
KENYERES ZOLTÁN 

A befejezetlen műit 
- Irodalomtörténet-Írásunk néhány kérdéséről -

(Virágzás és válság) F. R. Leavis az irodalomtörténet-írást az 
értelem tudományának nevezte (discipline of intelligence). 
Ez az elnevezés több mindent jelenthetett mondatának 
összefüggésében, jelenthette azt, hogy értelmes és intelli-
gens tudomány, jelenthette hogy az értelemmel és intelli-
genciával van kapcsolatban, továbbá jelenthette azt is, hogy 
róla magáról, vagyis az értelemről szól. Az irodalomra 
vonatkozó tudatról.' Ismeretes, hogy nálunk Horváth János 
ehhez hasonlóan, de már évtizedekkel korábban az iro-
dalomtörténetet az irodalmi tudathoz kapcsolta, s az iroda-
lomtörténet-írást már-már az irodalmi tudat letéteményese-
ként jelölte meg.2 

Nehéz lenne egyértelmű, meggyőző és mindenki szá-
mára elfogadható meghatározást találni arra, mit nevezünk 
irodalomtörténet-írásnak az irodalommal foglalkozó és 
avval kapcsolatban lévő kutatás- és írásbeliség-formák nagy 
csoportján belül. A tágabb fogalmi kört, mely felöleli e 
tevékenységet, a francia legtöbbször critique littéraire-nek 
az angol criticismnek, vagy (mint Leavis is) literary studynak 
nevezi. Definíciójuk ott is közhelyszerű vagy bizonytalan.3 

Az egész kör tudomány-mivolta sem látszik bizonyosnak. 
„Art de juger une oeuvre" - mondja a Larousse a legtágabb 
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fogalmi körnek tekinthető kritika értelmező szótári megha-
tározásaként. Ismeretes, hogy nálunk elsőnek Pápay Sámuel 
kísérletezett avval, hogy tömören definiálja mibenlétét, de ő 
1808-ban még a literatúra szót használta megnevezésként, 
ez viszont az ő korában túlságosan széles jelentéssel bírt 
ahhoz, hogy a mai fogalmaink számára támpont lehessen.4 

Használható és pontos meghatározás nélkül is elmond-
ható azonban, hogy a romantika óta e stúdiumok történeti 
csoportjának mindenütt, így nálunk is megnövekedett a 
jelentősége az irodalmi életben és a literátus kultúrában. 
Átalakult a funkciója és a működési módja is. Tényrögzítő, 
leíró és rendszerező szerepe egyre inkább konstitutív, 
művelődésalkotó szereppé vált, és egyre nagyobb befo-
lyásra tett szert az olvasóközönség hagyománytudatának és 
ízlésvilágának változásaiban. Általában elmondható volt 
hosszú ideig e tudományról, amit Béládi Miklós Horváth 
János alapján a magyar szellemi életről írva úgy fogalmazott 
meg, hogy már-már „az irodalommal egyenrangú szerepet 
vívott ki magának, és vele eszmei párost alkotva, ugyanazt 
vizsgálta és tartotta számon, amit az irodalom hordozott: a 
nemzeti szellem írásban megnyilatkozó lelki és erkölcsi 
értékeit".' Ha nem is mindenütt és nem is mindig működött 
ilyen manifesztumos, zászlólengető módon, közönségfor-
máló hatása mégis majdnem mindig tetten érhető a 19-20. 
században. 

Van példa az ellenkező véleményre. Akadtak, akik tagad-
ták e pozitív munkálkodást és a romantikus nemzeti iroda-
lomtörténet kibontakozása óta eltelt egész időszakot folya-
matos visszafejlődésnek nevezték. Közéjük tartozott Hans 
Robert Jauß, aki 1967-ben megjelent tanulmányában százöt-
venéves hanyatlást emlegetett.6 Ha ezt túlzásnak tartjuk is, 
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ha inkább csak figyelemfölkeltő, retorikus fogalmazásnak 
tekintjük is ezt a kijelentést, mintsem valódi történeti 
érvelésnek, annyi bizonyos, hogy az utóbbi évtizedekben 
megállni látszott az irodalomtörténet-írás ízlés- és tudatfor-
máló működése. Most jelek szerint csakugyan bevégeztetett 
egy több mint egy évszázadig tartó tudományfejlődési 
szakasz. 

Ez eddig még sem nálunk, sem a nemzetközi tudományos 
életben nem mutatkozott meg nyíltan; még változatlan 
maradt a kutatási témák kiterjedt köre. Ez a fejlemény még 
nem érhető tetten statisztikai adatokban, még nem csökkent 
jelentősen a megjelenő munkák, könyvek, cikkek, tanulmá-
nyok száma. De megnyilvánul abban a tényben, hogy egyre 
több résztudomány fejezi ki tanácstalanságát a történetiség 
mibenlétét illetően, egyre többször vonják kétségbe a 
történeti alapú vizsgálat és ítéletalkotás hatékonyságát, sőt 
puszta lehetőségét vagy éppen az irodalmi életben és a 
literátus köztudatban betöltött rendeltetését, jótékony mun-
kálkodását is kérdésesnek tartják. George Watson írt arról, 
„hogy míg a 20. század második felében az irodalomtörté-
net-kutatás - különösen, ami a mennyiséget illeti - virág-
zóbb, mint bármikor korábban, a jelenkor vezető teoretiku-
sai, esztéták, moralisták, formalisták, mítoszkritikusok, a 
strukturalista nyelvészet képviselői egyaránt, elméleteikben 
szinte egyetemesen negligálták, sőt el is ítélték az irodalom 
tanulmányozásának történeti megalapozását".7 

Nem fokozatosan növekvő és folyamatosan kumulálódó 
fejlemény ez, hanem fordulatszerű tudomány-átrendező-
dés. Az irodalomtörténet-írással szemben megnyilatkozó 
kriticista fordulat az 1960-as években következett be: akkor-
tájt, amikor nálunk megjelent a hatkötetes akadémiai kézi-
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könyv. Ez volt az az idő, amikor úgy látszott, hogy „az 
irodalomtörténet-írás egész Európában mélypontra jutott 
[és] semmiféle ösztönzéssel nem tudott szolgálni".8 E fordu-
lat hatására írta meg René Wellek Az irodalomtörténet 
bukása című tanulmányát. Arról írt ebben, hogy az a 
tudomány, mely valamikor mindenféle diszciplínát magába 
vegyítő ,Allerleiwissenschaftnak" indult, bekebelezte a pszi-
chológiát, politikát, filozófiát, magába szívta csaknem az 
összes társadalomtudományt, mostanra alapvetően kérdé-
sessé vált, mivel éppen alapjait ingatják meg. Az újabb 
elméleti vélemények szerint nincs előrehaladás, nincs fejlő-
dés, csak írók, intézmények és módszerek története van. „Ez 
pedig - tette hozzá elégikus szomorúsággal - , legalábbis 
számomra egy illúziónak végét jelenti, az irodalomtörténet 
bukását."9 

A magyar irodalomtörténet-írást a tudományirányítási és 
ideológiai késleltetés gátolta meg abban, hogy már az 
1960-as években szembenézhessen a tudománytörténeti 
válság képletével. A módszertani kutatások visszatartása, 
megnehezítése vagy éppen szüntelen megbélyegzése máig 
ható károkat okozott, de bármilyen furcsán hangzik, utólag 
azt kell mondanunk, hogy a késleltetés nemcsak kárára volt 
tudományunknak, hanem akaratlan előnyére is szolgált. A 
régi és az új közé ugyanis beékelődött egy másfél-két 
évtizedes „naiv" korszak, egy tudományfejlődési ütközőzó-
na, s ennek következtében többnyire letisztultabb, kiegyen-
súlyozottabb formában érkeztek el ide a posztmodern felé 
vezető, majd az azt alkotó elméleti irányok. Akadtak ebben 
az időben, s előfordulnak ma is túlbuzgó, modernkedő, 
neofita fellángolások, de ezek nem voltak s nem is lettek 
jellegadóak. Kialakult egy átmeneti szakasz, mely a világnak 
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ezen a táján nem hirtelen váltással, hanem fokozatosan 
vezetett át a marxizmus ötvenes évekbeli determinativ és 
társadalom-teleologikus szemléleti formájából (mely né-
hány lényeges ponton csak előjelekben különbözött a 
nemzeti szellemű konzervativizmus tradicionális felfogásá-
tól) egy minden irányban nyitott, korszerű szemlélethez. 
A fokozatos küzdelem e nyitottságért, a megharcoltság 
objektiválódott kutatásokban, könyvekben, tanulmányok-
ban, vagy mint az intézeti Kritika esetében, folyóiratszer-
kesztési elvekben és gyakorlatban. 

A vereséghangulat évekkel később érkezett el Hegyesha-
lomtól keletre, akkor lépte át a határt, amikor az új elméleti 
kutatások fényében már a válságból való kilábalás lehetősé-
gei is föl-fölvillantak. Ekkor írta Béládi Miklós azt a tanulmá-
nyát, amely már címével jelezte az ambiguis viszonyt, 
egyszerre mondta a „nemet" és az „igent": Az irodalomtör-
ténet válsága - az irodalomtudomány megújulása.lü Azt 
jelentette ez a cím, hogy felül kell vizsgálnunk az irodalom-
történet korábbi módszereit és célkitűzéseit, újra át kell 
gondolnunk az olyan kiindulópontokat, hogy mi az iro-
dalom szerepe a társadalomban, melyek az irodalom és 
társadalom konkordanciái, mit jelent az immanencia, re-
konstruálható-e egy történelmi állapot, mi a befogadás 
szerepe a hagyománytudatban stb. Azt jelentette ez a cím, 
hogy a tradicionális, leíró és érték-deklaratív irodalomtörté-
net válságából az irodalomelméleti kutatások eredményei-
nek módszeres átgondolása vezethet ki. A megkésettség 
ezért abban nyilvánult meg nálunk, hogy itt nem az iroda-
lomtörténet provokálta az irodalomelméletet, hanem for-
dítva, az irodalomelmélet - és tegyük hozzá, az élő iroda-
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lommal kapcsolatban lévő és elméleti felkészültségű kritika 
- sürgetett változásokat a történeti tudományágban.11 

A 60-as évektől kezdődő válságtudat, vagy kevésbé publi-
cisztikus szóval kifejezve, éles tudománykritika nem csak az 
irodalomtörténetben ütötte föl fejét. Látnunk kell szélesebb 
horizontját a társtudományokban, mindenekelőtt a művé-
szetek történetével foglalkozó tudományágakban. Hasonló-
képpen vélekedtek a művészettörténészek is, hasonló kriti-
kával illették saját diszciplínájukat, s ha figyelmet fölkeltően 
akartak fogalmazni, akkor a „művészettörténet végéről" 
értekeztek, mint Hans Belting.12 Még a filozófiát is átjárta ez 
a kriticizmus, és Heidegger egyik kései előadásában a 
filozófia végét jósolta:, A filozófia föloldódik az általa életre 
hívott pozitív tudományokban, a szociológiában, az antro-
pológiában, a logikában, a szemantikában; és nem kell nagy 
jóstehetség annak fölismeréséhez, hogy a vezető alaptudo-
mány nemsokára a kibernetika lesz. [...] A filozófia vége a 
tudományos-technikai világ [...] s az ennek a világnak 
megfelelő társadalmi rend győzelmeként jelenik meg. A 
filozófia vége annyi, mint az [...] európai gondolkodásban 
megalapozott világcivilizáció kezdete."13 

Ha az eddig idézett tudomány-krizeológia megállapításai 
után fölidézzük Dániel Bell tanulmányát „az ideológia 
végéről"14 és Francis Fukuvama hegeliánus fogantatású, 
világsikert és sok ellenkezést egyszerre kiváltott történetfi-
lozófiai esszéjét a „történelem végéről",15 akkor kirajzolód-
nak előttünk e kérdések aktuális politikai és társadalmi 
körvonalai. Az általános végítéleti hangulat a 60-as években 
elkezdődött változásokkal függött össze, a nyitott és zárt 
társadalmak rendszerének háború nélküli háborújával, a 
neoliberalizációs folyamatokkal volt kapcsolatban, s abból a 
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zavarodottságból eredt, amellyel az ideológus tudományo-
kat eltöltötték a történelem és az eszmék - hegeli értelem-
ben vett - szüntelen „cselei". Ezek alkották e jelenségek 
szélesebb hátterét, vagy ha ügy tetszik, alapját. Ennek az 
alkotó tényezőnek bővebb tárgyalásától itt mégis el kell 
tekintenünk, ha tudományágunk, az irodalomtörténet-írás 
kérdéseit elvi szinten és mégis konkrétan, túlságos általáno-
sítások nélkül kívánjuk megvizsgálni. 

* 

(Elméleti megfontolások) Az elméleti viták, megjegyzések, 
bírálatok, elvi megfontolások és módszertani kísérletek -
amelyek az általános irodalomtudomány oldaláról érintet-
ték az irodalomtörténet-írást és érzékelhetően visszahatot-
tak működésére - alapvető kérdések tisztázását kezdték el. 
Fölidézésük révén az elméleti általánosítás magasabb szint-
jéről, de még tárgyszerű közvetlenséggel lehet szemügyre 
venni az irodalomtörténet közeli múltját, jelen állapotát és 
kilátásait. Olyan terület ez, ahol az irodalomtörténet szoro-
san hozzákapcsolódik az irodalomelmélethez s a kettő csak 
erőltetetten választható el egymástól. 

Minden tudománymeghatározás elhatárolások és szeg-
mentálások sorozatából áll. És minden tudománymeghatá-
rozás az elméleti tudatosság szintjén fogalmaz meg gyakor-
lati kérdéseket. Egy portrémonográfiát vagy korszakrajzot, 
vagy bármilyen fajta tanulmányt átszövi és befolyásolja 
szerzőjének meggyőződése az irodalomtörténet és a törté-
nelem, az irodalomtörténet és nemzet, az irodalomtörténet 
és társtudományok, az irodalomtörténet és a kritika stb. 
kapcsolatáról és összefüggéséről. Nem puszta elvontságok 
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ezek. Az ilyen meggyőződések vagy feltevések rendszere 
meghatározza az oktatást is, ekképpen közvetlen gyakorlati 
következményei vannak, hiszen például a középiskolai 
tantervekben vagy egy modern irodalommal foglalkozó 
tanszéken el kell dönteni, hogy az oktatás tárgya legyen-e az 
élő irodalom vagy ne, el kell dönteni, hol van a „történelem 
vége", létezik-e ilyen egyáltalán. 

Az irodalomtörténet tárgyát és illetőségi körét érintő viták 
leginkább az irodalomtörténet és a kritika határainak elmo-
sódásában értenek egyet. Mértékadó irodalomtörténészek 
ma már nem állítanak olyasmit, hogy az irodalomtörténeti 
vizsgálathoz bizonyos időtávolságra, „perspektívára" van 
szükség, és az élő irodalom „túl közel" van ahhoz, hogy 
tudományos feldolgozás tárgya lehessen. Az ilyen vélekedé-
sekhez meg kellene határozni a szükséges távolság mérté-
két, tíz év, ötven év, száz év, ami képtelenség volna, mert 
valódi objektivitás híján személyenként más és más lenne. 
De elvileg is helytelen volna az időhatárokhoz kötött iskolás 
különbségtétel. A kritika része az irodalomtörténetnek s az 
élő irodalom éppen rajta keresztül fejti ki hatását a tudo-
mány szemléletére és módszereire. Sőtér István írt arról, 
hogy az irodalomtörténet nem lehet meg a kritika eszközei 
nélkül, sőt „az térítené vissza az irodalomhoz", ha művelői 
olyan eleven és friss szemlélettel közelednének a múlt 
műveihez, ahogy az igazán jó kritikusok tudják megragadni 
a jelen műveit.16 Máshonnan megközelítve a kritika és az 
irodalomtörténet szükségszerű összeszövődését, be kell 
látnunk, hogy a múlt olyan kaleidoszkóp, amelyet a jelenből 
nézünk, s a történeti korszakok mindig a jelen preferenciái 
szerint értékelődnek át. Kulcsár Szabó Ernő állapítja meg 
evvel kapcsolatban, hogy egy nemzet irodalomtörténetét 
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sohasem az irodalomtörténészek írják újra, hanem „mindig 
az élő irodalmiság".1 Ezért is vallja kárát a tudomány annak, 
hogy nálunk a legtöbb irodalomtörténész csak fiatalabb 
korában foglalkozik az élő irodalommal, aztán visszavonul a 
kritika területéről a közelebbi vagy távolabbi múlt egy 
kiválasztott korszakához. A legtöbb történeti újdonságot ma 
is azok a pályatársaink hozzák, akik többé-kevésbé rendsze-
res figyelemmel tudják kísérni az élő, kortárs irodalmat. 

Az irodalomtörténet-írás történetiség-fogalmának prob-
lematikussá válását nem a jelen és a múlt gyakorlati egybefo-
nódása, hanem sokkal inkább skolasztikus szétválasztása 
okozta és okozza. Hozzájárult ehhez a strukturalizmus 
vadhajtásaként keletkezett scientifista szemlélet is, mely 
sokszor a lingviszticizmus alakját öltötte magára. Az a -
későbbi kutatások fényében hamisnak bizonyult - illúzió, 
hogy a nyelvi műalkotás mint tökéletes objektivitás, önma-
gában vizsgálható tárgyszerűség a nyelvtudomány egzakt-
sági körébe emeli az irodalomtörténetet (eltekintve attól, 
hogy a nyelvi jelenségek természettudományos értelemben 
vett tárgyszerűsége is kérdéses), fölöslegessé tette és kiik-
tatta a történeti dimenziót. A strukturalizmus hajlamos volt 
azt sugalmazni, hogy az értékek az irodalmi művek objektív 
mivoltában, nyelvi tárgylétben képződnek és megragadá-
sukhoz nincs szükség a történeti megközelítés bonyolult és 
bizonytalan eszközeire. A másik véglet, mely ugyancsak 
rossz hírbe hozta a történetiséget, a lapos historizmus volt, 
a vulgáris és analogizáló történetieskedés. Ez a módszer a 
múltbeli folyamatokban és jelenségekben nem jelenbeli 
problémák eredetét és forrását kereste, hanem az aktualitá-
sok képeskönyvét, példáit és tanító célzatú hasonlatait vélte 
minduntalan felfedezni látványos, publicisztikus formában. 
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A vulgarizáló és leegyszerűsítő eljárások oly csábítóak 
voltak, hogy a strukturalizmus ellenhatásaként keletkezett 
recepcióesztétika és hermeneutika is „visszahistorizáló-
dott" néha, pedig az újabb elméletek szerint az igazi 
történetiség nem a metaforikus, példázatszerű összekapcso-
lásban, hanem a múlt és jelen dialógusviszonyában rejlik. 
Bonyhai Gábor, aki minderről részletesen írt, Gadamer 
(s mögötte Heidegger) alapján arra a megállapításra jutott, 
hogy a múlt megértésének önmegértéssé kell válnia, a 
múltnak a kérdéshorizontok összeolvadása révén integrá-
lódnia kell a jelenbe.18 

Az erről szóló vitákban jogosan merült fel az aggodalom, 
hogy a strukturalizmus hiú objektivitás-hitét felváltó újabb 
irányok viszont történelmi relativizmushoz és a bizonyta-
lanságok nagy tömegéhez vezetnek. „Az irodalomtudo-
mány, amely tárgyát már-már szilárdan megtalálni vélte az 
irodalmi műalkotásban mint esztétikai képződményben -
írta Szili József - , az irodalom és az irodalmi mű meghatáro-
zásának ismeretelméleti nehézségei, illetve történelmi rela-
tivitása folytán tovább vajúdik, s önreflexióiban mind fenye-
getőbb a kétség: vajon e tárgy nem pusztán az »esztétikai 
tudat« terméke-e?"19 Valóban föltűntek a scientifista objekti-
vitást feltételező elméletek szemközti oldalán neorelativista 
és neoszubjektivista törekvések, melyek nyíltan vállalták ezt 
a kockázatot. „Nem tartható az az irodalomtörténeti előföl-
tevés, miszerint a történeti vizsgálódás során lehetséges a 
múlt eseményeit rekonstruálnunk, s Történelmi Igazságot 
elérnünk" - írta Odorics Ferenc.20 Majd SiegfriedJ. Schmidt-
et idézve leszögezte: „Csakis szubjektumtól függő tudás 
létezik.. ,"21 Ebből pedig már önként adódott a válasz arra a 
kérdésre, hogy mi történik, ha valaki megírja a magyar 
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irodalom történetét: „a szöveg mintegy apropóján beszámol 
belső, mentális állapotairól. így az irodalomtörténész írás-
műve nem a magyar irodalom egymást követő állapotait 
fogja rögzíteni, hanem az időben egymást követően létrejött 
művek által az irodalmárban képződött mentális struktúrák 
egymásutániságáról fog számot adni: azaz magán-irodalom-
történetet konstruál"."2 

Elvontabb és filozofikusabb terminológiát használva, de 
lényegében a századforduló és századelő alapvető kérdései 
tértek vissza ezeknek az egymással vitatkozó elméleteknek a 
mélyén. Az a két ellentétes dimenzió-pólus kelt új életre a 
modern hermeneutika iskoláit kijárva, amelyet valamikor 
Alois Riegl és Theodor Lipps neve jelölt. Tarnay László is, 
mintha a hajdani „Kunstwollen"-teória ellen szolgáltatott 
volna érvet azt hangsúlyozva, hogy a beszélő csak egy részét 
tudja közvetíteni annak, ami szándékában áll, „megnyilat-
kozása gondolatainak kevesebb-mint-literális interpretá-
ciója".23 

Más oldalról, de ugyancsak ellentétes felfogások fogalma-
zódtak meg az irodalomtörténet társadalmiságáról és önel-
vűségéről. Varjas Béla úgy emlékezett, hogy Horváth János-
tól tanulta meg a társadalomtörténeti együtthatók különös 
szerepét az irodalomban, tőle tanulta, hogy az irodalom 
jelenségei rendszerint nem magyarázhatók meg csupán 
belső, irodalmi tényezőkből.24 Kulcsár Szabó Ernő viszont 
éppen azt idézte Horváth Jánostól, hogy az irodalomtörté-
netnek „irodalmi elvről, önelvű rendszerezésről kell gon-
doskodnia" vizsgálataihoz.2' Talán éppen e körül a kérdés 
körül forgott a legtöbb vita: az váltotta ki a legtöbb 
nézetkülönbséget, hogy az irodalomtörténet és maga az 
irodalom milyen mértékben önálló, mennyiben tekinthető 

2 8 



A BEFEJEZETI .EN MÚLT 

immanensnek és mennyiben kötődik társadalmi és törté-
nelmi meghatározottságokhoz, illetve ezeket hogyan és 
milyen mértékben kell tárgyalásában, sőt talán már módsze-
rében is érvényesítenie. A marxista determinációs felfogás 
és társadalmi tükrözéselmélet csak egyike volt azoknak az 
irodalomtörténet-írásra hatással lévő elméleteknek, melyek 
az irodalmi értékmegvalósulást külső, környezeti tényezők-
höz (is) kötötték. Lukács György - különösen 1945-1948 
között, amikor a magyar irodalomtörténet „revízióját" sür-
gette - hangoztatott politikai, publicisztikai nézeteket arról, 
hogy az irodalom vizsgálatánál a magyar nép konkrét 
helyzetét kell kiindulási pontnak venni26, hogy az irodalom-
nak mindenekelőtt a haladáshoz való viszonyát kell tisztáz-
ni, a haladás pedig „elsősorban gazdasági és társadalmi 
kategória"27, hogy „a legjobb és legnagyobb magyar iroda-
lom mindig politikai irodalom volt"28, s hogy „irodalmunk 
reflexe a magyar nép szabadságáért, függetlenségéért, bol-
dogságáért vívott harcának"29. 

A magyar irodalom mint a nemzet megnyilatkozása, mint 
a nemzeti élet fontos, ha nem éppen legfontosabb őrhelye: 
ezek a romantika korából továbbhagyományozódó nézetek 
ugyancsak át- meg átszőtték irodalomtörténetünket a leg-
utóbbi időkig. Ezek is az önelvű irodalomról szóló elvekkel 
szemben lévő póluson kristályosodtak ki. A nemzeti lényeg-
kifejezés mint irodalmi értékkonstitúció jóval a romantika 
kora után is az alapkérdések közé tartozott, s szüntelen viták 
forrása maradt. Fülep Lajos - akinek nemzeti felelősségét és 
elköteleződését aligha lehet kétségbe vonni - visszakanya-
rodott a romantikus felfogástól ahhoz az aufklärista állás-
ponthoz, hogy a nemzeti különbség az egységes emberi 
lényeget körülvevő forma különbözősége.30 Evvel szemben 
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Féja Géza a 40-es évek újnacionalizmusának ihlete alatt azt 
emelte ki Mag\'ar irodalomszemléletéhen, hogy „az iroda-
lomtörténet-írás nézőpontjai között uralkodnia kell a sajá-
tos, eredeti magyarság keresésének"31 Alig néhány eszten-
dővel később, a háború utáni években Németh László egy 
ideális-illúziös nemzetfölöttiség eljövetelét jósolta (iroda-
lomszemléletének erre a vonására sem hívei, sem bírálói 
közül nem sokan szoktak hivatkozni): „Nincsen többé 
nemzeti sors; az egész emberiség egy nemzet, a sorsa együtt 
dől el: jogom, sőt kötelességem az egészért gondolkozni. Mi 
még benn vagyunk a nemzeti sors szűk burkában, ez 
meglátszik nyomorodásainkon".32 Klaniczay Tibor viszont-
aki pedig azok közé tartozott, akik legtöbbet tettek azért, 
hogy irodalomtörténet-írásunk a 60-as évektől kezdve foko-
zatosan nyitottabb és korszerűbb lett - másfél évtizeddel 
később nem ilyen idealisztikusán, hanem doktrinér módon 
vetette föl a nemzeti jelleg kérdéskörével való leszámolást.33 

Különféle, sőt ellentétes vélemények születtek az elmúlt 
évtizedekben az irodalomnak és történelemnek azt a leg-
külső érintkezési felületét illetően, amelyben a periodizá-
ciós elvek és szempontok helyezkednek el. Kirajzol-e az 
irodalomváltozások folyamata egy, a történelmi változások-
tól független korszakolási rendet, olyat, amely az irodalom 
benső öntörvényűségét tanúsítja, vagy az irodalmi makro-
struktúrákat a történelem nagy folyamataihoz kell igazítani. 
Fölmerültek mindezek az elvi kérdések az akadémiai 
kézikönyv megjelenése utáni években a hat kötet részlet-
anyagainak kritikáiban, az újjáalakuló Irodalomtörténet pe-
riodizációs vitájában34, de újból és újból napirendre kerül-
tek a későbbi évtizedek során is. Az 1969-es vitában Lukács 
György érvelt amellett, hogy az irodalom korszakfogalmai 
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nem immanens irodalmi fogalmak, hanem társadalomtörté-
neti összefüggései vannak", később - Lukácsétól eltérő 
álláspontról indulva - Sőtér István hangoztatott hasonló 
elvet.36 Az irodalom népi-nemzeti elköteleződésének híve-
ként induló Béládi Miklós ebben a kérdésben az irodalom 
viszonylagos függetlenségét hangsúlyozta, és arról írt, hogy 
az „irodalomtörténetnek másfajta történelemmel van dolga, 
mint a történettudománynak: tárgyaik érintkeznek, de a 
lényegi pontokon különválnak egymástól".37 

A kétféle történelem gondolata - egészen más összefüg-
gésben, mint Béládinál - korábban megjelent Németh 
László irodalomszemléletében is. Megjelent abban a gondo-
latban, hogy a kanyargó, rossz történelemmel szemben ott 
található a mindig egyenes úton járó és egyenesen fejlődő 
irodalom. A történelem vehet rossz fordulatokat, de az 
irodalom egyenesen halad tovább.38 Itt nincs hely annak 
bemutatására, milyen alapvető és benső rokonságban volt 
ez a gondolat Lukács 1930-40-es évekbeli realizmus dia-
dala-elméletével, s hogyan állt szemben vele az az elmélet, 
amelyet legszínvonalasabban ugyancsak Lukács, de a fiatal-
kori Lukács képviselt avval a Regényelméletén végighúzódó 
gondolattal, hogy a „tökéletes bűnösség kora" az irodalmi 
művek tökéletesedését is megakadályozza. 

Az irodalom történelemfeletti étoszának eszméje, akár 
abban a formában nyert kifejezést, hogy az irodalom a nép 
és nemzet lényegi és állandó értékeinek megtestesítője, 
akár annak feltételezésében szólalt meg, hogy a tökéletes 
társadalom előhírnöke, egyaránt különleges feladatot ruhá-
zott az irodalomtörténet-írásra. Kiemelte a társadalomtudo-
mányok közül, mintegy magasabb szolgálatra rendelte és 
másfajta beszédmódot engedélyezett számára. Az újabb 
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tudománykritika rámutatott arra, hogy ez a szolgálattevő 
irodalomtörténet figyelmen kívül hagyhatta a társadalomtu-
dományok egyre szorosabb tárgynyelvi és argumentációs 
követelményeit, s megnyilatkozhatott emelkedett, retorikus 
nyelven, deklaratív módon, nem-racionális érveléssel. Mar-
gócsy István ebből a szempontból e tudományág történetét 
(és nem csak legújabbkori történetét) a racionális, kritikai 
szemlélet és a kultikus irodalom-megközelítés küzdelme-
ként írta le.39 

Az effajta tudománykritika azonban nem jelentette azt, 
hogy azok, akik vitatták az irodalomnak tulajdonított túlzó és 
romantikus szerepeket, el akarták volna szigetelni az irodal-
mat a társadalomtól, s az irodalomvizsgálat feladatát prog-
ramszerűen a benső, minden szemantikai-pragmatikai di-
menziótól mentes vonások felkutatására óhajtották volna 
korlátozni. Nem volt számottevő súlya e vitákban az iro-
dalmi immanenciát hirdető újformalizmusnak. Akik ezekről 
a kérdésekről elmélkedtek, inkább a társadalmi, emberi, 
nemzeti kapcsolatok és összefüggések valóságos és reális 
területeit keresték. Mindenekelőtt az ízlés- és tudatformá-
lásban. Ebben a vonatkozásban merült fel az irodalomtörté-
net-írás (vagy a szót szélesebb értelemben használva: a 
kritika) sokrétűségének, többszörösen összetett voltának 
jellege. Interdiszciplinaritása, már-már ahhoz hasonlóan, 
ahogy Wellek említette a valamikori „Allerleiwissenschaft-
ot". De most nem avval a célkitűzéssel, hogy szívja magába a 
legkülönfélébb társtudományokat és szinte uralkodjék fe-
lettük, hanem avval a megfontolással, hogy ismerje meg és 
hívja segítségül őket. 

Az így gondolkodó kutatók a diszciplína sajátszerűségét 
keresték és vélték megtalálni e sokrétűségben. Horváth 
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János az irodalomtörténet különös feladatát az irodalmi 
tudattal hozta kapcsolatba, s ezt az újabb megközelítések 
sem vonták kétségbe, csak úgy vélték, hogy ez a kapcsolat 
nem az általános vagy éppen feltételezett nemzeti célképze-
tekben tárgyiasul, hanem a tradícióismeretben és normati-
vitás-érzékben fejeződik ki. Az Arany János kritikai világát 
feltáró Dávidházi Péter cáfolta azokat a széles körben 
elterjedt nézeteket, hogy a kritika és irodalomtörténet az 
irodalom szolgálólánya, a művek reklámügynöksége kell 
hogy legyen, és evvel szemben a diszciplína önállóságát, 
saját feladat-területét kereste. Munkája során azt a véleményt 
hangoztatta, hogy az önálló, ám a szellemi élettől mégsem 
elszakított, az adott korszaktól mégsem függetlenített, ha-
nem abba beleágyazott tudomány-funkciót a normarend-
szer formálásában, az értékvilág alakításában lehet racioná-
lisan értelmezhető keretek között megtalálni. A patetikus-
kultikus feladatmeghatározás köréből kilépve már joggal 
idézhette egyetértően Gyulai Pált: ,A kritikus nemcsak 
műformák felett ítél, hanem az erkölcs, társadalom és 
államelmélet legfontosabb elvei felett is, amennyiben mind-
ez a költészet némely ágaival legszorosabb kapcsolatban 
van."40 

Kibédi Varga Áron az irodalomtörténet működésének, 
funkcionálásának többközpontúsága és egymáson elhelyez-
kedő rétegzettsége mellett érvelt. ,A hagyományos iroda-
lomtörténet fogalomrendszerén belül - írta - a fogalmak-
nak három nagy típusát lehet megkülönböztetni. Az első 
típushoz azok az általános történelmi fogalmak tartoznak, 
melyek az irodalomtörténeten kívül is alkalmazhatók: szá-
zad, nemzedék, irányzat, iskola, reakció, térhódítás, fény-
kor, utókor, fogadtatás, előfutár, tanítvány, epigon stb. Ezt 
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a fogalomtípust gyakran jellemzi a biológiai-teleológiai 
metaforizálás (például „reakció", „előfutár"). A második 
típust a korszakjelző fogalmak alkotják, mint például rene-
szánsz, barokk, romantika, (szocialista) realizmus. A harma-
dik típushoz a szűkebb értelemben vett, általában nemzet-
hez kötött, irodalomtörténeti fogalmakat sorolnám: Nyugat, 
urbánus, népi írók stb. A három típus az itt megadott 
sorrendben egyre nagyobb pontosságot, történeti-időbeli 
leszűkítést jelent. Kombinálásukat, azaz kombinálhatóságu-
kat érdemes tanulmányozni, mert így ismerjük meg a 
hagyományos irodalomtörténetek alapműveleteit [...] A 
fogalomtípusok kombinálhatóságának vizsgálata során ala-
kul ki az, amit Barthes a hagyományos irodalomtörténet 
»nyelvtanának« nevez."41 

E tanulmány hangsúlyozta ugyan, hogy a hagyományos 
irodalomtörténetről beszél, de nem vonta kétségbe a 
hagyományos módozatok szerepét és jelentőségét az újabb 
irányok felől. A kombinálhatóság gondolatával a különféle 
megközelítések hierarchikus viszonya, sőt egyeduralmat 
kívánó vagy esetleg egymást kizáró jellege helyett össze-
egyeztetésük és együttes működésük mellett érvelt. A 
tudomány állapotával foglalkozó írások azonban nem min-
dig ilyen konszenzusra törekvő módon fogalmazták meg 
álláspontjukat. Mind szenvedélyesebben hangzott fel, hogy 
kenyértörésre kell vinni az elvi ellentéteket a tudomány 
módszereit és funkcióját illető régebbi és újabb elvek 
között. Nem egészen tíz évvel Kibédi Varga Áron tanulmá-
nya után Kulcsár Szabó Ernő konszenzus helyett már 
„egyfajta új metodológiai deszenzus félreérthetetlen" jelzé-
seit látta és ennek értelmében írta, hogy „újra kell gondol-
nunk azt a néhány évtizede még egyezményesnek tekintett 
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metodológiai követelményt is, mely szerint az irodalomtu-
dománynak - irányzati adottságai fenntartásával is - konver-
tálható formalizációs rendszerek kialakítására kell töreked-
nie."42 A „konszenzus" és „deszenzus" egymást felváltó vagy 
egymás mellett élő koncepcióinak igazságát és e koncep-
ciók megjelenését a továbbiakban már nem értelmezhetjük 
helyesen a tudományelméleti megfontolások leíró ismerte-
tése révén. Vázlatos, rövid tudománytörténeti visszapillan-
tásra lesz szükség ahhoz, hogy szerepüket pontosabban 
megítélhessük és aztán áttekinthessük a mára kialakult 
helyzetet, azon keresztül pedig azt, ami a teendőkből és a 
jövőbeli feladatokból belátható. 

[A tanulmány második részét következő számunkban közöl-
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