
KRÓNIKA 

A Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (Association Internationale de 
Littérature Comparée) belgrádi kongresszusa 

1967. augusztus 30. és szeptember 5. között tartotta a Nemzetközi összehasonlító Iro
dalomtörténeti Társaság ötödik kongresszusát Belgrádban. Az előző négy kongresszus helye 
Velence, Chapel Hill (USA), Utrecht és Fribourg volt, az utóbbi kettőn — mint ismeretes — 
már magyar küldöttség is részt vett. A három évenként tartott kongresszus feladatai többirá-
nyúak: előre meghatározott irodalomtudományi kérdések megvitatása, nemzetközi össze
fogással megoldandó feladatok kitűzése s megszervezése és a vezetőség megválasztása. A veze
tőség áll egy díszelnökségből, melyet neves, rendszerint idősebb irodalomtudósok alkotnak 
(jelenleg Márcel Bataillon, Werner P. Friedrich, Carlo Pellegrini, W. A. P. Smit és René Weltek 
a tagjai), az elnökből, négy alelnökből, egy európai és egy amerikai titkárból és pénztárosból, 
valamint a tizenkéttagú végrehajtó bizottságból (választmányból). Ez utóbbinak Fritourg 
óta (és Belgrádban is újraválasztott) egyik tagja magyar: Sőtér István akadémikus. A belgrádi 
kongresszusra a vezetőség három témakör megvitatását tűzte ki: 1. az irodalmi irányzatok 
(courants littéraires, literary movements) mint nemzetközi jelenségek, 2. a szóbeli és az írott 
irodalom, 3. a szláv irodalmak és értelmezésük más irodalmakban. A szláv irodalmak ilyen 
előtérbe kerülésének oka a konferencia helyéből is adódott, de éppen nem csupán ebből a tény
ből következett, hanem általában a kelet-európai irodalmak és a szocialista országok irodalom
tudománya iránti egyre növekvő érdeklődésből is. 

Az előadások részben plenáris üléseken hangzottak el, az itt előadottak hosszabb idő-
tartalmúak voltak, átlag 40 percet kapott az előadó, viszont vitára csak 10 perc maradt. 
A plenáris ülések után a kongresszus bizottságokban folytatta munkáját, melyek részint témák 
szerint különültek el, részint mert másképp nem lehetett volna a sók felszólalásnak helyet 
adni. A szakosztályokon rövid előadások (20 percesek) hangzottak el, melyeket 10 perces 
vita követett. Mindez máris utal arra, hogy igazán kibontakozó vitákra nem maradt elég idő, 
s volt eset, amikor a felszólalásra jelentkezőknek csak kisebb százaléka kaphatott szót (így pl. 
a szocialista realizmus vitájában), vagy pedig neves tudósok sem mondhatták el véleményü
ket, mert az elnök kénytelen volt ragaszkodni az előírt időhöz. J. Dolanski prágai professzor 
hiába jelentkezett szólásra a romantikáról elhangzott plenáris előadás után; s az elnök nem 
tudta megadni a szót René Welteknek, a Yale-i egyetem világhírű tanárának sem a szimboliz
musról tartott egyik húszperces expozét követőleg. 

A megnyitó előadás után az első előadást V. M. Zsirmunszkij szovjet akadémikus tar
totta „Az irodalmi irányzatok mint nemzetközi jelenségek" címen, az utolsó nap délutánján 
pedig szimpozion volt ugyanerről a témáról, úgyhogy ennek a kérdésnek a tárgyalása mintegy 
bekeretezte az egész kongresszust. A kérdés fontosságát növelte az a körülmény is, hogy a 
Társaság közös nemzetközi feladatként az európai nyelvek irodalomtörténetének előkészítését 
tűzte ki ezen a kongresszuson, erről majd részletesebben beszámolunk. Nos, az európai iroda
lomtörténetet a Társaság az irodalmi irányok által periodizált felosztásban kívánja feldolgoz
tatni, így hát az irodalmi irányzatok problémájának tisztázása elsőrendű feladat volt a további 
munkálatok szempontjából is. 

Zsirmunszkij bevezető előadásban hangsúlyozta, hogy az összehasonlító irodalomtörté
neti kutatásoknak foglalkozniuk kell a hatásokkal és az analógiákkal, párhuzamosságokkal 
egyaránt. A két kategória közt azonban határozott különbséget kell tenni. A közvetlen hatá
soktól független analógiák kutatása is mindenképpen indokolt: valamennyi irodalomtörténeti 
korszak felmutat ilyen párhuzamos jelenségeket. Alapvető analógiák vannak Kelet és Nyugat 
irodalmában, a különbségek ellenére is. így még a középkori irodalmat tekintve is fennáll ez 
az alapvető párhuzamosság a műfajok analógiája révén, mindenütt megtaláljuk az eposzt, a 
lovagregényt, a didaktikus irodalmat, a fabliaux-szerű meséket. Az a periodizáció, amely a 
nagy történeti korszakokba ágyazottan a reneszánsz—barokk—klasszicizmus—romantika— 
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realizmus időszakokra osztja fel az irodalmi fejlődést, a valóságon alapul, éppúgy, mint az, 
Bmelyalegújatbkorszakot a modernizmus és a szocialista realizmus harcának és kölcsönhatásai
nak tükrében vizsgálja. Az egyes irodalmakban ezek a fázisok nem egyenlő időtartalmtíak és 
jelentőségűek. Az okok keresésekor figyelembe kell vennünk a társadalmi ideológia hatását, a 
műfajok és stílusok szuka s>zivitását, a nemzeti irodalmak belső fejlődését és a külföldi hatá
sokat (ám ezeket a hatásokat minden irodalom a maga szükségletei szerint teremtő módon 
átalakítja), számolni kell a hagyomány és az újítás jelentőségével, valamint a jelentős írói sze
mélyiségek hatásával is. A modernizmus sokféle iskolát foglal magában; közülük'a szimboliz
mus a legfontosabb, de ide tartozik a futurizmus, az újklasszicizmus, az imaginizmus és a szür
realizmus is. Modernista minden irány, amelyben az igazi társadalmi kapcsolatát elvesztő szub
jektivitás és aktivitás kap hangot. Velük egyidőben alakul ki és fconatkozik ki a szocialista 
realizmus. Ezek az elvek érvényesülnek majd a Szovjetunió Tudományos Akadémiája most 
készülő tízkötetes világirodalomtörténetében. 

Zsirmunszkij felfogásával René Wellek szállt vitába. A régebbi korok periodizálására 
vonatkozó nézeteivel nagyjában egyetértett, de a modernizmust mint kategóriát helytelení
tette. A szimtolizmusról a kongresszus negyedik napján tartott nagyelőadásában, Zsir-
munszkijial ellentétben, azt mondotta, hogy a modernizmus terminológia túl tág, ő a századvég 
és a huszadik század költői irányait, mint a szimbolizmus és az avantgárdé egymásra követke
zését foglalná össze. A szimbolizmus párhuzamosan halad a naturalizmussal, és az 1885. és 
1919. közíi korszakban uralkodik, utána már az avantgarde-é a vezető szerep. 

Az. irodalmi irányzatokról szóló általános kérdések körül élénkebb vitára került sor 
I. G. Nyeupokojevának a Szovjet Tudományos Akadémia tízkötetes világirodalomtörténet ter
veiről szóló beszámolója után. Itt több — főként amerikai — felszólaló kifogásolta az irodalom 
társadalmi alapú értelmezését, bár némelyikük nem vonta kétségbe a históriai módszerek 
jogosságát, és a társadalmi tényezőknek az irodalomra tett hatásának jelentőségét sem tagadta, 
csak szűkebb területre igyekezett szorítani. A befejező szimpozionban J. Dolansky (Prága), A. 
Fiáker (Zágráb), G. Guillen (California), Hankiss Elemér és J. Markiewicz (Krakkó) vettek részt. 
Először Dolansky foglalta össze igen részletesen és pontokba szedve az irodalmi irányzatok 
komparatista kutatásainak szempontjait: a hatások, párhuzamosságok, az általános euró
pai, az egy nyelvcsaládon belüli és a regionális analógiák problematikáját. Fiáker, Guillen és 
Markiewicz eltérő érveléssel, de .mind a hárman az irányzatok abszolutizálásának veszélyeit 
említették fel, főleg pedig azt hangoztatták, hogy az irodalmi irányzatok pontos dátumhoz 
nem köthetők, interferálnak, párhuzamosan futnak, egymást befolyásolják. Ilyen „interferen
cia" jelenségekre mutatott rá egyébként igen plasztikusan E. Calin bizottsági előadása, aki a 
klasszicizmus és a romantika együttlétét mutatta ki a XIX. század eleji román irodalomban, 
elsősortan Alecsandrescu műveit vizsgálva, a jelenséget találó kifejezéssel „az irodalmi irányzatok 
egymásra épülésének" (superposition des courants littéraires) nevezte el. Hasonló helyzetet 
világított meg S. Ota tokiói professzor plenáris előadása, rámutatván, hogy a japán irodalom
ban a romantika és a naturalizmus együttesen lép fel a múlt század nyolcvanas éveiben. 
A szimpozion alkalmával Hankiss Elemér a modern stílusvizsgálati módszerek értékét világí
totta meg az irodalmi kutatások szempontjából. 

Az egyes irodalmi irányzatok közül a romantikáról C. de Deugd utrechti professzor tar
tott plenáris előadást. A romantikát csak a nyugati irodalmaktan vizsgálta, ennek főként 
befelé forduló, irracionalizmusta hajló vonásait emelte ki. Előadásának főtémája a költői sze
mélyiség és a költészet romantikus értelmezése volt, és ebből a szempontból egybefoglalt olyan 
világnézetileg eltérő jelenségeket, mint Novalis, Shelley és Hugo. Gazdag és érdekes előadást 
tartott a.szláv népek preromantikájáról K. Krejci, ezt a Helikon legközelebbi száma teljes 
egészében közölni fogja. Érdekes volt L. Rusu kolozsvári professzor felszólalása a román roman
tika jelenségeiről, a későbbi irányokkal, így a népiességgel való kapcsolatairól, elsősorban 
Eminescu művei alapján. 

Az eltérő tudományos álláspontok közt a vita a realizmus kérdésében vált élesebbé. H. 
Levin professzor, a Harvard-egyetem tanára a „Realizmus mint nemzetközi mozgalom" című 
előadásában a realizmus fogalmát kiterjesztette XX. századi jelenségekre is, a realizmusnak a 
társadalombíráló jellegét határozottan hangsúlyozta, de olyan értelemben, hogy a realista író 
természeténél fogva szembenáll a társadalommal, mindenféle társadalommal, és feltétlenül a 
negatívumokra veti a hangsúlyt. Ebből kiindulva — az elavult, zsdánovi felfogást véve ala
pul — támadást indított a szocialista realizmus ellen, ennek mint irodalmi iránynak a létezését 
tagadta. Zsirmunszkij, Levin előadására válaszolva, annak egyes provokatív jellegű kijelentéseit 
visszautasította, majd felkérte a szocialista realizmus jobb megismerésére, és ennek érdekében 
a szovjet tudomány segítségét is felajánlotta. Levmnek érdemben Köpeczi Béla bizottsági 
előadásán válaszolt, amelyen igen nagvszámú hallgatóság jelent meg. Köpeczi előadását a 
magyar közönség teljes terjedelemben olvashatta a Magvar Nemzet szeptember 17-i számáhan. 
Levin Köpeczinek válaszolva elismerte, hogy nem volt elég jól tájékozott a marxista irodalom-
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tudomány legújabb eredményeit illetőleg, de fenntartotta azt a nézetét, hogy a szocialista 
realizmus nem irodalmi irány, képviselői különféle iskolákba sorolhatók szerinte, Brecht 
például az expresszionizmus kategóriájába. 

A következő irodalmi irányzat, mely nagyobb vitát váltott ki, a szimbolizmus volt. 
A plenáris előadást — mint már jeleztük — René Wellek tartotta: ő a szimbolizmust igen széles 
értelemben használta; a szimbolizmus fogalmába beleférnek szerinte a francia szimbolisták 
éppúgy, mint Yeats vagy D'Annunzio, Garcia Lorca, az orosz Szolovjov és Blok, a cseh Pro-
hászka, a németek közül George, Rilke és Trakl. A szimbolizmus a költészet egy nagy korszaka 
1885-től 1919-ig, az avantgárdé fellépéséig. A problémát Wellek a maga ismert módszerével 
közelítette meg: a szimbolizmusnak mint irodalmi műszónak a megjelenéseit vizsgálta meg 
először az egyes nemzeti irodalmakban. Végső tanulságként megállapította, hogy a szimboliz
mus mint összefoglaló terminus elfogadható, bár az angol kritikába csak jóval később került be, 
és a németek is szívesebben beszélnek „Neuromantik"-ról mint „Symbolismus"-ról. 

Wellek széles szimbolizmus-koncepcióját elsősorban honfitársai, az amerikaiak támad
ták. A. Balakian „A szimbolizmus, mint nemzetközi jelenség" c. francia nyelvű, igen szépen 
megfogalmazott és költői lendületű előadásában a fogalom szűkebb értelmezéséért tört lánd
zsát. A szimbolizmust Hugo halálától számította ő is, de csak a minden nemzeti és társadalmi 
kötöttségtől elszakadó művészetet értette rajta, amely egyúttal hermetikus is. Mihelyt értelmez
hetővé válik vagy közösségi tartalmúvá, akkor megszűnik szimbolizmus lenni, és avantgárdé 
művészetté válik. Felfogását több felszólaló bírálta: N. I. Balasov pusztán a francia irodalom
ból vett példákkal (Mallarmé későbbi korszaka, Rimbaud) igazolta Balakian álláspontjának 
túlságosan leszűkített voltát, mások a kelet-európai szimbolizmusok példáját hozták fel ellen
vetésül. A szimbolizmusnak ezt a hermetikus és teljesen a belső világ titkait sejtető költészetre 
redukált értelmezését hangoztatta a belga felszólaló (P. Delsemme) is, akitől a felszólalók jog
gal kérték számon, hogy miért hagyott ki hazája irodalma e korszakából olyan neveket, mint 
Verhaerené és Maeterlincké. 

Az avantgárdé kérdéséről a plenáris előadást Szabolcsi Miklós tartotta: „Az avantgárdé 
irodalmi és művészeti mozgalmai mint nemzetközi jelenségek" címen. Szabolcsi rendkívül széle
sen, komplex módon ragadta meg a^témát, az irodalom mellett a zene és a képzőművészet ide 
tartozó jelenségeit is igen alaposan elemezte; az európai avantgarde-ról átfogó képet adott, amely 
nem is váltott ki ellenvetést. Az avantgárdé irodalmáról még egy magyar előadás hangzott el, 
Illés Lászlóé: „Az avantgárdé, mint művészi magatartás" címmel. Ebben. Illés elsősorban az 
avantgarde-nak a szocialista irodalommal való kapcsolatait világította meg. (Ez az előadás 
Újvidéken, Növi Sadon hangzott el: a kongresszus egyik érdekessége az volt, hogy szeptember 
1-én délután a résztvevőket autóbuszokon átvitték ebbe a Duna-parti városba, és ott tartot
ták meg a bizottsági üléseket.) 

Ami a szóbeli és az írott irodalom kérdését illeti, ennek a problémának a tárgyalását S. 
Thompsonvak, az Indiana egyetem tanárának az előadása nyitotta meg, „Mesemondás és 
meseírás" címen. A témát Thompson, de .a többi előadó sem pusztán folklorisztikai szempont
ból ragadta meg, hanem a modern szóbeliség szempontjából is. Thompson pl. kimutatta, hogy a 
rádió és a televízió „story"-jai hogyan módosítják az indiánok népmeséit. S. Skwarczynska 
íódzi professzornő a filmnek mint a szóbeli irodalom modern formájának a kérdését világította 
meg; főként az irodalmi remekművek filmre való adaptálásának a lehetőségével, illetve veszé
lyeivel foglalkozott. E témakörben hangzott el egy újabb magyar felszólalás is: Miklós Pálé, 
aki „korunk szóbeli irodalmáról" beszélt, a rádió, a televízió, az irodalmi színpadok irodalom
terjesztő tevékenységéről, a modern „mechanizált irodalomról". Skwarczynska szerint a modern 
szóbeli irodalom "népszerűségének mélyebb lélektani oka is van: az izolált ember magány-fel
oldási idénye érvényesül benne. 

A harmadik téma, „A szláv irodalmak és interpretálásuk más irodalmakban", már meg
fogalmazásával arra késztette az előadókat, hogy ne annyira a párhuzamosságokat keressék, 
hanem inkább a szláv irodalmaknak főként a nyugati nagy irodalmakban való „fortune 
intellectu°lle"-jét, fordításait, értékeléseit, hatását. 

E kérdésről részletes beszámolót olvashatunk majd Sziklay Lászlónak a Helikonban 
rövidesen megjelenő cikkében. A szláv irodalmaknak a többi kelet-európai irodalommal, ígv a 
magvarral való párhuzamosságaira Sziklay László előadása mutatott rá, amelyet a délszláv, 
cseh és román irodalmaknak a vitában felszólaló képviselői egyetértéssel fogadtak. 

Ami a kongresszusnak azt a feladatát illeti, hogy nemzetközi összefogással nagy iroda
lomtörténeti vállalkozásokat szervezzen, e tekintetben két eseményről számolhatunk be. Az 
egvik csak egv írásos jelentés formájában jutott a résztvevők tudomására: a szervezéssel meg
bízott bordeaux-i egyetem beszámolt az irodalomtörténeti szakkifejezések szótára folyamatban 
levő előkészítésének munkálatairól. A másik vállalkozás sokkal fontosabb helyet kapott a 
kongresszus munkatervében, és itt a magyar küldöttségnek is kiemelkedő szerep jutott. A fri-
bourgi kongresszuson Jacques Voisine, a párizsi egyetemen a modern irodalmak összehasonlító 
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rodalomtörténetének tanára javaslatot tett az európai irodalmak történetének nemzetközi 
együttműködéssel való megírására. A múlt évben Strassfcourgban tartott filológiai kongresszus 
alkalmával az AILC végrehajtóbizottságának az UNESCO képviselőivel együttesen tartott 
értekezlete a terv előkészítő munkálataival az MTA Irodalomtörténeti Intézetének Összehason
lító Osztályát bizta meg. A tervezet — melyet széleskörű nemzetközi levelezés után — Vajda 
György Mihály állított össze, a kongresszus elé került nyomtatásban. Jacques Voisine bevezető 
szavai után Vajda György Mihály ismertette a tervezetet, mely szerint a Nemzetközi Társaság 
megindítja az európai nyélveken írt irodalmak történetének megírását, egyelőre az egyes irány
zatok és műfajok kérdését tárgyaló tanulmánykötetek formájában. A vitában elhangzott több 
oldalról az az ellenvetés, hogy ne az európai nyelveken írt irodalmak komparatista történeté
vel, hanem a világirodalom összefoglaló történetével foglalkozzék a kongresszus, a döntés 
mégis az lett, hogy egyelőre az eredetileg tervbe vett vállalkozás indul meg. Az irányító szerv 
egy"nemzetközi bizottság, melynek titkára Vajda György Mihály. Az egyes tanulmánykötetek 
szerkesztése különböző központok feladata, a koordináló központ pedig Budapest, Irodalom
történeti Intézetünk. 

A kongresszus — mint az elnöklő Robert Shackleton, oxfordi professzor megállapította — 
komoly előrelépést jelentett a Társaság munkájában. Megnyilatkozott ez a résztvevők nagyobb 
számában, az előadások és a bizottsági ülések fokozott látogatottságában és — amit az 
elnök is kiemelt — a kelet-európai szocialista országok nagyobb mérvű részvételében. Az AILC 
munkájában első ízben vettek részt a szovjet tudomány képviselői, mégpedig két plenáris 
előadást és hat bizottsági expozét vállalva. Tegyük ehhez hozzá az igen jelentős bolgár, cseh
szlovák, jugoszláv, magyar és román részvételt, és akkor láthatjuk, hogy a szocialista kompara
tisztikának igen jelentős előretörését jelezte ez a kongresszus. Ebben az eredményben nagy 
szerepe volt annak a konferenciának is, amelyet 1962-ben Budapesten tartottak a szocialista 
országok komparatistái. Ami a magyar részvételt illeti: egy plenáris előadás, négy bizottsági 
expozé és egy szimpozioni felszólalás máris viszonylag jelentős munkavállalást jelentett, ehhez 
azonban hozzá kell tenni az európai nyelvek irodalmára vonatkozó munkálatok előkészítését, 
ennek exponálását Vajda György Mihály által, egy plenáris ülésen való elnöklést (Sőtér Ist
ván), és öt bizottsági elnöklést. Említsük még meg, hogy a magyar delegáció 24 fővel képvisel
tette magát a kongresszuson. 

A szocialista komparatisztika előretörése a kongresszust berekesztő közgyűlési válasz
táson is érvényre jutott. Az új három éves időszakaszban a Társaság elnöke a szocialista iroda
lomtudománnyal való együttműködést hirdető és Intézetünkkel is szoros kapcsolatot tartó 
Jacques Voisine lett. Az eddig elnöklő Robert Shackleton a díszelnökség tagjai közé került. Az 
alelnökök közé beválasztották V. M. Zsirmunszkij akadémikust, a jugoszláv Banasevié, az 
amerikai Chandler B. Beáll (Oregon) és a japán Saburo Ota (Tokio) mellé. Európai titkár Jean 
Weisgerber (Bruxelles), amerikai Burton E. Pike (Cornell University). A végrehajtó bizottság 
tagjai közül Karel Krejlí (Prága), Werner Kraus (Berlin, NDK), Sőtér István és Kazimierz 
Wyka (Krakkó) képviselik a szocialista országok irodalomtudományát. A nyugati országok 
irodalomtudósai közül Robert Escarpit (Bordeaux), Basil Munteano (Paris), Jacinto do Prado 
Coelho (Lisszabon), Vittorio Santoli (Firenze), J. C. Brant Corstius (Utrecht), F. Billeskov-
Jansen (Koppenhága), Francois Jóst (USA), Ratgupta (India), kerültek be a választmányba. 

Az AILC a következő kongresszusát 1970-ben fogja tartani Bordeaux-ban, A japán 
küldöttség is meghívta a Társaságot egy Tokióban rendezendő kongresszusra, ezt a japánok
nak az összehasonlító irodalomtudományban elért eredményei indokolttá is tették volna, 
azonban a nagy térbeli távolság miatt az európai és az amerikai küldöttek is Bordeaux mellett 
döntöttek. 

Végül ki kell emelnünk a jugoszlávok kitűnő szervezőképességét, mindenben megnyilat
kozó vendégszeretetét, amely biztosította a zsúfolt program zökkenőmentes lebonyolítását és 
az általános jó hangulatot, és hogy valamennyi résztvevő számára a tudományos eredményeken 
felül szép élményeket is jelentett a kongresszus. Elérték ezt a hangulatos fogadásokkal, amikor 
a résztvevők a belgrádi egyetem rektorának, a városi tanács elnökének, a péterváradi hegyi 
vendéglőben a vajdasági vezetőknek, majd a szövetségi nevelési tanács elnökének (jugoszláv 
művelődésügyi miniszter) vendégszeretetét élvezhették. Tegyük még hozzá a zenei és a népi 
tánc-estélyeket, melyek magas művészi színvonalukkal jól kiegészítették az irodalmi témákról 
folyó tanácskozásokat. 

Horváth Károly 
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