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Ez a tárgyilagosság és világosság, tényekhez ragaszkodás mindenkor jellemző 
volt Szerdahelyi István tudományos munkásságára. Szóban forgó munkája is-
kolapéldája annak, hogyan lehet egy témát (adott esetben a magyar verstant) 
röviden, szigorúan tudományos szinten és közérthetően kidolgozni. 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994) 

VEKERDI JÓZSEF 

Szerdahelyi István: Irodalomelméleti enciklopédia 

Valaha volt Magyarországon egy szilárd, megbízható, kiérlelt, az irodalmi köz-
gondolkozás Arisztotelészre és Quintilianusra visszanyúló hagyományait a poé-
tika és rétorika barokk kori újjáéledése óta szervesen továbbépítő irodalom-
elmélet. Greguss, Négyesy, Tolnai Vilmos, Horváth János, Hankiss János munkái 
ezt a hagyományos vonalat folytatták tovább. Ezt még az iskolában is lehetett 
tanítani, és a művelt nagyközönség érdeklődésére is számot tarthatott. A kor 
színvonalán álló treforti tanmenetben a gimnáziumok és reáliskolák negyedik 
osztályában önálló tankönyv volt a „Stilisztika és verstan" (természetesen a 
magyar irodalomra támaszkodva). Bár a két háború között már erősen csökkent 
a rétorika-stilisztika súlya a középiskolai tananyagban, egyetemi és tudományos 
szinten nem volt visszaesés. 

Ezt a szerves fejlődési folyamatot a második világháború után derékba törte 
a vulgármarxista ideológiai diktatúra. Bár 1970-ben a Nyírő Lajos szerkesztésé-
ben megjelent gyűjteményes kötet (Irodalomtudomány. Tanulmányok a XX. századi 
irodalomtudomány irányzatairól) szerzőgárdája megkísérelte a korszerű új elneve-
zések alatt új életre kelteni és továbbfejleszteni ezeket a hagyományokat, most 
már a Nyugatról betörő újabb divathullám söpörte félre ezeket a törekvéseket. 
A befogadáselmélet torzhajtásai végső fokon az irodalom objektív létezését sem 
ismerik el, azt állítva, hogy az irodalmi mű annyiféle, ahány befogadója-olvasója 
van, mivel az olvasó is „társszerzője" a szövegnek. Az i rodalomtudománynak 
így természetesen nem lehetnek egzakt, bizonyítható ismeretei, közmegegye-
zésre építő igazságai, csupán „dialógus" lehet szubjektív elfogultságok között. 

Ezekkel a romboló irányzatokkal szemben akarja rendszerbe foglalni Szerda-
helyi könyve azokat az évezredes, józan hagyományokra visszatekintő ismere-
teket, amelyek oktathatóak és az érdeklődő nagyközönség számára népszerű-
síthetőek is. Másfél évtizedes egyetemi oktatói munkája során kialakított mód-
szerével minél egyszerűbben, közérthetőbben igyekszik tárgyalni az anyagot. 
Nem arra törekszik, hogy mindenáron eredeti ötletekkel kápráztassa el az ol-
vasókat, hanem arra, hogy a legmegbízhatóbb, kellően megalapozott ismereteket 
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kiszűrje az elburjánzó szubjektív, áltudományosnak bizonyuló elmefuttatások 
közül. A tárgyszerűség, áttekinthetőség a legjobb hazai hagyományok méltó 
folytatójává teszi a könyvet. 

Fentieknek megfelelően a 11 fejezetre tagozódó könyv nagyobb részében, 6 
fejezetben, az irodalomelmélet klasszikus területeit, a rétorika, poétika, stiliszti-
ka, műfajelmélet és prozódia-verstan ismereteit foglalja össze. Az áttekinthetőség 
kedvéért a könyv záró fejezetében (11.3. Az irodalomelmélet) pontokba foglalja 
össze ezt a tematikát. Az esetek egy részében a fejezetcímek is világosan utalnak 
az említett tárgykörökre: 4. Az irodalmi műfajok; 8. A versformák szerkezeti elemei; 
9. A magyar költészetben használt versformák. Más esetekben a pontosság kedvéért 
elvontabbak a fejezetcímek, de az elvont cím alatt is tényszerű, közérthető is-
meretek sorakoznak. így a 6. fejezet (A tartalmi sík formaszerkezetei) tárgyszerűen 
felsorolja a klasszikus rétorika és stilisztikai formákat (hasonlat, metafora stb.), 
a 7. fejezet (A kifejezési sík formaszerkezetei) a próza és a vers meghatározását, az 
5. fejezet (Az irodalmi mű felépítése) a téma, tartalom, forma szerepét, egymáshoz 
illeszkedését. A 3. és 10. fejezet címe átfedést sejtet (Az'irodalom társadalmi funk-
ciói; Irodalom és társadalom), ám nem ez a helyzet. Az előbbi a szépirodalom, 
szakirodalom, didaktikus irodalom, szórakoztató irodalom, giccs kategóriáit is-
merteti, utóbbi az irodalmat fenntartó társadalmi közeg igényeit, a kulturális 
intézményrendszereket, valamint szerző és olvasó viszonyát, a mostanában 
unos-untalanul emlegetett befogadáselméletet, cáfolva az alkotás és befogadás 
szubjektivista elgondolásait. 

Mint említettük, mindezekben az irodalomtudomány általánosan elfogadott 
tételeit ismerteti, állandóan kitérve a különböző egyéni modern nézetekre, azon-
ban minden esetben kifejti saját álláspontját, s kellő bírálattal él, hogy az olvasó 
ne álljon tanácstalanul az egymásnak sokszor ellentmondó elméletek tömkele-
gében. Saját - bár az esztétika évszázados hagyományait feldolgozó és tovább-
építő - koncepcióját tükrözi az általános esztétikai fejezet (2. Irodalom és eszté-
tikum), valamint az említett művészetelméleti 3. fejezet (ezen belül főként 
A művésziség ismérvei és Az autonóm művészeti irodalom című rész). Ez utóbbiban 
cáfolja Lukács György elképzeléseit, miszerint a művészeten kívüli esztétikai 
minőségek az „álesztétikum" megnyilvánulásai csupán, s a művészetnek csak 
a visszatükrözés a feladata. Megjegyzendő, hogy Lukács változékony elméletei-
ről és jelleméről, szakmai és politikai pálfordulásairól Szerdahelyi Lukács-mo-
nográfiája (1988) rajzolta a tényeket legtárgyilagosabban feltáró képet. - Más 
kérdés, hogy Szerdahelyi álláspontját, a visszatükröző művészeti irodalom és a 
szépművészeti irodalom kettéválasztását bizonyára nem mindenki fogja elfo-
gadni (138-161). 

A könyv amellett, hogy a hagyományos ismeretanyag összefoglalását adja az 
olvasó kezébe, az irodalomelméleti szakirodalom mindennémű új és legújabb 
problémafelvetésével is összefoglalóan megismertet a bevezető fejezetben (1. Iro-
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dalom és szöveg): kommunikációelmélet, információelmélet, jelelmélet, kifejezés-
elmélet, „meta"-elméletek. A záró fejezet (11. Az irodalomtudomány) a meglehe-
tősen ingadozó fogalmi-elnevezési meghatározást is igyekszik tisztázni: az iro-
dalomtudományt az irodalomtörténet és irodalomelmélet két fő területére osztja. 

A könyvnek a kimerítő ismeretanyag világos tárgyalásán kívül fő érdeme -
amivel előnyösen különbözik az idevágó munkák többségétől - , hogy mindig 
magából az anyagból, irodalmi szövegekből indul ki, nem elvi elgondolásokból. 
Egyszerű, kézenfekvő példákkal - nem ritkán ad absurdum vitt banalitásokkal 
- mutatja be, milyen szempontok merülhetnek fel egy-egy műalkotás vizsgála-
takor. Ennek az eljárásnak a logikus következménye a közérthetőség és élvez-
hetőség. Kézikönyvként való használhatóságát nagymértékben elősegíti a gon-
dosan kiválogatott címszavakból készült betűrendes tárgymutató (500-534), 
amelyben éppúgy megtalálhatók az egyes versformák (például alkaioszi strófa), 
stilisztikai alakzatok (például anasztrophé), mint elvont irodalomelméleti fogal-
mak (például alkotói szándék). A tárgymutató mintegy két és félezer címszót 
tartalmaz, így egy betűrendes irodalomelméleti lexikon szerepét is betölti. 

A betűrendes tárgymutató összehasonlításul kínálkozik a Világirodalmi Lexikon 
megfelelő címszóanyagával, amelynek szintén Szerdahelyi volt (Király Istvánt 
követve) a főszerkesztője. A könyv címszavainak többsége a lexikonban is sze-
repel önálló címszóként. Például a V betű címszavainak száma a könyvben 104, 
ezekből 84 található a lexikonban. A lexikon címszavainak száma viszont jóval 
magasabb, például a V betű alatt mintegy 270. Ez utóbbiban azonban nagyszámú 
ritka, csak egy-egy nemzet irodalmában előforduló versforma (például szansz-
krit vaitálíja, tamil venbá, portugál verso agudo), műfaj (például vietnami ve) és 
nyelvtani szakkifejezés (például visszaható ige) is bennefoglaltatik, így a tényleges 
irodalomelméleti fogalmak többlete kevésbé magas, és kevésbé jelentős (például 
vadászirodalom, választás). Emellett a lexikon fogalmi (elvont) címszavait szokat-
lanul nagy terjedelem és nemritkán messzemenő szubjektivizmus jellemzi, elté-
rőleg a könyv tárgyalásmódjától. Például a költői nyelv címszó a lexikonban 
teljes 58 hasábot vesz igénybe a szerző (Fónagy Iván) egyéni elgondolásai ki-
fejtése céljából, míg a könyvben két rövid bekezdésen kívül csak az egyes iro-
dalmakban (perzsa stb.) való konkrét megjelenése kapcsán kerül említésre. így 
a pusztán tárgyilagos ismereteket szerezni kívánó - és nem egyes teoretikusok 
ötleteire kíváncsi - olvasó jobban jár, ha az Irodalomelméleti enciklopédiában keresi 
meg a tárgymutató segítségével a megfelelő fogalmat. 

A szerző eddigi tudományos működésének súlypontja két területre esett: 
esztétika és verstan. Esztétikai tanulmányai során Lukács György hallgatójaként 
indulva, de a későbbiekben az úgynevezett „Lukács-iskola" hegelo-marxiz-
musán túllépve, számos összefoglaló kézikönyvben ismertette az alapvető tud-
nivalókat és a szerteágazó újabb elgondolásokat (Esztétikai alapfogalmak, 1975; 
Esztétikai ABC, 1977; Irodalomelméleti alapfogalmak, 1977; Az esztétikai érték, 1984). 
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A verstan területén orientalista szakembereinken kívül valószínűleg nagyon ke-
vesen tudják, hogy Szepes Erikával közösen írt Verstan című könyve (1981) 
világviszonylatban az egyetlen mű, amely valamennyi európai és Európán kívüli 
irodalom versrendszerét behatóan tárgyalja, a szakirodalmat nemcsak idézve, 
hanem ismertetve is, finntől szanszkritig és portugáltól japánig. Ennek értelmé-
ben Szerdahelyi legújabb könyve e két szakterületen kifejtett tudományos mű-
ködése kivonatát is tartalmazza. 
(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 1995) 

VEKERDI JÓZSEF 
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