maradnak a szocialista eszmei
ségen. A szocialista irodalom másik kritériuma az aktív, közösségi jelleg — az ún. külön 
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világú, öntörvényű művészeteszmény ellentétes a szocialista eszmeiség lényegével s ezért élesen 
elválasztandó a szocialista művészettől. Harmadszor: a szocialista eszmeiség elhatárolandó a 
konfliktus nélküli, lapos, leíró jellegű „kincstári" naturalizmustól is. Maga a szocialista eszmei
ség is — figyelmeztetett az előadó — nem valami metafizikus, hanem nagyon is változó kate
gória: a világ maga is állandóan változik; a szocialista eszmeiség tartalma egyes korokban 
módosul, a marxista világnézet más-más elemei, oldalai kerülnek benne előtérbe, más-más 
műformákban, szerkezetekben jelenve meg. 

Az elméleti bevezető és szocialista irodalmunk néhány általános elvi problémájának 
exponálása után gazdag szépirodalmi anyag megidézésével bizonyította Szabolcsi Miklós, 
hogy mai irodalmunkban — különféle műfajokban, műformákban, különböző módokon — 
már megvalósult a szocialista eszmeiségű irodalom néhány típusa, modellje. A lírában pl. az 
Illyés —Benjámin, a Juhász Ferenc, a Simon—Váci szocialista líra-modellek, a prózában pl. 
a Lengyel József, a Darvas—Cseres, a Sánta (csak a „Húsz óra") szocialista próza-modellek. 
Ezeknek a szocialista eszmeiségű típuscsoportoknak a létezése azt bizonyítja — fejezte be 
előadását Szabolcsi Miklós —, hogy a szocialista Magyarország szocialista és nem szocialista 
művekből összetevődő nemzeti irodalmán belül van egy erőteljes szocialista eszmeiségű külön-
vonulat, melynek további erősítése a kritika legfontosabb feladata. Hogy azonban e feladatot 
eredményesen végezhesse el, újabb irodalmunk szocialista eszmeiségének értelmezésében egy 
egyszerre szűkebb, illetve tágabb szemléletet kell meghonosítania. Szűkebbet: pontosabban 
el kell választania egymástól az általános humanista és a szocialista kérdésfeltevéseket és 
válaszokat. Tágabbat: fel kell figyelnie arra, hogy a szocialista eszmeiség tartalmi és formai 
síkon egyaránt változatosabban, nyitottabban, a maga tágabb lehetőségeivel jelentkezik a 
művekben, mint ahogy eddig gondoltuk. 

Tóth Dezső „A szocialista realizmus jellegzetességei a felszabadulás utáni magyar iro
dalomban" című referátumának bevezetőjében előrebocsátotta, hogy míg Szabolcsi Miklós 
előadásában irodalmunk szocialista tendenciáinak körülhatárolására, kritériumainak ponto
sabb kimunkálására tette a hangsúlyt, ő azt tartja feladatának, hogy szocialista irodalmunkat 
a közös alaptól, a szocialista társadalomtól determinált irodalmunk egészével kölcsönhatásban, 
tehát a magyar nemzeti irodalom részeként mutassa be. E célkitűzésének megfelelően áttekin
tést adott a két évtizede immár szocialista társadalmi valóság alapján élő és fejlődő irodalmunk 
struktúrájáról. Megvilágította azt a sokrétű problémát, hogy irodalmunk különféle tendenciái 
mikor, hogyan, milyen szélességben és intenzitással érzékelték, illetve érzékelik ezt a hazai 
szocialista valóságot. Az egyes tendenciákat hordozó, érvényre juttató műveknek vagy élet
műveknek, irányzatoknak a differenciált elemzésével, egymáshoz való kapcsolatuk diakronikus 
és szinkronikus jellemzésével, gazdag példaanyagon bizonyította, hogy nemzeti irodalmunk 
tengelyében már két évtized óta és egyre inkább a szocialista irodalom áll, mely a szocialista 
építés kulcsjelenségeit a maguk totalitásában és ellentmondásosságában, kezdeményezőén 
mutatja be. Fejtegetéseit így summázta Tóth Dezső: „szocialista irodalmunk az emberiség 
hazánkban megvalósuló jövendő életét a legintenzívebben veszi birtokba, munkálkodásában 
érvényre jut a szocialista realizmust jellemző alapvető sajátság: a pártosság biztosította 
különös érzékenység a történelmileg új iránt. Népünk élete: a szocializmus, és mert ennek 
tükrözésére, alkotó támogatására vállalkozik — egyben nemzeti irodalmunk legfontosabb 
követelményének is elsősorban tesz eleget. Ugyanakkor kibontakozásában versenyben áll 
egy olyan nem szocialista irodalommal, amellyel a szocialista társadalom valósága mégis 
összeköti s amely éppen e közös társadalmi valóság alapján művekkel vitázó szövetségese is. 
A szocialista irodalom útja nehezebb, mert a nemzeti és egyetemes érvényt az új szocialista 
valóság birtokbavételén át, azaz az egyetlen járható . . . úton éri el, kell, hogy elérje. A nem 
szocialista irodalom történelmileg túlhaladott alapon, a szocialista jelen teljes vagy részleges 
figyelmen kívül hagyása mellett, látszólag közvetlenebbül tört az emberi egyetem szintjére. 
A történelem tanúsítja: az út nem arra vezet. De az is bizonyos, az új történelmi nagyságrend, 
a szocialista realizmus hazai kiteljesedése is azon lesz mérhető, mit tud egy kis nemzet a tör
ténelmi erőfeszítéseiből az emberiség számára megörökíteni." — Koczkás Sándor „A szocialista 
eszmeiség a felszabadulás utáni magyar lírában" című hozzászólásában kifejtette, hogy már 
a két világháború közötti korszakban megjelent a szocialista költészet számos olyan típusa, 
amely nem csupán a közvetlen politikai, közéleti szférában jelenítette meg a szocialista eszmei
séget, hanem közvetve is, a filozófiai, etikai stb., tehát az intellektuális szférában — a szemé
lyes költői-emberi sors, válság belülről mélyen átélt formáiban. E megjelenítési formák sok
félesége lehetővé tette a szocialista lírai személyességnek a polgárinál egyetemesebb, inten
zívebb kialakulását. Az 1945 előtti szocialista líra hagyományai tovább élnek a felszabadulás 
utáni korszak lírájában. E líra tudatossága, szocialista elkötelezettsége az 1945 és 1948 közötti 
társadalmi helyzetből, a nagy lehetőségek felismeréséből fakadt, s az őszinteség, derű, lelke
sedés, az építés, a szocialista múlt és jövő vállalása jellemezte. E korszak legjobbjai az 1950-es 
évek elején, a sematizmus virágkorában szükségképpen megismerték a tragikum egész gondo-
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laii, érzelmi skáláját, a meg nem tagadott szocialista eszmeiséget indirekt módon a tragikum, 
a szatíra, a groteszk eszközeivel fejezték ki. Nagy László költészetének példájával bizonyította 
Koczkás Sándor, hogy egyes lírikusaink művészetében a tragikus hangok mennyire a szo
cialista eszmeiség, a szocialista helytállás kifejezői (pl. etikai síkon), hogy az egyetemes meg
ragadásának, a nemzeti keretekből való kilépésnek -az igénye mennyire mély szocializmus
értelmezéssel, illúziótlan, józan szocializmus-látással, a szocialista jelen s a távlatok felisme
résével, vállalásával járnak együtt. — Illés Lajos felszólalásában az elmúlt évtized szocialista 
eszmeiségű magyar prózájával foglalkozott. Részletes képet és értékelést adott arról a fordulat
ról, amely szocialista szépprózánk fejlődésében 1959—60 körül következett be. Sok fiatal 
prózaírójtehetség tűnt fel ekkor irodalmunkban, a prózai műfajok köre is örvendetesen ki
tágult. Új érdeklődési, tájékozódási irányok jellemzik azóta szocialista prózánkat, pl.: törekvés 
nemzeti történetünk hagyományainak felelevenítésére, friss művészi reakció az újonnan fel
vetődő társadalmi problémákra, a technicizálódás szociológiai következményeinek feszegetése, 
a nemzedékek viszonyának ábrázolása. Fogyatékossága viszont prózánknak, hogy míg tör
ténelmünk, társadalmunk bizonyos árnyoldalait előszeretettel, addig a fényoldalakat nem 
szívesen választja témájául. 

Sőtér István zárszavában vonta meg a kétnapos tudományos ülésszak mérlegét. Meg
állapította, hogy igen termékeny, eredményes gondolkodás folyt az ülésszakon, különösen 
három területen. 1. Az Októberi Forradalom kihatása egyrészt az avantgárdé irányában, 
másrészt egy szociális felelősségtől áthatott irodalom kialakulása irányában. Tolnai Gábor 
finom, elemző tanulmánya ösztönző erejű hozzájárulás az avantgárdé-problematika törté
netibb szemléletéhez. Zoltai Dénes az avantgarde-kérdést filozófia-esztétikai és nem történeti 
aspektusból világította meg. Azzal egyetértett Sőtér István, hogy az avantgarde-nak van egy 
„kifutása" az elidegenedés irányában — erre nézve a stockhausen-i s más példák igen meg
győzőek. Kérdésesnek tartotta viszont azt, hogy az elidegenedés kategóriája alkalmazható 
a múlt századra oly módon, mint ahogy jelenünkre alkalmazzuk. Kifejtette, hogy a neo-
avantgarde mai jelenségeit a meghatározó társadalmi struktúra: a nyugati társadalmak éles 
polarizációja, a volt polgári osztály széthullása, megszűnése magyarázza elsősorban. Tolnai 
Gábor, Bodnár György előadása s egyes hozzászólások azt is tudatosították bennünk, hogy az 
Októberi Forradalom valóban elindított egy olyan szemléletet és gondolkodást a világiro
dalomban, amely a szociális problematikát egészen új felfogásban jelenítette meg. (L. Stein-
beck, Dos Passos, Faulkner regényművészete, a francia regény és szociográfia fejlődése, a skót 
reneszánsz, a magyar népi írók-mózgalom.) 2. A marxista irodalomelmélet tárgyköre. Nyirő 
Lajos tanulmánya — mondotta Sőtér István — árnyalt és pontos képet adott a szovjet iroda
lomelmélet fejlődéséről, részben mai vitáink genezisét is megvilágította ezzel. Az Elméleti 
Osztálynak az általa megjelölt irányban kell tovább haladnia. Az előadásban, a hozzászólások
ban nagy teret kapott egy fontos kérdés; a marxista irodalomtudomány és a strukturalizmus 
viszonyának problémája — fejtegette Sőtér István. A strukturalizmus tudományos módszerei
nek megismerésével komolyan kell foglalkoznunk, eredményeinek marxista adaptációjára 
szükség van. De tudatában kell lennünk annak, hogy a strukturalista vizsgálódás három igen 
fontos elemet nélkülöz: a kritikai mozzanatot, a történetiség és az axiológia szempontjait, 
vagyis éppen a marxista szemlélet nélkülözhetetlen jegyeit. A marxizmus irodalomtudományi 
módszerei és a strukturalista módszerek összekapcsolhatók, de csak történeti alapon. Ez a 
munka komoly elvi-módszertani előkészítést, fokozott óvatosságot kíván. 3. Az 1945 utáni 
irodalmunk kérdései. Szabolcsi Miklós, Tóth Dezső előadásából és a hozzászólásokból kiderült 
— mondotta Sőtér István —, hogy kialakulóban van a felszabadulás utáni irodalmunkról 
egy szilárd, modern koncepció, egy komplex tárgyalási, rendszerezési alap: a társadalmi 
szempontú történeti fejlődés fő szálainak és az egymást váltó irodalmi struktúrák, alkotói 
módszer-típusok alakulásának szintézisben való láttatása. — Végül köszönetet mondott, 
eredményes munkájukért, Sőtér István az ülésszak szervezőinek, valamennyi résztvevőjének, 
majd bezárta a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére rendezett 
tudományos tanácskozást. 

Összefoglalta: Rigó László 

Bánfi Florio középkori kutatásai 

Folyóiratunk ebben a számban megjelent tanulmányával búcsúztatja régi munkatársát 
Bánfi (Holik) Flóris irodalomtörténészt a római Collegium Hungaricum egykori titkárát 
(1899. XII. 1. — 1967. IX. 2.). Tragikus hirtelenséggel megszakadt életpályája indokolja, hogy 
levelei alapján röviden ismertessük azt a tudományos programot, amelyet gazdag kéziratos 
gyűjtésének feldolgozásával szeretett volna megvalósítani élete utolsó éveiben. 
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