
Nagy Péter szerint a magyar irodalomtörténet hagyományaiból is következik a filozó
fiától, az elméleti általánosítástól való eltávolodás. Nálunk az elméleti iskolák — beleértve a 
Lukács-iskolát is — kevés-irodalmi műre épülő filozófiai alapon hozták létre koncepcióikat. 
Wehrii már csaknem teljesen elszakad az irodalmi művek anyagától, s elutasítja a történeti
séget is; az elméletekből igyekszik konstrukciót kiépíteni. Objektivitása valójában álobjektivi-
tás, a német egzisztencializmussal rokon alapállásról. 

Diószegi András kifejti, hogy az olyan elvi konstrukció, mely nem az egyes műveken 
épül, üresjárat, még ha marxista köntösben jelentkezik is. Az utóbbi tíz évben nálunk jelenté
keny zavart okozott a vulgár-marxista szubjektivitás, mely több irodalomtörténeti jelenségre 
nem tudott magyarázatot adni. E szakaszon már túl vagyunk, ma az olyan rendszerezéseket 
kellene felülvizsgálni, melyek nem épülnek eléggé történeti elemzésre, hanem egyes kiragadott 
művekre. Példaként a Barta-vitát hozza fel, melyben a polgári individualizmus apológiája 
folyik. Barta több alkalommal azt fejtegette, hogy minden műalkotás élmény, és minden 
individualizmus egyúttal kollektív jellegű is. Ez csak interpretálás, megértés, beleérzés. Ezért 
van rossz érzése az elvont elméletieskedés láttán. Ezután Szigeti József Társadalmi Szemlében 
megjelent cikkével foglalkozott. Szerinte Szigeti helyesen bírálja Barta nézeteit, de Sőtér 
Istvánnal folytatott vitája a probléma ismeretelméleti félreértésén alapszik, mert hiszen a tudo
mányos és művészi megismerés együtt halad. Kifejti, hogy a marxista irodalomelmélet és 
irodalomtörténet csak együtthaladva érhet el eredményt. 

Vajda György Mihály egyetért azzal, hogy Wehrii könyvét mint a polgári irodalomtörté
net apológiáját elutasítjuk. De az irodalomtudományt nem lehet általánosítani az irodalom
történettel, annak egyik s legfontosabb ága az irodalomtörténet. Felveti, a marxista irodalom
tudomány nem alkalmazhat-e több módszert, pl. a stílusvizsgálatból következtetni lehet az 
író egyéniségére s világnézetére is. Bírálja, hogy a mi irodalomtudományunk erősen korlátozza 
magát az irodalomtörténetre. Wehrii ideológiai elutasítása mellett fel kell figyelni a sokféle 

-módszert ismertető jellegére, ami tanulságos. Megjegyzi még, hogy Wehrii könyve is mutatja, 
külföldön mily keveset ismernek a magyar irodalomtudományból, fontos tehát a magyar művek 
idegennyelvű publikálása. 

Szabolcsi Miklts osztályvezető összefoglalja a vitát, azt izgalmasnak, hasznosnak ítélte. 
Kifejti, hogy nálunk a polgári elméletek elutasítása mellett magát az elméleti gondolkodást is 
elvetik. Egyetért azzal, hogy elméleti gondolkodás csak konkrét történeti ismeretekre épülhet, 
de ha valaki már ismer egy részterületet, tanulságait elméleti síkon is ismertetnie kell. Például 
egy íróról szóló mű után elméleti jellegű munkát írjon a szerző. Megállapítja, hogy az osztályon 
sokkal többet kell a jövőben foglalkozni elméleti kérdésekkel, és több elméleti vitát kell 
rendezni. 

B. M. 

Vita a XX. századi irodalomtörténeti forráskiadásról 

Az Intézet XX. századi osztálya július 17-én Diószegi András „Új Magyar Múzeum 
felé" című tanulmánya alapján, megvitatta a huszadik századi irodalomtörténeti forráskiadás 
problémáit, A vitában részt vett Sőtér István igazgató, Karnis Pál, a Kiadói Főigazgatóság 
igazgatóhelyettese és Gábor Ernő, az Akadémiai Kiadó osztályvezetője is. Diószegi András 
vitaindító tanulmányát folyóiratunk e száma teljes terjedelmében közli. 

A hozzászólók elismeréssel szóltak a tanulmányról. Vargha Kálmán javasolta az utóbbi 
években elhunyt írók hagyatékának lefényképezését a későbbi kiadás céljából. Felvetette 
továbbá, hogy a Móriczról szóló kritikák kiadásánál az eddiginél nagyobb szelekcióra van 
szükség. Nagy Péter az okmányok, emlékezések, kéziratos emlékiratok kiadására hívta fel 
a figyelmet a nyomtatott forrásanyagok kiadása mellett. Komlós Aladár helyeselte, hogy az 
életrajzi pletykák helyett a súlypontot a nyomtatásban megjelent gondolati anyagra tegyék 
át. Úgy érzi, nem minden kiadvány igényel elvi utószót, csak a problematikus kötet. Javasolta, 
közöljön az ItK rendszeres bibliográfiát a vidéki és a szomszédos országok lapjaiban megjelenő 
irodalmi cikkekről. Sőtér István igazgató rámutatott, hogy az Intézet nemcsak tudományos, 
de fontos kultúrpolitikai feladatot is vállalt a XX. századi forráskiadással. Minden forrást ki 
kell adni, de számolni kell a kulturális élet akusztikájával is. Javasolta, hogy Diószegi András 
bővítse ki tanulmánya első részét az eddigi kiadások, elsősorban a Babits—Juhász-—Koszto
lányi levelezés és a Móricz-kötet elemző bírálatával. Hangsúlyozta, hogy tudományos szem
pontból fontos a problematikus forrásanyagok kiadása is, de meg kell előzni az esetleges 
akusztikai torzulások bekövetkezését marxista elemző tanulmány egyidejű megjelentetésével. 
Végül kifejtette, hogy előbb a nehezen hozzáférhető anyagot kell kiadni, a levelezések, naplók 
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és memoárok kiadása (pl. Radnóti, Nagy Lajos és mások hagyatéka) fontosabb a kritikák 
megjelentetésénél. Bodnár György az írói hagyaték védettségének biztosítását kérte, mert 
jelenleg előfordul, hogy a hozzátartozók megcsonkítják az egyes hagyatékok általuk kifogásolt 
anyagát. Czine Mihály felvetette, hogy célszerű lenne magnetofonszalagra venni egyes idősebb 
írók emlékezéseit. 

Komis Pál, a Kiadói Főigazgatóság igazgatóhelyettese felszólalásában hangsúlyozta, 
hogy gondos távlati tervet kell készíteni a forráskiadványokról, mert jelenleg még bizonyos
fokú ötletszerűség jellemzi e kiadványokat. Kifejtette, hogy szerinte az író nyomtatásban 
megjelent megnyilatkozásai elsődlegesebb forrásanyagnak számít, mint levelezése és egyéb 
feljegyzései. Megjegyezte még, hogy a hagyatékok védettségéről van törvény, ezt ki kell ter-
jesztettni az írói hagytékra is. Gábor Ernő, az Akadémiai Kiadó osztályvezetője helyeselte 
Diószegi ama javaslatát, hogy a forrásanyaggal együtt megfelelő elvi tanulmány is jelenjék 
meg. Ez megoldható kollektív munkával is. Rámutatott azonban, hogy a forrásanyagok egy
re szét elég sokszorosítva megjelentetni a kifejezett tudományos kutatás céljára. 

Vezér Erzsébet, K. Nagy Magda, Fónyi Gézáné és Kovalovszky Miklós felszólalása után 
Szabolcsi Miklós osztályvezető foglalta össze a vitát. Kifejtette, hogy az irodalomtörténet 
tárgya elsősorban a mű, ehhez másodlagos anyag a korrajz és életrajz. Monografikus feldolgo
zás, majd müvek kritikai kiadása, s ezek után a források kiadása kell legyen a sorrend. A for
rások kiadásánál két szempontot kell különválasztani: hogy mit kell a kutatók, s mit a közön
ség számára megjelentetni. A problematikus-forrásanyagra vonatkozóan hangsúlyozta, hogy 
az antiszemita, nacionalista és antibolsevista megnyilatkozások kivételével minden forrást ki 
kell adni, természetesen megfelelő elvi tanulmány kíséretében. Fontosnak tartja az írói hagya
ték védettségének jogi biztosítását, továbbá egységes gyűjtőhely megteremtését e hagyatékok 
számára, amire legalkalmasabbnak a Petőfi Irodalmi Múzeum látszik. 

Válaszában Diószegi András egyetértését fejezte ki Sőtér István és Szabolcsi Miklós 
hozzászólásával, hogy tanulmányát az Űj Magyar Múzeum sorozat eddigi kiadványairól szóló 
áttekintéssel bővítse ki, továbbá, hogy ismertetnie kell a Szabolcsi által jelzett kizáró okokat is. 
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Aus dem Leben des Instituts 

TANULMÁNYOK A MAGYAR-OROSZ IRODALMI KAPCSOLATOK KÖRÉBŐL 

címmel (Szerkeszti : Kemény G. Gábor) 
az Irodalomtörténeti Intézet gondozásában a közeljövőben tanulmánykötet 
lát napvilágot. A két kötetes kiadvány első ré zében szereplő tanulmányok 
a kezdetektől kisérik nyomon a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok történelmi 
alakulását, fejlődését 1917-ig; mig a második kötet tanulmányai a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalomtól napjainkig vizsgálják e kapcsolattörténeti 
fejlődést. 

A tanulmányok (többek között) a következő kérdések tüzetes vizsgá
latát végezték el: 

Közös motívumok a magyar és orosz népköltészetben. — Puskin ma
gyar vonatkozásaihoz. — Arany János és az orosz irodalom. — Jókai és az 
orosz irodalom. — Goncsarov Magyarországon. — Turgenyev magyar köve
tői. — Gorkij és Madách. — Dosztojevszkij Magyarországon. — Ady Endre 
fejlődése és az orosz irodalom. — A Nyugat és az orosz irodalom. — Orosz
magyar irodalmi vonatkozások (1917-1919). — Majakov zkij Magyarországon 
(1945 előtt). — Az orosz és a szovjet próza Magyarországon a felszabadulás 
utáni könyvkiadás tükrében.-stb. 

A tanulmánykötetet három bibliográfiai melléklet egészíti ki. 


