
hiszem, sajnálni a Kosztolányinak szentelt 
néhány sor (173—4. 1.) rövidségét. Éppen 
Kosztolányira az ilyenféle metaforikus jel
lemzés se nagyon illik : »Vidám ostorpat
togással (!) szalad versei szekere«. Aránylag 
megnyugtatóbb, amit Juhász Gyuláról olva
sunk, viszont joggal kifogásolták mások is 
a József Attilának szentelt megjegyzések 
rendkívül vázlatos, töredékes voltát, melyek 
e nagy úttörő' költőnek sem egyéniségét, sem 
verstechnikáját nem tükrözik kellőképpen. 
Érdemes lett volna utalni egyrészt egy-egy 
szép és ritka metrumra, pl. a »Várakozás« 
tompán dübörgő choriambusaira (»Alszik 
a vár, elhagyatott. Kong a terem, fojt a 
magány«), s egyes feloldások szuggesztív 
erejére (ilyen például a sok aprózás a 
»Keresek valakit« c. költeményben : »Keresek 
valakit — loholok egyre . . .«), másrészt olyan 
élettől és természetességtől duzzadó, játékos 
strófákra, aminőket Babits szerelmes versei
ben is hiába keresnénk (pl. »Csend, Kicsi, 

csend! — így, ez a rend — Most csak a 
csókod kérem.« Csókkérés tavasszal). Ma
napság, amikor annyi szó esik antik metruma-
inknak a magyar beszéd ütemeloszlásához való 
viszonyáról, nagy figyelmet érdemel még 
József Attila visszaemlékezése Petőfire, ahol 
ilyen sorokat olvasunk: »Ó ünnepélyen 
mélyre temetnek el« (Petőfi tüze). Közelebbi 
vizsgálatot" igényel természetesen József 
Attilánál és más modern költőknél a for
malazítás százféle módozata is. 

Megjegyzéseinket könnyű lenne szaporítani: 
szinte minden lap sugal üj ötleteket, melyek 
a könyvet bizonyára több kötetté dagaszt
hatnák. Mindenesetre kívánjuk, hogy Hor
váth János, műve újabb kiadásában és más 
munkáiban — lemondva inkább sok kisebb 
író ver sein ̂ Í elemzéséről — minél gazda
gabb és míhéi színesebb képet nyújtson a 
nagy magyar költők formakincsének a fej
lődést valóban előre lendítő, sokszázados 
hagyományairól. Gáldi Lászlé 

SÖTÉR ISTVÁN: EÖTVÖS*JŐZSEF 

Bp. 1953. Akadémiai Kiadó, 418. 1.* 

Sőtér István Eötvös-monográfiája hézag
pótló munka. 

A jelentősebb Eötvös-életrajzok, Voino-
vich Géza és Ferenczi Zoltán életrajzai, egy 
fél évszázada készültek s az Eötvös-irodalom 
legjobb alkotásai (Csengery Antal, Gyulai 
Pál, Péterfy Jenő, Concha Győző, Szabó 
Dezső tanulmányai), jóllehet lelünk bennük 
megfontolandó problémákat, ma is eleven 
eszméket, szemléletük egészével a múltéi. 

A felszabadulás utáni Eötvös-irodalom
ban sincs ilyen teljességű értékelése Eötvös 
József életművének — említést sem érdemel 
más, mint Szigeti József Eötvös és a paraszt
háború című, sok tekintetben úttörő tanul
mánya, mely azonban természeténél fogva 
— Eötvös Magyarország 1514-ben című 
regényének a Magyar Klasszikusok soroza
tában megjelent kiadása elé íródott előszó
nak — nem lehet Eötvös munkásságának 
teljesértékű marxista-leninista méltatása. 

Sőtér István munkája megett majd* egy 
évtized kutató munkássága rejlik. A XIX. 
század második fele és a századforduló 
problematikája felé forduló érdeklődéséből 
természetesen következett az, hogy a kor

szakhatár legnagyobb iránymutató alkotói
val, Petőfivel, Arannyal s Eötvös Józseffel 
foglalkozzék : a kapitalizmus korának 
magyar irodalmával csak erről az alapról 
elindulva lehet a siker reményével foglal
kozni. Az az út is természetes és logikus út, 
ahogy nagy monográfiája megalkotásáig el
jutott. Nyilvánvaló, hogy Sőtér eleve egy 
nagyszabású, teljességre törekvő monográfia 
megalkotásának eszméjével foglalkozott. 
Először Eötvös legjelentősebb alkotásának, 
A falu jegyzőjének elemzésén mérte le addigi 
kutatásainak eredményeit. Ezután készült 
Eötvösről írott kis-monográfiája, kutatá
sainak első, összefoglaló szintézise. Végül 
megszületett az előttünk fekvő nagysza
bású monográfia, melyben az életrajz, a 
műelemzés és a szintézis természetes egy
ségbe olvad. Míg műve készült, Sőtér iro
dalomelméleti, világirodalmi tanulmányokat 
folytatott, egyetemi előadásai során irodal
munk és a világirodalom egy-egy nagyobb 
szakaszának fejlődésével, dialektikus moz
gásával foglalkozott s az élő magyar irodalom, 
a szovjet irodalom és a haladó nyugati 
irodalmi irányzatok terén kritikai munkás-

» Bóka László kritikája opponensi véleményként hangzott ei Sőtér István könyvének 1953. dec; 16-i 
doktori disszertációs vitáján. 
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ságot fejtett ki. Mindezt nem csupán a mű 
genezisének fényre derítése s regisztrálása 
okán szögezem le, hanem tanúságul ifjabb, 
pályájuk elején álló kutatóink számára. 
Jelentős művek megalkotásához nem lehet 
csak úgy »nekiülni«, az eredetiséghez nem 
elegendő az eredeti ötletek elpattintása, az 
általánosításhoz nem elegendő bizonyos elvi 
tisztánlátás : aprólékos, látszatra kicsinyes, 
hosszadalmas, kitartó és sokoldalú munkára 
van szükség ahhoz, hogy egy tudományos 
szintézis ne eleve tisztázott elvek sematikus 
alkalmazása legyen, hanem a teljességükben 
és helyesen feltárt tényekből természetesen 
születhessek meg. 

Sőtér Eötvös-monográfiája nem csupán 
a szaktudományos érdeklődés számára jelen
tős, hanem élő irodalmunk útkeresése, új 
értelmiségünk mélyebbre ható tájékoztatása 
szempontjából is fontos mű. Műve akkor 
kerül kutatók, írók ésdvasók kezébe, midőn 
azok a problémák, melyek néhány éve foglal
koztatják irodalmi közvéleményünket, a 
Szovjetunió Kommunista Pártja XIX. 
Kongresszusa után megindult irodalomel
méleti és irodalomtörténeti, esztétikai és 
kritikai viták szempontjaival gazdagulva, 
nálunk is megoldásra értek. Ebből a megol
dásból nem szabad hiányozni a haladó magyar 
irodalmi hagyomány tudományos feldol
gozása során nyert tanúságoknak. Nem 
tarthatjuk véletlennek, hogy amikor a 
vulgarizáló sematizmus elleni harc, a hagyo
mány helyes értékelésének és fejlődésünk 
számára való gyümölcsöztetésének kérdése, 
a típusalkotás, a központi hős problémája, 
a konfliktus, a szatíra funkciója irodalmunk 
középponti kérdésévé vált, egyszerre három 
olyan irodalomtörténeti monográfia szüle
tett, mint Király István Mikszáth Kálmán-]a, 
Nagy Péter Móricz Zsigmond-\a. és Sőtér 
István Eötvös József-e. Örvendetes, hogy 
mindhárom mű szükségszerűen, tárgyából 
következően kényszerül érinteni e kérdé
seket s nem kis tanúság, hogy e művek nem 
az utólagos okosság jegyében születtek meg, 
hanem a problémák teljes élességű felvető
dése előtt már koncepciójukban rejlettek 
éppen ezek a kérdések. 

Sőtér monográfiája hat nagy fejezetből 
áll. A mű rövid bevezetője jelzi, hogy Eöt
vössel mint a feudalizmus elleni harc, az 
emberi haladásért folytatott küzdelem nagy 
magyar írójával kíván foglalkozni, aki — 
Petőfi előtt — belső ellentmondásaival küz-
ködve is eljutott bizonyos eredményekhez, 
mint a magyar kritikai realista regényírás 
úttörője s egyben első jelentős alkotója. 
A kurta bevezetés nem egyoldalú pozitív 
értékelést ígér, hanem ellentmondásainak 
olyan feltárását, "melyek Eötvös helyes 
értékeléséhez vezetnek, úgy, hogy életműve 
kulturális forradalmunk előkészítő munká-
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latai közé sorolhasson, meghamisítatlan való
ságában. 

Az első fejezet (A karthauzi) Eötvös életét 
és működését a harmincas-negyvenes évek 
fordulójáig tárgyalja. A második fejezet 
(A Pesti Hirlap) Eötvös centralista reform
politikájának kialakulásával foglalkozik. 
A harmadik (A falu jegyzője) azt mutatja 
meg, hogyan jut el Eötvös a forradalom 
előtt a politikum és a művészi alkotás teljes 
egységéig. A negyedik fejezetben (Magyar
ország 1514-ben)'fejlik fel Eötvös további 
fejlődésének ellentmondásossága. Az ötödik 
fejezet (Eötvös a forradalomban) megmu
tatja, hogyan bontja ki a forradalom egyér
telmű feleletet követelő vagy-vagy-a Eötvös 
ellentmondásait s hogyan reformálja ké
sőbbi, forradalom utáni fejlődését. A mono
gráfia záró-fejezete (Eötvös a forradalom 
után), melyben nyomon kíséri Eötvöst 
sajátosan kettévált útján— a sok pozitívum
mal gazdag politikáin és a zsákutcába tor-
kolló irodalmin — haláláig, egyben sum
mázza értékelését is Eötvös jelentőségéről. 
A monográfiát bőséges jegyzet-anyag követi, 
mely az egyes fejezetekhez fűzi a felhasznált 
irodalmat. 

Á jegyzetekből kitűnik, hogy Sőtér milyen 
hatalmas irodalmat dolgozott fel munkájá
hoz. Ám sem magából a műből, sem a jegy
zetekből nem dsrül ki teljes világossággal, 
ami pedig Sőtér-monográfiájának egyik leg
nagyobb erénye, hogy Sőtér nemcsak össze
gezi az eddigi kutatásokat s nemcsak igyek
szik azon, hogy az eddigi kutatások ered
ményeit, azoknak marxista-leninista érté
kelésével a ma számára is használhatóvá 
tegye, hanem részben olyan forrásokat is 
felhasznál, melyeket az eddigi kutatások-
nem aknáztak ki (az Eötvös-hagyaték 
kéziratos anyagára gondolunk), részben pedig 
gazdagon gyümölcsözteti új értékelése során 
a marxizmus-leninizmus klasszikusainak s a 
szovjet irodalomtudománynak eredményét. 
Jelzi ugyan, hogy ismeri a kiadatlan kéz
iratokat, de — szerényen — nem ád elég, 
hangsúlyt annak, hogy ezek felhasználása 
milyen lényegesen előbbre viszi az Eötvös-
kutatást (pl. a »Pauperisme«!)-. S mintha 
a mostanában terítékre került idézgető-
módszertől, a tekintélyi érvek mögé búvás 
látszatától való óvakodás vezetné, alig-alig 
utal arra a marxista-leninista irodalomra, 
melyet felhasznált. Ez azért sajnálatos, mert 
SŐtér igazán nem tartozik a »citatológusok« 
közé, nem kezeli dogmaként sem a klasszi
kusokat, sem a szovjet tudomány eredmé
nyeit, tehát éppen ifjabb kutatóink számára 
szolgált volna nagy tanúsággal-, ha utalt 
volna arra az irodalomra is, melyet nem 
használt ugyan fel a szó szokványos értelmé
ben, de amely irányt adott kutatásainak, 
melyet arra használt, hogy önálló módszerét 



kidolgozza. Az irodalomtól téneti sematizmus 
elleni harcunkban éppen ez tett volna jó 
Szolgálatot. 

örvendetes jelenség az is, hogy Sőtér 
igen alaposan kiaknázza történettudomá
nyunk legújabb eredményeit. Amilyen el
ítélendő' az a módszer, mely az irodalom
történetírás sajátos feladatairól lemondva, 
a történettudomány járszalagján haladva 
foglalkozik irodalomtörténeti problémákkal, 
éppen olyan veszedelmes és elítélendő' ennek 
reakciója, a történettudományi alapvetés
nélküli irodalomtörténetírás. Ahol leginkább 
vékony óljuk Sőtér tájékozódását, az a 
filozófia területe. Éppen Eötvös József élet
művének tárgyalása követelné meg különös
képpen azt, hogy a monográfia szerzője el
igazítsa olvasóit a kor legjelentősebb böl
cseleti irányai között. A monográfia egésze 
azt sejteti ugyan a filozófiailag tájékozott 
olvasóval, hogy Sőtér e téren is széleskörű 
olvasottsággal rendelkezik s bizonyos jelen
ségekről azért nem szól, mert közismertnek 
véli azokat. De akkor is helyes volna, ha 
legalább jegyzeteiben utalna az Eötvös
problémák f elf ejtéséheznélkülözhet étlen szak
irodalomra. A jó bibliogiáfia nemcsak a 
kutató.számvetése a szakirodalommal, hanem 
egyben iránymutatás a fiatal kutatók szá
mára is. Nincs nagyobb tanúság annál, mint 
mikor a kezdő kutató a főszöveg egy látszólag 
egyszerű megállapítása-mégett a jegyzetek
ben megleli azt a hatalmas szakirodalmi 
anyagot, melynek felhasználásából, illetve 
tudatos félrevetéséből megszületett a meg
állapítás. 

A monográfia módszertani felépítése egé
szébén helyes. Sőtér Eötvöst fejlődésében s 
életműve egységében ábrázolja, azaz nem 
választja külön a kortörténeti rajzot, az 
életrajzot s a műveknek elemző értékelését 
s nem követi a múltban szokásos műfaji 
tagolást sem, hanem a fejlődés folyamatát 
ábrázolja. Ezen belül a művek esztétikai 
értékelése sem szakad el a mű korától, 
megalkotásának körülményeitől s nem'csúszik 
át az elemzés holmi steril eszteticizmusba. 
A sematikus ábrázolás ellen azzal küzd, 
h°gy igyekszik Eötvöst elsősorban írói 
sajátosságaiban méltatni. Nem ejti el a 
művek eszmei-politikai értékelésének fel
adatát, de a művek egészében, a tartalom és a 
forma egységében kutatja a művészi valóság
ábrázolás Eötvös-i módját s ezen keresztül 
értékel. Erre mutatnak már a fej ezét-címek 
is : azokat az életrajzi szakaszokat, melyek 
során Eötvös művészet-felfogása és politikai 
meggyőződése teljes összhangban van, egy-
egy reprezentatív művének címével jelöli, 
ahol ez az egység megbomlik, ott használ 
pusztán korjelző fejezetcímeket. 

A nagy írók életével és művével foglal
kozó monográfiák íróit az a veszély fenyegeti, 

hogy a beható vizsgálat aprólékos részlet
munkája során a közellátók optikai csaló
dásába esnek, a vizsgált életmű rendkívüli 
módon megnövekszik s minden, ami a művön 
kívül esik elhaloványul: az ábrázolás arány
talanná és perspektívátlanná válik. Sőtér 
ez ellen azzal küzd, hogy igyekszik Eötvös 
életművét nem elszigetelten egyediségében 
vizsgálni, hanem minduntalan utal Petőfi 
központi szerepére. Nem téveszti szeme elől 
sem Kemény Zsigmond, sem Jókai élet
pályáját, de nem feledkezik meg a világ
irodalom egykorú nagy alkotóiról sem. 

Az irodalomtörténet érdekkörén túl
mutató jelentőséget ád művének az, hogy 
Sőtér a gyakorló pedagógus érzékenységével 
és hozzáértésével foglalkozik Eötvös műve
lődéspolitikájával s ennek következtében 
műve a magyar oktatásügy egyik legfon
tosabb korszakát is megvilágítja. 

Általánosságban tett jellemzésünket még 
• egy elemmel kell teljesebbé tennünk. Foglal
koznunk kell a monográfia megírásmódjávál. 
Sőtér István kiváló tehetségű regényíró, 
novellista és drámaíró, azaz szépíró is. Ez 
nem hátrány a tudományos munka terén 
(Arany vagy szerényebb példával élve 
Gyulai irodalomtörténeti munkássága ele
gendő bizonyság rá), de irodalomtörténet
írásunk jelen fejlődési szakaszában egy nagy 
veszélyt, az essay-stílus, még inkább az 
essay-megoldások visszaszivárgásának veszé
lyét rejti magában. Meggyőződésem az, 
hogy irodalomtörténetírásunk többek között 
azért sem tudja nagy népnevelő feladatát 
teljesíteni olyan mértékben, mint az kívá
natos volna, mert egy hamis tudományos 
stílust szenveleg, fél a szépirodalmias meg
fogalmazástól, az ízes és színes szavak, a 
megjelenítő erejű hasonlatok, metaforák 
használatától, az irodalmi mozgalmak s az 
írói egyéniségek • megelevenítésétől, .retteg 
a lelkesedéstől és a nemes harag pathoszától. 
Első lépteinket itt is helyes ösztön és okos 
meggondolás vezette: így akartuk magun
kat eltépni a rosszértelmű essayizmustól. 
De nagy hiba lenne, ha tovább is kitartanánk 
a megfogalmazás ízetlen szürkesége mellett, 
ha stílust csinálnánk a stílustalanságból s 
ezzel nem csak lemondanánk arról, hogy 
tudományunk igazságai széles körökre has
sanak, de kitárnánk tudományunk kapuját 
a tehetségtelenség, a színességre képtelen 
színteíenség, az ízetlenség előtt. Ma már ez 
a veszély is fenyeget s ha elmondhatjuk, 
hogy a régitípusú essayizmustól sikerült 
elszakadnia legtöbbünknek, azt is meg kell 
állapítanunk, hogy az elszakadás külsőséges, 
mert korántsem dicsekedhetünk azzal, hogy 
szándékoltan puritán tanulmányaink között 
nem akad essay-szerűen a problémákat csak 
felvető, a megoldás felé csak tapogató, 
fragmentúmszerű tanulmány. Mindezt azért 
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bocsátom előre, hogy megindokoljam, miért 
fogadtuk Só'tér monográfiáját reményke
déssel s rettegéssel elegy várakozással. 
Reméltük, hogy írói erényei megóvják attól, 
hogy belevesszen a már-már kötelezőnek 
tetsző szürkeségbe, de ugyanakkor féltettük 
az essayizmushoz való visszakanyarodástól, 
annál is inkább, mivel ő a felszabadulás 
előtti essay-írók között nem utolsó helyet 
foglalt el. Monográfiája etekintetben is meg
nyugtató eredményt tükröz, tudományos 
prózánkban neki sikerült megtalálni először 
az ízes-színes-eleven szép szó és a világos, 
egyszerű, közérthető és pontos tudományos 
fejtegetés természetes összhangját. S mivel 
Só'tért e műve tanúbizonysága alapján nem 
kell féltenünk attól, hogy beéri a probléma
felvetéssel, hogy gondolatsorait nem viszi 
végig a következtetés logikus útján, inkább 
arra biztatnók, hogy bátrabban éljen iro
dalomtól téneti munkáiban is írói tehetsége 
adta lehetőségeivel. 

Fentebb azt mondottuk, hogy a mono
gráfia felépítésével egészében egyetértünk, 
módszertani tekintetben. Nem értünk azon
ban egyet azzal, hogy Sőtér művének rövid 
bevezetésében csupán a- mű célját s fel
fogásának legáltalánosabb tételeit említi 
s két alapvető követelményről lemond. A mű 
éléről hiányzik az irodalomtörténeti beve
zetés. Eötvös József egyik legnagyobb 
regényírónk, kiváló költőnk és jelentős 
szónokunk. Sőtér azzal, hogy a kurta be
vezetés után azonnal — in medias res — 
fog bele Eötvös életének és életművének 
ismertetésébe, nyitva hagyja azt a kérdést: 
hogyan épül bele Eötvös életműve a magyar 
irodalom fejlődésének folytonosságába s ezzel 
egyben lemond arról, hogy világosan meg
mutassa, hol jelent Eötvös fellépése újat a 
regényirodalom, a líra, a szónoki beszéd, 
az értekező próza stb. terén. Ezért nem 
kárpótolnak az első fejezet azon részei, 
melyekben igen világosan és kitűnően mutat 
rá Eötvös személyes kapcsolataira, rokon
szenveire és ellenszenveire az előttejárt 
nemzedék nagyjaihoz s világirodalmi ösz
tönzőire. Az író helyét az irodalomtörténet 
folytonosságában legfeljebb magyarázza, 
motiválja személyes és tudatos kapcsolata 
az előző nemzedékkel, de korántsem hatá
rozza meg. A magyar regény előzményeiből 
nem úgy következik A karthauzi Eötvöse, 
hogy az ne szorulna magyarázatra. Révai 
József Kölcsey-tanulmánya sok mindenben 
eligazít atekintetben, hogy mi fűzi Eötvöst 
részben Kölcseyhez, részben Kazinczyhoz, 
de ez a készen kínálkozó segítség ahhoz nem 
ád támaszpontot, mi az a minőségi különbség, 
ami Eötvös és nagy elődei között van s 
nem mutat — nem is célja! — arra a kap
csolatra, ami Eötvöst a magyar regény 
történetéhez köti például. Sőtér ügyel arra, 
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mint ezt fentebb megjegyeztük, hogy Eötvös 
ne álljon elszigetelten a saját korában, de, 
irodalomtörténeti bevezetés híján, azt nem 
tudta megoldani, hogy Eötvös ne álljon 
előzménytelen magányban irodalmunk tör
téneti folyamatában. 

Ugyanígy hiányzik a mű éléről egy pole
mikus bevezetés is, mely perbeszállna Eötvös 
polgári értékelésével, Sőtér egy-egy konkrét 
kérdés tárgyalásánál foglalkozik az Eötvössel 
kapcsolatos helytelen, idejükmulta nézetek 
cáfolatával. De ezekből nem kerekedik ki a 
tegnap Eötvös-képének széleskörű bírálata, 
illetve értékelése. Mintha Sőtér alábecsülné 
az irodalomtörténeti közhelyekkel együtt 
azoknak széleskörű s máig is kísérő hatását. 
Bizony nem lenne szabad a szaktanulmányok 
néhány helytelen tételének cáfolatára szorít
kozni, hanem foglalkozni kéne a közkeletű 
irodalomtörténeti kézikönyvek és a közel
múlt néhány írástudójának máig is ható 
megállapításaival, megvilágítva e nézetek 
megett az ideológiai tévedést. Ismeretes 
például, hogy a katolikus klerikális reakció 
milyen sok fenntartással él Eötvössel szemben, 
szabadelvűsége, művelődéspolitikája okán. 
Nemcsak néhány e forrásból fakadó nézettel 
lenne hasznos szembenézni, hanem azt is 
meg kellene mutatni, hogy ez a protestáns 
egyházi körökben milyen visszhangot szült. 
A nemzedékek irodalomtörténeti tudását 
meghatározó »Nagy-Beöthy «-ben például 
Baráth Ferenc A karthauzi-t Az ember 
tragédiájával állítja párhuzamba s nem minden 
célzatosság nélkül írja : »Az ember tragé
diájának jeleneteiből ugyanaz a pesszimizmus 
és kétségbeesés hangzik felénk s közönségünk 
nem tud betelni vele; de egyszersmind 
mindakettŐ az úrnak győzedelmével végző
dik, s a Karthauzinak néhány lapja a leg
szebben írott dicsőítése a kereszténység 
lényegének.« Nem kellene-é foglalkozni azzal 
a mentegető hanggal s azzal a bizonytalan
sággal, amellyel Eötvös műveinek politikai 
célzatosságát tárgyalják egy fél évszázada? 
Mily jellemző summázata ennek a felfogás
nak az a néhány sor, melyet Endrődi Sándor 
kifejezetten népszerűsítő célzattal írt Száza
dunk magyar irodalma képekben című, Beöthy 
Zsoltnak ajánlott könyvében : » . . . Eötvös
ben — legalább elméletileg — a humanista 
fölibe kerül a költőnek. De, szerencsére, 
minden theoria szürke s nála sem érvényesül 
a kimondott elv ridegen. Regényei kétség
kívül a koreszmék szolgálatában állanak; 
mögöttük ott forrong a küzdő nemzeti élet, 
a múlt válsága, a jelen tanulságai, de, nemes 
iranyzatosságuk dacára, végső céljuk mégis 
csak a művészet . . . Az eszmék agitátora, 
szerencsére, nem tudja Eötvösben végkép 
legyőzni a művészt.« Endrődi munkája ott 
volt az iskolai könyvtárak polcán, jutalom
könyvnek adták, iskolai dolgozatokhoz »pus-



kának« . használták (még az én ifjúságom 
idején is!), hatása szélesen gyűrűzött 
szerte. 

Nem kellene egy ilyen teljességű mono
gráfiában megemlékezni olyan felfogásokról, 
melyek — mint Szerb Antal irodalomtörté
nete — a felszabadulás előtt haladószellemű 
művekként éltek a köztudatban s ezt a lát
szatot csak megerősítette a konzervatív 
akademizmus elutasító magatartása velük 
szemben? Szerb Antal Eötvös művének 
kulcsát Alfred Adler burzsoá pszichológiájá
nak a »túlzó kompenzáció« néven ismert 
jelenségében leli meg s keresett bizzarériájá-
ban Eötvös parasztábrázolását jellegzetes 
národnyik szempontból emeli Petőfi népies
ség e fölé, mondván: »Talán egy másik, 
igazabb népies irányt alapított volna meg, 
olyan iskolát, amely nem fordul el a magyar 
nép hallgatag szenvedéseitől és talán nem 
a tündérien happy-endes János Vitéz, hanem 
Viola, a tragikus paraszt vált volna legen
dává.« Szabad-e egy olyan felfogást bírálat 
nélkül hagyni, mely Petőfi és Arany népi 
realizmusát »az apró részletek, a nyelv 
realizmusá«-nak jellemzi s ábrázolásuk fölibe 
emeli a reformpolitikus filantropiától sem 
ment Eötvös paraszt-ábrázolásának »keserű, 
elnyomott, szegény és tehetségtelen, tiborcos 
magyar paraszt«-ját, elhazudva az »idilli« 
Petőfi forradalmisága és a »realista« Eötvös 
reformizmusa közötti különbséget?! Nem 
kell-é leleplezni azt a hamisítást, melyet 
Farkas Gyula irodalomtörténete követ el, 
melyben Eötvös életművének koronája »A 
XIX. század uralkodó eszméi«, melyben 
»Kiábrándulva ifjúkori álmaiból, ízekre szedi 
szét az európai népeket lázba hozó 
három nagy gondolatot: az egyenlőség, 
szabadság, nemzetiség eszméjét?« Szabad-e 
szó nélkül hagyni az olyan, ugyancsak Farkas 
Gyulától származó szembeállításokat, mint 
amilyet Eötvös végső-értékelése során.koc
káztat meg: »Minden reális írói törekvése 
mellett Eötvös irodalmunkban és nemzeti 
közéletünkben egyaránt a legnemesebb idea
lizmust képviseli.« 

És végül: kimaradhat-e a szükséges 
polémiából Németh László Kisebbségben című 
művének Eötvös-ábrázolása vagy ennek 
sajátos korrekciója a Szekfü Gyuláról írott 
tanulmányában, melyben Eötvös—Petőfi— 
Kossuth vonaláról írva azt jegyzi meg: 
»A harmincas-negyvenes évek magyar kozmo-
politizmusa bizonyára nem volt oly szeren
csés, mint Hérder—Goethe—Schiller—Höl
derlin éveiben a német kozmopolitizmus, 
mely a mély németségből formált csodálatos 
magas világ-polgárságot, de nemességben és 
gyúlékonyságban történetünknek már-már 
magyarfölöttien szép tüneménye« stb. S 
idézzem-e Féja Gézát s a többieket? Minél 
jnkább magunkénak érezzük Sőt ér Eötvös

arcképét, annál inkább sajnáljuk, hogy nem 
éppen ő az, aki ez alkalommal leszámol az 
Eötvös alakja köré sűrített tévedésekkel és 
hazugságokkal. 

De nemcsak egy irodalomtörténeti és pole
mikus bevezető-fejezetet hiányolunk Sőtér 
könyvében, ugyanígy fájlaljuk, hogy nincs 
művének egy zárófejezete sem. Egy olyan 
kitekintésre gondolunk, mely megmutatná 
Eötvös alkotásának hatását közvetlen utó
korára, mely foglalkoznék azzal a szereppel, 
melyet Eötvös Adynak és kortársainak 
eszmevilágában töltött be s amely végül, 
summázva Eötvös értékelését, konkrétan 
mutatná meg, hol s miben kell a mai írónak 
és a mai olvasónak Eötvöshöz fordulni 
harcaink során. Éppen Sőtér részlet-fejte
getéseiből tűnik ki, hogy Eötvössel nemcsak 
a történeti kegyeletnek, nemcsak az eszté
tikai értékelésnek van s lehet dolga. 

Mindaz,amit számonkérünk Sőtértől, impli
cite benne van művében. De éppen ennek 
okán hibáztatjuk őt azért, hogy mindez 
explicite is nem jut érvényre, nem kap 
elegendő hangsúlyt, nincs elég ösztönző 
ereje. Sőtér igaz könyve harcosabb és peda-
gógikusabb művé válhatott volna, ha mind
azt ki is fejti, amit így csak benne érzünk 
művében. 

Kiemeltük Sőtér monográfiájának azt az 
erényét, hogy benne a korrajz, az életrajz 
és a műelemzés nem különül el. Ez valóban 
erény, de azt sem hallgathatjuk el, hogy 
ebben a hármas egységben legmostohábban 
az életrajzzal bánik. Mi sem ellenszenvesebb 
mint az az intimitások után szaglászó 
kutogatása a nagy emberek magánéletének, 
mely szabószámlákat gyűjt, hálószoba-tit
kokat leplez le s nem a lényegeset és jellemzőt, 
hanem a soha-nemhallottat, az egyszeri 
kuriózusat keresi s melynek prototípusát a 
burzsoá szenzáció-éhséget készséggel kiszol
gáló modern Eckermannok alkották meg az 
»Anatole France papucsban«-jellegű művek
ben. De—est modus in rebus, azaz: minden
nek megvan a módja — vájjon beérhetjük-e 
éppen egy művész életének és alkotásainak 
monografikus feldolgozásánál azzal, hogy 
életéből csak azt mutatjuk meg, ami amúgy 
is a nyilvánosság előtt játszódott le? Nem 
egyedül Sőtér hibája, de az övé is, hogy nem 
szívleltük meg eléggé azt, amit Lukács 
György akadémikus mondott a Magyar 
Tudományos Akadémia 1951. évi nagy
gyűlésén Heine, mint nemzeti költő című 
referátumának bevezetésében : »Mi marxisták 
általában túlságosan keveset foglalkozunk 
a polgári korszak nagy íróinak és művészeinek 
élettörténetével... az ilyen élettörténetek 
marxista tanulmányozása rendkívül jellemző 
felvilágosításokat ad az egész kapitalista 
kultúráról. Sok ilyen életnek beható búvár-
Iatából kiderülne, hogy a kapitalista kor-
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szakban majdnem minden jelentó's író léte 
egyetlen mártírium . . . Azok is, akiket 
a születés szerencsés véletlene mentesített 
az anyagi gondoktól, ezt a biztosított hely
zetet jellemezzük és fejlődésünk súlyos 
károsodásával kell, hogy megfizessék.« Ezt 
az elvet Só'tér monográfiája csak részben 
érvényesíti, holott mi bátran túllépnénk 
Lukács akadémikus követelésén is s nemcsak 
azért tartjuk szükségesnek a nagy írók 
élettörténetének tanulmányozását, mert az 
jellemző felvilágosításokat ad az egész 
kapitalista kultúráról, hanem azért is, mert 
nemzeti kultúránk nagyjait nem zárhatjuk 
szívünkbe, ha azoknak élettörténetét nem 
ismerjük — nagyjaink példaadó, ösztönző' 
hatásahoz az is hozzátartozik, ha látjuk 
magánéletük és közéleti szereplésük össz
hangját, ha felhevülünk küzdelmeiken, ha 
tanulunk bukásaikból, ha ismerjük őket 
egyedi létük csak látszólag kicsinyes eset
legességeiben. Vájjon Gorkij hamis nyomon 
járt, amikor Csehov »gyengéd és zavart 
mosolyát« is felidézte? Vájjon eltérít minket 
Tolsztoj helyes ismeretétől, ha megírja 
réla — megintcsak Gorkij — hogy szeretett 
kártyázni? Vájjon Gorkij burzsoá fecsegő, 
amikor elmondja Leonid Andrej ev italozását, 
a »koszos udvar sarkában, egy faház második 
emeletén« egy. olyan kis szobában, melynek 
»képeslevelezőlapok díszítették szánalmasan 
és szegényesen falait«, s ahol a »gömbölyded, 
lágy, egérfürgeségű« vendéglátó lány el
meséli, hogyan harapott térdébe a müfogas 
ügyész? Vájjon Ady téved, amikor Petőfinek 
nemcsak forradalmiságáról, hanem Szendrey 
Júliához való kapcsolatáról is szól? Az élet
rajz elhanyagolása nem elvibbé, hanem 
sterilebbé teszi a művet, megközelíthetet-
lenebbé, embertelenebbé hősét. Monográfiát 
még ikonográfia nélkül is bajosan tudnék 
teljesnek elfogadni s nem tartom véletlennek, 
hogy a Puskin-irodalomban még olyan 
monográfiák is vannak, mint Asukin kitűnő 
és szép könyve a Puskin-korabeli Moszkváról. 
Keveseljük Só'tér monográfiájában az élet
rajzi elemeket, a helyesen jellemzett nagy író 
egyénítését; hősét méltatja, de nem jeleníti 
meg, nem szeretteti meg eléggé. 

Készletekbe hatóan megállapíthatjuk, hogy 
a mű első fejezetének nagy erénye, hogy 
világosan meghatározza Eötvös viszonyát 
a romantikához, a szentimentaiizmushoz s 
anélkül, hogy meghamisítaná Eötvös mun
kásságát, meg tudja mutatni Eötvös realista 

* törekvéseit A karthauzi elemzése, során is. 
E jól felépített fejezetnek azonban néhány 
apró szeplőjét szóvá kell tennünk. Az egyik 
az, hogy Eötvös osztály származásának, ter
mészetes osztály öntudatának szerepét szinte 
bagatellizálja az Eötvös-család anyagi rom
lásának túlhangsúlyozásával. A földbirtoklás 
tényének megszűnése ezt az osztályöntudatot 

nem szüntette meg: ha igaza lenne Sőtérnek, 
akkor ma nem lenne probléma a letűnt 
uralkodóosztály jelenléte, nem lenne kulák-
proléma stb. Az osztály kiváltság ok meg
szűntével az osztályöntudat korántsem szűnik 
meg. A másik az, hogy teljesen felesleges 
annak mentegető hangsúlyozása, hogy.Eöt
vös »nem is láthatta a proletár-forradalom 
távlatait«, hiszen azt sem Petőfi, sem Vajda* 
de még Ady sem látta teljes világosság
gal. 

A sok új és újszerűen feltárt tényt tartal
mazó második fejezetben korrekcióra szorul 
az a nézete, hogy a centralisták célkitűzései
ben »Az iparosodásnak lényegesebb fel
tételei foglaltattak, mint a védegyleti 
mozgalomban.« Teoretikusan talán igaza 
van, de a történelem mégis azt tanítja, hogy 
a védegyleti mozgalom valóságos »mozgalom« 
volt, a centralisták célkitűzései azonban nem 
váltak soha mozgalommá, nem tudták 
megmozgatni a tömegeket. A feladat tehát 
az lenne inkább, hogy magyarázatot kap
junk a centralisták törekvéseinek relatíve 
igen súlyos visszhangtalanságára. Általában, 
ebben a fejezetben helytelenül háttérbe 
szorul a kialakuló magyar városi-polgári 
élet befolyása Eötvös fejlődésére. Mintha 
Sőtér még mindig nem látná világosan azt, 
amit pedig a történészek adatfeltáró munkás
sága után világosan kell látnunk, hogy a 
magyar kapitalizmus megerősödésének kez
deteit lényegesebben előbbre kell datál
nunk. 

A harmadik fejezet/ »A falu jegyzője* 
elemzése, á mű egyik legsikerültebb, leg
teljesebb része. Különösen fontos és újszerű 
az, hogy Sőtér rámutat arra, hogy Eötvös 
e regényében az értelmiség problémáját is 
felveti. Azzal azonban korántsem érthetünk 
egyet, hogy D'Israeli vagy B. Auerbach, 
sőt a Gyergyai Albert felvetette Swift-hatást 
komolyan veszi, még akkor sem, ha D'Israeli 
és B. Auerbach műveit centralista kritikusok 
portálták. Ez épp oly naiv feltevés, mintha 
Ady symbolizmusát azért hoznók kapcsolatba 
a francia symbolistákkal, mert Szini Gyula 
1903-ban cikket írt róluk. 

A negyedik fej ezét (Magyarország 1514-ben) 
a művészi elemzés tekintetében lényegesen 
felülmúlja Szigeti József fentebb említett 
tanulmányát, de elmarad annak követke
zetes ideológiai vonalvezetése megett. .Sem 
a »polgári osztályöntudat lázongásá«-tól, 
sem annak »gerinctelenségéről« nem mernék 
írni, ebbe a korba vetítve vissza későbbi 
jelenségeket. Bebek Katalint és Ollósit nem 
neveznem »vígjátéki figurá«-nak s korántsem 
állítanám, hogy szerepeltetésük a mű komor-
ságának csökkentését szolgálja. Nem értek 
azzal egyet, hogy Só'tér a »tömeglélektan« 
törvényeinek érvényesülését látja abban, 
hogy Eötvös egy csoportosulás leírásánál a 
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beszélgetők elejtett szavait az ország vál
ságos állapota köré csoportosítja. Csínján 
kell bánni az ilyen terminusokkal, mint a 
»tömeglélektan«, ily sok esztendővel Wilhelm 
Wundt halála' után! Túlságosan vázlatos 
Kemény és Eötvös művészet-felfogásának 
egybevetése. Ez kardinális kérdés, hiszen 
itt van a gyökere Kemény túlbecsülésének, 
Eötvös rovására. 

Az ötödik fejezetben nem meggyőző az 
Eötvös—Széchenyi párhuzam s nincs kellő
képp kifejtve ellentétük. Nem fogadhatjuk 
el, hogy Eötvös oktatásügyi politikáját a 
felvilágosodás eszmeköréből származó hasz
nosság elve irányította s végképp nem ért
hetünk egyet Guizot hatásának kiemelésével. 
Nem vet számot Sőtér azzal sem, hogy Eötvös 
forradalom alatti magatartásának milyen 
új színt adna, ha figyelembe vette volna azt 
a kapcsolatot-, mely Eötvöst a bécsi angol 
követ magyarországi küldöttéhez, "a máig 
is tisztázatlan szerepű J. A. Blackwellhez 
fűzte. A fejezetnek fel kellene vetnie teljes 
élességében Eötvös írói és költői elhallgatásá
nak kérdését. Erre Eötvös ideológiai válságá
nak jellemzése korántsem elegendő ;, Ady 
kétlelkűségébó'l például nem némaság, hanem 
örök lírai buzgás származott.. 

A hatodik fejezet állította Só'tért a leg
nehezebb feladat elé. Eötvös e korszakában 
sajátosan elegyül végső megtorpanása egy 
végső elszántsággal, de vájjon ez az ellentét 
indokolttá teszi-e, amit sokan állítanak, hogy 
ennek következtében halt meg Eötvösben 
a költő. A helyzet feszültsége inkább alko
tásokban robbanna ki, a dolgok természetes 
rendje okán. (Általában helyes lenne egyszer 
végiggondolni, hogy az ellentétekben gon
dolkozó Csokonai, Petőfi, Ady, esetében az 
antinómiák mindig fokozott lirizmusban 
nyernek feloldást, míg nem egy költőnknél 
elnémuláshoz vezetnek. Miért?) E fejezet 
legjelentősebb része »A XIX. század uralkodó 
eszméinek hatása az álladalomra« elemzése, 
melyben Sőtér bátran szembeszáll e mű 
— minden erénye ellenére is megmutat
kozó — ideológiai hibáival, megcáfolja azt, 
hogy ez lenne Eötvös életművének koronája 
s kimutatja, hogy sem 1848 előtti felfogásával 
nem azonosítható, sem pedig végleges fel
fogásának nem nevezhető. Azzal, hogy e 
művet konkrét célzatának s megszületése 
körülményeinek szemszögéből tárgyalja, új 

aspektusba helyezi s irodalmunk' történeté
ben először értékeli helyesen s ezzel egyben 
alapot vet a burzsoá liberalizmus magyar 
változatának alapvető bírálatához. A filo
zófiai kritikának bizonyára lesz hozzátenni-
valója Sőtér művének e részéhez, de nem 
kétséges, hogy Sőtér elemzése az egyik 
legjelentősebb áttörése a hagyományos iro
dalomtörténeti felfogásnak. Vannak e feje
zetnek is szeplői. Nem helyes, hogy Eötvös A 

felfogását a monarchia fenntartásával kap
csolatban Marx alapjában más értelmű fel
fogásával hozza kapcsolatba. Nem bizonyítja, 
hogy Eötvös politikai és művészi programmja 
alatt nem volt társadalmi bázis, csupán 
állítja ezt. Nem helyes Mocsáry és Eötvös 
felfogásának párhuzamba állítása, hiszen 
ő maga mutat rá arra, hogy Eötvös éppen 
a szláv kérdésben nem foglal állást, mely 
pedig Mocsáry felfogásának principiális kér
dése. Nem helyes azt írni, hogy Eötvös 
ostorozza a »kulák-gőgöt«, a kulák szó 
használata Eötvös paraszt-felfogásával kap
csolatban megtévesztő. Eötvös nem látja 
a falusi osztályharc kibontakozását, helyesli 
a paraszti vagyonszerzést s a parasztsággal 
foglalkozó novelláiban erkölcsi kérdéseket 
Iát meg csupán, a liberalizmus erkölcs
tana alapján. Concha bírálata nem meg
győző: itt mutatkozik meg leginkább az, 
hogy irodalomtörténetírásunk filozófiai meg-/ j 
alapozottsága nem kielégítő még, ha 
e téren éppen Sőtér műve mutat is a kibonta
kozás felé. 

Sőtér művének egésze legújabb irodalom
történeti szakmunkáink között egyike a leg
jelentősebb alkotásoknak.. A monográfiák' 
stereotyp hibáitól — inkább egyedi arckép 
s nem egy nagy mozgalom egy részének 
ábrázolása — nem tud még egészen meg
szabadulni s írói arckép mivoltában sem 
egyenletes (Eötvös lírájának tárgyalása "el
marad egyéb alkotásainak méltatása megett.) 
A helyesen felvetett időszerű kérdések 
(típusalkotás, szatíra) nem kapnak benne 
elegendő, mai irodalmunk számára is meg
felelően gyümölcsöztethető hangsúlyt. A mű 
hibái azonban elhomályosulnak erényei mel
lett és Sőtér monográfiája alkalmas arra, 
hogy vele az irodalomtudomány doktora 
címért pályázzék. 

Bóka László 
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