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IRODALOMTÖRTÉNETÍRÁS VAGY MŰELEMZÉS 

(Gondolatok Max Wehrli könyvének olvasása közben)* 

A tudomány művelőjében elaltathatatían vágy él, hogy megalkossa a saját szakjának 
létjogosultságot és fejlődést biztosító rendszerezést; megfogalmazza a mindenre kiterjedő mód
szer elveit és határait. Különös nyomatékkal jelentkezik ez az igény az ún. szellemi tudomá
nyok körében, azokon a területeken, ahol ugyan olyan egzaktságú alapfeltételekről, aminőkkel 
a természettudományok rendelkeznek, aligha beszélhetünk. Ebben a sorban különleges helye 
van az irodalomtörténetírásnak. Objektív egzaktságú törvényei igen csekély számban vannak. 
Épp ezért nagy tér nyílott e tudományág önmaga létét igazoló, tudományrendszerező és meto
dológiai vizsgálódásainak. Az ilyen jellegű munkálatok mindig igen széles skálán mozogtak. 
A teljes objektivitás igényével fellépő, normatív szabályrendszertől mindent az egyéni szub
jektivitásra ráruházó intuitív műelemzésig az elmúlt másfél—két évszázad meglepő sokféleség
ben tárja elénk a különböző rendszereket. A sokféleség nem jelzett okvetlenül gyarapodást és 
előrehaladást. A természettudományok fejlődése egy középpontú; az újabb eredmények szer
vesen ráépülnek az előzőkre. S ha ezt az utat lépcsőzetesen emelkedőnek fogjuk fel: a magasab
ban levő mindig magába foglalja a mélyebben fekvő fokozat felfedezéseit is. Az irodalom
történetírásnak mint tudománynak az eíőhaladása ilyen hasonlattal nem igen ábrázolható. 
Ezért ébredt fel gyakran a kétely: tudomány-e egyáltalán az irodalomtörténet, vagy minden 
objektivitást nélkülöző, merőben szubjektív „olvasó-művészet.", az irodalom irodalma? Van-e 
olyan alapfeltétele, hogy jogot formálhat autonom rendszerezésre, vagy meg kell elégednie 
beleérző képességű műélvezők másodlagos, járulékos „művészetével"? 

Ilyen kételyek és gondok a polgári irodalomtudományt szorongatják. De még azt sem 
kizárólagosan. Az 1945 előtti magyar irodalomtörténetírás is alig ismeri az „egzisztenciális" 
aggodalmat. Amint túljutott a lexikális leíráson: a nemzeti életben vállalt magának küldetés
szerű szerepet. Az irodalmat a nemzeti történelem tükrének fogta fel, előljárt a nemzeti 
ethosz kialakításában, ellenállt, hagyományt védett, idegen hatástól óvta a kultúrát, terjesz
tette a magyar irodalom magas rangjának tudatát. Mellőzve most az olyan és hasonló elfajulá
sokat, mint Császár Elemér koncepciója (az irodalom nemzeti karakterisztikuma a fajiság és 
úriság érzése), elegendő Horváth Jánosra gondolni: legsajátabb irodalomtörténeti eszméjét, 
a nemzeti klasszicizmust a nemzeti önkifejezés önállóságra jutásának fokozatai szerint rajzólja 
elénk. Az irodalomtörténet eme „hagyományos" nemzetre irányuló és mind kétesebb értékű 
munkáját a szellemtörténet akasztotta el és terelte más irányba", a metafizika tájaira. 

Az irodalomtörténetnek mint iroánlomtudománynak rendszeres kifejtésére 45 előtt 
tudósaink kevesebb erőt áldoztak, noha e tudományág — akárcsak a német — kulcspozíciót 
foglalt el. Helyzete tehát megkívánta volna, hogy önnön létének alapjaival és módszereivel 
többet törődjön. Az a polgári tudósunk, aki hatalmas — csonkán maradt — szintézisében 
egyszerre adta jelét elméleti fogékonyságnak, történeti érdeklődésnek és finom műelemző 
készségnek — Horváth János, életművének mindössze néhány lapját szentelte az irodalom
történet tudományos alapjainak megvilágítására. Műveiben szétszórtan egy_teljesebb rendszer 
lappang annál, amit például Magyar irodalomismeret c. tanulmányában az összegezés szándé
kával megírt. De amilyen érzékeny hiánya irodalomtudományunk elméleti alapjának hézagos
sága, csaknem annyira előnye. Az elmélet mindig többet nyer a magas színvonalon mozgó, 
konkrét tárgyat feldolgozó művekből, mint az oly csüggesztő elméletieskedésből, a szó-lég
várakból. S a rendszerezés számára tanulságokat nyújtó irodalomtörténeti művek száma igazán 
nem csekély; az innen meríthető tapasztalat gazdag és eredeti anyagot foglal magába. Minden
esetre eredetibbet és szélesebb horizontút, mint a mögéje szorult filozófiai foganású esztétika 
vagy a történeti elemzéshez szorosabban kapcsolódó irodalomelmélet. Ezeket az idő pora 
jócskán eltemette, míg amazokból máig fényes lapok maradtak fenn. 

A felszabadulással nagyot változott az irodalomtörténetnek mint tudománynak a 
helyzete. Az elméleti érdeklődés egyszerre magasra szökött. Az örökséggel való elszámolás és 
leszámolás is hevítette ezt az érdeklődést, de az „irodalomtörténeti revízió" első célja mégis az 
volt, hogy megteremtse az új szemlélet új módszereit. A marxista irodalomtörténetírás néhány 
esztendő alatt szép eredményekre jutott. A munka valóban a gyökereknél kezdődött: az alap
vető elvek átformálásánál. Ë tudományág magyar történetében nincs is példa arra, hogy a 
filozófiával ilyen szoros és közvetlen kapcsolat létesült volna. A legáltalánosabb elveket 
„készen" kapta a dialektikus és történelmi materializmusban. A történeti és műelemzés viszony-

* Bevezető referátum az Irodalomtöténeti Intézet XX. századi osztálya Max Wehrli könyvéről 
szóló vitájához. 
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lagos „előnye" megszűnt, majd volt olyan idő is, amidőn az elmélet, a rendszerező szándék nőtt 
korlátlan úrrá, s a művek fölé hajló szemléletre gyanakodva tekintett, vagy egyenesen kiszorí
totta megillető helyéről. Manapság egy másik oldal felé hajtást figyelhetni meg. Az elméleti 
szenvedély mintha lanyhult volna, s nem tudni pontosan, a biztonság vagy éppenséggel a bi
zonytalanság érzésében kell az okát keresni. Aki az irodalomtudomány mai rendszerét keresi, 
ismét többre jut, ha monográfiákhoz fordul, mintha elméleti írásokban iparkodik választ 
kapni. A rendszer vázai onnan inkább előtűnnek, és más, gazdagabb képet rajzolnak ki, mint a 
gyér számú tudományos alapvetés. 

A híres „svájci iskola" tagjának, Max Wehrlinek mostanában megjelent Általános 
irodalomtudománya, a szakma magyar művelőinek elevenbe vágó ügye lehet. Könyvével, mint 
bevezetőjében írja, egyszerre két urat akar szolgálni. Válogatott bibliográfiai áttekintést 
— bibliographie raisonnée-t — nyújt a.— nyugati — irodalomtudomány mai állásáról, és 
ugyanakkor a problémákba is bevezet, értékel, kiválogat, rangsort is megállapít, az elavult 
rendszereket a legújabb kutatások eredményeivel szembesíti. Azaz fölvázolja a tudomány rend
szeres szintézisének körvonalait. Ennek a szintézis-vázlatnak szólhat a fokozott figyelem. 

Az itt. következő megjegyzések Wehrli könyvét nem bírálni akarják, noha minden józan
sága ellenére egyenesen kihívja maga ellen a kritikát. Részben a kétszer kettő érvényességűi 
elvek elhárításával, másrészt különféle — fenomenológiai és egzisztencialista elméletek, 
körmönfont kombinatorikában való előadásával. ( Lásd pl. Heidegger: „A mű eredetéről"-
szóló tanulmányának szentelt lapokat.) Az előbbi kritikája új eredményt nem ígérhet, az 
utóbbiéra meg csak az vállalkozhat, aki legalább megközelítő pontossággal mozog a Heidegger-i 
kategóriák áthatolhatatlan és reménytelenül bonyolult világában. Ezért látszott célraveze
tőbbnek az a módszer, amely végigkíséri a könyv fő tételeit, és ezzel mintegy párhuzamosan 
iparkodik kitekinteni a Wehrlitől mellőzött területre: a marxista irodalomtudomány néhány 
kérdésére. 

* 

Wehrli minden erejét arra a feladatra összpontosítja, s ezt immár bevallatlanul, hogy 
magában a szintézis-vázlat körvonalazásában is két urat szogáljon egyszerre. Meg akar maradni 
a hagyományosnak minősített történetiség elvénél, az irodalom történeti fejlődését és be
ágyazottságát elfogadó módszernél. Könyve józan intéseket tartalmaz azok számára, akik a 
fejlődéstől elrugaszkodva időtlen metafizikai légvárakat emelnek. Ám a történetiséget mégsem 
avatja alapvető szemponttá, és nem is teheti, mert „lényegszemléletre" is törekszik, ami nemet 
mond a történeti vizsgálódásokra, az irodalmat mint müvet a maga külön létezésében fogja fel. 
Egyszerűsítve: az irodalomtörténetet párosítani akarja a fenomenológiával. Áldozik a német 
klasszicizmus és szellemtörténet oly erős történeti szemléletű hagyományainak, de igazán értékes 
eredményt az új irányokban fedez fel. Többször is világosan leszögezi, hogy az irodalomtörténe
tet nem lehet az irodalomtudománnyal szemben másodlagos vagy külsődleges leírás szerepére 
szorítani, hogy „nem elvileg, hanem csak a szemlélet síkján különböznek.'' (179.1.) A történeti 
megértéssel mégis igen mostohán bánik. Nem abban mutatkozik ez, ahogyan pl. a szellemtörté
neti irány avultságai ellen szót emel, mondván, hogy ezt az irányt csak a puszta „élmény", 
„tartalom" vagy „probléma" érdekelte, s az irodalommal mint művészettel alig törődött. 
A történeti megértéshez számítja az életrajzi, lélektani és szociológiai vizsgálatokat is — de 
a történetiség lényegét, a fejlődés elvét „rétegképződménnyel" helyettesíti, amelyben minden 
kor egyidejűleg megtalálható. Itt érkezik el az egzisztencialista filozófia létmagyarázatához. 
A történelmet felváltja az egzisztencialista idő,-amely nem történeti perspektívák felé.vezet, 
előrehaladó és egyirányú mozgásként, hanem a történelem mechanikus múlása fölött, mint a 
létezés dimenziója jelenik meg. Az irodalom egzisztencialista magyarázatára Wehrli idézetei 
elegendő fényt vetnek. Az értelmezés középpontjában a létesés fogalom áll, amely Heidegger 
ontológiájának is alapja. A lét-kérdések mindig "összefutnak magában a létezőben, a létezés 
pedig nem más, mint a világba belevetett mindenkori én. Elsőbbsége ennek a létezésnek van: 
minden megismerés innen indul ki, de ide is tér vissza. Az irodalom értelmezésének szempontjá
ból az a döntő, hogy a létezésnek nincsenek tulajdonságai, az ún. létjellegek csak az elemzés 
nézőpontjai. Az irodalmat mű mivoltában s nem az író vagy a társadalom felől, mint létezést 
kell megragadni, valami élményszerű „belehelyezkedéssel". Nem bizonyítani, érvelni és ele
mezni kell „külső" eszközök segítségével. Az irodalom az önmagára visszamutató létezés meg
világítása: az elemzés nem tehet mást, mint hogy ezt feltárja. Wehrli nem szögezi le magát 
határozottan egyik rendszer mellé sem, — éreztet fenntartásokat az egzisztencializmussal 
szemben is —, de. stílusának rezdüléseiben, finoman éreztetett iróniában és mellőzésben 
nyomon követhetni az elméletek szövevényében azt az utat, amit a maga számára kitaposott. 
Könyvének kulcsát az a néhány lap adja, amit az Irodalomtörténet c. fejezet bevezetése tar
talmaz. Innen érthető a munka aránytalansága is: a történeti megértésnek alig negyedrésznyi 
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helyet juttat. Minden óvása ellenére háttérbe szorítja az irodalomtörténetet; az irodalomtudo
mány nála is elsőrendűen irodalomelméletet jelent. Könyvének egyik helyén szellemes áttekintést 
ad a modern irodalmi fejlődésről, s láthatóan nem osztozik a „pokoljáró" vagy egzisztencialista 
irodalom eszményeiben, a művészet megcsúfolásában. De amit mint műalkotást, a semmiből 
önmagát létrehozó ember elnémuló és szétfoszló világát, elutasít, másutt, mint az irodalom
tudomány eredeti és korszerű megalapozását fogadja el. Ezek az ellentmondások végül is 
kérdésessé teszik Wehrli tapintatos józanságát, — mintha ő maga is foglya lenne a német 
tudományelméleti irracionalizmusnak. 

* 

A mai olvasó nemegyszer visszariad attól a bonyolultságtól, ami az egyszerű dolgokat 
is nehezen olvasható okoskodásban mutatja meg. Már az tartózkodásra int, hogy mindenáron 
olyan teljes rendszert akar felépíteni, ahol minden egyes részlet megtalálja szabatosan kijelölt 
helyét. Nem tűri, hogy a kijelölt részek, a különféle szempontú vizsgálatok lazán kapcsolód
janak össze. Ez az eljárás, ha néhol tán a lehetetlenséget ostromolja, egyszersmind elkerülhe
tetlen. Nem csupán azért, hogy a tudományág ön-létét igazolja, de a kutatás eredményessége 
felől tekintve is. Az irodalomtudomány, ha" nem kísérli meg, hogy egy középpontra vonatkoz
tatott rendszer igényével lépjen fel, és- beéri a történeti, esztétikai, lélektani vagy ideológiai 
vizsgálódás egymás mellett, nem szerves összehangoltságban élő módszereivel, gyakorta fele
más eredményekre jut. Wehrli eklekticizmus-ellenességének és rendszer építő szándékainak 
azonban túlzásait legalább annyira észrevesszük, mint értékes, gondolatébresztő hozadékát. 
Mert végül is nem a rendszer a fontos, hanem az irodalom minél teljesebb bemutatása. Talán 
csak a pedagógiában és lélektanban van szükség még arra a rugalmasságra és hajlékonyságra, 
mint amilyet az irodalomtudomány sem nélkülözhet. Annál pusztítóbb, ha a rendszer lesz 
úrrá, a tudományos metodológia rámerevül az elemzésre, s az élő anyag fölött átveszi a hatalmat. 
Wehrli munkájának összképe nem mentesül ettől. Amit szellemesen kigúnyol, azzal lehetne őt is 
megvádolni: ha irodalmi jelenséget saját szempontjai szerint vizsgálna, a szempontok tömegé
ben végül elveszne maga a mű. 

Wehrli könyvének világától a magyar iroöaiomtörténetírás hagyományai is elidegenítik 
az olvasót. A szellemtörténet hozzánk ugyancsak megkésve az első világháború után ért el. 
A szellemtörténetet felváltó új irányok meg csak igen töredékesen. A fenomenológia nem tört 
be az irodalomtörténetbe — itt, Horváth János személyében a Gyulai-iskola tartotta magát —, 
éppen csak az elméletet érintette meg. Nagyobb hatásra sohasem tett szert. Baránszky Jób 
László kísérlete (Bevezetés az esztétikába, 1935) a fenomenológiai esztétikára majdnem "egye
düli jelenség. Nyomok még itt-ott akadnak — például Hankiss János eklektikus irodalom
szemléletében, az Atheneum és az Esztétikai Szemle egyes tanulmányaiban —, de mindez 
megmaradt az elmélet szűk köreiben. 

* 

Az a kérdés, hogyan lehet „az irodalmi kutatás különféle nézőpontjait és módszereit 
rendszeres szintézisben összefoglalni", a marxista irodalomtudomány számára oly erős hang
súllyal, mint Wehrlinél tapasztaljuk, sohasem jelentkezett. Nem is lett volna indokolt. A mar
xista irodalomtudomány fő ereje filozófiai megalapozásában van, eredményeit annak a szoros 
kapcsolatnak köszönheti, amely a dialektikus és történelmi materializmushoz fűzi. Ezért is 
kerülheti el a kínzó dilemmát: történeti magyarázat és műelemzés között nincs szakadék. 
Ugyanebből következik, hogy egy sereg kérdés másként vetődik fel. A „rendszeres szintézis" 
alapelveit, de módszereit is a marxista filozófiából meríthette az irodalomtudomány. Ebből a 
szellemből egyenesen következik, hogy tudományunkat sohasem kínozta az illetékesség hatá
rainak az az aggodalmas vizsgálata, ami újabban a polgári irányok számára a létezhetőség 
próbaköveként jelenik meg. Ellenkezőleg: a marxista irodalomtudomány minél nagyobb 
területek átvizsgálását céljai közé sorozza, s ehhez minden eszközt, minden módszert igyekszik 
felhasználni. Az önelvű rendszerezés fölé a teljes megértést emeli. Erre ösztönzi mind a törté
neti szemlélet, mind a dialektikus módszer. Csak így közvetítheti az irodalmat igazi mivoltá
ban: kapcsolatát az ember történelmi sorsával és e kapcsolat jellegét. Az sem kétséges, hogy az 
irodalomtudománynak éppúgy része az irodalomtörténet, mint az elmélet, egyenlő jogokkal. 
Nincs fölé- és alárendelő viszony, hanem kölcsönös áthatás; egymástól nem elvileg,, hanem 
nézőpont szerint különböznek. S az irodalom elmélet közvetlen indításokat nyer az esztétikától, 
amely a legáltalánosabb elveket adja át. A polgári tudomány nagyobb része mindezt idegenül 
és értetlenül szemléli, irodalmon kívüli érdeket emlegetve. 
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A filozófiából nyert elvek szilárd rendszer alkotását teszik lehetővé, a dialektika a 
módszer kulcsát adja kezünkbe. Az elemzés sajátos aspektusainak kidolgozása azonban az 
irodalomtudomány saját ügye: e téren nem számíthat külső segítségre. Éppen itt mutatkozik 
a legtöbb nehézség és bizonytalanság. Könnyűszerrel idézhetnénk most a kezdeti évek botiad o-
zásait, amidőn a marxista irodalomtudomány megelégedett a legáltalánosabb elvekkel, ezeket 
használva fel minden munkára. Egy nézőpont uralkodott ekkor, a felépítmény-jelleg kapott 
hangsúlyt, a történelmi valóság közvetlen és részletekbe menő mását, tükrözését kerestük az 
irodalomban. Elméleti kérdések tárgyalásában nem volt ekkor hiány, de mindent egy tétel 
világított meg. A szűk és merev, normatív értékre támaszkodó szemléleten mihamar túljutott 
az irodalomtudomány. A feléledés jeleiként vehetjük számba a stílusvitákat: ezeken az árnyal
tabb, gazdagabb vizsgálódás s az irodalommal való benső kapcsolat követelte jogait. Ez a 
szakasz sem juttatott el azonnal a teljes megoldáshoz. Volt idő, amidőn a legtöbbet vitatott 
fogalomnak, a realizmusnak egyszerre háromféle értelmezését kísérhettük nyomon — (ismeret
elméleti fogalom; korhoz kötött „stílus"; az ún. „kifejezési eszközök" jellegzetessége.) 

Merészség volna arra a további és logikus kérdésre választ keresni: hol tartunk ma? 
Szép eredményről és mind magasabb igényről készülhetne számadás. Mégis célszerűbbnek 
látszik arra vetni pillantást, mi okoz ma is nehézséget? 

Leggyakrabban az átmeneti, közvetítő fogalmak. Esett szó már arról, hogy az irodalom
elmélet és esztétika nem áll szemben a történeti jellegű konkrét kutatással. Ezt az összhangot 
biztosíthatják a közvetítő tényezők. Egyik területről a másikra való átmeneteket semmi 
módon nem küszöbölhetjük ki: szükség van az általános elvekből a konkrét felé haladó meg
határozások rendjére. Enélkül az elmélet elvont előírások szabálygyűjteményévé merevedne. 

Ilyen típusú kérdést feszeget Barta János Néhány szó a tükrözési elméletről c. írása 
{Alföld, i960. 2. szám). Az adott tollat a kezébe, hogy tiltakozzon a tükrözési elmélet meg-
szűkítése és vuígarizálása ellen: az irodalmat nem lehet pusztán „megismerési folyamatnak" 
felfogni. Tanulmányának épp legvitathatóbb része nem tartozik a témához. (Azt állítja, hogy 
a valóság, amit az irodalom és művészet tükröz: az ember, még pontosabban az alkotó maga. 
Az alkotó az, akiben „összesűrűsödnek a termelési viszonyok".) Annál inkáb ideülik „az a 
sajátos művészi perspektíva, amelyen keresztül a valóság visszatükrözése lehetővé válik". 
A tükröztetés bonyolult folyamatát kívánja ezen a réven újszerűen megközelíteni; sorrendben 
nyolc „prizmáját" veszi tekintetbe: a művész egyénisége; az adott társadalom világnézeti 
keretei; a művész osztályhelyzete; műfaji keretek; az illető művészet anyaga; a kor jellegzetes 
művészi szemlélete; a kifejezőeszközök öröklődésében rejlő hagyomány;"műfaji és stíluseszkö
zök nemzeti változatai. Felfogásának újsága nem az egyes tényezők — „prizmák" — felemlí
tésében van, — külön-külön mindegyik szempontja á mai kutatásnak. A tényezők össze
hangolása és rendszerbeállítása, egy középpontra vonatkoztatása viszont már az irodalom 
i'íjszerű megértését kínálja. Némi zavart okoz, hogy a tükrözés kategóriáját ily tágan értel
mezi, megszokottabb és elfogadhatóbb, ha ezt a szót legáltalánosabb jellemzőnek tartjuk, 
vagyis ismeretelméleti fogalomnak. A dolog lényege azonban sohasem múlik a terminológián. 
Barta óvakodik a merevségtől, nyolc tagból álló sorát ezért is nevezi metaforikusán „prizmá
nak" vagy szűrőnek. „Szűrőit" valójában nem meghatározó vagy létrehozó erőnek fogja fel. 
Támogatja ezt még az is, hogy rendszerének „különféle vegyítéséből" adódik össze a művészi 
perspektíva. Nem az általánosból az egyes felé vezető, fokozatosan szűkülő és konkretizálódó, 
szigorú egymásutánt követő sor tehát, hanem sajátos circulus, amely — mivel a tükrözött 
valóság maga az ember — oda tér vissza, ahonnan elindult. A circulus érinti a „külső" valóságot 
— osztályhelyzetet —, majd áthalad sajátosan irodalmi szférákon is. Meghatározó szerepet 
igazán az alkotónak juttat, és vitacikkében (Élmény és esztétikum. Kortárs 1961. 4. sz.) a 
„hiányzó láncszemet" is megjelöli az „élményben". Az élmény az, ami áthalad a szűrő
rendszeren, és alakot nyer az alkotásban. Az irodalom nem a tapasztalt világot, hanem az 
élményt ábrázolja, — nem ugyanazt tehát, ami mint felépítmény-jelenségnek egyben az alapját 
képezi". Ismeretleméleti viták számára Barta tanulmánya valóban hagyott sebezhető pontokat, 
hiszen két egymással ellentétes eszmerendszert próbált egymáshoz közelíteni, és ami több: 
egységbe hozni. Nyerhet-e gondolataiból az irodalmi elemzés indítékokat? Vitafelei erre nem 
tértek ki, noha ilyen vizsgálat nem lett volna haszon nélküli. Barta szűrőrendszere a mű élesebb 
és tisztább megvilágítására látszik alkalmasnak. A műelemzés lehetőségeinek és határainak 
gondja'— Wehrli tanúsága szerint — a mai nvugati tudomány számára is elsők között jelent
kezik (lásd különösen 70—140. 1.). E kérdé'sről Wehrli felfogásában néhány sor elegendő 
magyarázattal szolgál: „Már kifejtettük, hogy a mai irodalomtudomány általában magának az 
irodalmi műnek az elméletére, a stíluskrüikára és a mű elemzésére irányul, s arról is szóltunk 
már, hogy miért; ez a fordulat, pozitívumát tekintve, a lényegre, a „szóban forgó" dologra 
való új ráeszmélésnek, az értékelési szándék érvényesülésének tekinthető." (70. 1. Ugyanerről 
részletes áttekintést és bírálatot nyújt Vajda György Mihály: Irodalomtörténet vagy költészet
tudomány. Világirodalmi Figyelő 1961/1. sz.) Barta javaslata tartalomnak és formának 
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mint osztatlan egésznek új megértésére irányul. Szorosabbra fonja mű és írói személyiség kap
csolatát, formai vizsgálódásait, és az egész alkotás értelmezését részint innen eredezteti. 
Vizsgálja a tehetség és ihlet nehezen nyomonkövethető adományaiban részesülő' személyiség 
problémáit és a korhoz fűződő szálakat. A személyiség iránti megértése tehát nem merül ki 
lélektani szempontok beiktatásában. De vitája a vulgarizálással, tartózkodása a mindent 
objektív tükrözésre visszavezető felfogástól végül a történelmi materializmus szempontjainak 
elhomályosításához vezet. Az írói személyiségnek és élménynek olyanféle kiemelt szerepet 
tulajdonít, ami rokonságba állítható e századi polgári irodalomtörténetírásunk hagyományai
val, elsősorban Horváth János módszerével. Barta javaslatában megszívlelendő, hogy figyel
met ébreszt a polgári tudomány bizonyos elemzési megoldásai iránt, bár e vonatkozásban is 
túlélezi a vitát, hiszen a marxizmus értékesíti napjainkban is a polgári hagyomány felhasznál
ható eredményeit. Barta János rendszere nem szolgálja a marxista tükrözési elmélet elmélyíté
sét, de vitathatatlan gondolatébresztő, az elméleti munkát serkentő hatása. 

Hogy tartalom és forma nincs külön, valami egésznek csupán más oldala, ma már a 
b rosúra-esztétikának is szólama. A hegeli gondolat — „a tartalom nem más mint a forma át-
csapása tartalomba, s a forma nem más, mint a tartalom átcsapása formába" — azonban leg
gyakrabban csak a legelvontabb esztétikai szférában, elvont általános alakban szerepel. 
A műhöz közelebb eső irodalomelmélet nem igen jutott tovább az általánosság megismétlésénél. 
(Kivételt, nem is egyet, lehetne említeni; e vitaindító céljai szerint kerüli a méltatást: hiányo
kat és problémákat akar felvetni.) Ezért kerülgeti annyi bizonytalan jelentésű szó és metafora 
ma is ezeket a fogalmakat: beszélünk tartalomról, mondanivalóról, eszmeiségről, lényegről és 
mellette formáról, kifejezésről, nyelvről, stílusról, alakról stb. Nyilván ma már senkit nem 
elégít ki olyan elkülönítés, amelyik külön vizsgálja a tartalmi kérdéseket, s hozzáfűz formaelem
zésként nyelvi stilisztikai megjegyzéseket. Ám az az esztétikai szemlélet sem juttat teljesen 
megnyugtató eredményhez, amely a forma objektivitását és valóságtükröző szerepét hangoz
tatja. Az irodalomtörténeti műelemzés számára csupán elvont tétel marad, érvényességét talán 
csak nagyobb korszakok formafejleményei támasztják alá. Lukács György egész életművében 
alig találunk helyet, ahol rendszeres tájékoztatást nyújtana az elemzés módszereiről, sőt ki
fejezetten elutasítja annak lehetőségét is, hogy a konkrét elemzés módszerbe öltöztethető. 
A művészi stílust nem lehet kodifikálni — hangoztatja több helyen —, mindig a tárgy határozza 
meg tehát a módszert is, ami esetenként változó lehet. Az elemzéshez elegendőnek véli a dia
lektikus materializmus esztétikai ismeretelméleti fogalmainak alkalmazását. Értékes és mély 
megfigyelésekhez vezethet ez a dialektika irodalom és társadalom kapcsolatainak felderítésénél,. 
nagy epikai művek elemzésénél, de elégtelenségét is észrevesszük, amint a mű világának köz
vetlen köréhez érünk, ahhoz a szférához, ahonnan élet és írói személyiség objektív formák 
közvetítése nélkül szól hozzánk. Lukács esztétikája a mű megértését is szem előtt tartja, az 
objektív valósághoz hozzáköti a műnek mint önmagába zárt, önmagát evidenssé tévő totalitás
nak az elemzését. Eszerint a mű önmagára támaszkodhat és önmagát magyarázza, noha társa
dalmilag determinált. Mindez azonban csak azon az alapon lehetséges — szabadon idézve —, 
hogy a mű objektív princípium, ami ha realista, más módon, de a tudományéval egyenlő értékű 
tükre a valóságnak. A mű objektivitásának gondolata szerves része a realizmus-elméletnek 
amely tág is, mert belefér minden jelentős mű, ha társadalmilag nem reakciós; meg kirekesz
tőén normatív érvényű is, mert pozitív formában egyedül a művészet legmagasabb vonulatára 
illik. Az irodalomtörténet viszont nem teheti meg, hogy csak a legjelentősebb írókkal foglalkoz
zon: tárgya egy bizonyos szinttől fölfelé a teljes irodalom. 

Az elemzésbe egy közvetítő tag beleilleszkedésének elkerülhetetlenségét Lukács is 
érezte. Kár, hogy néhány utalásban találjuk nyomát. Előbb Heinéről szóló előadásában, majd 
Politikai pártosság, költői kiteljesedés c. tanulmányában. A közvetítő tag: a világnézet.„Ha 
valaki szemügyre veszi a stílusellentéteket a legújabb irodalomban, vizsgálódása gyakran 
hamis szélsőségek között mozog, azáltal, hogy vagy csak az —• elvontan vett — osztályellen
téteket, vagy az — éppoly elvontan elszigetelt — esztétikailag egymásnak és gyakran maguk
nak ellentmondó művészi magatartás módokat tárgyalja. Közben elhanyagol egy különös 
fontosságú közvetítő tagot: a költő világnézetét osztályhelyzetéből eredően, az osztályharcok
ban való aktív vagy passzív részvételétől kipróbálva, mérlegelve vagy szétzilálva, a világnézet 
az az alapelem, az az atmoszféra, amelyben a költőnek mind az anyaga, mind a formája a meg
formálást megelőző, a megformálás számára döntő, „költészet-előtti" alakját, irányát és tár-
gyiasságát elnyeri." (Német realisták 412—413. 1.) Lukács György a világnézetnek az irói mű 
létrejöttében jelöl ki fontos szerepet: a világnézet „közvetít" a meghatározó tényező — osztály
helyzet — és a kész műalkotás között. A világnézet eme felfogása az elvont tárgyalás ellen
szeréül kínálkozik, lehetővé teszi az írói személyiség árnyaltabb vizsgálatát, történelmi hely
zet és esztétikai forma kapcsolatainak élesebb átvilágítását. Ezek a problémák az alkotó 
szubjektivitás köréhez vezetnek, a marxista dialektika talán legkevésbé kidolgozott részéhez. 
Lukács is beszél a nehézségekről, — az alkotó szubjektivitásáról szólva ezt írja: 
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„A kísérlet, hogy a dialektikus ellentmondások tanát gyakorlatilag precízen meg lehes
sen fogalmazni, itt nem jelentéktelen nyelvi nehézségbe ütközik." (Uo. 416. 1.) Talán nemcsak 
nyelvi nehézséget lehet említeni: az alkotó szubjektivitás oly módon és mértékig telítve van 
egyedi, pillanatnyi és véletlen elemmel, hogy ezt a tartományát az irodalomnak általános 
érvényű módszer nagy nehészségek árán derítheti fel. 

Különös súllyal jönnek számításba ezek a kérdések a líra elmélet terén: legtöbb hiány 
és zavar itt mutatkozik. Átfogó líra esztétikának épp csak a körvonalait láthatjuk; ezzel a 
tárggyal Lukács György is néhány utalás erejéig foglalkozott (pl. Politikai pártosság és költői 
kiteljesedés). Mostanában megjelent versről szóló munkák egyike sem lép fel a teljesség igé
nyével. Hegedűs Géza népszerű verstant írt (A költői mesterség), Benedek Marcell könyve 
(Kis könyv a versről) rövid tájékoztatás. Az alapfogalmak felvázolását Komlós Aladár kísérelte 
meg (A líra műhelyében). A viták akörül forognak ma újra, vajon a líra „önábrázolás" csupán, 
vagy más alakban, de ugyanúgy, mint az epika és dráma, a világ tükre is. Komlós „önábrázo-
lásnak" fogja fel (a líra „nem a világot, hanem az ént tükrözi"), és érték kritériumként az „ér
zelmi telítettséget" nevezi meg. Bonyolítja az amúgy sem egyszerű helyzetet, hogy a lírai szép
ségnek két válfaját különíti el: a költőit és a művészit. A líraelméletnek még leginkább „leíró" 
tartományában, az alfajok kérdésében sincs egyező vélemény. A hagyományos műfaji poétika 
ma is rendületlenül áll a helyén, noha érvényességére kétkedéssel tekintünk. Wehrli is egész sor 
új megoldásról tájékoztat. Nálunk már Horváth János tudta elégtelenségét a hagyományos 
felosztású poétikának; Petőfi-könyvében egy sem ide, sem oda nem sorozható verstípussal 
nem tudott mást tenni, mint elnevezte lírai költeménynek. Ha a poétikától tovább lépünk, 
még nehezebb kérdésekbe ütközünk. Nem kell ahhoz agnosztikusnak lenni, hogy elismerjük, 
van olyan területe az irodalomnak, még inkább a lírának, ahová általános érvényű módszerrel 
behatolni lehetetlen. Itt nyílik gazdag lehetősége az értelmezés egyéni adományának, annak a 
tehetségnek, aki nemcsak a tudományos megismerés eszközeinek, a fogalmi ítéletnek fölényes 
ura, de birtokolja azt a többletet — megértés, megformálás és megszerkesztés érzékét — ami 
nélkül az irodalomtörténet száraz mesterség marad. 

* 
Látható, hogy a marxista irodalomtudománynak nem a rendszeres szintézis-megalkotás 

a legfőbb gondja. A tudományos rendszer létét és jellegét, egész irányát nem kísérik kérdőjelek; 
illetékességét nem szorítja szűk határok közé. Történetiség és műelemzés, irodalomtörténet és 
irodalomelmélet nem jár külön úton; összefonódásuk biztosítja a „külső" és „belső" világ egy
idejű megértését. Ha e rendszerben magában tüzetesebb vizsgálat kisebb hézagokra vagy ter
minológiai zavarokra bukkan, ez még nem jelenthet komoly veszedelmet. A marxista tudo
mány, dialektikus mivoltánál fogva, nem akar mereven megszerkesztett építményt emelni. 
Meddőség és öntetszelgés jele is lehet a tökéletes szintézis erőszakolása. Az irodalomtörténet 
méltóságának forrása nem a rendszerbe zárkózás, hanem a minél teljesebb megértés a társadal
mi fejlődés során megjelenő emberi problémák iránt. 
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