
Magyar—szovjet irodalomtörténeti szimpózium 

Az MTA Irodalomtudományi Intézete az SzTA Gorkij Világirodalmi Intézettel közösen 
1969. június 17-től 20-ig rendezte meg II. Irodalomtörténeti Szimpóziumját az Intézetben. 

Június 17-én délután a megnyitó ülésen a két Intézet közös európai romantika-kutatási 
programjának megvitatására került sor. /. G. Nyeupokojeva referátumában arról beszélt, hogy 
a romantika kérdéseit a lenini két kultúra jegyében kell vizsgálni. Külön feladatként jelölte 
meg a kutatás számára annak tisztázását, hogyan él a romantika művészi öröksége tovább a 
jelenkori irodalomban s egyáltalán, milyen összefüggésben s kölcsönhatásban áll az irodalom 
a képzőművészetekkel és a zenével. Sőíér István előadása a romantika történeti funkciójával, 
világirodalmi szerepével foglalkozott. Rámutatott arra, hogy a romantikát, keletkezése idő
szakában sajátos elhatárolási szándék jellemzi, túlhaladásai pedig, mint pl. a realizmus vagy 
a l'art pour l'art a klasszicizmus elveihez való más és másféle visszatérés következtében 
jönnek létre. Feladatként jelölte meg, hogy a romantika-kutatás során az egyes nemzeti 
irodalmak, ill. egyes világirodalmi zónák tipológiai arculata kerüljön részletes kidolgozásra. 
Az előadáshoz Barta János, Kardos Tibor, Szabolcsi Miklós, a vendégek közül pedig J. B. 
Vipper, R. M. Szamarin, N. I. Balasov és B. L. Szucskov szólt hozzá. 

A június 18-iki délelőtti ülésen a reneszánsz-kor irodalmának problémái kerültek meg
vitatásra N. I. Balasov, J. B. Vipper és Klaniczay Tibor tézisei alapján. Bevezetőül a tézisek 
szerzői tartottak rövid előadást. Balasov főként az európai reneszánsz bizánci és közel-keleti 
előzményeivel foglalkozott, Vipper a nyugat-európai későreneszánsz problémaival, vitatva a 
polgári irodalomtudomány manierizmus-koncepcióját és a „tragikus humanizmus" fogalmát 
javasolva a kései reneszánsz egyes jelenségeinek meghatározására. Klaniczay Tibor előadásában 
az európai reneszánsz társadalomtörténeti bázisát a polgári fejlődésben jelölte meg és ezen 
az alapon igyekezett elhatárolni az európai reneszánsz művelődéstörténeti fejleményeit más 
korok és területek analóg jelenségeitől. A referátumokat követő vitában Tolnai Gábor, Bán 
Imre, B. L. Szucskov, Kardos Tibor és Varjas Béla szólalt fel. 

A délutáni ülésen R. M. Szamarin professzor tartott előadást „A művészet és a valóság 
viszonyáról a XX. század nyugat-európai költészet alapján" címmel. Hangsúlyozta, hogy 
századunk művészetében a valamely meghatározott filozófiai koncepció iránti vonzalom külö
nösen hevessé vált. Ez a világnézeti törekvés aztán művészi módszerekben nyilvánult meg, 
s a módszereken belül különböző irányzatok bontakoztak ki. A lényegesebb alaptípusok jel
lemzésére Paul Valéry, T. S. Eliot és J. R. Becher költészete szolgált. Kardos László „A huszadik 
századi világirodalom néhány problémája" címmel tartott referátumot. Felvázolta a polgári 
irodalom fejlődésvonulatát a múlt századi realizmustól a század végi naturalizmuson keresztül 
a századelőn kibontakozott izmusok sorozatáig, a szocializmus történelmi győzelmét követően 
széles alapokon kibontakozott szocialista realizmussal bezárólag. Végül az ellentéteiben is 
egységes világirodalmi folyamat jellegzetességeit elemezte. Az előadások korreferensei F. Sz. 
Markirjev, Bodnár György és Rába György voltak. A vita résztvevői: B. L. Szucskov, Tolnai 
Gábor, Szabolcsi Miklós, N. I. Balasov. 

Június 19-én, a délelőtti ülés a modernizmus problémáit vitatta meg. Ju. B. Borev 
„A művészi irányzatok harca a XX. században az egyéniségkoncepciót illetően" címmel 
tartott előadást, melyben kifejtette, hogy az Októberi Forradalom kapcsán előtérbe került az 
aktív egyéniség eszméje. A szovjet művészet az ember felelősségéről beszél ebben az időszak
ban, az egzisztencializmus viszont amellett foglalt állást ugyanakkor, hogy az egyéniség a 
történelem fölött áll, az egyéniség önértékű, magányra van ítélve, nem kommunikábilis. 
Ez a koncepció a nyugati realista irányzattal is szemben áll, amely meg akarja találni a sze
mélyiség és a társadalom harmóniáját. A szocialista realista művészet az egzisztencializmus 
divatjával szemben a történelmileg aktív személyiség koncepcióját tételezi fel. Király István 
„A modernizmus problémái a XX. század eleji magyar irodalomban" címmel tartott előadást. 
A modernizmus a század elején ott fejlődik ki leginkább, ahol a legtöbb az elmaradott vidék. 
Erős lázadó indulatok élnek a modernizmus egyes jelenségeiben, de ezek az indulatok anar
chisztikus mozzanatokkal voltak szorosan összefonódva. Még a kommunista mozgalomhoz 
csatlakozva is őriztek résztvevői egyfajta szektásságot. Politikailag vállaltak sok olyasmit, 
amihez világnézetileg csak később nőttek fel. A kritikai realizmus a lényegi tradíciója a szo
cialista realizmusnak, a modernizmus csak egy nagyon problematikus tradíció. Az előadás 
korreferense Vajda György Mihály volt, a vitában hozzászóltak: Szabolcsi Miklós, Ju. B. Borev, 
Guszev, Balasov, Almási Miklós és Király István. 

A délutáni ülésszak a szocialista realizmus kérdéseivel foglalkozott. Köpeczi Béla 
„A szocialista realizmus fejlődésének szakaszai" című előadásában hangsúlyozta, hogy a 
szocialista realizmus kialakulása" hosszú történelmi folyamat következménye. Az első szakasz 
a munkásmozgalom kezdeteitől 1905-ig, a második 1905-től a proletárforradalmakig tart. 
A harmadik szakasz a proletárforradalmakkal kezdődően 1932-ig húzódik. Ebben a másfél 
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évtizedben a szocialista realizmus erőteljes kibontakozásának lehetünk tanúi. A negyedik 
periódus az 1932-től 1955-ig terjedő időszak. Ezt a fejlődési periódust bizonyos leszűkülés 
és ellentmondásosság jellemzi. Az utolsó fejlődési szakasz 1955-től napjainkig tart, amelyet 
ismét egyes irányzatok feléledése, párhuzamossága fémjelez. 0. K. Rosszijanov „A szocialista 
realizmus keletkezésének történelmileg sajátos feltételeiről és formáiról" címmel tartott refe
rátumot. Előadásában rámutatott arra, hogy a szocialista realizmus kialakulása nemcsak 
realista hagyományokhoz kapcsolódhat: erős és megbonthatatlan szálak fűzik a forradalmi 
avantgárdhoz. Hangsúlyozta, hogy a szocialista realizmus fejlődésében egyik legfontosabb 
tényező a haladó nemzeti hagyományok megléte, megtermékenyítő hatása. Az előadások kor
referensei A. M. Usakov, Nyírő Lajos és Botka Ferenc voltak, a vitában részt vett Markirjev, 
Szucskov, Szabolcsi Miklós, Lukácsy Sándor, Nyeupokojeva, E. F. Truscsenko. 

A szimpózium záróülése június 20-án délelőtt volt, melynek témája az avantgárdé 
történeti értéke és mai problémái köré csoportosult. Előzetesen felolvasták a távollevő N. B. 
Hrapcsenko előadását, melynek címe: „Modernizmus, avantgárdé és non-kommunikatív mű
vészet" volt. Majd a két referátumra került sor. B. L. Szucskov „A művészet úgynevezett 
„forradalmáról" szólt. Megállapította, hogy a felmerülő legváltozatosabb jelenségekre alkal
mazhatjuk a forradalmi elnevezést, mivel az új művészet megszületésének eszmei bázisa rend
kívül bonyolult mindig. Az elidegenedési folyamat művészeti kiterjedésével együtt nő a társa
dalom egészétől elszakított egyedek, hősök sorsa. A realista művészet azonban — kifejezési 
nyelvét megváltoztatva — a társadalmi és pszichológiai elemzést kimélyítve az embert 
továbbra is társadalmi lényként ábrázolta. A realizmus tehát él, igaz, hogy eltávolodott a 
XIX. századi hagyománytól, de ez mégis csak a realizmus életképességének bizonyítéka. 
A dezintegráló művészet (kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, szuprematizmus) az esztétikai 
valóságot szubjektív módon, nem kommunikatív, jelzésszerű asszociációk nonfiguratív ábrák 
segítségével fejezi ki, s ezzel a művészetet teljesen elválasztja az objektív valóságtól. Az ilyen 
jellegű művészet éppen művészileg nézve roppant szegényes, tudatilag pedig nem tisztázza a 
burzsoá társadalomban végbemenő objektív folyamatok jellegét. Szabolcsi Miklós előadása 
az avantgárdé történelmi értékelésével és mai problémáival foglalkozott. Avantgarde mozgal
makon azoknak a meghatározott esztétikai, filozófiai, sok esetben politikai programmal bíró 
áramlatoknak, irányzatoknak sorát érti, amelyek rendszerint kollektív alkotócsoporttá, közös
séggé szilárdultak, és amelyek századunk első évtizedeitől indultak útjukra (futurizmus, kubiz
mus, expresszionizmus stb.). A tízes évek fénykora után újabb hullámuk a húszas években 
kezdődik, arculatuk, hatásuk 1935—38 között észrevehetően megváltozik, átalakul. Az avant-
garde-nak van egy olyan szárnya is, amely kapcsolatot talált a forradalmi munkásmozgalom
mal. A 30-as évek fordulóján az avantgárdé áramlatok részben elhalnak, részben továbbélnek, 
vagy részévé válnak egy más áramlat által alkotott szintézisnek. A szocialista realizmusnak 
is egyik alkotóeleme az avantgárdé irányzatok sok vívmánya, eszköze, ez is egyike tehát az 
előzményeknek. Az 1945 utáni korszak avantgárdé jelenségei sokban elütnek a korábbi idő
szakétól, de az 1960-as években újabb fellendülésnek vagyunk tanúi. Az előadásokhoz kap
csolódó korreferátumokat E. F. Truscsenko és Illés László tartották. A kibontakozó vitában 
R. M. Szamarin, Sőíér István, Tolnai Gábor, Király István, H. Lukács Borbála szólalt fel. 

A délelőtti ülés végeztével Sőtér István mondott záróbeszédet. A szimpózium munkáját 
igen eredményesnek ítélte, mert sok fontos felismeréshez vezetett és megerősítette együtt-
munkálkodásunkat a szovjet irodalomtudománnyal. Kifejezte reményét, hogy a további közös 
munka újabb sikerekhez fog vezetni. 

(Összefoglalta: V. Kovács Sándor) 
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