
BOKA LÁSZLÓ 

A XX. SZÁZADI IRODALOMTUDOMÁNY PROBLÉMÁI* 

Bizonyára ismerik Knap igazságügyi tanácsos történetét, ahogy azt Hans Christian 
Andersen elmesélte az emberiségnek. Ez a derék tanácsos a saját sárcipője helyett egy varázs-
erejű sárcipőbe bújt, amely viselőjét visszaragadta a messzi múltba, s ez a tündér-varázs mind
addig tartott, amíg ki nem lépett a sárcipőből. Andersen utánozhatatlan humorral ábrázolja 
azt a sajátos feszültséget, amelyet a XIX. századi öntudatú tanácsos úr érez, mikor a varázs
cipő jóvoltából János király korában botorkál végig szülővárosa jólismert utcáin. Nem kell 
elővennem Andersen mesekönyvét, hogy felidézzem e kedves mese hangulatát, elegendő, ha 
egy mai irodalomtudományi munkát veszek a kezembe, máris úgy érzem, hogy XX. századi 
fejemmel valahová a messzi múltba tévedtem, ódon gondolatépítmények, az elme zegzugos 
sikátorai közé : amit a világról általában tudok, az minduntalan beleütközik abba, amit az 
irodalomról speciálisan tanítunk. Ügy érzem magam, mint az a fizikus, aki ismeri az atomfizika, 
a relativitás-elmélet mai állását, s ugyanakkor arról akarják meggyőzni, hogy a tányér alakú 
földet tenger veszi körül s az ég burája borul fölé. 

Nem szeretnék túlzásokba esni. Az irodalomtudomány XX. századi fejlődését, ha nem 
is elégedetten, de növekvő bizakodással szemlélhetjük. Tudományunk kiszabadult a pozitiviz
mus perspektívátlan taposó-malmából, s aránylag hamar kiábrándult a szellemtörténeti irány 
módszereiből. A marxizmus—leninizmus szilárd filozófiai alapokat és sikeres módszert adott 
tudományunknak. Tudományunk perspektívája vonzó, az útja biztonsággal járható, s első 
eredményeink megbecsülendőek. 

Ám e növekvő bizakodás mellett érvényesül egy növekvő elégedetlen nyugtalanság is 
abban, aki a legújabb irodalomtudományi munkákat szakmai szenvedéllyel tanulmányozza. 
Különösen akkor érezzük ezt, amikor irodalomtudományunk elméleti munkáit olvassuk, s 
amikor a jelent és a közelmúltat tárgyaló irodalomtörténeti tanulmányokat forgatjuk. 

Ezúttal nem azokra a közkeletű s sajnos jogos kifogásokra gondolok, melyeket az 
irodalomtörténetírás és az irodalomelméleti munka vált ki. Mert joggal szokták a legújabb 
irodalomtörténeti munkákkal kapcsolatban megállapítani, hogy azokból a politikai, társadalom
történeti szempontok valósággal kiszorították az esztétikai, az adaequat irodalmi szem
pontokat, s olykor az irodalomtörténetírás valósággal a politikai gazdaságtan példatárává 
fokozta le önmagát. S nem kevesebb joggal vetik szemére az irodalomelméleti munkának azt, 
hogy nem a marxizmus—leninizmus ideológiájának és módszerének önálló alkalmazásával 
dolgozik, hanem a marxista—leninista klasszikusok irodalomra vonatkozó sporadikus meg
jegyzéseit dogmákként kezeli, azokat variálja és permutálja, kritikátlan áhítattal. Ám ha 
kísért még ma is az effajta irodalomtörténeti és irodalomelméleti módszerek rossz emléke, 
teljes felszámolásuk már csak idő kérdése. 

Sajnos, ezeknél sokkal életerősebb kísértetek járnak munkáinkban, nemcsak a kísér
tetik szűkremért idejében, éjfél és hajnali kakasszó közt, hanem úgyszólván mindig. Elégtelenség 
és visszásság az, ami nyugtalanít. Elégtelen, illetve korlátozott az irodalomtörténeti mun
kákban érvényesülő történetiség, visszás minden irodalomelméleti elmélkedés, amely egy tova
tűnt kor történeti helyzetét veszi alapul. A kétfajta hiba azonos forrásból ered : sem irodalom
történeti, sem irodalomelméleti munkásságunkban nem érvényesül a maga teljességében a 
fejlődés elve, sem egyik, sem másik nem eléggé jelen-központú. Sőt, ha egészen pontos akarnék 
lenni, azt is mondhatnám, hogy munkásságunk nem vesz tudomást a természettudományok 
(elsősorban a fizika) és a technika ama forradalmi fejlődéséről, amely századunkban ment 
végbe. 

•Elhangzott 1956. október 2-án Prágában a Csehszlovák Tudományos Akadémia Szláv Intézetének 
és a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának rendezésében tartott vitaülésen. A szerkesztő bizottság 
örömmel látná, ha Bóka László előadása nyomán termékeny vita bontakoznék ki. 
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Engedjék meg, hogy néhány idevágó jelenségre hívjam fel a figyelmüket:' áz általános 
tanulságok, ha ugyan már ezeknél tarthatunk, úgyis ezekből s a hozzájuk hasonló jelenségekből 
következnek. 

A természettudományok fejlődésével együtt jár a technika fejlődése, ennek következ
ménye az üzemi-gépi termelés általánossá válása. Ennek következtében, politikai rendszerektől 
függetlenül, elkerülhetetlen a közműveltség rohamos fejlődése, az írni és olvasni tudás feltart
hatatlan elterjedése. A géppel való munkával együtt jár a gépek ismerete s ennek elsajátítása 
bonyolultabb gondolatmenetek végiggondolásával, komplikált szerkezetek és munkafolya
matok elemző megismerésével történik. Egyre szélesebb tömegek váltak s mind szélesebb töme
gek válnak nemcsak olvasóvá, de olyan képességek birtokosává is, amelyek lehetővé teszik,, 
hogy elvont, bonyolult gondolatmeneteket természetesnek találjanak, hogy kifinomult kép
zeletük távoli összefüggések felismerésére alkalmassá váljék. Pusztán a technikai fejlődés 
tehát folyamatosan eltünteti azokat a mély szakadékokat, amelyeket a társadalom osztály
tagozódása a műveltség terén állandósítani tudott még a XIX. század második felében is. 
Az olyan forradalmi jelentőségű találmányok, mint a rotációs nyomdagép, a film és a rádió„ 
megteremtették annak lehetőségét, hogy a kultúra alkotásai el is jussanak azokhoz, akik 
egyre inkább képessé válnak a kultúra befogadására. Ebből a csak elnagyoltan jelzett folya
matból számos jelenség következik. 

I. Megváltozott az író és az olvasó viszonya, megváltozott az irodalom akusztikája. 
Az író a múltban — s itt nemcsak a távoli múltra gondolok, de még a század első évtizedeire is 
—, akár az uralkodó osztály ideológiájának, akár a feltörekvő forradalmi osztályok új eszméi
nek volt művészi kifejezője, mindenképpen egy szűk értelmiségi réteg számára írt, mert nem 
írhatott más számára. Ma, függetlenül attól, hogy milyen világnézet művészi kifejezője, abban 
a tudatban ír, hogy művei úgyszólván az egész társadalom számára hozzáférhetőek. A múltban 
is volt író, akiben az a becsvágy égett, hogy ne csak egy szűk értelmiségi réteg számára írjon* 
hanem szava eljusson a dolgozó osztályok fiaihoz. Ebben az esetben automatikusan hangot 
kellett váltania, nyelvében, stílusában, kompozíciójában egyszerűbbé kellett válnia s akarva-
akaratlan, didaktikussá. Ma ez a kétféle beszéd értelmetlenné vált, az a magyar író, aki kifeje
zetten a munkásság és parasztság írója akar lenni, abban a tudatban ír, hogy Stendhal „Vörös 
és feketé"-je néhány hónap alatt kétszázezer példányban kelt el Magyarországon, s ha ezt 
megsokszorozza a közkönyvtárak egy könyvre eső forgalmával, a könyvkölcsönzés forgal
mával, olyan milliós tömegekkel kell számolnia, amelyek Stendhal színvonalán olvasnak. Az 
író megszűnt egy néma tömeg szavakat nem lelő igényének képviselője lenni, s megszűnt az 
írónak a fölülről lehajló, didaktikus szerepe. Engedjék el nekem, hogy ennek az új helyzetnek 
minden konzekvenciáját kibontsam itt. Legyen elég, ha csak kettőre hívom fel a figyelmüket. 
Az egyik az, hogy az író lényegesen nagyobb kontroll alatt áll, mint valaha (hangsúlyozom, 
hogy politikai rendszerektől függetlenül). A cenzort ki lehetett játszani, a szűk értelmiségi 
olvasóréteget meg lehetett győzni, illetve meg lehetett hódítani. De minél eksztenzívebb 
teljességgel ábrázolta az író a társadalmat, annál kevesebb volt a lehetőség arra, hogy a teljes 
társadalom kontrollálja művét. Ma ez a helyzet megfordult: minél eksztenzívebb totalitással 
ábrázolja társadalmát az író, annál sokoldalúbb társadalmi visszhanggal kell számolnia. 
A másik pedig az : az úgynevezett népies, vagy ha tetszik, népszerűsítő irodalomnak egyre 
inkább befellegzik. Az a munkás, aki egy elektromos kapcsolótáblán igazgat egy atomenergia
felhasználó üzemet, az a kombájnvezető, aki gépével negyven-ötven féle munkafolyamatot 
végeztet váltakozva, az a diszpécser, aki egy mezőgazdasági kollektívát irányít, egyre kevésbé 
követeli meg, de egyre kevésbé tűri el, hogy az író leguggoljon hozzá és selypegve gyügyögjön 
neki. Ez New-Yorktól Archangelszkig egyre inkább így van. Hogy az előbbi konzekvenciának 
a kritika bizonyos értelmű funkció-változásával kell járnia, hogy az utóbbinak következtében 
a stílus irányok értékelése terén új helyzet áll elő, azt igazán csak jelzem ehelyütt —, ezek 
már az általános tanulságok közé tartoznak. Nem kétséges azonban, hogy Horatiustól Ady 
Endréig megírhatta minden költő a maga „Odi profanum vulgus"-át, hogy Baudelairetől a 
szürrealistákig lehetett az író célja az olvasó épatírozása. Ma ezek a lehetőségek napról napra 
csökkennek, mert nem lesz profán tömeg s nem lesz kit épatírozni. Ha az augur kacsint: 
népmilliók szeme villan vissza rá megértő fénnyel. 

II. Megszűnt az irodalom és az írásbeliség elválaszthatatlan kapcsolata, illetve egy új 
szóbeliség született. A minap egy rádió-szakember arra hívta fel a figyelmemet, hogy a rádió
vevő készülékek száma lényegesen nagyobb világunkban, mint a napilapok és folyóiratok 
példányszáma. Ez azt jelenti, hogy lényegesen többen hallgatnak irodalmi szövegeket rádión, 
mint ahányan olvasnak, azaz az írásművészet, de különösen a versművészet legnagyobb 
sugárkörű terjesztő közege nem az írott szó, hanem az élőszó. Ha ennek a ténynek tudomásul
vételékor egyben arra is felfigyelünk, hogy a televíziós rádióadás előtt milyen perspektíva áll, 
ha ehhez hozzávesszük a hangosfilm adta lehetőségeket, akkor meg kell állapítanunk, hogy az 
irodalom egy új szóbeliség stádiumába érkezett el. Ennek a konzekvenciái ismét csak belát-
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hatatlanok. Az a fejlődés, amely a vándor énekmondótól, illetve a kolostorok refektóriumában 
felolvasó baráttól és az írástudatlan hallgatóktól, tehát az irodalom élőszóban terjedő kollektív 
élményétől a szobája magányában némán olvasó modern emberig vezetett, új fordulatot vett. 
Megszűnt a költő személytelensége, hangja, illetve eleven alakja, amint művét felolvassa, 
a televíziós rádió és a hangosfilm jóvoltából az olvasó személyes élményévé válik ismét. Ettől 
elválaszthatatlanul megszűnik az írásművek grafikus képének néma olvasása következtében 
végbement nyelvi, tájnyelvi elszíntelenedése : az író műve azon az artikulációs bázison zeng 
bele az örökkévalóságba, ahogy ő maga mondotta el művét, alkotásához ismét hozzátartozik 
tájnyelve, egyéni kiejtése, művét értelmező hangsúlya. Én abban a szerencsében részesültem, 
hogy hallottam gyerekül Ady Endrét beszélni, személyes élményem Babits Mihály különös,, 
éneklő, nazális szóejtése, jelenlétemben olvasta fel Thomas Mann a „Lotte in Weimar" első 
fejezetét, jelen voltam nem egyszer, mikor József Attila, Móricz Zsigmond felolvasta legújabb 
művét, hallottam Gide-et, Éluard-t műveit interpretálni. Nem dicsekedni akarok ezzel, 
hanem azt akarom elmondani, hogy az ő műveiket, ha íróasztali lámpám szűk fénykörében 
némán olvasom is azokat, mindig hallom a hangjukat is. De ez az élmény néha csak nagyon 
kevesek, néha egy előadótermet betöltő százak élménye lehetett. Most ez kollektív élménnyé 
válik ismét. De módosul. Módosul először is azáltal, hogy a kollektivitás lényegesen kiszélesedik. 
A trubadúr dalát néha egy kocsmányi közönség hallotta, a vándorénekes városról városra 
járva sokaknak, de időben rendkívül széttagolva dalolta el dalát: most ugyanebben a percben 
milliók láthatják és hallhatják a költőt, amint elzengi versét. De módosul ugyanakkor azáltal 
is, hogy ebben a milliónyi közönségben egyszersmind ugyanolyan magányban vehetek részt, 
mintha egy könyvet olvasnék, hiszen otthonom zártságában kattantom fel a rádiót, teszem 
fel a hanglemezt, forgatom a magnetofonomat. A szóbeliség jellege is más : én, a XX. századi 
olvasó ugyanakkor írástudó vagyok, a mű, amelyet élőszóban hallok, holnap ott lehet könyves
polcomon s némán ismét elolvashatom az élőszóban hallott művet; az akusztikus élményt, 
az írástudó ember önkéntelenségével viszonyítom a köznyelvhez, sőt a grafikus írásképhez, 
a magam egyéni ejtésmódjához. Személyes élményem tehát az író és műve, egy kollektív, 
együttes élmény birtokosa vagyok, de a személyes élmény tudatosabb, ellenőrzöttebb s olvasói 
individualitásom megmarad. Nem akarom a technikai fejlődésben rejlő lehetőségeket utó
pisztikus ábrándokká testesíteni —, bár egy magyar könyvkiadó vállalat egyik vezetője már 
arról beszélt előttem egy ízben, hogy szerinte csak idő kérdése, hogy a regényíró nem kéziratot 
ád, hanem magnetofon tárcsákat a kiadónak, s a könyvvásárló nemcsak könyvet kap, hanem 
egy magnetofon-szalagos dobozt is, a művet nemcsak elolvashatja, hanem meg is hallgat
hatja. De két szempontra máris fel kell hívnom figyelmüket. A versolvasás a közelmúltban 
csak a legkultúráltabbak művészi élménye volt, az olvasóközönség zöme, ha olvasott, regényt 
olvasott. Ez a helyzet pl. nálunk, Magyarországon, ahol a rádió meglehetősen sok verset 
közvetít, éppen ennek következtében annyira megváltozott, hogy jelenleg egy olyan színház 
fundálásán dolgoznak legjobb színművészeink, amelyben kizárólag felolvasások lennének, 
versmondó-esték. A másik az : képzeljék el ennek az új szóbeliségnek visszahatását az íróra. 
Ha az író abban a tudatban alkotja művét, hogy az élőszóban is el fog hangzani, ha az íróban 
tudatossá válik, hogy művét többen fogják hallani, mint olvasni, ennek a puszta tudata 
milyen konzekvenciákkal jár majd. Az irodalmi nyelv és a beszélt nyelv viszonya szempont
jából, például a mondat-konstrukciók terén! Nem is szólok most arról, hogy ez áz új szemé
lyesség az ihletést mennyire befolyásolja : túl keveset tudunk az alkotás titkáról, hogy ehhez 
profánul hozzányúlhassunk. 

III. Nem kétséges, hogy a fenti két változás egy olyan alapviszonylatot is megváltozta
tott, amely pedig minden irodalomnak strukturális meghatározója volt. Arra a relációra 
gondolok, amelyben a népköltészet volt az irodalommal, a műköltészettel. Az irodalom leg
mélyebbről jövő indítást mindig a népköltészettől kapott, abból az íratlan, csak szájhagyo
mányban élő költészettől, amelyet énekmondó-nemzedékek s évszázadok tettek egyre harmo
nikusabb, tökéletesebb formájúvá, mint a folyóvíz surlása-görgetése az árjában sodródó követ; 
A világirodalom legnagyobb alakjai, forradalmi megújítói, a ragyogó reneszánsz-költők, egy 
Goethe, egy Puskin, egy Petőfi, egy Heine mindig úgy tértek vissza a népköltészethez, mint 
Anteus az anyaföldhöz, új erőért. Ez a kapcsolat meglehetősen egyoldalú volt;. ha Goethe, 
Heine, Petőfi meg is érte, hogy egy-egy versét népdalként hallotta énekelni olyanoktól, kiknek 
sejtelmük sem volt arról, hogy ilyen nevű költők élnek a földön, kétségkívül az irodalom 
kapott többet ebből a kapcsolatból, s vissza a néphez alig valami jutott abból a költői tökéletes
ségből, amelynek ihletője ő volt. Ez a helyzet most gyökeresen megváltozott. Az analfabe
tizmus fokozatos megszűnése, a közoktatás egyre szélesebb tömegeket, egyre magasabb 
műveltségi szintre emelő hatása a régi értelemben vett népköltészetet megszünteti előbb-
utóbb. Nem a nép alkotóerejét, sajátos képzeletét, mély érzésvilágát, erőteljes és kifejező 
stílusát, gazdag nyelvét szünteti meg. De a népköltészet két alapsajátságát, a szóbeliséget 
és a kollektív személytelenséget bizonyosan s ezzel együtt azt az öntudatlanságát az alkotás-
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nak, amelyben a népköltészet java termése született. Ismerik Moliére hősét, aki rádöbben, 
hogy ő egész életében prózában beszélt. Nekem Bartók Béla mesélte el egy ízben, hogy egyik 
népdalgyűjtő útján, a fonó gráf-fel vételt visszajátszotta az éneklőnek. „Soha többé nem fog 
úgy dudorászni" — mondotta Bartók — „mert objektíválódott számára is, művé vált számára 
is az, amit énekelt." Gondoljanak arra a büszke öntudatra, ahogyan a népi táncosok ma 
bemutatják táncaikat : sugárzik róluk, hogy ők valami olyat tudnak, amivel ki lehet állni 
a világ elé. Nem igaz, hogy századunkban a nép nem alkot többé. De ha kinyitja reggel a rádiót, 
a reggeli zenés műsorban művészi feldolgozásban, tökéletes előadásban hallja vissza azt a 
nótát, amelyet valaha öntudatlanul, túlcsorduló jókedvében, fekete bánatában, áradó szerel
mében úgy énekelt, mint ahogy a sóhajtás szakad ki az ember melléből. Minél általánosabbá 
válik az iradalmi műveltség, annál gyorsabban kerül vissza a népi ihletésű mű a néphez, s 
annál biztosabban ismeri fel a maga alkotó kezenyomát a műköltészet remekein. A népi 
alkotó, aki valaha a maga alkotását majdnem teljesen öntudatlanul alkotta s beérte azzal, 
hogy tengerihántáskor, kocsmában, lakodalmakon eldanolta, elkurjantotta, kinek tudatában 
a maga alkotása alig válik el az apjától, nagyapjától tanult nótáktól, ma tudja, hogy alkot, 
tudja, hogy amit alkot, az mű: rögzíthető, sokszorozható. S megváltozott a népi rigmusok, 
dallamok sajátos, lassú terjedési módja, egy-egy tájnyelv népköltészetének viszonylagos 
zártsága, függetlensége a műköltészettó'l, az írott irodalomtól. A filmhíradó, a rádió, a szervezett 
kórus, a tankönyv, az elemi fokú világirodalmi műveltség olyan tudatosan tudomásul vett 
lehetőségeket tár a népköltő elé, mint a műköltő elé.S az iparosodás, a tervszerű munkaszerve
zés egy olyan mértékű migrációt indított el világszerte, hogy a tájegységek etnikai egysége 
lassan-lassan megszűnik. Gondolják végig : Goethe világirodalmi szenzációt keltett azzal, 
hogy néhány szerb s néhány keleti verset elolvasott és hatásukat gyümölcsöztette költészetében. 
Ma milliók forgatják rádióvevőjük tárcsáját, s Belgrádtól, Ankarán keresztül, Pekingig fel
zeng s elhal fülükben a népek dala. A népköltő egyre inkább tudatos műköltővé válik, s a mű-
költő csak akkor újulhat meg a nép alkotóerejétől, ha együtt él, sőt azonosul a néppel. A „nóta-
fá"-val nem elhagyott mezei utakon találkozik, hanem folyóirata hasábjain olvashatja annak 
alkotását. Az egyre homogénebbé váló társadalomban az osztálykorlátok lebontása következ
tében, megszűnik a nép és irodalom egyoldalú viszonya, eltűnik a népköltészet .és műköltészet 
antagonizmusa. A magas költészet ihletője mindörökre a nép marad, de az ihletés más utakon 
történik, mint akár századunk első három évtizedében is történt még. 

Ezek a változások, író és olvasó, írásbeliség és szóbeliség, népköltészet és műköltészet 
viszonyának megváltozása, alapvető változások. S ha legtöbbjük még csak folyamatban van, 
kibontakozóban van is, mégis számolnunk illenék velük, mert jelentős részük igen nagy terüle
teken máris nemcsak in posse, hanem in esse valóság. Számolni kell velük, mert tudomásul 
kell vennünk, hogy az új természettudomány, az új technika iejlődése feltarthatatlan. Konzek
venciái is feltarthatatlanok. Mihelyt a tengeri közlekedés olyan íokot ért el, hogy Kolumbus 
partra szállhatott Amerikában, automatikusan tarthatatlanná vált a íöld gömbölyded alakjának 
és forgásának tagadása, a rádió-technika kifejlődése és a rádió tömegcikké válása automatikusan 
lehetetlenné tette a népek egyoldalú, propagandisztikus informálását, a titkos diplomáciát, 
s nem kétséges, hogy a repülés technikájának fejlődése hovatovább tarthatatlanná fogja tenni 
a népek érintkezésének mai gátjait, vámhatárokat és technikai zárakat : lehetetlenné válik 
a népek közötti gyűlölködés oktalan szítása, népek és világrészek megrágalmazása. Inter-
dictum : korántsem valamiféle technokrata bűvölet szól belőlem. S ha azt állítom, hogy ezek 
a változások a technikai fejlődés következtében feltartóztathatatlanok, eszem ágában sincs 
tagadni, hogy különböző politikai rendszereken belül bizonyos modulációkkal érvényesülnek 
(gondoljunk például arra, hogyan valósul meg az elkerülhetetlen kollektivizálódás a terme
lésben a kapitalisztikus és a szocialista rendszerű társadalmakban) és a fejlődés gyorsítható, 
vagy lassítható a társadalmi rendszerekben élő demokratizmus, vagy internacionalizmus foko-
zati különbözősége, vagy antagonizmusa következtében. De a fó'tendencia azért világszerte 
ugyanegy s maximálisan csak modulálni, haladását lassítani lehet. (Megint csak gondoljanak 
arra, hogy a világ legnagyobb textil-monopóliumai sem tudták a nylon-fonál felhasználását 
megakadályozni.) 

És itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nemcsak az irodalmi alapviszony 
változásáról van szó. Már az eddigi, vázlatos képből is kitűnt, hogy mindegyik fajta változás 
az írói alkotó-munkára is kihat. Mielőtt az irodalomtörténetírás és az irodalomelmélet sajátos 
feladataira rátérnék, legyen szabad ezen a téren még néhány lépéssel tovább menni, néhány 
jelenségre rámutatni. Hadd szorítkozzam ezúttal egyetlen írói sajátságra, a képzeletre, amely 
talán az írói munka legalapvetőbb feltétele, hiszen enélkül sem kompozíció, sem típusalkotás, 
sem megjelenítő erő nincs. 

A képzelet az érzéki megismerésben gyökerező készsége az emberi értelemnek s két 
irányban működik : rekonstruálja az érzékelt benyomásokat, illetve azok alapján valami 
újat konstruál. A két funkció elválaszthatatlan, mert mindkettőnek alapja az érzékelt valóság, 
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másrészt az alkotó képzelet munkájának előfeltétele az emlékező képzelet. Hogyan módosul 
ennek a képességünknek működése az új helyzetben? 

Gondoljunk arra a két kategóriára, amely a képzeletet leginkább foglalkoztatta, a tér 
és az idő viszonylatára. Alig fél évszázada ez a két, az akkori szemlélet szerint egymástól 
teljesen különböző formája, vagy rendező elve a fizikai mozgásoknak, volt a művészi képzelet 
próbaköve. Ha egy olyan írót képzelek el, aki nem tudott még kiszabadulni a mechanikus 
világkép kategóriáiból, annak a szemléletét, s ezzel együtt képzeletét is, gyökeresen megváltoz
tatják azok a tények, amelyeket az új technika produkál. A légiközlekedési eszközök elképesztő 
sebessége, amelyek mögött Verne és Jókai utópisztikus regényeinek közlekedési eszközei, a 
hódító Robur-ök úgy cammognak, mint a versenyautó mögött a Pickwickék családi batárja, 
egy televíziós rádióadás, amely lehetővé teszi, hogy a „múló" pillanatot, amelynél nem voltam 
jelen, magam elé idézhetem, illetve lehetővé teszi, hogy egy időben legyek jelen szobámban, 
s ugyanakkor egy tőlem távol álló helyről vizuális és akusztikai élményeim legyenek, amelyek 
keverednek érzékelésemben az otthonom látható és hallható jelenségeivel. . . kell-e folytatnom? 
Mert folytathatnám például az időnek olyan „mixelési" lehetőségeivel, amelyekre a film, a 
rádió egyre bonyolultabb lehet Őségét ad : hallottam olyan közvetítést, amelyben egy politikus 
beszédét úgy adták le, hogy közben, halkabban, de érthetően egy tíz év előtti beszédét mik-
szelték bele, s tíz esztendő köpenyförgatasanak ellentmondásai egy időben voltak érzékletes 
élményeim. És így tovább. Azok a nehézségek, amelyeket hajdan csak a költői képzelet tudott 
legyőzni, megszűnnek nehézségek lenni egy képzeletszegény átlagember számára is : érzékel
hetjük azt, amit azelőtt elképzelni is alig tudtunk. 

Ám mindez csak a küszöbe a változásnak : ne feledjék, hogy egy olyan írót vettem 
alapul, aki nem szabadult még ki a régi fizika kategóriáiból, csupán a technikai fejlődésen 
keresztül válik számára valami élménnyé a forradalmian átalakuló fizikai világképből. De 
induljunk ki egy olyan íróból, aki — mint a minden idők legnagyobbjai — tudatosan éli kora 
egész kultúráját, só't néha elébefut a fejlődésnek, mint egy Leonardo da Vinci, mint egy Goethe, 
vagy mint a mi József Attilánk, aki egy 1926-ban írott levelében világunkat a pozitív és 
negatív elektronok rendszerének nevezte. Jóllehet a tudomány csak 1932-ben jutott el Ander-
sonnak a kozmikus sugárzással végzett kutatásai során odáig, hogy pozitronok létét feltegye. 
Ez az öntudatos és kulturált művész már a négydimenziós világkép „tér-idő egységében" 
gondolkodik, és a kvantummechanika és a relativitáselmélet bálványdöntŐ harcai után, elő
deinél lényegesen elmélyültebb valóság-érzékkel, de a képzelet számára szemléletessé alig 
tehető kategóriákban gondolkozik térről és időről, anyagról és hatásról. S egy percig se higyjék, 
hogy ez csak ebben az egyetlen relációban ad új teret és tápot a képzeletnek; az új, kiala
kulóban levő fizikai világkép automatikusan újjászüli a költészet első tárgyáról, az emberről 
való tudásunkat is, a biológiaés a pszichológia, az új fizikai világkép megújhodásával maga is meg-
újhodóban van. Az sem kétséges, hogy a munkaeszközöknek, a munkaviszonyoknak az a 
folyamatban levő változása, amelyet az új technika teremt meg, a társadalomtudományokat 
sem hagyja érintetlenül, hiszen itt egy egymást elősegítő kölcsönhatásról van szó. Az a harc, 
amely jelenleg éppen a természettudományok fejlődése következtében lényegesen élesebbé 
teszi a harcot az idealista és a materialista ideológiák között, magát a materializmust sem 
hagyja változatlanul : mint ahogy a kard fényesebbé válik harc közbeír, úgy tisztul le a 
mechanikus materializmusnak minden foltja róla. Az a biológiai, pszichológiai és társadalmi 
komplexum, amelyet embernek nevezünk, olyan jelenségeket érzékel megismerése folyamán, 
amilyenekkel a múlt embere nem találkozott, s ennek következtében érzelemvilága, képzelete 
más jellegűvé válik. 

Szorosan a képzelet körében maradva, itt kétféle visszahatással kell számolnunk. Az 
egyik a képzelet korlátainak elképzelhetetlenül nagy feloldódása, mégpedig nem naiv-utó
pisztikus irányban, hanem a körláttalansággal egybekötött realisztikusabb irányban. A tudo
mány és technika fejlődésének rapiditása egyfelől, másfelől az a mélyebb ismeret, amelyet az 
új tudomány a világról nyújt, nemcsak a tudományos előrelátást fokozza, de a költői képze
letnek is egyre több reális támpontot ad. A másik a megjelenítés szemléletességétŐl való 
eltávolodás. A tudományos előrelátásnak az a magas foka, amelyre a tudomány századunk 
derekán eljutott, sokkal kevesebbet bíz a képzeletre. Babits Mihály „Elza pilóta" című regé
nyében még merész képzelettel írt a technikai háborúról, egy mesterségesen konstruált kis 
Földről, amely Földünk körül kering. Ám ami 1931-ben.a képzelet játéka volt, az ma már 
realitás. Babits regénye persze már akkor sem született volna meg Babits eleven temészet-
tudományos érdeklődése nélkül. De az azóta eltelt emberöltő alatt a tudomány fejlődése akkorát 
haladt, hogy ma már nem kell nekifeszíteni a képzeletet a jövendőnek—, elegendő néhány 
számítás . . . De még mélyebbre haladva. A kopernikusi világkép, a maga euklidesi geometrikus 
rendjével elképzelhető volt. Az új világkép, jóllehet sokkal reálisabb, mint az eddigiek, olyan 
fogalmakkal operál, amelyek nem a szemléletben vannak adva. Elszaporodnak az imaginárius 
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fogalmak s ugyanakkor egzaktabbá válnak a definíciók. Az ősi költó'i kép, a homokórán lepergó' 
parányi szemcsékről, az idő múlásának e jelképéről, nehezen egyeztethető' azzal a meghatá
rozásával a másodpercnek, amelyre a Föld forgásidejét megzavaró perturbációk késztették 
a tudományt, s amely ma így hangzik : „A másodperc az 1900. tropikus évnek 31 556 925,975-
öd része". Ez ugyan pontosabb minden eddigi idó'meghatározásnál, de ugyanakkor a képzelet 
számára teljesen megfoghatatlan, különösen, ha a modern fizika idő-fogalmára is gondolunk 
közben. 

A példa durva és triviális. De éppen ezzel szeretnénk érzékeltetni, hogy a képzelet 
terepe szükségszerűen megváltozik. Az új technika eltereli a képzeletet a külsőséges megjele
nítés útjáról. Nincs tehát a képzeletnek tere? Dehogyis nincs! Csak a képzeletnek más a fel
adata világunkban. A költői képzeletnek egyre kevesebb keresnivalója van a világ látható 
átalakulásának vizionárius ábrázolásával, s egyre súlyosabb feladatok hárulnak rá annak 
ábrázolása során, hogyan formálja át a fejlődés a társadalom és az egyén viszonyát, hogyan 
alakul át a mechanisztikus világkép szülötte az új fizikai világkép kialakulása közben. Thomas 
Mann „Zauberberg"-jének vagy „Doctor Faustus"-ának hőse epikusán, a magyar József 
Attila lírája lírikusán éppen azt ábrázolja, hogyan formálja át az embert az, hogy egy maga
sabbrendű tudatossággal él, mint az előző kor embere. (Nem véletlen, hogy Thomas Mannt is, 
József Attilát is olyan intenzíven foglalkoztatja az új fizika, a megújhodó biológia!) A képzelet 
intenzívebbé válik s merészsége egzaktságában rejlik. 

Mindez nem utópisztikus elképzelés, hanem egy olyan folyamat, amelynek már régen 
a sodrában vagyunk. A kvantumelmélettel és a relativitás elméletével szinte egyszerre szüle
tett meg Lenin társadalom-filozófiája, az az átalakulása a regénynek, amelyben egy új idő
fogalommal küzdöttek a szerzők, Proust-tól Thomas Mann-ig, az a sajátos autobiografikus 
önelemzés, amelyben nem az események egymásutánja, hanem a társadalmi fejlődés és az 
egyén fejlődésének sajátos egymásbakulcsolódása a művészi probléma (Gorkij vagy Móricz 
Zsigmond önéletrajzi regényeire gondolok), a zenei harmóniatannak, a régi fajta lír-izmusnak 
az a felbontása/amelyet egy Bartók, egy Ady neve jelez, s folytathatnám a példákat a festő
művészettől az építészetig. A művészet elkezdte ugyanazt a felbontását a régi világképnek, 
mint a tudomány s hozzálátott egy új művészi világkép kialakításához, amelyben ismét 
eljuthatunk a harmóniáig, de az más, magasabb szintű harmónia lesz. De egyelőre — bár ezt 
egyesek nem hajlandók észrevenni — még mindig több a bontani, feloldani való, ha túl is 
jutottunk a század első negyedének válságán. (Nem kétséges például, hogy Freud pszicho
lógiájának roppant nagy irodalmi hatása nem tanításainak igazságában keresendő — jóllehet 
Freud munkásságának azzal a generális-vulgáris elutasításával nem érthetünk egyet, amely 
ma virágzik —, hanem abban, hogy Freud a mechanisztikus lélektant, a pozitivista lélektant 
eredményeivel együtt dubiózussá tette.) 

S mindez nem csak egy-egy nagy lángelme művében mutatkozik meg, hanem olyan 
általános jelenségekre kell gondolnunk, amelyek — bizonyos értelemben műfaji konzekven
ciákkal is járnak. Csak a határeseteket említem. Két merőben új műforma keletkezett például: 
a filmdráma és a rádiódráma, két olyan műforma, amely éppen azzal vezet tovább a színpadi 
drámánál, hogy a klasszikus tér és idő kereteket felbontja. Vagy : teljesen új értelmet kapott 
a publicisztikában a művészi riport, illetve a riport-szerű ábrázolás és a művészi ábrázolás 
automatikusan közelebb került egymáshoz az egzaktság követelménye révén. De a hagyományos 
műfajokon beiül is lényeges változások észlelhetők. Legszembetűnőbb ez a regény esetében, 
mivel a regény reagál tartalmában legérzékenyebben a kor változásaira, s egy nagy klasszikus 
korszakát követte az expresszionista és a szürrealista regény formabontó közjátéka. 

A helyzetnek s a jelenségeknek e rendkívül hézagos vázlata is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy irodalomtörténeti és irodalomelméleti munkásságunk meglehetősen elmaradt a fejlő
déstől, elszakadt a valóságtól, hogy szempontjaink legtöbbjét nem a ma adta, hanem örököltük 
a XIX. századtól. Ez az oka annak, hogy a nagy fejlődés-rajzok, korszak-képek helyett 
könnyebben alkotunk egyes írókról szóló monográfiákat, ez az oka annak, hogy a közelmúlt 
és a jelen irodalomtörténetének feldolgozása olyan nehezen indul meg, s olyan kezdetleges 
eredményekre vezet, s ez az oka annak, hogy az irodalomelmélet terén esztendők óta nem 
tettünk egyetlen érdemleges lépést sem. Az esztétikát nem is említem —, a modern esztétika 
megalkotását úgy látszik közös megegyezéssel rábíztuk Lukács Györgyre —, Ő az „esztétika
felelős". 

Bevezető szavaimban azt mondottam, hogy irodalomtörténetírásunkban és irodalom
elméleti munkásságunkban a történetszemlélet bizonyos elégtelensége tapasztalható : műveink
ben nem érvényesül eléggé a fejlődés elve. Hogy ez így van, azt aligha kell bizonyítani, elég, 
ha arra utalok, hogy a távolabbi múlt, a közelmúlt és a jelen irodalomtörténeti tárgyalása 
során valósággal strukturális különbségek mutatkoznak a tárgyalás módszerében. Minél 
távolabbi korról szól az irodalomtörténész, annál határozottabb, élesebb fejlődési vonalat 
rajzol, amelynek az egyes műfajok, az egyes alkotók alá vannak rendelve, minél közelebbi 
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korról szól, annál halványabbá válik a fejlődési vonal, s annál élesebben rajzolódnak ki a műfa
jok és az egyes alkotók. A múlt rajza dinamikus fejlődésrajz, a közelmúlté és a jelené statikus 
szintézis. Minél távolabbi múltat ábrázol az irodalomtörténész, annál inkább funkciójuk 
szempontjából ítéli meg az irodalmi jelenségeket, szerepük szempontjából az írókat, minél 
közelebb kerül a jelenhez, annál inkább esztétikai értékük alapján méltatja azokat: a múlttal 
szemben csak történész, a közelmúlttal és a jelennel szemben csak kritikus. Nyilvánvaló, hogy 
bizonyos mértékig (ismétlem és hangsúlyozom : bizonyos mértékig) elkerülhetetlen ez a 
különbség. De ne mondják, hogy szükségszerű, mert ha így volna, akkor nem beszélhetnénk 
az irodalomtörténetírásról mint tudományról. Ha elhinnénk, hogy a múlt és a jelen ábrázolása 
között oly generális különbség van, hogy az módszertanilag is áthidalhatatlan, akkor a jó 
öreg „történeti távlat" egyedül üdvözítő módszeréhez térnénk vissza, s a jelennel szemben 
még a kritikai-értékelő álláspontunkat is fel kellene adnunk. Sommásan szólva : a múlttal 
szemben kritikusabbnak kellene lennünk, a jelennel szemben historikusabbnak. 

Azt is mondottam, hogy irodalomelméleti munkásságunk azért visszás, mivel nem a 
jelen szemszögéből, hanem egy letűnt kor státusából ítéli meg az irodalmi jelenségeket Ezt 
sem kell az eddig mondottak után bizonyítani, inkább arra hívom fel a figyelmüket, hogy az 
irodalomelmélet az avatagságnak valóságos geológiai rétegződéseit produkálja. A dramaturgia 
valahol a görög tragédiák, Moliére és Lessing háromszögében toporog, s így aztán Shakes-
peare-től G. B. Shaw-ig úgyszólván csak kivételes rendellenességekről tud, s kész formulái 
vannak a lángelméről, „aki szétfeszítette a színpad hagyományos lehetőségeit". A regény
elmélet nem tud megszabadulni Balzac és a nagy orosz realisták, általában a XIX. századi 
regényből levonható szabályok varázsgyűrűjéből, a líráról szóló elméleti meghatározások 
pedig még a humanista stilisztikák szabályait is konzerválták. A megkövült közhely-lerakó
dások, a nem egy korból származó irodalomelméleti fogalmak zűrzavara okozza azt, hogy a 
marxista—leninista klasszikusok irodalomelméleti meghatározásai csak a nomenklatúrát 
szaporították, egy újabb réteglerakódást eredményeztek csupán. A tartalom és forma egysége, 
a tükröződés elmélete csak nevek, ki nem fejtett, át nem gondolt fogalmak, a szocialista
realizmusról minden példa regényekhez fűződik. (Mikor a lírai realizmus problémája felvető
dött, akkor sem tudtak ettől megszabadulni —, olvastam olyan értekezést, amelynek szerzője 
arról elmélkedett, hogy a lírának ki a központi hőse . . . ) 

Ennek a történeti elégtelenségnek, elméleti visszásságnak forrását abban véltem meg
találni, hogy sem irodalomtörténetírásunk, sem irodalomelméleti munkásságunk nem eléggé 
jelenközpontú. Miért nem az? Miért kell annak lennie? Ezekre a kérdésekre kell megfelelnünk, 
ha századunk irodalomtudományának meg akarjuk feladatait határozni, sajátosságait meg 
akarjuk mutatni. 

A történeti szemlélet elégtelensége a múltban gyökerezik, abban a múltban, amelyben 
a történelem egyértelműen az osztályharcok története volt. Az egymást váltó uralkodó osztá
lyok, mihelyt hatalomra kerültek, hatalmukat stabilizálni igyekeztek, s ennek a stabilizációs 
törekvésnek egyik kifejeződése volt az a történetszemlélet, amely nem tagadta ugyan a törté
neti fejlődés eszméjét, de azt kétféle korrekcióval alkalmazta. A múltat, ha még oly célzatosan 
is, mint egy fejlődési folyamatot ábrázolták, amint azonban a fejlődésrajz elérte a jelent, 
további fejlődésről nem akartak tudni. A jelent vagy a fejlődés olyan csúcspontjának ábrázolták, 
amely megkoronázta az elődök törekvéseit, s ahonnan már nem lehet, de nem is kell tovább 
fejlődni (Hegel), vagy — amennyiben az uralkodó osztály válsága már leplezhetetlen volt 
—• egy szakadatlan dekadencia mélypontjának ábrázolták, amelyet már csak a végpusztulás 
követhet (Spengler). A klasszikus antikvitás aranykor—ezüstkor—vaskor sémája csak variá-
lódott. Egyesek az aranykort a történeti fejlődés végére, mások az elejére tették, de akár 
progresszív, akár degresszív fejlődést ábrázoltak, a fejlődést a jelennel lezártak. Ha beszéltek 
is perspektívákról, az a jelen utópisztikus felnagyítása volt, nem változás, hanem a meglevők 
fejlődése, kiteljesedése. 

Ha mi tehát azt kívánjuk az irodalomtörténettől, hogy jelen-központú legyen, ezt nem 
csak a múlt, de a jövő felé tekintve követeljük : a jelen a számunkra épp olyan változó, 
épp olyan átmeneti korszelet, mint minden múltbeli történeti korszak, a jelenben éppen úgy 
egy elhaló régi s egy születő új dialektikus harcát kell megragadnunk, mint a múltban. ^ Ha 
tehát az előbb a történeti távlat követelményét bizonyos gúnnyal emlegettük, akkor koránt
sem akartuk tagadni a történeti távlat szükségességét, csupán azt a történeti távlatot gúnyol
tuk ki, amely csak a múlttal szemben követelmény. Történeti távlatra éppenséggel a jelen 
vizsgálatánál van égető szükségünk. Ebből nyilvánvaló az is, hogy történeti távlaton nem 
a távolságból adódó objektivizmus érdektelenségét, hanem a helyes történeti szempontok 
objektivitását értjük. A múlt helyes értékelésének a kulcsa a jelen kezében van, a jelen objek
tív átértésének feltétéle a múlt beható ismerete és az a tudományos előrelátás, amely fel tudja 
fedezni a jelenben a jövendő csíráit: a rekonstruktiv és konstruktív fantázia kontaminációja, 
a lehető legnagyobb tény-ismerettel társulva. 

7 



Hadd mondjak megint néhány példát. Ady Endre költészetében 1905-től kezdve egyre 
erősödik egy proletárforradalmi hang, a magyar múlt nagy szimbólumait a proletariátus 
ábrázolására használja fel. Kortársai szemében Ady proletárforradalmi lírája utópisztikusnak 
tetszett, (ő maga is csak mint egy igen távoli lehetőségről írt a szocializmus győzelméről) 
s kortársainak jelentős része attól is idegenkedett, hogy a jövendő letéteményeseinek a prole
tariátust látta, nemzetietlennek bélyegezték ezért, mivel a parasztság lélekszámra lényegesen 
nagyobb tömegében látták népünk jövendőjének zálogát. Közvetlen utókora, amely átélte 
Ady halála után az 1919-es proletárforradalom győzelmét és bukását, s Horthy reakciós-
restaurációs uralmát, nem tagadhatta meg Ady költészetétől a divináció elismerését, de tragi
kusalaknaklátta Adyt, mert egy olyan osztályban, egy olyan forradalomban bízott, amely 
ugyan uralomra került, ideig-óráig győzött, de elbukott. Nyilvánvaló, hogy Ady lírai realizmu
sának roppant nagysága csak ma bontakozhat ki előttünk, mikor Ady úgynevezett „jóslásai" 
valóra váltak. Ez látszólag azt igazolná, hogy Ady helyes értékeléséhez mégiscsak történeti 
távlatra van szükség, a szót a régi értelemben használva. Én ezzel szemben azt állítom, hogy 
Ady helyes értékeléséhez a jelen mély átélésére, annak jövőbe mutató elemeinek felismeré
sére van szükség. Mert mindazok, akik ma a szocializmus perspektívája helyett az atom
katasztrófa háborús perspektíváját látják maguk előtt, akiket a közelmúlt túlzott ütemű 
iparosítása, a szövetkezeti mozgalom erőszakos terjesztése, a szocialista törvényesség szégyen
letes megsértései visszatereltek a polgári demokrácia perspektívájához, azok szemében Ady 
forradalmi költészete még tragikusabb, ha nem kártékony jelenség! Ady helyes értékelése 
nem a távlaton múlik, hanem a jelen valóságának és a jövendő perspektívájának felismerésén. 
Az atom-pánik terjesztői, a polgári demokráciához visszavágyók rekonstruktiv fantáziája 
csődöt mondott, nem látják, hogy a gépi termelés kezdetén abból a munkásosztályból kerültek 
ki a géprombolók, akiket a gépi termelőeszközök tettek később képessé arra, hogy sorsuk 
forradalmi megjobbítását munkálhassák, nem látják, hogy a maguk idején csak háborús 
katasztrófával fenyegető robbanószerek ártó hatalma tette lehetővé a legszörnyűbb emberi 
munkának, a bányászmunkának első enyhítését, hogy ez ma a leghathatósabb eszköze a 
termelést fokozó természetátalakításnak. De konstruktív fantáziájuk is cserben hagyta őket, 
mert nem látják, hogy a tudomány fejlődése principiálisan, a technika fejlődése gyakorlatilag 
minden olyan konstrukciót lehetetlenné tesz, amely az egyén és a közösség ellentétén, vagy 
az egyiknek a másik rovására való túltengésén alapul, mivel az új technika teremtette munka
viszonyok a kollektivizmust éppen úgy megkövetelik, mint a maximális egyéni alkotó munkát. 

Másodikul egy ellenkező előjelű példát szeretnék mondani. Mindnyájan, akik a kialakuló 
magyar szocialista-realista irodalmat bábáljuk, dogmatikus merevséggel ragaszkodunk az 
irodalmi művek közérthetőségéhez. Azokkal az írókkal szemben, akik formakereső útjukon 
a legcsekélyebb mértékben eltértek a népi egyszerűségtől, vizespohár-áttetszőségtől, akik új 
kifejezési formákkal kísérleteztek, még tegnap is készen volt a vád : formalisták, a burzsoá 
dekadencia uszályába kerültek, a kozmopolita ízlés megfertőzte őket. Éppen hogy a haza
árulás vádját nem mondtuk ki nyíltan, de hogy antimarxisták, ahhoz nem fért kétség. Meg
vallom, én a közérthetőséget ma is a klasszicitás egyik érvényességi kellékének tartom. Csak
hogy az irodalom történetének tanulmányozása megakadályoz abban, hogy formai kísér
letekre, stílus-extremitásokra könnyedén anathémát kiáltsak. A közérthetőség igényével 
rendszerint a kortársak lépnek fel a költőkkel szemben. A költő viszont nem közérthető akar 
lenni, hanem megdöbbentően új, más, mint amilyenek elődei voltak. „Carmina non prius 
audita" — ez a költő, az igazi nagy költő becsvágya. S mikor megszólal, a közvélemény, 
amelyet'az irodalmi hagyomány, az iskola, a nagyok eredményeit aprópénzreváltó, sokszorosító 
epigonizmus egy letűnt kor ízlésformáihoz szoktatott, felszisszen az új hangra, zagyvának, 
érthetetlennek, különcködőnek érzi. Petőfi egyik legnépszerűbb, a gyerekek által is kedvtelve 
olvasott költeményéről azt írta az egykorú kritikus : „a pór nem érti". Ady költészetét fel
léptekor érthetetlennek tartották, versformái a vicclapok, a kabarék célpontjai voltak, s 
éppen nem az irodalomban járatlanok, a műveletlenek fordultak el tőle, hanem a legművel
tebbek közül is sokan. Ady költészete felléptekor csak egy szűk, szektaszerűen zárt kör titka 
volt, ezek valósággal megmagyarázták kortársainak az érthetetlen Ady-versek rejtett értel
mét, Ady maga is tartott egy olyan előadást, amelynek végén néhány, különösen érthetet
lennek tartott versét kommentálta. Egy emberöltővel később, a húszas-harmincas évek 
fordulóján Ady-matinékon, Ady-esteken tömegek tapsolták meg Ady verseit, s ma alig tudom 
megmagyarázni tanítványaimnak, hogyan lehetett Adyt valaha érthetetlennek tartani. 
Valaha szimbólumait olyan homályosnak érezték, hogy egyesek kétségbevonták, hogy van-e 
egyáltalán ezeknek a sejtelmes jelképeknek értelmük, ma Ady egyik legkitűnőbb méltatója 
azzal különíti el Adyt más szimbolistáktól, hogy azt mondja : Ady maga oldja fel verseiben 
szimbólumait, nem hagy kétségben afelől, hogy hatalmas vízionárius képei mit jelképeznek. 
A költő tehát akkor válik közérthetővé, ha új mondaríivalójának merészen új formáival áttöri 
a közízlés megkövesedett korlátait, ha tehetsége hódító erejével elfogadtatja új eszméit és új 

8 



kifejezési formáit, s egyszercsak ezek válnak közkeletűvé, mindenki számára érthetővé. S 
ennek a példának számos mellékága van. A tízes és húszas évek fordulóján számos olyan 
stílusirány lépett fel, a futurizmustól a dadaizmusig, amelynek termékei ma sem sokkal ért
hetőbbek, mint voltak megszületésük idején. Ám az a meglepő, hogy a szocialista-realista líra 
legnagyobb úttörői, Majakovszkij, József Attila, vagy a magyar népi költészet legnagyobb 
élő alakja, Illyés Gyula, költői útját mint e formabontó, formalista irányzatok híve kezdte, s 
költészetük első nagy alkotó-korszakát egy ilyen formalista közjáték előzte meg. Az irodalom 
múltjának tanulmányozása így segít hozzá a jelen irodalmának helyes értékeléséhez, így óv 
meg attól például, hogy a közérthetőség valóban jogos követelményét ne értelmezzük törté-
netietlenül, dogmatikus merevséggel, hogy a közérthetőség türelmetlen követelésével ne 
szegjük be az útját egy új, holnap mindenki számára közérthető stílus kifejlődésének. 

Századunk irodalomtörténészétől tehát egy olyan teljesértékű történetszemléletet kell 
követelnünk, amely a fejlődést nem zárja le a jelennél, amely a jelent a múlt és a jövő kettős 
fényében látja, s egy olyan ábrázolási módot követelünk, amelyben a tényismeret adalékai 
a múlt analógiájának s a tudományos előrelátás reális lehetőségeinek egybevetésével nyerik 
el értelmüket. Nincs kétféle módszer az irodalomtörténész számára, akár a múltról, akár a 
jelenről ír, mindig a teljes történetiségre kell törekednie, mindig egybe kell villantania a teg
napot, a mát és a holnapot. Csak egy ilyen szemlélet, csak egy ilyen módszer teszi lehetővé 
az irodalomtörténet jelenközpontú tárgyalását, s egyben ez az irodalomtörténeti szemlélet és 
módszer van csak összhangban azzal az új világképpel, amely kiszabadította az időt a kanti 
kategóriák üres formai keretei közül. 

Ahhoz az irodalomtörténetíráshoz, amely mindig a jelen felől, de mindig a múltra 
támaszkodva, mindig a jövővel számolva dolgozik, elválaszthatatlanul hozzátartozik egy 
korszerű irodalomelmélet, amely nem eklektikus összefoglalása a múlt irodalomelméleti tanítá
sainak, hanem azoknak revíziója a XX. század tudományossága értelmében. 

Ennek az új, vagy ha úgy tetszik, megújhodó irodalomelméletnek három egymástól 
elválaszthatatlan kérdést kell megoldania, a művészi tükröződés, a forma és tartalom egysége 
és az irodalom nemzeti jellege kérdését. Nemcsak ezek a kérdések várnak megoldásra, de 
ezeknek megoldása nélkül a többi is megoldhatatlan. 

A régi világkép mechanisztikus-dualisztikus kompozíciójában ezek a kérdések áttekint
hető sémákként jelentkeztek. A valóság, mint tükrözött, a művész, mint felfogó és tükröző 
— nincs ennél egyszerűbb, jóllehet sem Engels, sem Lenin még ismeretelméleti vonatkozásban 
sem látta ilyen egyszerűnek a kérdést. A tartalom, mint a műalkotás primer összetevője, 
megleli a magának legteljesebben megfelelő formát, s az irodalomtudósnak nincs is más fel
adata, mint megállapítsa, hogy a forma adekvat-e a tartalommal s megkísérelje a tartalom és 
forma összefüggésének magyarázatát. A tartalom általános emberi, a forma nemzeti, — ennél 
egyszerűbb tétel nincs is. Ennek a kristályos egyszerűségnek fenntartásához csak két dologra 
van szükség : ne próbáljuk ezeket a tételeket konkrét irodalmi jelenségekre alkalmazni, s 
hunyjuk be szemünket korunk tudományos eredményei előtt. 

Nem akarok triviális lenni ismét s nem teszem fel azt a kérdést, hogy a tükör tükrözheti-e 
önmagát, hogyan áll szemben az író a valósággal, ha az ábrázolandó és az ábrázoló személye 
azonos. E kérdés megpendítése persze azért nem felesleges, mert egy dologra rávilágít: nem 
szabad Lenin képes kifejezését szó szerint venni, nem szabad vulgarizálni, mert — hacsak 
ki nem mondjuk, hogy az író önmagáról nem alkothat művészien hiteles képet—,be kell látnunk, 
hogy a tükröződés nem azonosítható, sőt nem hasonlítható a valóságos tükör használatával. 
De két problémával mindenképpen szembe kell néznünk. Az egyik az, hogy az író maga is 
része annak a valóságnak, amelyet ábrázolnia kell, akár történeti regényt ír, akár társadalmi 
drámát, akár parnasszista tájkölteményt, tehát ő maga mindig, minden körülmények között 
rajta lesz a tükörképen. A másik az, hogy a művészi ábrázolás soha, semmi körülmények 
között nem lehet közvetlen, hanem mindig közvetett, éppen mert művészi, azaz formai ábrá
zolás. Az ábrázolásban mindig lesz egy szubjektív elem és realizmusa nem a valósággal való 
azonosságon, hasonlóságon múlik, hanem bizonyos művészi valószerűségen, amely nem az 
ábrázolás elemi részeiben, hanem a mű egészének hatásában nyilvánulhat meg. Távolodást 
jelent ez a realizmustól? Semmiképpen sem. De közeledést jelent ahhoz, ahogy a természet
tudományok megfogalmazzák törvényeiket: nem törekszenek kizárólagosságra, tehát nem 
követelik meg, hogy a törvény minden egyes esetre egyként érvényes legyen, hanem csupán 
arra, hogy a nagy tömegekre bizonyos statisztikai valószínűséggel bírjon. Nem kell mondanom, 
hogy a tükröződés törvényének egy ilyen jellegű alkalmazása eleve kizárja a sematikus ábrá
zolás lehetőségét, azt az erkölcsi-politikai felülvizsgálatot, amely a központi, vagy pozitív hősre 
kötelező volt, azt a naiv, naturalista ízű realizmust, amelyet kritikusaink megkövetelnek a 
művektől. 

Ami a tartalom és a forma egységét illeti, ezzel még nagyobb baj van, itt még több a 
meggondolni való, mert a művek tartalomra és formára való tagolása, az egység minden 
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hangoztatása mellett, jellegzetesen a dualisztikus gondolkodás körébe tartozik. Az irodalom
ban a tartalom nem abban a viszonyban van a formával, mint a tárgy azzal a kofferral, amelybe 
beleteszik, mégcsak nem is olyan viszonyban van, mint a kalács tésztája a sütőformával. 
Ha szemléletes s ezért felületes hasonlatot keresünk, legfeljebb azt mondhatjuk, hogy az iro
dalmi mű olyan, mint a sókristály, ha megpróbáljuk összezúzni, ugyanolyan paraméter
viszonyt mutató kristályokra hasad, vagy porlik, mint amilyen teljességében volt. Aki az 
irodalomban a tartalmat a formától elkülönítve, vagy akár a formával való egységben keresi, 
az eljut a „das Salz an sich" kanti magánvaló fogalmához, de közben elveszti az irodalmi 
művet, elveszti a költészet varázsát, elveszti a mű lényegét, a valóság tükörképét. Az irodalom
ban a valóság formában jelentkezik. Valamiféle új formalizmust hirdetek? Tagadnám a művek 
tartalmát, a mondanivaló primátusát? Szó sincs erről. A tartalom és forma mesterséges dua
lizmusát tagadom. Ha a Faust mondát feldolgozza Goethe és feldolgozza Thomas Mann, 
jóllehet tartalmában mélységes egyezések vannak a két feldolgozás között, mindkettő önálló 
művészi alkotás, mindkettő eredeti és új mű, mert a megjelenítés formája lényegesen más. 
Schiller és Bernhard Saw Szent Johanna-dramatizálása azonos történeti tényeken alapul, 
a megformálás kölönbözősége vezet rá a két dráma tartalmi különbségére. Nem formai különb
ség van köztük, hanem a tartalmi különbség formai jegyeikben ragadható meg. Még tovább 
feszítve a példát: ha egy történész megírja a szegény Szent Johanna történetét és Shaw is 
megírja, Shaw műve azzal mond többet és mást, mint amit a történész mondhat, 
hogy ő művészi formában mondja el. A mű formája nem_Jkülsőség tehát, hanem 
tartalmi többlet, nem formalizmust hirdetek, hanem azt, hogy a művészi ábrázolás 
legmélyebb tartalma a formában ragadható meg. Ady kortársai között voltak nála 
radikálisabb, képzettebb marxisták is az írók között, mégis Ady lett a magyar proletár
forradalmi költészet megteremtője, mert az ő művészi formái fejezték ki a legszuggesz-
tívebben, hogy a forradalom elkerülhetetlen. Ady nem alkalmasabb formát talált forradalmi 
mondanivalója számára, hanem olyan tűzzel vetett benne lobot a forradalom eszméje, hogy 
verseinek formájában benne dübörögtek a „jövendő ezrek" forradalmi léptei. A tartalom 
és forma a művészetben nem két különböző dolog, hanem egy azonos jelenség két aspektusa. 
Gondoljanak arra a szellemes fizikus-tréfára, amely szerint ha a fényt megkérdik, mi vagy, 
azt feleli: korpuszkulum vagyok, ha azt kérdik tőle, hogyan mozogsz, azt feleli: hullám vagyok: 
Az irodalom lényegéről megjelenési formája mond a legtöbbet, formáját viszont lényege 
magyarázza meg. Ha az irodalomelmélet innen indul ki, az irodalmi jelenségek ambivalenciá
jából, akkor kevesebb dogmatizmussal fog hol tartalmi követeléseket, hol formai korlátokat 
enunciálni, nem fog uniformizálni s közelebb jut az irodalom lényegének megragadásához, 
mivel közelebb kerül a valóságról, az anyagról való tudásunk mai szintjéhez. 

Az irodalom nemzeti jellegének kérdése nem választható el a tartalom és forma viszo
nyának kérdésétől, az erről vallott közkeletű formula egyik legdurvább inkarnációja a dualisz
tikus gondolkodásnak. A tartalmában általános emberi, vagy szocialista, formájában nemzeti 
irodalom fikciója függetleníti egymástól a tartalmat és a formát. Ezzel azért kell foglalkoz
nunk, mert alapvető abszurditásán túl, két súlyos veszély csíráját hordja magában. Az egyik 
ideológiai veszély. Soha irodalomfölfogásunk nem jutott közelebb az objektív idealizmushoz 
való visszatéréshez, mint ezáltal a formula által. Ez a formula a művek tartalmát valami 
általánosan érvényes, metafizikus sémává torzította, egy absztrakt térbe emelte s ugyanakkor 
elhitette, hogy a mű megvalósulása független a tartalmától. Ez. épp annyira objektív idea
lizmus volt, mint az a politikai gyakorlat, amely a marxizmus—leninizmus tanításait, illetve 
a szovjet fejlődés példáját egy más korban, más nép körében, más, körülmények között ugyan
úgy akarta megvalósítani, tértől, időtől, népi sajátosságoktól függetlenül. A másik veszélyre 
aligha érdemes sok szót vesztegetnünk : ad oculos demonstrálódott, hogy ez a felfogás vált a 
sematikus irodalmi ábrázolás melegágyává. Az osztályharc kiéleződésének fikciója, az ellenség 
ártó szerepe, az ingadozók fejlődést gátló bizonytalansága, a pozitív erényekkel felruházott 
központi hős győzelmes harca, amely egyben a párt vezetőszerepének jelképe is : ez volt a 
szocialista tartalom. A nemzeti forma az volt, hogy a történet színhelye nem Omszk volt, 
hanem Kiskunlacháza, a hőst nem Ivánnak hívták, hanem Jánosnak, a mű nyelve nem orosz 
volt, hanem magyar. Az irodalom nemzeti jellegét tehát nem valamiféle nemzeti formában 
kell keresnünk, hanem abban, hogy a mű egy konkrét történeti helyzetet úgy tud-e ábrázolni, 
hogy ábrázolása vízionárius erővel, mély érzelmi felindulást keltve, egy megrendítő művészi 
élményen keresztül ébreszti rá korát a saját problémáira. Janus Pannonius latinul írta verseit, 
mégis nagy nemzeti költőnk, Petőfi verseinek jelentős része a magyar verseléstől idegen 
jambikus vers, mégis ő a legnemzetibb magyar költőnk, Jókai egyik regényének hőse Puskin, 
a regény mégis magyar regény, amely egy akkor rendkívül súlyos magyar problémát, a felülről 
jövő reform, vagy a népforradalom problémáját feszegeti. Nemzeti jellegűvé akkor válik egy 
irodalom, ha írói mélyen átélik nemzetük múltját, ha felismerik népük eleven problémáit, ha 
vízionárius erővel látják népük jövendőjét, s amit látnak, azt őszintén és szuggesztíven ki 
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tudják mondani. Ez nem jelenti azt, hogy az írók csak történelmi, társadalmi vagy utópiszti
kus műveket alkothatnak, hogy műveik mindig egy aktuális helyzetre kereshetnek feleletet. 
De jelenti igenis azt, hogy bármiről írnak, azon, éppen a megformálás realizmusa következ
tében, ott van az író jelenlétének szubjektív jegye, az író viszonya társadalmához. Sajátos 
módon azokat a műveket, amelyek a szocialista tartalom, nemzeti forma fikciójában születtek, 
a nemzetek elutasították s internacionális jelentőséget sem kaptak : valami áporodott kozmo
politizmus és formai stilizáltság, hogy ne mondjam stílromantika áradt belőlük. De az Itália 
belső harcait kárhozat és üdvösség kérdésévé túlzó Dante, az Erzsébet-kori Anglia belső vajú
dását hol fiktív dán udvarokba, hol Firenzébe transponáló Shakespeare, a széttagolt németség 
elé egyetemes humanista perspektívát táró Goethe sajátosan olasz, angol, német problematikája 
az egyetemes emberség kifejezése volt. Shakespeare a képzelt cseh tenger partján az angol 
társadalom hullámverését hallgatta, s ezáltal a csehek számára is többet tudott mondani, 
mint bármely regény, amely néprajzi hitelességű cseh környezetben az ingadozó középparasztot 
ábrázolja. A nemzeti jellegnek s az internacionális jelentőségnek ez a viszonya gátat vet a 
sematizmus eljellegtelenítő folyamatának, s egyben közelebb hozza irodalomtörténetünk 
alapfogalmait a gondolkodásnak ahhoz a komplementaritásához, amely folyamatokat és 
összefüggéseket egyszerre s nem elkülönítve lát, amely az egyes eset specifikumát nem érzi 
ellentétben az esetek tömegének általános törvényeivel, de egyiken sem alkalmaz erőszakot 
a másik kedvéért. 

Az új irodalomtörténetnek egy olyan irodalomelméletre van szüksége, amelynek tételei 
nem mondanak ellent principálisán korunk tudományos világképének, hanem összhangban 
vannak azzal. Ez nem fog eltávolítani a történelmi materializmustól, de áthidalja azt a szaka
dékot, amely a dialektikus materializmus és a történelmi materializmus között támadt annak 
következtében, hogy előbbinek fejlődését kevésbé gátolták a politikai dogmatizmus, szektaria-
nizmus tilalomfái, mint az utóbbiét. 

Ennek az új irodalomtörténetírásnak, új irodalomelméleti munkának még a kezdet 
kezdetén vagyunk : szükségessége, problematikája világosabb előttünk, mint útja és mód
szerei. Ez teszi talán megbocsáthatóvá, hogy több kérdést hoztam az önök tudós körébe, 
mint feleletet, hogy szavaimban több volt a hipotetikus, mint az igazolható állítás. De ha 
munkába fogok, kétségeimet el szoktam mondani barátaimnak. Most is ezt a gyakorlatot 
követtem; 
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