
nemén, az átoktól a szatíráig, s egyben a leggyengédebben melengetve Európa 
valamennyi szabadságharcát. Megalkotja a szabadságáért küzdő párizsi utca nagy 
époszát, a Nyomorultak című regényben s kiépíti azt a világnézetet és költői víziót, 
amely képessé teszi majd a párizsi kommün hőseinek védelmére, az „1793" című 
regényében a forradalmi éberség kérdésének helyes fölvetésére, a honvédeíem 
nagyszerű riadójára az Année terrible című verskötetben s legrealistább művének 
és legsikerültebb pozitív hősének megalkotására a Tenger Munkásai-ban. Elméleti 
írásaiból nagyszabású népi irodalom körvonalai bontakoznak ki, amidőn e sorokat 
veti papírra: „Az irodalom mindmáig az írástudóké volt. Különösen Franciaország-
ban, mint mondottuk, az irodalom azon volt, hogy kasztot alkosson. Költőnek 
lenni kissé annyit jelentett, mint mandarinnak l e n n i . . . Lépjünk ki, hiszen leg-
főbb ideje már, ebből az eszmekörből. így kívánja a demokrácia . . . Egy bizonyos 
művészet homlokzatán mintha ez lenne olvasható: Tilos belépni. Ami bennünket 
illet, mi a költészetet csak tárva-nyitva álló kapukkal képzeljük el. Itt az ideje, 
hogy kitűzzük: Mindent mindenkiért. Az, amire az immár nagykorú civilizációnak 
szüksége van, nem más, mint oly irodalom, amely a népé."23 

Ne csodálkozzunk tehát rajta, hogy a német fasiszták eltávolították párizsi 
szobrát, hogy ágyút öntsenek belőle a Szovjetunió elleni imperialista háború cél-
jaira. És azon se csodálkozzunk, hogy a mai Franciaország imperialista vezetői 
újabban a szobor talapzatát is eltávolították s valamiféle körmönfont ürüggyel 
egy Ford-autót raktak a helyére, így akarván hódolni Párizs költője emlékének a 
francia főváros második milleniuma alkalmából. Hiszen Hugo ilyen verssorokat 
b~írt: „Amerika szíven döfte Franciaországot."24 

A francia munkásosztály már az ellenállás folyamán táplálkozott Victor Hugo 
honvédelmi tárgyú verseiből s most is a költő művét lobogtatva vívja elszánt béke-
harcát a betolakodó imperialisták eUen. 

A Béke Világtanács közelmúltban lezajlott bécsi ülésszakán pedig javaslat 
hangzott el születése 150. évfordulójának megünneplésére s a béke tábora azóta 
eleget is tett és tesz a Béke Világtanács felhívásának. 

I. V. SZERGIJEVSZKIJ : 

AZ IRODALOMTUDOMÁNY KÉIÎDÉSEI 
I. V. SZTÁLIN NYELVÉSZETI MUNKÁINAK FÉNYÉBEN 
— A Gorkij nevét viselő Világirodalmi Intézet és az Orosz Irodalmi Intézet 

(Puskin Ház) tudományos ülésszakának eredményeihez. — 

A szovjet irodalomtudomány az utóbbi években kétségtelenül jelentős sike-
reket ért el. Az irodalomtudomány, alkotó fellendülését muta t j ák a szovjet irodalom-
kutatók legújabb értékes tudományos művei. Ezek a munkák az Igor énekkel, Radis-
csevvei, Novikovval, a XIX. század eleji orosz felvilágosodással, Puskinnal, Gribo-
jedovval, Belinszkijvel, Gercennel, Nyekraazowal, Szaltikov-Scsedrinnel, Csehov-
val, Korolenkoval, Gorkijjal, Majakovszkijjal foglalkoznak. 

A sikerek mellett azonban a szovjet irodalomtudományban észrevehető egy 
rendkívül veszélyes tendencia, mely magának az irodalomtudománynak, mint önálló 
tudománynak a létét fenyegeti. Arról van szó, hogy nagyon kevés figyelmet for-
dítunk a művészi forma, a stílus, a mesterségbeli tudás kérdéseire. A mult írói-
nak alkotásaival foglalkozó monográfiák majdnem kizárólag csak ez írók filo-

23 William Shakespeare, II. rész, V. könyv, 5. 
24 Erről a kultúrbotránvról Aragon részletesen beszámolt, fényképek kíséretében: 

Les Lettres Françaises, 1951 június 28, július 5 és 12. 
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zófiai, politikai, művészi, stb. nézeteit kutatják. A művek pedig csak forrásul 
szolgálnak az írók nézeteinek tudományos elemzéséhez. Ilyen módszer mellett az 
íróról szóló monográfia semmiben sem különbözik a filozófusról vagy politikai 
személyiségről írott monográfiától, az irodalmi műről szóló tanulmány ugyan-
úgy épül fel, mint egy filozófiai vagy politikai értekezésről írott tanulmány, 
Az irodalomtörténet így teljesen összeolvad a filozófiai, politikai, művészi, stb 
tanok történetével. 

Súlyosbította a helyzetet, hogy a „formalizmus" megnyilvánulásaként, elő-
ítélettel, fenntartással fogadták egyes kutatóknak a művészi forma kérdéseivel 
foglalkozó műveit. Előfordult, hogy az ilyen művek meg sem jelenhettek э 
problematikájukkal szemben kialakult „gyanakvás" miatt. 

Arra a kérdésre, hogy miben áll a formalizmus a nyelvészetben és hogyan 
kell leküzdeni, Sztálin elvtárs a következőképpen válaszol: „Marr és .tanítványai' 
formalizmussal vádolnak minden nyelvészt, aki nem fogadja el Marr ,új tanát' 
Ez természetesen komolytalanság és sületlenség. 

Marr a nyelvtant üres .formaságnak', azokat az embereket pedig, akik a 
nyelvtani szerkezetet a nyelv alapjának tartották, formalistáknak tekintette. 
Ez már merő ostobaság. _ 

Azt gondolom, hogy az ,új tan' szerzői azért fundálták ki a .formalizmust', 
hogy megkönnyítsék harcukat ellenfeleik ellen a nyelvtudományban."1 

Az irodalomban a „formalizmus" a valóban létező kategóriákhoz tartozik. 
Azonban I. V. Sztálinnak ezekből az útmutatásaiból nem csak a nyelvészek, hanem 
az irodalomkut-atók is sokat tanulhatnak, mert vannak köztük olyanok, -akik a 
művészi alkotás nyelvét és stílusát üres formaságnak, azokat pedig, akik a művészi 
forma kérdésein dolgoznak — formalistáknak tartják. 

I. V. Sztálin azt tanítja, hogy a társadalmi jelenségeknek, mindannyiukra 
jellemző közös vonásaikon kívül meg vannak „a maguk különleges sajátosságai, 
amelyek megkülönböztetik őket egymástól" és h o g y éppen ezek a különleges sajá-
tosságok „mindennél fontosabbak a tudomány szempontjából".2 

I. V. Sztálin felteszi a kérdést: „Miben rejlenek mármost a nyelv különleges 
sajátosságai, amelyek megkülönböztetik más társadalmi jelenségektől?" — és így 
felel: „Ezek a .sajátosságok abban állnak, hogy a nyelv a társadalmat mint az 
emberek érintkezésének eszköze, mint a gondolatok kicserélésének eszköze a tár-
sadalomban, mint olyan eszköz szolgálja, amely lehetővé teszi az embereknek, 
hogy megértsék egymást és megszervezzék a közös munkát az emberi tevékeny-
ség minden területén, a termelés területén éppúgy, mint a gazdasági viszonyok 
területén, a politika területén éppúgy, mint a kultúra területén, a társadalmi 
életben éppúgy, mint a mindennapi életben."3 

„Ezek a sajátosságok csakis a nyelvre jellemzők" — magyarázza meg Sztálin 
t lvtáis — „és mert csakis a nyelvre jellemzők, éppen ezért a nyelv önálló tudomány 
— a nyelvtudomány — tanulmányának tárgya. A nyelvnek e sajátosságai nélkül 
a nyelvtudomány elvesztené jogát az önálló létre."4 

Tehát bármely tudománynak csak akkor van joga önálló léthez, ha kutatásai 
tárgya olyan társadalmi jelenség, melynek tulajdonságai csak az adott jelen-
ségre jellemzők és semilyen más jelenségre nem vonatkoznak. 

A szovjet irodalomkutatók előtt felmerül a kérdés: melyek tehát az irodalom 
különleges sajátosságai, amelyek jogossá teszik az irodalomtudománynak, mint 
önálló tudománynak létezését? 

Nem véletlen, hogy ez a kérdés központi helyet foglalt el a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája Irodalomtudományi Intézeteinek tudományos ülésszakán, 
amely Moszkvában 1951. május 15—19-ig tartott. V. V. Vinográdov akadémikus 

1 A szovjet nyelvtudomány kérdései. 299. 1. Szikra, 1950. 
2 U. o. 294. 1. 
s U. o. 295. 1. 
4 U. o. 
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megnyitójában élesen felvetette ezt a kérdést. Helyesen állapította meg, hogy Ha 
.a szépirodalmat „ál talában" a felépítményhez csatoljuk, anélkül, hogy figyelembe 
vennénk az irodalom sajátos kapcsolatát az össznépi, nemzeti nyelv fejlődésével, 
— ez végül is megsemmisíti a szó művészetének fogalmát. A. M. Jegolin, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája levelező tagja a szovjet irodalomtudomány 
fejlődési útjairól szóló előadásában részletesen foglalkozott ezzel a kérdéssel. 
M. K. Dobrinyin előadása speciálisan ezzel foglalkozott. Végül az előadások meg-
vitatása során is sokszor felmerült ez a probléma. 

Rá kell mutatnunk, hogy ennek a rendkívül fontos kérdésnek a megvitatása 
az ülésszakon egy kissé más síkra terelődött. Az az állítás, hogy az irodalomnak 
vannak különleges sajátosságai, melyek egyedül rá jellemzőek és az ideológia 
semilyen más fajára nem vonatkoznak, lényegében nem volt vitás: ezt a ülésszak 
valamennyi résztvevője elfogadta. Nem okozott vitát az a tétel sem, hogy az iro-
dalom elsősorban abban különbözik az ideológia többi fajától, hogy kiemelkedő 
alketásai, melyek egy meghatározott kor termékei, túlélik az őket létrehozó gaz-
dasági rendet, az alapot, „továbbra is művészi élvezetet nyújtanak és bizonyos 
értelemben „a mérték- és utánozhatatlan példakép jelentőségét őrzik meg", azaz 
el nem múló jelentőségük van".5 (M. K. Dobrinyin tételeiből.) 

A vita főként arról a kérdésről folyt, hogyha elismerjük az irodalomnak ezeket 
a különleges sajátosságait, — lehet-e felépítménynek tekinteni az irodalmat, avagy 
ezek a tulajdonságok megkövetelik, hogy az irodalmat ne tekintsük felépítmény-
nek? Az ülésszaknak azok a résztvevői, akik az első álláspont védelmében léptek 
fel, álláspontjukat a tudományos szocializmus alapítóinak munkáiból hozott erre 
a kérdésre vonatkozó idézetekkel támasztottuk alá. így Engels ezt írta az 
Anti-Diihring-ben: ,,még rosszabbul állunk azonban az örök igazságokkal a tudo-
mányok harmadik csoportjában, a történelmi tudományokban, amelyek az emberek 
életfeltételeit, a társadalmi viszonyokat, a jogi és államformákat — filozófiai, 
vallási, művészeti és egyéb eszmei felépítményükkel — történelmi egymásutánjuk-
ban és jelenlegi állapotukban veszik vizsgálat alá."6 

A második álláspontot főként az ülésszakon résztvevő filozófusok védték; 
bizonyos eltérésekkel ezt az áliáspontot támogatta felszólalásában F. V. Konsztan-
tyir.ov, A. Sz. Trofimov és V. V. Vanszlov. Véleményük szerint a felépítményt 
az uralkodó osztályok nézetei alkotják, tehát az irodalmat is, bár „felépítmény 
szerű jelenség", csak annyiban lehet a felépítmény területéhez csatolni, ameny-
nyiben az uralkodó osztályok nézeteit fejezi ki. Tehát minden történelmi kor 
irodalmában egymás mellett találhatók felépitményhez tartozó és ezen a területen 
kívüleső jelenségek. Ha az alap megváltozik, az előzőleg a felépítményhez sorolt 
jelenségek nem tartoznak ide, és megfordítva: azok a jelenségeik, amelyek koráb-
ban nem számítottak a felépítményhez, most felépítménnyé válnak. így tehát a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalmat megelőző években a dekadens-írók művei 
a felépítményhez tartoztak, míg Gorkij alkotásai nem, viszont a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom után helyet cseréltek; a dekadens írók alkotásai többé nem 
tartoztak a felépítményhez, Gorkij művei pedig felépítménnyé váltak. 

Az erről folyó vita elvonta az ülésszak figyelmét arról a kérdésről, hogyan 
viszonyulnak egymáshoz az irodalomban az ,,osztályjellegű", az „össznépi" és az 
„általánosan emberi" — arról a kérdésről, hogyan élnek tovább egyes határozott 
történelmi feltételek között és határozott osztálytalajon létrejött művészi értékek 
teljesen más történelmi helyzetben, hogyan válnak képessé új osztályok kiszol-
gálására. 

Ezt a kérdést részben érintette D. D. Blagoj „A szépirodalom nemzeti sajátos-
ságáról" és A. F. Ivascsenko „Az irodalom népiségének problémája" című elő-
adásában. Mindkét előadásban sok olyan gondolat van, melyek helyesen jelölik 
meg az adott kérdés további kidolgozásának útját. D. D. Blagoj előadásában 

5 K. Marx és F. Engels, Ö. M. XII. k. 1. rész, 203. I. (oroszul), 
« F. Engels. Anti-Dühring, 85. 1. Szikra, 1948. 
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figyelmet érdemel az a gondolat, hogy a szépirodalmi müvek hosszú életének 
egyik fő oka, — mely lehetővé teszi számukra, hogy „túléljék nem csak azt az 
alapot és felépítményt, melynek alapján és melynek keretei között kialakultak, és 
melyekkel közvetlen történelmi kapcsolatban állnak, hanem több más alapot és 
felépítményt is" — az, hogy a nemzeti sajátosságot tükröző minőségi tulajdon-
ságaik vannak. E. F. Ivaiscsenko előadásában lényeges, hogy rámutat arra, hogy 
azoknak az íróknak a műve győzi le az időt, akiknek „többé-kevésbbé sikerült. . . 
művükben tükröz,niök az ,alsó rétegek' történelmi tapasztalatát, sikerült kifejez-
niök a társadalom kizsákmányolt többségének hangulatát a kor legfontosabb kér-
dései iránt". 

Ezek a megállapítások mindkét előadásban némileg általános, sematikus for-
mában fordultak elő (amit, különben, aligha lehetne az előadók hibájául felróni). 
Értékük, ismételjük, elsősorban az, hogy a probléma további kidolgozásának táv-
latait megmutatták, a szovjet irodalomkutatókat olyan tudományos művek alkotása 
felé irányítják, melyekben ezeket a megállapításokat nem csak kimondják, hanem 
konkrét történeti-irodalmi anyaggal sokoldalúan meg is alapozzák. 

Az ülésszak munkájának hiányosságai közé tartozik az is, hogy nem vitatták 
meg alaposan azt a kérdést, hogy az irodalmi mű hosszú életének szükséges és 
elmaradhatatlan feltétele a formai tökéletesség. Bjelinszkij ezt tanítja: „Minden 
költészetnek az életet kell kifejeznie, a szó legátfogóbb, az egész fizikai és erkölcsi 
világot felölelő jelentésében. Ezt csak a gondolat teheti meg. De a költészet, hogy 
az életet kifejezze, mindenekelőtt költészet kell, hogy legyen.7 A művészi alkotás-
nak, hogy hosszú időn keresztül megőrizze jelentőségét, tükröznie kell a sajátos 
nemzeti kultúrát, a ki-zsákmányolt „alsó rétegek" állásfoglalását a kizsákmányoló 
„felső rétegek" ellen vívott harcukban, de ezen kívül alapos költői mesterségbeli 
tudás kell, hogy jellemezze. Hiába van meg a két első tulajdonság, ha ez utóbbi 
kritérium hiányzik, a műnek nem lehet „századokon át" ható ereje. 

Általában a nagy művészi alkotások hosszú életének problémáját — mely 
természetesen a marxista-leninista esztétika sarkalatos problémája — csak akkor 
lehet kielégítően megoldani, ha gazdag és konkrét történelmi anyagon dolgozzuk ki. 
Ezt csak a művészet történetének területén dolgozó szovjet tudósok — filozófusok, 
művészettörténészek, irodalómkutatók — közös erőfeszítései oldhatják meg. Ha a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Irodalmi Intézeteinek ülésszaka, mely 
1. V. Sztálin nydvtudományi műveivel foglalkozott, felhívta volna erre a problémára 
a tudományos közvélemény figyelmét — ez kétségkívül nagy eredmény lett volna, 

Ugyanezt kell mondanunk egy másik problémáról is, mely majdnem teljesen 
kívülmaradt az ülésszak részvevőinek látókörén — és ez az irodalom belső fejlődési 
törvényeinek problémája. V. V. Vinogradov akadémikus, bevezetőjében érintette 
ezt a problémát. Vinogradov akadémikus ezt mondta: „Sztálin elvtárs, mikor a 
nyelv, mint .társadalmi jelenség sajátosságait jellemezte, hangsúlyozta, hogy à 
nyelvet, alapvető fejlődési törvényeit, a társadalom történetével, a nép történetével 
elszakíthatatlan kapcsolatban kell tanulmányozni. Itt Sztálin elvtárs rámutat, hogy 
a nyelvészet főfeladata a nyelv fejlődése belső törvényeinek a megvizsgálása, 
Sztálin elvtárs elmélyíti, tisztázza és alkotóan továbbfejleszti a marxizmus 
klasszikusainak azt az útmutatását, hogy minden társadalmi jelenség vizsgálatánál 
okvetlenül figyelembe kell venni ezek saját mozgásának jellegzetességeit, önálló 
törvényeit, melyek ennek a jelenségnek természetéből, sajátosságaiból következnek. 
A szépirodalommal és fejlődései törvényeivel kapcsalatban figyelembe kell venni 
a i irodalmi hagyomány történeti szerepét, a felgyűlt nemzeti tapasztalatot, melyet 
örökségbe kaptunk." Ezeket a megállapításokat az ülésszak nem fejlesztette tovább. 
Kétségtelen azonban, hogy illő helyet kell elfoglalniok az irodalomtudomány 
elméleti-módszertani preblematikájában. Vissza kell térnünk D. D. Blagoj és 
A. F. Ivascsenko fentemlített előadásaira. Amellett, hogy közeljutottak a klasszikus 
művek hosszú élete problémájának megoldásához (ami nem volt központi problémá-

? V. G. Belinszkij, ö m. Moszkva, 1948, III. к. 385. I. (oroszul). 
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juk) — mindkét előadásban sok, irodalomtudományunkat gazdagító gondolat és 
megfigyelés van. Elmélyítették és pontosan meghatározták fogalmainkat irodalmi 
multunk és jelenünk különböző kategóriáiról. Különösen szeretném megemlíteni 
A. F. Ivascsenko gondolatait, melyekben a népiség elvének eldurvítása ellen harcol, 
Tolsztojnál nincs is olyan sok közvetlenül a parasztságra vonatkozó megállapítás — 
olvassuk A. F. Ivascsenko előadása tételei között. Balzac, Comédie Humaine-jében 
aránylag keveset foglalkozik a nép életével és helyzetével. Itt az a fontos, ahogyan 
nézi a valóságot, ahogyan (a népi tömegek szempontjából legfontosabb) kérdéseket 
nézi, azokat a kérdéseket, melyek objektíve elviszik az írót a néptömegek hangu-
lataihoz és vágyaihoz, közelebb viszik őket egymáshoz . . . A mult nagy írója 
alkotásában főleg az uralkodó osztályok életét ábrázolta. Ami ezt az alkotást mégis 
„a dolgozók történetének" tényévé és nemzeti értékké teszi, az az írónak képessége, 
Uogv „alulról" nézzen, azaz a kizsákmányoltak szemével nézze a társadalom „felső 
rétegeinek" életét, az a képesség, hogy meglátja „az élet uraiban" a korlátozott 
ság, a kaszt elzárkózás, a történelmi elavultság vonásait. 

I. V. Sztálin azt tanítja, hogy az irodalom fejlődése a nyelv fejlődésének egyik 
legfontosabb tényezője. Nyelv és irodalom kölcsönös kapcsolatának kérdésével 
foglalkozott eladásában В. V. Tomasevszkij. A felvetett problémát összetevő számos 
kérdésből az előadó hármat ragadott ki, melyek véleménye szerint különösen 
szemléletesen tárják fel a nyelv és az irodalom .kapcsolatát, és ennek irányait. 
Ezek a kérdések: az irodalmi nyelv történetének kapcsolata az irodalomtörténettel, 
másodszor a nyelv kifejező funkciója, végül az irodalom, vagy egyes írók hatása 
a nép nyelvére. Természetesen előadásában csak megjelölte e kérdések meg-
oldásának útjait. Az előadónak nem minden megállapítása vitathatatlan érvényű, 
de alapkövetkeztetése mindenesetre az. Ez abban áll, hogy Sztálin elvtárs nyelvé-
szeti munkáinak „az irodalomkutatók figyelmét az eddigieknél sokkal nagyobb mér-
tékben kell a nyelv kérdéseire fordítaniuk". 

Sajnos, az ülésszakon nem hangzott el A. I. Beleckij, a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája levelező tagjának „A tudományos örökség kérdése a szovjet irodalom-
tudományban" című, napirendre tűzött előadása. Ez a téma rendkívül aktuális ma 
irodalomtudományunkban. 

I. V. Sztálin Marr tudományos gyakorlatának egyik alaphibáját abban látja, 
hogy Marr „a nyelvtudományba a marxizmussal össze nem egyeztethető, szerény-
telen, pöffeszkedő, fennhéjázó tónust vitt be, amely mindannak pusata és könnyelmű 
tagadására vezet, ami a nyelvtudományban Marr előtt volt". „Amikor Marrt és 
különösen tanítványait hallgatjuk" — mutat rá Sztálin elvtárs — „azt gondolhat-
tok, hogy Marrig semmiféle nyelvtudomány nem létezett és hogy a nyelvtudomány 
Marr „új tanának" megjelenésével kezdődött."8 

A. I. Beleckij előadásának tételéiben helyesen jegyzi meg, hogy „ezeknek az 
útmutatásoknak rendkívül nagy jelentősége van úgy a nyelvészek, mint az irodalom-
kutatók számára. Rámutatnak annak szükségszerűségére, hogy önkritikával vizsgál-
juk felül viszonyunkat az októberelőtti i s s z á k irodalomtudományától kapott örök-
séghez". A tételek a történelmi nihilizmusnak az adott területen való összes meg-
nyilvánulásai ellen irányulnak, és éppen ebben van kétségtelen értékük. 

Meggyőzően tanúskodik arról, hogy mennyire itt van az ideje egy komoly 
véleménycserének a marxizmust megelőző irodalomtudományi örökségről a 
Lityeraturnaja gazeta egy nemrég megjelent cikke. („A köd, melyet el kell oszlat-
nunk", 61. szám, megjelent 1951. május 24-én.) Ez a cikk A. I. Beleekijnek az 
USzSzK Tudományos Akadémiája tudományos ülésszakán tartott előadásának 
(„I. V. Sztálin: Marxizmus és nyelvtudomány" c. munkájának jelentősége a szovjet 
irodalomtudomány számára) néhány állítását támadja. Előadásában Beleckij ezt 
mondta: „I. V. Sztálin rámutat, hogy Marr idealistának bélyegezte az összehason-
Htó-történeti módszert, hogy Marr és tanítványai lépten-nyomon használták a 
,formalizmus' szót, és mindkét kifejezés mumussá vált, mellyel a marristák ellen-

8 A szovjet nyelvtudomány kérdései, 247. 1. Szikra, 1950. 
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feleiket megfutamították. Az irodalomkutatónak el kell ezen gondolkoznia. Nem 
szabad a priori elutasítania a hazai irodalom minden tudományos összehasonlí-
tását a külföldi i rodalommal . . . Kategorikusan elutasítunk minden olyan kísérletet, 
mely az orosz irodalmat, vagy a Szovjetunió többi népeinek irodalmát mint utánzó, 
átvételektől és idegen hatásoktól hemzsegő irodalmat akarja bemutatni. De mindenki 
előtt világos, hogy az utolérhetetlen magasságra emelkedett orosz irodalom nem 
az idegen irodalomtól elszigetelten fejlődött és hogy az összehasonlítás, a meg-
ismerés egyik alapvető módszere, nemcsak megengedhető, hanem elengedhetetlen 
is, ha meg akarjuk érteni a vizsgált jelenségeket". 

Szerintünk ezek a megállapítások éppen annak a „ködnek" eloszlatására 
irányulnak, melyről B. Rjurikov, a Lityeraturnaja gazetaban megjelent cikk szer-
zője, beszél. Hiszen nem vitás, hogy egyes irodalomkutatóink tényleg teljesen el 
akarták szigetelni az orosz irodalmat a külföldi irodalomtól, és észrevehető náluk 
egy olyan tendencia, hogy teljesen, kategorikusan és visszavonhatatlanul elítéljék 
az összehasonlítást, mint az irodalmi jelenségek megismerésének módszerét. Ëppen 
ez ellen a tendencia ellen lépett fel előadásában A. I. Beleckij. 

Mi aggasztotta hát annyira Rjurikov elvtársat? Először is A. I. Beleckij elő-
adásában felhívást vélt felfedezni arra, hogy Sztálin elvtársnak az összehasonlító 
módszerről tett megállapításait gépiesen vigyük át a nyelvészet területéről az 
irodalomtudományra, másodszor Veszelovszkij hírhedt „iskolájának" rejtett védel-
mezését látta az előadásban. 

Nem szélmalom harcot vív ebben az esetben Rjurikov elvtárs? Azt állítani, hogy 
Sztálin elvtársnak útmutatásait az összehasonlító történeti módszerre a nyelvészet-
ben teljes egészükben alkalmazni lehet az irodalomtudományra, éppen olyan naivi-
tás volna, mint például azt állítani, ha a nyelv nem tartozik a felépítményszerű 
jelenségek közé, akkor az irodalom sem tartozik ide. De ilyen naívságot, ha el-
fogulatlanul nézzük a dolgot, nem lehet felfedezni A. I. Beleckij előadásában. 

Ami „Veszelovszkij iskoláját" illeti — a marrizmus leleplezése nemcsak, hogy 
nem állítja előtérbe ennek az iskolának a „rehabilitását", hanem éppen ellenkező-
leg, mélyebben és teljesebben tárja fel hibáit. Marr nem véletlenül tartotta 
A. N. Veszelovszkijt „olyan teoretikusnak, akinek kutatásaiban ragyogó szociológiai 
momentumok vannak" és munkásságát „rendkívül alkotónak a módszertan 
területén". („Jafetidologia a Leningrádi állami egyetemen", Válogatott müvek, 
I. k. 261. o.) Veszelovszkij és Marr sok ponton érintkeztek. A. I. Beleckij éppen 
erről beszélt is előadásában: „Marr tanítványai nem egyszer írták, hogy Marr, 
aki sokat köszönhetett Alekszandr Nyikolajevics Veszelovszkijnak — szerintük — 
teljesen más, önálló úton h a l a d t . . . Anélkül, hogy meghatároznánk azt a távolsá-
got, mely Marrt és tanítványait elválasztja a „mitológiai iskolától", azt mondhat-
juk, hogy távolságuk Veszelovszkíjtól egyáltalán nem olyan- nagy, amilyennek 5k 
t a r t j á k . . . Veszelovszkij és Marr taktikája különbözött. De a „jafeíita elmélet", ha 
nem is vérrokona az „antropológus iskolának"-— közeli sógorságban áll vele". 

így tehát, lényegében, itt nem nyílik tér vita számára. Ha valamiben mégiâ 
vitára ad okot Rjurikov cikke, ez csak azért van, mert a múlt egész orosz nyelvé-

szetét puszta lapálynak lá-tje, melyen magányos csúcsként tornyosul Belinszkij, 
Gercen, Csernisevszkij és D-abroljubov. Különben, aligha érdemel megvitatást a 
Rjurikov elvtárs által hirdetett történelmi és nemzeti nihilizmus a régi orosz tudo-
mánnyal szemben. 

A szovjet nyelvészek ezt a tanulságot vonják le Sztálin elvtárs útmutatásaiból: 
„Nyelvészetünk történetében ismét illő helyet kell elfoglalniuk az olyan nagy hazai 
"tudósok, mint A. H. Vosztokov, J. K. Grot, F. I. Buszlajev, I. I. Szreznyevszkij, 
P. F. Fortunatov, A. A. Sahmatov, L. V. Scserba, A. M. Peskovszkij, A. M. Szelis-
csev és mások műveinek".9 

Az „akadémikus" irodalomtudománynak egyetlen képviselőjét sem szabad be-

9 L. A. Bulahovszkij: I. V. Sztálin tanítása a nyelvről és a szovjet nyelvtudomány 
leiadatai, Kiev, 1951, 7 1. (oroszul). • • 
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engednflnk abba a tudományos örökségbe, melyet őriznünk és fejlesztenünk kell — 
ezt a következtetést vonja le B. Rjurikov. Furcsa következtetés! 

Visszatérve a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Irodalomtudományi Intéze-
teinek ülésszakához, még egy hiányosságát kell megemlítenünk — rendkívül gyenge-
kapcsolatát országunk mai irodalmi életével. Jellemző, hogy az írók semilyen 
érdeklődést nem tanúsítottak iránta. A Szovjet írószövetség egyáltalán nem vett 
részt munkájában. Az ülésszakon elhangzott előadások közül csak egyetlen egy 
kapcsolódott közvetlenül a szovjet irodalom problematikájához — V. V. Jermilov 
előadásának a szocialista realizmus elméletének néhány kérdéséről a sztálini nyel-
vészeti tanítás fényében. Az orosz irodalomtudományi gondolat számára mindig 
termékenyítő hatású volt, mindig előrehaladását segítette elő a szoros -kapcsolat 
az' élő irodalommal. Ezt a kapcsolatot ma majdnem teljesen elvesztettük. Fel-
újítása hasznos volna mind a szovjet irodalom, mind a szovjet filológiai nyelv-
tudomány számára. 

Ez az ülésszak volt a szovjet irodalomlkutiatóknalk első nagyobb szabású kísér-
lete arra, hogy I. V. Sztálin zseniális nyelvészeti munkáit a hazai irodalomtudomány 
fejlesztése szempontjából értelmezzék. Éppen, mert első kísérlet volt, nem adhatott 
azonnal teljesértékű tudományos eredményeket. Mégis nagyon lényeges eredménye-
ket ért el. Az irodalomkutató tudósok figyelmét a tudomány legfontosabb alapvető 
kérdéseire, fordította, melyeket az utóbbi időben óvatosan megkerülnek. Helyesen 
jelölte meg ezeknek a kérdéseknek körét, részben megjelölve megoldásuknak útjait. 
Elősegítette, hogy az irodalomkutatók tudatosítsák azt az igazságot, hogy „semmi-
féle tudomány sem fejlődhet és érhet el sikereket a vélemények harca, a kritika sza-
badsága nélkül".10 

(Oroszul megjelent a Vesztnyik Akademii Nauk SzSzSzR. 1951. 7. számában.) 

BARÓTI DEZSŐ : 

CSOKONAI „DOROTTYÁ"-JA 

Tendenciózus mű-e a „Dorot tya"? Mindazok, akik eddig behatóbban 
foglalkoztak vele, a kérdésre jórészt nemmel válaszoltak. így Sa lamon 
Ferenc elismeri ugyan , hogy a Dorottya ban akad „egy-két kitérés, melyben 
a luxus és elkorcsosodás külsőségeit kinevetteti", de ezek „nagyon a lá rendel t 
s egészen epizodikus helyek". Csokonai — úgymond — „nemhogy egy 
sat i r ikus philosoph emelkedettségével gúnyolná 'ki kofa szokásait , h a n e m 
benne él, bele t a lá l j a magái , neki az a nevetséges, ami t á r sada lmában is 
nevetséges vala" . 1 Csokonai e lső igényesebb monográ fusa , Haraszti Gyula, 
ha lehet, még jobban t a g a d j a a Dorottya eset leges célzatát , mint Sa lamon 
Ferenc. Többek között ezt í r ja : ,.A Csokonai korába eső comicus eposok 
há rom legkiválóbbja közt a Csokonaié sem Gvadányi ügyetlenül készítet t 
vakképének nemzet ieskedő célzatosságát , seirn Fazekas későbbi szénra jzának 
demokrata t endent iá já t nem bír ja . A Pelesikei Nótárius é s a Lndas Matyi 
mellett „Dorot tya" minden politikai célzat nélkül való comicai epos: költe-
mény, torzkép".^. Horvá th J á n o s pedig — hogy csak azokat idézzük, akik a 
Dorottyái részletesebb elemezés igényével mél ta t ták — bá r remek megf igye-
lések kíséretében hangsúlyozza a mű „korhoz é s helyhezkötöttségeit" s vele 

10 A Szovjet nyelvtudomány kérdései, 245. o. Szikra, 1950. 
1 Irodalmi tanulmányok. I. 273. 
2 Csokonai Vitéz Mihály. Budapest, 1880. 179 
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