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Úgy gondolom, joggal mondhatjuk, hogy a reformkor óta 
a magyar irodalomtudománynak nem volt olyan termékeny 
időszaka, mint az elmúlt negyedszázad. Amikor termékeny-
ségről beszélek, nemcsak és n e m is elsősorban a publikációk 
nagy számára utalok, hanem az elméleti igényességre, és a ma-
gyar művelődés ügyének előmozdításában való cselekvő rész-
vételre. Mindez természetesen összefügg az ország gyökeres 
társadalmi átalakulásával, amely lehetővé tette a nemzetközi 
haladás fő irányához való csatlakozást, s amelyben megválto-
zott tudományunk tárgyának, az irodalomnak és a róla szóló 
tanításnak a funkciója is. Ha az elmúlt negyedszázadban viták 
voltak az irodalomtudományban, ez nemcsak a tudományon 
belüli szemléleti vagy módszerbeli kérdésekkel függött össze, 
hanem társadalmunk fejlődésének különböző jelenségeivel, és az 
irodalom helyzetének alakulásával. Ezek a viták ugyanak-
kor elválaszthatatlanok azoktól a tendenciáktól és problé-
máktól, amelyek a nemzetközi munkásmozgalomban, s 
ennek folytán szerte a világon a marxista irodalomtudomány-
ban felmerültek. 

Mindezzel együtt változott az irodalomtudomány köre: 
ennek a diszciplínának szerves része lett az irodalomesztétika és 
az irodalomelmélet éppúgy, mint az irodalomtörténet vagy 
korunk irodalomtörténete, az irodalomkritika. Újat elsősor-
ban a marxista esztétikára építő elméleti stúdiumok hoztak, 
hiszen a polgári irodalomtudomány, amely elsősorban irodalom-
történet volt, e tekintetben csak nagyon keveset nyújtott. 
Persze e sokszor „ismeretelméletinek" nevezett megközelítés 
vezethetett egyoldalúságokhoz is, egyrészt bizonyos történeti 
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ágak, másrészt a stilisztika elhanyagolásához, gazdagító hatását 
azonban tagadni még ezeken a területeken is botorság lenne. 
Mindenesetre amikor az elmúlt 23 esztendő irodalomtudományi 
fejlődéséről beszélek, úgy gondolom, helyesen teszem, ha az 
irodalomesztétikától az irodalomkritikáig, a különböző rész-
diszciplínákat szemügyre veszem. 

I. 

i . A felszabadulás után — a társadalmi-politikai-kulturális 
változással párhuzamosan — mély hatást gyakorolt irodalom-
tudományunkra, a fiatalabb és az idősebb kutatókra egyaránt, a 
marxizmus filozófiája és esztétikája. Az új eszmék meggyőző 
terjesztője volt esztétikai vonatkozásban Lukács György, s az 
irodalomtörténet szempontjából Révai József. 

A marxizmus megismerése mindenekelőtt szakítást jelentett 
a múlt irodalomtudományának szemléletével. Hangsúlyozni 
kívánom a szemléletet, mert itt nem arról van szó, hogy a régeb-
bi irodalomtudomány egészével kellett volna szakítani, amely 
nemcsak irodalomtörténeti felfedezéseivel, hanem bizonyos 
elméleti megállapításaival és módszerével is hagyott maradan-
dót az utókorra. Horváth János „nemzeti klasszicista" elméleté-
vel kétségtelenül vitatkozni kellett, de azt tagadni, hogy legjobb 
műveiben irodalmunk sok kevéssé ismert jelenségét tárta fel, s 
ezeket a a társadalommal összefüggésben vizsgálta, nem lehet. 
Még kevésbé lehet elutasítani a két világháború közötti haladó 
szellemű irodalomtörténészek és kritikusok, Szerb Antal, Halász 
Gábor és mások örökségét, bár szellemtörténeti koncepciójuk 
joggal váltott ki ellenkezést. 

Sok egyoldalúságot számoltunk fel az elmúlt tíz esztendőben 
az irodalomtudomány hagyatékának megítélésében, de úgy 
gondolom, hogy diszciplínánk múltjának és közelmúltjának 
megfelelő kritikai feldolgozása még várat magára. Erre annál is 
inkább szükség van, mert a fiatalabbak számára gyakran reve-
láció erejével hat egyik vagy másik régebbi irányzat megisme-
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rése, amelynek folytatását megtalálják a mai polgári irodalom-
tudományban is. 

A marxista esztétika egyik fő kérdése, az irodalom társadalmi 
funkciójáról vallott felfogás hamar lett az új irodalomtudományi 
gondolkodás kiindulópontja. Az a tétel ugyanis, amely szerint 
az irodalom hozzájárulhat a világ s ebben az ember megismeré-
séhez és megváltoztatásához, találkozott a magyar haladó iro-
dalom, így 1945 után többek között a népi írók irodalomszem-
léletével is. Bármint nevezték az irodalomnak a társadalomhoz 
való viszonyulását, irányzatosságnak, elkötelezettségnek vagy 
pártosságnak, e tekintetben széles körű consensus jött létre. 

Ehhez a felfogáshoz kapcsolódott a tartalom primátusának 
elismerése, amely sem az írók, sem a kutatók szempontjából 
nem jelentette a forma kérdésének eltörpítését, bár kétségtelen, 
hogy bizonyos egyoldalúsághoz vezethetett mindenekelőtt az 
irodalomtörténetben és kritikában. 

Nem volt idegen hagyományainktól a realizmus értékelő 
szempontja sem, úgy ahogy ezt Lukács György megfogalmazta 
A realizmus problémái című gyűjteményéhez írt bevezetőjében. 
Lukács a kérdést 1948-ban így tette fel : „Az esztétika ismeret-
elmélete csak annyit mondhat és csak annyit akar mondani a 
realizmusról és realizmus-ellenességről : arra irányul-e a művészi 
tevékenység, hogy az objektív valóságot a művészet sajátos 
visszatükrözési és ábrázolási eszközei segítségével lényeges 
vonásaiban híven akarja és tudja megközelíteni? E kérdés meg-
válaszolása, ha negatív, feleletet ad arra is, hogy az eltérés a 
realizmustól a felszínhez tapadó naturalizmus vagy pedig vala-
mely formalizmus irányában történik-e." Hogy mit tartunk 
realizmusnak és realizmus-ellenességnek, azt persze az döntötte 
el, hogy milyen műveket sorolunk egyik vagy másik kategóriá-
ba. Lukács realizmusfelfogása a nagy klasszikusokra, Shakes-
pearere, Goethére, a 19. századi kritikai realistákra támasz-
kodott, magyar példái közt a 20. században Ady, Móricz, József 
Attila, Illyés Gyula, Déry Tibor művei szerepeltek. 

Lukács György írásai kiemelkednek nemcsak a magyar, 
hanem a nemzetközi marxista irodalomesztétikából is mind 
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filozófiai igényességükkel, mind elvi következetességükkel, mind 
pedig gazdag és mély műelemzéseikkel. Hatásuk széles körű 
volt az új magyar irodalomtudományra, amelynek célkitűzéseit 
maga Lukács határozta meg 1948-ban, az Irodalomtörténeti 
Társaság újraalakulásakor. 

Koncepciójának elfogadható és vitatható elemei még jobban 
serkenthették volna a magyar szellemi életet, ha 1948 után 
egyáltalán lehetett volna vitázni. A dogmatikus irodalompoli-
tika Lukács bizonyos elméleti tételeire támaszkodva, másokat 
•elutasítva, pártosságon közvetlen politikai hasznosságot értett, 
a mondanivaló elsőségén sematizmust s a ,,nagy realizmus" 
felfogásból olyan Prokrusztész-ágyat csinált, amelybe még 
a szocialista irodalom sok érdemes teremtménye sem fért 
bele. 

Mindennek ellenére ebben az időszakban jelentek meg nem-
csak Lukács vagy Révai, hanem mások — idősebbek és fiatalab-
bak — munkái — akik, ha néha elsietett szintézist keresve is, 
új képet adtak különösen a magyar irodalom fejlődéséről, annak 
különféle szakaszairól. 

2. 1953 után — a dogmatikus politikával való szembefor-
dulással párhuzamosan — egyre élénkebb vita bontakozott ki 
Magyarországon is a marxista esztétika kérdéseiről. Történeti 
sorrendben haladva a realizmus-vitát kell említenem, amely 
természetesen beletorkollott a dekadencia és különösen az ún. 
avantgard megítélésébe is. Elméleti szempontból a fő ellenvetés, 
amely mindenekelőtt Lukács György realizmus-koncepcióját 
érte, az volt, hogy a megközelítés túlságosan „ismeretelméleti" 
és nem történelmi, a visszatükrözés elméletét túlságosan is a 19. 
századi irodalomhoz és előzményeihez köti, és nem veszi tekin-
tetbe a 20. századi fejlődést. Ebben a kritikában a magyar kuta-
tók egy része támaszkodott a Szovjetunióban lezajlott realiz-
mus-vitákra is, amelyek ugyancsak erőteljesen hangsúlyozták a 
történetiség igényét. Némelyek ebből a vitából azt a következ-
tetést vonták le, hogy vissza kell térni a stíluskategóriákhoz. 
Bizonyos történetileg meghatározható művészeti irányzatoknak 
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a léte vitathatatlan tény, de a szellemtörténeti konstrukciókon 
csak úgy lehet túllépni, ha a m ű és valóság viszonyát a történeti 
vizsgálatból sem zárjuk ki. A vita távolról sem zárult még le — 
ha csak látensen is, de él tovább — s termékenységét nem lehet 
vitatni, hiszen máris arra indította a kutatókat, hogy alaposab-
ban vizsgálják a stílus, irányzat, módszer problémáit, mégpedig 
nemcsak elméletileg, hanem történetileg, nemzeti és nemzetközi 
viszonylatban egyaránt. 

A dogmatizmus nemcsak a polgári dekadencia jelenségeit 
utasította el és zárta ki a kulturális életből, hanem azokat az 
avantgardból indult irányzatokat is, amelyek eljutottak a szo-
cializmusig. E tekintetben felhasználta nem csupán a lukácsi 
realizmus-felfogást, hanem a magyar kritikai realista írók, így 
többek közt a népi írók irodalomszemléletét is. Ennek az egy-
oldalú koncepciónak ellentétpárja a később R . Garaudy, E. 
Fischer és mások által képviselt „parttalan realizmus" lett, amely 
minden értéket realistának hirdetett meg, mindenekelőtt azért, 
hogy az avantgardot „rehabilitálhassa". A magyarországi viták-
ban a „parttalan realizmus"-nak nem voltak igazán hívei, de e 
felfogás bizonyos elemei kétségtelenül jelentkeztek r.álunk is. 
Véleményem szerint az elméletet e tekintetben mindenekelőtt a 
művészi gyakorlat késztette arra, hogy bizonyos álláspontokat 
revideáljon. Ötven év irodalomtörténete bebizonyította olyan 
művek maradandóságát is, amelyek a dekadencia vagy az 
izmusok ilyen vagy olyan hatását viselték magukon. Kafka 
prózája a második világháború után terjedt el, s lett ösztönzője a 
„válságirodalom" új hullámának. Brecht színháza ma is élő, 
bár az ő esztétikai elvei és gyakorlata — amint tudjuk — nem 
egyeznek meg a szocialista realizmusról kialakított és 1932-től 
1953-ig uralkodó koncepcióval. De volt egy másik ok is: 1953 
után a szocialista országokban az alkotók visszatértek korábbi 
módszereikhez és eszközeikhez, a fiatalok pedig nagy érdeklő-
déssel tanulmányozták a húszas évek irányzatait és a mai polgári 
irodalom újításait. Ha a marxista esztétika nem akar konzervatív 
lenni, akkor nem zárkózhat el az elől, hogy szembenézzen ezek-
kel a jelenségekkel. Az avantgardról megindult vita véleményem 
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szerint tehát nem divatkérdés, hanem igenis történelmi szük-
ségszerűség. Ami a probléma történelmi vonatkozásait illeti, 
úgy gondolom, azt lehet mondani, hogy lényegesen előbbre 
jutottunk megértésükben. A gyakorlatban sincs ma már gátja 
annak, hogy az írók a régebbi vagy a mai avantgard külön-
böző eszközeit felhasználják. A kérdés most az, hogy a 
marxista esztétika milyen következtetéseket von le az avant-
gard jelenségeiből — alapvető kritériumai, így mindenekelőtt 
a visszatükrözés elmélete szempontjából. 

3. A régebbi marxista irodalom-felfogás Lenin két kultúra-
elvére hivatkozva mindenekelőtt a forradalmi hagyományt 
emelte ki. Ennek a koncepciónak szektás értelmezése azt jelen-
tette, hogy Kemény Zsigmond regényeit nem lehetett kiadni, 
Madách Tragédiája nem kerülhetett színpadra, a Nyugat-
nemzedék sok írója teljesen háttérbe szorult, vagy éppenséggel 
kiszorult a kulturális életből. Tegyük hozzá, hogy a forradal-
miságban is volt válogatás, mert például József Attila Petőfi 
mögé került a művelődéspolitika és a kritika sorrendiségében. 

Közismert, hogy a magyar nemzeti tudat kialakításában nem-
csak a forradalmi irodalom játszott szerepet, hanem az ellent-
mondásos vagy a politikailag nyíltan nem haladó is. Lehet a szó 
mély értelmében provinciálisnak nevezni — ti. a történelem fő 
sodrásától távolállónak — a magyar irodalom ilyen vagy 
olyan ellentmondásos korszakát vagy irányzatát, de ezzel távol-
ról sem oldottuk meg az irodalomtudomány és közvéleményünk 
számára azt a problémát, hogy miért tartjuk mégis számon az 
idesorolható műveket, és mit jelentenek azok ma számunkra. 
Irodalomtörténetírásunk az utolsó tíz-iizenöt esztendőben erre 
a kérdésre is kereste a választ, s ez feltétlenül érdeme, még ha 
vitatkozni is lehet bizonyos következtetéseivel. 

Különben ha már a provincializmusnál tartunk, nem hall-
gathatjuk el, hogy ennek megítélésében nem egyedül a magyar-
országi körülményeket kell tekintetbe venni. Minden nemzet 
irodalmában vannak nemzetközileg többé vagy kevésbé 
periférikus jelenségek, amelyek mégis nagy hatással voltak fej-
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lődésére, és most is formálják a közönség és az irodalom nem-
csak reakciós vagy konzervatív rétegeinek tudatát. Ezek helyét 
megállapítani nem pusztán a nemzeti, hanem az összehasonlító 
irodalomtudomány számára is izgalmas probléma. 

4. Az irodalommal foglalkozók az elmúlt években megismer-
kedtek a különböző nyugat-európai és amerikai irodalomtudo-
mányi irányzatokkal, amelyek között a legtöbb a mű immanens 
vizsgálatát tartja korszerűnek, és vagy elveti vagy pedig másod-
rangúnak tartja az irodalom ún. külső megközelítését. Ez a 
formalista „műközpontúság", amely a New Criticism-től a 
strukturalizmusig annyira jellemző a polgári irodalomtudo-
mányra, nálunk természetesen vegytiszta alakjában alig jelent-
kezett, hisz a marxista esztétika alaptételei — a sokfajta téve-
dés és ellentmondás ellenére — mély nyomot hagytak az 
irodalomtudományban. 

Azt hiszem, jogos az érdeklődés azok iránt az új módszerek 
iránt, amelyek egy-egy mű jobb megértését szolgálják és külön 
is érdekes az a kezdeményezés, amely ezeknek a módszereknek 
felhasználható elemeit be akarja olvasztani a marxista irodalom-
szemléletbe. A probléma az, hogy gyakran még csak az infor-
málódás és a dokumentálódás síkján maradunk, és az új mód-
szereknek a marxista esztétika alapkritériumaival való szembe-
sítését nem, vagy nem mindig végezzük cl. így azután — 
néhány figyelemre méltó szintézisre törekvő kezdeményezés 
ellenére — úgy tűnik, hogy a filozófiai vagy történeti-társa-
dalmi megközelítés és a strukturalista leírás elválnak egymástól. 

Mindezekkel a vitákkal kapcsolatban egyre sürgetőbben me-
rül fel a marxista esztétika alapkategóriáinak és az irodalom 
történeti vizsgálatának, illetve a mai irodalommal való össze-
vetésnek az igénye. Nem igaz az, hogy volna kizárólag „isme-
retelméleti" megközelítés a marxista irodalomtudományban, 
mint ahogy az sem igaz, hogy lehetne úgy marxista irodalom-
történetet művelni, hogy azt elszakítsuk az esztétikától. N e m 
igaz az, hogy a nemzeti irodalom vizsgálata elválasztható volna 
a világirodalomtól, de a nemzeti irodalom sajátosságainak elha-
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nyagolása sem fogadható el. Nem igaz, hogy a műveket csak 
immanensen lehet megérteni, de az sem, hogy csak a „külső" 
megközelítés segít. Meggyőződésünk: a komplexitásra úgy 
kell törekedni, hogy megőrizzük a marxista esztétikából mind-
azt, ami érték (s e tekintetben Lukács életműve élő forrás), és 
megismerjük mindazt, ami új a világ különböző részein, n e m -
csak az elméletben, hanem a gyakorlatban, tehát az irodalom-
ban is. Mindezzel távolról sem akarom azt mondani, hogy nem 
alakulhatnának ki nálunk különböző nézőpontok, iskolák és 
irányzatok az irodalom jelenségeinek tanulmányozásában. 
Egyeduralomra azonban egyik sem törekedhet, egyeduralma 
csak a marxista igénynek lehet. 

II. 

i. Az irodalomtörténetben jelentkeznek természetesen mind-
azok a problémák, amelyeket az előbb mint általános esztétikai 
vagy irodalomesztétikai, irodalomelméleti témákat említet-
tem, mégis ennek a tudományágnak vannak sajátos vonat -
kozásai is, amelyekről külön kell szólni. 

A magyar irodalomtörténet fejlődésére a történeti felfogás 
szempontjából mindenekelőtt Révai József koncepciója hatott, 
különösen a magyar reformkor és a 20. század eleje irodalmának 
megítélésében. Révai lényegében véve Lukács esztétikai fel-
fogását fogadta el, de ezt árnyalta a történetiség nála konkré-
tabban jelentkező igénye és az, amit politikai exigenciának 
nevezhetünk. A forradalmi magyar irodalmat, Petőfit, Adyt, 
József Attilát és ezzel mindenekelőtt a lírát állította a magyar 
irodalmi fejlődés középpontjába; 1956 után azonban nagy 
érdeklődéssel fordult az ellentmondásos irodalmi jelenségek 
felé is. 1958-ban jelentette meg Madách-tanulmányát, amely-
ben Az ember tragédiájában megmutatkozó ellentmondásokat 
hozzáköti részben 1848 „forradalmi polgári demokratikus 
programjához", részben a liberális nemesség megalkuvásához. 

„ N e m állíthatjuk — írta —, hogy Madáchnak Az ember tragédiá-
jában sikerült volna szerves egységbe foglalnia és feloldania ezeket az 
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ellentétes elemeket. D e egy nagy író n e m azzal lesz naggyá, hogy 
minden áron feloldja és egységbe foglalja az ellentéteket, sőt sok-
szor az teszi naggyá az írót, hogy az ellentéteket feltárja és meg-
mutat ja vagy legalábbis érzékelteti kibékithetetlenségiiket. Ilyen 
értelemben nagy író Madách Imre, ilyen értelemben nagy alkotás 
és haladó, e lőremutató m ű Az ember tragédiája." 

Az ellentmondásosság kérdését nemcsak ebben a korban 
elemzi, hanem a legforradalmibb irodalomban, József Attila 
költészetében is, ami bizonyítja, hogy irodalomtörténet-
írásunknak mennyire élő gondjáról van itt szó. 

Persze a politikai vagy ideológiai ellentmondásosság nem 
1953 vagy 1956 után merült fel először. Születtek rövid magyar 
irodalomtörténeti összefoglalók és nagy monográfiák is az 
előző periódusban, amelyek ugyancsak szembetalálták magu-
kat ezzel a kérdéssel. A megoldás a legtöbb esetben vagy egy-
oldalúságot, vagy leegyszerűsítést szült. Ez a szemléleti válto-
zás, amelyet Révai példájával érzékeltettünk, azt eredményezte, 
hogy a különböző irányzatok tekintetbe vétele, az összefüggések 
tanulmányozása, a széles körkép igénye elválaszthatatlan lett a 
kutatástól. 

És történt egy másik változás is, amely nagy hatással volt 
irodalomtörténetírásunkra: a kutatók a felületes értékelések 
elkerülése végett igyekeztek megismerni a forrásokat. E tekin-
tetben a marxista irodalomtörténet azt a munkát is el kellett 
hogy végezze, amelyet sokhelyt a 19. században vagy a 20. 
század elején a pozitivista iskolák csináltak meg. Ha most 
visszatekintünk arra, hogy a Régi Magyar Költők Tárától a 
József Attila szövegkritikai kiadásig mi minden jelent meg az 
elmúlt 10—15 esztendő alatt, akkor méltán mondhatjuk, hogy 
most vált igazán lehetővé a magyar irodalom tanulmányozása. 

Az elméleti igényesség, a teljesebb és igazabb történeti fej-
lődés megismerésének követelménye, a forrásokhoz való 
visszatérés, mind éreztetik hatásukat azokon az írókról vagy 
korszakokról szóló monográfiákon, amelyek különösen az 
elmúlt másfél évtizedben jelentek meg. E tekintetben persze 
még mindig nagyon sok a tennivaló. Jelentős vagy éppen nagy 
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írókról még mindig n e m jelentek meg összefoglaló munkák, s 
úgy tűnik, hogy a monográfiaírás le is lassult. A Petőfi- , Arany-
vagy a József Atti la-monográfia az első kötetnél tart, de hány 
írónkról nincs se tudományos, se ismeretterjesztő jellegű szin-
tézis? 

A régi magyar irodalomban sok az érdemes kutató, de a 
17. vagy a 18. század szisztematikus feldolgozása alig kezdődött 
meg. Ezzel szemben fellendült a 19. századi i rodalom és külö-
nösen a reformkor irodalmának kutatása. Megkezdődöt t a szo-
cialista irodalom feltárása, és előbbre jutot tunk a 20. századi 
jelenségek megismerésében is, de e korszak sok nagy írójáról és 
irányzatáról nincs megfelelő irodalomtörténeti feldolgozásunk, 
ami annál inkább hiba, mert a mai i rodalom közvetlen előz-
ményeiről van szó. Örvendetes, hogy megkezdődött a mai 
írók portréinak a kiadása, bár itt még csak a kezdet kezdetén 
tartunk. 

Nagy eredménye irodalomtörténetírásunknak, hogy meg-
jelent 1964 és 1966 között az Irodalomtörténeti Intézet szer-
kesztésében a hatkötetes Magyar Irodalomtörténet, amelynek 
munkájában szinte minden irodalomkutatónk részt vet t . Erről 
a szintézisről már sok vita folyt: módszeréről, az egész és egyes 
részek szemléletéről, a különböző értékelésekről. Biztos, h o g y a 
kutatás előrehaladásával, és bizonyos elvi kérdések tisztázása 
után sok mindenen kell majd változtatni, s talán új kiadást is kell 
készíteni. Azt azonban nem lehet tagadni, hogy ez a munka 
mint első jelentős marxista összefoglalás, nagy szerepet ját-
szik közgondolkodásunk alakításában. 

Külön kell néhány szót szólnunk ebben az áttekintésben az 
i roda lomtudomány más ágai és az irodalomkritika között i 
kapcsolatról. Irodalomtörténészeink közül sokan egyben gya-
kor ló irodalomkrit ikusok, ami már önmagában is biztosítja a 
két Studium között a gyümölcsöző kölcsönhatást. Min t ahogy 
az i rodalomtudomány más ágaiban, a kritikában is különböző 
irányzatok jelentkeznek, itt azonban azzal a nem is jelenték-
telen különbséggel, hogy eszmei vagy személyi szimpátiák 
gyakran erőteljesebben hatnak, mint az irodalomtörténetileg 
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is megalapozott esztétikai gondolkozás. E téren nagyon álta-
lános — tegyük hozzá, nem elsősorban az irodalomtörténészek 
körében — az impresszionista álláspont, amely a maga szub-
jektivizmusával keltheti ugyan a változatosság benyomását, 
végső fokon azonban nem segíti a közvéleményt a tájékozó-
dásban. Erre a tájékozódásra pedig egyre inkább szükség van, 
hiszen irodalmunk a keresés állapotában él. A marxista kritika 
elméleti megalapozottsága olyan probléma, amelyet sokan 
érzékelnek, és amellyel való szembenézés — véleményem sze-
rint — egész irodalomtudományunk és nemcsak a kritika fő 
próbatétele. 

Az irodalomtörténetben nemcsak az esztétika és a történeti-
ség közti összefüggés okoz gondot, hanem felmerül számos 
más elméletileg nem jelentéktelen, módszertani kérdés is. Milyen 
a viszony az irodalom fejlődése és az alap között? Az irodalom 
változásai és más tudatformák között? Hogyan tanulmányoz-
zuk a történelem, a művelődéstörténet, az eszmetörténet és az 
irodalomtörténet közti kapcsolatokat? Milyen segédtudomá-
nyokat használunk fel mind e kérdések megválaszolása érde-
kében? Milyen helyet foglaljon cl az írói biográfia, és milyen 
legyen a műelemzés funkciója az irodalomtörténetben? 
Lehetne sorolni még a problémákat, amelyekre természetesen 
az eddigi marxista irodalomtörténeti munkák is igyekeztek 
választ adni, de ezekből az elméleti módszertani következte-
téseket nem vontuk le. 

2. Irodalomtudományunk gazdagodásához hozzátartozik 
az is, hogy megnőtt az érdeklődés a világirodalmi kutatások 
iránt. A sokszor mostoha személyes és szervezeti feltételek ellené-
re, megjelentek összefoglalók a különböző népek irodalmáról 
— jórészt ismeretterjesztő célzattal—, de ami még ennél is 
jelentősebb, szép számmal láttak napvilágot monográfiák 
nagy írókról vagy irodalmi irányzatokról és korszakokról. 
Ezek a kutatások hozzájárultak a magyar irodalomtudomány 
gazdagításához és egyben a világirodalmi műveltség terjesz-
téséhez. A kutatás azonban sok tekintetben esetleges és bizo-
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nyos nemzeti irodalmak tanulmányozásában nagy a lema-
radás. Míg viszonylagosan fejlett az angol, francia, olasz, 
német vagy kínai filológia, nem foglalkozunk eléggé szomszé-
daink és általában a kelet-európai népek irodalmával. Sok a 
tennivaló más kontinensek irodalmának megismerése és meg-
ismertetése szempontjából is. 

Tulajdonképpen ugyanezt kellene elmondanom az össze-
hasonlító irodalomtörténetről is, de elvi okokból itt ki szeret-
nék térni olyan problémákra, amelyek irodalomtudományuk 
egész helyzetével függnek össze. Az elmúlt évek egyik nagy 
újdonsága volt, hogy megújult az összehasonlító irodalom-
történeti kutatás. Egyrészt leküzdöttük azt a szektás ellenállást, 
amely kozmopolitizmusnak tartott minden összehasonlítást a 
nemzeti irodalmak és a külföldi irodalmak között, másrészt 
túlhaladtuk azt a pozitivista hatás-kutatást is, amely a régi 
komparatisztikára annyira jellemző volt. Ez önmagában is 
utal arra, hogy fontos elvi kérdésekkel kellett szembe néznünk. 
Az összehasonlítás természetesen mindig használt módszer 
volt az irodalomtudományban, de a külön diszciplínát indo-
kolja részben a terület nagysága, részben az a sok történeti és 
esztétikai következtetés, amely e módszer alkalmazásából 
adódik, s amelyet egyaránt lehet alkalmazni a nemzeti iroda-
lom és a világirodalom tanulmányozására. 

Igyekeztünk konfrontálni nézeteinket az ún. francia és ame-
rikai iskolával, tehát a jórészt pozitivista történeti megközelí-
téssel és a New Criticism, valamint a strukturalizmus hatása 
alatt kialakult mű-szempontú összehasonlítással. A marxiz-
mus általános útmutatásait követve, elvetettük a történelemtől 
elvonatkoztatott téma — és anyag — összehasonlítást, de nem 
tartottuk kielégítőnek a sokszor semmi újat nem hozó adat-
szerű egyezések vizsgálatát sem. Összehasonlító kutatásaink-
ban nagy helyet kapott az analógiák és a párhuzamosságok fel-
fedése, mégpedig nemcsak két irodalom között, hanem, ha 
lehetett, még szélesebb keretekben. 

így jutot tunk el ahhoz a felismeréshez, hogy a világirodalom 
feldolgozását mindenekelőtt irányzatok szerint kell elvégezni. 
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Az irányzatok kutatása kiemeli a fejlődés egyetemes vonásait, 
de nem mossa el a nemzeti sajátosságokat sem. Az egyezés 
egyébként nem mindig jelent világirodalmi hasonlóságot, néha 
csak regionális viszonylatban beszélhetünk róla. Az a kezdemé-
nyezés, amelyet a francia és a magyar komparatisták az 1968-
ban Belgrádban tartott Nemzetközi Összehasonlító Kong-
resszuson közös javaslatként terjesztett elő, ezt a regionális 
elvet vette alapul, s erre támaszkodva kívánja az európai nyel-
veken írt irodalmak történetét megírni a reneszánsztól nap-
jainkig. Ha nem akarjuk, hogy a világirodalom egyszerűen a 
nemzeti irodalmak egymás mellé tett fejezetének összessége 
legyen, akkor keresni kell a fejlődés törvényszerűségeit korok, 
irányzatok és régiók szerint, s ehhez nyújthat sok tapasztalatot 
az európai nyelveken írt irodalmak története is. Tegyük hozzá, 
hogy ebben a kísérletben a magyar irodalmi fejlődés tanulságai-
nak a felhasználása sem jár kis haszonnal. Mindez nem jelenti 
azt, hogy nem kell továbbra is foglalkozni a bilaterális kapcso-
latokkal, hogy nemzeti irodalmat nemzeti irodalommal, irány-
zatot irányzattal, művet művel ne kellene összehasonlítani. 
Az elmúlt években megjelent kapcsolati kötetek és a külön-
böző egyedi tanulmányok bőségesen bizonyítják e módszer 

alkalmazásának termékenységét. 

• 

25 esztendő eredményeiről, gondjairól és vitáiról szóltam 
ebben a rövid összefoglalóban. Irodalomtudományunk sok 
szempontból a megújulás stádiumában van, de olyan meg-
újulásról van szó, amely egy negyedszázad szilárd eredményei-
re támaszkodhat. 


